درجة ممارسة مديري املدارس الثاهوية بأماهة العاصمة صوعاء
للقيادة التحويلية من وجهة هظر املعلمين واملعلمات

د .محمد حمود علي النعمان

استاذ مساعد – كلية التربية (ارحب )  -جامعة صنعاء
317

()1

ISSN : 2410-1818

درجة ممارسة مديري املدارس الثاهوية بأماهة العاصمة صوعاء للقيادة التحويلية من
وجهة هظر املعلمين واملعلمات

| د .محمد حمود علي النعمان

)(AUST

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

318

العذد ( )11المجلذ ( )13يىليى 2016م

ISSN : 2410-1818

درجة ممارسة مديري املدارس الثاهوية بأماهة العاصمة صوعاء للقيادة التحويلية من
| د .محمد حمود علي النعمان

وجهة هظر املعلمين واملعلمات

الملخص :
ْددت الدنتسد ددٝللتلدن ع د دلجهددٞل س ددٝل

%69.2ل),لٖ ددددا ٠لد عددددا لد ل دٜليمٙعٓددددال ل

مماس ددددٝليددددت٘ ٛلدثددددتدسألدنةاَٗ٘ددددٝل ياَددددٝل دث ٟٗلدث ٗ ط,للٖ ا٠ل لدن ت ٝلدألٖتل عتل
دنعاصددًٝلصددُعا٠لنهةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝليددِلٖ ٓددٝل دن ددد د ث لدثةدددددانٚلي ٗ دددددطل
َعدددد لدثعهًددددالٖدثعهًددددا ل,لٖأثدددد ليدددد

دددددا ٚلل )3.51ل

د ل ٖدمددد د ددليعٙددددداسٛل ل,)1.046لٖ دددددا٠ل عدددددتل

دؾددُ ,لٖدثلْددولدنعهًدد,ٚلٖ ددُٗد لدـدلرب,ٜل د ج اسد لدنح ٘ٝلنألاد ِ٘ل لدن ت دٝلدنةاَٙدٝل
ٖن ةٙددألأْددتددلدنتسد ددٝلد د حتٍلدن ا د ل ي ٗ ددطل
دثدددُٓللدنٗصدددحٚلدن هٙهدددٚلثو٠ي دددٔلثٗعدددٗ ل

ددا ٚلل )3.47لٖدمدد ددليعٙدداسٛل

,)1.061لٖ لدن ت ٝلدنةانةٝل ا٠ل عدتلدن حٙد ل

دنتسد ددد,ٝلٖ ددداٍلدن ا ددد ل ضدددًٌٙلد ددد اَٝل دإلهلايٙددٝلي ٗ ددطل

ددا ٚل )3.44لٖدم د ددل

تكَٗددداليدددِل )36ل ةد د ,ٜليٗ جدددٝلجهدددٞل )4ل يعٙاسٛل ,)1.073لٖ لدن ت ٝلدن د عٝلٖدألاد ٜلل
لمتةددولد عددا لدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝل,لٖمتل

فددا

دن كددتليددِلصددتةلد دٜل د ٘ة ال:لصددتةل

ا٠ل عتلد

ةاسٜلدنحك ٘ٝلي ٗ طل

ا ٚل

)3.40لٖدمد ددليعٙدداسٛل ,)1.088لٖ٘ د تىل

دحملكًدالٖصددتةلد ت دداةلدنددتداه,ٚلكًددال يددِلْددلٕلدنُ  ٙددٝلأّلغان ٙددٝليددت٘ ٛلدثددتدسأل
متلدن كدددتليدددِلث اتٓدددال د د ٘ة ا:لدن

١دددٝل دنةاَٗ٘ددٝلٖيددت٘ دتٓال لأياَ دٝلدنعاصددًٝلصددُعا٠ل

دنُضحٝٙلٖط ٘ةٝلدنحالك -لَ اخ,لٖمتلتٗ ٘عل مياس دددّٗلادددطلدنةٙدددا ٜلدن ٗ٘هٙدددٝلٖأ عا ْدددال
د

اَٝلجهٞلجُٝٙليكَٗٝليدِل ل)324ليعهًدال

تس ددٝلي ٗ د ٝل

د لي دالل٘ د ٟلد د د لجُٙددٝل

ٖيعهًدد,ٝل ُ د ٝل )%20ليددِلف ًددعلدنتسد ددٝل دنتسد .ٝللكًالدشاسٜلدنُ ا١لللدتلجتٍلٖ دٗ لل
دن انغلجت ٌْل )1620ليعهًاًلٖيعهًٝلمتلداٙداسل

ٖةلذد ل نٝلل ضاٝٙ١لجُتلي ٟٗلدنت نٝل

٘ةٝلجُةٗ ٘ٝلط ةٝٙلجشٗد,ٝٙ١لٖيدِل

)0.05=aل ل س ددٝلمماس ددٝليددت٘ ٛلدثددتدسأل

دنعُٝٙل

اوىلؼهٙولد

ا ا لأ د لدنع,ُٝٙلدظٓد

ل دنةاَٗ٘ددددٝل ياَددددٝلدنعاصددددًٝلصددددُعا٠لنهةٙددددا ٜل

َ ددددا١للدنتسد ددددٝلدّل س ددددٝلمماس ددددٝليددددت٘ ٛل دن ٗ٘هٙددٝليددِلٖ ٓددٝلَع د لدثعهًددالٖدثعهًددا لل
دثددددتدسألدنةاَٗ٘ددددٝل ياَددددٝلدنعاصددددًٝلصددددُعا٠ل جه دٞلي د ٟٗلد

د اَٝل شددكولجدداٍلٖلجهددٞل

نهةٙدددا ٜلدن ٗ٘هٙدددٝليدددِلٖ ٓدددٝلَعد د لدثعهًدددال ي دد ٟٗلليمٙدددعلفا تٓددالتعدد ٟلللتليدد

د ل

ٖدثعهًددا ل ضددحٔلجايددٝلي ٗ د ٝل  ٙد ل ه ددال دؾُ ل,لٖدثلْولدنعهً,ٚلٖ ُٗد لدـرب .ٜل
َ د ٝلد

د ا ٝلجهددٞلد
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Abstract :
The study aimed to identify
the
practicing
degree
of
transformational leadership of
secondary schools’ principals in
capital Sana’a from the point of
view of teachers, and the effect of
gender, educational qualification
and years of experience.
To achieve the goals of the
study, the researcher used
descriptive analytical method for
relevance to the subject of the
study. The researcher design
questionnaire consisted of (36)
items, spread over (4) areas and
the veracity of the tool has been
confirmed in two ways: sincerity
of arbitrators and sincerity of
internal consistency, and stability
has been confirmed in two ways:
retail midterm and Alpha
Kronbach way. The population of
the study was (1620) principals.
The questionnaire was distributed
to a sample of 324 principals
(males and females) (20%) of the
study's population. The sample of
study was chosen randomly.
The result of the study showed
that the practicing degree of
transformational leadership of
secondary schools’ principals in
capital Sana’a from the point of
view of teachers is generally
average. The response to the
questionnaire was in general
(69.2%). The estimate of the tool
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was generally average and it
came in the first rank after the
perfect effect with a mean (3.51),
and a standard deviation (1.046)
and came after individual
considerations for others in the
second rank with a mean (3.47)
and a standard deviation (1.061).
In the third rank came after
stimulation inspirational with a
mean (3.44) and a standard
deviation (1.073), and in the
fourth and final rank came after
intellectual stimulation with a
mean (3.40) and a standard
deviation (1.088).
It can be inferred from this
result that the majority of
secondary schools’ principals in
the capital Sana'a practicing
transformational leadership style
and
dimensions
moderately
according to the responses of the
sample of the study. In addition,
the result of the study showed
that there are no statistically
significant differences at the level
of (α = 0.05) in the practicing
degree
of
transformational
leadership of secondary schools’
principals in capital Sana’a from
the point of view of teachers at
the level of resolution in general
and across all fields due to the
variables of sex, and educational
qualifications and years of
experience.
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المقذمة:
تع ربلدإل دسٜلدثتس ٝٙلْٚلدإل دسٜلدن ُحٙل٘ٝلنربديللدنرت ٝٙلٖدن عه,ٌٙلْٖٚلدث ٗ٢نٝلجِل
ٙددا ٜلدن دد ٙلٖدن ددٗ٘ ل حاجهٙدد,ٝليددِلأ ددولؼ ددالَٗجٙددٝلدن عهددٌٙلثٗدك ددٝلدندد

د ل

دن كُٗنٗ ٝٙلدثعاص .ٜلٖيت٘ لدثتس ٝلْٗلدث ٗ٢ىلدألٖىلجدِلؼةٙدألدألْدتددلدثتس دٝٙل
دثُشددٗ ,ٜلْٖددٗلدنلةا١ددتلدنرت ددٗٛلؾًٙددعلدنعددايهال لدثتس دد,ٝلٖيددِليًٓاتددٔلدن ح ددٙطل
ٖدن ُعٌٙلٖدن ُ دٙألٖدث ا عدٝلٖدن ةدٌٗ٘,لٖيدِلادوىلدنةٙدا ٜلدن شداسكٝٙلٖدنعًدولدنح ٘ةدٚل
دن عاَٖٚلدنلٛل٘ٗظفلكولدن ا ا لدن ش ٘ٝلٖدثا ٘,ٝليِلأ ولدثضه ٝلدنعايد,ٝلٖؼةٙدأل
دألْتددلدثُشٗ  ٜدنضاؿ:ٚل,2011ل .)3ل
ٖأل ًْٝٙلدندتٖسلدنةٙدا ٛلثدت٘ لدثتس دٝل يَدٔل٘اع دربلدنةدتٖٜلدؿ دُٝلٖدنًُدٗذ لدحمل دلٟل
نهعدددايهال لدثتس ددد,ٝلٖندددلنلل عهٙدددٔلاهدددألدثُددداخلدثتس دددٚلدنضدددا لجهدددٞلأ ددداأليدددِل
د

ة دسلدنُح ٚلٖدن ً َُٙدٝلٖ

دِلدن حداٌْ,لٖدن اعدتلجدِلدـو دا ,لٖدؿد ظلجهدٞل

دن عاّٖلٖدثدٗ ٜلٖدألنحدٝليدعلدنٙةعدٝلدن ايد,ٝلٖتشد ٙعلدث دتجاليدِلدثتس دالٖدإل دس٘دا,ل
ٖدنعًولجهٞلؼةٙألدألْتددلدنرت ٗ٘ٝلنهًتس ٝل أمحت:ل1994ل,ل .)174ل
ٖ٘عتلدنًُطلدنةٙا ٛلدنعايولدن ٚ ٙ١ل للاحلدثتدسألأٖل شهٓا,لثدالنهًدت٘ ليدِل ٖسل
ا ٌل لدن ث لجهٞل هٗملدثعهًا,لٖ لاهألدؾٗلدنعهًٚلدنحعاىلدنلٛلميةدولد د ةًاسدًل
داجوًل لدن ضدٙولدنعهًددٚلنه ه د.ٝلٖ انةدتسلدنددلٛل٘كدّٗل ٙدٔلدثددت٘ ل دا سدًلجهدٞلدنةٙدداٍل
يًٓاتٔلٖي ٗ٢نٙاتٔل٘كّٗلل ا سدًلجهٞلؼةٙألأْتددلدثتس .ٝل دؾٗ ٗ:ل .)391999ل
ْلدلٖؽ هفلأااطلدنةٙا ٜلدنيتل٘ عٓدالدثدت٘ ّٖ,ل ُٓداملدنةٙدا ٜلدنتمية دطٙدٝلدنديتل
ؼ ظلجهٞلدنعو ا لدإلَ اَٝٙلدن ه,ًٝٙلٖيشاسكٝلدثعهًدال لدؽداذلدنةد دس,لٖت دعٞل
لتلتٓٝ٢ٙلدثُاخلدثتس ٚلؿح لدثعهًالن لىلأ ضٞل ٓٗ ٌْلن ةٙألدألْتددلدثُشدٗ ,ٜل
ُْٖددداملدنةٙدددا ٜلدألٖتٗ دطٙدددٝلدنددديتلتٓدد ٌلكدددة دًل يلدددا لدنعًدددو,لأٖل

دد تد ل دددان أٛل

ٖدث ك ٘ددٝل لدؽدداذلدنة د دس,لٖدتل ددا لأ ددان ٙلتٗ ٙددٔلدألجًدداىل ٗد د ٝلدألٖدي د لُْٖددامل
دنةٙا ٜلدنرت هٝٙلدنيتلؼ ظلجهٞللج ا٠لدثعهًدال دتسدًليدِلدؿ ٘دٝل لمماس دٝلجًهدٌٓ,ل
ٖترتملهلٌلكولدث لٖنٙا .ل آىلَا :ٚل,1996للل .)79ل
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تع ربلدأل ان ٙلدن ا ةٝلأ ان ٙل تميٝلٖتةهٙت٘,ٝلكاّلجهٓٙالكة ليِلدثآال,لممال
أ ٟللتل ظٓٗسلأ ان ٙل ت٘دتٜليدِلأًْٓدالأ دهٗقلدنةٙدا ٜلدن ي ٗ٘هٙيد,ٝلْٖدٗليدِلدأل دان ٙل
دنيتلظٓ

ل ت٘ةاًل ٓلدلد

ٌلدؾت٘تل لفاىلدنةٙا ٜلجهٞل٘دتلجداالدن داس٘الٖدن ٙا دٝل

دألي ٘كٚل  ًٙل َ ,لٖ٘ةٍٗلْلدلدأل هٗقلجهٞلأ األٖ ٗ لجو ٝليشدرتكٝلنكدول
يددِلدنةددا ٜلٖدألت ددا ,ل انةا١ددتلدن ي ددٗ٘هٚللنددٔل ٖسلتعهًٙددٚليٓددٌ,لٖنت٘ددٔليةددتسٜلجهددٞلتٗ ٙددتل
دأل د د لذٖٛلد ْ ًايددا لدنح ٘ددٝليددِلاددوىلدنعًددولجهددٞلؼةٙددألأْددتددلجهٙددالتددل ٛللتل
ل تدثلت ليلث لٖذٛلي ,ٟلٖنٔلطدا علؼدٗ٘هٚل لدثل

دٝلدن عه ٗ٘ ًٝٙٙدف:ل2002ل,ل

 .)140ل
ٖ٘عددتلأ ددهٗقلدنةٙددا ٜلدن ي ٗ٘هٙيددٝلأ غددولدأل ددان ٙلدإل لدس٘ددٝلدندديتلت تةددٚل انعددايها,ل
ٖت ًٗل ٌٓل ل هٌّلد

ٙا دا لدن شد ٘ٝلٖدث ه دا لدنلدتٙدٝلٖد

ًاجٙدٝلٖدثل

دات,ٝٙل

ممال عولْلدلدنحِللدإل دسٛلي ه داًل ايحه داًل لعدٗ٠لدن دت٘ا لدنعاثٙدٝلدنديتلتدُعك لجهدٞل
فاىلدنرت ٝٙلٖدن عه,ٌٙل  ٙل ِلّيلْلدلدنًُطليِلدنةٙا ٜل٘ حاجدوليدِلاولندٔلجدتٜليةٗيدا ل
قحّ ٜلمٗلدأل د٠لدنُٗجٚلجهٞلدث ٟٗلدثل

 .ٚلدنعً :ل,2009ل .)3ل

لّيلدنٗد عٙددٝل لدنةةا ددٝلدن ي ٗ٘هٙيددٝلجُددتلت ٙةٓددال لدن ٢ٙددٝلدثتس ددٝٙلت ه د لي دجدداٜل
دن ُٗ لدنك ل لدنشحضٙا لٖدنةُاجا لٖد ػاْدا لٖدثٙدٗىلندتٟلدنة دا لدنكد ليدِل
يدددت٘ ٛلدثدددتدسألٙ ٖ,د د ل ِلّيلدنُيع ٘دددٝلدن ي ٗ٘هٙيدددٝل لأصدددولَشد د تٓالَ ددداليدددِلٖصدددفل
دنشحضٙا لدنيتلمتٙ

ل ٓالجهٞلأٌَٓلأص اقلشحضٙا لآ ,ٜل يّيلذندللغد لي ةدأل

دن ٝلنكدوليدت٘ ٛلدثدتدسأ,لندلدل انٗد عٙدٝلت هد لدنُد ٖىللتلْدلدلدثٙدتدّلنه ًدعل دال
دنكددوٍلدنُعدد ٛلٖدنٗد ددعلدنعًهدد,ٚل اؿةٙةددٝلأَددٔلميكددِل ل ددٓٗنٝلألٛل ا١ددتلأٖليددت٘ ل
يتس ٝلأّل٘ة ألجِلدنةٙا ٜلدثتس ٝٙلدن ي ٗ٘هٙي,ٝلٖنكدِلفد لدنةد دٜ٠لأٖلدؿدت٘ لجُٓدال
نِلميكِِّلْلدلدثت٘ لأٖلدنةا١تل انغد ٖسٜليدِلدنةدتسٜلجهدٞلمماس د ٓا,لٖجهدٞلذندلل ةدتل
اٍلدن ا

ل انرتك ٙل ل سد ٔلجهٞل س دٝلمماس دٝلدنةٙدا ٜلدن ي ٗ٘هٙيدٝلدنديتلميلكدِلأّل

ت ةألنتٟليت٘ ٛليتدس ُالجًهٙاً.ل ل
وشهمة البحح :تلكتلدنتسد ا لٖد عاثلدنيتلد ٘ال لفاىلد دسٜلدنرت ٗ٘ٝلجهٞل
أًْ ٝٙلدنتٖسلدنلٛل٘ل ٘ٔليت٘ لدثتس ,ٝل ٗصحٔل ا١تدًلت ٗ٘اًل٘ةٍٗل ٖدسلل دس٘ٝلٖ ُٝٙل
ي عت  ,ٜلتلث ل ل هٗم لدنعايها ليِ لأ و لؼ ا لدنعًه ٝٙلدنرت ٗ٘ ٝلكًاً لٖكٙحاً.ل
للعلىم اإلنسانية واالجتماعية
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| د .محمد حمود علي النعمان

ٖأع ا لدنةٙا  ٜلدن ٗ٘ه ٝٙليِ لأَٗد لدنةٙا  ٜلدنيت لتاعت ل اجه ٝلن اٖ ْا لجٗٙق لدأل ان ٙل
دنةٙا ٘ ٝلدألا  ,ٟلٖيلث  ٜل لط ٙع ٝلدنعو د ٝلدن ٗجٙد ٝل ٙدِ لدنعايهٙدِ ل لدثل
ل لد

دنرت ٗ٘,ٝلٖجهٔٙل ةتلؼت ليشكهٝلدن

ٝل

ا ٝلجِلدن لدنالدآلتٙا :ل

 )1يا ل س  ٝلمماس  ٝليت٘  ٛلدثتدسأ لدنةاَٗ٘ ٝلدنعاي ٝل لدياَ ٝلدنعاصً ٝلصُعا ٠نهةٙا ٜل
دن ٗ٘هٝٙليِلٖ ٓٝلَع ليعهًٌٓٙ؟ل
ْ )2ولُْامل ٖةلذد ل نٝلل ضاٝٙ١لجُتلي ٟٗل αل=)٫٠٫٠ل ل س ٝلدثًاس ٝلْلٕل
تع ٟلث

د :لدؾُ ,لٖ ُٗد لدـربٜل,لٖدثلْولدنعهًٚلنهًعهًا؟

ل

فروض الدراشة:
 )1لتٗ تل ٖةلذد ل نٝلل ضاٝٙ١لجُتلي ٟٗل  αل=)٫٠٫٠ل لي ٗ

ا لتةت٘ د ل

أ د لدنعُٝٙلنتس ٝلمماس ٝليت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنهةٙا ٜل
دن ٗ٘هٝٙلتع ٟلث

لدؾُ ل ذك ,لأَة.)ٞل

 )2لتٗ تل ٖةلذد ل نٝلل ضاٝٙ١لجُتلي ٟٗل  αل=)٫٠٫٠ل لي ٗ

ا لتةت٘ د ل

أ د لدنع ُٝٙلنتس  ٝلمماس  ٝليت٘  ٛلدثتدسأ لدنةاَٗ٘ ٝل ياَ ٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنهةٙا ٜل
دن ٗ٘ه ٝٙلتع  ٟلث

لدثلْو لدنعهً ٚل هٍٗ ,لن ٙاَ  /كانٗس٘ٗأ ,ليا

لٖيال

ٗةل) .ل
 )3لتٗ تل ٖةلذد ل نٝلل ضاٝٙ١لجُتلي ٟٗل  αل=)٫٠٫٠ل لي ٗ

ا لتةت٘ د ل

أ د لدنع ُٝٙلنتس  ٝلمماس  ٝليت٘  ٛلدثتدسأ لدنةاَٗ٘ ٝل ياَ ٝلدنعاصً ٝلصُعا ٠لنهةٙا ٜل
دن ٗ٘هٝٙلتع ٟلث

ل ُٗد لدـرب .ٜل

أِداف الدراشة :ت عٞلْلٕلدنتسد ٝللتلؼةٙألفًٗجٝليِلدألْتددلميكِللها ْال
ًٙال٘ه :ٚل
 )1دنكشف لجِ ل س  ٝلمماس  ٝليت٘  ٛلدثتدسأ لدنةاَٗ٘ ٝل لدياَ ٝلدنعاصً ٝلصُعا٠
نهةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙليِلٖ ٓٝلَع ليعهًٌٓٙ؟ل
 )2دن ٗصو للت ليع  ٝل ن ٝلدنح ٖة ل لد

ا ا لدثعهًا لنتس  ٝلمماس  ٝليت٘ ٛل

دثتدسأ لدنةاَٗ٘ ٝل لأياَ ٝلدنعاصً ٝلصُعا ٠لنهةٙا  ٜلدن ٗ٘ه ٝٙلٖدنيت لتع  ٟلنهً
دن ان:ٝٙلدؾُ ,لدثلْولدنعهً,ٚل ُٗد لدـرب.ٜ
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 )3دن ٗصو للت لفًٗج ٝليِ لدن ٗصٙا لدنو ي ٝلن

| د .محمد حمود علي النعمان

ا لأ د ٠ليت٘ لدثتس  ٝل لعٗ٠ل

د حتدٍلأ هٗقلدنةٙا ٜلدن ٗ٘ه .ٝٙل
أِىية الدراشة :تكًِلأًْٝٙلْلٕلدنتسد ٝل :
 )1ل أَٓددالتةددٍٗل تسد ددٝلَددٗ ليددِلأَددٗد لدنةٙددا ٜل ددتل٘ ددٌٓل لت ددٗ٘ لٖؼ ددالأ د٠ليددت٘ ل
دثتس ٝلْٖٗلدنةٙا ٜلدن ٗ٘ه.ٝٙ
 )2د ٙدا لدثك دٝلدنًُٙٙدٝلثةدولْدلدلدنُددٗ ليدِلدنتسد دا ,لٖذندللؿتدثدٝلادطلدنةٙددا ٜل
دن ي ٗ٘هٙيٝل ل تٖ لجهٌلدن ا

.

 )3تل٘ حٙتليِلْلٕلدنتسد ٝليت٘ ٖلدثتدسأل شكولجاٍ,لٖيت٘ ٖلدثُداطألدن عهًٙٙدٝل
دنيتلت ا عٓالتهللدثتدسأل ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لٖدثش ّٗلدنرت ٗ٘دّٗلدنةداًّٗ١لجهدٞل
دنعًهٝٙلدن عه,ًٝٙٙلٖدنعايهّٗلجهٞلؼ ُٓٙا.
 )4كلنلل تل٘ حٙتليِلْلٕلدنتسد ٝلدن ا ةّٗل لفاىلدإل دسٜلدنرت ٗ٘.ٝ
 )5ددتل٘ د حٙتليددِلْددلٕلدنتسد ددٝلدنةدداًّٗ١لجهددٞل َددايللدن ددتس٘ لٖدن ددٗ٘ لدنرت ددٗٛل
ٖدإل دس.ٛ
وصطمحات الدراشة :دش ًهالدنتسد ٝلجهٞليض ه ا لمتلتع ٘حٓالل دٙ١اًلٖيحاًْٙٙاًل
جهٞلدنُ ٗلدآلت :ٚل
دنةٙا " :ٜدنُشاط لدنل ٛلمياس ٔ لشحط لنه ث ل لدآلا ِ٘ لٖ عهٌٓ ل٘ عاَّٖٗ لن ةٙأل
ْتدل٘ غ ّٗل لؼةٙةٔ"ل دنًُ ْ1417,د,ل .)313ل
 تع ٘فليلمتِ:ل"ْٚل ٙا ٜلدؾٓتلدثح طلٖدثُعٌلنهٗصٗىللتلؼةٙألدألْتددل
دثُشٗ  ٜلنه  , ٙليِ لاوى لدن ٗظٙف لدنعهً ٚلدن ه ٌٙلنهًٗدس لدن ش ٘ ٝلٖدثا ٘ٝل
ٖدنحُٝٙلٖدن ةُٝٙلدث ا ٝلنهًل
٘ ع دالدن ا

ٝلدن عه."ًٝٙٙل ليلمتِ:ل,2005ل .)54ل

لدنةٙا ٜلل دٙ١ا ل َيٓا:ل"يةتسٜليت٘ لدثتسألجهٞلتٗ ٔٙلدثعهًال

مٗلدإلتةاّلٖدإللا لٖدن حاجو" .ل
تع ٘ف لدنةٙا  ٜلدن ٗ٘ه :ٝٙا ٘ حأ دن ا ةّٗ ٖدنرت ّٗ٘ٗ جه ٞتع ٘ف قت نهةٙا ٜ
ذنل ل ا ود دنحه حا

دن ٗ٘هٖ٘ ٝٙعٗ دن

ٖٖ ٓا

دنُع

ٗى دنةٙا ٜ

دن ٗ٘ه ٙ ٝٙتع رب يِ دثحاْ ٌٙدؿت٘ة ٝلدإل دس ٜدنرت ٗ٘,ٝلدألي دنل َ ٛل جُٔ تعت
دن ع ٘حا يِ أًْٓا:

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية
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 ج ٓال َ لصا

| د .محمد حمود علي النعمان

لدنُيع ٘ٝل َٓا:ل"اطليِلدنةٙا ٜل٘ عٞلدنةا١تليِلاونٔللتل

دنٗصٗىللتلدنتٖد علدنكايُٝلٖدنعاْ ٜلنتٟلدأل د لدن ا عالنٔ,لثٌل٘عًولجهٞل
لش ا ل ا اتٌٓ ,لٖد ةًاس لأ ض ٞلطا اتٌٓ ,ل ٓتد لؼةٙأ لت  ٙل ليةضٗ ".ل
دنع ٙيب:ل,2001ل .)1ل
ٖ٘ ع ٓال األ )(ٍ1994:Bassلجهٞلأَٓال:ل"لدنةٙا ٜلدنيتلتعًولجهٞلتٗ ٙعلٖتعاظٌل
دْ ًايا لدث ؤٖ ا لٖ ا اتٌٓ للت ليا لْٗ لأ عت ليِ لدْ ًاياتٌٓ لدنشحض ٝٙليِل
أ وليضه ٝلدثُعًٝل"ل .ل
ٖ ذك ل َ ل )ٍ1987 :Burnsل)لأّلدنةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙل:ل"ْٚلجًهٝٙل علدن ا عال
ٖتُشٌٓ ٙلمٗلؼةٙألدألْتددليِلاوىلتع ٘ لدنةٌٙلدنعهٙالٖدنةٌٙلدألاو ٝٙل,ل
ٖدنٗصٗىل ٌٓللتلي ت ٝلدنةا ٜل"لظل .34ل
 أيالل دٙ١ا ٙع د دن ا

دنةٙا  ٜدن ٗ٘هَٓ : ٝٙا أ هٗق ٙا ٛلمياس ٔ يت٘

دثتس  ٝن ع س  ٝدنةُاجٖ ٝدنٗ ٖ ٠دن ح ٙجهٞلدنعًو دؾا ٖ ,تعًٙأ س ٝ
د

د عتد ٌْ ن ين دثًٓا دث هٗقلللا ْاً ٖ٘ ,ةو

ا ا أ د جُٝٙ

دنتسد  ٝجه ٞأ دٜلدنتسد  ٝدنيت أجت هللد دن ض .ل
حدود الدراشة :لد ض

دنتسد  ٝدؿان ٝٙجه ٞليع  ٝل س  ٝلمماس  ٝليت٘  ٛلدثتدسأل

دنةاَٗ٘ٝلدنعايٝل ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنهةٙا ٜلدن ي ٗ٘هٙي.ٝليِلٖ ٓٝلَع لدثعهًالٖدثعهًا ل
دنعايهال ٓالاوىلدنحضولدألٖىليِلدنعاٍلدنتسد ٚل ٍ2016/2015ل
االدب التربىي :
ٌشأة الكيادة التحويميةة:ل لجاٍل1978لٍلظٓد لأٖىليحٓدٍٗلنهةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝلجهدٞل٘دتل
دنعاالدن ٙا ٚلدألي ٘كٚل َ للل لBurnsل)لثٌلتٗدندالدثحداٌْٙلٖدنُضدٗظل لدنةٙدا ٜل
دن ٗ٘هٝٙلكيعا ا لأٖلل ٓايا للتلأجًاىل َ ليِل ولجدت ليدِلدن دا ةالٖدنعهًدا,٠ل
حددٚلجدداٍل ٍ1985ل)ل ددتٍل)Bassل)لَع ٘ ددٔلدثشددٓٗسٜل لدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝل اإلعددا ٝللتل
دثةا٘ ٙلدـاصٝل انعٗديولدؾْٗ ٘ٝلنهُع ٘ٝلٖدث ت ٝل دهٗملدنةٙدا .ٜلتدولذندللت دٗ٘ ل
نهُع ٘دٝلٖأ ٖدتٓداليدِل دول لBass & Avolioل)لٖجدت ليدِل يوٓ١دٌليدِلادوىلدن دٗثل
دن ةٗميٙددٝلٖدنًُددٗذ لدث ددٗسلدثعد ٖدل اثددتٟلدنكايددولن دٗ٘ لدنةٙددا ,ٜلٖكددلنلل َددايلل
تتس٘ لٖتةدٌٗ٘)ل لَع ٘دٝلدنةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙد.ٝلكًدال دتيالدنُع ٘دٝلجهدٞلشدكول د ديلل
للعلىم اإلنسانية واالجتماعية
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ث٢ددا لدآل دليددِلدنةددا ٜليددِل اجددا لٖيل

| د .محمد حمود علي النعمان

ددا لك هحددٝلصددُاجٝٙلٖص د ٝٙلٖت ٗ٘دد,ٝل

كٗيٝٙلكاَالأٍلااصٝل دثحو :ل2009ل .)286ل
ٖ٘عددددٗ لدنحغددددول لظٓددددٗسلدنةٙددددا ٜلدن ٗ٘هٙددددٝل لدنرت ٙددددٝللتلأجًدددداىل دد د

 ٗٙاَٚل

)Sergiovanniلدندديتلدي ددت ليددِلجدداٍل1984لٍللتلجدداٍل1990لٍلٖ ددتلٖصددفلْددانُة ل
Hallingerل )لدن دددددددد ٙل ل ٖسلدثتس ددددددددٝليددددددددِللدإل دسٛللتلدثعهددددددددٌلثددددددددٌلدحملددددددددٗىل
 .)Gurr,1996:34ل
حددٚل تد٘ددٝلدنةًاَُٙددا لظٓ د لاددطلدنة ٙدلا ٜلدن عهًٙددٚلكً ٙد ٜليددِلمم ٙد د لدثددتدسأل
دنحاجهٝل  ٙلدنةٙا ٜلدإل دس٘دٝلدنةٗ٘دٝليدعلدنرتكٙد لجهدٞلَٗجٙدٝلدن عهدٌٙلٖدن ٗ عدا لدنعانٙدٝل
ن ضددٙولٖتةددتٍلدن ه ددٝلثددٌلت ددٗسلْددلدلدنددًُطللتلأّل٘ض د كلدنةا١ددتل٘عًددول شددكولأ ددول
تٗ ٓٙالٖأكة لتعاَٖاليدعلدثعهًدالْٖدلدليدال جدإل َد ل انةٙدا ٜلدن لٗ٘هٙد,ٝلْٖدلدلدنُدٗ ل
دؾت٘ددتليددِلدنةٙددا ٜل ضددولجهددٞلدنكددة ليددِل ٗتددٔليددِلاددوىلدن كٙددتلجهددٞليشدداسكٝل
دثعهًددال ددانةٌٙلٖ ُددا٠لٖ ٠لط ٙعددٚلنهعًددول ٙد لتع ددربلْددلٕلدنعًهٙددٝلْايددٝل ددتدلااصددٝل ل
دثتدسألدنةاَٗ٘,ٝلٖ تلأث الأ٘غالأّلْلدلدنُٗ لنٔل عانٝٙلأكة ل لتٗ لدن ٢ٙدٝلدثُا د ٝل
نهًعهًددددددددددددا لنه ددددددددددددٗ٘ لٖدإل ددددددددددددتد لٖد ددددددددددد حتدٍلدن كُٗنٗ ٙددددددددددددال لدن عهددددددددددددٌٙل
 )Hughes&Zachariah,2001:57ل
ابع ةةاد الكي ةةادة التحويمي ةةة:لمتكدددِل عدددحلدن دددا ةاليدددِلت دددٗ٘ لسؤ٘دددٝلٖدعد د ٝلنهةٙدددا ٜل
دن ٗ٘هٝٙلٖ ةاًلثحٓٗيٓالدؿان,ٚلٖذندلل اشد ًاهلالجهدٞلدس عدٝلد عدا لد ا دٝٙل Bass and
) ,Avolio (1993ل 2004

) Bass and Avolioلمتةهداليدال٘د تٚلكًدالدٖس ْدال

دن اج :)2012 ٚل
 )1دؾاذ ٝٙل لدن ث لدثةان:)ٚلْٖٚلفًٗجٝليِلدنضحا لدنيتلتضفل هٗملدنةا١تلدنلٛل
وعددٞل يج دداقلٖد ددرتدٍلٖتةددت٘ لدن ددا عا.لٖ٘ هد لذنددللدثشدداسكٝل لدثحدداط ليددِل
ولدنةا١ت,لٖتةتٌ٘لد ٙا ا لدن ا عال ولد

ٙا دا لدنشحضدٝٙلنهةا١دت,لٖدنةٙداٍل

ض ا لذد لطا علأاو ,ٚممال٘عينلمت علدنةا٘دتل دًا لكاس٘ يٙدٝلػعهدٔلقدول
دج اقلد ا ِ٘لٖتةت٘ ٌْ,لممال٘ت ٌٓلدتلد

تد٠ل ٔلٖد

ا ٝلن ٗ ٓٙاتٔ.

 )2دؿح لدإلهلايٚل دنتد عٝٙلدإلهلاي:)ٝٙلْٖٚليةتسٜلدنةا٘تلجهٞلد٘ضداىلتٗ عاتدٔلدنعانٙدٝل
دتلد ا ٘ ِلٖد حتدٍلدن يٗ لنرتكٙد لدؾٓدٗ لٖدن عد لْدِلد ْدتددلدثًٓدٝل د ةل
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ددٝ ٙل.لٖ٘ضددفلْددلدلدن عددتلدثددت٘ لدنددلٛل٘ ضد دل

| د .محمد حمود علي النعمان

ددهٗقلوحد لدثعهًددالنددتفٌٓل

األْددتددلٖدندد ؤٟلدثشددرتكٝلٖ عهددٌٓل دد دًليُٓددا,للممددال٘ددل ٛلدتلدهددا ليعهًددال
ية تسِ٘لجهٞليٗد ٓٝلدن ت٘ا لٖد تدثلدن  ٙل انةا ٜلدنلِ٘لمي هكدّٗلْدلدلدن عدتل
٘ةددٝلتش د علجهددٞلسٖحلدنح ٘ددأل,لٖ٘غددحّٗلجهددٞلأجًدداىلأت دداجٌٓليعُددٞل

٘ ض د ّٗل
ٖؼت٘اً.
 )3د

د ةاسٜلدنحك ٘ددٝل دنعةهٙدد:)ٝللٖتعددينليةددتسٜلدنةا٘ددتلجهددٞل ٙددا ٜلدت اجددٔلٖسغ ددٔل ل
عهددٌٓل٘ ضددتّٖلنهًشددكو لٖااصددٝلدن ٖتُٙٙددٝليُٓددال ددان ةلدؾت٘ددتٜلٖتعهددًٌٓٙل

يٗد ٓٝلدنضعٗ ا ل ٗصحٓاليشكو لت ا لدتل هٗى.لٖٖ ةالهللدلدندًُطل٘عًدوليدت٘ ل
دثتس ٝلجهٞلؼح ٙلدثعهًالنٙكَٗٗدلي تجالي تِ٘لثع ةدتدتٌٓلٖ دًٌٓٙلدن ةهٙت٘دٝل
دلدددا لدثًٓدددا لدن عهًٙٙددد,ٝللٖ٘ هً دددّٗلد كددداسلدؾت٘دددتٜللٖد

دددان ٙلدؿت٘ةددد,ٝلل

ٖ٘عٙددتّٖلدنُع د ل لدث ددهًا لدندديتل٘ليُددّٗل ٓددا,للٖدند حك لل لدثشددكو ل

٘ةددٝل

ي ك ٜلٖجةوَٝٙل.
 )4د ج دداسلدنح د :ٛللٖتعددينلدْ ًدداٍلدنةا٘ددتل ات اجددٔلٖد سدكددٔليددتٟلدنح د ٖةلدنح ٘دد,ٝل
ٖدن عايوليعلكوليٗظفليدٌُٓل
تتس٘ لد

٘ةدٝليعُٙدٝلت ُا د ليدعلدْ ًاياتدٔ,للٖدنعًدولجهدٞل

د لٖدسشا ٌْلن ةٙألي ٘تليِلدنًُٗلٖدن ٗسل.لٖٖ ةداًلهلدلدلدندًُطل٘لعٓد ل
ٓددال

يددت٘ لدثتس ددٝلد ْ ًدداٍلعا ددا لدثعهًددالدنح ٘ددٝلٖ٘

ددانٝلدثُعًددٝلٖدنعًددول

جهددٞلدهددا لدثُدداخلدنددتجٌلأل د اجٓا,لٖ٘ةددتٍلت ل٘ددٝلسد عددٝل شددكولي د ً ,للٖ٘د حٌٓل
يشكوتٌٓ,لٖ٘ لىلدؾٓتلدنتؤٖقل لي اجتتٌٓلجهٞليٗد ٓ ٓدالن شد ٙعٌٓلٖتًُٙدٝل
يةتستٌٓلجهٞلؼةٙألدن ًُٝٙلدثُٓٝٙلإللا لدثًٓا لدن عهًٝٙٙلدثُٗطٝل داجول س دٝليدِل
د

كاسل .ل

خصةةا ا الكا ةةد التحةةويم :ل دتل لك دولليددِلھدىلٖ َٗ ددّٗلٖك ُ د لHall, 2008

)Johnson, Wysocki, & Kepnerلفًٗجدددٝلصدددحا لُ٘ دددٚلتٗد ْدددال لدنةا١دددتل
دن دٗ٘ه,ٚل د ّل٘كدّٗل دا سدًلجهدٞلمتكدالدألت دا ليدِلأّل٘عًهدٗدليدالھٖلأ غدولثضدده ٝل
دثل

,ٝلٖتةتٌ٘لااذ لنةتٖٜل

ُٝلت ضفل ةدٌٙلجانٙد,ٝلٖد

د ًا للتليمٙدعلٖ ٓدا ل

دنُعد د لن ع ٘د د لسٖحلدنعًدددولدؾًددداجٚلٖت ٗ٘ ْدددا,لٖ ُدددا٠لسؤ٘دددٝليشددداسكٝلدآلاد د ِ٘ل ل
دثل

 .ٝل
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ٖيددِلاضددا١طلدنةا١ددتلدن ددٗ٘هٚلنكددٚل٘ د ٙعلدن دد ٙلٖؼٗ٘ددوليتس د ٔلمددٗلدأل غددول
أَلُ٘ ٚلأّلوٗ لجهٞلجت ليِلدـضا١طليُٓاليال٘ه :ٚل
 )1صا

لسؤ٘ٝلي ة ه:ٝٙل٘ةتٍلسؤ٘ٝليشٗ ٝلٖية ٜلنهًدتٟلدثةدانٚلدندلٛلهد لأّلت ه دٔل

دإل دسٜلدثتس ٝٙلي ة وًل,لٖكٙفلت ه ٔ.
 )2ي ًكِل لد لتضاى:ل تستٔلجهٞلكاط ٝلدث ؤٖ دالٖدنعدايهالٖأٖنٙدا٠لدأليدٗسلجهدٞل
تسلجةٗهلٌلٖٖ ةاًلـضا١طلكول

لٖاهحٔ ٙلدنةةا .ٝٙ

 )3ذٖليضتد :ٝٙللمياّلدن ا عال ُ دْ ٔلٖد ةاي ٔ.
 )4ذٖلطا ٝلكد ٜل:ل ٓدٗليضدتسلنه ا دٝلٖلدن حداجو لدن  ٙدٝليدعلتا عٙدٔل,لٖد

د ا ٝل

ؿا اتٌٓلٖدْ ًايٌٓل.ل
ٖ تٍل دنعً :ٛل,2004ل) 33لاضا١طلأاد ٟل٘ ً دعل ٓدالدنةدا ٜلدن دٗ٘هٙال لدثتس دٝل
ْٖ :ٚل
 )1ه لأّل٘كّٗلنٔل غٗسلٖدعدكل,لَٖشداطل دتَٚلي حاجدول,ل ٙد ل٘شداسملدنعدايهال
لدثتس ٝليشاكهٌٓل,لٖ٘ةتٍلهلٌلدؿهٗىلدثُا .ٝ
 )2دنةددا ٜلدن ددٗ٘هٙال٘ع ددربّٖلأَح ددٌٓلٖكددول٠لت دد ٙل,لًْٓددٌلدنشحضددٚلٖلدثٓددينلْددٗل
ل تدثلمت ٙلٖؼٗ٘وليتدس ٌٓللتلدنٗععلدثُشٗ .
 ٘ )3عٞلدنةا١تلدن ٗ٘هٚلنهٗصٗىلي ؤٖ دٔٙللتللؼةٙدأللَ ا ٙدٝلجانٙدٝلتحدٗةلدألْدتددل
ٖتحٗةليالْٗلي ٗ عليٌُٓلٖيِلدثل
٘ )4

ٝلدن عه.ًٝٙٙ

ٙعلدن عايوليعلدن ًٗضلٖدثٗد فلدثعةت.ٜ

ٟ ٘ )5لدنةا١تلدن ٗ٘هٚلأّلدثربسليدِلٖ دٗ ٕلْدٗلَةدولدنُداألَةهدٝل غداس٘ٝل,ل ٓدٗل٘ ً دعل
ةةٝلذدتٝٙلجانٝٙل,لٖ٘ ً عل ٗجٚلااىليِلدنض دجا لدنتداه .ٝٙل
كًالأعادل دن ايتٛل,ل:2001ل) 76لاضا١طلأا ٟلنهةا١تلدن ٗ٘هٚلْٖ :ٚل
 دنةددا ٜلدن ددٗ٘هٙاليٗ ٓددّٗل ددانةٌٙلٖ٘عًهددّٗليٗ ٓددالٖنددتٌ٘ٓلدنةددتسٜلجهددٞللظٓدداسل
فًٗجٝليِلدنةٌٙلدؾْٗ ٘ٝلدنيتلت وٍ٠ليعل ًٌٓٙلٖٖظا١حٌٓل.
 دنةا ٜلدن ٗ٘هٙال٘ةةّٗل َح ٌٓلٖ٘ةةّٗل ل تسد لدآلا ِ٘لٖنٗ ٙدلت ه ٙال.
أِداف الكيادة التحويمية املدرشية:ل ت لنٙةٖٗ لثوثٝلأْتددل ْٗ ٘دٝلنهةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝل
دثتس ٝٙل

ليت٘ لدثتس ٝلجهٞلد ن دٍل ٓالْٖٚلجهٞلدنُ ٗلدن انٚل :ل
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 )1ي اجتٜل ٘ألدنعًولجهٞلت ٗ٘ لٖؼةٙألثةا دٝليُٓٙدٝلٖيعاَٖدٝليتس دٝٙل:للٖذندلل٘د ٌل
جِلط ٘ألٖععلْتدلتعداَٖٚلت دلعٞلدثتس دٝللتلؼةٙةدٔل,لٖتةهٙدولج ندٝلدثدتسأل,ل
ٖد دد حتدٍلآنٙدددا لسٖتُٙٙدددٝلن ٘ٙدددتلدن ددد ٙد لدنةةا ٙدددٝل,لٖد تضددداىل حاجهٙدددٝل دددانةٌٙل
ٖدثع ةدددتد لٖدثعدددا٘ لدنةةا ٙدددٝل اثتس دددٝل,لٖيشددداسكٝلدنةٙدددا ٜليدددعلدآلاد د ِ٘لٖذندددلل
حدددٗ٘حلدن دددده ٝلنح ٘ددددألجًددددوليعددددال اثتس ددددٝل ددددا سلجهددددٞلدن

ددددالٖدن ددددٗ٘ لل

:Lethwoodل,1990ل.)17
 )2ي ددداجتٜلدثعهًدددالجهدددٞل دددوليشددداكهٌٓل

٘ةدددٝلأكةد د ل اجهٙدددٝل :اثشددداسكٝل دددال

دنعددايهالٖدثددت٘ ِ٘لميكددِلأّلتددل ٛللت:لتح د لدثشددكهٝليددِلٖ ٓددا لَع د لجت٘ددتٜل
ٖسؤٟلك هحٝل,لٖععلدؿهٗىلدن ت٘هٝل ُدا٠لجهدٞليُا شدا لدعًٗجدٝل,لػُد لد ن د دٍل
ًا ل

عهٗىلقت ٜلي ةال,لٖسؤٟلد ج اسد لدنشحضٝٙل,لد

٘ةٝل عانٝلندرسد٠ل

دثح هحددٝلٖتٗعددٓ ٙا,لٖتٗعددٙكلٖتهحددٙطلدثعهٗيددا لدن  ٙ١ددٝٙلجددِليٗعددٗ لدثشددكهٝل
أثُا٠لد

ًاجا .ل .)Lethwood: 1992, 72

 )3تع ٘ لتًُٝٙلدثعهٌ:ل تد عٝٙلدثتس الن ًٌُٓ ٙل٘ ٌلتع ٘ ْاليِلاوىلت ٌُٓٙلعًٗجدٝل
يددِلدألْددتددلدنتلداهٙددٝلنهًُددٗلدثٓددينل,لٖل٘ د ٌلت ددٓٙولْددلٕلدنعًهٙددٝل ًُٙددال٘ ت ددّٗل
دست اطد داًلٖثٙةد داًل ْدددتددلٖيدددُٓللدثتس دددٝلٖ٘شدددع ّٖلأَٓدددٌليه يدددّٗل ٓدددال شدددكول
ٗ:Cashin & Others ٛل2002ل,ل .)9ل
ٖ٘لك ل ,2002:squires & othersل)3لأّليِلأْدتددلدنةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝلدثتس دٝٙل
ْٗللدإلسشا لدثُٓ ٚلنهًل

ٝلدن عهًٝٙٙلٖذنلليِلاوىلت ينلاٗذ ل ت٘تل٘ت علدثُعًدٝل

ألّلتضدد كليتجٗيدددٝليدددِل دادددولذدتٓدددالٖ٘ دددألأ د ْدددالدن ددد ٙلٖمياس دددَٗٔل ددديسد تٌٓل,ل
ان ٗ٘ولدنُا كلوتثلجُتيال٘غد قلظدلٖسٕل لدثتس د,ٝلٖجُدتيالو دٗٛلجهدٞلكدول
ل ٓٙالدن ع ل لتحك ٕلٖ هٗكٔ .ل
وظا ف الكا د التحويم  :ل ت ل
٘ )1ات٘ لدن ُا

,ل2001لٍ:ل73ل)لٖظا١فلدنةا١تلدن ٗ٘هٚل ًٙا٘ه :ٚل

:لأٛلل دسٜلدنعًهٙا لدث عهةدٝل َشد ٝلدثُعًدٝلٖػًٙدعلدثعهٗيدا لٖتًُٙدٝل

دنةتسٜلجهٞلد حتدٍلتهللدثعهٗيا لن ٘ا ٜلدثٜ ٙلدن ُا ٝٙل.
٘ )2اش د دلجهددٞلل دسٜلدن عةٙددت:لٖتعددينل ٙدداٍلدنةا١ددتل ان عايددوليددعلكة د ٜلدث د

د ل عددٝل

ٖد تٜل حلدنُع لجِل س ٝلدن  ٙلٖدن ًٗضلٖدا ودلدألْتددل.
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 )3ل ٘اكٙددفلدثُعًددٝليددعلدن ٗ ددٔلدنعدداث:ٚلٖن ةٙددألذنددللجهددٞلدنةا١ددتلأّل٘ةددٍٗليددال٘هددٚل:ل
ٖععلسؤ٘ٝلي ة هٝٙلذد لتٗ ٔلجاثٚل كولي ٗ٘اتٔ,لٖؼت٘تلس انٝلدثُعًٝلع ٙل
تعك د لدن ٗ ددٔلدنعدداثٚلٖ,ت دد ٙللَ ددألدنةددٌٙلٖدنةُاجددا لٖدن ددهٗكٙا لن د وٍ٠ليددعل
دن ٗ ٔلدنعاث.ٚ
 )4ل٘ات٘ لدنح ةلدنعاثٝٙل:له لجهٞلدنةا١تلأّل٘شدكول د ةل دا سٜلجهدٞلؼةٙدألدن ٗدصدول
دنعداثٚلدث هددٗقلعٙد لمتةددولكا دٝلدن حضضددا لٖدث د ٗ٘ا لدإل دس٘ددٝل اإلعددا ٝللتل
ع ٖسٜلتٗ لدثٓاسد لدنه ٗ٘ٝلدنو يٝلإللاحلتعايولدثُعًٝليعلدثُعًا لدنعاثٝٙل.
 )5ل ٘اشدد دلجهددٞلل دسٜلدثحا ددآ :لجهددٞلدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝلأّلتًُددٚل ددتسدتٓالٖيٓاسدتٓددال
نه عايوليعلدثحا آ لدث ك سٜل ؽاذلدنة دسد لااصٝل لدألٖعا لغ لدث ة ٜ
٘ )6اددت٘ لدن عهدددٌٙلٖدن دددتس٘ لدث دد ً :لٖذندددللنكةدد ٜلدثحا دددآ لٖدندد

د لدنددديتلتٗد دددٔل

دثُعًا لٖدنيتلت ه ل تسٜلٖليٓاسٜلجانٝٙلنه عايوليعٓال .ل
ٖسأٟلدهلٗدسٛل 1996لٍ:ل) 74لأّلُْامل ٝلٖظا١فلسٝ ٙ١لنهةا١تلدن ٗ٘هٚليُٓال :ل
 )1ل سدملدؿا ٝلنه  ٙل.
 )2تةتٌ٘لسؤ٘ٝلي ة هٝٙل.
 )3لتةتٌ٘لاٗذ لنه  ٙل.
 )4لجا ٜلتشكٙولثةا ٝلدثُعًٝل.
 )5لل دسٜلدنحرتٜلد َ ةان:ٝٙلٖمتةولأصع ليٓاٍلدنةا١تلدن ٗ٘هٚلألَٓالت ه لدند حهطليدِل
دنةددتٌ٘لٖدنددٌْٗل ععددٝليددِلْددلدلدنةددتٌ٘ل.لٖأّل٘ عايددوليددعلكددوليشددكهٝلتعٓد ل د ل
دن  ٙل ا رتدتٝٙ ٙليُا  .ٝل
ٖ تل تٍل دن ٗ٘تدّ:ل2006لٍل,ل)3لأس عٝلي ٓاٍلسٝ ٙ١لنهةا١تلدن ٗ٘هٚلـضٓا دن ا
لدنُةاطلدن ان :ٝٙل
 )1ؼت٘تلدن ؤ٘ٝلأٖلصٗسٜلدث ة ولدثُشٗ ل.
 )2ل٘ضاىلدن ؤ٘ٝلنإلت ا ل.
 )3لت ٙألدن ؤ٘ٝل.
 )4لس علدن دٍلدألت ا لػإلدن ؤ٘ٝل .ل
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املّارات واملعارف التحويمية األشاشية الالزوة لتحكيل قيادة ودرشية فعالةة:ل٘هعد لدنةدا ٜل
دن ٗ٘هّٗٙل ٖسدلقٗس٘ال لصٙاغٝلدنةٌٙلٖدنةةا ا لنهًتدسألٖنكٌُٓل ل٘ د ٙعّٗلأ د٠ل
ْلدلدنتٖسلل ليِلاوىللظٓاسليٓاسدتٌٓلدنشحضدٝٙلٖدن حاجهٙدٝل,لٖيدِلْدلدلدثُ هدأل٘د عال
جهددٞلدنةددا ٜلدن ٗ٘هٙددّٗل لجدداالي د

ل,دي د وملدثٓدداسد لدنو يددٝلدندديتلت دداجتٌْلجهددٞل
اَ:ٚلٍ2001ل)32,لفًٗجدٝليدِلدثٓداسد ل

صٙاغٝلدنةٌٙلٖ ٙا ٜلدن , ٙلنلنلل تٍل دنة

دن ٗ٘هٝٙلدنيتلميكِلنهةا ٜل لدثتدسألدإلثاٍل ٓال,كٚلوةةٗدل س ٝلجانٙدٝليدِلدن د ث ل
لدنعايهال لدثتس ٝلٖيِلْلٕلدثٓاسد لٖدثعاسدليال٘ تٚل :ل
)1

ه د لأّل٘ ً ددعلدنةا١ددتلدن ددٗ٘هٚل اثةددتسٜلجهددٞلؼت٘ددتلدألْددتددلدثًٓددٝلثلدٌل ح د ل
ٖمتكدالدآلاد ِ٘لأّل٘ٓ٢ٙدٗدلأَح دٌٓلٖل٘ٓ٢ٙددٗدلكدولدثدٗدس لدنغد ٖس٘ٝلإللدا لْددلٕل
دألْتددل.

 )2دنةتسٜلجهٞلٖععلدن ؤ٘ٝلٖدن

انٝلٖد

رتدتٙ ٙا لدنو يٝلنهًتس ٝلٖد ن دٍل ٓا.

 )3ه لأّل٘ ً علدنةا١تلدن ٗ٘هٚل انةةٝل انُح لٖدنةتسٜلجهٞلل دسٜلدنلد .
 )4دنةدتسٜلجهدٞلتددتس٘ لٖت دٗ٘ للٖؼحٙد لدنعدايهالنهً داًْٝل لؼةٙددألدنًُدٗلٖدن ةددتٍل
نهًتس .ٝ
 )5دنةتسٜلجهٞلدن عهٌلجُتلدثُعًٝل,لٖدن ٗ٘ لدنلدتٚلجُتلدثٗظحال.
)6

دنةتسٜلجهٞلد ٙعاقلي ه دا لدنعٗثدٝلٖدن د هٌليعٓدال شدكول ل٘دلث لجهدٞلدث دا ل
ٖدنة.ٌٙ

 )7تٗ ليٓاسد لدن ٓٙو ل,لٖت ٗ٘ لأ ان ٙلد تضاىليالىتٍلدثُعً.ٝ
 )8لدنةتسٜلجهٞلدؽاذلدنة دسد لدثٗعٗجٝٙل ل ٝ٢ٙلي

ٜلٖدنةتسٜلجهٞلتُحٙلْا.

 )9دنةتسٜلجهٞلدث ا عٝلٖدن ةٌٙٙلدنلدتٚلنهح لٖدنح ٘أ.
 )10دنةتسٜلجهٞليٗد ٓٝلدثٗد فلدث
 )11لدنةتسٜلجهٞلدث ا سٜلٖد

ٜلٖل تدثلدن ٗ٘ لدإل دس.ٛ

كاسلٖدإل تد  .ل

كًالأّلُْاملفًٗجٝليِلدثٓاسد لٖدث ه دا لدنو يدٝل لدثدتسألدن دٗ٘هٚلنهعًدول
ُ اللتل ُ ليعلدثت٘ لدن دٗ٘هٚل دٞلتضد كلدثدتدسأليل

دا ليُ د,ٝلٖتشدًولتهدلل

دثعاسدلٖدث ه ا ليال٘ه:ٚل ل:Jim bean,ل,1995ل .)1ل
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 )1دثدددتسألدن دددٗ٘هٚلهد د لأّل٘غدددعلسؤ٘دددٝلشحضدددٝٙلٖدعد د ٝلٖ ا هدددٝلنه ُحٙدددللااصدددٝل
ان تس٘ لٖ٘عًولجهٞل هٗستٓال لصٗسٜلص ٝ ٙل ٗس٘ٝل لجًهٝٙلدن عهٌل.
 )2دثتسألدن ٗ٘هٚل٘ةتٍلن و ٔلدن تٛلٖدنتجٌلدنةٗٛل.
 )3دثتسألدن ٗ٘هٚلًُ٘ٚلدنةٙا ٜلٖسٖحلدنح ٘أل لتويٙلٕل.
 )4دثتسألدن ٗ٘هٚل٘ حتٍللسشا دل٘ ٌل َٔلي عت لدنًُاذ ,ي عدت لدنةةا دا ل,ل ُداٚ١ل
 ,عاى,ليمعٚلٖذنللنهٗصٗىللتلي ٗ٘ا لجهٙاليِلدنتد عٝٙلنتٟلدن ان ل.
 )5دثتسألدن دٗ٘هٚلىهدألياُااداليدِلدؿحد لدنعدانٚل ل

د ٜلدنتسد دٝلٖ لأٛليكداّل

آادد ليدددِلادددوىلد ستةدددا٠ل انعةوَٙدددٝلٖدنحكدد لدنُةدددتٛلٖأ٘غدددالدندد حك لدن هٙهدددٚل
دإل تدجٚلدث ُٗ لٖ,أا دليٓاسٜلدؿولدنعهًٚلنهًشكو ل .ل
ي د ولأ ا ٝٙلُ٘ ٚل جهدٞلدنةا١دتلدن دٗ٘هٚللت اجٓدالن ٗ٘دولٖعدعلدثتس دٝللتلٖعدعل
أ غول لدث ة و :ل
 )1لهددا لل

دداأل غ د ٖسٜلجًهٙددٝلدن ٗ٘ددول لدثتس ددٝلٖليع ددٝلدن ددت٘ا لٖلدنح د ظل

دث ا ٝلمتٓٙتدلن لىلدؾٓٗ لدثُا ٝلؿشتلدن ا ا لدنغ ٖسٜل.
 )2ع ٖسٜلدن عاّٖلٖدثشاسكٝل الدنةا١تلٖدثتس الٖد

حا ٜليِلاربدتٌٓل.

 )3تٗعٙكلدن ؤ٘دٝلنهعدايهال اثتس دٝلٖلل د د ل ٖسْدال لللداحلؼٗ٘دولٖعدعلدثتس دٝللتل
ٖععلأ غول لدث ة ولٖؼةٙألأْتد ٓا.
 )4دن ه لجهدٞلدنعة دا لدنديتل دتلتعدٗةلجًهٙدٝلدن ٗ٘دولٖتشد ٙعلدأل كداسلٖلدألَشد ٝلٖل
دثًاس ا لدن ت٘ت٘ٝل لدنعًولٖؼح ٙلدنعايهالجهٓٙا.
 )5دن ح ٙطلإللدا لل أْدتددلت ٗ٘ ٘دٝلجهدٞلدثدتٟلدنةضد ل دٞل٘ د ُتللنٓٙدال لؼةٙدأل
دن  ٙلد

رتدت.ٚ ٙ

 )6لظٓدداسلدنرتد ددطل ددالدثًاس ددا لٖلدن ددهٗكا لدؾت٘ددتلٜلٖلد لددا د لدث ةةددٝل,لٖل
ت ددٗ٘ لدأل ددان ٙلٖدنٗ ددا١ولدندديتلتغددًِلد دد ً دسلت ددٗ٘ لدنةٙددا د لٖؼةٙددألدأل د٠ل
دث ً ٙل),1995: Kotterل .)67ل
اشرتاتيذيات الكيادة التحويمية املدرشةية:لُْاملفًٗجٝليِلد

رتدتٙ ٙا ل٘ حتيٓال

دثت٘ ّٖلدن ٗ٘هّٗٙل اثتس ٝلْٖٚلجهٞلدنُ ٗلدن انٚل  :)Jean,1993:8ل
٘ )1ا ٜلكول ضول٘ٗيٙالٖ,تش ٙعلدثتس الجهٞل ٘اسٜل عغٌٓل لدنحضٗى.
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 )2ل يشددداسكٝلكدددولأجغدددا٠ل ٘دددألدنعًدددول اثتس دددٝل لتدددتدٖىلدألْدددتددلٖدأل كددداسل
ٖدثع ةتد لٖدن ضٗسد ل ل تد٘ٝلكولجاٍل.
 )3ي دداجتٜلدثتس ددالجهددٞلدنعًددول شددكولأكة د ل لدن د لجددِلتح د د لك هح دٝل,ل
ٖ طلد رتدعا ,لٖٖععلدثشاكولدنح ٘دٝل ليُعدٗسلأٖ دعلنهًتس دٝلككدول,ل
ٖػُ لد ن دٍل اؿهٗىلدثةتيٝلي ةا,لأٖلدؿحاظلجهٞلجًولدعًٗجٝلٖجدتٍل د ضل
دن ضٗسلدـاظل اثت٘ ل.
 )4د حتدٍل ةلعةٝٙلل دٙ١دٝلٖ د ظلن

دالٖت دٗ٘ لدثتس دٝلك ٘ةدٝلثشداسكٝل

دن دده ٝلٖ,لج ددا٠لكددول د لي ددلٖنٙا ل,لٖلددٗىل ٘ددألدنعًددول لٖظددا١فلأكة د ل
ي ددلٖن,ٝٙلٖ انُ د ٝلن د لدثشدداسكال٘ ه د ليددٌُٓلأّل٘كَٗددٗدلليٗعددعلي ددلٖنٝٙل ل
دنه ُ.ٝ
 )5لؼت٘تلدألشٙا٠لدؾت٘تٜلٖدن ع دلجهٞلأ د٠ل ٘ألدنعًولٖأ د٠لدن دوقلدث داًْال ل
ؼ الدثتس ٝل.
 )6ل دنةٙددداٍلي دددكلن غ دددا لٖد ٙا دددا لدنعًدددولٖتة دددولدػاْدددا لٖ ه دددحا لدثتس دددال
ٖد حتدٍلدإلَضا لدنُشطلد ها ٚلٖدنعُا٘ٝل اآلا ِ٘ل.
 )7دن ددًاحلنهًتس ددال ل ٘ د لدأل كدداسلدؾت٘ددتٜلٖيُا شددٝلدألعدداثليعٓددٌل,لٖط د حل
دأل ٢هٝلنه حك ل ٓٙال.
 )8أّلػعولدثتس الي لٖنالجِلكولدن ويٙللٖن ٙلجِل ضٗهلٌل ةطل .ل
جمةةا ت عىةةن الكيةةادة التحويميةةة:لتشددًول ٓددٗ لدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝل دداَ الس ٙ١ددال ل
دثل

ٝلدنرت ٗ٘ٝلًْال لFullanل:لل1988ل :)10- 6,ل

 )1دؾاَ لدن ُعًٚٙلٖ٘شًو:لدؾٓٗ لدن ديٝٙللتللجا ٜل ُا٠لْٖٙكهدٝلدن ُعدٌٙلدثل

دٚل

ٖت غًِلل تدثلدن  ٙد ل لدن ُا٠لدن مسٚلنهًتس ,ٝليدال ٓٙدالدن ُعدٌٙلدثتس د,ٚل
ٖدؾتٖىلدثتس ,ٚلٖدأل ٖدسلٖدنٗظٙحٝل...لدخل,لٖدنيتلت غًِلتد ث دلغد لي اشد لجهدٞل
دن

الٖدن ٗ٘ ل لدنعًهٝٙلدن عهًٝٙٙل.

 )2لدؾاَ لدنةةا لٖد َحعانٚلٖ٘شًو:لدؾٓٗ لدن ديٝٙللتللجدا ٜل ُدا٠لدنُ دألدنةةدا ل ل
دثل

ٝلدن عهًٝٙٙلٖ,ت غًِلل تدثلدن  ٙد ل لدألَعًٝلدث ضهٝل انًُداذ ل,لٖدنةدٌٙل

ٖدنتٖد علٖ,دثٓداسد ل,لٖدنعو دا لدن ُعًٙٙد.ٝلممدال٘دل ٛللتلتع ٘د لأ دان ٙلٖٖ دا١ول
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ت٘تٜلنهعًولدؾًاجٚلدن عاَٖٚلُ٘عك لأث ْالي اشد ٜل لل دتدثل د ةليهًدٗأل ل
جًهٙيتلدن عهٌلٖدن عهٌٙل داولدثتس ٝل .ل
لأاد ٟلنهةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙدٝليكًهددٝلنهً دا

ٖ دت لج ددادلفدا

لدن ددا ةٝلميكددِل

ذك ْال ًٙال٘هٚل :ل
 )1فاىلدنحه حٝلدنعايٝلنهًتس ٝل:لٖتشًوليُعٗيٝلدنةٌٙلدنعايٝلدنيتلتليِل ٓالدثتس .ٝ
 )2فاىلغا٘ا لدثتس :ٝلٖتشًولدألْتددل عٙتٜلدثتٟلدنيتلٖ ت لدثتس ٝليِلأ هٓا.
 )3لفدداىلأْددتددلدثتس ددٝل:لٖت ًةددول لدألْددتددلدنح جٙددٝلٖدث هٙددٝلدندديتلمتكُٓدداليددِل
دنٗصٗىللتلغا٘ ٓال عٙتٜلدثتٟل.
 )4فاىل ٙا دا لدثتس د:ٝلْٖدٚلفًٗجدٝلدنةٗدجدتلٖدإل د د٠د لدنديتلمتكدِلدثتس د لٝل
يِلؼةٙألأْتد ٓالدث ه.ٝٙل
 )5ل فدداىلدنعُاصدد لدهلٙكهٙددٝلٖدنٗظٙحٙددٝلنهًتس ددٝلٖجُاصدد لدنعو ددا :ل ٙدد لت ًةددول
دنعُاصدد لدهلٙكهٙدددٝل لدنعُاصدد ل دثا ٘دددٝلٖدنةاََٗٙدددٝلٖدن شدد ٘ٝلٖدثعُٗ٘ددد,)ٝلٖ٘ةضدددتل
ي اىلدنعو ا لأٛلدنعو ا لدـاس ٝٙلٖدنتداهٝٙلنهًتس .ٝ
 )6أيالدنعُاص لدنٗظٙحٝٙل ًةول لٖظا١فلدثتس ٝلٖط ٙعٝلْدلٕلدنٗظدا١فلٖدث د ٗ٘ا ل .

دنٗظٙحٖ ٝٙ

ٌ دنٗظٙحٖ ٝيت ٟتعةٙت دنٗظٙح ٝج ادل,1999:لظل .)47ل

الذراسات السابقة:
دراشة الغاودي (:)ً1002لْت اللتلدن ع دلجهٞليدتٟلمماس دٝلدنةدا ٜلدألكدا ميٙال ل
دؾايعددا لدن ددعٗ ٘ٝلنهةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙدد,ٝلٖ ددتلتكَٗددالجُٙددٝلدنتسد ددٝليددِل )220لجغددٗل
ْ٢ٙدددٝلتدددتس٘ لٖد د د حتيالد

د د اَٝلٖ دددٙهٝلؾًدددعلدن ٙاَدددا ,لٖأظٓد د

لدنُ دددا١ل,لأّل

اضددددا١طلدنةٙددددا ٜلدن ٗ٘هٙددددٝلٖجُاصدد د ْالنددددتٟلدنةددددا ٜلدألكددددا ميٙال لدؾايعددددا ل
دن عٗ ٘,ٝليِل  ٙل س ٝلتٗد ْالكاَال تس دٝلي ٗ د ٝل,لٖكاَدالُْدامل د ٖةلذد ل
نددٝلل ضدداٝٙ١لجُددتلي د ٗ ٟلαل=)٫٠٫٠ل لاضددا١طلدنةا١ددتلدن ددٗ٘هٚلتع د ٟلث د

ٛل

دنٗظٙحدٝلٖدن حضدط,لٖالتكدِلُْدامل د ٖةل دندٝلل ضداٙ١الجُدتلي د ٗ ٟلαل=)٫٠٫٠
تع ٟلث

لدؾايع.ٝ
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ادةر شةوبيسُ )  : (Supising , 2001سد دٝلْدت اللتلتعد دلادطلدنةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝل
دنلٛلمياس ٔليت٘ ٖلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل ل ٌلدن عهٌٙلدنعداٍل اثُ ةدٝلدن عهًٙٙدٝلدنةايُدٝل ل
أي كدددا.لٖ دددتلتكدددّٗلف ًدددعلدنتسد دددٝليدددِ192ليدددت٘ دًلٖد دد حتيالد دد اَٝلدنةٙدددا ٜل
يد عدت ٜلدنعدٗديدو )(MLQلؾًعلدن ٙاَا .لٖيِل الدنُ ا١للدنيتلتٗصدهاللنٓٙدالدنتسد د,ٝل
دّلدنددًُطلدنةٙددا ٛلدن ددٗ٘هٚلدنددلٛل٘ دد حتئليددت٘ ٖلدثددتدسألكدداّلي دد ٟٗل ٙدد لت,ل
ٖدتضفلدثت٘ ّٖليِلذٖٛلدـربٜل 11ل -ل)15ل ُٝليًاس ٌٓلنه ث لدثةدان,ٚلٖدإلثداس,ٜل
ٖدن ح ٙلدنعةه,ٚلٖد ج اس٘ٝلدنح ٘د,ٝلْٖدٚلفدا

لدنةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝل,ل تس دٝلجانٙد لٝل

سد ٝل٘ددٗلٖنٙةٖٗ لٖ داَ ل )ْ: (Yu, Leithwood, & Jantzi,2002دت اللتلدن عد دلل
جهددٞلت د ث لدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝلجهددٞلدن د دٍلدثعهًددال ددان  ٙل لدثددتدسألد

تدٙ١ددٝل ٓددَٗلل

كَٗلل,لٖ تلدش ًهالجُٝٙلدنتسد ٝلجهٞل )111ليتس ٝلد تد,ٝٙ١لٖ تل هغلجت لدثعهًدال
ٖدثعهًا لدنلِ٘لدا ٖدليِلْلٕلدثتدسأل )2941ليعهًداًلٖيعهًد.ٝلٖمتلت دٗ٘ لأ دٜلنةٙداأل
س ددٝلمماس ددٝلدنلةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝلتكَٗدداليددِل ل)113ل ةدد .ٜلٖ ددتلأظٓدد

لدنُ ددا١للأّل

دثعهًددال٘ٗد ةددّٗلجهددٞلمماس ددٝليددت٘ ٌ٘ٓلن د عحلأ عددا لدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝلٖغاصددٝلتهددلل
دث عهةددٝل ٓ٢ٙددٝلتٗ عددا لجانٙددٝليددِلدنًُددٗلدثٓددينلنهًعهًددالٖأ د٠لدن ه ددٝلٖال٘ٗد ددألْددل ٠ل
دثعهًّٗلجهٞلأّليت٘ ٛلدثدتدسأل٘ةدتيّٗلادلاذ ليُا د ٝلميكدِلد

دتد٠ل ٓدا,لٖكاَدال

يٗد ة ٌٓلععٙحٝل ًٙدال٘ عهدأل ُدا٠لدن ؤ٘دٝلدثتس د,ٝٙلٖلّلدألٖعدا لدثتس دٝٙلأ دًٓال ل
دن دٍلدثعهًالٖدن ه ٝلٖأٖنٙا٠لدأليٗسل تس ٝلدجهٞليِلمماس ا لدنةٙا ٜلدن ٗ٘ه .ٝٙلل ل
نىا قاً العةاوري (: )ً1001ل عًول سد دٝلْدت اللتل سد دٝلدن دهٗمللدنةٙدا ٛلدن دٗ٘هٚل
ٖ ددهٗملدثٗدطُددٝلدن ُعًٙٙددٝل لدأل ٓ د ٜلدؿكٗيٙددٝلدن ددعٗ ٘,ٝلٖدج ًددتلدن ا د لجهددٞل
دددهٗق"لدثحد د د لغد د ل

د

د د اَٝل ليمدددعلدن ٙاَدددا لٖ.متلدا ٙددداسليحد د د لدنتسد دددٝل

د

ًانٙددٝلدهلا دد."ٝلٖد د حتٍلدن ا د لدثددُٓللدنٗصددحٚلدن هٙهدد.ٚلٖ ددتلتكَٗددالجُٙددٝل

دنتسد ٝليِل )688ليٗظفل لك هفلدأل ٓد ٜلدؿكٗيٙدٝل ليتُ٘دٝلدن ٘داض.لٖتٗصدهال
دنتسد ٝللتلأّلدن هٗملدنةٙا ٛلدن ٗ٘هٚل ل٘ ٞللتلي ٟٗلت هعا لدثٗظحا.ل ل
دراشةة (ديصةين وشةميذرزو و يجةودو ودةاٌتسي & (Geijsel, Sleegers, Leithwood

)Jantzi, 2003لٖكاّلدهلدتدليُلٓداللْدٗلدن عد دللجهدٞللتد ث لدنةلٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝل لدن د دٍل
دثعهًددالٖدؾٓددت مددٗلدإلصددوحلدثتس ددٚل.لٖ ددتلأ ٘ددالدنتسد ددٝل لْٗنُددتدلٖكُددتد,ل
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ٖتكَٗدالجُٙدٝلدنتسد دٝلدهلٗنُت٘دٝليددِليدتدسألدنضدحٗدلدنةاَٗ٘دٝلٖلهدال ل)2000ليعهددٌل
ٖيعهًٝليِل )45ليتس ٝلثاَٗ٘,ٝلٖعًالجُٙدٝلدنتسد دٝلدنكُت٘دٝل ل)1442ليعهًداًلٖيعهًدٝل
٘عًهّٗل ليتدسأللجتد ٘دٝلٖثاَٗ٘دٝل,لٖ دتلمتليمدعلدن ٙاَدا ل ا د حتدٍلد د ٙاّلنةٙداأل
دنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙدد,ٝلٖأظٓ د

لدنُ ددا١للٖ ددٗ لجو ددٝلدست اطٙددٝللها ٙددٝل ددالأ عددا لدنةٙددا ٜل

دن ٗ٘هٙددٝلٖدنكحدداٜ٠لدنلدتٙدد,ٝلٖدنةةددٝل ددانُح ,لٖدألْددتددلدنشحضدد,ٝٙلٖتةددت٘ لدنددلد ,ل
ٖصُاجٝلدنة دس,لٖدؾٓتلدإلعدا ,لٖلد ن د دٍل دان , ٙلٖي دا سد لدإلصدوحلدثتس دٚل ل
دثتدسألدنةاَٗ٘ٝلدهلٗنُت٘ٝلٖدنكُت٘,ٝلٖلّلُْاملجو ٝلدست اطٝٙللها ٙدٝل دالدثشداسكٝل
لصُعلدنة دسلٖدن ٗ٘ لدثٓينلٖد ن دٍل ان , ٙلٖلّل ُا٠لدن ؤ٘ٝلنٔلت ث ليٌٓل لتةدتٌ٘ل
دثعهًالنه ٓٗ لدإلعا ٝٙل لدثتدسألدهلٗنُت٘ٝلٖدنكُت٘ .ٝل
وأدر (دريفح : )ً1002, Griffith,ل سد ٝلكاّلدهلتدليُٓال ٙاّلدنعو دٝل دالدنةٙدا ٜل
دن ٗ٘هٙددٝلٖسعددالدثعهًددالٖأ دٓ١ددٌلدثتس ددٚلٖسغ د ٌٓل لت د ملدنعًددو,لٖمتلت ٙددألْددلٕل
دنتسد دددٝلجهدددٞليدددتدسألد تدٙ١دددٝل ليُ ةدددٝلتعهًٙٙدددٝلذد لجدددت لكد د ليدددِلدن ه دددٝل ل
دلهرت,ٟلٖ هغلجت لد د لجُٝٙلدنتسد دٝل ل)602ليعهًداًلٖدج ًدتٕلدنتسد دٝلجهدٞلد
كا ٕلنهتسد ,ٝلٖ تلج

د ٙاّل

لَ ا١للدنتسد ٝلدنتنٙولدنةا١ول ّلدنةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙلتعولأ دتل

أٌْلأااطلدنةٙا ٜلدألكة ل اجهٝٙل ليمٙدعلدثُعًدا ,ليدال لذندللدثُعًدا لدن عهًٙٙدٝل
دؿكٗي,ٝٙلٖالتكِلدنةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙلثت٘ لدثتس ٝلي ت ٝل شكولي اش ليعلدأل د٠ل
دثتس ددٚلٖتد ملدنعًددو,ل ددولكدداّلدن عددالدنددٗظٙحٚلجددايوًلٖ دد ٙاًل ددالْددلِ٘لدث د

ِ٘ل.

دراشةةة العٍةةسي (:)ً1002لْددت اللتلدن عدد دلجهددٞلي دد ٟٗلدن ددهٗملدنةٙددا ٛلدن ددٗ٘هٚل
ثددت٘ ٛلدثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝلدن ددعٗ ٘ٝلٖجو ددٔل دداأل د٠لدنددٗظٙحٚلنهلًعهًددال.لٖ ددتلأ ٘ددال
دنتسد ٝلجهٞليمٙعليت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل لأس دعليُداطألتعهًٙٙدٝل لدثًهكدٝلدنع ٙدٝل
دن عٗ ٘ٝل هغلجت ٌْل )191ليت٘ دً,لكًالدا

لجُٝٙلط ةٙدٝلجشدٗدٝٙ١ليدِلدثعهًدال ل

ْلٕلدثُاطألدألس عل هغلجت لأ د ْدال ل)764ليعهًداً.لٖد د حتيالأ دتداّلل دتدًْالطدٗس ل
نةٙاألي ٟٗلدن هٗملدنةٙا ٛلدن دٗ٘هٚلنهًدت٘ ِ٘,لٖدنةاَٙدٝلْدٚل"لأادٗذ لتةٙدٌٙلدأل د٠ل
دنٗظٙحٚلنهًعهًا"لدنلٛلأجتتدٔلٖ دسٜلدثعداسدلدن دعٗ ٘.ٝلٖيدِل دالدنُ دا١للدنديتلتٗصدهال
لنٓٙالدنتسد ٝلْٚل:لدنحاضلي ٟٗلدن هٗملدنةٙا ٛلدن ٗ٘هٚلثدت٘ ٛلدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝل
دن دعٗ ٘ٝلٖجددتٍلٖ دلٗ ل د ٖةلذد ل نددٝلل ضداٝٙ١لجُددتلي د ٟٗللدنت نددα ٝل=)٫٠٫٠ل ل
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ي د ٟٗلدن ددهٗملدنةٙددا ٛلدن ددٗ٘هٚلتع د ٟلثدد

| د .محمد حمود علي النعمان

د ل:لدن حضددط,لٖدـددرب,ٜلٖدادد ودل

دثُ ةٝلدن عهًٝٙٙل,لدنحاضلي ٟٗلدأل د٠لدنٗظٙحٚلنهًعهًا.

ل

دراشة ةةة نٍصة ةةارة (:)ً1002ل عُددددٗدّل"دنةٙددددا ٜلدن ٗ٘هٙددددٝلٖدن دددد ٙلدث هددددٗقل لدن ددددهٗمل
دنةٙددا ,"ٛلٖ ددتلْددت الدنتسد ددٝللتلدن عدد دلجهددٞليددتٟلتدد ينلدثددت٘ د ل ل ددهٗكِٓل
دنةٙا ٛلنهحضا١طلدنشحضٝٙلٖدثُٓٝٙلٖدنةًٙدٝل لٖد دعلدإل دسٜلدثتس د,ٝٙلٖس دعلي د ٟٗل
دن هٗملدنةٙا ٛلدن ٗ٘هٚلندتٟليدت٘ د لدثدتدسأل ليتس د,ٝلٖلتكدّٗلف ًدعلدنتسد دٝل
يددِلدثددت٘ د لٖدث دداجتد لٖدثعهًددا ل اثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝليكددٝلدثك ي دٝل,لٖ ه ددالجُٙددٝل
دنتسد دددٝل )586لللمتةدددولثدددوثل ٢دددا ليكَٗدددٝليدددِليدددت٘ د لدثدددتدسألٖجدددت ِْل )41ل
ٖدث دداجتد لدإل دس٘ددا لٖجددت ِْل )45لٖدثعهًددا لٖجددت ِْل )500لٖد د حتيالدن ا ةددٝل
دثددُٓللدنٗصددحٚلٖد د حتياللد

د اَٝلكد دٜلؾًددعلدن ٙاَددا ,لٖكدداّليددِلَ ددا١للْددلٕل

دنتسد ٝليال٘هٚل:لأّلأ د لدنتسد  ٝل دثت٘ د

-دث اجتد

-دثعهًا )ل٘دٗد ةِل شدكول

جاٍلجهدٞلدَ داةلاضدا١طلدن دًا لدنشحضدٝٙلٖدثُٓٙدٝلٖدنةًٙدٝلنهةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝلجهدٞل
دن ددهٗملدنةٙددا ٛلثدددت٘ د لدثددتدسألدنةاَٗ٘دددٝل لدنٗلد ددعل تس ددٝل دددٗةلدث ٗ ددط,لٖ ُٙدددال
دنتسد ٝلأّلُْامل ٖ ًالذد ل نٝلل ضاٝٙ١ل الآسد٠لأ د لدنتسد ٝل لدنٗد علٖدث د ة ول
ػإليتٟلدَ اةلاضا١طلدن دًا لدنشحضدٝٙلٖدثُٓٙدٝلٖدنةًٙدٝلنهةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝلجهدٞل
دن هٗملدنةٙا ٛلثت٘ د لدثتدسألدنةاَٗ٘ٝلنضا لدثت٘ د لٖدث اجتد ل ّٖلدثعهًا ل .ل
دراشة الفكيْ (:)ً1002لْت الدت دن ع د جهدٞل س دٝللمماس دٝل يدت٘ ٛل دنرت ٙدٝل ٖدن عهدٌٙل
دثًهكدٝل دنع ٙدٝل دن دعٗ ٘ٝللن دهٗمل دنةٙدا ٜل دن ٗ٘هٙد,ٝل ٖؼت٘دتل س دٝل دنحعانٙدٝل
دن ُعًٝٙٙلإل دسد دنرت ٖ ٝٙدن عه ٌٙيِ يُعٗس يتاو دنة ٌٙدث ُا دٝللٖدنعو دٝل دال س دٝل
مماس دٝل يدت٘ ٛل دنرت ٙدٝل ٖدن عهدٌٙل ن دهٗمل دنةٙدا ٜللدن ٗ٘هٙدٝل ٖ س دٝل دنحعانٙدٝل دن ُعًٙٙدٝل
إل دسد لدنرت ٖ ٝٙدن عه ٖ .ٌٙتلتكّٗ ف ًدعل دنتسد دٝليدِل يمٙدعل يدت٘ ٛل دنرت ٙدٝل ٖدن عهدٌٙلل
ٖي داجتٌ٘ٓل ٖيدت٘ ٛل دإل دسد ل يمٙدعل دإل دسد لدنرت ٙدٝل ٖدن عهدٌٙلل دثًهكدٝل ٖدن دانغل
جت ٌْ )601ل

د ٖ.د حتٍ دثدُٓلللدنٗصدحٚل دن هٙهدٚل ٙد ل داٍل ضدًٌٙل د د اَ ال

ؾًع دثعهٗيا ليِ ف ًع دنتسد ٖ ,ٝأظٓ

دنُ دا١لل مماس دٝل يدت٘ ٛل دنرت ٙدٝللٖدن عهدٌٙل

دثًهك ٝدنع  ٝٙدن دعٗ ٘ٝل دهٗمل دنةٙدا ٜل دن ٗ٘هٙدٝلل تس دٝل ي ٗ د ,ٝل ٖتٗ دتل د ٖةل
ذد

ندٝل ل ضداٝٙ١ل
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ال تٗ ت د ٖةل دندٝل ل ضداٙ١ال

دن تس٘ ٝٙ

| د .محمد حمود علي النعمان

يد

د ل َدٗ ل دإل دسٖ ٜدثلْدوللدنعهًدٚل

َٖٗ دن ْٙو.
دراشة شٍاء عيصى (:)ً1002لْدت الدنتسد دٝلدتلدن عد دلجهدٞل ٖسلدنةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝل ل
ت ددٗ٘ لأ د٠ليددت٘ ٛلدثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝل لقا عددا لغ د ٜل,لٖد د حتيالدن ا ةددٝلدثددُٓلل
دنٗصحٚلدن هٙه.ٚلأيدالف ًدعلدنتسد دٝل كدّٗليدِليمٙدعليدت٘ ٛلدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝل ل
قا عا لغد ٜلٖدن دانغلجدت ٌْل ل)117ليدت٘ دًلٖليدت٘ ٜللنهعداٍلدنتسد دٚل ل.)ٍ2007/2008ل
كًدددال ه دددالجُٙدددٝلدنتسد دددٝل ل)110ليدددت٘ دًلٖيدددت٘ ٜليدددِليدددت٘ ٛلدثدددتدسألدنةاَٗ٘دددٝل ل
قا عددا لغ د .ٜلٖن ةٙددألأْددتددلدنتسد ددٝل ايددالدن ا ةددٝل ضددًٌٙلد د اَٝلٖلتٗصددهال
دنتسد ددٝللتلدنُ ددا١للدًْٓددا:لتٗ ددتلمماس ددٝلنهةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝل لت ددٗل٘ د لأ د٠ليددت٘ ٛل
دثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝل لقا عددا لغ د ٜل ُ د ٝلأ ددوليددِل ل.)%60ل لتٗ ددتل د ٖةلذد ل نددٝل
ل ضدداٝٙ١لجُددتلي د ٟٗل ىلل αل=)٫٠٫٠
دن ٗ٘هٝٙلتع ٟلث

لتةددت٘ د لدثددتسد٠لنٗد ددعلمماس ددٝلدنةٙددا ٜل

لدؾُ لٖ ُٗد لدـتيٝلٖدثلْولدنعهًٚلٖدن حضط .ل

نى ةةا أد ةةرت العى ةةر (:)ً1002ل سد دددٝلْدددت الدتلدن عدد دلجهدددٞل س دددٝلمماس دددٝلسؤ دددا٠ل
دأل ددداٍلدنعهًٙدددٝل ل ايعدددٝلدإليددداٍلقًدددتل دددِل دددعٗ لدإل دددويٝٙلـضدددا١طلدنةٙدددا ٜل
دن ٗ٘ه,ٝٙلٖدن ع دلجهٞلي ٗ٘ا لدن ٖحلدثعُٗ٘ٝلنتٟلأجغا٠لْ٢ٙدٝلدن دتس٘ ,ل اإلعدا ٝل
لتلدنكشددفلجددِلدنعو ددٝل ددالمماس ددٝلاضددا١طلدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙدد,ٝلٖي د ٗ٘ا لدند ٖحل
دثعُٗ٘ددٝل عا ْددالدثح هحدد,ٝلٖدنكشددفلجددِلدنعو ددٝل ددال عددحلدثد

د لدنشحضددٝٙليددِل

ُٓٙدددال دنعًد د لٖ دددُٗد لدـتيددد)ٝل لتةدددت٘ ل س دددٝلمماس دددٝلسؤ د دلا٠لدأل ددداٍلدنعهًٙدددٝل
ـضددا١طلدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝلٖي د ٟٗلدند ٖحلدثعُٗ٘ددٝلألجغددا٠لْ٢ٙددٝلدن ددتس٘ ,لٖتكددّٗل
ف ًدعلدنتسد دٝليددِليمٙدعلأجغددا٠لْ٢ٙدٝلدن دتس٘ لدنددلكٗس,ل ًٙدال ه ددالجُٙدٝلدنتسد د لٝل
)143لجغدددٗدً,لدج ًدددت لدن ا ةدددٝل ٓٙدددالجهدددٞلدثدددُٓللدنٗصدددحٚلدن هٙهددد,ٚلٖد د د حتيال
د

اَٝلك دٜلنهتسد ٝلن ةٙألأْتددلدنتسد ,ٝلٖيِلأ لدنُ ا١للدنيتلتٗصدهالللنٓٙدالل

دنتسد ٝلأّلسؤ ا٠لدأل اٍلكاَٗدلمياس ّٗ لاضا١طلدنةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙل تس ا لي تحعٝل
ااصٝل لقٗسٛلدن ح ٙلٖدن شد ٙع,لٖدن ؤ٘دٝلٖدن

دان,ٝلكًدالكشدحالدنتسد دٝلجدِل

ٖ ٗ ل ٖةل دنٝلل ضاٙ١ال لدػاْا لأ د لدنتسد دٝل دٗىلاضدا١طلدنةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝل
تع د ٟلث د

ٛل ددُٗد لدـددربٜلٖدنعً د ,لٖكشددحالدنتسد ددٝلجددِلٖ ددٗ ل دنددٝلل ضدداٙ١ال لل
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د د ا ا لجُٙددٝلدنتسد ددٝل ددٗىلدن عددتلدثعُددٗٛلأل عددا لدند ٖحلدثعُٗ٘ددٝل٘عد ٟلثد

ل ددُٗد ل

دـتي .ٝل
أوةةا دراشةةة الربيعةةة (:)ً1020لل ةددتلْددت الدتل ُددا٠ل اً١ددٝل كحا٘ددا لدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝل
ثت٘ ٛليتدسألدن عهٌٙلدنعاٍليِلاوىل ٙاأل س ٝلمماس ٝليت٘ ٛليتدسألدن عهدٌٙلدنعداٍل
يِلٖ ٓٝلَع ليت٘ ٛلدثدتدسألٖدثعهًدالي ا عدٝلدعًعدٝل,لكًدال دعاللتلدنكشدفل
جِلدنح ٖةل ل س ٝلمماس ٝلدثت٘ ِ٘لنكحا٘ا لدنةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝليدِلادوىلد د ا ا ل
أ د د لجُٙددٝلدنتسد دد,ٝلٖ ددتلدج ًددتلدن ا د ل ل سد د ٔلجهددٞلدثددُٓللدنٗصددحٚلدن هٙهدد,ٚل
ٖتكَٗالجُٝٙلدنتسد ٝليِل )90ليت٘ دًلٖل )1700ليعهٌلٖاهضالدنتسد ٝللتل ُا٠ل اً١دٝل
كحا٘ا لدنةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙلثت٘ ٛليتدسألدن عهٌٙلدنعاٍ,لكًالكشدحالَ دا١للدنتسد دٝل
جددِلأّليددت٘ ٛلدثددتدسألمياس ددّٗلكحا٘ددا لدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝل ددتس ا لجانٙدد,ٝلٖ ددتيال
دنتسد ددٝلجددت دًليددِلدن ٗصددٙا لدندديتلت ددٌٓل لت ددٗ٘ ليٓدداسد ليددت٘ ٛلدثددتدسأل لعددٗ٠لل
كحا٘ا لدنةٙا ٜلدن ٗ٘ه .ٝٙل
وأدر نن وَ الشريف والتٍح دراشةة (:)ً1020لْت اللتلدن ع دلجهٞل س ٝلمماس دٝل
يت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝلدـاصٝل ل ٖنٝلدإلياسد لدنع ٙدٝلدث دتٜلنهةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝليدِل
ٖ ٓددٝلَع د ليعهًدد,ٌٓٙلٖدج ًددتلدن ا ةدداّل ل سد د ًٓالجهددٞلدثددُٓللدنٗصددحٚلدن هٙهدد,ٚل
ٖتكَٗالجُٝٙلدن

ليِل )690ليعهًالٖيعهًٝلدا ٖدل ان ٘ةٝلدن ةٝٙلدنعشدٗدٝٙ١لليدِلل

يمٙددعلدثُدداطألدن عهًٙٙددٝل ل ٖنددٝلدإليدداسد لدنع ٙددٝلنةٙدداأل )MLQلدث ددت,ٜلٖن ةٙددأل
أْددتددلدنتسد ددٝلد د حتيالد د اَٝلدنةٙددا ٜلي عددت ٜلدلنعٗديددول س ددٝلمماس ددٝلدنةٙددا ٜل
دن ٗ٘هٝٙل عتلت يم ٓاللتلدنع ,ٝٙلٖتكٙٙحٓدالنه ٢ٙدٝلدإلياسدتٙد,ٝلٖتٗصدهالدنتسد دٝللتل
جددت ليددِلدنُ ددا١للأًْٓددال:لأّل س ددٝلمماس ددٝليددت٘ ٛلدثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝلدـاصددٝل ل ٖنددٝل
دإلياسد لدنع ٝٙلدث دتٜلنهةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝل شدكولجداٍلكاَدالي تحعدٝليدِلٖ ٓدٝلَعد ل
دثعهًالٖدثعهًا لٖالتٗ تل ٖةلذد ل نٝلل ضاٝٙ١لتع ٟلث

لدـرب .ٜل

دراشة (زقٍاك :)ً1020 :Sagnakلْدت ال ْدلٕل دنتسد دٝللتل ,يع دٝل دنعو دٝل دال دنةٙدا ٜل
دن ٗ٘هٖ ٝٙدثُاخ دألاو  ٚلدثتدسأ .طُ ةا دنتسد ٝلجه ٞجُٙدٝل جشدٗدٝٙ١ل يدِل دثعهًدال
كاّلجت ٌْل  )764ل  )50يتس ٝ
د

َ ٙتٛ

دنٗ ٘ا دث تٜلدألي ٘ك.ٝٙلأج ًت

اَٖ ٝدثةا ه ٝك هٗق ؾًعلدثعهٗيا  ٖ.ت أظٓ
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يمٙدعلأ عدا ل دنةٙدا ٜل دن ٗ٘هٙدٝل ٖت دٗ٘ ل َدٗ ل دثُداخل دألاو دٚل جو دٝلجانٙدٝل دتًد,ل ٙد ل
نهةٙا  ٜدن ٗ٘ه ٝٙدنةتس ٜجه ٞؼ ا دثُاخلدألاو ٖ ٚت ٗ٘ ٕ شكو لها  ٚمما ٘ل ٛ
لت دؿضٗى جهٞلَ ا١ل ي ع ٝٙأكة ؾًٙع دألط دد ٖدأل د

دثتس  )ٝيتس دا,ل

طه  ,ٝيت٘ ِ٘( .ل
أدةةر أبةةو ِةةداف (:)ً1022ل سد ددٝلْددت الدتللدنٗ ددٗدلجهددٞل ٖسلدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝل ل
ت ددددٗ٘ ل عانٙددددٝلدثعهًددددالدن تس٘ ددددٝٙل لدث د ددددولدإلجتد ٘ددددٝليددددتدسألدن ددددٗثلدنتٖنٙددددٝل
ي ا عددا لغ د ,ٜليددِلاددوىلدنكشددفلجددِل س ددٝلمماس ددٝليددت٘ ٛللللدثددتدسألنهةٙددا ٜل
دن ٗ٘هٝٙليِلٖ ٓٝلَع لدثعهًدا,لٖد د حتٍلدن ا د لدثدُٓللدنٗصدحٚلدلن هٙهدٚلٖتكدّٗل
ف ًددعلدنتسد ددٝليددِليمٙددعليعهًددٚلٖيعهًددا لدث هددٝلدإلجتد ٘ددٝلدن ددانغلجددت ٌْلل )2615ل
يعهٌلٖيعهًٝل,ل ًٙال ه الجُٝٙلدنتسد ٝلدألصهٝٙل )412ليِلدثعهًالٖدثعهًا ,لٖن ةٙدأل
أْددتددلدنتسد ددٝلد د حتٍلدن ا د لد

د اَٝلكد دٜلنهتسد ددٝلؾًددعلدن ٙاَددا لدنو يدد,ٝل

ٖيددِل ددالدنُل ددا١للدندديتلتٗصددهاللنٓٙددالدنتسد ددٝلٖ ددٗ ل دد ٖةلذد ل نددٝلل ضدداٝٙ١ل ددال
ي ٗ د ا ل س ددا لد د د لدنعُٙددٝل ددٗىلدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝل لت ددٗ٘ ل عانٙددٝلدثتس ددال ل
يتدسألٖكانٝلدن ٗثلدنتٖنٝٙل ٜلتع ٟلدتلي

لدؾُ لٖكاّلدنحاسةلنضا لد َداث.ل

تٗ ددتل د ٖةلذد ل نددٝلل ضدداٝٙ١ل ددالي ٗ د لا ل س ددا لد د د لدنعُٙددٝل ددٗىلدنةٙددا ٜل
دن ٗ٘هٙددٝل لت ددٗ٘ ل عانٙددٝلدثتس ددال ليددتدسألٖكانددٝلدن ددٗثلدنتٖنٙددٝل د ٜلتع د ٟلدتل
ي

لدثلْولدنعهً.ٚلتٗ تل ٖةلذد ل نٝلل ضاٝٙ١ل الي ٗ

ا ل س ا لد د لدنعُٙدٝل

ٗىلدنةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙل لت ٗ٘ ل عانٝٙلدثتس ال ليتدسألٖكاندٝلدنل دٗثلدنتٖنٙدٝل د ٜل
تع ٟلدتلي

ل ُٗد لدـربٜلٖكاّلدنح ٖةلنضا لد وليِل )5ل ُٗد .ل ل

وأدر عواد دراشةة (:)ً1021للْدت اللتلدن عد دلجهدٞل س دٝلمماس دٝلدنةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝلل
ٖتحدٗ٘حلدن ده ٝل ليددتسألٖكاندٝلدن دٗثلدنتٖنٙددٝل لدنغدحٝلدن ٙدٝليددِلٖ ٓدا لَعد ل
دثعهًددالٖدثعهًددا ل ٓٙددالٖلدنعو ددٝل ًُٓٙددال,للٖدج ًددتلدن ا د ل ل سد د ًٓالجهددٞلدثددُٓلل
دنٗصحٚلدن هٙهٚلٖد حتٍلد

اَٝلك دٜلنهتسد ٝلؾًعلدن ٙاَا ل,لٖتكدّٗلف ًدعل

دنتسد ٝليِليمٙعلدثعهًالٖدثعهًا ل ليتسألٖكانٝلدن ٗثلدنتٖنٙدٝل لدنغدحٝلدن ٙدٝلل
ٖجددت ٌْل )1941ليعهً داًلٖيعهًدد,ٝلمتلدا ٙدداسلط ةددٝلجشددٗدٝٙ١لتكَٗدداليددِل )795ليعهًددال
ٖيعهًددد,ٝل ٖتٗصدددهالدنتسد دددٝللتلجدددت ليدددِلدنُ دددا١للأًْٓدددال:لأّل س دددٝلمماس دددٝلدنةٙدددا ٜل
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دن ٗ٘هٙددٝل ٖتحددٗ٘حلدن دده ٝل ليددتسألٖكانددٝلدن ددٗثلدنتٖنٙددٝل لدنغددحٝلدن ٙددٝليددِل
ٖ ٓا لَع لدثعهًالٖدثعهًا ل ٓٙالل شكولجاٍلكاَالجان .ٝٙل
وأدر عواد دراشةة (:)ً1021لْت اللتليع ٝلٖد علت ٙأليدت٘ ٛلدثدتدسألدؿكٗيٙدٝل
دنةاَٗ٘ٝلنهةٙا ٜلدن ٗ٘ه,ٝٙلٖدثُاخلدن ُعًٚٙل ليت٘ ٘ا للاىلدنغدحٝلدن ٙد,ٝلٖتكدّٗل
ف ًددعلدنتسد ددٝليددِل )652ليددت٘ دًل,لٖتكَٗددالجُٙددٝلدن د ليددِل )288ليددت٘ دًلداد ٖدل
ان ٘ةدددٝلدنعشدددٗد,ٝٙ١لٖدج ًدددتلدن ا د د ل ل سد د د ًٓالجهدددٞلدثدددُٓللدنٗصدددحٚلدن هٙهد دٚلل
ٖد د حتٍلد

د اَٝلك د دٜلنهتسد ددٝلؾًددعلدن ٙاَددا ل,لٖتٗصددهالدنتسد ددٝللتلجددت ليددِل

دنُ ا١للأًْٓال:لأّلُْاملٖد علجداىل دتدًلنهلةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝللٖدثُداخلدن ُعًٙدٚل لدثدتدسأل
دؿكٗيٝٙلدنةاَٗ٘ٝل ل ه

اليِلٖ ٓا لَع لدثت٘ ِ٘ .ل

دراشة مجعاُ الغاودي (:)ً1021لْت الدنتسد ٝلدتلدن ع دلجهٞل س ٝلمماس ٝليدت٘ ٛل
يتدسألدن عهٌٙلدنعاٍلنهةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝلي ا عدٝلدثحدٗد.ٜلٖلمتلد د حتدٍلدثدُٓللدنٗصدحٚل
د ٙاّلك د دٜلنهتسد دد.ٝلٖتكددّٗلف ًددعلدنتسد ددٝليددِليمٙددعل

دث د ٚلٖ,د د حتٍلد

يددت٘ ٛليددتدسألدن عهددٌٙلدنعدداٍلي ا عددٝلدثحددٗدٜلنهعدداٍلدنتسد ددٚل )ٕ1433/1432لٖدن ددانغل
جت ٌْل )338ليت٘ ,لٖ ألدإل ضا٠د لدن مسٝٙلإل دسٜلدنرت ٝٙلٖدن عهٌٙلي ا عٝلدثحدٗد.ٜل
ٖاهضالدنتسد ٝللتلفًٗجٝليِلدنُ ا١للكاّليدِلأًْٓدا:لأّلمماس دٝليدت٘ ٛليدتدسأل
دن عهدددٌٙلدنعددداٍلي ا عدددٝلدثحدددٗدٕلنهةٙدددا ٜلدن ٗ٘هٙدددٝليدددِلٖ ٓدددٝلَعدد ٌْلكاَدددال تس دددٝل
يُححغٝلي ٗ طل

ا ٚل  .)2.5ل

دراشةة اببةاب (:)1022لْدلت ا دنتسد دٝلدتل دن عد دل جهدٞل ٖس دنةٙدا ٜل دن ٗ٘هٙدٝل

ل

ؼحٙد ل دنعدايهال يدِل ٖ ٙدٝل َعد ل يدتسلد ٠دثدتدسأل ٖ دتل تكَٗدال جُٙدٝللدن د ل يدِل ))283ل
يدت٘ لًد ٖيدت٘ ٜل داد ٖدل ان ٘ةدٝل دن ةٙدٝل دنعشدٗدٝٙ١ل يدِللمخد ل قا عدا لٖ .د د حتٍل
دن ا

دثُٓل دنٗصحٖ ٚد

اَ ٝك د.ٜلٖ دتل تٗصدهال دنتسد دٝل لت لّ س دٝل مماس دٝل

يت٘  ٛدثتدسألدنةاَٗ٘ ٝأل ٖدسٌْ دنةٙا ٘ٝ

ؼح ٙدنعدايهال

عدٗ٠ل دنةٙدا ٜل دن ٗ٘هٙدٝلل

شدكول جداٍل كاَدال ي ٗ د ٝل يدِل ٖ ٓدٝل َعد ل دثدتلسد ٠أَح دٌٓل ,كًدال أظٓد للَ دا١لل
دنتدس  ,ٝأَٔل تٗ دتل د ٖةل ذد

ندٝل ل ضداٝٙ١ل جُدتل ي د ٟٗلل)ل αل=)٫٠٫٠ل

مماس  ٝيت٘  ٛدثتدسأ دنةاَٗ٘ ٝأل ٖدسٌْلدنةٙا ٘ٝ
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دُٗد ل دنعًدول أٖلدـدرب,ٜل
تع  ٟث

دؾُ

ٖنضا

| د .محمد حمود علي النعمان

ؼحٙد ل دنعدايها,ل ًُٙدال تٗ دتل د ٖةل ذد
دإلَاث.

ندٝل ل ضداٝٙ١لل

ل

سد ٝلمس لدكةٌلمس د لٖجاطفل٘ٗ فل :)ٍ2014لْت الدنتسد ٝللتليع دٝل س دٝل
مماس ٝليدت٘ ٛلدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝلدـاصدٝلنهةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝلٖجو ٓدال تد عٙدٝلدثعهًدال
مدددٗلجًهدددٌٓ.لٖ دددتلمتلدا ٙددداسلجُٙدددٝلط ةٙدددٝلجشدددٗدٝٙ١ل دددٝ ٙل ُ دد ٝل20ل%ليدددِلف ًدددعل
دنتسد ددد,ٝلدذل ه دددالجُٙدددٝلدنتسد دددٝليدددِل ل324ل)ليعهًد داًلٖيعهًد د,ًٝليدددٌُٓل ل148ل)ليعهًد داًل
ٖ )176ليعهًددٝل.لٖن ةٙددألْددتدلدنتسد ددٝلمتلد دد حتدٍلد

دد ٙاّل.لٖكدداّلدْددٌلَ ددا١لل

دنتسد ٝللّل س ٝلمماس ٝليت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘دٝلدـاصدٝل لقا عدٝلدنعاصدًٝلجًداّل
نهةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝليددِلٖ ٓددٝلَع د ليعهًددٌٓٙللكاَددال تس ددٝلي ٗ د .ٝللذل هددغلدث ٗ ددطل
دؿ ا ٚل ل3.38ل)لٖ ام ددليعٙداسٛل ل,)0.66لٖجدتٍلٖ دٗ ل د ٖةلذد ل ندٝلل ضداٝٙ١ل
جُتلي ٟٗلدنت نٝل αل=)٫٠٫٠ل ل س ٝلمماس دٝليدت٘ ٛلدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝلدـاصدٝل ل
قا عٝلدنعاصًٝلجًاّلنهةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙليِلٖ ٓٝلَع ليعهًٌٓٙلت عدالنهحدربٜلدن عهًٙٙد,ٝل
ٖدؾُ ,لٖدثلْولدنعهً .ٚل
دراشة الشريف (:)ً1022للْدتدلدنتسد دٝلدن عد دلجهدٞل س دٝل مماس دٝل يدت٘ ٛل دثدتدسأل
دنةاَٗ٘ ٝي ا ع ٝدن ا١ف نهةٙا  ٜدن ٗ٘هٖ ٝٙجو ٓدال ان عدال دندٗظٙحٚل نهًعهًدالٖ.ذندلل
يِ ٖ َٓ ٝع دثعهًاٖ ,يت ٛؼةٙأ دن عا دنٗظٙح ٚنتْ ٟدل ٠ل دثعهًدال يدِل أ دان ٙل
دنةٙا  ٜدن ٗ٘ه ٝٙدنيتل٘ عٓا ْل  ٠دثت٘ ِ٘

تعايوتٌٓ يع دثعهًاٖ.د حتٍ دن ا د ل

دثُٓل دنٗصح ٚدن هٙو  ,كًا مت تٗظٙف د

اَ ٝأ د ٜهلا ,لٖتكّٗ ف ًع دنتسد دٝل

يدِل يعهًدٚل دثدتدسأل دنةاَٗ٘دٝل دؿكٗيٙدٝل ي ا عدٝل دن دا١فل ٖجدت ٌْلل  )1244يعهدٌل متل
دا ٙاسل %30يٌُٓ

هٗق دنعُٙدٝل دنعشدٗدٝٙ١ل دن ةٙدٝل.لٖكداّليدِلدْدٌلَ دا١لل دنتسد دٝل دّل

س دٝل مماس دٝل يدت٘ ٛل دثدتدسأل دنةاَٗ٘دٝل نهةٙدا ٜل دن ٗ٘هٙدٝل د نكهٙدٝل ي ا عدٝل دن دا١فل
كاَدال تس دٝل ي ٗ د ٝل تةدتسل )3.29لٖدمد دلليعٙداسٛل دتسٕلل  ٖ,)0.75س دٝل مماس دٝل
يت٘  ٛدثتدسأ دنةاَٗ٘ ٝي ا ع ٝدن ا١ف نهةٙا  ٜدن ٗ٘هٝٙ
نت ٟدثعهًا كاَا تس ٝلي ٗ

ؼةٙدأل دن عدال دندٗظٙحٚل

 ٝتةتس ٖ )3.29دم دد يعٙاس ٛتسٕ  .)0.85ل

ل
ل
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وجهة هظر املعلمين واملعلمات

الذراسة الميذانية :
وٍّذيةة الدراشةةة:ليدِلأ ددولؼةٙددألأْدتددلدنتسد ددٝلد د حتدٍلدن ا د لدثددُٓللدنٗصددحٚل
دن هٙهٚللثُا

ٔلثٗعٗ لدنتسد  ٝل

جمتىة الدراشةة :تكدّٗلف ًدعلدنتسد دٝليدِليمٙدعليعهًدٚلٖيعهًدا لدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝل
دنعايٝل ل ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنهعاٍلدنتسد ٚل 2014ل)2015/لٖدن انغلجت ٌْل )1620ل
يعهً داًلٖيعهًدد,ٝليددٌُٓل ل)535ليعهً داًلٖ )1085ليعهًددٝليددٗ جال لجش د ليُدداطألتعهًٙٙددٝل
ل ضددددداٝٙ١ليك ددد د لدنرت ٙدددددٝلٖدن عهدددددٌٙل ياَدددددٝلدنلعاصدددددًٝلصدددددُعا٠لنهعددددداٍلدنتسد دددددٚل
 .)2015/2014ل
مت دا ٙداسل جُٙدٝل دنتسد دٝليدِل دثعهًدال ان ٘ةدٝل دنعُةٗ ٘دٝلدن ةٙدٝل
عيٍةة الدراشةة:لل ل
دنعشٗد ٝٙ١يِ ف ًع دلدنتسد  ٝجهٞلدنُ ٗلد ت :ٚل
لمخ د ليُدداطألتعهًٙٙددٝليددِلديمددانٚلدثُدداطألدن عهًٙٙددٝل ان ٘ةددٝلدنعُةٗ ٘ددٝل

 )1دا د

دنعشٗد.ٝٙ١
 )2متلدا ٙاسلدثتدسأل ان ٘ةٝلدنعشٗدٝٙ١لدن دٝ ٙل ٗد دعل ل)4ليدتدسأليدِلكدوليُ ةدٝل
تعه.ًٝٙٙ
 )3متلداددلليمٙددعلدثعهًددال لدثددتدسألدثح دداسٜل  ٙد ل هددغلجددت لد د ْ دال )324ليعهً داًل
ٖيعهً, ٝلٖدؾدتٖىلدن دانٚل٘ٗعدكلجُٙدٝلدنتسد دٝل

د لدؾدُ ,لٖدثلْدول,لٖ دُٗد ل

دـرب .ٜل
ددوه (  : )١توزي أفراد عيٍة الدراشة حصب وتغريات الدراشة
دث

ل

دؾُ

ل

دن ضُٙف ل
ذك

دنعت

ل

 107ل

 %33.03ل

أَة ٞل

 217ل

 %66.97ل

 324ل

 %100ل

 14ل

 %4.3ل

 260ل

 %80.3ل

 50ل

 %15.4ل

 324ل

 %100ل

دعًٗ

ل

هٍٗليعهًا ل
دثلْو
دنعهً ٚل

كانٗس٘ٗأ/لن ٙاَ

ل

يلْول ايعٚل+ل هٍٗلجان ٚل
دعًٗ
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أ وليِ5ل ُٗد

| د .محمد حمود علي النعمان

ل

يِل5ل ُٗد لدتلأ وليِ10ل
ل

ُٗد

دـرب ٜل يِل10ل ُٗد لدتلأ وليِ15ل ُ ٝل
يِل15ل ُٝلدتلأ وليِ20ل ُ ٝل
يِ20ل ُٝل كة

ل

ل

 35ل

 %10.8ل

 64ل

 %19.8ل

 120ل

 %37ل

 70ل

 %21.6ل

 35ل

 %10.8ل
ل

 324ل

أداة الدراشةة :نهكشدفل جدِل س دٝل مماس دٝل يدت٘ ٖل ٖيدت٘ لد دثدتدسأل دنةاَٗ٘دٝل
دنعاصًٝلصُعا٠لنهةٙا  ٜدن ٗ٘ه ٝٙداٍل دن ا د ل

أياَدٝل

دٗ٘ ل أ د ٜدنتسد دٝليدِل ادوىللدن دٗ ل

لت دأل ق دنُع  ٛذ ٛدنعو  ٝيٗعٗ دنتسد ٝلٖدنتسد ا دن ا ة ٖ ,ٝت تكَٗا أ دٜ
دنتسد  ٝضٗستٓالدألٖن ٝٙيِ  )52ة  .ٜل
صدم ا شتباٌة :لكًا ذك ج ٙتد
ُ٘ ٚ

ٖد ْا

ه أّلتةٙ

 ) ١٩١: ٍ ٥٫٫٠يِ دنش ٖط دنغد ٖس٘ٝل دنديتل

دأل د ٜدنديتل تع ًدتْال دنتسد دٝل  ٖ ,دٞل تكدّٗل أ د ٜدن د ل صدا ٝل
عوً يا ٖععا نةٙا ٔ ٖ ,نه كت يِ أّ أ د ٜدنتسد  ٝتةٙ

يالأجت

مت جًو دنضتةلدنعاْ ٖ ,ٛصتة د ت اة دنتداه .ٚل
 دنضتةلدنعاْ ٛل لصتةلدحملكًا):لنه ةأ يِ دنضدتةل دنعداْ ٛلنهتسد دٝل داٍل
دن ا
دن تس٘

ل ٗ ٘علأ دٜلدنتسد  ٝضٗستٓا دألٖن ٝٙجه)10 ٞلقكًا يدِل أجغدا٠لْ٢ٙدٝل
كهٝٙلدنرت ٝٙلظايعٝلصُعا,٠لٖكهٝٙلدنرت ٝٙل س

دألصدٗىل ٖدإل دس ٜدنرت ٗ٘د,ٝل ٖدثُدداْل ٖط د١ددألدن دتس٘ ل ذد

)ل,ل ؽضضا
دنعو دٝل يٗعدٗ ل

دنتسد د,ٝل ٖيدِل ذٖ ٛدـدربٜلٖدنكحداٜ٠ل نهٗ دٗدل جهدٞل دتستٓال جهدٞل ؼةٙدأل دن ا٘د لٝ
دث ٗ ٜيُٓا,لٖذنل نه كت يِ ٖعٗح ٖ وي ٝصٙاغ ٝدنحة د ٖصو ٓ ٙالنةٙاأ
يا صًًا نةٙا ٖٔ ,ل د ٠أ ٛتعت٘و يِ لد أٖللعا  ٝأٖ لجا  ٜصٙاغ ٝنهحة د
ٖصو ٓ ٙا نهًٗعٗ .لٖ ُدا٠ل جهدٞل تعدت٘و ل دحملكًدال جهدٞل ق دٟٗل كدول ةد ٜل يدِل
ةد د ل أ د ٜدنتسد دٝل ُ د ٝل يٗد ةدٝل %80ل)ل د كة ل دج درب ليلشد دًل جهدٞل صدت لة
دنحةد ,ٜل ٖمتلدألادلل يو عدا ل دحملكًدالٖل د د٠ل دن عدت٘و ل دث هٗ دٝل ٖدثُا د ٝل
ٖأص ا جدت ل ةد د ل أ دٜلدنتسد دٝل ضدٗستٓال دنُٓاٙ١دٝل ت د نفل يدِل  (36ةد ٜل عدتل
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ددلدل )16ل ة د .ٜلٖجهٙددٔلميكددِلد طًُ٢دداّلجهددٞلتددٗد لدنضددتةلدنعدداْ ٛل

أَ د ٌ
نو

اَٝلأٖلصتةلدحملكًا ل

 صتةلد ت اةل دنتداهٚلنحة د لد
نع اسد لد
فددا

ٙاّ:للمتلدن كتليِلصتةلد ت داةللدندتداهٚلل

اَ,ٝل عتلت ٙةٓالجهٞلجُٝٙلد د وجٝٙلللهدالل )35ليعهًداًلليدِلاداس ل

أ د لجُٝٙلدنتسد ,ٝلٖمتل
د

لد

اقليعايولدست اطل

د اَٝلٖدنتس ددٝلدنكهٙددٝلنو د لاَٝلٖ.ت د الدّليعايددولد ست دداطلعددا

ل

لجهٞلثةٝل ضتةلد ت اةلدنتداهٚلنأل د ٜل

ثبةةات ا شةةتباٌة:لمتلدن كددتليددِلث ددا لد

د اَٝليددِلاددوىلت ٙةٓددالجهددٞلأ د د لدنعُٙددٝل

وج,ٝٙلٖذنلل ا حتدٍلط ٘ةيتلدن

 ط ٘ةددٝلدن
د

ّٗل دال س دا لكدولفداىليدِل

د اَٝلت د دٖحليددال ددال ل)0.822- 0.801لٖنو د اَٝل شددكولجدداٍل ل)0.924لممددال
عولدن ا

د

| د .محمد حمود علي النعمان

١ددٝلدنُضددح:ٝٙلمتلد د حتدٍل س ددا لدنعُٙددٝلد

اَٝل

يِلفا

ٝ١لدنُضح,ٝٙلٖيعايولأنحال–ك َٖ اخ .ل

٘ةٝلدن
لد

ٝ١لدنُضحٝٙل  ٙلد

د وجٝٙلؿ دداقلث ددا ل

د ال س دٝلدنُضدفلدألٖىلنكدولفداىل

اَٝلٖكلنلل س ٝلدنُضدفلدنةداَٚليدِلدندتس ا ,للٖذندللع داقل

يعايددولد ست دداطل ددالدنُضددحا,لثددٌل د ٟلتعددت٘ولدن ددٗىل ا د حتدٍليعا نددٝل د ياّل
د دّٖ.لٖتد الأّليعددايو لدنة ددا ل

٘ةددٝلدن

١ددٝلدنُضددحٝٙل عددتلدن عددت٘ولنهً ددا

ل

يمٙعٓددالت دٖ دداليددال ددا ل0.826ل )0.899-لٖأّليعايددولدنة ددا لدنكهددٚل ل,)0.902ل
ْٖلدل٘تىلجهٞلأّلد

اَٝلت ً عل تس ٝلجانٝٙليِلدنة ا  .ل

األشةةاليب اصحصةةا ية املصةةت دوة ا الدراشةةة:للد د حتٍلدن ا د لدث ٗ د ا لدؿ ددا ٝٙل
ٖد م د ددا لدثعٙاس٘ددٝلٖلدنُ د ٝٙل
د

د ا ا لأ د د لجُٙددٝلدنتسد دد,ٝلٖنه ةددأليددِلث ددا ل

اَٝلمتالد حتدٍلط ٘ةٝلأنحالك َٖ اخ·لكًالمتلد حتٍلدا اسٖ T.TESTذندلل

نه عد دلجهددٞليددتٟلٖ ددٗ ل د ٖةلذد ل نددٝلل ضددا.ٝٙ١لتعد ٟللتليد

لدؾددُ .ل ذكد ,ل

أَةٞل)ٖ.متلد حتدٍلأ هٗقلؼهٙولدن اِ٘لدأل ا ٛل  (one way a novaنه عد دلجهدٞل
يتٟلٖ ٗ ل ٖةلذد ل نٝلل ضاٝٙ١لتع ٟللتلي

لجت ل دُٗد لدـدلربٜلٖيد

لدثلْدول

دنرت ٗ .ٛل
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نتائج الذراسة ومناقشتها :
٘ش ًولْلدلدؾ ٠ليِلدنتسد ٝلجهٞلج ضلٖيُا شدٝلدنُ دا١لللدنديتلتٗصدهاللنٓٙدالْدلٕل
دنتسد ٝليِلاوىلد

ا ٝلجهٞل ة د لأ ٢هٝلد

اَ,ٝلٖ أل هٌلل ا دٝلمخا دٚل

د ل

تضُٙفلنٙك لكان ان :ٚل
ن ت٘تلطٗىلاو٘داليةٙداألنٙكد لدـًا دٚل لدؿدتٖ لدندتَٙالٖدنعهٙدا),لمتل

داقل

دثددتٟل =1- 5ل,)4لٖيددِلثددٌلتة ددًٔٙلجهددٞلدكددربل ًٙددٝل لدثةٙدداألنه ضددٗىلجهددٞلطددٗىل
دـهٙددٝلدٛل 5\4لل=,)0.80لٖ عددتلذنددللمتلدعددا ٝلْددلٕلدنةًٙددٝلدتلد ددول ًٙددٝل لدثةٙدداأل
تد٘ٝلدثةٙاأ)لْٖٚلٖد تلص ٙكلٖذنللن ت٘تلدؿتلد جهٞلهللٕلدـهٙد,ٝلْٖكدلدلمتل
دها لطٗىل ةٙدٝلدـو٘دالٖدؾدتٖىلس دٌل ل)2دن دانٚل٘ٗعدكلدؿدتٖ لدندتَٙالٖدنعلهٙدالثةٙداألل
نٙك

لدثع ًتل لدنتسد ٝلٖدنُ ٝلدثٝ٘ٗ٢لدثةا هٝلنكولاهٝٙلٖ س ٝلدثًاس  .ٝل

ددوه ( )1ابدود الدٌيا والعميا ملكياط ليهرت و الٍصبة املئوية املكابمة ودردة املىارشة
طٗىلدـه ٝٙل

دنُ ٝلدثٝ٘ٗ٢لدثةا ه ٝل

س  ٝلدثًاس  ٝل

يِل1ل–لل 1.8ل

يِ%20لل -لل36ل %ل

هٙهٝل تدً ل

دكربليِل1.8ل–لل 2.6ل

دكربليِلل%36ل -لل %52ل

هٙه ٝل

دكربليِل2.6ل–لل3.4

دكربليِلل%52ل -لل %68ل

يٗ ط ل

دكربليِل3.4لل–لل4.2

دكربليِللل%68ل -لل %84ل

جان ٝٙل

دكربليِل4.2ل–لل5

دكربليِلل- %84لل %100ل

جانٝٙل تدً ل

ٖ ًٙال٘هٚلج عاًلنُ ا١للدنتسد ٝلٖيُا ش ٓالٖذنللجهٞلدنُ ٗلدآلت :ٚل
أو ً :الٍتةةا ر املتعمكةةة باصدابةةة عةةَ الصةةماه األوه ووٍاقشةةتّا:لَٖددطلدن ددلدىل:ليددال س ددٝلل
مماس ٝليت٘ ٛلدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝل لأياَدٝلدنعاصدًٝلصدُعا٠ل نهةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝليدِلٖ ٓدٝل
َع لدثعهًا؟ل
ٖنإل ا ٝلجِلْلدلدن لدىلمتل

اقلدث ٗ

ا لدؿ ا ٝٙلٖد م د ا لدثعٙاس٘دٝلٖدن تد ل

ٖ س ٝلمماس ا ليت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘دٝل ياَدٝلدنعاصدًٝلصدُعا٠لنهةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝليدِل
ٖ ٓددٝلَع د لدثعهًددال شددكولجدداٍلٖنكددول عددتليددِلد عددا لد دٜل شددكولادداظلٖ٘عٓ د ل
دؾتٖىلس ٌل )3لذنل .ل
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ددوه ( :)3املتوشطات ابصابية وا حنرافات املعيارية و الٍصبية والرتبو ودردة ممارشة
وديري املدارط الجاٌوية ا اواٌة العاصىة صٍعاء لمكيادة التحويمية وَ ودّة ٌظر املعمىني
بشهن عاً ولهن بعد وَ ابعاد اداة الدراشة
سٌ

دعاى

دث ٗ طل د م ددل
دؿ ا ٚ

دثعٙاسٛ

دنُ ٝٙ

س ٝل
دثًاس ٝ

دن ت ٝ

1

دن ث لدثةانٚ

3.51

1.046

70.2

يٗ

ٝ

1

2

دن ح ٙلدإلهلايٝٙ

3.44

1.073

68.8

يٗ

ٝ

3

3

د ج اسد لدنح ٘ٝلنألا ِ٘ ل 3.47

1.061

69.4

يٗ

ٝ

2

4

3.40

1.088

 68ل ي ٗ

ٝ

4

3.46

1.066

يٗ

ٝ

ةاسٜلدنحك ٘ ٝل

د

دنتس ٝلدنكه ٝٙل

69.2

٘و غليِلدؾتٖى )3لأّل س ٝلمماس ٝليت٘ ٛلدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝل لأياَدٝلدنعاصدًٝل
صُعا٠ل نًُطلدنةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝليدِلٖ ٓدٝلَعد لد د د لدنعُٙدٝلجهدٞلي د ٟٗلد دٜل شدكول
كهٚللكاَالي ٗ

,ٝلدذل هدغلدث ٗ دطلدؿ دا ٚل ل)3.46ل دام ددليعٙداسٛل ل,)1.066ل

ٖ ا ٠لد عا لد دٜل لدث ٟٗلدث ٗ ط,لدذلت دٖ الدث ٗ د ا لدؿ دا ٝٙل دا ل- 3.40ل
,)3.51لٖ ددا٠ل لدن ت ددٝلدأللٖتل عددتلدن دل ث لدثةددانٚلي ٗ ددطل

ددا ٚلل )3.51لٖدم د ددل

يعٙدداسٛل ,)1.046لٖ ددا٠ل عددتلد ج دداسد لدنح ٘ددٝلنألا د ِ٘ل لدن ت ددٝلدنةاَٙددٝلي ٗ ددطل
ا ٚل )3.47لٖدم ددليعٙاسٛل ,)1.061لٖ لدن ت ٝلدنةانةٝل ا٠ل عتلدن ح ٙلدإلهلايٙدٝل
ي ٗ دطل
عتلد

دا ٚلل )3.44لٖدمد ددليعٙدداسٛل ل,)1.073لٖ لدن ت دٝلدن د عدٝلٖدألاد ٜلل ددا٠ل

د ةاسٜلدنحك ٘دٝلي ٗ دطل

دا  ٚل)3.40لٖدمد ددليعٙداسٛل ل,)1.088لٖ٘ د تىل

يِلْلٕلدنُ ٝ ٙلدّلغان ٝٙليدت٘ ٛلدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝلٖيدت٘ دتٓال لأيداّلدنعاصدًٝلصدُعا٠ل
مياس ددّٗلاددطلدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝلٖد عا ْ دالل تس ددٝلي ٗ د ٝلكًددال٘ د ٟلدثعهًدلّٗلذنددل.ل
ٖ٘ع د ٛلدن ا د لذنددللدتلمت ددعليددت٘ ٛلدثددتدسألٖيددت٘ دتٓال ضددحا لٖاضددا١طللدنةا٘ددتل
دن ٗ٘ه,ٚلممال تل٘ش لدتلت ث لْدل ٠لدثدت٘ ِ٘ل ٓدلدلدندًُطليدِلدنةٙدا .ٜل ل دًٙا٠لٖدّل
ْددلٕلدنةٙددا ٜل٘ ه د لجهٓٙددالدن ددا علد او ددٚل لدن عايددوليددعلدث ؤٖ دال.لٖد اددوةلمسددٝل
دها ٝٙللّلؼهٞل ٓالدثت٘ لدص كلدَ اّلية ٗىللد ًاجٙاًل,لٖسيال٘كّٗل تٖٜلنألا ِ٘ل
ن ً عددٔل ددهٗملداو ددٚلي غددٗقليددِلدع ًددع.لٖ ددتلتع د ٟلْددلٕلدنُ  ٙددٝلأ٘غ داًلدتلدميدداّل
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دثدددت٘ ِ٘لٖ دددعٌٓٙلإل دددتدثلدن ددد ٙل ليتدس دددٌٓل

| د .محمد حمود علي النعمان

ٙدددألي دددا ٟلدنةٙدددا ٜلدن ٗ٘هٙدددٝل

ٖاضا١ضددٓالدندديتللت د ٟل لدن دد ٙلع د ٖسٜليه ددٝلٖغاصددٝل لدثل

ددا لدنرتل ٗ٘ددٝلدندديتل

عكدٌلط ٙع ٓدالتُشددتلدن د. ٙللٖت حدألْددلٕلدنُ  ٙدٝليدعلَ  ٙدٝلل سد دٝل:لج ٙددٞل ,)2008ل
ٖ سد ٝلكُ اسٜل ,)2005لٖ سد ٝلمسد د للٖجٗدطدفل ل)2014لٖدنديتللأشداس لللتلٖ دٗ لل
ي ٟٗلي ٗ طلنهةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙلنتٟلجُٙا لدنتسد ,ٝل

ا ؽ هف ْدلٕل دنُ  ٙدٝليدعل

َ ٝ ٙل سد ٝلجٗد ل ,)2012لٖ سد ٝلدن ٙعٝل ,)2012لٖ سد دٝلدنشد ٘ةٚلٖدن دُكل ل)2010ل
ٖ سد دٝلدنعًد ٛل ل,)2010لدنديتل أشداس ل يمٙعٓداللتل ٖ دٗ ل ي د ٟٗل ي تحدعل يدِل دنةٙدا ٜل
دن ٗ٘هٝٙلنتٟلجُٙا لدنتسد ,ٝلٖكلنل ؽ هف َ ْ ٝ ٙلٕلدنتسد دٝلجدِل َ  ٙدٝل سد دٝل
دنعُد ٛل ل)2005لدنديتل أشدالس لت ٖ دٗ ل ي د ٟٗل يدُحححل يدِل دنةٙدا ٜل دن ٗ٘هٙدٝل ندتٟل
يت٘ ٛلدثتدسأل .ل
ٖ٘عدد ٛلدن ا دد لدث دد ٟٗلدث ٗ ددطلنتس ددٝلمماس ددٝلدثددلت٘ ِ٘لنهةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝلدتل
يا٘ه :ٚل
 )1ضٗسلدإلجتد لدنحينلٖدثٓينلثتسد٠لدثتدسأ.
 )2هٝلدن

لٖد طو ليدِلل دوللدثدت٘ ِ٘للجهدٞللأاد للدث د تد لٖدن دٗسد لٖدأل دان ٙلل

دؿت٘ةٝلٖدؾت٘تلدنديتللت داجتلل لت دٗ٘ للأ دٓ١دٌللدإل دسٛلٖدنحدينلٖدثٓدين,لٖدن د ديٌٓلل
ان ٙلتةهٙت٘دٝللٖسٖتُٙٙدٝللدج دا ٖدللجهٓٙدالل ٙد لللّلادطلدنةٙدا ٜللدن ٗ٘هٙدٝلل٘ع دربلليدِل
دألااطلدنةٙا ٘ٝلدؿت٘ةٝلدنحاجه ٝلٖدنيتلهلال ٖسلك ل لت ٗ٘ لدثتس ٝلٖت دٗ٘ للأ د٠ل
دنعايهال ٓٙا.
 )3هٝلدنتٖسد لدن تس٘ ٝٙلدث حضضٝلثتسد٠لدثتدسألجهٞلدك دا ٌٓليٓداسد ليدال٘ د تل
لفاىلد دسٜلدنرت ٗ٘.ٝل
 )4جدددتٍلتد د ينلغان ٙدددٝليدددتسد٠لدثدددتدسألنهةٙدددا ٜلدن ٗ٘هٙدددٝلجُدددتلمماس د د ٌٓلنهةٙدددا ٜل ل
يتدس دددٌٓللَ  ٙدددٝل ٓدددولدثدددتسد٠ل دد ٖدسٌْلدنةٙا ٘دددٝل دادددولدثتس دددٝل لظدددولدنةٙدددا ٜل
دن ٗ٘ه.ٝٙ
 )5عددعفلد د حتدٍلأادداطلأ ددان ٙلي ُٗجددٝلنه عايددولٖ هددٝلي دجدداٜلدنح د ٖةلدنح ٘ددٝل ددال
دنعايها,لَٖةطلتةتٌ٘لدن ل٘ٝلدن د عدٝللندتٟلليدت٘ ٛللدثدتدسأللٖدْ ًدايٌٓلل اؾٗدَد ل
دإل دس٘ٝلجهٞل
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غ د ل ددا سلجهددٞلي ددا ع ٌٓل ضددٗسٜلكا ٙدد,ٝلن ٙد ٙعلللسشددا ٌْل

٘ةددٝلؼ ددِليددِل

أ دٌٓ١لٖ شكول لو ٌٓ.
 ٖ )6ددتل٘ع د ٟلذنددلللتلأّلغان ٙددٝلدثعهًددالٖدثعهًددا ليددِلأ د د لدنع ُٙدٝلل ل٘ددتسكّٗلأّل
دثًاس ا لدن هٗكٝٙلثت٘ ٌ٘ٓلتعك ليدالت غدًُٔلدنةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝليدِلمماس دا ل
ٙا ٘.ٝلل ل

ديددال انُ د ٝلأل عددا لدنةٙددا ٜلل ددًٙكِلد د ع دضلَ آ ١ددالٖيُا ش د ٓالجهددٞلدنُ ددٗل
دن ان:ٚل ل
 بعد التأثري املجال :
متل

دداقلدث ٗ د ا لدؿ ددا ٝٙلٖد م د ددا لدثعٙاس٘ددٝلٖدن ت د لٖ س ددٝلمماس ددا ل

يت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنحة د ل عتلدن ث لدثةانٚليِلٖ ٓٝلَعد ل
دثعهًالٖدؾتٖىلس ٌل )4ل٘ٗعكلذنل.
ددوه ( :)2املتوشطات ابصابية وا حنرافات املعيارية و الٍصبية والدردة والرتبو لهن فكرة
وَ فكرات اجملاه األوه (.دردة ممارشة وديري املدارط الجاٌوية ا اواٌة العاصىة صٍعاء بعد
التأثري املجال وَ ودّة ٌظر وعمىيّي)
سٌ

د او ٝٙل لتعايهٔ .ل
3

٘اٗ ِّدددددأل دددددال دددددهٗكٔلدنةٙدددددا ٛل
ٖدث ا لدنيتلُ٘ا ٛل ٓا .ل

4

٘ ض لدل د ةلتدل ٛللتلد درتدٍل
دآلا ِ٘لنٔ .ل

5

دؿ ا  ٚل

2

٘ دجدددددددٚلدؾٗدَدددددد لٖدنةٗدجدددددددتل

دث ٗ طل

1

٘ تثلجِل ًٔٙلٖيع ةتدتٔ .ل

د م ددل

دثعٙاس ٛل دنُ ٝٙ

دثًاس ٝ

دن ت ٝ

دنحة ٜ

د ًْٝٙل

س ٝل

 4.19ل

 0.679ل

83.8

جانٝٙ

1

 4.15ل

 0.706ل

83

جانٝٙ

2

 3.37ل

 1.124ل

67.4

 4.10ل

 0.738ل

82

يٗ

ٝ

5

جان ٝٙل  3ل

٘ د ة لدنددتٖد علدنتداهٙددٝلدنُ ٙهددٝل
يةول لد اوظل,لدن حداَٚل...دخل)ل

 3.39ل

1.091

67.8

يٗ

ٝ

نتٟلدثعهًا .ل
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6

دددد داًل ددددددانةٜٗلٖدنةةددددددٝل

٘عٓدددد د ل
انُح  .ل

7

 3.35ل

٘ دداٖ لدثضدده ٝلدنشحضددٝٙليددِل  3.32ل

| د .محمد حمود علي النعمان

 1.016ل
 1.116ل

67

يٗ

ٝ

6

66.4

يٗ

ٝ

 7ل

د ولدنضا لدنعاٍ .ل
8

0

٘ ُدددددد ل ل ت٘ةددددددٔلدنكددددددوٍل  3.30ل

 1.122ل

66

يٗ

ٝ

8

دؾاسحلأٖلدحمل لنرا ِ٘ .ل
9

٘عرتدل األا ا٠لجُتلدك شا ٓال  3.27ل
ّٖل

10

 1.141ل

65.4

يٗ

ٝ

و .ل

100
2

٘ دد د أل لَحدد د لدثعهددددٌلدنححدد د ل  3.29ل

 1.125ل

65.8

يٗ

ٝ

9

َ ٝ ٙلدست اطٔل ٔ .ل
11

٘ةددٍٗل ددٗ لد ٙا ددا لدثعهًددال  3.25ل

 1.138ل

65

يٗ

ٝ

11

ولتٗ لد ٙا اتٔلدنشحض .ٝٙل
12

٘ اددددددددلل اؿ دددددددد اّلدنُ ددددددددا١لل  3.20ل

 1.152ل

64

يٗ

 ٝل  12ل

دألاو ٝٙلٖدثُٓٝٙلنهة دسد لدنديتل
٘ضتسْا .ل
دعًٗ

ل

3.51

 1.046ل

 70.2ل ي ٗ

ٝ

ل

٘و ددغليددِلدؾددتٖىلس ددٌل ل)4لأّل س ددٝلمماس ددٝليددت٘ ٛلدثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝل لأياَددٝل
دنعاصًٝلصُعا٠لنحة د ل عتللدن ث لدثةانٚلكاَالي ٗ د ,ٝلدذلل هدغلدث ٗ دطلدؿ دا ٚل
)3.51ل ام ددليعٙاس)1.046 ٛلٖ دا ٠لدنحةد د لل )49291لأَٓدالمتداسأل تس دٝلجانٙدٝل,ل
ٖت دٖحلدث ٗ دطل دال ل)4.19- 4.10لٖ دا ٠لدنحةد د ل ل,3ل,5ل,6ل,7ل8ل,9,ل,10ل,11ل
12ل)لأَٓددالمتدداسأل تس ددٝلي ٗ د ٝل,لٖت د دٖحلدث ٗ ددطلدؿ ددا ٚل ددال ل3.20ل -ل,)3.39ل
ٖ ددا ٠ل لدن ت ددٝلد ٖتلدنحة د ٜل ل)1لٖدندديتلتددُطلجهددٞل ٘ ددتثلجددِل ًٙددٔلٖيع ةتدتددٔ)ل
ي ٗ طل

ا ٚل )4.19لٖدمد ددليعٙداسٛل ل,)0.679لٖ دا ٠ل لدن ت دٝلد اد ٜلدنحةد ٜل

)12لٖدنددديتلتدددُطلجهدددٞل ٘ ادددلل اؿ د د الّلدنُ دددا١للدألاو ٙدددٝلٖدثُٓٙدددٝلنهةد د دسد لدنددديتل
٘ضددتسْا)لي ٗ ددطل
دنُ ٝ ٙلدث ٗ

ددا ٚل ل)3.20لٖدمدد ددليعٙدداسٛل )1.152لٖ٘عدد ٛلدن ا د لْددلٕل

ٝلن عتلدن ث لدثةانٚلدتلدْ ًاٍليت٘ لدثتس ٝليًاس ٝلدن ث لدثةدانٚل ل

اَ لدنضحا لٖدن دهٗمل ٙد ل٘ دجدلٚلدؾٗدَد لٖدنةٗدجدتلد او ٙدٝل لتعايهدٔللٖ٘,اٗ ِّدأل
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ال هٗكٔلدنةٙا ٛلٖدث ا لدنيتلُ٘ا ٛل ٓا,لٖ٘ ض لدل

| د .محمد حمود علي النعمان

ةلتل ٛللتلد رتدٍلدآلا ِ٘ل

نٔ,لٖ٘ ة لدنتٖد علدنتداهٝٙلدنُ ٙهٝليةول لد اوظل,لدن حاَ...ٚدخل)لنتٟلدثعهًا,ليدال
٘دددل ٛلدتلد ستةدددا٠لي د د ٟٗللدثعهًدددالدتلد لجدددو,٠لنٙد د ًكِليدددِلغد د ألدنةةدددٝلندددتٟل
دثعهًا,لٖمتكٌُٓٙليِلد د٠لدثٓداٍلدنديتلدٖكهدٓالدندٌٓٙلٖ,تعد ٟلْدلٕلدنُ  ٙدٝلدث ٗ د ٝل
أ٘غالدتلدّلدثعهًالٖدثعهًا لي هٝلدن عهٌٙلدنةاَٗٛل ياَدٝلدنعاصدًٝلصدُعا٠ل٘دتسكّٗل
دي ومليت٘ ٛلدثتدسألنه هٗكٙا لدثةانٝٙلدتل تليا٠ليِلاوىل ٙايٌٓل ان دتثلجدِل
ًٌٓٙلٖيع ةتدتٌٓل,لٖي دجاتٌٓلنهةٗدجتلد او ٝٙل لتعايهدٌٓ,لٖ دعٌٓٙلدؾدا لنه ٗ ٙدأل
ددال ددهٗكٌٓلدنةٙددا ٛلٖدث ددا لدندديتل٘ليُددٗدل ٓددال,لٖ ددعٌٓٙلدؾددا لدتلتةددتٌ٘لدثضدده ٝل
دنعايددٝلجهددٞلدثضدده ٝلدنشحضدد,,ٝٙلٖ ددتل٘ع د ٟلذنددللد٘غ داًلدتلمت ددعلدثددتسد٠لٖدثددت٘ د ل
اثةانٙا ل لتعايهدٌٓليدعلدثعهًدالٖدثعهًدا ,ل ٙد ل٘ ُ دٗدلدؿدت٘ لدؾداسحلدٖلدحملد ل
نألا ِ٘,لٖ٘عرت ّٗل األا ا٠لجُتلدك شا ٓال دتّٖل د ,لٖ دتلتعد ٟلْدلٕلدنُ  ٙدٝلدتل
د سدملدثعهًالٖدثعهًا لأّليتسد٠لدثتدسأل٘ةٗيّٗل دٗ لد ٙا دا لدثعهًدالٖدثعهًدا ل
ولتٗ لد ٙا اتٌٓلدنشحضٝٙل .ل


متل

بعد التحفيس ا هلاوية :
دداقلدث ٗ د ا لدؿ ددا ٝٙلٖد م د ددا لدثعٙاس٘ددٝلٖدن ت د لٖ س ددٝلمماس ددا ل

يت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنحة د ل عت دن ح ٙلدإلهلايٙدٝليدِلٖ ٓدٝل
َع لدثعهًالٖدؾتٖىلس ٌل )5ل٘ٗعكلذنل .ل
ددوه ( :)2املتوشطات ابصابية وا حنرافات املعيارية و الٍصبية والدردة والرتبو لهن فكرة
وَ فكرات اجملاه الجاٌ (دردة ممارشة وديري املدارط الجاٌوية ا اواٌة العاصىة صٍعاء بعد
التحفيس اصهلاوية وَ ودّة ٌظر املعمىني)
دن ٌ
دلا ٕ .ل
٘ٗعك لدن ؤ٘ ٝلدث ة ه ٝلن ٗ٘ ل

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

دنُ ٝٙ

3

٘ تث لعًاأ لجًا له لل

 3.60ل  1.386ل

د ًْٝٙل

2

٘ تثل حاؤىلجِلدث ة و .ل

دؿ ا  ٚل دثعٙاس ٛل

72

 3.66ل  0.981ل 73.2
 3.39ل  1.092ل 67.8
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دنعًول لدثتس  .ٝل
4
5
6

٘الكّت جه ٞأًْ ٝٙلٖ ٗ ل
ان ٝدثتس  .ٝل

يماجٚل

٘عًو لجه ٞلد ةاس ٜلسٖح لدن تٛل
الدثعهًا .ل
٘ش علدثعهًالجهٞلدنعًول ٖحل
دنح ٘ألدنٗد ت .ل
٘عًو لجه ٞلت ٗ٘

7

ل

 3.58ل  1.017ل 71.6

جان ٝٙل

 3ل
6

 3.34ل  1.109ل 66.8

يٗ

ٝ

 3.36ل  0.968ل 67.2

يٗ

 ٝل  5ل

ل تسد ل

دثعهًا لٖمتك ٌُٓٙلنٙكَٗٗدل

 3.30ل  1.125ل

66

يٗ

 ٝل  7ل

ا ٜل ت  .ل
8

٘ ُٞلدث ا لد دس٘ٝلدؿت٘ة .ٝل
دعًٗ

ل

 3.25ل  1.138ل
3.44

يٗ

ٝ

65

 1.073ل  68.8ل ي ٗ

ٝ

8

٘و ددغليددِلدؾددتٖىلس ددٌل ل)5لأّل س ددٝلمماس ددٝليددت٘ ٛلدثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝل لأياَددٝل
دنعاصدددًٝلصدددُعا٠لنحةدد د ل عدددتلدن حٙدد لدإلهلايٙدددٝلكاَدددالي ٗ دد ,ًٝلدذل هدددغلدث ٗ دددطل
دؿ دددا ٚل )3.44ل دددام ددليعٙددداسٛل ل)1.073لٖ دددا ٠لدنحةددد د ل ,13ل,14ل)16لأَٓدددال
متاسأل تس ٝلجان,ٝٙلٖت دٖحلدث ٗ طل دال ل- 3.58ل)3.66لٖ دا ٠لدنحةد د ل ل,15ل,17ل
,18ل,19ل20ل )لأَٓددالمتدداسأل تس ددٝلي ٗ د ٝلٖت د دٖحلدث ٗ ددطلدؿ ددا ٚل ددال ل- 3.25ل
,)3.39لٖ ددا ٠ل لدن ت ددٝلد ٖتلدنحة د ٜل ل)14لٖدندديتلتددُطلجهددٞل ل٘ ددتثلعًدداألجًددال
ه للدلدا ٕل)لي ٗ دطل

دا ٚل ل)3.66لٖدمد ددليعٙداسٛل ل,)0.981لٖ دا ٠ل لدن ت دٝل

د ا ٜلدنحة ٜل )20لٖدنيتلتُطلجهٞل ٘ ُٞلدث ا لد دس٘دٝلدؿت٘ةدٝل)لي ٗ دطل
)3.25لٖدم ددليعٙاسٖ٘,)1.138 ٛع ٛلدن ا

دا ٚل

لْدلٕلدنُ  ٙدٝلدث ٗ د ٝلن عدتلدن حٙد ل

دإلهلايٝٙلدتلدّليت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لندتٌ٘ٓلدنةُاجدٝلدنكا ٙدٝل
ًْٝٙلدنةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙلٖع ٖسٜلمماس د ٓالنكَٗٓدالت دٌٓل لت دٗ٘ لد دسٜلدنرت ٗ٘دٝل,ل
دتل اَ لدَٓالت ك لجهدٞلدؾاَد لد او دٚل لدن عايدولممدال٘دت علدثعهًدالدتلد درتدٍل
يت٘ ٌ٘ٓلٖ لىلأ ضٞلطا اتٌٓلن ُحٙلليٓايٌٓلنكّٗلدؾٗدَ لد او ٝٙليِل ولدثدتسد٠ل
ػددلقلدثعهًددالمددٌْٗ,لٖ ددتلتعد ٟلْددلٕلدنُ  ٙددٝلدتل ددتسٜلدثددتسد٠لجهددٞلتٗعددٙكلدن ؤ٘ددٝل
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دث د ة هٝٙلن ددٗ٘ لدنعًددول لدثتس ددٝل,لٖ ددتستٌٓلد٘غ داًلجهددٞلد د ةاسٜلسٖحلدن ددتٛل ددال
دثعهًال,لٖتش ٙعلدثعهًالجهٞلؼًولدث لٖنٝٙل,لٖ ٙائل انعًول ٖحلدنح ٘ألدنٗد ت.ل ل
 بعد ا عتبارات الفردية لألخريَ :
متل

اقلدث ٗ

ا لدؿ ا ٝٙلٖد م د ا لدثعٙاس٘ٝلٖدن تد لٖ س دٝلمماس دا ليدت٘ ٛل

دثتدسألدنةاَٗ٘دٝل ياَدٝلدنعاصدًٝلصدُعا٠لنحةد د ل عدتل د ج داسد لدنح ٘دٝلنألاد ِ٘ليدِل
ٖ ٓٝلَع لدثعهًالٖدؾتٖىلس ٌل )6ل٘ٗعكلذنل .ل
ددوه ( :)2املتوشطات ابصابية وا حنرافات املعيارية و الٍصبية والدردة والرتبو لهن فكرة
وَ فكرات اجملاه الجالح (دردة ممارشة وديري املدارط الجاٌوية ا اواٌة العاصىة صٍعاء بعد
ا عتبارات الفردية لألخريَ وَ ودّة ٌظر املعمىني)
سٌ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

دنحة ٜ

دث ٗ طل د م ددل د ًْٝٙل

دؿ ا  ٚل دثعٙاس ٛل دنُ  ٝٙدثًاس ٝ

٘ دجٚلدنح ٖةلدنح ٘ٝل الدثعهًا .ل  3.36ل
ودددرتٍلدثعهًدددالك شدددحاظلهلدددٌل
يكاَ ٌٓ .ل
٘عدددربلجدددِلتةدددت٘ ٕلنهًعهًدددالجُددددتل
أ دٌٓ١لدؾٙتلنهعًو ل
٘ش د علجهددٞلدن عدد لجددِلدأل كدداسل
ٞلنٗلتعاسعاليعلأ كاسٕ .ل
٘ د د ألدؿًددداألٖد ن د د دٍلٖدنةةدددٝل
نتٟلدثعهًا .ل
٘ دداجتلد ادد ِ٘لجهددٞل جددٌلَةددداطل
دنةٜٗلنتٌ٘ٓ .ل
٘ٗنٚلدْ ًاياًل كدولدث ؤٖ دال ّٖل
ؼ ٙلأٖلد ةُا .٠ل
٘عًولجهٞل يللدثعهًالد َ ٗدٙ١ال
تتسهٙاًل لدنعًولدثتس  .ٚل
٘ٓ ٌل دانح لكدّٗلنت٘دٔلد ٙا دا ل

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

س ٝل

1.102

66.6

 3.91ل

 0.852ل

77

 3.88ل

 0.869ل 76.4
66

 3.33ل

 1.112ل

 3.40ل

 1.088ل 67.4

 3.32ل

 1.116ل

 3.37ل

 1.119ل 65.8

 3.42ل

 1.081ل 67.8

 3.30ل

 1.122ل 65.4
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ٖ دددتسد لٖطًٗ دددا لك هحدددٝلجدددِل
د ا ِ٘ل .ل
دعًٗ

3.47

ل

 1.061ل  69.4ل ي ٗ

ٝ

٘و ددغليددِلدؾددتٖىلس دٌل )6لأّل س ددٝلمماس ددٝليددت٘ ٛلدثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝل لأياَددٝل
دنعاصددًٝلصددُعا٠لنحة د د ل عددتلد ج دداسد لدنح ٘ددٝلنألا د ِ٘لكاَددالي ٗ د ,ًٝلدذل هددغل
دث ٗ ددطلدؿ ددا ٚل )3.47ل ددام ددليعٙدداسٛل ل)1.061لٖ ددا ٠لدنحة د د ل,22ل,23ل)28ل
أَٓالمتاسأل تس ٝلجانٝٙل,لٖت دٖحلدث ٗ طل ال - 3.42ل)3.91لٖ دا٠ل لدنحةد د ل ل,21ل
,24ل,25ل,26ل,27ل)29لأَٓددالمتدداسأل تس ددٝلي ٗ د ٝلٖت د دٖحلدث ٗ ددطلدؿ ددا ٚل ددال
,)3.40- 3.30لٖ ا ٠ل لدن ت ٝلد ٖتلدنحة ٜل )22لٖدنديتلتدُطلجهدٞل لودرتٍلدثعهًدال
ك شدددحاظلهلدددٌليكددداَ ٌٓل)لي ٗ دددطل

دددا ٚل ل)3.91لٖدمد د ددليعٙددداسٛل ل,)0.852ل

ٖ دددا ٠ل لدن ت دددٝلد ادد ٜلدنحةد د ٜل )29لٖدنددديتلتدددُطلجهدددٞل ٘ٓد د ٌل دددانح لكدددّٗلنت٘دددٔل
د ٙا ا لٖ تسد لٖطًٗ ا لك هحٝلجِلد ا ِ٘)لي ٗ دطل

دا ٚل ل)3.30لٖدمد ددل

يعٙددداسٛل ,)1.122لٖ٘عدد ٛلدن ا دد لْدددلٕلدنُ  ٙدددٝلدث ٗ دد ٝلن عدددتلد ج ددداسد لدنح ٘دددٝل
نألا ِ٘لدتلأّليتسد٠لدثتدسألدنةاَٗ٘دٝل ياَدٝلدنعاصدًٝلصدُعا٠ل٘ دجدّٗلدنحد ٖةلدنح ٘دٝل
دالدثعهًددال,لٖورتيددّٗلدثعهًددالك شددحاظلهلدٌليكدداَ ٌٓل,لٖ٘عددربّٖلجددِلتةددت٘ ٌْل
نهًعهًددالجُددتلد دٓ١ددٌلدؾٙددتلنهعًددو,لٖ ددتلتعد ٟلد٘غداًلدتلأّليددت٘ لدثتس ددٝل٘عًددولجهددٞل
ي دداجتٜلدثعهًددال لت ددٗ٘ لَةدداطل ددٗتٌٓليددِلاددوىلغ د لألدؿًدداألٖد ن د دٍلٖدنةةددٝل
نتٌ٘ٓ,لٖيِلاوىلتش ٙعٌٓلجهٞلدن ع لجِلد كاسٌْل ٞلٖنٗلتعاسعدٔليدعلد كداسٕ,ل
ٖ ٙاٍلدثت٘ ل تيللدثعهًالد َ ٗدٙ١التدتسهٙاًل لدنعًدول,لٖ دتلتعد ٟلْدلٕلدنُ  ٙدٝلدتل
دْ ًالدثت٘ ل اثعهٌلكّٗلنت٘ٔلد ٙا ا لٖ تسد لٖطًٗ ا لك هحٝلجِلد ا ِ٘ .ل
* بعد ا شتجارة الفهرية(العكمية) :
متل

دداقلدث ٗ د ا لدؿ ددا ٝٙلٖد م د ددا لدثعٙاس٘ددٝلٖدن ت د لٖ س ددٝلمماس ددا ل

يدت٘ ٛلدثددتدسألدنةاَٗ٘دٝل ياَددٝلدنعاصددًٝلصدُعا٠لنحةد د ل عدتل د

د ةاسٜللدنحك ٘ددٝليددِل

ٖ ٓٝلَع لدثعهًالٖدؾتٖىلس ٌل )7ل٘ٗعكلذنل .ل
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ددوه( :)7املتوشطات ابصابية وا حنرافات املعيارية و الٍصبية والدردة والرتبو لفكرات
اجملاه الراب (دردة ممارشة وديري املدارط الجاٌوية ا اواٌة العاصىة صٍعاء بعد ا شتجارة
الفهرية (العكمية)وَ ودّة ٌظر املعمىني)
سٌ
1
2
3

دث ٗ طل د م ددل د ًْٝٙل

دنحة ٜ

دؿ ا  ٚل دثعٙاس ٛل دنُ  ٝٙدثًاس ٝ

ود د ظلجهدددٞلد٘ضددداىلدثعهٗيدددا ل
دؾت٘تٜلدتلدثعهًا .ل
٘ةددتٍلدنعددّٗلٖدث دداجتٜلنهًعهًددال
ن

س ٝل

ٙألد كاسلدؾت٘ت .ٜل

٘ ه د ليددِلدثعهًددالترب٘ د لآسدٓ١ددٌل
ٖيةرت اتٌٓ .ل

دن ت ٝ

 3.65ل

 0.986ل

73

جانٝٙ

1

 3.50ل

 1.050ل

70

جانٝٙ

2

 3.37ل

 1.099ل 67.4

يٗ

ٝ

4

٘ هددددعلدثعهًددددالجهددددٞلدلددددا د ل
4

دث دددتجاليددددٌُٓلنو ددد حا ٜليددددِل

 3.39ل

 1.092ل 67.8

يٗ

ٝ

3

اربدتٌٓ .ل
ودد لد ادد ِ٘لجهددٞللدنُعدد لدتل
5

دثشددكو ليددِل ٗدَ د لك هحددٝل

 3.33ل

 1.112ل 66.6

يٗ

ٝ

5

جُتلدنةٙاٍلعهٓا .ل
6
7

٘شدد د علجهددددٞل ددددولدثشددددكو ل
٘ةٝلي ك  .ٜل
٘ةدددرتحلط ددداًل ت٘دددتٜلنهُعددد ل ل
كٙحٝٙلدمتاٍلدثٓاٍ .ل
دعًٗ

ل

 3.26ل

 1.134ل 65.2

يٗ

 3.31ل

 1.119ل 66.2

يٗ

ٝ

 68ل ي ٗ

ٝ

3.40

 1.088ل

 ٝل  7ل
6
ل

٘و ددغليددِلدؾددتٖىلس ددٌل ل)7لأّل س ددٝلمماس ددٝليددت٘ ٛلدثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝل لأياَددٝل
دنعاصددًٝلصددُعا٠لنحةدد د ل عددتلد

دد ةاسٜلدنحك ٘ددٝل دنعةهٙدد)ٝكاَالي ٗ دد ,ًٝلدذل هددغل

دث ٗ ددطلدؿ ددا ٚل )3.40ل ددام ددليعٙدداسٛل )1.088لٖ ددا ٠لدنحةد د ل ,30ل,31ل)33ل
أَٓالمتاسأل تس ٝلجانٝٙل,لٖت دٖحلدث ٗ طل ال - 3.39ل)3.65لٖ دا ٠لدنحةد د ل ل,32ل
,34ل,35ل)36لأَٓددالمتدداسأل تس ددٝلي ٗ د ,ٝلٖتد دٖحلدث ٗ ددطلدؿ ددا ٚل ددال - 3.26ل
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,)3.37لٖ ددا ٠ل لدن ت ددٝلد ٖتلدنحة د ٜل ل)30لٖدندديتلتددُطلجهددٞل لو د ظلجهددٞلد٘ضدداىل
دثعهٗيدا لدؾت٘ددتٜلدتلدثعهًدال)لي ٗ ددطل

دا ٚل ل)3.65لٖدمد ددليعٙدداسٛل ,)0.986ل

ٖ ددا ٠ل لدن ت ددٝلد ا د ٜلدنحة د ٜل )35لٖدندديتلتددُطلجهددٞل ٘ش د علجهددٞل ددولدثشددكو ل
٘ةٝلي ك )ٜلي ٗ طل

ا ٚل )3.26لٖدمد ددليعٙداسٛل ,)1.134لٖ٘عد ٛلدن ا د ل

ٝلن عتلد

ةاسٜلدنحك ٘ٝل دنعةه)ٝٙلدتل ٙاٍليتسد٠لدثتدسألي ا عدٝل

ْلٕلدنُ ٝ ٙلدث ٗ

دن ددددٗسد لدث دددداسجٝلٖااصددددٝل لدؾٗدَدد د لدنعهًٙدددد,ٝلٖدلنرت ٗ٘دددد,ٝلٖدن كُٗنٗ ٙددددٝلدتل
دددتيا, ٠لْٖدددلدل دددتٖسٕل عٓدددٌلدتليٗدك دددٝلدث د د تثا لٖااصدددٝل لدعددداىلد دسٛل
ٖدنرت ددٗٛلٖدنعًددولجهددٞلد

د حا ٜليُٓددال لؼ ددالٖت ددٗ٘ لدنعًهٙددٝلد دس٘ددٝلٖدن عهًٙٙدد,ٝل

ْٖددلدليددال٘ددت عٌٓلدتلتةددتٌ٘لدنعددّٗلٖدث دداجتٜلنهًعهًددالن

ٙددألد كدداسلدؾت٘ددت,ٜل

ٖ ٙايٌٓل اطو لدثعهًالجهدٞلدلدا د لدثعهًدالدث دتجالنو د حا ٜليدِلادربدتٌٓ,لٖ دتل
تع ٟلْلٕلدنُ ٝ ٙلدتل عٚلدثتسد٠لدتلتةتٌ٘ليةرت دا ل ت٘دتٜلنهُعد ل لكٙحٙدٝلتُحٙدلل
ٖدمتاٍلدثٓاٍل,لٖ تلتع ٟلدتل ٙاٍلدثدتسد٠ل شد ٙعلدثعهًدلالجهدٞل دولدثشدكو ل د ةل
ي ك د ٜل,ليددعلع د ٖسٜلي دجدداٜلدنُع د لدتلدثشددكو ليددِل ٗدَ د لك هحددٝلجُددتلدنةٙدداٍل
عهٓا .ل
ثاٌياً  :الٍتا ر املتعمكة بالصةماه الجةاٌ ووٍاقشةتّا:للَٖضدٔ:لْدولتٗ دتل د ٖةلذد ل ندٝل
ل ضدداٝٙ١لجُددتلي د ٟٗلدنت ن دٝلل αل=)٫٠٫٠ل ددالي ٗ ددطلتةددت٘ لجُٙددٝلدنتسد ددٝلنتس ددٝل
مماس ٝليت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنهةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙليِلٖ ٓدٝلَعد ل
دثعهًالٖدثعهًا لتع ٟلث

د ل دؾُ ل,ليتٜلدـرب,ٜلدثلْولدنعهً)ٚ؟

ٖنإل ا ٝلجِلْلدلدن لدىلمتلصٙاغٝلثوثل عٙا ,لٖمتلدن ةأليُٓا,لٖكاَالدنُ دا١لل
جهٞلدنُ ٗلدن ان :ٚل
 )1دنح عٝٙلدألٖت:ل ٖتُطلجهٞلأَدٔل لتٗ دتل د ٖةلذد ل ندٝلل ضداٝٙ١لجُدتلي د ٟٗل
αل=)٫٠٫٠ل لي ٗ

ا لتةت٘ د لأ د لدنعُٙدٝللنتس دٝللمماس دٝلليدت٘ ٛللدثدتدسألل

دنةاَٗ٘ٝل ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنهةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙليدِللٖ ٓدٝللَعد للدثعهًداللٖدثعهًدا لل
تعد ٟلثد
دن ا

لدؾددُ ل ذكد ,لأَةدد.)ٞللٖنه ةددأليددِلصد ٝلدنح عددٝٙل ةددتلد د حتٍل

لد ا اسلدن اٚ١ل) (t- testنع ُٙالي ةه ا,لٖ تلكاَالدنُ ا١للكًدال ل

دؾتٖىلدن انٚلس ٌل  :)8ل
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ددوه رقي ( ٌ )2تا ر ا ختبار التا ) (t- testلعيٍتني وصتكمتني لمهشف عَ د لة الفروم بني
وتوشط تكدير عيٍة الدراشة لدردة ممارشة وديري املدارط الجاٌوية بأواٌة العاصىة صٍعاء لمكيادة
التحويمية وَ ودّة ٌظر املعمىني واملعمىات تعس ملتغري اجلٍض (ذنورو إٌاخ)

دن ث ل

ذك

107

3.861

0.879

دثةان ٚل

دَةٞ

217

3.512

1.321

دن ح ٙل

ذك

107

3.021

1.196

دإلهلاي ٝٙل دَةٞ

217

2.981

1.203

ذك

107

3.111

1.174

دَةٞ

217

3.260

1.134

ذك

107

3.122

1.175

دنحك ٘ ٝل دَةٞ

217

3.431

1.077

ذك

107

3.031

1.193

سٌ

دعاى

دؾُ

دنعت

دث ٗ ط

1

2

د ج اسد ل
دنح ٘ٝل

3

نألا ِ٘
4

د م ددل

د

ةاسٜل

دعًٗ ل

 ) ًٝٙل

دثعٙاسٛ

sig

1.48

 0.412ل

1.11

 0.356ل

1.25

0.451

1.46

 1.63ل

1.63

0.511

1.174
دنكه ٚل دَة3.116 217 ٞ
قيمة  tالجدولية عند درجتي حرية (  )233و مستوى داللة ( )٫٠٫٠تساوي ()89.1

ي ٗ ٟل
دنت ن ٝل

غ ل
دنٝ
غ ل
دنٝ
غ ل
دنٝ
غ ل
دنٝ
غ ل
دنٝ

٘ غكليِلدؾتٖىلدن ا أل )8لأّل ًٝٙل" "لدحمل ٗ ٝلأ دوليدِل ًٙدٝل" "للدؾتٖنٙدٝلل ل
يمٙعلدعا

,ل كًدال٘ د الدّل ًٙدٝلي د ٟٗلدنت ندٝلنكدول عدتليدِلد عدا لأكدربليدِل

ًٝٙل ل,) 0.05لْٖلدل٘دتىلجهدٞلجدتٍلٖ دٗ ل د ٖةلذد ل ندٝلل ضداٝٙ١ل لل ا دا لأ د د ل
دنعُٙددٝل لكددولتهددللد عددا لتع د ٟلث د

لدؾددُ ,لكًددال٘ د الأّلدنةًٙددٝلدث هةددٝل" "ل

دحمل ٗ ٝلؾًٙعلد عا لف ًعٝلت اٖٛل ,)1.63لْٖٚلأ وليِل ًٝٙل" "لدؾتٖنٙدٝلٖدنديتل
ت دداٖ,)1.98 ٛلكًددالدّل ًٙددٝلي د ٟٗلدنت نددٝلؾًٙددعلدعددا

لت دداٖٛل ل)0.511لْٖددٚل

أكربليِل ًٝٙل )0.05للممال٘تىلجهٞلجتٍلٖ ٗ ل ٖةلذد ل نٝلل ضداٝٙ١ل دالل ا دا ل
أ د لدنعُٝٙل ٗىل س ٝلمماس ٝليت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل ياَدٝلدنعاصدًٝلصدُعا٠لنهةٙدا ٜل
دن ٗ٘هٝٙلتع ٟلث

لدؾُ ,لممال٘عينل ٗىلدنح ضلدنضح .ٛلٖ٘ع ٖلدن ا د لذندلللتل

أّليمٙددعلأ د د لجُٙددٝلدنتسد ددٝل٘ٗد ٓددّٗلظ د ٖدلل دس٘ددٝلي ةاس ددٝلممددالهعددولتةددت٘ دتٌٓل
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ي ةاس ددد,ٝلٖندددلنللالتعٓد د ل د د ٖةلذد ل ندددٝلل ضددداٝٙ١ل لد د د ا لاتٌٓلتعد د ٟلثد د

ل

دؾدددُ .,.لٖ دددتلتعد د ٟلْدددلٕلدنُ  ٙدددٝللتلأّللدثعهًدددالٖدثعهًدددا لندددتٌ٘ٓلتةد د ولنهةٙدددا ٜل
دن ٗ٘هٙددد,ٝلٖ٘ غ دددلٗدل لأّل٘كدددّٗلدثدددت٘ ّٖلأكةد د لمماس دددٝلهلدددا,ل ٗصدددحٓالدنةٙدددا ٜل
دألاو ٝٙلدنيتلت ُا

ليعلدن ٝ٢ٙلدنرت ٗ٘ٝلدنديتلتٓدتدللتلصدُاجٝلدنحد لدثدٗدطِلصدُاجٝل

د ًاجٙدد.ٝلٖسيددالتع د ٟلْددلٕلدنُ  ٙددٝللتلأّلدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝلت حددألٖسغ ددا للدثعهًددال
ٖدثعهًدا لٖيٙدٗهللٌ.لٖ دتل ٘عد ٟل ذندلل لت أّ غدٝٙللد ْ ًداٍل انةٙدا ٜل دن ٗ٘هٙدٝل ندتٟل
دثت٘ ِ٘ َا ع يِ ُداج ٌٓلألًْٓ ٙدا,لٖندلنلل ٘ دلىل كدول يدت٘ لٖيدت٘ ٜل يدال ٘ د ٙعل يدِل
ٓدٗ ل

د ل ظد ٖدل جًهدٔل ندٙعك ل صدٗسٜللها ٙدٝل جدِل للدا ٕل

د ٙول تًُٙدٝل ْدلٕل

دثٓداسد ل نت٘دٔ,ل ٖ دتل ٘عد ٟل ذندللد٘غداًلدتلتشدا ٔل مماس دٝل يدت٘ ٛل ٖ يدت٘ د ل دثدتدسأل
د ل ضدٗهلٌل جهدٞل َحد ل دندتٖسد ل دن تس٘ ٙدٝل أثُدا٠لدـتيدٝل ٖ ,دنديتل تٓدتدل لت تًُٙدٝل
دتسدتٌٓل

ك هدفل دعدا

,لكًدال أّ دثدت٘ ِ٘ل ٖدثدت٘ د ل ىغدعٗدل ندُح ل دنعد ٖدل

ضدا ٘ٝل ٖد

ًاجٙدٝل.للٖت حدأل ْدلٕل دنُ  ٙدٝل يدعل َ  ٙدٝل سد دٝل ج ٙدٞل

دن ٙا دٝٙل ٖد

,)2008لٖ سد دٝلد دٗلْدتددل ل )2010دنديتلأشداس للت جدتٍل ٖ دٗ ل د ٖةل
دنةٙدا ٜل دن ٗ٘هٙدٝل تعد ٟل لتلدؾدُ ل ندتٟل جُٙدٝل دنتسد د,ٝل

لمماس دٝل

دال ؽ هدفل جدِل سد دٝل

دنعُد ٛل ل,)2005لٖ سد دٝلدنشد ٘حٚلٖدن دُكل ل)2010لدنديتل أشداس ل لت ٖ دٗ ل د ٖةل ل
مماس  ٝدنةٙا  ٜدن ٗ٘ه ٝٙتع ٟللت دؾُ

نت ٟج ُٝٙدنتسد  .ٝل

) 2لدنح عددٝٙلدنةاَٙددٝلٖتددُطللجهدد:ٞل لتٗ ددتل دد ٖةلذد ل نددٝلل ضدداٝٙ١لجُددتلي دد ٟٗللللللللللل
αل=)٫٠٫٠ل لي ٗ د د ا لتةدددت٘ د لأ د د د لدنعُٙدددٝلنتس دددٝلمماس دددٝليدددت٘ ٛلدثدددتدسأل
دنةاَٗ٘ٝل ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنهةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙليِلٖ ٓٝلَعد لدثعهًدالٖدثعهًدا لتعد ٟل
لدثلْولدنعهًٚل هٍٗلت ٗٛل,ن ٙاَ  /كانٗس٘ٗأ,ل سد ا لجهٙال عتلدؾايع .)ٝل

ث

ٖيِل أ ول طلص ٝلدنح عدٝٙلدث عهةدٝليد

لدثلْدولدنعهًدٚلد د حتٍلدن ا د لؼهٙدول

دن اِ٘لدأل ا ٛلَٖ ا١للدؾتٖىلدآلتٚلتٗعكلذنل :ل
ل
ل
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ددوه رقي ( )2حتمين التبايَ األحادي ( )One Way ANOVAلكياط الفروم ا آراء
أفرد عيٍة الدراشة حوه (دردة ممارشة وديري املدارط الجاٌوية بأواٌة العاصىة صٍعاء
لمكيادة التحويمية وَ ودّة ٌظر املعمىني واملعمىات تعس ملتغري املمِن العمى
سٌ

س ٝلدؿ ٘ٝ

داولدعًٗجٝ

 200.334ل  323ل
ل  2.882ل

 2ل  1.441ل

 201.312ل  321ل  0.627ل
 204.194ل  323ل
ل  3.102ل

 2ل  1.551ل

 2.510ل

الدعًٗجا

دث عا

دعًٗ

 197.222ل  321ل  0.614ل

 198.312ل  321ل  0.618ل

دنكه ٚل
 201.414ل  323ل
دعًٗ
قيمة  Fالجدولية عند درجتي حرية (  ) 238 , 3و مستوى داللة ( )٫9٫٠تساوي ()29٫3

 0.511ل

دعًٗ ل

داولدعًٗجٝ

ل  3.112ل

 2ل  1.556ل

 2.298ل

4

دنحك ٘ ٝل

الدعًٗجا

 206.700ل  323ل

 0.622ل

د

ةاسٜل

دعًٗ

ي ٗ طل

نألا ِ٘ ل

داولدعًٗجٝ

ًٝٙلf

3

الدعًٗجا

 203.367ل  321ل  0.634ل

 2.534ل

دنح ٘ٝل

دعًٗ

 2ل  1.667ل

 0.120ل

د ج اسد ل

داولدعًٗجٝ

 192.465ل  323ل
ل  3.333ل

ل
 2.631ل

2

دإلهلاي ٝٙل

الدعًٗجا

 190.162ل  321ل  0.592ل

 0.074ل

دن ح ٙل

دعًٗ

1.946

1

دثةان ٚل

داولدعًٗجٝ

ل  2.303ل

 2ل  1.152ل

 0.095ل

دن ث ل

الدعًٗجا

دث عا

ل

sig

دعاى

يضتسلدن اِ٘

فًٗ ل

ي ٗ ٟل
دنت ن ٝل

غ ل دنٝ

غ ل دنٝ

غ ل دنٝ

غ ل دنٝ

غ ل دنٝ

٘ غدددكليدددِلدؾدددتٖىلدن دددا ألس دددٌل )9لأّل ًٙدددٝل"د"لدحمل دددٗ ٝلأ دددوليدددِل ًٙدددٝل"د"ل
دؾتٖنٙددٝلل ليمٙددعلدعددا
دعا

,لكًددال٘ د الدّل ًٙددٝلي د ٟٗلدنت نددٝلنكددولفدداىليددِل

لأكربليِل ًٝٙل )0.05لْٖلدل٘تىلجهٞلجتٍلٖ ٗ ل ٖةلذد ل نٝلل ضداٝٙ١ل ل

ل ا دددددددا لدث دددددددٗثال لكدددددددولتهدددددددللدعدددددددا

لتعددددد د ٟلثددددد د

لدثلْدددددددولدنعهًدددددددٚل

ن ٙدداَ  /كانٗس٘ٗأ,ل سد ددا لجهٙددال عددتلدؾايعددٝل),لكًددال٘ د الأّلدنةًٙددٝلدث هةددٝل
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"د"لدحمل دددٗ ٝلؾًٙدددعلدعدددا

| د .محمد حمود علي النعمان

لف ًعدددٝلت ددداٖٛلل )2.510لْٖدددٚلأ دددوليدددِل ًٙدددٝل"د"ل

دؾتٖنٝٙلٖدنيتلت اٖٛل ,) 3.07لكًداللّل ًٙدٝلي د ٟٗلدنت ندٝلؾًٙدعلدعدا

ٛل
لت داٖ ل

)0.511لْٖددٚلأكددربليددِل ًٙددٝلل ل)0.05لممددال٘ددتىلجهددٞلجددتٍلٖ ددٗ ل دد ٖةلذد ل نددٝل
ل ضاٝٙ١ل الل ا دا لأ د د لدنعُٙدٝل دٗىل س دٝللمماس دٝلليدت٘ ٛللدثدتدسأللدنةاَٗ٘دٝلل ياَدٝل
دنعاصًٝلصُعا٠لنهةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙليِلٖ ٓٝلَع ليعهًٌٓٙلت عالث

لدثلْولدنعهًد,ٚلممدال

٘عددينل ددٗىلدنح د ضلدنضددح ٛل.لٖ٘ع د ٖلدن ا د لذنددلللتلأّليمٙددعلأ د د لج ُٙدٝللدنتسد ددٝل
٘ٗد ّٓٗلظ ٖدلل دس٘دٝلي ةاس دٝلكًدالأّلندتٌ٘ٓلسؤ٘دٝلي شدا ٓٝل لتةدت٘ ل س دٝللمماس دٝلل
يت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل ياَٝلدنعاصدًٝلصدُعا٠للنهةٙدا ٜللدن ٗ٘هٙدٝللممدالهعدولتةدت٘ دتٌٓل
ٟ
ي ةاس دٝل دان غٌليدِلداد ودليدلْوتٌٓ.لٖ دتل ٘عد ٟلذندلل لت أّ دثلْدول دنعهًدٚل ندت ل
٘شدكول تد ث دًل داجوًلجهدٞلد سدكٓدٌلثًاس دٝل يدت٘ ٛل دثدتدسأل نهةٙدا ٜل

دثعهًدال

دن ٗ٘هٖ ٝٙذنل نكّٗ ْلد دألي ٘شكول ُاج ٝندتٟل دثعهًدال دٗد٠ل أكداَٗدل يدِل محهدٝل
دن كانٗس٘ٗأ أٍل س ا أجه ٞيِ ذنل تس  ٝمماس  ٝيت٘  ٛدثتدسأ دنةاَٗ٘ٝلنهةٙا ٜ
دن ٗ٘هَ ٝٙا ع ٝيِلاربد دثت٘ ِ٘.لٖت حأ ْلٕ دنُ  ٝ ٙيع َ  ٝ ٙسد  ٝجد ٙل ل,)2008ل
ٖل سد ٝلأ ٗلْتددل ,)2010لٖ سد ٝلمس د لٖجٗدطدفل ل )2014دنديتلأشداس ل لت جدتٍل
ٖ ٗ

ٖةل لمماس ٝل دنةٙا  ٜدن ٗ٘ه ٝٙتع  ٟلت دثلْولنت ٟجُٙا دنتسد  .ٝل

) 4لدنح عددٝٙلدنةانةددٝلٖتددُطلجهدد:ٞلل لتٗ ددتل دد ٖةلذد ل نددٝلل ضدداٝٙ١لجُددتلي دد ٟٗللللللللل
αل=)٫٠٫٠ل لي ٗ د د ا لتةدددت٘ د لأ د د د لدنعُٙدددٝلنتس دددٝلمماس دددٝليدددت٘ ٛلدثدددتدسأل
دنةاَٗ٘ٝل ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنهةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙليِلٖ ٓٝلَعد للدثعهًداللٖدثعهًدا للتعد ٟلل
ل ُٗد لدـتي.ٝلل ٖيِلأ ول دطلصد ٝلدنح عدٝٙلدث عهةدٝليد

ث

د حتٍلدن ا

ل دُٗد لدـتيدٝل

لؼهٙولدن اِ٘لدأل ا ٛلَٖ ا١للدؾتٖىلدآلتٚلتٗعكلذنل:ل ل

ل
ل
ل
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ددوه رقي ( )20حتمين التبايَ األحادي ( )One Way ANOVAلكياط الفروم ا آراء
أفرد عيٍة الدراشة حوه (لدردة ممارشة وديري املدارط الجاٌوية بأواٌة العاصىة صٍعاء
لمكيادة التحويمية وَ ودّة ٌظر املعمىني واملعمىات تعس ملتغري شٍوات اخلربة
سٌ

دعاى
دن ث لدثةانٚ

س ٝلدؿ ٘ٝ

دث عا

دن ح ٙلدإلهلاي ٝٙل
نألا ِ٘ ل

د ج اسد لدنح ٘ٝل

د
ةاسٜلدنحك ٘ٝ

دنكه ٚل

ل

دعًٗ

 0.273ل

361

 0.423ل

 1.094ل  4ل

 0.792ل
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 206.700ل 323
ل

ل  0.890ل 0.608ل

 204.300ل  319ل

دعًٗ
الدعًٗجا

0.420

داولدعًٗجٝ

ل

 0.937ل

الدعًٗجا

 0.570ل

دعًٗ

 2.400ل  4ل

 183.357ل 323

 0.738ل

داولدعًٗجٝ

 181.676ل  319ل

 0.273ل 0.647ل

ل

 1.681ل  4ل

 1.465ل

دعًٗ
الدعًٗجا

 197.465ل 323

 0.443ل

4

داولدعًٗجٝ

 0.567ل

3

 193.904ل  319ل

 0.213ل

2

ل

 3.561ل  4ل

ي ٗ طل

دعًٗ
الدعًٗجا

 235.172ل 323

 0.399ل

داولدعًٗجٝ

 0.810ل

 234.202ل  319ل

 0.292ل 0.734ل

الدعًٗجا

ل  1.1169ل  4ل

دنت ن ٝل

يضتسلدن اِ٘

دث عا

ي ٗ ٟل

1

فًٗ ل

ًٝٙلf

sig

غ ل دنٝ

غ ل دنٝ

غ ل دنٝ

غ ل دنٝ

غ ل دنٝ
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 0.647ل

داولدعًٗجٝ

 206.355ل  319ل

| د .محمد حمود علي النعمان

 207.449ل 323
دعًٗ
قيمة  Fالجدولية عند درجتي حرية (  )23٫ , 4و مستوى داللة ( ) ٫٠٫٠تساوي ()394٠

٘ غددكليددِلدؾددتٖىلدن ددا ألس ددٌلل )10لأّل ًٙددٝل"د"لدحمل ددٗ ٝلأ ددوليددِل ًٙددٝل"د"ل
دؾتٖنٙددٝلل ليمٙددعلدعددا
دعا

,لكًددال٘ د الأّل ًٙددٝلي د ٟٗلدنت نددٝلنكددولفدداىليددِل

لأكربليِل ًٝٙل )0.05لْٖلدل٘تىلجهٞلجتٍلٖ ٗ ل ٖةلذد ل نٝلل ضداٝٙ١ل ل

ل ا ا لأ د لدنعُٝٙل لكدولتهدللدعدا

لتعد ٟلثد

دنةًٙددٝلدث هةددٝل"د"لدحمل ددٗ ٝلؾًٙددعلدعددا

ل دُٗد لدـلدرب,ٜلكًدال٘ د الأّل

لف ًعددٝلت دداٖٛل ل)0.423لْٖددٚلأ ددوليددِل

ًٝٙل"د"لدؾتٖنٝٙلٖدنيتلت اٖٛل ,)2.45لكًالأّل ًٝٙلي ٟٗلدنت نٝلؾًٙعلدعا

ل

ت اٖٛل )0.792لْٖٚلأكربليِل ًٝٙل )0.05لممال٘تىلجهٞلجدتٍلٖ دٗ ل د ٖةلذد ل ندٝل
ل ضاٝٙ١ل الل ا دا لأ د د لدنعُٙدٝل دٗىل س دٝللمماس دٝلليدت٘ ٛللدثدتدسأللدنةاَٗ٘دٝلل ياَدٝل
دنعاصًٝلصُعا ٠لنهةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙليدِللٖ ٓدٝللَعد لليعهًدٌٓٙللت عداللثد للدـدربٜلدن عهًٙٙد,ٝل
ممال٘عينل ٗىلدنح ضلدنضح ٛلٖ٘عد ٖلدن ا د لذندلللتلأّليمٙدعلأ د د لجُٙدٝلدنتسد دٝل
٘ٗد ٓددّٗلظ د ٖدلل دس٘ددٝلي ةاس ددٝل,كًددالأّلنددتٌ٘ٓلسؤ٘ددٝلي شددا ٓٝل,لٖ ًٓ داًليشددرتكاًل ل
تةت٘ ل س ٝلمماس ٝليت٘ ٛلدثدتدسأللدنةاَٗ٘دٝلل ياَدٝلدنعاصدًٝلصدُعا٠للنهةٙدا ٜللدن ٗ٘هٙدٝلل
ممالهعولتةت٘ دتٌٓلي ةاس ٝل ان غٌليِلدا ودل رتد ل ُٗد لاربتٌٓ.لٖ تل٘عد ٟللذندللل
لتلأّلدـددربٜلدن عهًٙٙددٝلنددتٟلدثعهًددال لتشددكولت د ث دًل دداجوًلٖ امس داًلجهددٞلد سدكٓددٌل
نتس ٝلمماس دٝلليدت٘ ٛلدثدتدسأللدنةاَٗ٘دٝللنهةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙدٝلل ٖ,دتلل٘عد ٟللذندللللتلعدعفل
تسد لدثتسد٠لجهٞلمماس ٝلْلدلدنُٗ ليِلدنةٙا ٜل اإلعا ٝللتلجتٍلتغًُٔٙل لدإلجدتد لل
دثٓينلأٖلدن تس٘يبلهلٌ.لٖميكِلتح

لْلٕلدنُ ٝ ٙل ّلي

لدـربٜلال٘عتلجدايوًل٘دلث ل

لتضٗسد لدثعهًالأٖلل سدكاتٌٓلل د٠لمماس دٝلدثدت٘ ِ٘لنهةٙدا ٜلدن ٗ٘هٙد.ٝلٖت حدألْدلٕلل
دنُ  ٙددٝليددعلَ  ٙددٝل سد ددٝلدنعُ د ٛل )2005لٖج ٙددٞل ,)2008لٖ سد ددٝلدنش د ٘حٚلٖدن ددُكل
)2010لٖ سد ٝلمس د لٖجٗدطفل )2014لدنيتلأشاس للتلجتٍلٖ ٗ ل ٖةل للدنةٙا ٜل
دن ٗ٘هٙددٝلتعد ٟللتلدـددربٜلنددتٟلجُٙددا لدنتسد دد,ٝل ل ددالؽ هددفليددعل سد ددٝلدن ايددتٛل

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

362

العذد ( )11المجلذ ( )13يىليى 2016م

ISSN : 2410-1818

درجة ممارسة مديري املدارس الثاهوية بأماهة العاصمة صوعاء للقيادة التحويلية من
| د .محمد حمود علي النعمان

وجهة هظر املعلمين واملعلمات

2001ل),ل سد ددٝلدنحةٙددٝل ,)2006لٖ سد ددٝلد ْٗددتددل ل)2010لدندديتلأشدداس للتلٖ ددٗ ل
ٖةل لدنةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙلتع ٟللتلدـربٜلنتٟلجُٙا لدنتسد .ٝل ل
التىصيات:
لعٗ٠لدنُ ا١للدنيتلأ ح

لجُٓدالدنتسد دٝل٘دٗس لدن ا د لجدت دًليدِلدن ٗصدٙا لدنديتل

ميكِلأّلت ٌٓل ل ٘ا ٜل س ٝلمماس ٝلدنةٙا ٜلدن ٗ٘هٙدٝلندتٟليدت٘ ٛلدثدتدسألدنةداَٗٛلل
ياَٝلدنعاصًٝلصُعا,٠لْٖٚلكًال٘ه:ٚ
 .1لجدتد ل د ديلل تتس٘ ٙدٝل شدايهٝل
أًْٓ ٙدال

فداىل دنةٙدا ٜل دن ٗ٘هٙدٝل ندتٟللدثدتسد٠ل عد ٘حٓ لٌ

مماس دٝل دنعًدوللدنرت دٗٛل ٖ ا١دتتٓالليدال٘ دٌٓل لتًُٙدٝليٓداسد لدنةٙدا ٜلل

دن ي ٗ٘هٙيٝلنتٟليت٘ ٛلدثتدسأ.
 .2ل ايددٝل دد ديللتٗجٙددٝليُعًددٝلن ع ٘ددفلدثعهًددال ًْٙددٝلدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝلٖأ عا ْددال
ٖأًْٓ ٙال لت كٙتلدؾاَ لدألاو ٚل لدنعًو.
 .3ع ٖسٜلؼ الش ٖطلدا ٙاسليت٘ لدثتس ٝلٖتةتٌ٘ل ٖسد لنهً ش ال دوللتعٙٙدٌُٓلل
ثٌل٘عةتلدا اسلهلٌ,لٖ٘ ٌلت شٙكلدنلِ٘لد ا ٖدلْلدلد ا اسل ُ اح.
 .4لتلٖ دسٜلدنرت ٝٙلٖدن عه:ٌٙلع ٖسٜلتًُٝٙليٓاسد لدنةٙا ٜلدن ي ٗ٘هٙيٝلنتٟليمٙعليت٘ ٛل
دثل

ددا لدنرت ٗ٘ددٝلغد لدثددتدسأ,ليةددو:ليكاتد لدنرت ٙددٝل احملا عددا ل,لٖدث دك د ل

دن عهًٝٙٙل اثت٘ ٘ا ل,لٖدثُداطألدن عهًٙٙد,ٝللٖدن ٖعدا ,للٖي دكد للدن ْٙدوللدنرت دٗٛلل
ٖدنُح .ٚ
 .5أّلتةددٍٗلدؾايعددا لٖدنكهٙددا لدنرت ٗ٘ددٝل ٗعددعل هددٍٗلل دسٜليتس ددٝٙلأٖلية د سد ل ل
دإل دسٜلدثتس ٝٙلن ه ٝلأ اٍلدنرت .ٝٙ
 .6ع ٖسٜلتش ٙعليت٘ ٛلدثتدسألدنلِ٘ليلْهٌٓلأ وليِل كانٗس٘ٗأ,لنه ضٗىلجهدٞل
س ٝلدن كانٗس٘ٗأ.
 .7ل د د٠لدث ٘ددتليددِلدنتسد ددا ل ددٗىلأ د اقلٖيعٗ ددا لدندديتلؼددٗىل ّٖلمماس ددٝلْددلدل
دنًُطليِلدنةٙا ٜلنتٟليت٘ ٛلدثتدسأ .ل

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

363

العذد ( )11المجلذ ( )13يىليى 2016م

ISSN : 2410-1818

درجة ممارسة مديري املدارس الثاهوية بأماهة العاصمة صوعاء للقيادة التحويلية من
وجهة هظر املعلمين واملعلمات

| د .محمد حمود علي النعمان

المصادر والمراجع:
 )1أ ددٗلس٘ دالش,ل

ددالٖآا د ّٖ,ل2006ل,لدنتد عٙددٝلٖدنددلكا٠لدنعدداطح,ٚللجًدداّ,ل دسل

دنحك
 )2أ ددٗللْددتددلل ,ددايٚللجا٘دددتل ل٥٫١١لٍ):ل" ٖسلدنةٙددا ٜللدن ٗ٘هٙددٝلل لت ددٗ٘ لل عانٙدددٝل
دثعهًدددالدن تس٘ دددٝٙليدددتدسألٖكاندددٝلدن دددٗثلدنتٖنٙدددٝلي ا عدددا لغد د ٜل".لس دددانٝل
يا

ل,ل ايعٝلدأل ْ ل,غ ٜل,ل ه

ا.

 )3أمحتل,لأ ٗلدنٗ ال :)1994لص د لٖغًٗضلدنتٖسلدإل دسٛلٖدإلشد د للثدت٘ للدثتس دٝلل
ٖجو ًٓددال ان عددالجددِلدنعًددول,ل سد ددٝليٙتدَٙددٝلجهددٞليددتدسألدؿهةددٝلدنةاَٙددٝليددِل
دن عهددٌٙلدأل ا ددٚلي ا عددٝلدنةهٙ ٗٙددٝل,لفهددٝلكهٙددٝلدنرت ٙددٝل,ل ددتيٙاطل,لدنعددت ل
دنعش ّٖل,ل ايعٝلدثُضٗس.ٜ
 )4لأ ٗن,ٗٙل ٖأ,ل2003ل,لتًُٝٙلدنةٙا :ٜل ُا٠لدنةٟٗلدؿ,ٝ٘ٗٙلت يم:ٝلج تلدؿكدٌل
دخللدل ي,ٚلدنةاْ ,ٜل دسلدنح لنهُش لٖدن ٗ ٘ع.
 )5دن ددتس,ٛلطدداسةلج ددتلدؿًٙددت,ل2005ل,لد ػاْددا لدؿت٘ةددٝلنددإل دسٜلدثتس ددٝٙل ل
تًُٝٙلدنةٙا ٜلدثتس ,ٝٙلجًاّ,ل دسلدنةةا ٝلنهُش .
 )6دؾٗ ٗ,لْاَٚل :)1999دنًُطلدلنةٙا ٛلنتٟليدت٘ ٛللدثدتدسأللدنةاَٗ٘دٝللدؿكٗيٙدٝلل
لقا عا لغ ٜليدِللدثُعدٗسللد َ داَٚللٖلدثُعدٗسللدندٗظٙحٚلل,كهٙدٝللدنرت ٙد,ٝلجدالل
ل ل,س انٝليا

لغ ليُشٗسٜ

 )7دؿ دددا ٚل,لقًدددتلدمساجٙدددول )2014ل س دددٝلمماس دددٝليدددت٘ ٛلدثدددتدسألندددتٖسٌْل
دنةٙا ٛل لدؿح لدنلْينلنهعايهال لعٗ٠لدنةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙل لدؾًٓٗس٘دٝللدنًُٙٙدٝلل
كهٝٙلجهٍٗلدنرت - ٝٙل ايعٝلقًتلدـاي ل -لدن اطل–لدث ق
 )8دن ٗ٘تدّل,لطاسةل ٥٫٫٢لٍ)ل:لَع ٘ا لدنةٙا ٜل,ل دسلد ِل ٍل ٖ ,ل.
 )9دنش ٘ح,ٚللج األج تليٓتٛلٖلدن ُكل,ليُاىلقًٗ لقًت 2010ل)ل س ٝلمماس ٝل
يت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝلدـاصٝل ل ٖنٝلدإلياسد لدنع ٝٙلدث تٜلنهةٙا ٜلدن ٗ٘هٙدٝلل
يِلٖ ٓٝلَع ليعهًٌٓٙل,فهٝلجهٍٗلدَ اَٝٙلدنعت )45دعهت )7لمتلد

درت ا لليدِلل

دن د ٝل.www ulmu. Nl
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 )10دنضددددٗدؿ,ٚلَ ٙددددولقًددددٗ ل :)2011ل"د ددددرتدتٙ ٙا لدإل دسٜلدثتس ددددٝٙل لعددددٗ٠ل
د ػاْا لدثعاص ,"ٜلدن عٝلدألٖت,لدألس ّلدؾُا س٘ٝلنهُش لٖدن ٗ ٘ع.
 )11دن ٗ٘و,لْاَٚلج تلدن محِل .)1999لدإل دسٜلدن عهًٙٙدٝليحداٌْٙلٖآ داةل.لجًداّل:ل دسل
ٖد١ولنهُشد ٖدن ٗ ٘ع.
 )12دنعددداي ,ٛلدمحدددتل ددداا,ل2002ل,لدن دددهٗملدنةٙدددا ٛلدن دددٗ٘هٚلٖ دددهٗملدثٗدطُدددٝل
دن ُعًٝٙٙل لدأل ٓ ٜلدؿكٗيٝٙلدن عٗ ٘,ٝلدعهٝل- 39لدنع ٙدٝللنهعهدٍٗللد دس٘د,ٝلل
دعهتلدن ا ع,ل ل,)1لظل19
 )13جًا لدنتِ٘,ليُٞليدلمتِ,لل2003ل,لتةدٌٗ٘لل اجهٙدٝلل َدايلل:لت دٗ٘ لدإل دسٜللدثتس دٝٙلل
للجددتد ليددت٘ لدثتس ددٝل لدألس ّلنةٙددا ٜلدن دد, ٙللأط ٖ ددٝل ك ددٗسدٕليُشددٗس,ٜل
جًاّ,لي ك لدنك اقلدألكا مي.ٚ
 )14دنعً دَددٚل,لج ددتلدن ددينلقًددتلدمساجٙددو ل:)2004لت ددٗ٘ لأ دٜلنةٙدداأل ددهٗكٙا ل
دنةٙا ٜلدن ٗ٘هٙدٝل ل دإل دسٜلدنرت ٗ٘دٝل لدط ٖ دٝل ك دٗسدٕلغد ليُشدٗسٜل)ل,ل ايعدٝل
دألس َ,ٝٙلجًاّل,لدألس ّ.
 )15دنعً د ,ٛليشددٓٗسل ددِلَاص د ,ل )2004ل:لدنعو ددٝل ددالاضددا١طلدنةٙددا ٜلدن ٗ٘ه ٙدٝلل
ٖيددتٟلتددٗ لي ددا لل دسٜلدؾددٗ ٜلدنشددايه,ٝلس ددانٝليا

د لغد ليُشددٗس,ٜل ايعددٝل

دثهلل عٗ ,لدن ٘اض,لدن عٗ ٘.ٝ
 )16دنعًد د ل,لأيُٙدددٝل دددهًٙاّل ل٥٫٫٩لٍ):ل"اضدددا١طلدنةٙدددا ٜلدن ٗ٘هٙدددٝلندددتٟلسؤ دددا٠ل
دأل اٍلدنعهًٝٙلٖجو ٓال دان ٖحللدثعُٗ٘دٝللألجغدا٠للْ٢ٙدٝللدن دتس٘ لل ل ايعدٝللدإليداٍلل
قًددتل ددِل ددعٗ لدإل ددوي,"ٝٙلس ددانٝليا

د ,ل ايعددٝلدإليدداٍلقًددتل ددِل ددعٗ ل

دإل وي,ٝٙلدن ٘اض.
 )17دنعُ ,ٛلمحٗ لجا٘ت,ل2005ل,لدنةٙدا ٜللدن ٗ٘هٙدٝللندتٟلليدت٘ ٛللدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝلل ل
دثًهكٝلدنع ٝٙلدن عٗ ٘ٝلٖجو ٓال داأل د٠للدندٗظٙحٚلثعهًد,ٌٓٙللأط ٖ دٝلل ك دٗسدٕلل
غ ليُشٗسٜل,لدؾايعٝلدألس َ,ٝٙلجًاّ,لدألس ّ.
 )18دن ايددت,ٛل ددعٙتل ددِلقًددتل ددِلصددا ,ل ل.)2001لدنةٙددا ٜلدن ٗ٘هٙددٝل لدؾايعددا ل
دن دعٗ ٘ٝل:ليددتٟل مماس د ٓالٖديد وملاضا١ضدٓاليدِل دولدنةٙدا د لدألكا ميٙدد.ٝل
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أط ٖ ٝل ك دٗسدٕلغٙد يُشٗس,)ٜل ايعٝلأٍلدنةد ٟل,ليكدٝلدثك يدٝل,دثًهكدٝل
دنع ٝٙلدن عٗ ٘.ٝ
 )19دن ايددتٛل,يمعدداّل ددِلاهددفليمعدداّل ل:)ٕ١٣٤٥ل"مماس ددٝليددت٘ ٛليددتدسألدن عهددٌٙل
دنعاٍلنهةٙا ٜلدن ٗ٘هٝٙلي ا عٝلدثحٗدٜل",لس انٝليا

د ,للكهٙدٝللدنرت ٙدٝلليكدٝلل

دثك ي,ٝل ايعٝلأٍلدنة .ٛ
 )20دنحةٙدددٔ,لقًدددتل دددِلْدددا ,ٛل2006ل,لدنةٙدددا ٜلدن ٗ٘هٙدددٝلثدددت٘ ٛلدنرت ٙدددٝلٖدن عهدددٌٙل
ٖجو ٓددددال انحعانٙددددٝلدن ُعًٙٙددددٝلإل دسد لدنرت ٙددددٝلٖدن عهددددٌٙل لدثًهكددددٝلدنع ٙددددٝل
دن عٗ ٘ ,ٝلأط ٖ ٝل ك ٗسدٕ,ل ايعٝلأٍلدنة ,ٟلدن عٗ ٘.ٝ
 )21دثحددو ,لقًددتل د اّ,ل2007ل,لدنةٙددا ٜلدنحاجهددٝلٖدٕ دسٜلدن دد, ٙلجًدداّ,ل دسل
ُالنهُش لٖدن ٗ ٘ع.
 )22دثٗيين,لٖدصوليمٙول

ال :)2008لدإل دسٜلدثتس ٝٙلدنحعاند,ٝلطل,1لجًداّل:ل دسل

دؿايت نهُش لٖدن ٗ ٘ع .
 )23آىلَدا ٚلل,لقًدتلل :)1996لدن حاجددولدن ُعًٙدٚللٖأ دهٗقللدنةٙددا ٜل,ل سد دٝللػ ٘ ٙددٝل
جهٞلجُٝٙليِلطوقلكهٝٙلدنرت ٝٙلظايعٝلدثهلل ٙضولجِلت ث لأ ان ٙلدنةٙدا ٜلل ل
ايعٝلدنعًول ,لدعهٝلدنرت ٗ٘ٝل,لدنعت لدنةايِلٖدنةوثّٗل,لدلعهتلدنعاش ل,لفهد لل
دنُش لدنعهًٚ
 )24دنًُدد د ل,ل ددددعٗ لٖآادد د ّٖل ل)١٩٩٤ل:لدن عددددالدنددددٗظٙحٚلنهًٗظددددفلدن ددددعٗ ٛل ل
دنة اجالدنعاٍلٖدـاظ.
 )25دهلونٚل,لدهلونٚلدنش ل ٙينل :)2006لل دسٜلدثل

ا لدن عهًٝٙٙل لدنةد ّلدؿددا ٛل

ٖ دنعش ِ٘,لدنةاْ ٜل,لدثك ٝلدنعض ٘ٝ
 )26دهلددٗدس,ٛل ددٙتل :)1996ليويددكليددت٘ لدث د ة وليددِلدنةٙددا ٜلدن ا نٙددٝللتلدنةٙددا ٜل
دن ٗ٘ه,ٝٙلدنةاْ ,ٜليك ٝلجالل .
 )27دهلددٗدس,ٛل ددٙت :)2000لدإل دسٜلدألصددٗىلٖدأل د لدنعهًٙددٝلنهةد ّلدى21ل,لدنةدداْ ,ٜل
يك ٝلجالل .

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

366

العذد ( )11المجلذ ( )13يىليى 2016م

ISSN : 2410-1818

درجة ممارسة مديري املدارس الثاهوية بأماهة العاصمة صوعاء للقيادة التحويلية من
وجهة هظر املعلمين واملعلمات

| د .محمد حمود علي النعمان

 )28مس د دكةٌٖ ,ليةا هٝلجاطفل :)2014ل س  ٝمماس  ٝيت٘  ٛدثدتدسأل دنةاَٗ٘دٝل
دـاصدٝل نهةٙدا ٜل دن ٗ٘هٙدٝل ٖجو ٓدال تد عٙدٝل دثعهًدالمدٗل جًهدٌٓل  ,سد دا ,ل
دنعهٍٗ دنرت ٗ٘ ,ٝدعهّت  , 41يه أ
 )29دينلج دا,ل دداالقًدٗ لدمحدتلل :)2005ل س دٝلمماس دٝليددت٘ ٛلدثدتدسألدنةاَٗ٘ددٝل
دنعايٝلدألس َ ٝٙنًُ ٚلدنةٙا تالدن ٗ٘هٙدٝلٖدن ا نٙدٝلٖجو ٓدال دا

رتدةلدنُح دٚل

ٖدنعو ا لدن ُٙشحض ٝٙجُتلدثعهًال لأط ٖ ٝل ك دٗسدٕلغد ليُشدٗسٜل),ل ايعدٝل
جًاّلدنع ٝٙلنهتسد ا لدنعهٙا ,جًاّل,لدألس ّ.
)30

د ٌ٘,ل

دالل :)2010لي ددا لدإل دسٜلدؿت٘ةدد:ٝلدنُع ٘ددا ,لدنعًهٙددا لدإل دس٘دد,ٝل

ٖظا١فلدثُعً,ٝلجًاّ,ل دسلدؿايتلنهُش لٖدن ٗ ٘ع.
 )31مس ل,

ل )2001ل,لل دسٜلدن  ٙل,ليك ٝلدنشة ٛل,لدن ٘اض

 )32ج ٙتد ل,ذٖ اّلٖآاد ّٖل ل:)٥٫٫٠لدن د للدنعهًدٚلل–ليحٓدٍٗ,للأ ٖدتدٔ,للأ دانٔ ٙل,ل
طل٩ل دسلدنحك ,لجًاّل,دألس ّ.
 )33ج اد,لج تدثع :)١٩٩٩ ٚلدن هٗملدإل دسٛلدن ُعًٚٙل لدثُعًا لدثعاصد ٜلل ل
دألس ّ,ل دسل ْ دّ,لجًاّ
 )34ج ٙددد,ٞل دددُا٠لقًدددت,ل :)2008ل ٖسلدنةٙدددا ٜلدن ٗ٘هٙدددٝل لت دددٗ٘ لأ د٠ليدددت٘ ٛل
دثتدسألدنةاَٗ٘ٝل لقا عا لغ ,ٜلس انٝليا

لغد ليُشدٗس,ٜللغد ,ٜللدؾايعدٝلل

دإل وي.ٝٙ
 )35كُ اسٜل,اتهٝلأمحتلصدت٘ألل :)٥٫٫٠ل"دنةٙدا ٜللدن ٗ٘هٙدٝللٖدن د ٙللدث هدٗقلل ل
دن هٗملدنةٙا ٛل:ل سد ٝليٙتدَٝٙلنه هٗملدنةٙا ٛلثت٘ د لدثتدسألدنةاَٗ٘دٝلليتُ٘دٝلل
يكددٝلدثك يدد,"ٝلس ددانٝليا

د ,لكهٙددٝلدنرت ٙددٝليكددٝلدثك يددٝل,ل ايعددٝلأٍل

دنة .ٟ
 )36يددلمتِ,ليُددٞلجًددا لدنددتِ٘ ل:)2003لدألس ّلأٖ ًليددِليُعددٗسلت ددٗ,ٛلٖ دسٜلدنرت ٙددٝل
ٖدن عهٌلجًاّ,دألس ّ.
 )37يض ح,ٞل٘ٗ دفلج دتلدثع دٚل ل)٥٫٫٥ل:لأ دهٗقللدنةٙدا ٜللدن ٗ٘هٙدٝللن

داللأ د٠ل

يت٘ لدثتس ٝل ليض للدؾًعٝٙلدثضد ٘ٝللنهرت ٙدٝللدثةاسَدٝللٖدإل دسٜلدن عهًٙٙدٝلل.لدنعدت لل
دن ا عل,لدن ُٝلدـاي ٝلظ.139
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لنٝددٙلدن ٗ٘هٜ دداٙلأ ددهٗقلدنة:)2002 لٚلج ددتلدثع ددٞيض د ح,) ٘ٗ ددفل38

ل,لٝددًٙٙلدن عهٜلٖدإل دسٝلدثةاسَددٝددٙ لنهرتٝ٘ لدثضددٝددٙلدؾًع,ل ليضدد لٝيددت٘ لدثتس دد
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