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 بعـد نـا التعلـيم نـدارس نـدراء لـدى السـائدة اإلداريـة األىهاط
 للهعلهـيو الـوظيفى بالرضـا وعالقتهـا( 12-11)للصفيو األساسى

 .عهـان سلطية يف

 الملخص :

 األمناط عٔ يًهؼف ايذساط١ ٖذفت        

 ايتعًِٝ َذاسغ َذسا٤ يذ٣ ايظا٥ذ٠ اإلداس١ٜ

 ايٛظٝفٞ بايشضا ٚعالقتٗا األطاطٞ بعذ َا

 األطاطٞ بعذ َا ايتعًِٝ َذاسغ يف يًُعًُني

 ايباط١ٓ مشاٍ مبشافع١( 12-11)يًصفني

 أثش ع٢ً ٚايتعشف املعًُٕٛ، ٜذسنٗا نُا

 ارترب٠، ٚطٓٛات، االدتُاعٞ ايٓٛع) َتػريات

 اإلداس١ٜ األمناط يف يًُعًُني( ايعًُٞ ٚاملؤٌٖ

  األطاطٞ بعذ َا ايتعًِٝ َذاسغ ملذسا٤

 ايباط١ٓ مشاٍ مبشافع١( 12-11)يًصفني

 ع٢ً ايتعشف ٚنزيو املعًُني ْعش ٚد١ٗ َٔ

 مياسط٘ ايزٟ اإلداسٟ ايُٓط بني ايعالق١

 األطاطٞ بعذ َا ايتعًِٝ َذاسغ َذسا٤

 ، املعًُٕٛ ٜذسن٘ نُا( 12-11)يًصفني

 ايباط١ٓ مبٓطك١ يًُعًُني ايٛظٝفٞ ٚايشضا

 اإلطالع مت ايذساط١ أٖذاف ٚيتشكٝل. مشاٍ

 اطتباْتني; يتطٜٛش ايرتبٟٛ األدب ع٢ً

 اإلداس١ٜ األمناط عٔ يًهؼف إسذاُٖا

 َا ايتعًِٝ َذاسغ َذسا٤ قبٌ َٔ املظتدذ١َ

 ٚتهْٛت( 12-11) يًصفني األطاطٞ بعذ

 ٚاألخش٣ ايٓٗا١ٝ٥، صٛستٗا يف فكش٠( 41)َٔ

 املذاسغ يف يًُعًُني ايٛظٝفٞ ايشضا يكٝاغ

 صٛستٗا يف فكش٠( 24)َٔ ٚتهْٛت املزنٛس٠

( 350)َٔ ايذساط١ ع١ٓٝ ٚتهْٛت ايٓٗا١ٝ٥،

، ايباط١ٓ مشاٍ ستافع١ َٔ َٚع١ًُ َعًًُا

 :اآلتٞ عٔ ايذساط١ ْتا٥ر نؼفت ٚقذ

 بعذ َا ايتعًِٝ َذاسغ َذسا٤ إٔ - أ

 مبشافع١( 12-11) يًصفني األطاطٞ

 األمناط مجٝع  ٜظتدذَٕٛ ايباط١ٓ مشاٍ

 بؼهٌ ٚيهٔ  عًُِٗ زتاٍ يف اإلداس١ٜ

 يف ايذميٛقشاطٞ ايُٓط دا٤ سٝح ، َتفاٚت

 ، األٚتٛقشاطٞ ايُٓط تالٙ ثِ األٚىل، املشتب١

 بني َٔ ايجايج١ املشتب١ يف ايرتطًٞ ايُٓط ٚدا٤

 .اإلداس١ٜ األمناط

 إسصا١ٝ٥ دالي١ رات فشٚم تٛدذ - ب

 اإلداس١ٜ يألمناط( 0.05)ايذالي١ َظت٣ٛ عٓذ

 .االدتُاعٞ ايٓٛع ملتػري تعض٣  ايجالخ

 عٓذ إسصا١ٝ٥ دالي١ رات فشٚم تٛدذ ال  -ز

 اإلداس١ٜ يألمناط( 0.05) ايذالي١ َظت٣ٛ

 .ايعًُٞ ٚاملؤٌٖ ارترب٠ ملتػريٟ تعض٣  ايجالث١

 عٓذ إسصا٥ٝا داٍ َٛدب استباط ٚدٛد -د

 ايُٓط بني( 0.05) ايذالي١ َظت٣ٛ

 يًُعًُني، ايٛظٝفٞ ٚايشضا ايذميٛقشاطٞ

 عٓذ إسصا٥ٝا داٍ طايب استباط ٚٚدٛد

 األٚتٛقشاطٞ يًُٓطني( 0.05) ايذالي١ َظت٣ٛ

.يًُعًُني ايٛظٝفٞ ايشضا ٚبني ٚايرتطًٞ
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Abstract  

     The prevailing administrative 

patterns pursued by school 

headmasters at post-basic 

education schools for grades (11-

12) and their relationship with 

teachers job satisfaction in the 

Sultanate of Oman as perceived 

by teachers 

By Saied Bin Rashid Bin Saied Al-

Rashdi 

     This study aimed to investigate 

the prevailing administrative 

patterns adopted by post-basic 

education school headmasters and 

their relationship with teachers job 

satisfaction at post-basic education 

schools for grades (11-12) in 

Governorate of Albatinah North as 

perceived by the teachers 

themselves, in addition to 

identifying the impact of the 

variables (gender, years of 

experience, and qualification) of 

teachers in the administrative 

patterns adopted by post-basic 

education school headmasters for 

grades (11-12) in Governorate of 

Albatinah North from the teachers 

point of views, besides identifying 

the administrative patterns pursued 

by post-basic education school 

headmasters for grades (11-12) as 

perceived by teachers, and its 

relationship with their job 

satisfaction in Governorate of 

Albatinah North. To achieve the 

objectives of the study, I had a 

recourse to the educational literature 

to develop two questionnaires; the 

first questionnaire was to detect the 

administrative patterns adopted by 

post-basic education school 

headmasters for grades (11-12). This 

questionnaire consisted of (41) items 

in its final form. The other 

questionnaire was to measure the 

teachers job satisfaction at the 

above-mentioned schools. It 

comprised (24) items in its final 

form. The study sample comprised 

(350) male and female teachers from 

Governorate of Albatinah North. 

The study's findings revealed the 

following: 

- Post-basic education school 

headmasters for grades (11-12) in 

Governorate of Albatinah North 

adopted all the administrative 

patterns in their work fields, though 

at variable levels. The democratic 

style ranked first, followed by the 

autocratic style of leadership, with 

the loose style ranking third among 

the administrative patterns. 
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- There were statistical significant 

differences at the significance level 

0.05 for the three administrative 

patterns due to the social gender 

variable. 

- There were no statistically 

significant differences at the 

significance level 0.05 for the three 

administrative patterns, due to the 

variables: experience and 

qualification. 

-There was a statistically significant 

positive correlation at the 

significance level 0.05 between the 

democratic pattern and teachers' job 

satisfaction, with a negative 

correlation for both the autocratic 

and the free patterns on the one 

hand, and teachers job satisfaction 

on the other hand. 

 

 المقذمة:

تعذ اإلداس٠ دض٤ًا َٔ ايرتاخ اإلْظاْٞ املرتانِ عرب ايعصٛس املتعاقب١ ايزٟ َٔ خالي٘ 

قطاعات اذتٝا٠ املدتًف١، سٝح ٜتُٝض ايٓعاّ ايتعًُٝٞ يف تتكذّ اجملتُعات، ٚتتطٛس يف شتتًف 

أٟ زتتُع عٔ بك١ٝ ايٓعِ األخش٣ يف اْ٘ أنجش ايتصاقَا باملتػريات، ٚايتطٛسات اذتاص١ً يف 

 اجملتُع َٔ سٝح ايتأثري ٚايتأثش، ٚريو ألْ٘ ْعاّ َفتٛح ٜتظِ باذت١ٜٛٝ ٚايتفاعٌ َع َعطٝات

بٛضٛح َٔ خالٍ ْعشتٓا إىل َذخالت ْعاّ ايتعًِٝ َٔ اجملتُع ايذاخ١ًٝ، ٚميهٔ سؤ١ٜ ريو 

َعًُني، ٚإداسٜني، ٚتالَٝز، َٚٓاٖر ، ٚٚطا٥ٌ تع١ًُٝٝ ٚغريٖا َٔ املذخالت اييت تتػري 

ٚتتطٛس طشٜعا نٞ تٛانب َتػريات ايعصش، ٜٚؼٗذ اجملتُع ايعُاْٞ املعاصش تطٛسات 

ريات ايظشٜع١ األَش ايزٟ ٜتطًب َتظاسع١  َٚظتُش٠ يف شتتًف َٓاسٞ اذتٝا٠ ; ملٛانب١ ايتػ

إعذاد املٛاطٔ ايكادس ع٢ً َظاٜش٠ تًو ايتػريات; مما أقتط٢ تطٜٛش ايٓعاّ ايتعًُٝٞ ٚناف١ 

عٓاصشٙ ; يٝظِٗ يف دفع عذ١ً ايت١ُٝٓ يألَاّ ٚاطتذاب١ الستٝادات اجملتُع املظتُش٠ َٚتطًبات 

 ايعصش املتذذد٠. 

قبٌ  ٔبايتذذٜذ املظتُش َ زاص١ً األخإٕ ع١ًُٝ تطٜٛش األدا٤ املذسطٞ تتطًب َٛ

املذسط١، ٚاييت ٖٞ َظؤٚي١ٝ نٌ فشد َؼرتى يف ايعٌُ املذسطٞ، عٝح ٜهٕٛ َظتعذا 

عٔ  يًتعًِ ٚتب٢ٓ ايتػريات ٚايتذذٜذات املظتُش٠ ، ٖٚزا ٜعين إٔ نٌ فشد يف املذسط١ َظؤٚاًل

يرتبٟٛ باملذسط١ إىل تطٜٛش ْفظ٘ ٚايظعٞ املظتُش، يتبين مماسطات دذٜذ٠ تشتكٞ بايعٌُ ا
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َظت٣ٛ ميهٔ َٔ خالي٘ ايتعاٌَ االجيابٞ َع َظتذذات املظتكبٌ )عبذايظُٝع ٚاذتٛاي١ ، 

2005 .) 

فُذٜش املذسط١ ٖٛ ايشنٔ األطاطٞ ايزٟ ٜكّٛ عًٝ٘ نٝإ املذسط١ ، ٖٚٛ احملشى 

حتكٝل  يطاقاتٗا ٜٚؤثش يف ناف١ ايعاًَني َع٘ ، ٜٚػشغ  فِٝٗ املؼاسن١ ٚحتٌُ املظؤٚي١ٝ يف

األٖذاف املذسط١ٝ املٓؼٛد٠ ، ٚجيين َعِٗ ايٓذاسات املأَٛي١ ايكاب١ً 

 (.2004يًتشكٝل)ارتٛاد١،

ٚيكذ ػٗذت ايظٓٛات ايك١ًًٝ املاض١ٝ اجتاًٖا دذٜذًا َتٓاًَٝا يف َفّٗٛ اإلداس٠ املذسط١ٝ 

تًف١ ، بكذس ٚتطبٝكات٘. فًِ ٜعذ َفّٗٛ اإلداس٠ املذسط١ٝ َكتصشَا ع٢ً تظٝري ػؤٕٚ املذسط١ املد

َا تٗذف إىل تٛفري ايعشٚف ٚاإلَهاْات املظاعذ٠ ع٢ً حتكٝل األٖذاف احملذد٠ هلا، فٗٞ ال 

تعذ إداس٠ تظٝري بكذس َا ٖٞ إداس٠ تطٜٛش ٚإمنا٤. ْٚتٝذ١ هلزا ايتطٛس اتظعت اجملاالت اييت 

١ٜ ٚاملتأثش٠ تؼًُٗا اإلداس٠ املذسط١ٝ، فأصبشت تطِ شتتًف ايعٓاصش املؤثش٠ يف ايع١ًُٝ اإلداس

بٗا داخٌ املذسط١، ْٚعشا هلزا ايذٚس ايهبري املًك٢ ع٢ً عاتل إداسات املذاسغ ، فإٕ األْع١ُ 

ايرتب١ٜٛ حتشص دَٚا ع٢ً اختٝاس ايعٓاصش ايهفؤ٠ إلداس٠ املذاسغ ، نُا متذٖا بارتربات 

 (. 2006املتدصص١، ٚتعِٝٓٗ يًٛصٍٛ إىل أصتح ايظبٌ إلداس٠ َذاسطِٗ )ادترب، 

إٔ اإلداس٠ املذسط١ٝ ايٓادش١ ٖٞ ايشنٝض٠ األطاط١ٝ، ٚسذش ايضا١ٜٚ يف ايع١ًُٝ ريو 

ايتع١ًُٝٝ ألْٗا تشطِ ايطشٜل يهاف١ ايعاًَني; َٔ أدٌ حتكٝل األٖذاف املطًٛب١. ٚبذٕٚ ػو 

فإ ريو ال ٜتشكل إال إرا قاَت تًو اإلداس٠ ع٢ً ايتعاٌَ مبٓع١َٛ ايعالقات اإلْظا١ْٝ، ٚبح 

ٚاملؼاسن١ بني ايعاًَني يًٛصٍٛ بِٗ إىل ساي١ َٔ ايشضا ايٛظٝفٞ يف زتاٍ سٚح ايتعإٚ، 

، املذٜش فعايٝاتٗاٜذٜش بٗا  اييتَشتبط بايهٝف١ٝ  ذسط١فٓذاح امل(. 2009عًُِٗ)ايظٓٝذ١ٜ، 

 يفتتُجٌ  ٚاييت ٜتصف بٗا ايٓادش١ اييت اإلداس١ٜمياسط٘، ٚبايصفات  ايزٟ اإلداسٟٚبايُٓط 

ظٝف إَهاْٝات٘ ضتٛ ايعٌُ ايبٓا٤ َٔ أدٌ بٓا٤ عالقات إْظا١ْٝ ػدصٝت٘ ٚقذست٘ ع٢ً تٛ

ٚايٛصٍٛ إجياب١ٝ بني ايعاًَني، ٚحتظني أدا٤ ايعٌُ يذِٜٗ ٚسفضِٖ ع٢ً ايعطا٤ املظتُش، 

ظُٝع ايعاًَني َع٘ إىل دسد١ َٔ ايشضا ، اييت ميهٔ َٔ خالهلا حتكٝل األٖذاف ايرتب١ٜٛ 

 اييت ٜظع٢ إىل حتكٝكٗا مبذسطت٘.

يًفشد ٚاملؤطظ١ فكط ، بٌ ٜعذ َٛضٛعا ًَُٗا   ١ضا ايٛظٝفٞ يٝع َُٗا بايٓظبٚايش

بايٓظب١ يًُذتُع، فشضا ايفشد ٜشتبط بٓذاس٘ يف عًُ٘ ، ٚايٓذاح يف ايعٌُ ٖٛ املعٝاس 

املٛضٛعٞ ايزٟ ٜكّٛ ع٢ً أطاط٘ تكِٝٝ  اجملتُع ألفشادٙ ، ٚإٕ عذّ االيتضاّ بُٓط إداسٟ ٚاسذ 

ًبا ع٢ً صتاح ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، سٝح ٜشتبط أدا٤ ايعاًَني يف املذسط١ يف َذاسطٓا قذ ٜؤثش ط
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بٓٛع ايُٓط اإلداسٟ ايزٟ ٜتبع٘ َذٜش املذسط١،ٚإٕ ٖزا ايُٓط اإلداسٟ ايظا٥ذ ٖٛ ايزٟ حيذد 

سضا املعًُني ، ٚع٢ً قذس سضا املعًِ عٔ عًُ٘ ٜهٕٛ االصتاص، ٚبتشكٝل ايشضا يًُعًُني   ٣َذ

ملشط١َٛ َٔ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ٜٚهٕٛ عطا٤ املعًُني را فاع١ًٝ نبري٠ . ٜتِ حتكٝل األٖذاف ا

ٚتأطٝظَا ع٢ً  َا طبل تأتٞ  ايذساط١  اذتاي١ٝ  يًبشح يف عالق١ ايُٓط اإلداسٟ ايظا٥ذ  يذ٣ 

َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ، بايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني ٚاملعًُات يف طًط١ٓ عُإ، 

اإلداس٠ املذسط١ٝ يف ت١٦ٝٗ املٓاخ املذسطٞ املٓاطب يًٛصٍٛ إىل سضا املعًُني،  ٚريو ْعشًا أل١ُٖٝ

مما ٜظاعذ يف سفع نفا٤تِٗ، ٚصٜاد٠ إْتادٝتِٗ، ٚتضآَا َع ادتٗٛد اييت تبزهلا ٚصاس٠ ايرتب١ٝ 

، ٚاالٖتُاّ بتطٜٛش ايهٛادس ٞبعذ األطاط ٚايتعًِٝ يتطٜٛش ايتعًِٝ، ٚاالٖتُاّ بٓعاّ ايتعًِٝ َا

 اإلداس١ٜ ايكا١ُ٥ عًٝ٘، ٚحتكٝل ايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني.

 َؼه١ً ايذساط١: 

ٚاألطايٝب اإلداس١ٜ اييت ٜظتدذَٗا َذسا٤ املذاسغ يف ايتعاٌَ َع  طختتًف األمنا

ايعاًَني َعِٗ يف َذاسطِٗ ، باختالف ايظًٛنٝات اإلداس١ٜ اييت ميتاصٕٚ بٗا ، ٚنزيو 

اييت مياسطٕٛ عًُِٗ فٝٗا، ٖٚزا بذٚسٙ ٜؤثش ع٢ً األدا٤  ايعٌُ ١طبٝع١ ايعاًَني َعِٗ، ٚب٦ٝ

. ٚيهٞ ٜتِ تطٜٛش األدا٤ املذسطٞ البذ َٔ ايتعشف ع٢ً ايٛاقع َٚا 2006)املؤطظٞ)عٝاصش٠، 

ٜتِ فٝ٘ َٔ مماسطات إداس١ٜ، ٚسغِ ادتٗٛد اييت تبزٍ يف اذتكٌ ايرتبٟٛ يف طًط١ٓ عُإ 

ضا املعًُني ْتٝذ١ يبعض املُاسطات اإلداس١ٜ ملذٜشٟ يتطٜٛش ب١٦ٝ ايعٌُ. إال أْ٘ ٜٛدذ ضعف يف س

املذاسغ، َٚٔ خالٍ ارترب٠ ايط١ًٜٛ يًباسح يف زتاٍ عًُ٘ نُذٜش َذسط١ ، َٚعاٜؼت٘ 

يًُعًُني ٚتفاعً٘ املظتُش َع صَال٥٘ يف زتاٍ اإلداس٠ املذسط١ٝ، السغ أثش مماسط١ األمناط 

نزيو تؼري ايذساطات املٝذا١ْٝ احمل١ًٝ اإلداس١ٜ بأْٛاعٗا ع٢ً ايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني، 

ٚايعامل١ٝ إىل إٕ ق١ً ايشضا يذ٣ املعًُني ٜرتتب عًٝ٘ خًٌ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ٖٚزا َا أنذت٘ 

( سٝح أنذت ْتا٥ر ايذساط١ بإٔ سضا املعًُني ٜتأثش مبا ٜكّٛ ب٘ 2000)دساط١ ايؼباطٞ 

 ب١٦ٝ ايعٌُ ، نزيو دا٤ت ْتا٥ر املذٜش َٔ مماسطات، ٚمبا ٜظتدذَ٘ َٔ أمناط إداس١ٜ يف

(  سٝح تبني بإ املُاسطات ايكٝاد١ٜ ايٓادش١ ، ٚاإلجياب١ٝ حتكل  (2000ستظٛبدساط١ 

 حعبذ ايفتادساط١ َظت٣ٛ عاٍ َٔ ايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني باملذاسغ ايجا١ْٜٛ، نُا أنذت 

ملٓاخ املؤطظٞ، ( ع٢ً ٚدٛد عالق١ ٚثٝك١ ٚإجياب١ٝ بني ايُٓط اإلداسٟ ايظا٥ذ يف ا(2001

( بإٔ ايفاع١ًٝ (2009ايٝافع١ٝ دساط١ ٚدسدات ايشضا املٗين يذ٣ املعًُني، نُا أنذت 

املذسط١ٝ بأبعادٖا املدتًف١ تعض٣ يُٓط ايظًٛى ايكٝادٟ املظتدذّ َٔ قبٌ َذٜش املذسط١ ، ٚإٔ 

َٔ سٝح  ايُٓط اإلداسٟ املظتدذّ َٔ قبٌ َذٜش املذسط١ ٜؤثش ع٢ً أبعاد ايفاع١ًٝ املذسط١ٝ 
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ايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني، ٚنزيو املظتٜٛات ايتشص١ًٝٝ يًطالب ، ٚقذ ناْت َٔ ضُٔ 

تٛصٝات ٖزٙ ايذساط١ قٝاّ ٚصاس٠  ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بايظًط١ٓ بذساط١ استٝادات َذٜشٟ املذاسغ 

اييت تظاعذِٖ يف حتظني طشم حتكٝل دافع١ٝ، ٚٚال٤ ، ٚسضا املعًُني  ١َٔ ايرباَر ايتذسٜبٝ

اًَني َعِٗ باملذاسغ، ملا يزيو َٔ أ١ُٖٝ نبري٠ يف حتظني اإلداس٠ املذسط١ٝ مبدتًف ايع

( فأنذت ع٢ً ٚدٛد عالق١ بني ايُٓط ايكٝادٟ ملذٜشٟ 2008َشاسًٗا. أَا دساط١ ايؼٝضا١ٜٚ )

املذاسغ ، َٚظتٜٛات ايشضا ايٛظٝفٞ ايظا٥ذ٠ بني املعًُني، ٚقذ أٚصت ايذساط١ بطشٚس٠ 

يذٚسات ، ٚإدشا٤ ايعذٜذ َٔ ايبشٛخ،  ٚايذساطات يًهؼف عٔ أ١ُٖٝ  إقا١َ ايعذٜذ َٔ ا

األمناط اإلداس١ٜ ، ٚإجيابٝاتٗا ، ٚطًبٝاتٗا، ملا يزيو َٔ أ١ُٖٝ نبري٠ يف حتكٝل ايشضا 

 ايٛظٝفٞ يًُعًُني، ٚسصذ ايٛاقع ايتعًُٝٞ بايظًط١ٓ يف ناف١ َشاسً٘. 

ْٟٛ اييت عكذت يف َظكط يف نزيو أنذت ايٓذ٠ٚ ايٛط١ٝٓ سٍٛ تطٜٛش ايتعًِٝ ايجا

خالٍ أٚسام ايعٌُ اييت طشست فٝٗا ع٢ً دٚس، ٚأ١ُٖٝ منط  ٔ، 2002َ( أبشٌٜ 3-1ايفرت٠)

اإلداس٠ املذسط١ٝ يف حتكٝل شتشدات تعًِٝ عاي١ٝ املظت٣ٛ ، َٚٔ بني أِٖ تٛصٝاتٗا ضشٚس٠ 

ٚضع بشاَر تطٜٛش١ٜ، ٚبشاَر يإلمنا٤ املٗين يهٌ َٔ ٜعٌُ يف اذتكٌ ايرتبٟٛ، مبا فِٝٗ َذسا٤ 

اسطاتِٗ اإلداس١ٜ يف َذاسطِٗ يتشكٝل سضا ٚظٝفٞ املذاسغ َٔ خالٍ تطٜٛش َٗاساتِٗ ، ٚمم

، نزيو دا٤ ضُٔ ايتٛصٝات املكرتس١ يًتكشٜش 2002)يًعاًَني َعِٗ) ٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ،

ايظٟٓٛ ألدا٤ أقظاّ اإلػشاف اإلداسٟ، ٚتكِٝٝ األدا٤ املذسطٞ باملٓاطل ايتع١ًُٝٝ بظًط١ٓ عُإ 

بٛدٛد بعض دٛاْب ايكصٛس يف األدا٤ املذسطٞ، ايزٟ أفاد    2007 - 2006يًعاّ ايذساطٞ

ايكٝاد١ٜ، ٚاييت  تٚايزٟ حيتاز إىل تطٜٛش، ٚنإ َٔ بٝٓٗا ق١ً اَتالى إداسات املذاسغ يًُٗاسا

 (. 2007تظاعذ ع٢ً حتكٝل ايشضا ايٛظٝفٞ يذ٣ ايعاًَني) ٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، 

فًكذ قاَت ايذساط١ اذتاي١ٝ  ٚتأنٝذا ملا طبل ٚيًٛقٛف ع٢ً سذِ املؼه١ً ٚأبعادٖا ،

( َعًَُا 25بإدشا٤ دساط١ اطتطالع١ٝ متجًت يف إدشا٤ َكاب١ً ػدص١ٝ يعذد َٔ املعًُني بًؼ )

ٚقذ أظٗشت ْتا٥ر  َٚع١ًُ َٔ ايزٜٔ ٜكَٕٛٛ بتذسٜع ايصفٝني اذتادٟ عؼش ٚايجاْٞ عؼش،

يشضا يذ٣ املعًُني ايذساط١ االطتطالع١ٝ إٔ ٖٓاى َؼه١ً يف املٝذإ ايرتبٟٛ تتُجٌ يف ضعف ا

ٚاملعًُات بظبب ايُٓط اإلداسٟ املظتدذّ َٔ قبٌ َذسا٤ املذاسغ، سٝح أظٗشت ايذساط١ 

%( َٔ أفشاد ايع١ٓٝ أنذٚا ع٢ً ٚدٛد عالق١ بني ايُٓط اإلداسٟ 92إٔ ْظب١ )االطتطالع١ٝ 

 مما أنذ اذتاد١ إىل إدشا٤املظتدذّ َٔ قبٌ َذٜش املذسط١ ٚايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني ، 

 ٞاألطاط ايذساط١ اذتاي١ٝ اييت تبشح يف عالق١ ايُٓط اإلداسٟ ملذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ
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ٚميهٔ بًٛس٠ َؼه١ً ايذساط١ يف  بايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني ٚاملعًُات َٔ ٚد١ٗ ْعشِٖ.

 األط١ً٦ اآلت١ٝ:

 ٞ/ َا ايُٓط اإلداسٟ ايظا٥ذ ايزٟ مياسط٘ َذٜشٚ َذاسغ ايتعًِٝ  َا بعذ األطاط1غ

 بظًط١ٓ عُإ نُا ٜشاٙ املعًُٕٛ؟

نُا  ٞ/ ٌٖ خيتًف ايُٓط اإلداسٟ املُاسغ ملذٜشٟ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاط2غ

ٜشاٙ املعًُٕٛ باختالف  َتػريات )ايٓٛع االدتُاعٞ، ارترب٠، املؤٌٖ ايعًُٞ( يًُعًُني 

 بظًط١ٓ عُإ؟

َا بعذ األطاطٞ، ٚايشضا  / َا ايعالق١ بني األمناط اإلداس١ٜ ملذٜشٟ َذاسغ ايتع3ًِٝغ

 ايٛظٝفٞ يًُعًُني بظًط١ٓ عُإ؟

 أٖذاف ايذساط١:

  تٗذف ايذساط١ إىل:

ايهؼف عٔ ايُٓط اإلداسٟ املُاسغ يذ٣ َذٜشٟ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ  -1

 نُا ٜذسن٘ املعًُٕٛ. 

األطاطٞ نُا ايتعشف ع٢ً َذ٣ اختالف ايُٓط اإلداسٟ املُاسغ ملذٜشٟ ايتعًِٝ َا بعذ 2-  

ٜشاٙ املعًُٕٛ باختالف َتػريات )ايٓٛع االدتُاعٞ، ٚطٓٛات ارترب٠، ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ( 

 بظًط١ٓ عُإ.

ايتعشف ع٢ً ايُٓط اإلداسٟ ايزٟ مياسط٘  َذٜشٟ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ 3-  

 بظًط١ٓ عُإ نُا ٜذسن٘ املعًُٕٛ ، ٚعالقت٘ بشضاِٖ ايٛظٝفٞ.

 أ١ُٖٝ ايذساط١:

تتطح أ١ُٖٝ ٖزٙ ايذساط١ يف نْٛٗا تتٓاٍٚ َٛضٛعًا ًَُٗا َٔ َٛضٛعات اإلداس٠    

ايرتب١ٜٛ يف طًط١ٓ عُإ، ٖٚٛ ايُٓط اإلداسٟ املُاسغ ملذٜشٟ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ 

 مبذاسغ ستافع١ مشاٍ ايباط١ٓ ٚعالقت٘ بشضا املعًُني. ٚتتُجٌ أ١ُٖٝ ٖزٙ ايذساط١ يف اآلتٞ: 

يذساط١ يف تطٜٛش اإلداسات ايرتب١ٜٛ املذسط١ٝ يف ايظًط١ٓ َٔ خالٍ تظِٗ ٖزٙ ا- 

تشنٝضٖا ع٢ً أمناط ايظًٛى اإلداسٟ، يذ٣ َذٜشٟ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ 

بايظًط١ٓ ٚعالقت٘ بشضا املعًُني ، ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛش شتتًف دٛاْبٗا يف زتاٍ اإلداس٠ 

 املذسط١ٝ.

 ات تظاعذ ع٢ً تكِٜٛ اإلداسات ايرتب١ٜٛ املذسط١ٝ.تظِٗ ٖزٙ ايذساط١ يف تكذِٜ َؤػش-
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تفٝذ ٖزٙ ايذساط١ املظؤٚيني ، ٚاملدططني ايرتبٜٛني يف ٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف تطٜٛش  -

 بشاَر إعذاد اإلداسات ايرتب١ٜٛ املذسط١ٝ .

 فتح اجملاٍ ملضٜذ َٔ ايذساطات ٚاألعاخ يف زتاٍ اإلداس٠ املذسط١ٝ مبا تتٛصٌ إيٝ٘ ٖزٙ-

 ايذساط١ َٔ ْتا٥ر ٚتٛصٝات.

 :َصطًشات ايذساط١

 تتشذد َصطًشات ٖزٙ ايذساط١ يف:

( بأْٗا"ٚط١ًٝ يتظٌٗٝ ٚتٓعِٝ 45،  2003: ٚقذ عشفٗا )أمحذ، سافغ،  اإلداس٠ املذسط١ٝ -1

 دٗٛد ايعاًَني باملذسط١ يتشكٝل أٖذافٗا".

ايتأثري يف مجاع١ ( بأْٗا" 2003،45ٜٚعشفٗا )َٛت( املؼاس إيٝ٘ يف )أمحذ، سافغ، 

َٔ ايبؼش ِٖ ايتالَٝز ست٢ ٜٛاصًٛا منِٖٛ ضتٛ أٖذاف ستذد٠ بٛاطط١ مجاع١ أخش٣ ٖٞ 

املعًُني ٚتعٌُ تًو اإلداس٠ يف زتاٍ َٔ مجاع١ ثايج١ ٖٞ ادتُٗٛس ٖٚٞ تٗتِ بهٌ َٔ األٖذاف 

 ٚٚطا٥ٌ حتكٝكٗا".

ظٝل،  ( بإٔ اإلداس٠ املذسط١ٝ ٖٞ ع١ًُٝ ختطٝط ، ٚت2001ٓٚقذ رنش)عطٟٝٛ،

ٚتٛدٝ٘ يهٌ عٌُ تعًُٝٞ، أٚ تشبٟٛ حيذخ داخٌ املذسط١ َٔ أدٌ تطٛس ٚتكذّ ايتعًِٝ فٝٗا ، 

( بأْٗا  قذس٠ َذٜش املذسط١ يف تأثريٙ  يف ايعاًَني 2003ٚقذ عشفٗا ناَل َٔ)أمحذ، سافغ،

 َع٘ َٔ َعًُني،  ٚطالب ، ٚأٚيٝا٤ أَٛس ست٢ ٜتِ حتكٝل أٖذاف ستذد٠. 

( ، بأْٗا ايع١ًُٝ اييت تعاجل ػؤٕٚ املذسطني ٚايطالب 2003نُا عشفٗا)طالَ٘،

َٚٛاد ايذساط١ ٚايتذٗٝضات ٚاملصادس املاي١ٝ ايالص١َ يتذسٜع ايطالب ٚإداس٠ ايفعايٝات املتعًك١ 

 بزيو، ٚتٓعِٝ ٖزٙ ايعٓاصش ناف١ ٚتٛدٝٗٗا ٚضبطٗا.

 أْٗا اإلدشا٤ات،ٚايتعشٜف اإلدشا٥ٞ ايزٟ تعتُذٙ ايذساط١ اذتاي١ٝ يإلداس٠ املذسط١ٝ ٖٛ 

ٚاألطايٝب اييت تظتدذّ يف املذسط١ َٔ قبٌ َذٜش املذسط١ ٚاييت ميهٔ َٔ خالهلا ايٛصٍٛ 

إيٞ اهلذف بأقٌ دٗذ، ٚأقٌ تهايٝف َٔ خالٍ االطتدذاّ األَجٌ يًُٛاسد ايبؼش١ٜ ٚاملاد١ٜ 

 املتاس١.

 ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ:- 2

ٜعكب َشس١ً ايتعًِٝ األطاطٞ اييت تظتػشم ْعاّ َذت٘ طٓتإ َٔ ايتعًِٝ املذسطٞ " :ٖٛ

 ،َٚٗاسات ايعٌُ ،عؼش طٓٛات دساط١ٝ، ٜٚٗذف إىل االطتُشاس يف ت١ُٝٓ املٗاسات األطاط١ٝ

ِٖ يٝهْٛٛا أعطا٤ فاعًني يف اجملتُع ، قادسٜٔ ع٢ً ؤٚايتدطٝط املٗين يذ٣ ايطالب مبا ٜٗٝ
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)ٚصاس٠ ايرتب١ٝ  "ِ املذسطٞٚايعٌُ بعذ ايتعًٝ ،ٚايتذسٜب ،االطتفاد٠ َٔ فشص ايتعًِٝ

 (.6، 2008ٚايتعًِٝ،

 

 :ايشضا ايٛظٝف3ٞ -  

( بأْ٘ "دسد١ إػباع سادات ايفشد، ٜٚتشكل ٖزا  2002،7ٚقذ عشف٘ ) املؼعإ ،

اإلػباع َٔ خالٍ عٛاٌَ نجري٠ ٖٚٞ: ب١٦ٝ ايعٌُ ، ٚايعٌُ عذ رات٘  ٖٚزٙ ايعٛاٌَ جتعٌ 

ايعاٌَ ساضٝا عٔ عًُ٘، ٚساغبا فٝ٘، َٚكبال عًٝ٘ دٕٚ تزَش ٚستككا يطُٛسات٘،ٚيشغبات٘، ٚ 

   .نزيو ملٝٛي٘ امل١ٝٓٗ"

أْ٘ ْضٚع ٚدذاْٞ ضتٛ ايعٌُ، فإجياب١ٝ االجتاٙ  ع٢ً( Vroom,1995) ٚعشف٘ فشّٚ

تكابٌ ايشضا عٔ ايعٌُ ، يف سني متجٌ طًب١ٝ االجتاٙ عذّ ايشضا عٔ ايعٌُ. ٜٚؤنذ 

ع٢ً إٔ ايشضا ميجٌ أسذ ايعٓاصش امل١ُٗ يف حتكٝل األَٔ، ٚاالطتكشاس   Vroom,1995)فشّٚ)

املظتٜٛات اإلداس١ٜ، ٚميجٌ تٛدٗات ايٓفظٞ، ٚايفهشٟ ، ٚايٛظٝفٞ يألفشاد ايعاًَني مبدتًف 

 إجياب١ٝ يألفشاد ضتٛ أدٚاس ايعٌُ اييت ٜكَٕٛٛ بٗا يف ٚقت ٚاسذ.

تعشف ايذساط١ اذتاي١ٝ ايشضا ايٛظٝفٞ ع٢ً أْ٘ ساي١ ػعٛس١ٜ داخ١ًٝ يًفشد ٜفِٗ َٔ ٚ

خالهلا إٔ ايفشد ساض عٔ املهإ ايزٟ ٜعٌُ فٝ٘، ٚنزيو عٔ املظؤٍٚ ايزٟ ٜعٌُ حتت 

 قٝادت٘.

  ذٚد ايذساط١:س

  :تتُجٌ سذٚد ايذساط١ يف األتٞ 

اذتذ املٛضٛعٞ : اقتصشت ايذساط١ ع٢ً تٓاٍٚ األمناط اإلداس١ٜ ايظا٥ذ٠ يذ٣ َذسا٤ 1-   

َذاسغ ايتعًِٝ  َا بعذ األطاطٞ; ٚعالقتٗا بايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني مبشافع١ مشاٍ 

 ايباط١ٓ.

املعًُني ايعاًَني ايزٜٔ ٜهْٕٛٛ ع٢ً سأغ  ٢اذتذ ايضَاْٞ: اقتصشت ايذساط١ ع2ً-  

 ّ.2011 /2010عًُِٗ خالٍ ايعاّ ايذساطٞ 

اذتذ املهاْٞ: اقتصشت ٖزٙ ايذساط١ ع٢ً َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ يف  -3 

ستافع١ مشاٍ ايباط١ٓ; ٚريو يهْٛٗا َٔ املٓاطل ايتع١ًُٝٝ ايهبري٠ َٔ بني احملافعات 

الستٛا٥ٗا ع٢ً عذد نبري َٔ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ  وايتع١ًُٝٝ بايظًط١ٓ، ٚنزي

 احملافع١. األطاطٞ تتٛصع ع٢ً قش٣ شتتًف١ يف
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  ايذساطات ايظابك١:

 ايذساطات ايعشب١ٝ:

إىل ايتعشف ع٢ً األمناط ايكٝاد١ٜ  ايظا٥ذ٠ يف  دساط١ ٖذفت (:2008)ايؼٝضا١ٜٚ ، أدشت

( بظًط١ٓ عُإ، ٚنزيو ايتعشف ع٢ً ايفشٚم يف 10-5َذاسغ ايتعًِٝ األطاطٞ يًصفٛف )

ات ادتٓع ، ٚاملؤٌٖ األمناط ايكٝاد١ٜ ايظا٥ذ٠ يف َذاسغ ايتعًِٝ األطاطٞ يف ض٤ٛ املتػري

ايعًُٞ ، ٚارترب٠ ٚنزيو َظتٜٛات ايشضا ايٛظٝفٞ ايظا٥ذ٠ يف َذاسغ ايتعًِٝ األطاطٞ. 

( َعًَُا ٚ َع١ًُ مت اختٝاسٖا بطشٜك١ عؼٛا١ٝ٥ َٔ إمجايٞ سذِ 450ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ )

ع٢ً اطتدذاّ  ( َعًِ َٚع١ًُ، ٚأػاست ْتا٥ر ايذساط١ إىل ايتأنٝذ3927زتتُع ايذساط١ ٚايبايؼ)

األمناط ايكٝاد١ٜ ايرتب١ٜٛ  ٕ( بظًط١ٓ عُا10-5َذٜشٟ َذاسغ ايتعًِٝ األطاطٞ  يًصفٛف )

مجٝعٗا بؼهٌ شتتًف َٚتفاٚت ،إر دا٤ تشتٝبٗا تٓاصيٝا نايتايٞ  ايذميكشاطٞ ، ٚايرتطًٞ ، 

 ٚاألٚتٛقشاطٞ.

(: دساط١ ٖذفت إىل َعشف١ األمناط ايكٝاد١ٜ ملذٜشٟ 2008ايهعب١ٝ ، نزيو أدشت )

ايتعًِٝ األطاطٞ ٚعالقتٗا بتشفٝض املعًُني ضتٛ حتظني املذسط١ بظًط١ٓ عُإ. ٚتهْٛت ع١ٓٝ 

( َعًَُا ٚ َع١ًُ َٔ َذاسغ ايتعًِٝ األطاطٞ بؼُاٍ 380( َذٜشَا َٚذٜش٠ ٚ )65ايذساط١ َٔ )

( َعًِ 3828مجايٞ سذِ زتتُع ايذساط١ ٚايبايؼ)ايباط١ٓ  مت اختٝاسٖا بطشٜك١ عؼٛا١ٝ٥ َٔ إ

َٚع١ًُ ، ٚأػاست ْتا٥ر ايذساط١ إىل إٔ األطًٛب ايكٝادٟ املُاسغ َٔ قبٌ  املذٜشٜٔ ٖٛ 

األٚتٛقشاطٞ َٔ ٚد١ٗ ْعش املذٜشٜٔ ٚاملعًُني، نزيو أػاست ْتا٥ر ايذساط١ إىل أْ٘ ال تٛدذ 

ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ، ٚارترب٠ يًُذٜشٜٔ يف فشٚم رات دالي١ إسصا١ٝ٥ ملتػري ايٓٛع االدتُاعٞ، 

 حتذٜذِٖ يًُٓط ايكٝادٟ املُاسغ َٔ قبًِٗ.      

ٖذفت إىل َعشف١ أمناط ايكٝاد٠ ايرتب١ٜٛ ايظا٥ذ٠  دساط١  :(2006) سضا، نزيو أدشت

يذ٣ َذٜشٟ، َٚذٜشات املذاسغ االبتذا١ٝ٥ يف ممًه١ ايبششٜٔ َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني ٚاملعًُات 

( 5( َعًِ، َٚع١ًُ َٔ بني)606شضاِٖ ايٛظٝفٞ. ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ)ٚعالق١ ريو ب

َذٜشٟ  ٣َٓاطل تع١ًُٝٝ يف ممًه١ ايبششٜٔ، ٚأػاست ْتا٥ر ايذساط١ إىل إٔ ايُٓط ايظا٥ذ يذ

َٚذٜشات املذاسغ االبتذا١ٝ٥ يف ممًه١ ايبششٜٔ ٚاألنجش ػٝٛعا ٖٛ ايُٓط ايذميكشاطٞ سٝح 
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إٕ َذسا٤ املذاسغ ٜٗتُٕٛ بإصتاص ايعٌُ يف دٛ تظٛدٙ عالقات طٝب١ َع املعًُني، ٜٚؼاسنٕٛ 

 املعًُني يف املٓاطبات املدتًف١، ٚحيشص َذسا٤ املذاسغ ع٢ً تٛدٝ٘ املعًُني تٛدٝٗا تشبٜٛا ٖادفا. 

ٖذفت إىل ايتعشف ع٢ً دسد١ مماسط١ ايظًٛى  دساط١ (: 2004ايععُات،  نُا أدش٣ )

ملذٜشٟ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ، ٚعالقتٗا بايشضا ايٛظٝفٞ ، ٚااليتضاّ ايتٓعُٝٞ يشؤطا٤  ايكٝادٟ

األقظاّ ايتابعني هلِ ، يف َذٜشٜات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف األسدٕ ، ٚمت اختٝاس ع١ٓٝ ايذساط١ 

( س٥ٝع قظِ َٛصعني ع٢ً ثالث١ أقايِٝ  264بايطشٜك١ ايطبك١ٝ ايعؼٛا١ٝ٥، ٚنإ عذد أفشادٖا )

( س٥ٝع قظِ، ٚقذ أػاست ْتا٥ر ايذساط١ إىل إٔ  َذٜشٟ 528ُٛع اجملتُع األصًٞ ايبايؼ)َٔ زت

ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف األسدٕ ، مياسطٕٛ ايظًٛى ايكٝادٟ املٓٛط بِٗ بذسد١ عاي١ٝ ، ٚإ َظت٣ٛ 

ايشضا ايٛظٝفٞ يشؤطا٤ األقظاّ نإ عايًٝا، ٚأظٗشت ْتا٥ر ايذساط١ أٜطا إٔ دسد١ مماسط١ 

 يكٝادٟ ملذٜشٟ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ قذ استبط بذسد١ اجياب١ٝ بايشضا ايٛظٝفٞ ايهًٞ.ايظًٛى ا

ظا٥ذ٠ ١ ايٜدساط١ ٖذفت إىل ايتعشف ع٢ً أمناط ايكٝاد(: 2003 ايكاطِ، )نُا أدش٣

َٚذٜشات املذاسغ ، ٚاثش ٖزٙ األمناط يف ايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني يف َذٜش١ٜ تشب١ٝ  ٟيذ٣ َذٜش

ْابًع ، نُا ٖذفت إيٞ بٝإ أثش َتػريات ايذساط١  ادتٓع، ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ، ٚارترب٠ ع٢ً 

ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايذساط١ األمناط ايكٝاد١ٜ ٚايشضا ايٛظٝفٞ َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني ٚاملعًُات، 

اختٝاسٖا بايطشٜك١ ايطبك١ٝ ايعؼٛا١ٝ٥ َٔ إمجايٞ سذِ زتتُع ، َٚع١ًُ ،ٚمت ( َع250ًَِٔ)

تٛصًت ( َعًَُا َٚع١ًُ يف املذاسغ اذته١َٝٛ مبذٜش١ٜ تشب١ٝ ْابًع، 3320ٚايذساط١، ٚايبايؼ)

إٔ دسد١ ايشضا ايٛظٝفٞ يذ٣ املعًُني ٚاملعًُات ايه١ًٝ ناْت نبري٠، ٚإٔ ايُٓط ايذساط١ إىل 

األمناط ايكٝاد١ٜ اييت ٜفطًٗا املعًُني ٚاملعًُات ملذٜشٟ املذاسغ، ٚتٛدذ  ايذميكشاطٞ أنجش

فشٚم داي١ إسصا٥ًٝا يف ايشضا ايٛظٝفٞ بني املعًُني ٚاملعًُات يصاحل املعًُات، ٚتٛدذ فشٚم 

طٓٛات  5داي١ إسصا٥ًٝا يف ايشضا ايٛظٝفٞ  تبعًا ملتػري ارترب٠ يصاحل أصشاب ارترب٠ )أقٌ َٔ 

ست ْتا٥ر ايذساط١ إىل ٚدٛد عالق١ إجياب١ٝ استباطٝ٘ بني ايُٓط ايذميكشاطٞ (، ٚنزيو أػا

 ٚايشضا ايٛظٝفٞ.

 اإلداس١ٜ ٚاقع املُاسطات ايتعشف عًٞدساط١ ٖذفت إىل  :(2003 )طال١َ، نُا أدشت

يًُعًُني  ايتٓعُٝٞ ٚايٛال٤ ايٛظٝفٞ بايشضا ٚعالقتٗا يف األسدٕ ايعا١َ ايجا١ْٜٛ املذاسغ ملذٜشٟ

% َٔ اجملتُع األصًٞ 10( َعًُا َٚع١ًُ َجًت َا ْظبت٘ 658، ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ )

ا إٔ املعًُٕٛ ساضٕٛ عٔ عًُِٗ، ٚتعضٚ ايذساط١ يًعذٜذ َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗ ٚتٛصًتيًذساط١ ، 

ٕٛ ايذساط١ طبب ريو إىل إٕ املذٜشٜٔ ٚاملذٜشات ٜعٌشفٕٛ عًُِٗ باإلدشا٤ات اإلداس١ٜ ، ٚحيرتَ

املعًُني، ٜٚباديِْٛٗ ػعٛس االسرتاّ، ٚإ ٖٓاى عالق١ رات دالي١ إسصا١ٝ٥ بني املُاسطات 
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اإلداس١ٜ ملذٜشٟ املذاسغ ايجا١ْٜٛ يف األسدٕ، ٚايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني، ٚنزيو ٖٓاى عالق١ 

ايٛال٤ رات دالي١ إسصا١ٝ٥ بني املُاسطات اإلداس١ٜ ملذٜشٟ املذاسغ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ يف األسدٕ، ٚ

ايتٓعُٝٞ يًُعًُني، ٚنزيو ٚدٛد عالق١ رات دالي١ إسصا١ٝ٥ بني ايشضا ايٛظٝفٞ، ٚايٛال٤ 

 ايتٓعُٝٞ يًُعًُني.

ت إيٞ ايتعشف ع٢ً األمناط ايكٝاد١ٜ اييت ٖذفدساط١ : (2001)ايؼٓام ، نُا أدش٣

املذاسغ ايجا١ْٜٛ اذته١َٝٛ امل١ٝٓٗ يف األسدٕ  يف بعذٟ ايعٌُ، ٚايعالقات  ٤ٜظتدذَٗا َذسا

ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايذساط١ اإلْظا١ْٝ َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني ٚاملعًُات، ٚعالقتٗا بايشضا ايٛظٝفٞ، 

( َعًُا َٚع١ًُ مت اختٝاسٖا بايطشٜك١ ايعؼٛا١ٝ٥ َجًح اجملتُع األصًٞ يًذساط١ ، 455َٔ )

إٔ َذسا٤ املذاسغ ايجا١ْٜٛ ٜٗتُٕٛ ببعذ ايُٓط ايكٝادٟ ، ٚنإ َظت٣ٛ إىل ايذساط١  تٛصًتٚ

 ايشضا ايٛظٝفٞ يف ايػايب أع٢ً َٔ املتٛطط يذ٣ املعًُني، ٚاملعًُات باملذاسغ ايجا١ْٜٛ.

 اييت اإلدشا٤اتَٔ  ١ايتٛصٌ جملُٛع إىل دساط١ ٖذفت (:2000،)ستظٛب نُا أدشت

ايجا١ْٜٛ ظُٗٛس١ٜ َصش ملذٜشٟ املذاسغ  ايكٝاد١ٜ طاتبني املُاس ايعالق١َٔ ػاْٗا تفعٌٝ 

 املظتكب١ًٝ، ٚاطتدذَت ايذساط١ ٚايشضا ايٛظٝفٞ ملعًُٝٗا مبا ٜٛانب املتطًباتايعشب١ٝ، 

( َعًُا َٚع١ًُ مت اختٝاسٖا بطشٜك١ 1223، ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ)املٓٗر ايٛصفٞ

 يًذساط١ ، ٚأػاست ْتا٥ر ايذساط١ إىل إٔ% َٔ اجملتُع األصًٞ 16عؼٛا١ٝ٥ َجًت َا ْظبت٘ 

 حتكل َظت٣ٛ عايٞ َٔ ايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني باملذاسغ ايٓادش١ ايكٝاد١ٜاملُاسطات  ٚدٛد

يًُعًُني  َٚظتٟٛ سضا ٚظٝفٞ عايٞ ايٓادش١ ايكٝاد١ٜٚدٛد املُاسطات ، ٚايعا١َ ايجا١ْٜٛ

 ١.ٜظاعذ يف بٓا٤ َذسط١ فعاي

ٖذفت إىل ايتعشف ع٢ً أمناط ايكٝاد٠ ايرتب١ٜٛ ط١ (: دسا1999، )األَنينُا أدش٣

إٔ تهٕٛ ٚفكا يًذٓع ٚارترب٠ ٚايعُش،  ٜٓبػٞايها١ٓ٥ باملذاسغ ايجا١ْٜٛ مبذ١ٜٓ أطٛإ، َٚا 

إٔ تهٕٛ عًٝ٘، ٚايعالق١ بني أمناط ايكٝاد٠ ايرتب١ٜٛ  ٜٓبػٞبني َا ٖٛ نا٥ٔ َٚا  ٚاالختالف

، ق١ خرب٠ املعًِ ٚساتب٘ ٚعُشٙ بشضاٙ عٔ ٚظٝفت٘يًُعًِ َٚعشف١ عال ايٛظٝفٞايها١ٓ٥ ٚايشضا 

 يفتٛصًت ايذساط١ إىل ٚدٛد فشٚم داي١ إسصا٥ٝا ٚاطتدذَت ايذساط١ املٓٗر ايٛصفٞ. ٚ

ٚدٛد نزيو إٔ تهٕٛ.  ٜٓبػٞاطتذابات املعًُني ملا ٖٛ نا٥ٔ َٔ أمناط ايكٝاد٠ ايرتب١ٜٛ َٚا 

تٛدذ  الٚيًُعًِ ٚبني ايكٝاد٠.  يٛظٝفٞاعالق١ بني أمناط ايكٝاد٠ ايرتب١ٜٛ ايها١ٓ٥ ٚايشضا 

 َٚتػريات ايشاتب ٚعُش ٚخرب٠ املعًِ. ايٛظٝفٞعالق١ داي١ إسصا٥ٝا بني َتٛططات ايشضا 

ايتعشف عًٞ أمناط ايظًٛى (: دساط١ ٖذفت إىل 1996،ِ)عبذ ايشسٝ نُا أدش٣

بايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني  اٚعالقتٗ ، ايكٝادٟ يذٟ َذٜشٟ املذاسغ األطاط١ٝ يف ستافع١ إسبذ
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َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني ، َٚعشف١ أثش نٌ َٔ ادتٓع ٚارترب٠ ٚايتذسٜب عًٞ ايشضا ايٛظٝفٞ 

ٚاطتدذّ  ، عاًَني يف ستافع١ اسبذ َٚع١ًُ َا( َع775ًُ) َٔ يذِٜٗ ، ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايذساط١

كٝاغ ايشضا يٛصف ايظًٛى ايكٝادٟ، َٚكٝاغ َٝٓٛطٛتا ي "Gordon" ٕدٛسدٚايباسح َكٝاغ 

 .يف دسد١ ايشضا ايٛظٝفٞ يألمناط اإلداس١ٜٚدٛد فشٚم  إىلايذساط١  ايٛظٝفٞ ، ٚتٛصًت

ٖذفت إىل ايتعشف ع٢ً األمناط ايكٝاد١ٜ ملذٜشٟ  دساط١  (:1991)طٛقإ، نزيو أدش٣

املذاسغ ايجا١ْٜٛ يف ايطف١ ايػشب١ٝ، ٚعالقتٗا يف ايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني باطتدذاّ منٛرز 

%( َٔ زتتُع 40( َذٜشًا َٚذٜش٠َ، متجٌ)68.ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ ) اإلداس١ٜ ايؼبه١

% َٔ املعًُني ايعاًَني يف املذاسغ ايجا١ْٜٛ بايطف١ 30ايذساط١، ٚع١ٓٝ املعًُني ناْت ْظبتٗا 

.ٚأػاست ْتا٥ر ايذساط١ إىل ٚدٛد دالي١ إسصا١ٝ٥ بني  ايػشب١ٝ، ٚمت اختٝاس ايع١ٓٝ عؼٛا٥َٝا

ذٜشٟ املذاسغ ايجا١ْٜٛ ألمناطِٗ ايكٝاد١ٜ، ٚبني َتػري املظت٣ٛ ايتعًُٝٞ ، ٚنزيو تكذٜشات َ

أظٗشت  ْتا٥ر ايذساط١ عذّ ٚدٛد دالي١ إسصا١ٝ٥ بني تصٓٝف املعًُني يألمناط ايكٝاد١ٜ ملذٜشٟ 

املذاسغ اييت ٜعًُٕٛ فٝٗا ، ٚبني َتػريات ايعُش، ٚارتذ١َ ، ٚاملظت٣ٛ ايتعًُٝٞ، ٚنزيو 

٥ر ايذساط١ ٚدٛد فشٚقَا رات  دالي١ إسصا١ٝ٥ بني َتٛططات إدابات املعًُني ع٢ً أظٗشت  ْتا

 اطتبا١ْ ايشضا ايٛظٝفٞ تعض٣ إىل ايُٓط ايكٝادٟ ملذٜشٟ املذاسغ.

 ايذساطات األدٓب١ٝ:

دساط١ ٖذفت إىل حتًٌٝ ايعالق١ بني املٓاخ ايتٓعُٝٞ : ,Pan) (2007بإنزيو أدش٣ 

، ٚأثش بعض املتػريات فٝٗا، ٚتٛصًت ايذساط١ ٚ ايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني ايجا١ْٜٛ،يف املذاسغ 

 ٛددٚنزيو ،  ٚايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني ،بني املٓاخ ايتٓعُٝٞ ١إٔ ٖٓاى عالق١ إجيابٝ إىل

 .ٚ ايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني ،نبري٠ بني املٓاخ ايتٓعُٝٞ يًُذسط١ استباطات

ايتعشف ع٢ً ايعالق١ بني  ٖذفت إىلدساط١ (Stumpf,2003): طتَٝٛف نزيو أدش٣

األمناط ايكٝاد١ٜ يذ٣ املٛظفني يف املؤطظات يف ٚال١ٜ  ْٛسخ ناسٚيٝٓا ،  ٚاثش َتػريات طٓٛات 

ارتذ١َ، ٚايتدصص ، َٚظت٣ٛ ايتعًِٝ ، ٚادتٓع ، ٚايعُش نُتػريات َظتك١ً  ع٢ً ايشضا 

ايذساط١ ايزٟ تهٕٛ َٔ  ( فشدًا َٔ زتتُع232ايٛظٝفٞ، ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ )

املؤطظات املٛدٛد٠ يف ٚال١ٜ ناسٚيٝٓا يف ايٛالٜات املتشذ٠ ، ٚتٛصًت ايذساط١ إىل ٚدٛد عالق١ 

بني ايُٓط ايكٝادٟ ٚايشضا ايٛظٝفٞ ، نزيو ٚدٛد عالق١ بني َظت٣ٛ املؤٌٖ  يًُٛظف 

ملاد١ٜ ٚايشضا َٚظت٣ٛ ايشضا ايٛظٝفٞ ، نزيو تٛصًت ايذساط١ إىل ٚدٛد عالق١ بني اذتٛافض ا

 ايٛظٝفٞ يًُٛظفني ، نزيو إىل عذّ ٚدٛد عالق١ بني دٓع املٛظف ٚايشضا ايٛظٝفٞ.
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ايعالق١ بني  َعشف١إىل  ايذساط١ٖذفت  دساط١(: Karen  (2002,ناسٕ نزيو أدش٣

( َعًَُا 251منط َذٜش املذسط١ ايكٝادٟ، ٚايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ )

َٓطك١ يف  ( َذسط23١األصًٞ يًذساط١ ايزٟ تهٕٛ َٔ املذاسغ األطاط١ٝ ٚعذدٖا)َٔ اجملتُع 

منط اإلخباس إٔ  ٚتٛصًت ايذساط١ إىل New jersey  يف ٚال١ٜ ْٝٛدشطٞ Morrisَٛسٜع 

Telling  تٛصًت  نزيو، ايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُنيقذ سكل أع٢ً َظت٣ٛ يف َظتٜٛات

ايشضا  بني عٛاٌَ ايعُش، ٚايٓٛع االدتُاعٞ، ٚبني  ٚدٛد فشٚم داي١ إسصا٥ٝا ايذساط١ إىل عذّ

  ايٛظٝفٞ يًُعًُني.

حتذٜذ ايعالق١ بني املٓاخ  إىل ٖذفتدساط١ (Brown,2001) :   بشإٚ نُا أدش٣

كاطع١ نالسى مب اذتطش١ٜاملٓاطل  يف املذاسغ املتٛطط١ ٚايشضا ايٛظٝفٞ يف ،ايتٓعُٝٞ

 ( َذسط١ مبكاطع19١( َعًِ، َٚع١ًُ َٔ)285ت ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ)ٚتهْٛ )الغ فٝػاغ(

ٚايشضا  ،نبري٠ بني املٓاخ ايتٓعُٝٞ ١عالق١ إجيابٝ ٛدٚدٚتٛصًت ايذساط١ إىل  ،نالسى 

، ٓٛع االدتُاعٞٚمل تٛدذ أٟ عالق١ بني َتػريات اي ،إسصا١ٝ٥ ١ايٛظٝفٞ يًُعًُني رات دالي

 .ٚطٓٛات ارترب٠ يف ايتذسٜع

ايتعشف ع٢ً  دساط١ ٖذفت إىل(:   (Bare -Oldham, 2000برياٚيذٖاّ  نُا أدش٣

، ع٢ً ايشضا  ٞأثش األمناط ايكٝاد١ٜ يذ٣ َذٜشٟ املذاسغ اذته١َٝٛ يف ٚال١ٜ نٓتا ن

( َذسط١ 250( َعًًُا بطشٜك١ عؼٛا١ٝ٥ َٔ )519ايٛظٝفٞ يًُعًُني، ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ )

 ١ع  َعًِ ٚاسذ َٔ نٌ َذسط١ يًُذتُع األصًٞ يًذساط( َذسط١ ثا١ْٜٛ ، بٛاق250َتٛطط١، ٚ)

، ٚتٛصًت ايذساط١ إىل ٚدٛد عالق١ بني منط ايكٝاد٠ ايزٟ ٜظتدذَ٘ َذٜش املذسط١ ، َٚظت٣ٛ 

ايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني ، نزيو ٚدٛد عالق١ بني َعشف١ َذٜش املذسط١ يألعُاٍ اييت ٜٓفزٖا 

 مبذسطت٘، َٚظت٣ٛ ايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني.

ايتعشف ع٢ً عالق١  دساط١ ٖذفت إىل (:Robinson,1993سٚبٓظٕٛ) زيو أدش٣ن

األمناط ايكٝاد١ٜ يًُذسا٤ بايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني يف ٚال١ٜ أسناْظع بايٛالٜات املتشذ٠ 

، ٚنزيو عالق١ ايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني بظت١ َتػريات دميٛغشاف١ٝ  األَشٜه١ٝ

يتعًُٝٞ ، ارترب٠ ، سذِ املذسط١ ، َٚظت٣ٛ املذسط١( ٖٚٞ:)ايظٔ،ايٓٛع االدتُاعٞ، املظت٣ٛ ا

( َذسط١، ٚأػاست ْتا٥ر ٖزٙ ايذساط١ إىل 28ٚقذ مت اختٝاس ايع١ٓٝ بطشٜك١ عؼٛا١ٝ٥ ضُت )

ايعٛاٌَ املؤد١ٜ يًشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني ٖٚٞ: ايتظاٌٖ يف اذتش١ٜ، ايتهاٌَ، االعتباس١ٜ ، 

أظٗشت ايٓتا٥ر عذّ ٚدٛد عالق١ بني ايشضا َطايب ايتٛفٝل، االجتاٙ ضتٛ ايتفٛم، ٚنزيو 

 ايٛظٝفٞ يًُعًُني، ٚبني املتػريات ايذميٛغشاف١ٝ يًذساط١.
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 :ايتعكٝب ع٢ً ايذساطات ايظابك١

ٜتطح َٔ خالٍ اطتعشاض ايذساطات ايظابك١ تٓٛع ٚتعذد ايذساطات اييت تٓاٚيت 

ف٦ات٘، ٚعالقتٗا بايشضا َٛضٛع األمناط اإلداس١ٜ ايظا٥ذ٠ يذ٣ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ مبدتًف 

ايٛظٝفٞ يًُعًُني، ٚقذ سبطت ايذساطات ايظابك١ بني األمناط اإلداس١ٜ ايظا٥ذ٠ يذ٣ َذسا٤ 

َذاسغ ايتعًِٝ، ٚعالقتٗا بايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني، ٚبعض املتػريات املدتًف١ ناملشس١ً 

 دتُاعٞ.ايتع١ًُٝٝ ، ٚايعُش، ٚاملؤٌٖ ، ٚطٓٛات ارترب٠، ٚايشاتب ٚنزيو ايٓٛع اال

ٚ :َٔ ٌِ  تتفل ايذساط١ اذتاي١ٝ َٔ سٝح اهلذف َع دساط١ ن

(،ٚ)األَني،1996(،ٚ)عبذايشسِٝ،1991(،ٚ)طٛقإ،2000(،ٚ)سضا،2000)ايؼٓام،

(،ٚ)اي2003(،ٚ،ٚ)ايكاطـِ،2008(،ٚ)ايهعب2003،١ٝ(،ٚ)طالَ٘،2000(،ٚ)ستظٛب،1999

 ، ٚPan,2007 ٚ ، )(Kimberley,2008)(،ٚ)2008(، ٚ)ايؼٝضا2004،١ٜٚععُات،

Karen,2002) (ٚ،)Bare –Oldham, 2000 ،) (Stumpf,2003)  سٝح نإ اهلذف

َٔ تًو ايذساطات ٖٛ دساط١ ايعالق١ بني األمناط اإلداس١ٜ ايظا٥ذ٠ يذ٣ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ 

 بف٦ات٘ املدتًف١، ٚايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني.

عًُني َع دساط١: نزيو تتفل ايذساط١ اذتاي١ٝ يف عٝٓتٗا املطبك١ ع٢ً امل

(، ٚ (Karen,2002ٚ(Stumpf,2003) (، 2006ٚ(، ٚ)سضا،2000)ايؼٓام،

(Pan,2007،ِٝ1991( ، ٚ) طٛقإ،2000(، ٚ) ستظٛب، 1996(،ٚ)عبذايشس)  ٚ ، Bare 

– Oldham  2000) ،2003(، ٚ)طالَ٘ ،1999(، ٚ)األَني ،)

 ،ٚ)Kimberley,2008(ٚ،)(Brown,2001(،ٚ)2008(،ٚ)ايؼٝضا2003،١ٜٚٚ)ايكاطِ،

.(Robinson,1993  

( يرتنض ع٢ً املذسا٤ ٚاملعًُني ، ٚدا٤ت 2008بُٝٓا دا٤ت ع١ٓٝ دساط١ )ايهعب١ٝ، 

(، يٝهٕٛ زتتُع ٚع١ٓٝ ايذساط١ ميجٌ سؤطا٤ األقظاّ مبذٜش١ٜ ايرتب١ٝ 2004دساط١ )ايععُات، 

د ايع١ٓٝ ِٖ يهٔ ايذساط١ اذتاي١ٝ متٝضت، ٚاختًفت عٔ ايذساطات ايظابك١ َٔ سٝح إٔ أفشا

َعًُٞ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ ايزٜٔ ٜذسطٕٛ ايصفني اذتادٟ عؼش ٚايجاْٞ عؼش.ٚقذَت 

ايذساطات ايظابك١ بعطَا َٔ ادتاْب ايٓعشٟ يًذساط١ اذتاي١ٝ َجٌ: أمناط اإلداس٠، ٚمسات 

 ايكاد٠ يف األمناط اإلداس١ٜ، ٚتعشٜف ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ، َٚفّٗٛ ايشضا ايٛظٝفٞ.  

)  (، ٚ ١،2008تتفل ايذساط١ اذتاي١ٝ َٔ سٝح اجملتُع َع دساط١ : ) ايهعبٝٚ

نزيو تتفل ايذساط١ اذتاي١ٝ َٔ ، (، فُذتُع ايذساط١ ٖٛ طًط١ٓ عُا2008ٕ،  ايؼٝضا١ٜٚ

 َٔ ٌِ سٝح زتاٍ ايتطبٝل، َع ايذساطات ايظابك١ يه
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 (،(Stumpf,2003 (، 2006ٚ(، ٚ)سضا،2000(،ٚ)ايؼٓام،2008)ايهعب١ٝ،:دساط١

ٚKaren,2002)(ٚ ،)Pan,2007،ِٝ2000(،  ٚ)ستظٛب،199(،   ٚ)عبذايشس ،)

(، 2003(   ،  ٚ)ايكاطِ،2003( ، ٚ)طالَ٘،1999(  ، ٚ)األَني،1991ٚ)طٛقإ،

( ، ٚ ,Bare - Oldham) 2000(، Kimberley,2008ٚ( ، ٚ)2008ٚ)ايؼٝضا١ٜٚ،

((Brown,2001( ٚ،(Parkinson,2008 بٝكٗا يف اجملاٍ ايرتبٟٛ، بُٝٓا سٝح مت تط

ختتًف ايذساط١ اذتاي١ٝ َٔ سٝح اذتذٚد املها١ْٝ ، ٚايضَا١ْٝ، َع ايذساطات ايظابك١ ، 

ٚتتُٝض ايذساط١ اذتاي١ٝ عٔ بك١ٝ ايذساطات ايظابك١ أْٗا تذسغ األمناط اإلداس١ٜ ايظا٥ذ٠ يذ٣ 

 –ٕٛ مبشس١ً تع١ًُٝٝ َع١َٓٝذسا٤ املذاسغ، ٚعالقتٗا بايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني ايزٜٔ ٜذسط

أٟ ايصفني اذتادٟ عؼش ٚايجاْٞ عؼش يف َذاسغ ستافع١ مشاٍ  -ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ

 ايباط١ٓ بظًط١ٓ عُإ. 

أَا عٔ َذ٣ اطتفاد٠ ايباسح َٔ ايذساطات ايظابك١، فٝتُجٌ يف اإلطالع ع٢ً األدب 

 حتذٜذ املٓٗر املتبع يًذساط١ ايٓعشٟ يف َٛضٛع ايذساط١ اذتاي١ٝ، ٚاالطتفاد٠ َٓ٘، ٚنزيو يف

، ٚأداتٗا، ٚبزيو تعذ ايذساط١ اذتاي١ٝ إضاف١ دذٜذ٠، َٚه١ًُ يًذٗٛد اييت بزيت يف دساط١ 

َٛضٛع األمناط اإلداس١ٜ ايظا٥ذ٠ يذ٣ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ مبشاسً٘ املدتًف١، ٚعالقتٗا 

١ٓ عُإ، أال ٖٚٞ َشس١ً بايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني يف َشس١ً ٖا١َ َٔ َشاسٌ ايتعًِٝ يف طًط

 ١ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ، اييت ميهٔ إٔ ْصفٗا مبشس١ً ارتشٚز َٔ عٓل ايضداد١ بايٓظب

يًُتعًُني ، ٚقذ تهٕٛ ٖزٙ ايذساط١ إضاف١ َعشف١ٝ دذٜذ٠ ع٢ً صعٝذ ايبشح يف َٝذإ 

 اإلداس٠ ايرتب١ٜٛ.

 املٓٗذ١ٝ ٚايتصُِٝ

 َٓٗر ايذساط١:  

ْعشا ملال٥ُت٘   -ايذساطات االستباط١ٝ -اتبعت ايذساط١ املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ 

يطبٝع١ ايذساط١ اذتاي١ٝ ٚأٖذافٗا ، سٝح مت مجع ايبٝاْات سٍٛ ايُٓط اإلداسٟ ايظا٥ذ يذ٣ 

( يف 12 -11) ايصفنيَذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ، ٚعالقت٘ بشضا َعًُٞ 

ستافع١ مشاٍ ايباط١ٓ َٔ خالٍ ايشدٛع إىل املشادع ، ٚايهتب،ٚايذٚسٜات، ٚبٓا٤ ع٢ً 

 ايبٝاْات اييت مت مجعٗا عٔ طشٜل األداتني املظتدذَتني يف  ايذساط١.

 :زتتُع ايذساط١ ٚعٝٓتٗا

ًٕٛ زتتُع ايذساط١ َٔ مجٝع َعًُٞ َٚعًُات َذاس ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ  غته

( َعًُا، 618( َعًُا ، َِٓٗ )1182باط١ٓ يف طًط١ٓ عُإ، ٚايبايؼ عذدِٖ )مبشافع١ مشاٍ اي
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ٚريو ٚفكا يًبٝاْات ،  2011-2010( َع١ًُ َٔ شتتًف ايتدصصات ، يًعاّ ايذساطٞ 564ٚ )

ختطٝط االستٝادات ايتع١ًُٝٝ، ٚضبط ادتٛد٠ باملذٜش١ٜ ايعا١َ يًرتب١ٝ  ٠اييت قذَتٗا دا٥ش

( تٛصٜع أفشاد زتتُع ايذساط١ سظب 1ط١ٓ، ٜٚبني ادتذٍٚ سقِ )ٚايتعًِٝ حملافع١ مشاٍ ايبا

 عذد املذاسغ بهٌ ٚال١ٜ مبشافع١ مشاٍ ايباط١ٓ ٚايٓٛع االدتُاعٞ.  

( سظب عذد 12-11تٛصٜع أفشاد زتتُع ايذساط١  َٔ َعًُٞ ايصفني ) (1دذٍٚ سقِ )

 2010/2011ّاملذاسغ بهٌ ٚال١ٜ ٚايٓٛع االدتُاعٞ يف ستافع١ مشاٍ ايباط١ٓ يًعاّ 
 

 الواليت م
 املجموع عدد املعلمين عدد املدارش

 

 

 إناث ذكور  إناث ذكور 

ق 1  194 69 125 1 2 الظٍى

 126 64 62 1 1 الخابىزة 2

 317 169 148 3 2 صحم 3

 254 141 113 2 2 صحاز 4

 116 58 58 1 1 لىي  5

 175 63 112 1 2 شناص 6

 1182 564 618 9 11 املجموع الكلي

 

( َعًَُا َٚع١ًُ، 1182( إىل إٔ زتُٛع أفشاد زتتُع ايذساط١ بًؼ )1ٜؼري ادتذٍٚ سقِ)

%( ، َٛصعني يف  تظع١ عؼش 48 ( َع١ًُ بٓظب١ ) 564%(، ٚ ) 52( َعًِ أٟ بٓظب١ )618َِٓٗ )

( مبشافع١ مشاٍ ايباط١ٓ. ٚناْت ارتط٠ٛ 12-11األطاطٞ يًصفني) َذسط١ يًتعًِٝ َابعذ

ايجا١ْٝ اختٝاس ع١ٓٝ عؼٛا١ٝ٥ اطتطالع١ٝ يتشذٜذ َذ٣ ثبات ٚصذم أداتٞ ايذساط١ تهْٛت َٔ 

( َعًَُا َٚع١ًُ ممج١ًَ يًُذتُع األصًٞ ،  سٝح مت اختٝاس ٖزٙ ايع١ٓٝ ايعؼٛا١ٝ٥ 30)

بٛاقع مخظ١ َعًُني َٔ نٌ ٚال١ٜ َٔ ٚالٜات  االطتطالع١ٝ عٔ طشٜل ايطبك١ٝ ايعؼٛا١ٝ٥

 احملافع١. 

( تٛصٜع أفشاد ايع١ٓٝ ايعؼٛا١ٝ٥ طبكَا يًٓٛع االدتُاعٞ ٚاملؤٌٖ 2ٜٚبني ادتذٍٚ سقِ )

  ايعًُٞ ٚطٓٛات ارترب٠.
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( تٛصٜع أفشاد ايع١ٓٝ ايعؼٛا١ٝ٥ طبكَا يًٓٛع االدتُاعٞ ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ 2دذٍٚ سقِ )

 ٚطٓٛات ارترب٠

 النضبت الغتكرار الفئاث غتيي امل

 النوع الاجغتماعي

 %15 51 ذلس

 %15 51 أهثى

 %555 05 املجمىع

 املؤهل العلمي

 %5 5 دبلىم

 %05 42 بهالىزٍىض

 %45 6 ماجظخير

 %555 05 املجمىع

 صنواث الخب ة

1-5 55 0030% 

6-11 55 0030% 

 %0030 55 فألثر 11

 %555 05 املجمىع

 

( إٔ ايع١ٓٝ ايعؼٛا١ٝ٥ ممج١ً يًٓٛعني) ايزنٛس،ٚاإلْاخ (، 2ٜٚتطح َٔ ادتذٍٚ سقِ )

نُا أْٗا تطِ َعًُني َٔ رٟٚ املؤٖالت ايع١ًُٝ )ايبهايٛسٜٛغ، ٚاملادظتري(،نُا تؼٌُ 

( َعًَُا َٚع١ًُ 1152ف٦ات شتتًف١ َٔ ارترب٠ ايتع١ًُٝٝ، َٚا تبك٢ َٔ اجملتُع األصًٞ بًؼ )

( َعًُا َٚع١ًُ ميجًٕٛ َا 350يذساط١ بطشٜك١ ايطبك١ٝ ايعؼٛا١ٝ٥ ٚمشًت )أخزت َٓ٘ ع١ٓٝ ا

( % ، ٚمت اختٝاسٖا بايطشٜك١ ايطبك١ٝ ايعؼٛا١ٝ٥، عٝح إٔ ايع١ٓٝ أصبشت متجٌ 30ْظبت٘ )

 اجملتُع األصًٞ.

(  12-11َٔ َعًُٞ ايصفني ) ( تٛصٜع أفشاد ع١ٓٝ ايذساط3١ٜٚبني ادتذٍٚ سقِ ) 

 ٚال١ٜ مبشافع١ مشاٍ ايباط١ٓ ٚايٓٛع االدتُاعٞ.   سظب عذد املذاسغ بهٌ
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( سظب عذد 12-11تٛصٜع أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١  َٔ َعًُٞ ايصفني ) ( 3دذٍٚ سقِ ) 

 2010/2011ّاملذاسغ بهٌ ٚال١ٜ ٚايٓٛع االدتُاعٞ يف ستافع١ مشاٍ ايباط١ٓ يًعاّ 

 الواليت م
 املجموع عدد املعلمين عدد املدارش

 

 

 إناث ذكور  إناث ذكور 

ق 1  55 11 33 1 2 الظٍى

 36 11 11 1 1 الخابىزة 2

 33 55 31 3 2 صحم 3

 33 36 33 2 2 صحاز 4

 33 11 13 1 1 لىي  5

 56 11 31 1 2 شناص 6

 353 163 113 3 11 املجموع الكلي

 

( َعًَُا َٚع١ًُ، 350( إىل إٔ زتُٛع أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ بًؼ )3ٜؼري ادتذٍٚ سقِ)

%( ، َٛصعني يف  تظع١ عؼش 47( َع١ًُ بٓظب١ )163%(، ٚ )53( َعًِ أٟ بٓظب١ )187َِٓٗ )

 ( مبشافع١ مشاٍ ايباط١ٓ.   12-11َذسط١ يًتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ يًصفني)

 أدا٠ ايذساط١:

إسذاٖا يًتعشف ع٢ً األمناط اإلداس١ٜ ايظا٥ذ٠  يذ٣ َذسا٤ َذاسغ  مت إعذاد اطتباْتني

(، ٚاألخش٣ 2( فكش٠ يف صٛستٗا األٚي١ٝ )املًشل سق41ِايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ تهْٛت َٔ )

( ، َٔ 3( فكش٠ يف صٛستٗا األٚي١ٝ )املًشل سق24ِيكٝاغ ايشضا يذ٣ املعًُني تهْٛت َٔ )

ٚبايشدٛع إىل عذد َٔ ايذساطات رات ايعالق١، ٚنزيو خالٍ االطتعا١ْ باألدب ايٓعشٟ ، 

االطتفاد٠ َٔ خرب٠ ايباسح ، ٚنزيو آسا٤ املدتصني يف ٖزا اجملاٍ. ٚبٓا٤َ ع٢ً ٖزٙ املصادس 

( فكش٠ متجٌ األمناط 41مت تصُِٝ االطتباْتني  ٚتهْٛت االطتبا١ْ يف صٛستٗا ايٓٗا١ٝ٥ َٔ )

 (24)( ، َٚٔ 12-11ِٝ َا بعذ األطاطٞ يًصفني )اإلداس١ٜ ايظا٥ذ٠  يذ٣ َذسا٤ َذاسغ ايتعً

 .فكش٠ متجٌ ايشضا ايٛظٝفٞ يذ٣ املعًُني
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 ٚتهْٛت االطتباْتني يف ػهًُٗا املبذ٥ٞ َٔ اآلتٞ:

ادتض٤ األٍٚ: اػتٌُ ع٢ً ايبٝاْات ايعا١َ ٚاملتػريات ايذميٛغشاف١ٝ  يًع١ٓٝ )ايٓٛع االدتُاعٞ  .1

 ، ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ ، ٚطٓٛات ارترب٠ ( .

ادتض٤ ايجاْٞ: ُخصص يًهؼف عٔ األمناط اإلداس١ٜ ايظا٥ذ٠ يذ٣ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ   .2

( مبشافع١ مشاٍ ايباط١ٓ ، ٚمت يف ٖزا ادتض٤ َٔ  12-11َا بعذ األطاطٞ يًصفني)

األدا٠ حتذٜذ ثالث١ أمناط إداس١ٜ ٖٚٞ:  ايُٓط ايذميٛقشاطٞ ، ٚايُٓط األٚتٛقشاطٞ، 

 ٚايُٓط ايرتطًٞ.

ح: ُٚخصص يكٝاغ ايشضا يذ٣ املعًُني  يف َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ ادتض٤ ايجاي .3

بظًط١ٓ عُإ،  ٚمت حتذٜذ مخظ١ ستاٚس يف ٖزٙ األدا٠ ٖٚٞ:  ايشضا عٔ َذٜش املذسط١، 

ٚايشضا عٔ ايضَال٤ باملذسط١ ، ٚايشضا عٔ طبٝع١ ايعٌُ، ٚايشضا عٔ ايشاتب ْٚعاّ 

 ايرتق١ٝ ٚاذتٛافض. 

( املهٕٛ َٔ مخظ١ َظتٜٛات Likert Scaleاغ يٝهشت )ٚقذ مت اعتُاد َكٝ

أفشاد ايع١ٓٝ يفكشات االطتباْتني ٖٚٞ: )بذسد١ نبري٠ دذَا ،  نبري٠،  ١يًشهِ ع٢ً اطتذاب

 (ع٢ً ايتٛايٞ.5-4-3-2-1َتٛطط١ ، ق١ًًٝ ، ق١ًًٝ دذا(، عٝح تأخز ايذسدات اآلت١ٝ  )

 صذم األدا٠:

يو َٔ خالٍ عشضُٗا ع٢ً زتُٛع١ َٔ مت ايتشكل َٔ صذم  َطُٕٛ األداتني ٚر

( ستهَُا َٔ أصشاب ارترب٠، ٚايتدصص َٔ داَع١ ايظًطإ 15احملهُني بًؼ عذدِٖ )

قابٛغ، ٚمجٗٛس١ٜ ايُٝٔ ، ٚ دٚي١ األَاسات ايعشب١ٝ املتشذ٠، ٚنًٝات ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ; ٚريو 

١ نٌ فكش٠ يًشهِ ع٢ً َذ٣ صالس١ٝ فكشاتُٗا ٚطال١َ صٝاغتُٗا يػَٜٛا، َٚذ٣ َٓاطب

يًُشٛس ايزٟ أدسدت ضُٓ٘ ، ٚصالسٝتٗا يكٝاغ َا ٚضعت يكٝاط٘، نزيو يتكذِٜ أٟ 

َكرتسات ٜشاٖا األفاضٌ احملهُٕٛ َٓاطب١، ٚإدشا٤ أٟ تعذٌٜ أٚ سزف أٚ إضاف١ يتشظني 

االطتباْتني ; سٝح أبذ٣ األفاضٌ احملهُٕٛ آسا٥ِٗ سٍٛ تعذٌٜ  بعض ايعباسات ، ٚتػٝري 

اإلداس١ٜ،  ط( يف اطتبا١ْ األمنا16،15،11،10،3،2،1د٠ صٝاغ١ ايفكشات)صٝاغتٗا، ٚمت إعا

( يف اطتبا١ْ ايشضا ايٛظٝفٞ، ٚفُٝا عذا ريو مت 3،1ٚنزيو مت إعاد٠ صٝاغ١ ايفكشتني)

اعتُاد ايعباسات اييت اتفل األفاضٌ احملهُٕٛ ع٢ً َال٤َتٗا ، ثِ مت عشض االطتباْتني بعذ 

األطاتز٠ أعطا٤ املهتب ايفين يًذساطات ٚايتطٜٛش بٛصاس٠ إدشا٤ ايتعذٜالت املكرتس١ ع٢ً 

 ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ إلقشاسُٖا، ثِ إخشادُٗا يف صٛستُٗا ايٓٗا١ٝ٥.

 ثبات األدا٠:
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يًتأنذ َٔ ثبات االطتباْتني فكذ مت تٛصٜعُٗا يف صٛستُٗا ايٓٗا١ٝ٥ بتطبٝكُٗا ع٢ً 

( َعًِ َٚع١ًُ  َٔ أفشاد اجملتُع األصًٞ يًذساط١، ٚمت 30ع١ٓٝ  اطتطالع١ٝ  تهْٛت َٔ )

استظاب َعاٌَ االتظام ايذاخًٞ عٔ طشٜل َعادي١)أيفا نشْٚباخ( ذتظاب دسد١ ثبات ستاٚس 

 ( ريو.4ٌ ثباتُٗا، ٚاتظاقُٗا ايذاخًٞ، ٜٚٛضح ادتذٍٚ سقِ)االطتباْتني، َٚعاَ

 ( ثبات ستاٚس االطتباْتني سظب َعاٌَ آيفا نشْٚباخ4دذٍٚ سقِ)

ـــــاملح ــ ـــ ـــ ـــ ــ  معامل الثباث الفاكرونباخ اور ـــ

 11912 النمغ الدًمىقساظي

 11911 النمغ ألاوجىقساظي

 11919 النمغ الترطلي

تالثباث النلي   11917 الطدباهت ألاهماط إلاداٍز

 11877 اطدباهت السضا الىظُفي

 11877 الثباث النلي الطدباهت السضا الىظُفي

       

( إىل إٔ َعاٌَ ايجبات ايهًٞ الطتبا١ْ األمناط اإلداس١ٜ قذ 4ٜؼري ادتذٍٚ سقِ) 

(، ٖٚٞ ق١ُٝ عاي١ٝ َٚكبٛي١ يف ٖزا ايٓٛع َٔ ايذساطات ايرتب١ٜٛ ، أَا بايٓظب١ يًجبات 0.907بًؼ)

( ، ٖٚٞ نزيو ق١ُٝ عاي١ٝ ٚ َكبٛي١ يف ٖزا 0.877ايهًٞ الطتبا١ْ ايشضا ايٛظٝفٞ فكذ بًؼ )

 ايذساطات ايرتب١ٜٛ ، ٚبٓا٤َ عًٝ٘ تعترب األداتإ َٓاطبتإ ٚصاذتتإ ألغشاض ايذساط١. ايٓٛع َٔ

 َتػريات ايذساط١:

 اػتًُت ايذساط١ ع٢ً: 

 أٚال: املتػريات املظتك١ً ٚمشًت:

 أْج٢(. –: ٜٚؼتٌُ ع٢ً ف٦تني )رنش ايٓٛع االدتُاعٞ .1

َادظتري  -بهايٛسٜٛغ -: ٜٚؼتٌُ ع٢ً ثالث١ َظتٜٛات )دبًّٛ  املؤٌٖ ايعًُٞ .2

 فأع٢ً(.

طٓٛات،  10 - 5طٓٛات، َٔ   5: ٚتؼتٌُ ثالث١ َظتٜٛات )أقٌ َٔ طٓٛات ارترب٠ .3

 طٓٛات(. 10أنجش َٔ 

 ثاْٝا: املتػريات ايتابع١:

 ٖٚٞ األمناط اإلداس١ٜ ايظا٥ذ٠ يذ٣ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ يًصفني
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 (،  ٚايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني مبشافع١ مشاٍ ايباط١ٓ.11-12)

 

 إدشا٤ات ايذساط١:

 مت إتباع ارتطٛات اآلت١ٝ يف تطبٝل إدشا٤ات ايذساط١ اذتاي١ٝ:  

أٚال: بعذ ايتأنذ َٔ صذم ٚثبات االطتباْتني ، ٚإخشادُٗا بايصٛس٠ ايٓٗا١ٝ٥ ، مت 

َٔ خالٍ اذتصٍٛ ع٢ً خطاب سمسٞ َٔ  ايكٝاّ باإلدشا٤ ايشمسٞ ايزٟ ٜتٝح تطبٝكُٗا ، ٚريو

َذٜش َهتب س٥ٝع ادتاَع١ َٛدَٗا إىل املهتب ايفين يًذساطات ٚايتطٜٛش بٛصاس٠ ايرتب١ٝ 

ٚايتعًِٝ ايزٟ قاّ بذٚسٙ مبداطب١ املذٜش١ٜ ايعا١َ يًرتب١ٝ ٚايتعًِٝ حملافع١ مشاٍ ايباط١ٓ َٔ 

 أدٌ تظٌٗٝ ١َُٗ ايباسح إلدشا٤ دساطت٘ .

تطبٝل االطتباْتني ع٢ً أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ املدتاس٠ عٔ طشٜل َذٜش١ٜ  ثاَْٝا: ايبذ٤ يف

ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ حملافع١ مشاٍ ايباط١ٓ ، ٚيكذ اطتػشقت ع١ًُٝ تٛصٜع االطتباْتني ٚاطرتداعُٗا 

 ّ. 30/4/2011ٚيػا١ٜ  17/4/2011ايفرت٠ َٔ 

د ايصاحل  َٓٗا، ثايجَا: اطرتداع االطتباْات، ٚفشصٖا َٚعشف١ ايفاقذ َٓٗا، ٚاعتُا

 يٝتظ٢ٓ يًباسح ايكٝاّ باملعادت١ اإلسصا١ٝ٥ املٓاطب١. 

( ٜٛضح أعذاد االطتباْات املٛصع١ ع٢ً أفشاد ايع١ٓٝ ، ٚأعذاد املظرتدع 5ٚادتذٍٚ سقِ )

 ، ٚايصاحل َٓٗا.

 ( أعذاد االطتبٝاْات املٛصع١ ع٢ً أفشاد ايع١ٓٝ، ٚأعذاد املظرتدع، ٚايصاحل َٓٗا.5دذٍٚ سقِ )

 املوزع الاصغتبياناث
املضتبعد لعدم  املضت جع

 اصغتكمال البياناث

 الصالح
 النضبت املجموع

 انثى ذكر انثى ذكر

 %92 321 153 168 29 161 191 351 عدد الاطخبُاهاث

 

 :املعادت١ اإلسصا١ٝ٥

مت َعادت١ ايبٝاْات املظتدًص١ َٔ االطتباْتني عٔ طشٜل اذتاطب اآليٞ ، ٚباطتدذاّ 

  Statistical Package For Social    Sciencesاذتض١َ اإلسصا١ٝ٥ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ

(SPSS(اإلصذاس )إلدشا٤ ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ املطًٛب يإلداب١ عٔ أط١ً٦ ايذساط١ املدتًف١; 17 ;)

 سٝح مت اطتدذاّ املعادتات ٚاالختباسات اإلسصا١ٝ٥ ايتاي١ٝ:
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از ايتهشاسات ، ٚاملتٛططات اذتظاب١ٝ، يإلداب١ عٔ ايظؤاٍ األٍٚ : مت اطتدش  -1

ات املعٝاس١ٜ ٚنزيو ايٓظب١ امل١ٜٛ٦ يذسد١ َٛافك١ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ ع٢ً نٌ فٚاالضتشا

 بٓذ َٔ بٓٛد فكشات االطتبا١ْ.

يإلداب١ عٔ ايظؤاٍ ايجاْٞ : مت اطتدذاّ اختباس )ت( يعٝٓتني َظتكًتني; ملعشف١ فُٝا   -2

سصا١ٝ٥ يُٓط اإلداس٠ ايظا٥ذ يذ٣ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ إرا نإ ٖٓاى فشٚم رات دالي١ إ

( يف َذاسغ ستافع١ مشاٍ ايباط١ٓ تعض٣ ملتػري ايٓٛع 12-11َا بعذ األطاطٞ يًصفني )

ملعشف١ َذ٣ ٚدٛد فشٚم رات  (One-Way ANOVAاالدتُاعٞ، ٚحتًٌٝ ايتبأٜ األسادٟ)

ًِٝ َا بعذ األطاطٞ يًصفني دالي١ إسصا١ٝ٥ يُٓط اإلداس٠ ايظا٥ذ يذ٣ َذسا٤ َذاسغ ايتع

( يف َذاسغ ستافع١ مشاٍ ايباط١ٓ تعض٣ ملتػريٟ طٓٛات ارترب٠ ٚاملؤٌٖ 11-12)

هلزٜٔ  ايذساطٞ، إضاف١ إىل ريو مت اطتدشاز املتٛططات اذتظاب١ٝ ٚاالضتشافات املعٝاس١ٜ

 املتػرئٜ.

ايعالق١ رات  ٚيإلداب١ عٔ ايظؤاٍ ايجايح : مت اطتدذاّ اختباس بريطٕٛ; ملعشف١ دالي١  -3

-11بني األمناط اإلداس١ٜ ايظا٥ذ٠ يذ٣ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ يًصفني )

 ( يف َذاسغ ستافع١ مشاٍ ايباط١ٓ ٚايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني يف تًو املذاسغ.12

    عشض ايٓتا٥ر َٚٓاقؼتٗا ٚايتٛصٝات

 ْتا٥ر ايظؤاٍ األٍٚ:

بظًط١ٓ عُإ  َٞا ايُٓط اإلداسٟ ايظا٥ذ ايزٟ مياسط٘ َذٜشٟ َذاسغ ايتعًِٝ  َابعذ األطاط

 نُا ٜشاٙ املعًُٕٛ؟

يإلداب١ عٔ ٖزا ايظؤاٍ مت سظاب ايتهشاسات، ٚاملتٛططات اذتظاب١ٝ، ٚاالضتشافات 

املعٝاس١ٜ، ٚ ايٓظب١ امل١ٜٛ٦ ، يهٌ منط َٔ األمناط اإلداس١ٜ ايجالث١ ٖٚٞ:) ايُٓط 

، ٚايُٓط ايرتاطًٞ(، ٚاعتباس ايُٓط ايزٟ حيصٌ ع٢ً ٞايذميٛقشاطٞ، ٚايُٓط األٚتٛقشاط

 ( ٜٛضح ريو.6أع٢ً َتٛطط سظابٞ ٖٛ ايُٓط ايظا٥ذ َٔ ٚد١ٗ ْعش أفشاد ايع١ٓٝ ، ٚادتذٍٚ )

ايتهشاسات ٚاملتٛططات اذتظاب١ٝ ٚاالضتشافات املعٝاس١ٜ ٚايٓظب امل١ٜٛ٦  (6دذٍٚ سقِ )

 يع١ٓٝ يهٌ منط َٔ األمناط اإلداس١ٜ َشتب١ تٓاصيٝاإلدابات أفشاد ا

 

 املغتوصط الحضابي الغتكراراث النمط إلاداري  الت جيب
الانحراف 

 املعياري 

 النضبت

 املئويت

 

  %7719 11744 3183 251 الدًمىقساظي 1
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  %1714 11751 2163 56 ألاوجىقساظي 2

  % 417 11756 2121 15 الترطلي 3

      

( صتذ إٔ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َابعذ 6ايبٝاْات املظتدًص١ َٔ ادتذٍٚ )َٚٔ خالٍ 

( مبذاسغ ستافع١ مشاٍ ايباط١ٓ ٜظتدذَٕٛ األمناط اإلداس١ٜ 12-11األطاطٞ يًصفني)

ايجالث١ يف زتاٍ عًُِٗ اإلداسٟ باملذاسغ ٚبؼهٌ َتفاٚت، سٝح دا٤ ايُٓط ايذميكشاطٞ 

( بظًط١ٓ عُإ يف 12-11يًصفني) ٞعذ األطاطايزٟ ٜظتدذَ٘ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا ب

املشتب١ األٚىل، سٝح سصٌ ع٢ً أع٢ً َتٛطط سظابٞ َٔ بني األمناط اإلداس١ٜ اييت مياسطٗا 

( بظًط١ٓ عُإ َٔ ٚد١ٗ ْعش َعًُٞ 12-11َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ يًصفني)

بُٝٓا  %(،77.9نُا بًػت ْظبت٘ امل١ٜٛ٦ ) (،3.83ٖزٙ املذاسغ، سٝح بًؼ َتٛطط٘ اذتظابٞ)

(،ٚبًػت 2.63يف املشتب١ ايجا١ْٝ سصٌ، ٚع٢ً َتٛطط سظابٞ قُٝت٘) ٞدا٤ ايُٓط األٚتٛقشاط

( ، يف سني دا٤ يف املشتب١ ايجايج١ ايُٓط ايرتطًٞ، ٚسصٌ ع٢ً %17.4ايٓظب١ امل١ٜٛ٦ هلزا ايُٓط )

 َٔ أفشاد ايع١ٓٝ. %(4.7ًػت )( ٚ بٓظب١ ١ٜٛ٦َ ب2.21أد٢ْ َتٛطط سظابٞ ٚقُٝت٘ )

 سا٤إلداسٟ ايظا٥ذ ايزٟ مياسط٘ َذنُا ٜتطح إٔ ايُٓط ايذميكشاطٞ ٖٛ ايُٓط ا

َٔ ٚد١ٗ مبذاسغ ستافع١ مشاٍ ايباط١ٓ  ( 12-11يًصفني) بعذ األطاطٞ َذاسغ ايتعًِٝ َا

 ( ٜٛضح ريو.2، ٚريو ذتصٛي٘ ع٢ً أع٢ً ْظب١ ١ٜٛ٦َ ٚايؼهٌ سقِ )نياملعًُْعش 
 

 

 نياملعًُ( ايٓظب امل١ٜٛ٦ يألمناط اإلداس١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْعش 2سقِ )ػهٌ 

 

 ْتا٥ر ايظؤاٍ ايجاْٞ:

33.3% 

13.4% 

4.3% 

 الديمقراطي

 االوتقراطي

 الترسلي



 
 

 
 
 206 

ISSN : 2410-1818 سعيد بن راشد بن سعيد  الراشدي  | األىهاط اإلدارية السائدة لدى ندراء ندارس التعليم...  

 

 م2018ديسمبر  -(  أكتوبر5( المجلذ )20العذد )
 

  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ٌٖ خيتًف ايُٓط اإلداسٟ املُاسغ ملذٜشٟ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ نُا ٜشاٙ 

املعًُٕٛ باختالف  َتػريات ) ايٓٛع االدتُاعٞ ،ارترب٠ ، املؤٌٖ ايعًُٞ( يًُعًُني بظًط١ٓ 

 عُإ؟

اطتدذاّ اختباس )ت( يعٝٓتني َظتكًتني; ملعشف١ فُٝا إرا  ٚيإلداب١ ع٢ً ٖزا ايظؤاٍ مت

نإ ٖٓاى فشٚم رات دالي١ إسصا١ٝ٥ ع٢ً األمناط  اإلداس١ٜ ايظا٥ذ٠ يذ٣ َذسا٤ َذاسغ 

تعض٣ ملتػري ايٓٛع ( مبشافع١ مشاٍ ايباط١ٓ 12-11ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ يًصفني)

 (; ملعشف١ َذ٣ ٚدٛد فشٚم راتOne-Way ANOVAايتبأٜ األسادٟ )االدتُاعٞ، ٚحتًٌٝ 

يألمناط  اإلداس١ٜ ايظا٥ذ٠ يذ٣ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ  دالي١ إسصا١ٝ٥

تعض٣ ملتػريٟ طٓٛات ارترب٠ ٚاملؤٌٖ ايذساطٞ، ( مبشافع١ مشاٍ ايباط١ٓ 12-11يًصفني)

 ٚاالضتشافات املعٝاس١ٜ.إضاف١ إىل ريو اطتدشاز املتٛططات اذتظاب١ٝ 

 ايٓٛع االدتُاعٞ: :املتػري األٍٚ

األمناط  اإلداس١ٜ ايظا٥ذ٠ يذ٣ َذسا٤ َذاسغ  يكٝاغ أثش َتػري ايٓٛع االدتُاعٞ ع٢ً

اطتدشاز املتٛططات  ( مبشافع١ مشاٍ ايباط١ٓ ، مت12-11ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ يًصفني)

األمناط اإلداس١ٜ ، ٚاطتدذاّ اختباس "ت" ملعشف١ اذتظاب١ٝ ٚاالضتشافات املعٝاس١ٜ يهٌ منط َٔ 

 ( ٜٛضح ريو:7دالي١ ايفشٚم بني ٖزٙ املتٛططات، ٚادتذٍٚ سقِ )

( ْتا٥ر اختباس "ت"  يذالي١ ايفشٚم بني َتٛططات األمناط اإلداس١ٜ سظب ايٓٛع 7دذٍٚ سقِ )

 االدتُاعٞ

 مضغتوى الداللت مت ثقي الانحراف املعياري  املغتوصط الحضابي النوع الاجغتماعي النمط

 الديموقراطي

 

21597- 11827 3173 ذمىز   

 

11111 

 11625 3194 إهاث 

 ألاوجوقراطي
 41578 11811 2181 ذمىز 

 

11111 

 11641 2144 إهاث 

 الت صلي
 11825 2142 ذمىز 

51592 11111 
 11591 1197 إهاث

     

( 0.05إسصا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ ايذالي١ )( ٚدٛد فشٚم رات دالي١ 7ٜتطح َٔ ادتذٍٚ سقِ ) 

يف املتٛططات اذتظاب١ٝ يألمناط اإلداس١ٜ ايجالث١ بني ايزنٛس ٚاإلْاخ، فُٔ ٚد١ٗ ْعش 

املعًُات مماسط١ ايُٓط ايذميكشاطٞ يذ٣ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ يًصفني 
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ظب١ يًُٓط ( أنجش مما ٖٞ َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني، ٚع٢ً ايعهع َٔ ريو باي11-12ٓ)

األٚتٛقشاطٞ ٚايُٓط ايرتطًٞ سٝح ٜش٣ املعًُٕٛ إٔ ٖزإ ايُٓطإ مماسطإ بؼهٌ أنرب 

املتٛططات اذتظاب١ٝ يألمناط اإلداس١ٜ سظب ايٓٛع ( ٜٛضح 3ٚايؼهٌ ) مما تشاٙ املعًُات ،

 االدتُاعٞ.
 

 

 االدتُاعٞ( املتٛططات اذتظاب١ٝ يألمناط اإلداس١ٜ سظب  َتػري ايٓٛع 3ػهٌ سقِ )

 املتػري ايجاْٞ: طٓٛات ارترب٠:

األمناط  اإلداس١ٜ ايظا٥ذ٠ يذ٣ َذسا٤ َذاسغ  يكٝاغ أثش َتػري طٓٛات ارترب٠ ع٢ً

إدشا٤ اختباس ايتشًٌٝ   ( مبشافع١ مشاٍ ايباط١ٓ ، مت12-11ايتعًِٝ َابعذ األطاطٞ يًصفني)

املتٛططات اذتظاب١ٝ ( إىل 8ٜٚؼري ادتذٍٚ سقِ) (،(One-Way ANOVAايتبأٜ األسادٟ 

يألمناط اإلداس١ٜ ايظا٥ذ٠ يذ٣ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ ٚاالضتشافات املعٝاس١ٜ 

 ملتػري طٓٛات ارترب٠. ( مبشافع١ مشاٍ ايباط١ٓ تبعَا12-11يًصفني)
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 يألمناط اإلداس١ٜ سظب ارترب٠ ( املتٛططات اذتظاب١ٝ ٚاالضتشافات املعٝاس8١ٜدذٍٚ سقِ )

 

( إىل ْتا٥ر 9ٚملعشف١ دالي١ ايفشٚم بني ٖزٙ املتٛططات اذتظاب١ٝ ٜؼري ادتذٍٚ سقِ )

يألمناط اإلداس١ٜ ايظا٥ذ٠ يذ٣ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ اختباس حتًٌٝ ايتبأٜ األسادٟ 

 تبعَا ملتػري طٓٛات ارترب٠.( مبشافع١ مشاٍ ايباط١ٓ 12-11األطاطٞ يًصفني)

( ْتا٥ر اختباس حتًٌٝ ايتبأٜ األسادٟ يذالي١ ايفشٚم يف َتٛططات 9دذٍٚ سقِ )

 األمناط اإلداس١ٜ تبعَا ملتػري طٓٛات ارترب٠.

 الانحراف املعياري  املغتوصط الحضابي الخب ة النمط إلاداري 

 الديموقراطي

 

 

 11691 3191 طنىاث فأقل 5

 11849 3176 طنىاث 11 – 6

 11641 3184 طنت فألثر 11

 ألاوجوقراطي

 11795 2165 طنىاث فأقل 5

 11771 2168 طنىاث 11 – 6

 11718 2158 طنت فألثر 11

 الت صلي

 11792 2121 طنىاث فأقل 5

 11815 2127 طنىاث 11 – 6

 11671 2114 طنت فألثر 11

 مصدر الغتباين النمط إلاداري 
مجموع 

 املربعاث

درجاث 

 الحريت

مغتوصط 

 املربعاث
 قيمت ف

مضغتوى 

 الداللت

 الديموقراطي

 

 11832 11463 2 11925 بين املجمىعاث

  

11436 

 11556 318 1731925 داخل املجمىعاث  

 ألاوجوقراطي
 11546 11311 2 11619 بين املجمىعاث

  

11581 

 11567 318 1771316 داخل املجمىعاث  

 الت صلي

 11832 11474 2 11948 بين املجمىعاث

  

 

11436 

  

 
 داخل املجمىعاث

1771783 318 11571 
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( عذّ ٚدٛد فشٚم رات دالي١ إسصا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ ايذالي١ 9ٜتطح َٔ ادتذٍٚ سقِ )    

( بني أٟ َٔ األمناط اإلداس١ٜ تعض٣ يًدرب٠، ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً تؼاب٘ ٚدٗات ْعش املعًُني 0.05)

ٜبني  (4ٚايؼهٌ سقِ ) مبدتًف خرباتِٗ سٍٛ مماسط١ َذساِٖ يألمناط اإلداس١ٜ ايجالث١،

 املتٛططات اذتظاب١ٝ يألمناط اإلداس١ٜ سظب  َتػري طٓٛات ارترب٠.

 

 (  املتٛططات اذتظاب١ٝ يألمناط اإلداس١ٜ سظب َتػري طٓٛات ارترب4٠ػهٌ سقِ)

 املتػري ايجايح: املؤٌٖ ايعًُٞ:

َذاسغ األمناط  اإلداس١ٜ ايظا٥ذ٠ يذ٣ َذسا٤  يكٝاغ أثش َتػري املؤٌٖ ايعًُٞ ع٢ً

إدشا٤ اختباس حتًٌٝ   ( مبشافع١ مشاٍ ايباط١ٓ ، مت12-11ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ يًصفني)

املتٛططات ( إىل 10ٜٚؼري ادتذٍٚ سقِ) (،(One-Way ANOVAايتبأٜ األسادٟ 

يألمناط اإلداس١ٜ ايظا٥ذ٠ يذ٣ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ اذتظاب١ٝ ٚاالضتشافات املعٝاس١ٜ 

 املؤٌٖ ايعًُٞ.ملتػري  ( مبشافع١ مشاٍ ايباط١ٓ تبعَا12-11ني)األطاطٞ يًصف
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تبعَا ملتػري املؤٌٖ يألمناط اإلداس١ٜ  ( املتٛططات اذتظاب١ٝ ٚاالضتشافات املعٝاس10١ٜدذٍٚ سقِ )

 ايعًُٞ 

 الانحراف املعياري  املغتوصط الحضابي املؤهل العلمي النمط إلاداري 

 الديموقراطي

 

 

 11632 4114 دبلىم

 11731 3182 بهالىزٍىض

 11211 3131 ماجظخير فأعلى

 ألاوجوقراطي

 11677 2161 دبلىم

 11751 2163 بهالىزٍىض

 11114 2183 ماجظخير فأعلى

 الت صلي

 11511 2112 دبلىم

 11755 2121 بهالىزٍىض

 11154 2138 ماجظخير فأعلى

اذتظاب١ٝ مت إدشا٤ اختباس حتًٌٝ ايتبأٜ ٚملعشف١ دالي١ ايفشٚم بني ٖزٙ املتٛططات 

ْتا٥ر اختباس حتًٌٝ ايتبأٜ األسادٟ يذالي١ ايفشٚم يف ( ٜٛضح 11األسادٟ ٚادتذٍٚ سقِ )

-11َتٛططات األمناط اإلداس١ٜ ايظا٥ذ٠ يذ٣ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َابعذ األطاطٞ يًصفني)

 املؤٌٖ ايعًُٞ. تبعَا ملتػري( مبشافع١ مشاٍ ايباط١ٓ 12

( ْتا٥ر اختباس حتًٌٝ ايتبأٜ األسادٟ يذالي١ ايفشٚم يف َتٛططات األمناط 11ذٍٚ سقِ )د

 اإلداس١ٜ تبعَا ملتػري املؤٌٖ ايعًُٞ

 مصدر الغتباين النمط إلاداري 
مجموع 

 املربعاث

درجاث 

 الحريت

مغتوصط 

 املربعاث

قيمت 

 ف

مضغتوى 

 الداللت

 الديموقراطي

 

 21631 11442 2 21884 بين املجمىعاث

 

11174 

 11548 318 1721633 داخل املجمىعاث 

 ألاوجوقراطي
 11275 11156 2 11312 بين املجمىعاث

 

11761 

 11567 318 1781721 داخل املجمىعاث 

 الت اصلي
 11326 11187 2 11373 بين املجمىعاث

 

11722 

 11573 318 1791815 داخل املجمىعاث 

( عذّ ٚدٛد فشٚم رات دالي١ إسصا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ 11ٜتطح َٔ ادتذٍٚ سقِ )      

( بني أٟ َٔ األمناط اإلداس١ٜ تعض٣ يًُؤٌٖ ايعًُٞ، ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً تؼاب٘ ٚدٗات 0.05ايذالي١ )
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ْعش املعًُٕٛ مبدتًف َؤٖالتِٗ ايع١ًُٝ سٍٛ مماسط١ َذساِٖ يألمناط اإلداس١ٜ ايجالث١ 

     .املؤٌٖ ايعًُٞ ط اإلداس١ٜ سظبٜبني املتٛططات اذتظاب١ٝ يألمنا (5ٚايؼهٌ سقِ )

 

 ( املتٛططات اذتظاب١ٝ يألمناط اإلداس١ٜ سظب َتػري املؤٌٖ ايع5ًُٞػهٌ سقِ )

 ْتا٥ر ايظؤاٍ ايجايح:

َا ايعالق١ بني األمناط اإلداس١ٜ ملذٜشٟ َذاسغ ايتعًِٝ َابعذ األطاطٞ، ٚايشضا 

 ايٛظٝفٞ يًُعًُني بظًط١ٓ عُإ ؟

 Pearsonيإلداب١ عٔ ٖزا ايظؤاٍ مت اطتدذاّ َعاٌَ استباط بريطٕٛ 

Correlation  يًهؼف عٔ  َذ٣ ٚدٛد عالق١ رات دالي١ إسصا١ٝ٥ بني األمناط اإلداس١ٜ

( مبشافع١ مشاٍ 12-11ايظا٥ذ٠ يذ٣ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ يًصفني)

( ٜٛضح 12ٔ ٚد١ٗ ْعشِٖ، ٚادتذٍٚ سقِ )ايباط١ٓ ، ٚبني َظت٣ٛ ايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني َ

 ريو.

( ْتا٥ر اختباس بريطٕٛ  يكٝاغ ايعالق١ بني األمناط اإلداس١ٜ ٚايشضا ايٛظٝفٞ   12دذٍٚ ) 

 يًُعًُني

 مضغتوى الداللت معامل ارجباط بي صون"ر" النمط إلاداري 

 11111 11661 الديموقراطي

 11111 11299- ألاوجوقراطي

 11111 11262- الت صلي

( بني ايُٓط 0.05ٚتبني ٖزٙ ايٓتٝذ١ ٚدٛد استباط َٛدب داٍ إسصا٥ٝا عٓذ َظت٣ٛ )    

ايذميكشاطٞ ٚايشضا ايٛظٝفٞ، ٚٚدٛد استباط طايب داٍ إسصا٥ٝا بني نٌ َٔ ايُٓط 
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األٚتٛقشاطٞ ٚايُٓط ايرتطًٞ ٚبني ايشضا ايٛظٝفٞ، ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً أْ٘ نًُا صادت مماسط١ 

كشاطٞ نًُا صاد ايشضا ايٛظٝفٞ ٚايعهع صشٝح، نُا ٜذٍ ع٢ً إٔ املذٜش يًُٓط ايذمي

صٜاد٠ َظت٣ٛ مماسط١ املذٜش يًُٓط األٚتٛقشاطٞ أٚ ايُٓط ايرتاطًٞ تكًٌ َٔ َظت٣ٛ ايشضا 

 ايٛظٝفٞ ٚايعهع صشٝح.

 املٓاقؼ١:

 مت َٓاقؼ١ ايٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا ايذساط١ ٚفكَا ألط٦ًتٗا ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 ْتا٥ر ايظؤاٍ األٍٚ:َٓاقؼ١  

َا ايُٓط اإلداسٟ ايظا٥ذ ايزٟ مياسط٘ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ  َابعذ األطاطٞ يًصفني 

 ( مبشافع١ مشاٍ ايباط١ٓ نُا ٜشاٙ املعًُٕٛ؟11-12)

األطاطٞ  تبني َٔ ايٓتا٥ر ارتاص١ بٗزا ايظؤاٍ إٔ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ  َابعذ

( مبشافع١ مشاٍ ايباط١ٓ َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني، مياسطٕٛ يف عًُِٗ 12-11يًصفني )

اإلداسٟ باملذاسغ مجٝع األمناط اإلداس١ٜ بصٛس٠ شتتًف١ ٚبؼهٌ َتفاٚت فُٝا بِٝٓٗ ، ٚعظب 

ايعشٚف اييت حتٝط بِٗ يف َذاسطِٗ ، سٝح دا٤ ايُٓط ايذميٛقشاطٞ يف املشتب١ األٚىل بٓظب١ 

%( ، ثِ تالٙ ايُٓط األٚتٛقشاطٞ يف املشتب١ ايجا١ْٝ بٓظب١ ١ٜٛ٦َ ١77،9 قذسٖا)٦َٜٛ

 %(.4،7%(، ٚأخريَا دا٤ ايُٓط ايرتطًٞ يف املشتب١ ايجايج١ بٓظب١ ١ٜٛ٦َ قذسٖا)17،4قذسٖا)

ٜٚفظش سصٍٛ ايُٓط ايذميٛقشاطٞ ع٢ً املشتب١ األٚىل ٚريو بظبب تٛد٘ ٚصاس٠ ايرتب١ٝ 

بؼهٌ عاّ، ٚيف َٓطك١ ايباط١ٓ مشاٍ بؼهٌ خاص بتطٜٛش اإلداسات ٚايتعًِٝ بظًط١ٓ عُإ 

املذسط١ٝ ٚسفع نفا٤تٗا اإلداس١ٜ، َٔ خالٍ دٛد٠ خذَات ايتذسٜب ، ٚاإلمنا٤ املٗين يف زتاٍ 

ايعٌُ اإلداسٟ ، سٝح ْفزت ٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ممج١ً يف املذٜش١ٜ ايعا١َ يت١ُٝٓ املٛاسد 

ٜيب يًهٛادس اإلداس١ٜ حتت َظ٢ُ "دٚس٠ تطٜٛش َٗاسات اإلداس٠ ايبؼش١ٜ َؤخشَا بشْاَر تذس

ٚاإلػشاف يف اإلداس٠ املذسط١ٝ" مبعذٍ مخظني طاع١ َعتُذ٠ ػاسى فٝٗا َذسا٤ املذاسغ 

َٚظاعذِٜٗ، ْٚكًٛا اثش ايتذسٜب إىل َذاسطِٗ ٚيف زتاٍ عًُِٗ ، نزيو ٜعض٣ سصٍٛ 

عٌُ َذٜش املذسط١ بظًط١ٓ عُإ إر ٜتطًب ايُٓط ايذميٛقشاطٞ ع٢ً املشتب١ األٚىل إىل طبٝع١ 

عًٝ٘ إػشاى ايعاًَني َع٘ يف حتذٜذ ٚٚضع طٝاطات املذسط١ ٚخططٗا ، ٚايعٌُ ضُٔ ايفشٜل 

ايٛاسذ يف َذسطت٘،  ٚضشٚس٠ تفعٌٝ َبذأ ايعالقات اإلْظا١ْٝ يف زتاٍ ايعٌُ ٚيهٌ ايعاًَني 

ا ٜظاعذ يف حتكٝل األٖذاف ، ست٢ ٜظٛد دٛ َٔ ايٛد ٚاأليف١ ٚايتعإٚ بني ادتُٝع ، مم

ايرتب١ٜٛ اييت ٜظع٢ إيٝٗا ادتُٝع يف املذسط١، نُا إٔ مماسط١ ٖزا ايُٓط  اإلداسٟ َٔ قبٌ 

(، ٚسصٛي٘ ع٢ً املشتب١ األٚىل قذ 12-11َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ يًصفني )
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غ ايتعًِٝ َا بعذ ٜهٕٛ ْاجتَا عٔ إسظاطِٗ باملظ٦ٛي١ٝ ٚااليتضاّ جتاٙ عًُِٗ نُذسا٤ مبذاس

 األطاطٞ.

نُا ٜعض٣ سصٍٛ ايُٓط األٚتٛقشاطٞ ع٢ً املشتب١ ايجا١ْٝ ضُٔ األمناط اإلداس١ٜ 

( يف ستافع١ مشاٍ 12-11ايظا٥ذ٠ يذ٣ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ يًصفني )

ايباط١ٓ إىل إٔ ٖزا ايُٓط اإلداسٟ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ْادشَا َٚطًٛبَا، ٚريو َٔ خالٍ 

ذاَ٘ َٔ قبٌ إداسات املذاسغ خالٍ تأد١ٜ أعُاهلِ يف فرتات سذٚخ املؼانٌ ٚايعشٚف اطتد

ايطاس١٥ ٚاألصَات ٚايزٟ ٜتطًب َٔ َذٜش املذسط١ اختار قشاسات فٝٗا اذتضّ ٚايؼذ٠، نزيو 

ٜعض٣ إىل اذتشص ايؼذٜذ َٔ قبٌ َذٜش املذسط١ ع٢ً إٔ ٜعٌُ ادتُٝع بأقص٢ َا يذِٜٗ َٔ 

بري ملذٜش املذسط١ بطشٜك١ ايعٌُ دٕٚ ايرتنٝض ع٢ً سادات املعًُني، طاق١، ٚاالٖتُاّ ايه

 ٚنزيو ٜعض٣ اىل إٔ أطًٛب ٚػدص١ٝ َذٜش املذسط١ ٜػًب عًٝٗا أطًٛب اإلداس٠ ايتظًط١ٝ.

يف سني سصٌ ايُٓط ايرتطًٞ ع٢ً املشتب١ ايجايج١ ٚاألخري٠ ضُٔ األمناط اإلداس١ٜ 

( يف ستافع١ مشاٍ 12-11األطاطٞ يًصفني )ايظا٥ذ٠ يذ٣ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ 

ايباط١ٓ ، ٜٚعٛد ريو إىل إٔ َذسا٤ املذاسغ ٜكَٕٛٛ بتٛدٝ٘ ايعاًَني َعِٗ إىل إٓ ٜكَٛٛا ببزٍ 

أقص٢ دٗذِٖ إلثبات سظٔ ثكتِٗ بِٗ، ٚإعطا٤ اذتش١ٜ يًعاًَني يف َٓاقؼ١ األَٛس اييت ٜشٜذٕٚ 

 َٓاقؼتٗا.

ٜب١ٝ يف املٗاسات اإلْظا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ ، ٚق١ً نزيو ٜعض٣ ريو إىل ق١ً ايذٚسات ايتذس

اَتالنِٗ يًُٗاسات األطاط١ٝ ٚاملتعًك١ بايُٓط ايذميٛقشاطٞ، إضاف١ إىل األعبا٤ ايهجري٠ 

ٚاملتعًك١ ظٛاْب ايعٌُ املدتًف١، ٜٚعض٣ نزيو إىل ػدص١ٝ َذٜش املذسط١ اييت ٜػًب عًٝٗا 

ايؼدص١ٝ ايك١ٜٛ ٚايطعٝف١ ٚايؼدص١ٝ  أطًٛب ايتظاٌٖ ٚايتظًٝب يف دٛاْب ايعٌُ، فٗٓاى

 اييت تظًٝب األَٛس.

ٚقذ اتفكت ٖزٙ ايٓتٝذ١ فُٝا ٜتعًل باألمناط اإلداس١ٜ املظتدذ١َ َٔ قبٌ َذسا٤ املذاسغ 

(، 2008(، ٚدساط١)ايهعب2006،١ٝ(، ٚدساط١)سضا،2003َع َا تٛصًت إيٝ٘ دساط١ )ايكاطِ،

إىل إٔ ايُٓط ايذميٛقشاطٞ ٜظتدذَ٘ َذسا٤  (، ٚاييت أػاست ْتا٥ذٗا2008ٚدساط١)ايؼٝضا١ٜٚ،

املذاسغ ٚاستٌ املشتب١ األٚىل َٔ بني األمناط اإلداس١ٜ املظتدذ١َ َٔ قبٌ َذسا٤ املذاسغ، بُٝٓا 

دا٤ ايُٓط األٚتٛقشاطٞ ٚايُٓط ايرتطًٞ يف املشتب١ ايجا١ْٝ ٚايجايج١ َٔ بني األمناط اإلداس١ٜ 

 املظتدذ١َ َٔ قبٌ َذسا٤ املذاسغ.
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 اقؼ١ ايظؤاٍ ايجاْٞ:َٓ

ٌٖ خيتًف ايُٓط اإلداسٟ املُاسغ ملذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َابعذ األطاطٞ يًصفني 

( نُا ٜشاٙ املعًُٕٛ باختالف  َتػريات ) ايٓٛع االدتُاعٞ ،ارترب٠ ، املؤٌٖ ايعًُٞ( 11-12)

 يًُعًُني بظًط١ٓ عُإ؟

( بني ٣ٛ0،05 ايذالي١)أظٗشت ْتا٥ر ايذساط١ ٚدٛد فشٚم رات دالي١ إسصا١ٝ٥ عٓذ َظت

املتٛططات اذتظاب١ٝ يألمناط اإلداس١ٜ ايظا٥ذ٠ يذ٣ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ 

( تعض٣ ملتػري ايٓٛع االدتُاعٞ، بُٝٓا ال تٛدذ فشٚم رات دالي١ إسصا١ٝ٥ عٓذ 12-11يًصفني 

يذ٣ َذسا٤ َذاسغ ( بني املتٛططات اذتظاب١ٝ يألمناط اإلداس١ٜ ايظا٥ذ٠ 0،05َظت٣ٛ ايذالي١)

( تعض٣ ملتػريٟ طٓٛات ارترب٠ ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ، ٚفُٝا 12-11ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ يًصفني)

 تفصٌٝ نٌ َتػري ع٢ً سذٙ. ًٜٞ

 املتػري األٍٚ يًٓٛع االدتُاعٞ

إىل إٔ أمناط اإلداس٠)ايذميٛقشاطٞ، ٚاالتٛقشاطٞ، ٚايرتطًٞ(  أظٗشت ْتا٥ر ايذساط١

عٞ، سٝح دا٤ ايُٓط ايذميٛقشاطٞ يصاحل املعًُات بصٛس٠ أنرب َٔ تتأثش بايٓٛع االدتُا

ٜٚشدع ريو إىل إٔ ايٓٛع االدتُاعٞ ميهٔ إٔ ٜعترب َتػريَا َؤثشًا يف إسذاخ فشٚم  ايزنٛس،

( يألمناط 11-12َع١ٜٛٓ يف َظت٣ٛ مماسط١ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ يًصفني )

ٜٚعض٣ ريو إىل إٔ إدساى ، ِٗ ملتابع١ دٛاْب ايعٌُ املدتًف١اإلداس١ٜ اييت مياسطْٛٗا يف َذاسط

املعًُات يًُٓط اإلداسٟ املظتدذّ َٔ قبٌ إداسات املذاسغ ٜهٕٛ بصٛس٠ نبري٠ ٚعاي١ٝ، سٝح 

إٔ طٝاد٠ ٚتٛفش املٓاخ ايرتبٟٛ ٚاملٓاخ ايٓفظٞ باملذسط١، َٚشاعا٠ يًشاي١ ايٓفظ١ٝ ٚتفِٗ 

ظا١ْٝ ي٘ دٚس نبري يف حتكٝل األَٔ ٚاالطتكشاس َؼاعشٖٔ، ٚنزيو إػباع ساداتٗٔ اإلْ

ايٓفظٞ، نزيو ٜتطح َٔ خالٍ ٖزٙ ايٓتٝذ١ إٔ ٖٓاى َشاعا٠ ٚتفِٗ  َٔ قبٌ َذسا٤ املذاسغ 

يًذٚس ايهبري املًك٢ ع٢ً  عاتل املع١ًُ اييت تتشٌُ أعبا٤ نبري٠ يف تأد١ٜ ٚادباتٗا جتاٙ عًُٗا 

 ٚأطشتٗا.

املشتب١ ايجا١ْٝ ضُٔ ْتٝذ١ ايذساط١، فٓذذ إْ٘ دا٤ أَا عٔ استالٍ ايُٓط األٚتٛقشاطٞ 

يصاحل ايزنٛس بصٛس٠ أنرب َٔ اإلْاخ، ٜٚعض٣ ريو إىل طبٝع١ ايفشٚم بني ايٓٛع االدتُاعٞ، 

إر ٜتُٝض ٖزا ايُٓط اإلداسٟ بأطًٛب ايؼذ٠ ٚايصشا١َ يف ايتعاٌَ َع ايعاًَني ٚيف اختار 

زا ال ٜٓظذِ َع ايطبٝع١ اإلْظا١ْٝ يًُشأ٠ اييت ايكشاسات املتعًك١ ظٛاْب ايعٌُ املدتًف١، ٖٚ

تتصف بايشق١ ٚايشمح١ ، ٚنزيو اٖتُاَٗا ايهبري باألَٛس اإلجياب١ٝ يف زتاٍ سٝاتٗا بؼهٌ 

 عاّ، ٚزتاٍ عًُٗا بؼهٌ خاص.
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بُٝٓا تفظش ْتٝذ١ سصٍٛ ايُٓط ايرتطًٞ ع٢ً املشتب١ ايجايج١ يصاحل ايزنٛس بصٛس٠ 

إىل ق١ً ايذٚسات ايتذسٜب١ٝ يف املٗاسات  ذساط١، فٝعض٣ ريوأنرب َٔ اإلْاخ ضُٔ ْتٝذ١ اي

اإلْظا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ، ٚق١ً اَتالنِٗ يًُٗاسات األطاط١ٝ ٚاملتعًك١ بايُٓط ايذميٛقشاطٞ، 

إضاف١ إىل األعبا٤ ايهجري٠ ٚاملتعًك١ ظٛاْب ايعٌُ املدتًف١، نزيو ميهٔ إٔ تهٕٛ 

َٔ َذٜش املذسط١ طببَا يف اطتدذاَ٘ ايُٓط ضٛابط ايٓكٌ َٔ َذسط١ إىل أخش٣ دٕٚ سغب١ 

ايرتطًٞ، نزيو ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ق١ً اذتٛافض اييت حيصٌ عًٝٗا املذسا٤ طببَا يف 

اطتدذاَِٗ هلزا ايُٓط يف عًُِٗ املذسطٞ، ٚنزيو ٜعض٣ اىل ايؼدص١ٝ ايعا١َ ملذٜش املذسط١ 

عًٝٗا األطًٛب  ، فٗٓاى ايؼدص١ٝ ايك١ٜٛ، ٚايؼدص١ٝ ايطعٝف١ ، ٚايؼدص١ٝ اييت ٜػًب

 اإلداسٟ ايتظٝيب.  

ٚقذ اتفكت ٖزٙ ايٓتٝذ١ فُٝا ٜتعًل باختالف األمناط اإلداس١ٜ املظتدذ١َ َٔ قبٌ َذسا٤ 

(، 1996ايٓٛع االدتُاعٞ َع َا تٛصًت إيٝ٘ دساط١)عبذايشسِٝ، املذاسغ باختالف َتػري

(، 2003(،ٚدساط١)ايكاطِ،2003(،ٚدساط١)طال1999،١َٚدساط١)األَني،

 (.2008ٚدساط١)ايؼٝضا١ٜٚ،

(، Robinson,1993ٖزٙ ايٓتٝذ١ َع ْتا٥ر دساط١) بُٝٓا اختًفت

(،ٚدساط١ Stumpf,2003(،ٚدساط١)Karen,2002(،ٚدساط١)Brown,2001ٚدساط١)

 (.      2008)ايهعب١ٝ،

 املتػري ايجاْٞ طٓٛات ارترب٠:

إىل إٔ ال تٛدذ فشٚم ٚفُٝا ٜتعًل مبتػري طٓٛات ارترب٠ ، فكذ أظٗشت ْتا٥ر ايذساط١ 

 ( بني أٟ منط َٔ األمناط اإلداس١ٜ تعض٣ ملتػري0.05رات دالي١ إسصا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ ايذالي١)

طٓٛات ارترب٠، َٚٔ خالٍ ايٓعش يًُتٛططات اذتظاب١ٝ يألمناط اإلداس١ٜ، صتذ إٔ ايُٓط 

فأقٌ(; سٝح  –طٓٛات  5ايذميٛقشاطٞ ٜبذأ َشتفعَا يذ٣ ف١٦ املعًُني أصشاب  طٓٛات ارترب٠)

ناْٛا أنجش َٛافك١َ ع٢ً اطتدذاّ َذسا٥ِٗ يًُٓط ايذميٛقشاطٞ، ٜٚشدع ريو إىل إِْٗ 

َعًُٕٛ دذد ٚيف بذا١ٜ سٝاتِٗ ايع١ًُٝ، ٜٚظعٕٛ إىل االيتضاّ ٚاالْطباط يف عًُِٗ بصٛس٠ 

نبري٠، سفاظَا ع٢ً بكا٥ِٗ يف ٚظٝفتِٗ نُعًُني، ٜٚبذأ بايٓضٍٚ عٓذ ف١٦ املعًُني أصشاب  

(، ٜٚشدع ريو إىل إٕ املعًُني ٜبذإٔٚ يف َٛاد١ٗ َٗاّ ايعٌُ ٜٚتعٛدٕٚ 10 –6ات ارترب٠)طٓٛ

عًٝٗا، مما ٜؤثش ريو ع٢ً إدسانِٗ بإٔ َذسا٤ِٖ ال ٜظاعذِْٚٗ ٚال ٜكذَٕٛ هلِ َا حيتادٕٛ، 

فأنجش(،  –11ثِ ٜعٛد ايُٓط باالستفاع عٓذ ف١٦ املعًُني أصشاب طٓٛات ارترب٠ ايعاي١ٝ )

يف زتاٍ ايعٌُ، مما جيعٌ َذٜش املذسط١ حيرتَِٗ  إىل تشانِ ارترب٠ يذِٜٜٗٚشدع ريو 
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مما جيعًِٗ  ٜٚكذسِٖ ٜٚؼشنِٗ َع٘ يف ٚضع ايظٝاطات ارتاص١ باملذسط١ بصٛس٠ نبري٠،

 ٜذسنٕٛ بصٛس٠ نبري٠ إٔ َذسا٤ِٖ أنجش اطتدذاََا يًُٓط ايذميٛقشاطٞ. 

َعتذيني ، ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً تؼاب٘ بُٝٓا صتذ إٔ ايُٓط األٚتٛقشاطٞ ٚايُٓط ايرتاطًٞ 

ٚدٗات ْعش املعًُني ٚاملعًُات مبدتًف خرباتِٗ سٍٛ مماسط١ َذسا٥ِٗ يألمناط اإلداس١ٜ 

 ايجالخ.

ٚقذ اتفكت ٖزٙ ايٓتٝذ١ فُٝا ٜتعًل باألمناط اإلداس١ٜ املظتدذ١َ َٔ قبٌ َذسا٤  

، (1991(، ٚدساط١ )طٛقإ،1999املذاسغ َع َا تٛصًت إيٝ٘ دساط١)األَني،

(. ٚاختًفت ٖزٙ ايٓتٝذ١ َع ْتا٥ر دساط١) 2008(، ٚدساط١)ايهعب2003،١ٝٚدساط١)ايكاطِ،

Robinson,1993  ) ،(ٚدساط١Brown,2001،2008(، ٚدساط١)ايؼٝضا١ٜٚ.) 

 املتػري ايجايح املؤٌٖ ايعًُٞ:

إْ٘ ال تٛدذ فشٚم رات  أَا بايٓظب١ ملتػري املؤٌٖ ايعًُٞ فًكذ أظٗشت ْتا٥ر ايذساط١

املؤٌٖ  ( بني أٟ منط َٔ األمناط اإلداس١ٜ تعض٣ ملتػري١0،05 إسصا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ ايذالي١)دالي

مما ٜذٍ ع٢ً عذّ ٚدٛد فشٚم رات دالي١ إسصا١ٝ٥ بني املعًُني املؤًٖني تشبَٜٛا ٚغري ايعًُٞ، 

٘ َٚٔ ٖٓا  ٜتطح إٔ املؤٌٖ ايعًُٞ ال ٜؤثش يف ايُٓط اإلداسٟ ايزٟ ٜظتدذَاملؤًٖني تشبَٜٛا، 

َذٜش املذسط١، ٖٚزا ٜعض٣ إىل تؼاب٘ ٚدٗات ْعش املعًُني ٚاملعًُات مبدتًف َؤٖالتِٗ ايع١ًُٝ 

سٍٛ مماسط١ َذسا٤ِٖ يألمناط اإلداس١ٜ ايجالخ، سٝح صتذ ريو ٜعتُذ ع٢ً طبٝع١ ايفشد، 

 ٚتشبٝت٘، ٚػعٛسٙ، ٚعالقات٘ ٚتعاًَ٘ َع اآلخشٜٔ.

ايعًُٞ ٚعالقت٘ باألمناط اإلداس١ٜ  ٚقذ اتفكت ٖزٙ ايٓتٝذ١ فُٝا ٜتعًل باملؤٌٖ  

(، 1991املظتدذ١َ َٔ قبٌ َذسا٤ املذاسغ َع َا تٛصًت إيٝ٘ دساط١)طٛقإ،

ٖزٙ ايٓتٝذ١ َع ْتا٥ر  بُٝٓا اختًفت(. 2008(، ٚدساط١) ايهعب١ٝ،Stumpf,2003ٚدساط١)

 (.2008(،ٚدساط١)ايؼٝضا2003،١ٜٚدساط١)ايكاطِ،

 َٓاقؼ١ ايظؤاٍ ايجايح:

-11َا ايعالق١ بني األمناط اإلداس١ٜ ملذٜشٟ َذاسغ ايتعًِٝ َابعذ األطاطٞ يًصفني)

 (، ٚايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني بظًط١ٓ عُإ ؟12

أظٗشت ْتا٥ر ايذساط١ بٛدٛد عالق١ إستباط١ٝ رات دالي١ إسصا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ 

عًِٝ َا بعذ األطاطٞ ( بني األمناط اإلداس١ٜ املظتدذ١َ َٔ قبٌ َذسا٤ َذاسغ ايت0،05ايذالي١)

( مبشافع١ مشاٍ ايباط١ٓ ، ٚبني َظت٣ٛ ايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني َٔ ٚد١ٗ 12-11يًصفني)

 ْعشِٖ.
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سٝح ٜتطح َٔ خالٍ ْتا٥ر اختباس َعاٌَ استباط بريطٕٛ"س" ٚدٛد عالق١ استباط١ٝ 

( بني مماسط١ ايُٓط اإلداسٟ 0،05َٛدب١ رات دالي١ إسصا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ ايذالي١)

( يف ستافع١ 12-11ٛقشاطٞ َٔ قبٌ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ يًصفني )ايذمي

مشاٍ ايباط١ٓ ، ٚايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني بايصفني املزنٛسٜٔ َٔ ٚد١ٗ ْعشِٖ، ٜٚعض٣ ريو 

إىل إٔ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ ٜتعإًَٛ َع املعًُني ايعاًَني َعِٗ بهٌ ػفاف١ٝ 

ٌ ٚد ٚاسرتاّ، ٚتعإٚ ٜٚٛظفٕٛ َبذأ ايعالقات اإلْظا١ْٝ االجياب١ٝ يف زتاٍ ٚعذاي١، ٚبه

عًُِٗ، مما اْعهع ريو ع٢ً طًٛى املعًُني ٚػعٛسِٖ االجيابٞ ايذاخًٞ ٚسضاِٖ عٔ 

َذٜشِٖ ٚعًُِٗ، ٖٚزا بذٕٚ ػو ٜذفعِٗ إىل بزٍ ادتٗذ املطاعف ٚادتذ١ٜ يف ايعٌُ، مبا 

 ٜشفع املظتٜٛات ايتشص١ًٝٝ يًطالب.

ٖٚزا َا أنذت٘ ايٓعشٜات اييت فظشت ايشضا َٚٓٗا ْعش١ٜ ايعاًَني اييت أػاست إىل إٔ 

ايعٛاٌَ ايذافع١ اييت تضٜذ َٔ سضا ايعاًَني، فإرا َا تٛفشت عذد َٔ ايعٛاٌَ نايؼعٛس باألَٔ 

ٚايعذاي١ ْٚٛع١ٝ ايعٌُ ٚايعشٚف اييت  ٜؼعش فٝٗا ايعاٌَ بايشاس١ ٚاألَإ، فإْٗا تهٕٛ َٔ 

 ٌ املظاعذ٠ يتشكٝل سضا ايعاًَني عٔ أعُاهلِ.ايعٛاَ

فُٝا أنذت ْتا٥ر اختباس َعاٌَ استباط بريطٕٛ"س" ٚدٛد عالق١ إستباط١ٝ طايب١ رات 

( بني مماسط١ ايُٓط اإلداسٟ األٚتٛقشاطٞ َٔ قبٌ 0،05دالي١ إسصا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ ايذالي١)

افع١ مشاٍ ايباط١ٓ، ٚايشضا ( يف ست12-11َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ يًصفني )

 ايٛظٝفٞ يًُعًُني بايصفني املزنٛسٜٔ َٔ ٚد١ٗ ْعشِٖ.

ٜٚفظش ريو إىل أْ٘ نًُا نإ أطًٛب َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ يًصفني 

( يف ستافع١ مشاٍ ايباط١ٓ ، ٜتُٝض باطتدذاّ ايتٗذٜذ ٚايٛعٝذ َع املعًُني 11-12)

ظٝطش٠ يف مجٝع األَٛس باملذسط١، ٚال ٜتِ االٖتُاّ باملذسط١، ٚنزيو سب ايتشهِ ٚاي

بإعطا٤ بعض ايصالسٝات يًُعًُني باملذسط١، ٚال ٜهٕٛ ٖٓاى أيف٘ ٚاسرتاّ بني َذٜش املذسط١ 

ٚاملعًُني ، اْعهع ريو ع٢ً طًٛى املعًُني ٜٚهٕٛ ػعٛسِٖ طًبَٝا جتاٙ َذٜش املذسط١ 

ا مما ٜٓعهع ريو ع٢ً األدا٤ يف زتاٍ ٚنزيو عًُِٗ  باملذسط١، مما ٜٛيذ يذِٜٗ ق١ً ايشض

 عًُِٗ باملذسط١. 

بُٝٓا ٜفظش ايُٓط ايرتطًٞ املظتدذّ َٔ قبٌ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ 

( يف ستافع١ مشاٍ ايباط١ٓ ، ٚعالقت٘ بايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني بايعالق١ 12-11يًصفني )

بايظًب١ٝ ايؼذٜذ٠ ٚاإلداس٠ اذتش٠ املطًك١ ايعهظ١ٝ مبع٢ٓ إْ٘ نًُا متٝض أطًٛب َذٜش املذسط١ 

غري املٛد١ٗ جتاٙ ايعٌُ ٚنزيو املعًُني ، أثش ريو ع٢ً طًٛى املعًُني ٚتٛيذ يذِٜٗ عذّ 
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ايشضا عٔ املٓاخ ايظا٥ذ باملذسط١ بصٛس٠ عا١َ، مما ٜؤثش ريو ع٢ً عطا٥ِٗ ٚدٛد٠ ايعٌُ  

 باملذسط١ بؼهٌ عاّ. 

باألمناط اإلداس١ٜ املظتدذ١َ َٔ قبٌ َذسا٤ املذاسغ ٚقذ اتفكت ٖزٙ ايٓتٝذ١ فُٝا ٜتعًل 

(، 1991ٚعالقتٗا بايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني َع َا تٛصًت إيٝ٘ دساط١) طٛقإ،

(، 2000(، ٚدساط١)ستظٛب،1999(،ٚدساط١)األَني،1996ٚدساط١)عبذايشسِٝ،

-Bareٚدساط١)

Oldham,2000،(،ٚدساط١)2003(،ٚدساط١)ايكاطِ،2003(،ٚدساط١)طال١َ

Stumbf,2003،2004(،ٚدساط١)ايععُات.) 

 ايتٛصٝات:

 ٚيف ض٤ٛ ايٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا ايذساط١ أٚص٢ ايباسح باآلتٞ:

قٝاّ َذٜشٜات ايرتب١ٝ باحملافعات ايتع١ًُٝٝ بتٓعِٝ دٚسات تذسٜب١ٝ ٚتٛع١ٜٛ ملذسا٤ َذاسغ   -1

( مبشافع١ مشاٍ ايباط١ٓ خاص١، ٚستافعات 12-11ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ يًصفني )

ايظًط١ٓ األخش٣ بصٛس٠ عا١َ سٍٛ أ١ُٖٝ إتباع ٚتٛظٝف أفطٌ األطايٝب اإلداس١ٜ يف 

تٛظٝف األطًٛب ايذميٛقشاطٞ ملا ي٘ َٔ فٛا٥ذ تشب١ٜٛ نجري٠ زتاٍ عًُِٗ اإلداسٟ ، ٚ

 تعٛد بايفا٥ذ٠ ع٢ً زتاٍ ايعٌُ، ٚنزيو أثشٙ يف حتكٝل ايشضا ايٛظٝفٞ يذ٣ املعًُني.

ع٢ً َذٜشٜات ايرتب١ٝ باحملافعات ايتع١ًُٝٝ صٜاد٠ االٖتُاّ ٚايرتنٝض ع٢ً سضا املعًُني  -2

( مبشافع١ مشاٍ ايباط١ٓ خاص١ 12-11مبذاسغ ايتعًِٝ َابعذ األطاطٞ يًصفني )

ٚاحملافعات ايتع١ًُٝٝ بايظًط١ٓ بؼهٌ عاّ ملا يزيو َٔ أ١ُٖٝ ٚعالق١ بتشكٝل َتطًبات 

املعًُني ٚاييت بذٚسٖا تشفع َٔ دسد١ سضاِٖ عٔ عًُِٗ ٚبايتايٞ صٜاد٠ إْتادٝتِٗ مما 

 ٜٓعهع ع٢ً املظتٜٛات ايتشص١ًٝٝ يًطالب.

ايزات١ٝ  املطبك١ يف بعض َذاسغ ايظًط١ٓ سايَٝا، ٚ تفعٌٝ األٖذاف ايعا١َ  يإلداس٠   -3

إعطا٤ َذٜش املذسط١ صالسٝات أنرب يف زتاٍ عًُ٘ َجٌ: إصذاس اإلداصات يًُعًُني ، 

 ْٚكذ املٓاٖر ايذساط١ٝ ٚغريٖا َٔ ايصالسٝات اييت تظري ايعٌُ باملذسط١ .

افع١ ٚنزيو شٚس٠ إػشاى املعًُني يف ع١ًُٝ صٓع ايكشاس ع٢ً َظت٣ٛ املذسط١ ٚاحملض  -4

ع٢ً َظت٣ٛ ايٛصاس٠; يٝؼعشٚا بذٚسِٖ ايفاعٌ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ٚحيكل هلِ ايشضا 

 ايٛظٝفٞ.

ْؼش ايٛعٞ بني ايعاًَني يف طًو ايتذسٜع بأ١ُٖٝ ايشضا ايٛظٝفٞ يف زتاٍ ايعٌُ ملا   -5

 يزيو َٔ دٚس نبري يف حتكٝل االطتكشاس ايٓفظٞ هلِ.
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)فصًٞ أٚ طٟٓٛ( يًُعًُني يف ستافعاتِٗ ايتع١ًُٝٝ ختصٝص ّٜٛ أٚ عكذ يكا٤ تشبٟٛ   -6

ملذاسط١ أٚضاعِٗ ٚاستٝاداتِٗ َٚا ٜعرتض عًُِٗ َٔ عكبات ٚستاٚي١ إجياد اذتًٍٛ هلا، 

ٚبٓا٤ عالقات قا١ُ٥ ع٢ً املؼاسن١ ٚايتعإٚ يتشكٝل األٖذاف ايرتب١ٜٛ ٚنزيو أٖذاف 

 ظٝفٞ.املعًُني ع٢ً ايظٛا٤ مما يزيو َٔ أثش بايؼ يف سضاِٖ ايٛ

 دساطات َكرتس١:

 ٚاطتهُاال يًٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا ايذساط١ ٜكرتح ايباسح اآلتٞ: 

إدشا٤ دساطات مماث١ً يًذساط١ اذتاي١ٝ ع٢ً َتػريات أخش٣ مل تتٓاٚهلا ايذساط١ اذتاي١ٝ  .1

 َجٌ: َتػري اذتاي١ االدتُاع١ٝ، َٚتػري اذتاي١ االقتصاد١ٜ، ٚنزيو َتػري ايعُش.

اث١ً يًذساط١ اذتاي١ٝ  يًتعشف ع٢ً ايعالق١ بني األمناط اإلداس١ٜ ملذسا٤ إدشا٤ دساطات مم .2

بعذ األطاطٞ َٚتػريات أخش٣ مل تتٓاٚهلا ايذساط١ اذتاي١ٝ َجٌ:   َذاسغ ايتعًِٝ َا

 اإلْتاد١ٝ يف ايعٌُ ، َٚتطًبات ادتٛد٠ ايؼا١ًَ بظًط١ٓ عُإ. 

ٛاٌَ املؤثش٠ يف ايظًٛى اإلداسٟ إدشا٤ دساطات مماث١ً يًذساط١ اذتاي١ٝ  يًتعشف ع٢ً ايع .3

 ملذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ بظًط١ٓ عُإ.

إدشا٤ دساطات مماث١ً يًذساط١ اذتاي١ٝ  يًتعشف ع٢ً  دٚس َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ  .4

 األطاطٞ يف سفع ايشٚح املع١ٜٛٓ يًُعًُني بظًط١ٓ عُإ.

ع٢ً ايعالق١ بني ايشضا ايٛظٝفٞ إدشا٤ دساطات مماث١ً يًذساط١ اذتاي١ٝ  يًتعشف  .5

 يًُعًُني ٚبعض املتػريات َجٌ: األدا٤ ٚايصشاع يف ايعٌُ ٚنزيو ايؼفاف١ٝ ٚاحملاطب١ٝ.
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 عـالمراج

 املشادع ايعشب١ٝ: –أ 

أمناط ايكٝاد٠ ايرتب١ٜٛ ملذٜشٟ املذاسغ ايجا١ْٜٛ ٚعالقتٗا (.1999األَني، ستُٛد ستُذ.) -

 أطٝٛط، َصش. دنتٛساٙ غري َٓؼٛس٠ ،داَع١. سطاي١ بايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني

. ايكاٖش٠ : إداس٠ املؤطظات ايرتب١ٜٛ(. 2003أمحذ ، سافغ فشز ٚ سافغ ، ستُذ صربٟ. ) -

 عامل ايهتب.

. ايهٜٛت: اإلداس٠ املذسط١ٝ اذتذٜج١ َٔ َٓعٛس عًِ ايٓعِ(.2006ادترب، صٜٓب عًٞ.) -

 َهتب١ ايفالح.

األسدٕ: ٜٛش اإلداس٠ املذسط١ٝ ٚايكٝاد٠ اإلداس١ٜ. تط(. 2004ارتٛاد١ ، عبذ ايفتاح ستُذ. ) -

 داس ايجكاف١ ٚايٓؼش ٚايتٛصٜع.

(. األمناط ايكٝاد١ٜ ايظا٥ذ٠ يذ٣ َذٜشٟ املذاسغ االبتذا١ٝ٥ يف  2006سضا، ْاٖذ. ) -

 .34-52،(3)7، زت١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفظ١ٝممًه١ ايبششٜٔ: 

ملذٜشٟ املذاسغ ايجا١ْٜٛ يف األسدٕ ٚعالقتٗا املُاسطات اإلداس١ٜ (.2003.)طالَ٘، ستٝب١ -

سطاي١ دنتٛساٙ غري َٓؼٛس٠، داَع١ عُإ  .بايشضا ايٛظٝفٞ ٚايٛال٤ ايتٓعُٝٞ يًُعًُني

 ايعشب١ٝ، عُإ.

دٚس املُاسطات اإلداس١ٜ ٚايف١ٝٓ ملذٜش (.2009ايظٓٝذ١ٜ، صف١ٝ بٓت خًفإ بٔ ستُذ.) -

سغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ َٔ ٚد١ٗ ْعش املذسط١ يف ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ يًُعًُني يف َذا

سطاي١ َادظتري غري َٓؼٛس٠، داَع١ ايظًطإ قابٛغ، طًط١ٓ  . املعًُني بظًط١ٓ عُإ

 عُإ.

ايجاْٟٛ  ايشضا ايٛظٝفٞ عٓذ َعًُٞ ايتعًِٝ(. 2000ايؼباطٞ ، ستُذ طٝذ ستُذ. ) -

 سطاي١ َادظتري غري َٓؼٛس٠. داَع١ عني مشع،ايكاٖش٠. ايصٓاعٞ.

األمناط ايكٝاد١ٜ ملذٜشٟ املذاسغ ايجا١ْٜٛ امل١ٝٓٗ (. 2001)م، َعٔ طشٚس ستُذ. ايؼٓا -

سطاي١ دنتٛساٙ  اذته١َٝٛ  يف األسدٕ َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني ٚعالقتٗا بايشضا ايٛظٝفٞ.

 غري َٓؼٛس٠ داَع١ بػذاد،ايعشام.

 َذاسغ أمناط ايكٝاد٠ ايرتب١ٜٛ ايظا٥ذ٠ يف(.2008ايؼٝضا١ٜٚ، سق١ٝ بٓت ستُذ ْٛس. )  -

( بظًط١ٓ عُإ ٚعالقتٗا بايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني. 10-5ايتعًِٝ األطاطٞ يًصفٛف ) 

 سطاي١ َادظتري غري َٓؼٛس٠.  ادتاَع١ ارتًٝذ١ٝ ، ممًه١ ايبششٜٔ.
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ايُٓط ايكٝادٟ ملذٜشٟ املذاسغ ايجا١ْٜٛ يف ايطف١ (.1991طٛقإ، عًٞ ٚستُذ ٚاصف.) -

سطاي١ َادظتري غري َٓؼٛس٠،  داَع١ ايٓذاح،  .يًُعًُنيايػشب١ٝ ٚتأثريٙ يف ايشضا ايٛظٝفٞ 

 ْابًع.

أمناط ايظًٛى ايكٝادٟ يذ٣ َذٜشٟ املذاسغ األطاط١ٝ يف (.1996عبذايشسِٝ، صٖري.) -

سطاي١ ستافع١ اسبذ ٚعالقتٗا بايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني أْفظِٗ. 

 َادظتري غري َٓؼٛس٠. داَع١ ايريَٛى،األسدٕ.

إعذاد املعًِ تُٓٝت٘  ( . 2005ذ ايظُٝع ، َصطف٢ ٚسٛاي١ ، طٗري ستُذ . )عب -

 .عُإ : داس ايفهش.ٚتذسٜب٘

املٓاخ ايتٓعُٝٞ يف املذاسغ ارتاص١ (. 2001عبذ ايفتاح، ستُذ فتشٞ سظني .) -

. داَع١ األصٖش، سطاي١ َادظتري غري َٓؼٛس٠. ٚاذته١َٝٛ ٚعالقت٘ بايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًِ

 ايكاٖش٠.

اإلداس٠ املذسط١ٝ اذتذٜج١ َفاُٖٝٗا ايٓعش١ٜ ٚتطبٝكاتٗا (،2001ٟٝٛ، دٛدت عضت.)عط -

 األسدٕ:ايذاس ايع١ًُٝ ايذٚي١ٝ ٚداس ايجكاف١.ايع١ًُٝ.

دسد١ مماسط١ ايظًٛى ايكٝادٟ ملذٜشٟ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ (. 2004ايععُات، خًف دٖش.) -

. سطاي١ ا٤ األقظاّ ايتابعني هلِباألسدٕ ٚعالقتٗا بايشضا ايٛظٝفٞ ٚااليتضاّ ايتٓعُٝٞ يشؤط

 دنتٛساٙ غري َٓؼٛس٠ ،داَع١ عُإ ايعشب١ٝ، األسدٕ.

.األسدٕ: داس اذتاَذ ايكٝاد٠ ٚايذافع١ٝ يف اإلداس٠ ايرتب١ٜٛ(. 2006عٝاصش٠، عًٞ أمحذ . ) -

 .يًٓؼش

(.أثش األمناط ايكٝاد١ٜ ملذٜشٟ َٚذٜشات املذاسغ  2003ايكاطِ، عبذ ايهشِٜ ستُٛد.)  -

يف َذٜش١ٜ تشب١ٝ ْابًع يف ايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُني ايعاًَني َعِٗ َٔ ٚد١ٗ  اذته١َٝٛ

 .122  – 87(،45، )14،زت١ً احتاد ادتاَعات ايعشب١ْٝعش املعًُني ٚاملعًُات. 

األمناط ايكٝاد١ٜ ملذٜشٟ َذاسغ ايتعًِٝ (. 2008ايهعب١ٝ ، آ١َٓ بٓت عبذاهلل بٔ سذٞ.)  -

سطاي١ َادظتري غري َٓؼٛس٠.داَع١ األطاطٞ ٚعالقتٗا بتشفٝض املعًُني بظًط١ٓ عُإ.

 .ايذٍٚ ايعشب١ٝ ، ايكاٖش٠

َذاسغ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ٚايشضا  . املُاسطات ايكٝاد١ٜ ملذٜش(2000ستظٛب، أٌَ ستُذ.)  -

سطاي١ َادظتري غري َٓؼٛس٠.داَع١ عني . ايٛظٝفٞ ملعًُٝ٘ يف مجٗٛسٜ٘ َصش ايعشب١ٝ

 مشع،ايكاٖش٠.
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(. ايعالق١ بني ايشضا ايٛظٝفٞ ٚنٌ َٔ ايتفاؤٍ ٚايتؼاؤّ 2002املؼعإ،عٜٛذ طًطإ.) -

ٚاالضطشابات ايٓفظ١ٝ ادتظ١ُٝ يذ٣ املٛظفني يف ايكطاع اذتهَٛٞ بذٚي١ ايهٜٛت:  

 .7(،1) 18،زت١ً ايعًّٛ اإلْظا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ

 . َظكط، طًط١ٓعُإ.ديٌٝ َذاسغ َا بعذ ايتعًِٝ األطاطٞ(.١ٝ2008 ٚايتعًِٝ.)ٚصاس٠ ايرتب -

ايتعًِٝ َٔ أدٌ َظتكبٌ أفطٌ. ايٓذ٠ٚ ايٛط١ٝٓ سٍٛ تطٜٛش (.2002ٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ.) -

 َظكط، طًط١ٓ عُإ. ايتعًِٝ ايجاْٟٛ.

اإلداسٟ ٚتكِٝٝ األدا٤ ايتكشٜش ايظٟٓٛ ألدا٤ أقظاّ  اإلػشاف (.2007ٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ.) -

 َظكط، طًط١ٓ عُإ. املذسطٞ يذا٥ش٠ تطٜٛش األدا٤ املذسطٞ.

ايفاع١ًٝ املذسط١ٝ ٚأمناط ايظًٛى ايكٝادٟ (. 2009ايٝافع١ٝ،أَاْٞ بٓت صاحل بٔ سظني.) -

ملذٜشٟ َذاسغ اذتًك١ ايجا١ْٝ َٔ ايتعًِٝ األطاطٞ َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني بظًط١ٓ عُإ. 

 َٓؼٛس٠ ، داَع١ ايظًطإ قابٛغ، طًط١ٓ عُإ.سطاي١ َادظتري غري 

 املشادع األدٓب١ٝ :  -ب 

- Brown, M. (2001). The Relationship Between Organizational 

Climate And Job Satisfaction Of Selected Urban Middle 

School Teachers In The Clark County School District 

Nevada. Unpublished Doctoral Dissertation, University of 

Nevada. 

Karen, W. (2002). principal leadership style and teacher job- 

satisfaction . Unpublished Doctoral Dissertation, University 

of   Seton Hall. 

Vroom ,V.(1995). Work and motivation .San Francisco: Bass- 

Publisher. 

Pan , Q .  (2007) .  An Analysis Of The  Relation Between- 

Secondary School Organizational  Climate  And Teacher 

Job Satisfaction: Chinese  Education and  Society, 40(5) , 

65-77. 

Robinson, George.(1993).A study of the relationship of- 

leader ship style of the principal and  teacher job 

satisfaction. Unpublished Doctoral Dissertation, University of 

Arkansas. 

Bareoldam , K.(2000).An Examination of The perceived- 
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 ( اطتبا١ْ املكاب١ً يألمناط اإلداس١ٜ ٚايشضا ايٛظٝف1ٞاملًشل)

 اهلل أخٞ املعًِ / أخيت املع١ًُ    ٚفكو

 : بعذ أَا..... ٚبشنات٘ اهلل ٚسمح١ عًٝهِ ايظالّ

 بٗا أقّٛ اييت ايذساط١ ٖزٙ يف يإلطٗاّ املدتاسٜٔ ايضَال٤ أسذ تهٕٛ إٔ ٜظعذْٞ

 ايعًّٛ اإلْظا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ ن١ًٝ َٔ ايرتب١ٜٛ اإلداس٠ قظِ َٔ املادظتري دسد١ يًشصٍٛ ع٢ً

األمناط اإلداس١ٜ ايظا٥ذ٠ يذ٣ َذسا٤ َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ   بعٓٛإ َؤت١ ، ٖٚٞ ظاَع١

 ايع١ًُٝ يف دٚسى أل١ُٖٝ ني بظًط١ٓ عُإ  ْٚعًشااألطاطٞ ، ٚعالقتٗا بايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًُ

 اذتصٍٛ يف اهلل بعذ عًٝ٘ أعتُذ ميهٔ إٔ ايزٟ األطاطٞ احملٛس باعتباسى ٚايرتب١ٜٛ ايتع١ًُٝٝ

ايذساط١ ،  ٖزٙ إصتاح يف ايشنٝض٠ األطاط١ٝ طتهٕٛ ٚاييت ٚصشحي١ صادق١ َعًَٛات ع٢ً

اطتطالع١ٝ يًُٝذإ ايرتبٟٛ تتُجٌ يف إدشا٤  اهلل ، مت إعذاد دساط١ تٛفٝل ٚحتكٝل أٖذافٗا بعذ

َكاب١ً َعهُا ملٓاقؼتهُا يف بعض األط١ً٦، فأسدٛ إٔ تظُح / تظُشٞ يٞ بإ اطتكطع 

ٚتفطًٛا بكبٍٛ فا٥ل         َٔ ٚقتو يهٞ ْتشاٚس َعو يف املٛضٛع ايزٟ بصذد دساطت٘.  َادض٤

 ايتكذٜش ٚاالسرتاّ،،،

                                      أٚال: ايبٝاْات األٚي١ٝ:         

 اطِ املكابٌ :................................. .1

 ايٛظٝف١:....................................  .2

 َذسط١:.....................................  .3

 ايّٝٛ:........................................ .4

 ٛقت......... املٛافل:..................... اي  .5

 املهإ:...................................... .6

 ثاْٝا: األط١ً٦ املطشٚس١ يف املكاب١ً:

 :  َا ايُٓط اإلداسٟ ايزٟ ٜظتدذَ٘ َذٜشى يف املذسط١؟1غ

 :   ٌٖ أْت ساض عٔ إداستو يف املذسط١؟ ٚملارا؟2غ

 : ٌٖ يذٜو سضا ٚظٝفٞ؟ ٚملارا؟3غ

: ٌٖ تش٣ إٕ ٖٓاى عالق١ بني ايُٓط اإلداسٟ املظتدذّ َٔ قبٌ َذٜش املذسط١، 4غ

 ٚسضاى ايٛظٝفٞ، ٚبني دٛد٠ ايتذسٜع، ٚاملظتٜٛات ايتشص١ًٝٝ يًطالب؟ نٝف ريو؟      
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أخٞ املعًِ / أخيت املع١ًُ  ٚأْا اْٗٞ ٖزٙ املكاب١ً  ال ٜظعين إال إٔ أػهشى ع٢ً 

ٚتكذٜشٟ ع٢ً تهشَو باإلداب١ ع٢ً األط١ً٦ اييت حتاٚست تعاْٚو َعٞ، َع خايص ػهشٟ 

 َعو فٝٗا. ٚتكبًٛا َين فا٥ل ايتكذٜش ٚاالسرتاّ.

 ايباسح

 (: اطتبا١ْ األمناط اإلداس١ٜ يف صٛستٗا ايٓٗا١ٝ٥ بعذ ايتشه2ِٝاملًشل)

 ايظالّ     أخٞ املعًِ / أخيت املع١ًُ                            احملرتّ/احملرت١َ                

 : بعذ أَا..... ٚبشنات٘ اهلل ٚسمح١ عًٝهِ

ٜكّٛ ايباسح بإدشا٤ دساط١ ع١ًُٝ َٝذا١ْٝ بعٓٛإ " األمناط اإلداس١ٜ ايظا٥ذ٠ يذ٣ َذسا٤ 

َذاسغ ايتعًِٝ َا بعذ األطاطٞ ، ٚعالقتٗا بشضا املعًُني بظًط١ٓ عُإ َٔ ٚد١ٗ ْعشِٖ"، 

 رتب١ٝ ختصص إداس٠ تشب١ٜٛ َٔ داَع١ َؤت١،ٚريو اطتهُاال يٌٓٝ دسد١ املادظتري يف اي

ٚيتشكٝل ريو مت إعذاد اطتبا١ْ َه١ْٛ َٔ قظُني: األٍٚ يكٝاغ األمناط اإلداس١ٜ، ٚايكظِ 

١ بهٌ دق١ َٚٛضٛع١ٝ ايجاْٞ يكٝاغ ايشضا ايٛظٝفٞ، يزا ٜشد٢ ايتهشّ بكشا٠٤ بٓٛد االطتباْ

االطتبا١ْ ع٢ً سظب َا تشاٙ َٓاطبَا ع٢ً ٜظاس نٌ َفشد٠ َٔ َفشدات  (  )   ، ٚٚضع عال١َ

 ٚئ ايتا١َ بايظش١ٜ ٚطتعاٌَ ايجك١ َٛضع َٔ ٚد١ٗ ْعشى، عًُا بإٔ إداباتهِ طتهٕٛ

تظتدذّ إال ألغشاض ايبشح ايعًُٞ، ٚيهِ ػهشٟ ٚتكذٜشٟ ع٢ً تعاْٚهِ َعٞ ٚتكبًٛا 

                                                             فا٥ل ايتكذٜش ٚاالسرتاّ.                                                 

 ايباسح                                                                     

                                                      

 أٚاًل: ايبٝاْات ايؼدص١ٝ

 .................................االطِ )اختٝاسٟ(: -

 ايٓٛع : رنش)  (         أْج٢)   ( -

 ( ط١ٓ فأنجش) ( 11( طٓٛات)  (  ،  )10- 6طٓٛات ٚأقٌ)  (  ، )  5طٓٛات ارترب٠:  -

      املؤٌٖ ايعًُٞ:  دبًّٛ )   ( ،  بهايٛسٜٛغ )    ( ، َادظتري فأع٢ً)    ( -
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 اطتبا١ْ األمناط اإلداس١ٜ :ايكظِ األٍٚ

 درجت املوافقت  

 الفقراث م
كبي ة 

 جدا
 قليلت مغتوصطت كبي ة

قليلت 

 جدا

 ) حعامل املدًس مع املعلمين وجىاهب العمل(املحور ألاول: العالقاث الاجغتماعيت  

42 
ًدعى  املدًس لالجخماعاث مع املعلمين  دون خعت 

 أو هدف 1
     

05 
قت غير ٌظند املدًس املهام  للمعلمين بعٍس

 مدزوطت1
     

05 
ًسلص املدًس على العالقاث الاجخماعُت دون 

 الاهخمام بالعمل1
     

      ًترك املدًس املعلمين ًحلىن مشاملهم بأهفظهم1 04

00 1
َ
ا  وإداٍز

َ
      ال يهخم املدًس بمخابعت العمل مهنُا

02 
ن في  ًدظاهل  املدًس لثيرا مع املعلمين املقصٍس

 أداء واجباتهم الىظُفُت1
     

01 
ت  للمعلمين في جنفُر املهام  ًدُح املدًس الحٍس

 املىملت إليهم دون زقابت  1
     

06 
ًحجم املدًس عن جقدًم وجهت هظسه في 

 املىضىعاث التي ًعسحها املعلمىن1
     

 اجخاذ القساز() مشازلت املدًس للمعلمين في عملُت املحور ألاول: العالقاث الاجغتماعيت  

03 
  في اجخاذ القسازاث الهامت التي 

َ
ًتردد  املدًس لثيرا

 حظير العمل باملدزطت1
     

00 
ًخجنب املدًس إصداز القسازاث التي جخدم العمل 

 باملدزطت1
     

02 
ت في جنفُر ما ًصدزه  ٌععي املدًس املعلمين الحٍس

 من قسازاث 1
     

25 
قسازاث جخعلق بالعمل ًتردد املدًس  في اجخاذ أي 

 املدزس ي1
     

25 
ٌشسك املدًس املعلمين معه في عملُت اجخاذ القساز 

 دون جدًت لبيرة1
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 ًَشل اطتبا١ْ ايشضا ايٛظٝفٞ يف صٛستٗا ايٓٗا١ٝ٥ بعذ ايتشهِٝ

: اطتبا١ْ  يكٝاغ ايشضا ايٛظٝفٞ يًُعًِ.ايكظِ ايجاْٞ  

 

 م

 

 الفقراث

 درجت املوافقت

كبي ة 

 جدا
 قليلت مغتوصطت كبي ة

قليلت 

 جدا

 :الرضا عن مدير املدرصت: املحور ألاول  

      ًحترم املدًس املعلمين باملدزطت1 5

      ٌشجع املدًس الخفنير إلابداعي لدي املعلمين1 4

      ًدظم أطلىب املدًس بالىضىح في الخعامل مع املعلمين1 0

للمعلمين1ٌشجع املدًس املبادزاث الفسدًت  2       

ق(1 1       ٌشجع املدًس العمل الجماعي)العمل بسوح الفٍس

      ًفىض املدًس بعض الظلعاث للمعلمين1 6

3 
ًىفس املدًس الفسص املناطبت الطدثماز قدزاحي  في مجال 

 العمل1
     

 :الرضا عن السمالء باملدرصت: املحور الثاني 

هظسة طلبُت1ًنظس الصمالء املعلمىن لعملي  0       

      ًدُح لي عملي إقامت عالقاث اجخماعُت مع املعلمين1 2

      أشعس بأهجي عضى فاعل مع شمالئي املعلمين باملدزطت1 55

55 
ق  عالقتي مع شمالئي املعلمين باملدزطت جدظم بسوح الفٍس

 الىاحد1
     

      زوح الخنافع هي السوح الظائدة بين املعلمين باملدزطت1 54

50 
أحسص على أن جهىن صىزة شمالئي املعلمين حظنت عند 

 العالب1
     

 :الرضا عن طبيعت العمل: املحور الثالث 

ت التي أملف بها1 52       جضاًقجي لثرة ألاعمال إلاداٍز

      أشعس بالظعادة أثناء جأدًت مهام عملي 1 51

ع1 56       ًقدز املظئىلىن عملي بمهنت الخدَز

      أقىم بأداء واجباحي الىظُفُت بصىزة حظنت1 53

      وظُفتي الحالُت ال جسقى بمسلصي وخبرحي1 50
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 م

 

 الفقراث

 درجت املوافقت

كبي ة 

 جدا
 قليلت مغتوصطت كبي ة

قليلت 

 جدا

 :الرضا عن الراجب ونظام الت قيت والحوافس :املحور الرابع 

الترقي والخقدم1جىفس لي وظُفتي لمعلم فسص  52       

      أشعس بعدالت هظام الترقُاث ومىضىعُخه1 45

45 
جىفس لي وظُفتي لمعلم فسص الحصىل على الحىافص 

 بأهىاعها1
     

      أشعس أن زاجبي قلُل مقازهت بالىظائف ألاخسي1 44

40 
س  الحافص الري جقدمه املدزطت لي ال ًدفعجي لخعٍى

 وجحظين أدائي1
     

42 
ال ًدناطب زاجب معلم مسحلت الخعلُم مابعد ألاطاس ي 

 مع ما ًبرله من جهد1
     


