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 : الملخص

ْددت الدنتسد ددٝللتلدن عدد دلجهددٞل س ددٝللللل

مماس ددددٝليددددت٘ ٛلدثددددتدسألدنةاَٗ٘ددددٝل  ياَددددٝللل

دنعاصددًٝلصددُعا٠لنهةٙددا ٜلدن  ٗ٘هٙددٝليددِلٖ ٓددٝلل

ٖأثدددد ليدددد   د للل,َعدددد لدثعهًددددالٖدثعهًددددا لل

,لربٜدؾددُ ,لٖدثلْددولدنعهًددٚ,لٖ ددُٗد لدـددل

ٖن  ةٙددألأْددتددلدنتسد ددٝلد دد حتٍلدن ا دد للل

دثدددُٓللدنٗصدددحٚلدن  هٙهدددٚلثو٠ي دددٔلثٗعدددٗ لللل

دنتسد دددٝ,لٖ ددداٍلدن ا ددد ل  ضدددًٌٙلد ددد  اَٝللللل

(ل4 (ل ةددد ٜ,ليٗ جدددٝلجهدددٞلل36تكَٗددداليدددِل 

ٝلللللفددا   ,لٖمتلمتةددولد عددا لدنةٙددا ٜلدن  ٗ٘هٙدد

دن  كددتليددِلصددتةلد  دٜل  دد ٘ة ال:لصددتةلللل

دحملكًدالٖصددتةلد ت دداةلدنددتداهٚ,لكًددالل

متلدن  كدددتليدددِلث اتٓدددال  ددد ٘ة ا:لدن   ١دددٝلللل

َ اخ,لٖمتلتٗ ٘علل-دنُضحٙٝلٖط ٘ةٝلدنحالك 

يعهًدالل(ل324د    اَٝلجهٞلجُٙٝليكَٗٝليدِل ل

ف ًددعلدنتسد ددٝللل%(ليدد20ِ,ل ُ دد ٝل ٖيعهًددٝ

متلداٙداسللليعهًًالٖيعهًٝ(ل1620دن انغلجت ٌْل 

,لٖيدِللدنعُٙٝل   ٘ةٝلجُةٗ ٘ٝلط ةٙٝلجشٗد١ٙٝ

اوىلؼهٙولد   ا ا لأ  د لدنعُٙٝ,لدظٓد  لل

َ ددددا١للدنتسد ددددٝلدّل س ددددٝلمماس ددددٝليددددت٘ ٛلل

دثددددتدسألدنةاَٗ٘ددددٝل  ياَددددٝلدنعاصددددًٝلصددددُعا٠لل

نهةٙدددا ٜلدن  ٗ٘هٙدددٝليدددِلٖ ٓدددٝلَعددد لدثعهًدددالللل

 ٙدد ل ه دداللي ٗ دد ٖٝدثعهًددا ل ضددحٔلجايددٝلل

لَ دد ٝلد  دد  ا ٝلجهددٞلد  دد  اَٝل شددكولجدداٍ

 دٜليمٙعٓددددال لٖ ددددا٠ لد عددددا لد ل,ل%ل(69.2 

ٖتل عتل ا٠ل لدن ت ٝلدألدث  ٟٗلدث ٗ ط,للٖ

ٚل (ل3.51 لدن ددددد ث لدثةدددددانٚلي ٗ دددددطل  دددددا 

(,لٖ دددددا٠ل عدددددتلل1.046ٖدمددددد ددليعٙددددداسٛل ل

د ج  اسد لدنح  ٘ٝلنألاد ِ٘ل لدن ت دٝلدنةاَٙدٝلللل

ٚل (لٖدمدد ددليعٙدداسٛلل3.47 لي ٗ ددطل  ددا 

(,لٖ لدن ت ٝلدنةانةٝل ا٠ل عدتلدن  حٙد للل1.061 

(لٖدمدد ددل3.44 لايٙددٝلي ٗ ددطل  ددا ٚدإلهل

لدن د عٝلٖدألاد ٜل(,لٖ لدن ت ٝل1.073يعٙاسٛل 

ل ا٠ل عتلد   ةاسٜلدنحك ٘ٝلي ٗ طل  ا ٚ

ٖ٘ دد تىل,ل(1.088(لٖدمدد ددليعٙدداسٛل 3.40 

ّلغان ٙددٝليددت٘ ٛلدثددتدسأللأيددِلْددلٕلدنُ ٙ ددٝلل

دنعاصددًٝلصددُعا٠للٝياَددأدنةاَٗ٘ددٝلٖيددت٘ دتٓال ل

ل عا ْددداأدن  ٗ٘هٙدددٝلٖمياس دددّٗلادددطلدنةٙدددا ٜلل

د دد د لجُٙددٝلل٘دد ٟلل تس ددٝلي ٗ دد ٝل  دد ليددالل

لٖ دٗ للدتلجتٍلكًالدشاسٜلدنُ ا١للللدنتسد ٝ.

لدنت نٝلي  ٟٗلجُتلل ضا١ٙٝل  نٝلذد ل  ٖة

 a=0.05 س ددٝلمماس ددٝليددت٘ ٛلدثددتدسألل(ل 

دنةاَٗ٘ددددٝل  ياَددددٝلدنعاصددددًٝلصددددُعا٠لنهةٙددددا ٜللللل

لدن  ٗ٘هٙددٝليددِلٖ ٓددٝلَعدد لدثعهًددالٖدثعهًددا للل

ٖلجهددٞللجدداٍل شددكولد  دد  اَٝلٞلي دد ٟٗجهدد

ٟل ٟليمٙدددعلفا تلي دد ٗ ليددد   د للتلٓددالتعددد 

ل.دـربٜلٖ ُٗد ,لدنعهًٚلٖدثلْو,للدؾُ 
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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 

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 عهٌٙ,لْٖٚلدث ٢ٗنٝلجِل

 ٙددا ٜلدن  ددٙ لٖدن  ددٗ٘ ل حاجهٙددٝ,ليددِلأ ددولؼ ددالَٗجٙددٝلدن عهددٌٙلثٗدك ددٝلدندد   د للللللللللل

دن كُٗنٗ ٙٝلدثعاص ٜ.لٖيت٘ لدثتس ٝلْٗلدث ٢ٗىلدألٖىلجدِلؼةٙدألدألْدتددلدثتس دٙٝللللل

ةا١ددتلدنرت ددٗٛلؾًٙددعلدنعددايهال لدثتس ددٝ,لٖيددِليًٓاتددٔلدن ح ددٙطلللللللدثُشددٗ ٜ,لْٖددٗلدنل

ٖدن ُعٌٙلٖدن ُ دٙألٖدث ا عدٝلٖدن ةدٌٗ٘,لٖيدِلادوىلدنةٙدا ٜلدن شداسكٙٝلٖدنعًدولدنح ٘ةدٚلللللللللل

دن عاَٖٚلدنلٛل٘ٗظفلكولدن ا ا لدن ش ٘ٝلٖدثا ٘ٝ,ليِلأ ولدثضه ٝلدنعايدٝ,لٖؼةٙدأللل

ل(.3,ل2011دألْتددلدثُشٗ ٜ دنضاؿٚ:ل

ًْٙٝلدندتٖسلدنةٙدا ٛلثدت٘ لدثتس دٝل يَدٔل٘اع دربلدنةدتٖٜلدؿ دُٝلٖدنًُدٗذ لدحمل دلٟلللللللللللٖأل

نهعدددايهال لدثتس دددٝ,لٖندددلنلل عهٙدددٔلاهدددألدثُددداخلدثتس دددٚلدنضدددا لجهدددٞلأ ددداأ ليدددِلللل

د   ة دسلدنُح ٚلٖدن ً َُٙدٝلٖ  دِلدن حداٌْ,لٖدن اعدتلجدِلدـو دا ,لٖدؿد ظلجهدٞللللللللل

دن ايدٝ,لٖتشد ٙعلدث دتجاليدِلدثتس دالٖدإل دس٘دا,لللللللدن عاّٖلٖدثدٗ ٜلٖدألنحدٝليدعلدنٙةعدٝللللل

ل(.174,لل1994ٖدنعًولجهٞلؼةٙألدألْتددلدنرت ٗ٘ٝلنهًتس ٝل أمحت:ل

ٖ٘عتلدنًُطلدنةٙا ٛلدنعايولدن ١ٙ ٚل للاحلدثتدسألأٖل شهٓا,لثدالنهًدت٘ ليدِل ٖسلللل

ةدولد د ةًاسًدللل ا ٌل لدن  ث لجهٞل هٗملدثعهًا,لٖ لاهألدؾٗلدنعهًٚلدنحعاىلدنلٛلمي

 داجًول لدن  ضدٙولدنعهًددٚلنه ه دٝ.لٖ انةدتسلدنددلٛل٘كدّٗل ٙدٔلدثددت٘ ل دا سًدلجهدٞلدنةٙدداٍللللللللل

ل(.391999يًٓاتٔلٖي ٢ٗنٙاتٔل٘كّٗلل ا سًدلجهٞلؼةٙألأْتددلدثتس ٝ.ل دؾٗ ٗ:ل

ْلدلٖؽ هفلأااطلدنةٙا ٜلدنيتل٘  عٓدالدثدت٘ ّٖ,ل ُٓداملدنةٙدا ٜلدنتمية دطٙدٝلدنديتللللللل

دنعو ا لدإلَ اَٙٝلدن هًٙٝ,لٖيشاسكٝلدثعهًدال لدؽداذلدنةد دس,لٖت دعٞلللللؼ ظلجهٞل

لتلت٢ٙٓٝلدثُاخلدثتس ٚلؿح لدثعهًالن لىلأ ضٞل ٓٗ ٌْلن  ةٙألدألْتددلدثُشدٗ ٜ,لل

ُْٖددداملدنةٙدددا ٜلدألٖتٗ  دطٙدددٝلدنددديتلتٓددد ٌلكدددة ًدل يلدددا لدنعًدددو,لأٖل  ددد  تد ل دددان أٛلل

 ددا لأ ددانٙ لتٗ ٙددٔلدألجًدداىل ٗد دد ٝلدألٖديدد لُْٖددامللللٖدث ك ٘ددٝل لدؽدداذلدنةدد دس,لٖدتل

دنةٙا ٜلدنرت هٙٝلدنيتلؼ ظلجهٞللج ا٠لدثعهًدال دتسًدليدِلدؿ ٘دٝل لمماس دٝلجًهدٌٓ,للللللل

ل(.79,للل1996ٖترتملهلٌلكولدث لٖنٙا .ل آىلَا ٚ:ل
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تع ربلدأل انٙ لدن ا ةٝلأ انٙ ل تميٝلٖتةهٙت٘ٝ,لكاّلجهٙٓالكة ليِلدثآال,لممال

ٙيدٝ,لْٖدٗليدِلدأل دانٙ لللللللللللأ ٟللت ظٓٗسلأ انٙ ل ت٘دتٜليدِلأًْٓدالأ دهٗقلدنةٙدا ٜلدن ي ٗ٘ه

دنيتلظٓ  ل ت٘ةًال ٓلدلد  ٌلدؾت٘تل لفاىلدنةٙا ٜلجهٞل٘دتلجداالدن داس٘الٖدن ٙا دٝللللل

دألي ٘كٚل ًٙ ل  َ ,لٖ٘ةٍٗلْلدلدأل هٗقلجهٞلأ األٖ ٗ لجو ٝليشدرتكٝلنكدوللل

ٚللنددٔل ٖسلتعهًٙددٚليٓددٌ,لٖنت٘ددٔليةددتسٜلجهددٞلتٗ ٙددتليددِلدنةددا ٜلٖدألت ددا ,ل انةا١ددتلدن ي  ددٗ٘ه

دأل دد د لذٖٛلد ْ ًايددا لدنح  ٘ددٝليددِلاددوىلدنعًددولجهددٞلؼةٙددألأْددتددلجهٙددالتددل ٛللتلل

,لل2002ل تدثلت  ليلث لٖذٛلي  ٟ,لٖنٔلطدا علؼدٗ٘هٚل لدثل  دٝلدن عهًٙٙٝ ٘ٗ دف:للللل

ل(.140

ٙيددٝلأ غددولدأل ددانٙ لدإل لللل دس٘ددٝلدندديتلت تةددٚل انعددايها,للللٖ٘عددتلأ ددهٗقلدنةٙددا ٜلدن ي ٗ٘ه

ٖت ًٗل ٌٓل ل ّهٌلد   ٙا دا لدن شد ٘ٝلٖدث  ه دا لدنلدتٙدٝلٖد   ًاجٙدٝلٖدثل  داتٙٝ,للللللل

ِللدإل دسٛلي ه دًالياهح دًال لعد٠ٗلدن  دت٘ا لدنعاثٙدٝلدنديتلتدُعك لجهدٞللللللللل ممال عولْلدلدنح

ّيلْلدلدنًُطليِلدنةٙا ٜل٘ حاجدوليدِلاولل ندٔلجدتٜليةٗيدا للللفاىلدنرت ٙٝلٖدن عهٌٙ,ل ٙ لِل

ل(.3,ل2009قّح ٜلمٗلدأل د٠لدنُٗجٚلجهٞلدث  ٟٗلدثل  ٚ. لدنعً :ل

ٙيددٝلجُددتلت  ٙةٓددال لدن ٢ٙددٝلدثتس ددٙٝلت  هدد لي دجدداٜللللللل ّيلدنٗد عٙددٝل لدنةةا ددٝلدن ي ٗ٘ه ل

دن ُٗ لدنك  ل لدنشحضٙا لٖدنةُاجا لٖد ػاْدا لٖدثٙدٗىلندتٟلدنة دا لدنكد  ليدِللللللل

ٙيدددٝل لأصدددولَشددد تٓالَ  ددداليدددِلٖصدددفلللليدددت٘ ٛلدثدددتدسأل,ٖ ٙددد  ّيلدنُيع ٘دددٝلدن ي ٗ٘ه ِل

ّيلذندللغد لي  ةدألللل دنشحضٙا لدنيتلمتٙ  ل ٓالجهٞلأٌَٓلأص اقلشحضٙا لآ  ٜ,ل ي

دن  ٝلنكدوليدت٘ ٛلدثدتدسأ,لندلدل انٗد عٙدٝلت  هد لدنُد ٖىللتلْدلدلدثٙدتدّلنه ًدعل دالللللللللللل

 ددٓٗنٝلألٛل ا١ددتلأٖليددت٘ لللدنكددوٍلدنُعدد ٛلٖدنٗد ددعلدنعًهددٚ,ل اؿةٙةددٝلأَددٔلميكددِل لللللل

ٙيٝ,لٖنكدِلفد  لدنةد د٠ٜلأٖلدؿدت٘ لجُٓدالللللل يتس ٝلأّل٘ة ألجِلدنةٙا ٜلدثتس ٙٝلدن ي ٗ٘ه

نِلميكِِّلْلدلدثت٘ لأٖلدنةا١تل انغد ٖسٜليدِلدنةدتسٜلجهدٞلمماس د ٓا,لٖجهدٞلذندلل ةدتللللللللل

ٙيدٝلدنديتلميللللل كدِلأّلل اٍلدن ا  ل انرتكٙ ل ل سد  ٔلجهٞل س دٝلمماس دٝلدنةٙدا ٜلدن ي ٗ٘ه

لت  ةألنتٟليت٘ ٛليتدس ُالجًهًٙا.ل

تلكتلدنتسد ا لٖد عاثلدنيتلد  ٘ال لفاىلد  دسٜلدنرت ٗ٘ٝلجهٞل :وشهمة البحح

لٖ ُٙٝل لل دس٘ٝ ل   ٖدس ل٘ةٍٗ لت  ًٗ٘ا ل ا١تًد لدنلٛل٘ل ٘ٔليت٘ لدثتس ٝ,ل ٗصحٔ لدنتٖس أًْٙٝ

لدنرت ٗ لدنعًهٙٝ لؼ ا لأ و ليِ لدنعايها ل هٗم ل  لتلث  لٖكٙحًا.لي عت ٜ, لكًًا ٝ٘
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لدأل انٙ ل لجٙٗق لن  اٖ ْا ل اجهٝ لتاعت لدنيت لدنةٙا ٜ لأَٗد  ليِ لدن  ٗ٘هٙٝ لدنةٙا ٜ ٖأع ا

لدثل  ٝل ل  لدنعايهٙدِ ل ٙدِ لدن ٗجٙدٝ لدنعو دٝ لط ٙعٝ ل  لٖيلث ٜ لدألا ٟ, دنةٙا ٘ٝ

ل:دنرت ٗ٘ٝ,لٖجهٙٔل ةتلؼت  ليشكهٝلدن   ل لد  ا ٝلجِلدن لدنالدآلتٙا

ل (1 ل س ٝ لصُعا٠يا لدنعاصًٝ لدياَٝ ل  لدنعايٝ لدنةاَٗ٘ٝ لدثتدسأ ليت٘ ٛ نهةٙا ٜل مماس ٝ

 دن  ٗ٘هٙٝليِلٖ ٓٝلَع ليعهًٌٙٓ؟ل
(ل ل س ٝلدثًاس ٝلْلٕل٫٠٫٠=لαْولُْامل  ٖةلذد ل  نٝلل ضا١ٙٝلجُتلي  ٟٗل  (2

ل ,لٖدثلْولدنعهًٚلنهًعهًا؟لدـربٜتع ٟلث   د :لدؾُ ,لٖ ُٗد ل

 فروض الدراشة:

تةت٘ د للي ٗ  ا ل (ل٫٠٫٠=لαتٗ تل  ٖةلذد ل  نٝلل ضا١ٙٝلجُتلي  ٟٗل  ل (1

أ  د لدنعُٙٝلنتس ٝلمماس ٝليت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل  ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنهةٙا ٜل

 لدن  ٗ٘هٙٝلتع ٟلث   لدؾُ ل ذك ,لأَةٞ(.
لتةت٘ د لي ٗ  ا ل (ل٫٠٫٠=لα لتٗ تل  ٖةلذد ل  نٝلل ضا١ٙٝلجُتلي  ٟٗل  (2

عاصًٝلصُعا٠لنهةٙا ٜلدنل  ياَٝلدنةاَٗ٘ٝلدثتدسأليت٘ ٛلمماس ٝلنتس ٝلدنعُٙٝلأ  د 

لٖيال ليا     لنٙ اَ / كانٗس٘ٗأ, ل   هٍٗ, لدنعهًٚ لدثلْو لث    لتع ٟ دن  ٗ٘هٙٝ

ل ٗةل(.

لتةت٘ د لي ٗ  ا ل (ل٫٠٫٠=لα لتٗ تل  ٖةلذد ل  نٝلل ضا١ٙٝلجُتلي  ٟٗل  (3

لنهةٙا ٜلصُعا٠لدنعاصًٝل  ياَٝلدنةاَٗ٘ٝلدثتدسأليت٘ ٛلمماس ٝلنتس ٝلدنعُٙٝلأ  د 

ل.ٜربدن  ٗ٘هٙٝلتع ٟلث   ل ُٗد لدـ

ت عٞلْلٕلدنتسد ٝللتلؼةٙألفًٗجٝليِلدألْتددلميكِللها ْال  أِداف الدراشة:

ل ًٙال٘هٚ:

لصُعا٠ (1 لدنعاصًٝ لدياَٝ ل  لدنةاَٗ٘ٝ لدثتدسأ ليت٘ ٛ لمماس ٝ ل س ٝ لجِ  دنكشف
 نهةٙا ٜلدن  ٗ٘هٙٝليِلٖ ٓٝلَع ليعهًٌٙٓ؟ل

ليت٘ ٛل (2 لمماس ٝ لنتس ٝ لدثعهًا لد   ا ا  ل  لدنح ٖة ل  نٝ ليع  ٝ للت دن ٗصو

لنهً   د ل لتع ٟ لٖدنيت لدن  ٗ٘هٙٝ لنهةٙا ٜ لصُعا٠ لدنعاصًٝ لأياَٝ ل  لدنةاَٗ٘ٝ دثتدسأ

 .ربٜدن انٙٝ:لدؾُ ,لدثلْولدنعهًٚ,ل ُٗد لدـ
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لد (3 ليِ لفًٗجٝ للت لع٠ٗلدن ٗصو ل  لدثتس ٝ ليت٘  لأ د٠ لن   ا لدنو يٝ ن ٗصٙا 

لد  حتدٍلأ هٗقلدنةٙا ٜلدن  ٗ٘هٙٝ.

 تكًِلأًْٙٝلْلٕلدنتسد ٝل : أِىية الدراشة:
أَٓددالتةددٍٗل تسد ددٝلَددٗ ليددِلأَددٗد لدنةٙددا ٜل ددتل٘ ددٌٓل لت ددٗ٘ لٖؼ ددالأ د٠ليددت٘ لللللل (1

 دثتس ٝلْٖٗلدنةٙا ٜلدن  ٗ٘هٙٝ.
ْدلدلدنُددٗ ليدِلدنتسد دا ,لٖذندللؿتدثدٝلادطلدنةٙددا ٜلللللللد  ٙدا لدثك  دٝلدنًُٙٙدٝلثةدوللللل (2

ٙيٝل ل تٖ لجهٌلدن ا  .  دن ي ٗ٘ه
 تل٘  حٙتليِلْلٕلدنتسد ٝليت٘ ٖلدثتدسأل شكولجاٍ,لٖيت٘ ٖلدثُداطألدن عهًٙٙدٝللل (3

دثش  ّٗلدنرت ٗ٘دّٗلدنةدا١ًّٗلجهدٞللللٖلدنيتلت ا عٓالتهللدثتدسأل  ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠

 ٖدنعايهّٗلجهٞلؼ ُٙٓا.دنعًهٙٝلدن عهًٙٙٝ,ل
 كلنلل تل٘  حٙتليِلْلٕلدنتسد ٝلدن ا ةّٗل لفاىلدإل دسٜلدنرت ٗ٘ٝ. (4
 ددتل٘ دد حٙتليددِلْددلٕلدنتسد ددٝلدنةددا١ًّٗلجهددٞل  َددايللدن ددتس٘ لٖدن  ددٗ٘ لدنرت ددٗٛللللللللل (5

 ٖدإل دسٛ.
دش ًهالدنتسد ٝلجهٞليض ه ا لمتلتع ٘حٓالل  د١ًٙالٖيحاًًْٙٙال وصطمحات الدراشة:

لتٚ:جهٞلدنُ ٗلدآل

لن  ةٙأل دنةٙا ٜ: ل٘ عاَّٖٗ لٖ عهٌٓ لدآلا ِ٘ ل  لنه  ث  لشحط لمياس ٔ لدنلٛ "دنُشاط

ل.(313ْد,ل1417ْتدل٘ غ ّٗل لؼةٙةٔ"ل دنًُ ,

 تع ٘فليلمتِ:ل"ْٚل ٙا ٜلدؾٓتلدثح طلٖدثُعٌلنهٗصٗىللتلؼةٙألدألْتددل

لٖ لدن ش ٘ٝ لنهًٗدس  لدن هٌٙ لدنعهًٚ لدن ٗظٙف لاوى ليِ لنه  ٙ , دثا ٘ٝلدثُشٗ ٜ

ل(.54,ل2005ٖدنحُٙٝلٖدن ةُٙٝلدث ا ٝلنهًل  ٝلدن عهًٙٙٝ".ل ليلمتِ:ل

  ٜلل  د١ٙا ل  َيٓا:ل"يةتسٜليت٘ لدثتسألجهٞلتٗ ٙٔلدثعهًال٘ع دالدن ا  لدنةٙا

لمٗلدإلتةاّلٖدإللا لٖدن حاجو".

لدن  ٗ٘هٙٝ: لدنةٙا ٜ  نهةٙا ٜ قت  تع ٘ف جهٞ ٖدنرت ّٗ٘ٗ دن ا ةّٗ ٘ حأ ا تع ٘ف
ل ا ود   دن    ٖ٘عٗ  دن  ٗ٘هٙٝ  دنةٙا ٜ  ٗى دنُع  ٖٖ ٓا  دنحه حا  ذنل
 تعت  جُٔ َ ل دنلٛ دألي لدنرت ٗ٘ٝ,  لدإل دسٜ دؿت٘ةٝ دثحاٌْٙ يِ تع رب  ٙ  دن  ٗ٘هٙٝ

ل: أًْٓا يِ دن ع ٘حا 
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 لتلج  ٓال  َ لصا  لدنُيع ٘ٝل  َٓا:ل"اطليِلدنةٙا ٜل٘ عٞلدنةا١تليِلاونٔل

دنٗصٗىللتلدنتٖد علدنكايُٝلٖدنعاْ ٜلنتٟلدأل  د لدن ا عالنٔ,لثٌل٘عًولجهٞل

ليةضٗ ".ل ل لت ٙ  لؼةٙأ ل ٓتد لطا اتٌٓ, لأ ضٞ لٖد  ةًاس ل ا اتٌٓ, لش ا 

ل(.1,ل2001 دنع ٙيب:ل

 ٖ٘ع  ٓال األ:Bass) 1994ٍ(جهٞلأَٓال:ل"لدنةٙا ٜلدنيتلتعًولجهٞلتٗ ٙعلٖتعاظٌلل

لٖ  لدث ؤٖ ا ليِلدْ ًايا  لدنشحضٙٝ لدْ ًاياتٌٓ ليِ لأ عت لْٗ ليا للت ا اتٌٓ

لأ وليضه ٝلدثُعًٝل"ل.

 ٖذك ل  َ ل :Burns) 1987أّلدنةٙا ٜلدن  ٗ٘هٙٝل:ل"ْٚلجًهٙٝل  علدن ا عال(لٍل

ٖتُشٙ ٌٓلمٗلؼةٙألدألْتددليِلاوىلتع ٘ لدنةٌٙلدنعهٙالٖدنةٌٙلدألاو ٙٝل,ل

ل.34ٖدنٗصٗىل ٌٓللتلي ت ٝلدنةا ٜل"لظل

 يت٘   ٙا ٛلمياس ٔ أ هٗق   َٓا :دن  ٗ٘هٙٝ دنةٙا ٜ دن ا    ٙع د ل  د١ٙالأيا 
  س ٝ ٖتعًٙأ دؾا , جهٞلدنعًو ٖدن  حٙ  ٖدنٗ ٠ دنةُاجٝ  س ٝ ن  ع دثتس ٝ

 جُٙٝ أ  د  د   ا ا    ٖ٘ ًةو دث هٗقلللا ْا, دثًٓا  ن  ين د  عتد ٌْ
ل.دن  ض هللد أجت  دنيت أ دٜلدنتسد ٝ جهٞ دنتسد ٝ

للجهٞ دؿانٙٝ دنتسد ٝ د  ض  لحدود الدراشة: لدثتدسأليع  ٝ ليت٘ ٛ لمماس ٝ  س ٝ

ٙيٝ. يِلٖ ٓٝلَع لدثعهًالٖدثعهًا للدنةاَٗ٘ٝلدنعايٝل  ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنهةٙا ٜلدن ي ٗ٘ه

ل2015/2016ٍدنعايهال ٓالاوىلدنحضولدألٖىليِلدنعاٍلدنتسد ٚل

 : االدب التربىي

ٍلظٓد لأٖىليحٓدٍٗلنهةٙدا ٜلدن  ٗ٘هٙدٝلجهدٞل٘دتلللللللل1978 لجاٍللالكيادة التحويميةة: ٌشأة 

(لثٌلتٗدندالدثحداٌْٙلٖدنُضدٗظل لدنةٙدا ٜللللللBurns للللدنعاالدن ٙا ٚلدألي ٘كٚل  َ 

دن  ٗ٘هٙٝلكيعا ا لأٖلل ٓايا للتلأجًاىل  َ ليِل  ولجدت ليدِلدن دا ةالٖدنعهًدا٠,للللل

(لَع ٘ ددٔلدثشددٓٗسٜل لدنةٙددا ٜلدن  ٗ٘هٙددٝل اإلعددا ٝللتللل(Bass ددتٍل(لٍل1985  حددٚلجدداٍل

دثةا٘ٙ لدـاصٝل انعٗديولدؾْٗ ٘ٝلنهُع ٘ٝلٖدث ت  ٝل  دهٗملدنةٙدا ٜ.لتدولذندللت دٗ٘ لللللل

(لٖجدت ليدِل يو١ٓدٌليدِلادوىلدن  دٗثللللللللBass & Avolioنهُع ٘دٝلٖأ ٖدتٓداليدِل  دول لللل

ٗ٘ لدنةٙددا ٜ,لٖكددلنلل  َددايللدن ةٗميٙددٝلٖدنًُددٗذ لدث ددٗسلدثعدد ٖدل اثددتٟلدنكايددولن  دد

 تتس٘ لٖتةدٌٗ٘(ل لَع ٘دٝلدنةٙدا ٜلدن  ٗ٘هٙدٝ.لكًدال دتيالدنُع ٘دٝلجهدٞلشدكول د ديلللللللللللل
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ث٢ددا لدآل دليددِلدنةددا ٜليددِل  اجددا لٖيل  ددا لك هحددٝلصددُاجٙٝلٖصدد ٙٝلٖت  ٗ٘ددٝ,لللللللل

ل(.286ل2009 كٗيٙٝلكاَالأٍلااصٝل دثحو :ل

ٖ٘عددددٗ لدنحغددددول لظٓددددٗسلدنةٙددددا ٜلدن  ٗ٘هٙددددٝل لدنرت ٙددددٝللتلأجًدددداىل دددد  ٙٗ اَٚللل

 Sergiovanniٍلٖ ددتلٖصددفلْددانُة لللل1990لتلجدداٍللٍلل1984(لدندديتلدي ددت ليددِلجدداٍلللل

 Hallingerِللل دإل دسٛللتلدثعهددددددددٌلثددددددددٌلدحملددددددددٗىلللل(لدن  ددددددددٙ ل ل ٖسلدثتس ددددددددٝليدددددددد

 Gurr,1996:34.)ل

ا ٜلدن عهًٙددٚلكًٙدد ٜليددِلممٙدد د لدثددتدسأللل حددٚل تد٘ددٝلدنةًاَُٙددا لظٓدد لاددطلدنةٙددللل

دنحاجهٝل ٙ لدنةٙا ٜلدإل دس٘دٝلدنةٗ٘دٝليدعلدنرتكٙد لجهدٞلَٗجٙدٝلدن عهدٌٙلٖدن ٗ عدا لدنعانٙدٝلللللللللل

ن  ضددٙولٖتةددتٍلدن ه ددٝلثددٌلت ددٗسلْددلدلدنددًُطللتلأّل٘ضدد كلدنةا١ددتل٘عًددول شددكولأ ددوللللل

ٗللللللل ٘هٙدٝ,لْٖدلدلدنُدٗ للللتٗ ٙٓالٖأكة لتعاَٖاليدعلدثعهًدالْٖدلدليدال جدإل  َد ل انةٙدا ٜلدن  

دؾت٘ددتليددِلدنةٙددا ٜل ضددولجهددٞلدنكددة ليددِل ٗتددٔليددِلاددوىلدن  كٙددتلجهددٞليشدداسكٝللل

دثعهًددال ددانةٌٙلٖ ُددا٠لٖ ٠لط ٙعددٚلنهعًددول ٙدد لتع ددربلْددلٕلدنعًهٙددٝلْايددٝل ددتدلااصددٝل لل

دثتدسألدنةاَٗ٘ٝ,لٖ تلأث  الأ٘غالأّلْلدلدنُٗ لنٔل عانٙٝلأكة ل لتٗ  لدن ٢ٙدٝلدثُا د ٝللل

لنه  ددددددددددددٗ٘ لٖدإل ددددددددددددتد لٖد دددددددددددد حتدٍلدن كُٗنٗ ٙددددددددددددال لدن عهددددددددددددٌٙللنهًعهًددددددددددددا

 Hughes&Zachariah,2001:57)ل

متكدددِل عدددحلدن دددا ةاليدددِلت دددٗ٘ لسؤ٘دددٝلٖدعددد ٝلنهةٙدددا ٜللللابعةةةاد الكيةةةادة التحويميةةةة:

ٝلللللل  Bass and دن  ٗ٘هٙٝلٖ ةًالثحٓٗيٓالدؿانٚ,لٖذندلل اشد ًاهلالجهدٞلدس عدٝلد عدا لد ا دٙ

Avolio (1993 ) ل, Bass and Avolio   2004 لمتةهداليدال٘د تٚلكًدالدٖس ْدالللللل)

ل(:2012دن  اجٚ 

ْٚلفًٗجٝليِلدنضحا لدنيتلتضفل هٗملدنةا١تلدنلٛلٖل:دؾاذ ٙٝل لدن  ث لدثةانٚ( (1

وعددٞل يج دداقلٖد ددرتدٍلٖتةددت٘ لدن ددا عا.لٖ٘  هدد لذنددللدثشدداسكٝل لدثحدداط ليددِلل

دنشحضدٙٝلنهةا١دت,لٖدنةٙداٍلللل  ولدنةا١ت,لٖتةتٌ٘لد  ٙا ا لدن ا عال  ولد   ٙا دا لل

,ممال٘عينلمت علدنةا٘دتل  دًا لكاس٘ يٙدٝلػعهدٔلقدولللللل  ض  ا لذد لطا علأاو ٚ

 .دج اقلد ا ِ٘لٖتةت٘ ٌْ,لممال٘ت ٌٓلدتلد   تد٠ل ٔلٖد    ا ٝلن ٗ ٙٓاتٔ
ْٖٚليةتسٜلدنةا٘تلجهٞلد٘ضداىلتٗ عاتدٔلدنعانٙدٝللللل دنتد عٙٝلدإلهلايٙٝ(:لدإلهلايٚدؿح ل (2

ِلٖد  حتدٍلدن يٗ لنرتكٙد لدؾٓدٗ لٖدن عد  لْدِلد ْدتددلدثًٓدٝل  د ةللللللللدتلد ا ٘
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  ددٙ ٝل.لٖ٘ضددفلْددلدلدن عددتلدثددت٘ لدنددلٛل٘ ضدد دل   ددهٗقلوحدد لدثعهًددالنددتفٌٓلل

 األْددتددلٖدندد ؤٟلدثشددرتكٝلٖ عهددٌٓل دد ًدليُٓددا,للممددال٘ددل ٛلدتلدهددا ليعهًددالللللللللل

لِ٘لمي هكدّٗلْدلدلدن عدتللللية تسِ٘لجهٞليٗد ٓٝلدن  ت٘ا لٖد تدثلدن  ٙ ل انةا ٜلدن

٘ ضدد  ّٗل   ٘ةددٝلتشدد علجهددٞلسٖحلدنح ٘ددأل,لٖ٘غددحّٗلجهددٞلأجًدداىلأت دداجٌٓليعُددٞللللل

 ٖؼتً٘ا.
ٖتعددينليةددتسٜلدنةا٘ددتلجهددٞل ٙددا ٜلدت اجددٔلٖسغ  ددٔل لللللد  دد ةاسٜلدنحك ٘ددٝل دنعةهٙددٝ(:ل (3

 عهددٌٓل٘ ضددتّٖلنهًشددكو لٖااصددٝلدن ٖتُٙٙددٝليُٓددال ددان  ةلدؾت٘ددتٜلٖتعهددًٌٙٓلللللللل

 ٗصحٓاليشكو لت ا لدتل هٗى.لٖٖ ةالهللدلدندًُطل٘عًدوليدت٘ لللليٗد ٓٝلدنضعٗ ا ل

دثتس ٝلجهٞلؼحٙ لدثعهًالنٙكَٗٗدلي تجالي  تِ٘لثع ةدتدتٌٓلٖ دًٌٙٓلدن ةهٙت٘دٝلللل

دلدددا لدثًٓدددا لدن عهًٙٙدددٝ,للٖ٘ هً دددّٗلد  كددداسلدؾت٘دددتٜللٖد  دددانٙ لدؿت٘ةدددٝ,لللللل

ل لدثشددكو ل   ٘ةددٝلٖ٘عٙددتّٖلدنُعدد ل لدث ددهًا لدندديتل٘ليُددّٗل ٓددا,للٖدندد حك ل

 ي  ك ٜلٖجةوَٙٝل.
ٖتعددينلدْ ًدداٍلدنةا٘ددتل ات اجددٔلٖد سدكددٔليددتٟلدنحدد ٖةلدنح  ٘ددٝ,للللللد ج  دداسلدنحدد  ٛ:ل (4

ٖدن عايوليعلكوليٗظفليدٌُٓل   ٘ةدٝليعُٙدٝلت ُا د ليدعلدْ ًاياتدٔ,للٖدنعًدولجهدٞللللللللل

عٓد للتتس٘ لد   د لٖدسشا ٌْلن  ةٙألي ٘تليِلدنًُٗلٖدن  ٗسل.لٖٖ ةدًالهلدلدلدندًُطل٘للل

يددت٘ لدثتس ددٝلد ْ ًدداٍلعا ددا لدثعهًددالدنح  ٘ددٝلٖ٘   ٓددال   ددانٝلدثُعًددٝلٖدنعًددولل

جهددٞلدهددا لدثُدداخلدنددتجٌلأل دد اجٓا,لٖ٘ةددتٍلت ل٘ددٝلسد عددٝل شددكولي دد ً ,للٖ٘دد حٌٓلل

يشكوتٌٓ,لٖ٘ لىلدؾٓتلدنتؤٖقل لي اجتتٌٓلجهٞليٗد ٓ ٓدالن شد ٙعٌٓلٖتًُٙدٝلللل

لا لدثًٓا لدن عهًٙٙٝلدثُٗطٝل داجول س دٝليدِلللليةتستٌٓلجهٞلؼةٙألدن ًُٙٝلدثُٓٙٝلإل

لد   كاسل.

 ,Hall 2008ٖ َٗ ددّٗلٖك ُدد  لللدىھ ددتل لكددولليددِللللخصةةا ا الكا ةةد التحةةويم :  

Johnson, Wysocki, & Kepnerلفًٗجدددٝلصدددحا لُ٘  دددٚلتٗد  ْدددال لدنةا١دددتل)

أ غدولثضدده ٝلللٖھدن  دٗ٘هٚ,ل د ّل٘كدّٗل دا سًدلجهدٞلمتكدالدألت دا ليدِلأّل٘عًهدٗدليداللللللللللل

ٖ ٓدا للدثل  ٝ,لٖتةتٌ٘لااذ لنةتٖٜل  ُٝلت ضفل ةدٌٙلجانٙدٝ,لٖد  د ًا للتليمٙدعللللل

دنُعددد لن ع ٘ددد لسٖحلدنعًدددولدؾًددداجٚلٖت ٗ٘ ْدددا,لٖ ُدددا٠لسؤ٘دددٝليشددداسكٝلدآلاددد ِ٘ل للللل

لدثل  ٝ.
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ٖيددِلاضددا١طلدنةا١ددتلدن  ددٗ٘هٚلنكددٚل٘ دد  ٙعلدن  ددٙ لٖؼٗ٘ددوليتس دد ٔلمددٗلدأل غددولل

لجهٞلجت ليِلدـضا١طليُٓاليال٘هٚ:ل أَلُ٘  ٚلأّلوٗ 

صا  لسؤ٘ٝلي  ة هٙٝ:ل٘ةتٍلسؤ٘ٝليشٗ ٝلٖية ٜلنهًدتٟلدثةدانٚلدندلٛلهد لأّلت ه دٔلللللل (1

 دإل دسٜلدثتس ٙٝلي  ة ًول,لٖكٙفلت ه ٔ.
ي ًكِل لد لتضاى:ل تستٔلجهٞلكاط ٝلدث ؤٖ دالٖدنعدايهالٖأٖنٙدا٠لدأليدٗسلجهدٞلللللل (2

 اهحٙ ٔلدنةةا ٙٝ. تسلجةٗهلٌلٖٖ ةًالـضا١طلكول   لٖ
 ذٖليضتد ٙٝ:للمياّلدن ا عال ُ دْ ٔلٖد  ةاي ٔ. (3
ذٖلطا ٝلكد  ٜل:ل ٓدٗليضدتسلنه ا دٝلٖلدن حداجو لدن ٙ دٝليدعلتا عٙدٔل,لٖد  د  ا ٝلللللللللل (4

 ؿا اتٌٓلٖدْ ًايٌٓل.ل
(لاضا١طلأاد ٟل٘ ً دعل ٓدالدنةدا ٜلدن  دٗ٘هٙال لدثتس دٝللللللل33,ل2004ٖ تٍل دنعً ٛ:ل

لْٖٚ:

 غٗسلٖدعدكل,لَٖشداطل دتَٚلي حاجدول,ل ٙد ل٘شداسملدنعدايهالللللللله لأّل٘كّٗلنٔل (1

  لدثتس ٝليشاكهٌٓل,لٖ٘ةتٍلهلٌلدؿهٗىلدثُا  ٝ.
دنةددا ٜلدن  ددٗ٘هٙال٘ع ددربّٖلأَح ددٌٓلٖكددول٠لت ددٙ ل,لًْٓددٌلدنشحضددٚلٖلدثٓددينلْددٗلللل (2

 ل تدثلمتٙ لٖؼٗ٘وليتدس ٌٓللتلدنٗععلدثُشٗ .
ؼةٙدأللَ ا ٙدٝلجانٙدٝلتحدٗةلدألْدتددللللللل٘ عٞلدنةا١تلدن  ٗ٘هٚلنهٗصٗىلي ؤٖ دٙٔللتل (3

 ٖتحٗةليالْٗلي ٗ عليٌُٓلٖيِلدثل  ٝلدن عهًٙٙٝ.
 ٘   ٙعلدن عايوليعلدن ًٗضلٖدثٗد فلدثعةتٜ. (4
٘ ٟلدنةا١تلدن  ٗ٘هٚلأّلدثربسليدِلٖ دٗ ٕلْدٗلَةدولدنُداألَةهدٝل غداس٘ٝل,ل ٓدٗل٘ ً دعلللللللللل (5

ل ةةٝلذدتٙٝلجانٙٝل,لٖ٘ ً عل ٗجٚلااىليِلدنض دجا لدنتداهٙٝ.

ل(لاضا١طلأا ٟلنهةا١تلدن  ٗ٘هٚلْٖٚ:76:ل2001كًالأعادل دن ايتٛل,ل

 دنةددا ٜلدن  ددٗ٘هٙاليٗ ٓددّٗل ددانةٌٙلٖ٘عًهددّٗليٗ  ٓددالٖنددتٌ٘ٓلدنةددتسٜلجهددٞللظٓدداسلللللللللل

 فًٗجٝليِلدنةٌٙلدؾْٗ ٘ٝلدنيتلت و٠ٍليعل ًٌٙٓلٖٖظا١حٌٓل.
 ت ه ٙال.دنةا ٜلدن  ٗ٘هٙال٘ةةّٗل  َح ٌٓلٖ٘ةةّٗل ل تسد لدآلا ِ٘لٖنٙ ٗدل 

 ت لنٙةٖٗ لثوثٝلأْتددل ْٗ ٘دٝلنهةٙدا ٜلدن  ٗ٘هٙدٝلللللأِداف الكيادة التحويمية املدرشية:

لدثتس ٙٝل  ليت٘ لدثتس ٝلجهٞلد ن  دٍل ٓالْٖٚلجهٞلدنُ ٗلدن انٚل:
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ي اجتٜل  ٘ألدنعًولجهٞلت ٗ٘ لٖؼةٙألثةا دٝليُٓٙدٝلٖيعاَٖدٝليتس دٙٝل:للٖذندلل٘د ٌللللللل (1

عٞلدثتس دٝللتلؼةٙةدٔل,لٖتةهٙدولج ندٝلدثدتسأل,للللللجِلط ٘ألٖععلْتدلتعداَٖٚلت دلل

ٖد ددد حتدٍلآنٙدددا لسٖتُٙٙدددٝلن  ٘ٙدددتلدن  دددٙ د لدنةةا ٙدددٝل,لٖد تضددداىل حاجهٙدددٝل دددانةٌٙلل

ٖدثع ةدددتد لٖدثعدددا٘ لدنةةا ٙدددٝل اثتس دددٝل,لٖيشددداسكٝلدنةٙدددا ٜليدددعلدآلاددد ِ٘لٖذندددلللل

ل  حدددٗ٘حلدن دددده ٝلنح ٘ددددألجًددددوليعددددال اثتس ددددٝل ددددا سلجهددددٞلدن   ددددالٖدن  ددددٗ٘ ل

 Lethwood17,ل1990:ل.) 

ي ددداجتٜلدثعهًدددالجهدددٞل دددوليشددداكهٌٓل   ٘ةدددٝلأكةددد ل اجهٙدددٝل: اثشددداسكٝل ددداللل (2

 ٓددا لَعدد لجت٘ددتٜلٖدنعددايهالٖدثددت٘ ِ٘لميكددِلأّلتددل ٛللت:لتح دد لدثشددكهٝليددِلل

ٖسؤٟلك هحٝل,لٖععلدؿهٗىلدن ت٘هٝل ُدا٠لجهدٞليُا شدا لدعًٗجدٝل,لػُد لد ن د دٍللللللل

ٟلد ج  اسد لدنشحضٙٝل,لد   ًا ل   ٘ةٝل عانٝلندرسد٠للعهٗىلقت ٜلي  ةال,لٖسؤ

ٖتٗعددٙكلٖتهحددٙطلدثعهٗيددا لدن ١ٙ ددٙٝلجددِليٗعددٗ لدثشددكهٝلللدثح هحددٝلٖتٗعددٙ ٓا,

 (.Lethwood: 1992, 72أثُا٠لد   ًاجا .ل 

تع ٘ لتًُٙٝلدثعهٌ:ل تد عٙٝلدثتس الن ًُٙ ٌٓل٘ ٌلتع ٘ ْاليِلاوىلت ٌُٙٓلعًٗجدٝلل (3

داهٙددٝلنهًُددٗلدثٓددينل,لٖل٘دد ٌلت ددٓٙولْددلٕلدنعًهٙددٝل ًُٙددال٘ ت  ددّٗلللللليددِلدألْددتددلدنتل

دست اطدددًالٖثٙةدددًال  ْدددتددلٖيدددُٓللدثتس دددٝلٖ٘شدددع ّٖلأَٓدددٌليه  يدددّٗل ٓدددال شدددكوللللللللل

 ٛٗ Cashin & Othersل(.9,لل2002:ل

(لأّليِلأْدتددلدنةٙدا ٜلدن  ٗ٘هٙدٝلدثتس دٙٝللللل3,لsquires & others:2002 ٖ٘لك ل

نهًل  ٝلدن عهًٙٙٝلٖذنلليِلاوىلت ينلاٗذ ل ت٘تل٘ت علدثُعًدٝللْٗللدإلسشا لدثُٓ ٚل

ألّلتضددد كليتجٗيدددٝليدددِل دادددولذدتٓدددالٖ٘  دددألأ  د ْدددالدن  دددٙ لٖمياس دددَٗٔل ددديسد تٌٓل,لل

 ان  ٗ٘ولدنُا كلوتثلجُتيال٘غد قلظدلٖسٕل لدثتس دٝ,لٖجُدتيالو دٗٛلجهدٞلكدولللللللل

ل   ل ٙٓالدن ع  ل لتحك ٕلٖ هٗكٔ.

ل:٘هٚ(لٖظا١فلدنةا١تلدن  ٗ٘هٚل ًٙال73ٍ:لل2001 ت ل    ,للالتحويم :وظا ف الكا د 

٘ات٘ لدن ُا  :لأٛلل دسٜلدنعًهٙا لدث عهةدٝل  َشد ٝلدثُعًدٝلٖػًٙدعلدثعهٗيدا لٖتًُٙدٝللللللل (1

 دنةتسٜلجهٞلد  حتدٍلتهللدثعهٗيا لن ٘ا ٜلدثٙ ٜلدن ُا  ٙٝل.
يددعلكةدد ٜلدثدد   د ل  عددٝلل٘اشدد دلجهددٞلل دسٜلدن عةٙددت:لٖتعددينل ٙدداٍلدنةا١ددتل ان عايددولللل (2

 ٖد تٜل  حلدنُع لجِل س ٝلدن  ٙ لٖدن ًٗضلٖدا ودلدألْتددل.
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٘اكٙددفلدثُعًددٝليددعلدن ٗ ددٔلدنعدداثٚ:لٖن  ةٙددألذنددللجهددٞلدنةا١ددتلأّل٘ةددٍٗليددال٘هددٚل:لللل (3

ٖععلسؤ٘ٝلي  ة هٙٝلذد لتٗ ٔلجاثٚل كولي  ٗ٘اتٔ,لٖؼت٘تلس انٝلدثُعًٝلعٙ ل

َ ددألدنةددٌٙلٖدنةُاجددا لٖدن ددهٗكٙا لن دد و٠ٍليددعلللللتعكدد لدن ٗ ددٔلدنعدداثٚل,ٖت ددٙ لل

 دن ٗ ٔلدنعاثٚ.
٘ات٘ لدنح ةلدنعاثٙٝل:له لجهٞلدنةا١تلأّل٘شدكول د ةل دا سٜلجهدٞلؼةٙدألدن ٗدصدولللللللل (4

دنعداثٚلدث هددٗقلعٙدد لمتةددولكا دٝلدن حضضددا لٖدث دد ٗ٘ا لدإل دس٘ددٝل اإلعددا ٝللتللل

 دثُعًٝليعلدثُعًا لدنعاثٙٝل.دثٓاسد لدنه ٗ٘ٝلدنو يٝلإللاحلتعايوللع ٖسٜلتٗ  
٘اشدد دلجهددٞلل دسٜلدثحا ددآ :لجهددٞلدنةٙددا ٜلدن  ٗ٘هٙددٝلأّلتًُددٚل ددتسدتٓالٖيٓاسدتٓددالللللللللل (5

 نه عايوليعلدثحا آ لدث ك سٜل ؽاذلدنة دسد لااصٝل لدألٖعا لغ لدث  ة ٜ
٘اددت٘ لدن عهدددٌٙلٖدن دددتس٘ لدث ددد ً :لٖذندددللنكةدد ٜلدثحا دددآ لٖدنددد   د لدنددديتلتٗد دددٔللل (6

لُعًا لٖدنيتلت  ه ل تسٜلٖليٓاسٜلجانٙٝلنه عايوليعٓال.دث

ل(لأّلُْامل  ٝلٖظا١فلس١ٙ ٝلنهةا١تلدن  ٗ٘هٚليُٓال:74ٍ:لل1996ٖسأٟلدهلٗدسٛل 

 ل سدملدؿا ٝلنه  ٙ ل. (1
 تةتٌ٘لسؤ٘ٝلي  ة هٙٝل. (2
 تةتٌ٘لاٗذ لنه  ٙ ل.ل (3
 لجا ٜلتشكٙولثةا ٝلدثُعًٝل. (4
ل دسٜلدنحرتٜلد َ ةانٙٝ:لٖمتةولأصع ليٓاٍلدنةا١تلدن  ٗ٘هٚلألَٓالت  ه لدند حهطليدِلللل (5

دنةددتٌ٘لٖدنددٌْٗل ععددٝليددِلْددلدلدنةددتٌ٘ل.لٖأّل٘ عايددوليددعلكددوليشددكهٝلتعٓدد ل  دد  لل

ليُا  ٝ.ل ا رتدتٙ ٙٝدن  ٙ ل

دن ا  ل ٓاٍلس١ٙ ٝلنهةا١تلدن  ٗ٘هٚلـضٓا(لأس عٝلي3ل,ٍلل2006ل:دن ٗ٘تدّ ٖ تل تٍل

لدنُةاطلدن انٙٝ: ل

 ؼت٘تلدن ؤ٘ٝلأٖلصٗسٜلدث  ة ولدثُشٗ ل. (1
 ل٘ضاىلدن ؤ٘ٝلنإلت ا ل. (2
 ت  ٙألدن ؤ٘ٝل.ل (3
لس علدن  دٍلدألت ا لػإلدن ؤ٘ٝل.ل (4
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٘هعد لدنةدا ٜللللاملّارات واملعارف التحويمية األشاشية الالزوة لتحكيل قيادة ودرشية فعالةة: 

 ٖسدلقٗس٘ال لصٙاغٝلدنةٌٙلٖدنةةا ا لنهًتدسألٖنكٌُٓل ل٘ د  ٙعّٗلأ د٠لللدن  ٗ٘هّٙٗ

ْلدلدنتٖسلل ليِلاوىللظٓاسليٓاسدتٌٓلدنشحضدٙٝلٖدن حاجهٙدٝل,لٖيدِلْدلدلدثُ هدأل٘د عاللللللل

جهددٞلدنةددا ٜلدن  ٗ٘هٙددّٗل لجددااليدد   ل,ديدد وملدثٓدداسد لدنو يددٝلدندديتلت دداجتٌْلجهددٞلللل

(لفًٗجدٝليدِلدثٓداسد لللل32ٍل,2001نلنلل تٍل دنة  اَٚ:لصٙاغٝلدنةٌٙلٖ ٙا ٜلدن  ٙ ,ل

دن  ٗ٘هٙٝلدنيتلميكِلنهةا ٜل لدثتدسألدإلثاٍل ٓال,كٚلوةةٗدل س ٝلجانٙدٝليدِلدن د ث لللل

ل لدنعايهال لدثتس ٝلٖيِلْلٕلدثٓاسد لٖدثعاسدليال٘ تٚل:

ٌل حدد لهدد لأّل٘ ً ددعلدنةا١ددتلدن  ددٗ٘هٚل اثةددتسٜلجهددٞلؼت٘ددتلدألْددتددلدثًٓددٝلثددللللللل (1

ٖمتكدالدآلاد ِ٘لأّل٢ٙٓ٘دٗدلأَح دٌٓلٖل٢ٙٓ٘ددٗدلكدولدثدٗدس لدنغد ٖس٘ٝلإللدا لْددلٕللللللللل

 دألْتددل.
 دنةتسٜلجهٞلٖععلدن ؤ٘ٝلٖدن  انٝلٖد  رتدتٙ ٙا لدنو يٝلنهًتس ٝلٖد ن  دٍل ٓا. (2
 ه لأّل٘ ً علدنةا١تلدن  ٗ٘هٚل انةةٝل انُح لٖدنةتسٜلجهٞلل دسٜلدنلد . (3
ٖؼحٙدد لدنعدايهالنهً داًْٝل لؼةٙددألدنًُدٗلٖدن ةددتٍلللللدنةدتسٜلجهدٞلتددتس٘ لٖت دٗ٘ للل (4

 نهًتس ٝ.
 دنةتسٜلجهٞلدن عهٌلجُتلدثُعًٝل,لٖدن  ٗ٘ لدنلدتٚلجُتلدثٗظحال. (5
دنةتسٜلجهٞلد  ٙعاقلي  ه دا لدنعٗثدٝلٖدن د  هٌليعٓدال شدكول ل٘دلث لجهدٞلدث دا  للللللللل (6

 ٖدنةٌٙ.
 ٍلدثُعًٝ.تٗ  ليٓاسد لدن  ٓٙو ل,لٖت ٗ٘ لأ انٙ لد تضاىليالىت (7
 دنةتسٜلجهٞلدؽاذلدنة دسد لدثٗعٗجٙٝل ل ٢ٙٝلي   ٜلٖدنةتسٜلجهٞلتُحٙلْا.ل (8
 دنةتسٜلجهٞلدث ا عٝلٖدن ةٌٙٙلدنلدتٚلنهح  لٖدنح ٘أ. (9

 دنةتسٜلجهٞليٗد ٓٝلدثٗد فلدث   ٜلٖل تدثلدن  ٗ٘ لدإل دسٛ. (10
لدنةتسٜلجهٞلدث ا سٜلٖد   كاسلٖدإل تد .ل (11

دثٓاسد لٖدث  ه دا لدنو يدٝل لدثدتسألدن  دٗ٘هٚلنهعًدولللللللكًالأّلُْاملفًٗجٝليِ

 ُ اللتل ُ ليعلدثت٘ لدن  دٗ٘هٚل  دٞلتضد كلدثدتدسأليل  دا ليُ  دٝ,لٖتشدًولتهدلللللللللل

ل(.1,ل1995ل,Jim bean: للدثعاسدلٖدث  ه ا ليال٘هٚ:



 
 

 
 
 

332  
  للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

صوعاء للقيادة التحويلية من  درجة ممارسة مديري املدارس الثاهوية بأماهة العاصمة
 نمحمد حمود علي النعما. د|                                           توجهة هظر املعلمين واملعلما

ISSN : 2410-1818 

 م2016  يىيىل ( 13( المجلذ )11العذد )

دثدددتسألدن  دددٗ٘هٚلهددد لأّل٘غدددعلسؤ٘دددٝلشحضدددٙٝلٖدعددد ٝلٖ ا هدددٝلنه ُحٙدددللااصدددٝللللل (1

 جهٞل هٗستٓال لصٗسٜلص ٙ ٝل ٗس٘ٝل لجًهٙٝلدن عهٌل. ان تس٘ لٖ٘عًول

 دثتسألدن  ٗ٘هٚل٘ةتٍلن و ٔلدن  تٛلٖدنتجٌلدنةٗٛل. (2

 دثتسألدن  ٗ٘هٚلًُ٘ٚلدنةٙا ٜلٖسٖحلدنح ٘أل لتويٙلٕل. (3

,ل ُدا١ٚللي عت لدنًُاذ ,ي عدت لدنةةا دا لللدثتسألدن  ٗ٘هٚل٘  حتٍللسشا دل٘  ٌل  َٔ (4

 لتلي  ٗ٘ا لجهٙاليِلدنتد عٙٝلنتٟلدن ان ل., عاى,ليمعٚلٖذنللنهٗصٗىل

دثتسألدن  دٗ٘هٚلىهدألياُااداليدِلدؿحد لدنعدانٚل ل  د ٜلدنتسد دٝلٖ لأٛليكداّلللللللللل (5

آاددد ليدددِلادددوىلد ستةدددا٠ل انعةوَٙدددٝلٖدنحكددد لدنُةدددتٛلٖأ٘غدددالدنددد حك لدن  هٙهدددٚلل

لدإل تدجٚلدث ُٗ ل,ٖأا دليٓاسٜلدؿولدنعهًٚلنهًشكو ل.

جهدٞلدنةا١دتلدن  دٗ٘هٚللت اجٓدالن  ٗ٘دولٖعدعلدثتس دٝللتلٖعدعلللللللللي د ولأ ا ٙٝلُ٘  ٚل

لأ غول لدث  ة و:

لهددا لل  دداأل غدد ٖسٜلجًهٙددٝلدن  ٗ٘ددول لدثتس ددٝلٖليع  ددٝلدن  ددت٘ا لٖلدنحدد ظلللللل (1

 دث ا ٝلمتٓٙتدلن لىلدؾٓٗ لدثُا  ٝلؿشتلدن ا ا لدنغ ٖسٜل.

 يِلاربدتٌٓل.لع ٖسٜلدن عاّٖلٖدثشاسكٝل الدنةا١تلٖدثتس الٖد   حا ٜ (2

تٗعٙكلدن ؤ٘دٝلنهعدايهال اثتس دٝلٖلل د د ل ٖسْدال لللداحلؼٗ٘دولٖعدعلدثتس دٝللتلللللللللل (3

 ٖععلأ غول لدث  ة ولٖؼةٙألأْتد ٓا.

دن  ه لجهدٞلدنعة دا لدنديتل دتلتعدٗةلجًهٙدٝلدن  ٗ٘دولٖتشد ٙعلدأل كداسلٖلدألَشد ٝلٖللللللللللل (4

 دثًاس ا لدن  ت٘ت٘ٝل لدنعًولٖؼحٙ لدنعايهالجهٙٓا.

أْدتددلت ٗ٘ ٘دٝلجهدٞلدثدتٟلدنةضد ل  دٞل٘ د ُتللنٙٓدال لؼةٙدألللللللللللإللدا ل ٙطلدن ح (5

 دن  ٙ لد  رتدتٙ ٚ.

لظٓدداسلدنرتد ددطل ددالدثًاس ددا لٖلدن ددهٗكا لدؾت٘ددتلٜلٖلد لددا د لدث  ةةددٝل,لٖللللللل (6

ت ددٗ٘ لدأل ددانٙ لٖدنٗ ددا١ولدندديتلتغددًِلد دد ً دسلت ددٗ٘ لدنةٙددا د لٖؼةٙددألدأل د٠لللللللل

ل(.67ل,Kotter):1995 لدث ًٙ 

ُْاملفًٗجٝليِلد  رتدتٙ ٙا ل٘  حتيٓاللالكيادة التحويمية املدرشةية:  اشرتاتيذيات

ل:(Jean,1993:8دثت٘ ّٖلدن  ٗ٘هّٙٗل اثتس ٝلْٖٚلجهٞلدنُ ٗلدن انٚل 

  ٘ا ٜلكول ضول٘ٗيٙال,ٖتش ٙعلدثتس الجهٞل ٘اسٜل عغٌٓل لدنحضٗى. (1
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يشددداسكٝلكدددولأجغدددا٠ل  ٘دددألدنعًدددول اثتس دددٝل لتدددتدٖىلدألْدددتددلٖدأل كددداسلللللللل (2

 ٖدثع ةتد لٖدن ضٗسد ل ل تد٘ٝلكولجاٍل.

ٝلللي دداجتٜلدثتس ددالجهددٞلدنعًددول شددكولللل (3 ل,أكةدد ل لدن  دد لجددِلتح دد د لك هحدد

ل,ح  ٘دٝل ليُعدٗسلأٖ دعلنهًتس دٝلككدولللللٖ  طلد  رتدعا ,لٖٖععلدثشاكولدن

ةتيٝلي  ةا,لأٖلدؿحاظلجهٞلجًولدعًٗجٝلٖجدتٍل د ضلللٖػُ لد ن  دٍل اؿهٗىلدث

 دن ضٗسلدـاظل اثت٘ ل.

د  حتدٍل  ةلعةٙٝلل  د١ٙدٝلٖ د ظلن   دالٖت دٗ٘ لدثتس دٝلك  ٘ةدٝلثشداسكٝلللللللل (4

دن دده ٝل,ٖلج ددا٠لكددول دد  لي ددلٖنٙا ل,لٖلددٗىل  ٘ددألدنعًددول لٖظددا١فلأكةدد للللللل

يٗعددعلي ددلٖنٙٝل للي ددلٖنٙٝ,لٖ انُ دد ٝلن دد لدثشدداسكال٘ هدد ليددٌُٓلأّل٘كَٗددٗدلل

 دنه ُٝ.

ؼت٘تلدألشٙا٠لدؾت٘تٜلٖدن ع دلجهٞلأ د٠ل  ٘ألدنعًولٖأ د٠لدن دوقلدث داًْال لللل (5

 ؼ الدثتس ٝل.

دنةٙددداٍلي دددكلن غ دددا لٖد  ٙا دددا لدنعًدددولٖتة دددولدػاْدددا لٖ ه دددحا لدثتس ددداللللل (6

 ٖد  حتدٍلدإلَضا لدنُشطلد ها ٚلٖدنعُا٘ٝل اآلا ِ٘ل.

 ٘دد لدأل كدداسلدؾت٘ددتٜلٖيُا شددٝلدألعدداثليعٓددٌل,لٖطدد حللللللدن ددًاحلنهًتس ددال   ل (7

 دأل ٢هٝلنه حك ل ٙٓال.

لأّلػعولدثتس الي لٖنالجِلكولدن ويٙللٖنٙ لجِل ضٗهلٌل ةطل. (8

تشددًول ٓددٗ لدنةٙددا ٜلدن  ٗ٘هٙددٝل دداَ الس١ٙ ددال لللللللعىةةن الكيةةادة التحويميةةة:   جمةةا ت

ل:(10-6,ل1988لل:لFullan للدثل  ٝلدنرت ٗ٘ٝلًْا

دؾاَ لدن ُعًٙٚلٖ٘شًو:لدؾٓٗ لدن ديٙٝللتللجا ٜل ُا٠لْٖٙكهدٝلدن ُعدٌٙلدثل  دٚلللل (1

ٖت غًِلل تدثلدن  ٙ د ل لدن ُا٠لدن مسٚلنهًتس ٝ,ليدال ٙٓدالدن ُعدٌٙلدثتس دٚ,للللل

ٖدؾتٖىلدثتس ٚ,لٖدأل ٖدسلٖدنٗظٙحٝل...لدخل,لٖدنيتلت غًِلتد ث دلغد لي اشد لجهدٞللللل

 دن عهًٙٙٝل.دن   الٖدن  ٗ٘ ل لدنعًهٙٝل
دؾاَ لدنةةا لٖد َحعانٚلٖ٘شًو:لدؾٓٗ لدن ديٙٝللتللجدا ٜل ُدا٠لدنُ دألدنةةدا ل لللللل (2

دثل  ٝلدن عهًٙٙٝل,ٖت غًِلل تدثلدن  ٙ د ل لدألَعًٝلدث ضهٝل انًُداذ ل,لٖدنةدٌٙللل

ٖدنتٖد عل,ٖدثٓداسد ل,لٖدنعو دا لدن ُعًٙٙدٝ.لممدال٘دل ٛللتلتع ٘د لأ دانٙ لٖٖ دا١وللللللللل
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عًولدؾًاجٚلدن عاَٖٚلُ٘عك لأث ْالي اشد ٜل لل دتدثل د ةليهًدٗأل للللل ت٘تٜلنه

لجًهٙيتلدن عهٌلٖدن عهٌٙل داولدثتس ٝل.

ٖ دت لج ددادلفدا  لأادد ٟلنهةٙددا ٜلدن  ٗ٘هٙدٝليكًهددٝلنهً دا  لدن ددا ةٝلميكددِللللل

لذك ْال ًٙال٘هٚل:

 دثتس ٝ.فاىلدنحه حٝلدنعايٝلنهًتس ٝل:لٖتشًوليُعٗيٝلدنةٌٙلدنعايٝلدنيتلتليِل ٓال (1

 فاىلغا٘ا لدثتس ٝ:لٖتشًولدألْتددل عٙتٜلدثتٟلدنيتلٖ ت لدثتس ٝليِلأ هٓا. (2

فدداىلأْددتددلدثتس ددٝل:لٖت ًةددول لدألْددتددلدنح جٙددٝلٖدث  هٙددٝلدندديتلمتكُٓدداليددِلل (3

 دنٗصٗىللتلغا٘ ٓال عٙتٜلدثتٟل.

ٝللللللللل (4 لفاىل ٙا دا لدثتس دٝ:لْٖدٚلفًٗجدٝلدنةٗدجدتلٖدإل د د٠د لدنديتلمتكدِلدثتس د

 ل.يِلؼةٙألأْتد ٓالدث  هٙٝ

فدداىلدنعُاصدد لدهلٙكهٙددٝلٖدنٗظٙحٙددٝلنهًتس ددٝلٖجُاصدد لدنعو ددا :ل ٙدد لت ًةددولللللللللل (5

دنعُاصددد لدهلٙكهٙدددٝل لدنعُاصددد ل دثا ٘دددٝلٖدنةاََٗٙدددٝلٖدن شددد ٘ٝلٖدثعُٗ٘دددٝ(,لٖ٘ةضدددتلل

 ي اىلدنعو ا لأٛلدنعو ا لدـاس ٙٝلٖدنتداهٙٝلنهًتس ٝ.

 .ٖظا١فلدثتس ٝلٖط ٙعٝلْدلٕلدنٗظدا١فلٖدث د ٗ٘ا للللأيالدنعُاص لدنٗظٙحٙٝل  ًةول  (6

ل.(47ل,لظ1999 ج ادل: دنٗظٙحٝ تعةٙت ٖيتٟ دنٗظٙحٝ ٖ  ٌ دنٗظٙحٙٝ

 ة:الذراسات السابق

يدتٟلمماس دٝلدنةدا ٜلدألكدا ميٙال لللللدن ع دلجهٞللْت اللتل:(1002ًدراشة الغاودي )

(لجغددٗل220دنتسد ددٝليددِل دؾايعددا لدن ددعٗ ٘ٝلنهةٙددا ٜلدن  ٗ٘هٙددٝ,لٖ ددتلتكَٗددالجُٙددٝللل

٢ْٙدددٝلتدددتس٘ لٖد ددد حتيالد  ددد  اَٝلٖ دددٙهٝلؾًدددعلدن ٙاَدددا ,لٖأظٓددد  لدنُ دددا١ل,لأّلللللل

اضددددا١طلدنةٙددددا ٜلدن  ٗ٘هٙددددٝلٖجُاصدددد ْالنددددتٟلدنةددددا ٜلدألكددددا ميٙال لدؾايعددددا لللل

كاَدالُْدامل د ٖةلذد لللل,لٖدن عٗ ٘ٝ,ليِل ٙ ل س ٝلتٗد  ْالكاَال تس دٝلي ٗ د ٝلل

(ل لاضددا١طلدنةا١ددتلدن  ددٗ٘هٚلتعدد ٟلثدد   ٛلل٫٠٫٠=لα  نددٝلل ضددا١ٙٝلجُددتلي دد ٟٗ  ل

 (٫٠٫٠=لαدنٗظٙحدٝلٖدن حضدط,لٖالتكدِلُْدامل د ٖةل دندٝلل ضدا١ٙالجُدتلي د ٟٗ للللللللل

ل. تع ٟلث   لدؾايعٝ
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  ُ  سد دٝلْدت اللتلتعد دلادطلدنةٙدا ٜلدن  ٗ٘هٙدٝللللللل ( Supising , 2001) : ادةر  شةوبيس

ٌلدنعداٍل اثُ ةدٝلدن عهًٙٙدٝلدنةايُدٝل لللللدنلٛلمياس ٔليت٘ ٖلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل ل  ٌلدن عهٙ

ٖد ددد حتيالد ددد  اَٝلدنةٙدددا ٜلليدددت٘ ًدل192أي كدددا.لٖ دددتلتكدددّٗلف ًدددعلدنتسد دددٝليدددِ

ؾًعلدن ٙاَا .لٖيِل الدنُ ا١للدنيتلتٗصدهاللنٙٓدالدنتسد دٝ,للللل (MLQ)يد عدت ٜلدنعدٗديدو

,لدّلدنددًُطلدنةٙددا ٛلدن  ددٗ٘هٚلدنددلٛل٘ دد حتئليددت٘ ٖلدثددتدسألكدداّلي دد ٟٗل ٙددتلللللللل

دثةدانٚ,لٖدإلثداسٜ,للللنه  ث (ل ُٝليًاس  ٌٓل15ل-ل11دثت٘ ّٖليِلذٖٛلدـربٜل لٖدتضف

ٝللللللل لٖدن  حٙ لدنعةهٚ,لٖد ج  اس٘ٝلدنح  ٘دٝ,لْٖدٚلفدا  لدنةٙدا ٜلدن  ٗ٘هٙدٝل,ل تس دٝلجانٙد

ل عد دلدنْدت اللتلل: (Yu, Leithwood, & Jantzi,2002)   سد ٝل٘ددٗلٖنٙةٖٗ لٖ داَ  ل

تدد ث لدنةٙددا ٜلدن  ٗ٘هٙددٝلجهددٞلدن دد دٍلدثعهًددال ددان  ٙ ل لدثددتدسألد   تد١ٙددٝل ٓددَٗلللللجهددٞ

(ليتس ٝلد  تد١ٙٝ,لٖ تل هغلجت لدثعهًدالل111كَٗلل,لٖ تلدش ًهالجُٙٝلدنتسد ٝلجهٞل 

يعهًدًالٖيعهًدٝ.لٖمتلت دٗ٘ لأ دٜلنةٙداألللللل(2941ٖدثعهًا لدنلِ٘لدا  ٖدليِلْلٕلدثتدسأل 

(ل ةدد ٜ.لٖ ددتلأظٓدد  لدنُ ددا١للأّللللل113ةٙددا ٜلدن  ٗ٘هٙددٝلتكَٗدداليددِل للل س ددٝلمماس ددٝلدنل

دثعهًددال٘ٗد ةددّٗلجهددٞلمماس ددٝليددت٘ ٌ٘ٓلندد عحلأ عددا لدنةٙددا ٜلدن  ٗ٘هٙددٝلٖغاصددٝلتهددلللللل

دث عهةددٝل  ٢ٙٓددٝلتٗ عددا لجانٙددٝليددِلدنًُددٗلدثٓددينلنهًعهًددالٖأ د٠لدن ه ددٝلٖال٘ٗد ددألْددل ٠لللل

اذ ليُا د ٝلميكدِلد   دتد٠ل ٓدا,لٖكاَداللللللدثعهًّٗلجهٞلأّليت٘ ٛلدثدتدسأل٘ةدتيّٗلادللل

يٗد ة ٌٓلععٙحٝل ًٙدال٘ عهدأل  ُدا٠لدن ؤ٘دٝلدثتس دٙٝ,لٖلّلدألٖعدا لدثتس دٙٝلأ دًٓال للللللللل

للل .دن  دٍلدثعهًالٖدن ه ٝلٖأٖنٙا٠لدأليٗسل تس ٝلدجهٞليِلمماس ا لدنةٙا ٜلدن  ٗ٘هٙٝ

دنةٙدا ٛلدن  دٗ٘هٚلللل عًول سد دٝلْدت اللتل سد دٝلدن دهٗمللللل:ً( 1001نىا قاً العةاوري ) 

ٖ ددهٗملدثٗدطُددٝلدن ُعًٙٙددٝل لدأل ٓدد ٜلدؿكٗيٙددٝلدن ددعٗ ٘ٝ,لٖدج ًددتلدن ا دد لجهددٞللللللل

د  ددد  اَٝل ليمدددعلدن ٙاَدددا ل.ٖمتلدا ٙددداسليحددد  د لدنتسد دددٝل   دددهٗق"لدثحددد  د لغددد لللللل

د   ًانٙددٝلدهلا  ددٝ".لٖد دد حتٍلدن ا دد لدثددُٓللدنٗصددحٚلدن  هٙهددٚ.لٖ ددتلتكَٗددالجُٙددٝللللللل

يٗظفل لك هفلدأل ٓد ٜلدؿكٗيٙدٝل ليتُ٘دٝلدن ٘داض.لٖتٗصدهاللللللل(688دنتسد ٝليِل 

لدنتسد ٝللتلأّلدن هٗملدنةٙا ٛلدن  ٗ٘هٚل ل٘  ٞللتلي  ٟٗلت هعا لدثٗظحا.لل

 & Geijsel, Sleegers, Leithwood) ديصةين وشةميذرزو و يجةودو ودةاٌتسي    )دراشةة  

Jantzi, 2003) ٞلل عد دلدنْدٗلللٓدالٖكاّلدهلدتدليُلل ٙدا ٜلدن  ٗ٘هٙدٝل لدن د دٍللللتد ث لدنةللجهد

مددٗلدإلصددوحلدثتس ددٚل.لٖ ددتلأ  ٘ددالدنتسد ددٝل لْٗنُددتدلٖكُددتد,لل  دثعهًددالٖدؾٓددت
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(ليعهددٌل2000ٖتكَٗدالجُٙدٝلدنتسد دٝلدهلٗنُت٘دٝليددِليدتدسألدنضدحٗدلدنةاَٗ٘دٝلٖلهدال لللللللل

(ليعهًدًالٖيعهًدٝللل1442(ليتس ٝلثاَٗ٘ٝ,لٖعًالجُٙدٝلدنتسد دٝلدنكُت٘دٝل للل45ٖيعهًٝليِل 

ليتدسأللجتد ٘دٝلٖثاَٗ٘دٝل,لٖ دتلمتليمدعلدن ٙاَدا ل ا د حتدٍلد د  ٙاّلنةٙداأللللللللل٘عًهّٗل 

دنةٙددا ٜلدن  ٗ٘هٙددٝ,لٖأظٓدد  لدنُ ددا١للٖ ددٗ لجو ددٝلدست اطٙددٝللها ٙددٝل ددالأ عددا لدنةٙددا ٜلللللل

دن  ٗ٘هٙددٝلٖدنكحددا٠ٜلدنلدتٙددٝ,لٖدنةةددٝل ددانُح ,لٖدألْددتددلدنشحضددٙٝ,لٖتةددت٘ لدنددلد ,للل

ٖل د ن د دٍل دان  ٙ ,لٖي دا سد لدإلصدوحلدثتس دٚل للللللٖصُاجٝلدنة دس,لٖدؾٓتلدإلعدا ,ل

لها ٙدٝل دالدثشداسكٝلللللدست اطٙٝدثتدسألدنةاَٗ٘ٝلدهلٗنُت٘ٝلٖدنكُت٘ٝ,لٖلّلُْاملجو ٝل

 لصُعلدنة دسلٖدن  ٗ٘ لدثٓينلٖد ن  دٍل ان  ٙ ,لٖلّل ُا٠لدن ؤ٘ٝلنٔلت ث ليٌٓل لتةدتٌ٘لل

ل. ٗنُت٘ٝلٖدنكُت٘ٝدثعهًالنه ٓٗ لدإلعا ٙٝل لدثتدسألدهل

 سد ٝلكاّلدهلتدليُٓال ٙاّلدنعو دٝل دالدنةٙدا ٜلللللً( :Griffith, 1002 ,دريفح)وأدر  

دن  ٗ٘هٙددٝلٖسعددالدثعهًددالٖأ د١ٓددٌلدثتس ددٚلٖسغ دد ٌٓل لتدد ملدنعًددو,لٖمتلت  ٙددألْددلٕلللللل

 لدن ه دددٝلليدددِكددد  لذد لجدددت لدنتسد دددٝلجهدددٞليدددتدسألد  تد١ٙدددٝل ليُ ةدددٝلتعهًٙٙدددٝلللل

(ليعهًدًالٖدج ًدتٕلدنتسد دٝلجهدٞلد  د  ٙاّلللللل602جت لد  د لجُٙٝلدنتسد دٝل لل,لٖ هغدلهرتٟ

,لٖ تلج   لَ ا١للدنتسد ٝلدنتنٙولدنةا١ول  ّلدنةٙا ٜلدن  ٗ٘هٙٝلتعولأ دتللكا ٕلنهتسد ٝ

أٌْلأااطلدنةٙا ٜلدألكة ل اجهٙٝل ليمٙدعلدثُعًدا ,ليدال لذندللدثُعًدا لدن عهًٙٙدٝللللللل

  ٗ٘هٙٝلثت٘ لدثتس ٝلي ت  ٝل شكولي اش ليعلدأل د٠لدؿكٗيٙٝ,لٖالتكِلدنةٙا ٜلدن

ِلل  .دثتس ددٚلٖتدد ملدنعًددو,ل ددولكدداّلدن عددالدنددٗظٙحٚلجددايًولٖ ددٙ ًال ددالْددلِ٘لدثدد   ٘

لتلدن عدد دلجهددٞلي دد ٟٗلدن ددهٗملدنةٙددا ٛلدن  ددٗ٘هٚلللللللْددت ال:(1002ًدراشةةة العٍةةسي ) 

ًعهًددال.لٖ ددتلأ  ٘ددالللثددت٘ ٛلدثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝلدن ددعٗ ٘ٝلٖجو  ددٔل دداأل د٠لدنددٗظٙحٚلنهلللل

دنتسد ٝلجهٞليمٙعليت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل لأس دعليُداطألتعهًٙٙدٝل لدثًهكدٝلدنع  ٙدٝلللللل

(ليت٘ ًد,لكًالدا   لجُٙٝلط ةٙدٝلجشدٗد١ٙٝليدِلدثعهًدال للللل191دن عٗ ٘ٝل هغلجت ٌْل 

(ليعهًدًا.لٖد د حتيالأ دتداّلل دتدًْالطدٗس لللللل764ْلٕلدثُاطألدألس عل هغلجت لأ  د ْدال ل

نةٙاألي  ٟٗلدن هٗملدنةٙا ٛلدن  دٗ٘هٚلنهًدت٘ ِ٘,لٖدنةاَٙدٝلْدٚل"لأادٗذ لتةٙدٌٙلدأل د٠للللللل

دنٗظٙحٚلنهًعهًا"لدنلٛلأجتتدٔلٖ دسٜلدثعداسدلدن دعٗ ٘ٝ.لٖيدِل دالدنُ دا١للدنديتلتٗصدهاللللللللل

لنٙٓالدنتسد ٝلْٚل:لدنحاضلي  ٟٗلدن هٗملدنةٙا ٛلدن  ٗ٘هٚلثدت٘ ٛلدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝلللل

ٟلدن دعٗ ٘ٝلٖجددتٍلٖ ددل ل (ل٫٠٫٠=لα  دنت نددٝلٗ ل دد ٖةلذد ل  نددٝلل ضدا١ٙٝلجُددتلي دد ٗ
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لٖدادد ودلٖدـددربٜ,لدن حضددط,:للثدد   د لتعدد ٟلدن  ددٗ٘هٚلدنةٙددا ٛلدن ددهٗملي دد ٟٗ

ل. نهًعهًالدنٗظٙحٚلدأل د٠لي  ٟٗلدنحاضل,لدن عهًٙٙٝلدثُ ةٝ

 عُددددٗدّل"دنةٙددددا ٜلدن  ٗ٘هٙددددٝلٖدن  ددددٙ لدث هددددٗقل لدن ددددهٗمللللً(:1002) دراشةةةةة نٍصةةةةارة

دنةٙددا ٛ",لٖ ددتلْددت الدنتسد ددٝللتلدن عدد دلجهددٞليددتٟلتدد ينلدثددت٘ د ل ل ددهٗكِٓللللللللل

دنةٙا ٛلنهحضا١طلدنشحضٙٝلٖدثُٓٙٝلٖدنةًٙدٝل لٖد دعلدإل دسٜلدثتس دٙٝ,لٖس دعلي د ٟٗلللللل

ٖلللل تكدّٗلف ًدعلدنتسد دٝللللدن هٗملدنةٙا ٛلدن  ٗ٘هٚلندتٟليدت٘ د لدثدتدسأل ليتس دٝ,ل

ٝللل ٖ ه ددالجُٙددٝلل,يددِلدثددت٘ د لٖدث دداجتد لٖدثعهًددا ل اثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝليكددٝلدثك يدد

ل(41 لٖجدددت ِْلدثدددتدسأليدددت٘ د ليدددِليكَٗدددٝل ٢دددا لثدددوثلمتةدددول(لل586 لدنتسد دددٝ

لدن ا ةددٝلٖد دد حتيال(500 لٖجددت ِْلٖدثعهًددا ل(45 لٖجددت ِْلدإل دس٘ددا لٖدث دداجتد 

لْددلٕلَ ددا١لليددِلٖكدداّلدن ٙاَددا ,لؾًددعلكدد  دٜلد  دد  اَٝللٖد دد حتيالدنٗصددحٚلدثددُٓل

دثعهًا (ل٘دٗد ةِل شدكوللل-دث اجتد - دثت٘ د لدنتسد ٝلأ  د لأّ:لل٘هٚليالدنتسد ٝ

جاٍلجهدٞلدَ  داةلاضدا١طلدن دًا لدنشحضدٙٝلٖدثُٓٙدٝلٖدنةًٙدٝلنهةٙدا ٜلدن  ٗ٘هٙدٝلجهدٞللللللللللل

ٗللل د ددعل تس ددٝل دددٗةلدث ٗ ددط,لٖ ُٙددداللللدن ددهٗملدنةٙددا ٛلثدددت٘ د لدثددتدسألدنةاَٗ٘دددٝل لدن

دنتسد ٝلأّلُْامل  ًٖ الذد ل  نٝلل ضا١ٙٝل الآسد٠لأ  د لدنتسد ٝل لدنٗد علٖدث د ة ولل

ػإليتٟلدَ  اةلاضا١طلدن دًا لدنشحضدٙٝلٖدثُٓٙدٝلٖدنةًٙدٝلنهةٙدا ٜلدن  ٗ٘هٙدٝلجهدٞلللللللل

لّٖلدثعهًا ل.دن هٗملدنةٙا ٛلثت٘ د لدثتدسألدنةاَٗ٘ٝلنضا لدثت٘ د لٖدث اجتد ل 

ٞل دن ع د ْت الدتلً(:1002) الفكيْ دراشة ٝل جهد ٝلل س د ٛل مماس د ٝل يدت٘  ٌل دنرت ٙد  ٖدن عهدٙ

ٝل   ٝل دثًهكد ٝل دنع  ٙد ٝل ٖؼت٘دتل دن  ٗ٘هٙدٝ,ل دنةٙدا ٜل ن دهٗمللدن دعٗ ٘ ٝل  س د  دنحعانٙد

ٝل دنةٌٙ يتاو يُعٗس يِ ٖدن عهٌٙ دنرت ٙٝ إل دسد لدن ُعًٙٙٝ ٝللدث ُا  د ٝل  دال ٖدنعو د   س د

ٝل ٛل مماس د ٝل يدت٘  ٌل دنرت ٙد ٝللدنةٙدا ٜل ن دهٗمل ٖدن عهدٙ ٝل دن  ٗ٘هٙد ٝل ٖ س د ٝل دنحعانٙد  دن ُعًٙٙد

ِلل ف ًدعل تكّٗلٖ ت .ٖدن عهٌٙ إل دسد لدنرت ٙٝ ٛل يمٙدعل دنتسد دٝليد ٝل يدت٘  ٌل دنرت ٙد لٖدن عهدٙ

ٌل ٛل ٖي داجت٘ٓ ٝل يمٙدعل دإل دسد ل  ٖيدت٘  ٌل دإل دسد لدنرت ٙد ٝل  لٖدن عهدٙ  ٖدن دانغل دثًهكد

ٚللدثدُٓلل ٖد  حتٍ .   د(ل601  جت ٌْ ٚل دنٗصدح ٍل  ٙد ل دن  هٙهد ٌل  دا  د د  اَ ال   ضدًٙ

ٝل دنُ دا١لل ٖأظٓ   ,سد ٝدنت ف ًع يِلدثعهٗيا  ؾًع ٛل مماس د ٝل يدت٘  ٌللدنرت ٙد  ٖدن عهدٙ

ٝل دنع  ٙٝ دثًهكٝ   ٝل دنةٙدا ٜل  دهٗمل دن دعٗ ٘ ٝللدن  ٗ٘هٙد   د ٖةل ٖتٗ دتل ي ٗ د ٝ,ل  تس د

ٝل ذد  ٝل   ند ٝللدنةٙدا ٜل قدٗسل   ل ضدا١ٙ ٛل  داا ودل دن  ٗ٘هٙد ٝل يد      دٖدندتٖسل دنٗظٙحد
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ٝل  د ٖةل تٗ ت  ل ا   دن تس٘ ٙٝ ٚللٖدثلْدول دإل دسٜ َدٗ ل يد   د ل   ل ضدا١ٙال  دند  دنعهًد

  .دن  ْٙو َٖٗ 

ْدت الدنتسد دٝلدتلدن عد دلجهدٞل ٖسلدنةٙدا ٜلدن  ٗ٘هٙدٝل لللللللل:ً(1002عيصى ) دراشة شٍاء

ٖد دد حتيالدن ا ةددٝلدثددُٓلللت ددٗ٘ لأ د٠ليددت٘ ٛلدثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝل لقا عددا لغدد ٜل,لللل

دنٗصحٚلدن  هٙهٚ.لأيدالف ًدعلدنتسد دٝل  كدّٗليدِليمٙدعليدت٘ ٛلدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝل لللللللللل

ٖل117قا عا لغد ٜلٖدن دانغلجدت ٌْل للل ٍ(.ل2008/2007يدت٘ ٜللنهعداٍلدنتسد دٚل للل(ليدت٘ ًدل

(ليدددت٘ ًدلٖيدددت٘ ٜليدددِليدددت٘ ٛلدثدددتدسألدنةاَٗ٘دددٝل للللل110كًدددال ه دددالجُٙدددٝلدنتسد دددٝل لل

.لٖن  ةٙددألأْددتددلدنتسد ددٝل ايددالدن ا ةددٝل  ضددًٌٙلد دد  اَٝلٖلتٗصددهاللللقا عددا لغدد ٜ

دنتسد ددٝللتلدنُ ددا١للدًْٓددا:لتٗ ددتلمماس ددٝلنهةٙددا ٜلدن  ٗ٘هٙددٝل لت ددٗل٘دد لأ د٠ليددت٘ ٛللللللل

%(.ل لتٗ ددتل دد ٖةلذد ل  نددٝلل60دثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝل لقا عددا لغدد ٜل ُ دد ٝلأ ددوليددِل لللل

دثددتسد٠لنٗد ددعلمماس ددٝلدنةٙددا ٜلللل لتةددت٘ د  (٫٠٫٠=لα لل ضددا١ٙٝلجُددتلي دد ٟٗل  ىلل

لدن  ٗ٘هٙٝلتع ٟلث   لدؾُ لٖ ُٗد لدـتيٝلٖدثلْولدنعهًٚلٖدن حضط.

 سد دددٝلْدددت الدتلدن عددد دلجهدددٞل س دددٝلمماس دددٝلسؤ دددا٠لل:ً(1002) نىةةةا أدةةةرت العىةةةر

دأل  ددداٍلدنعهًٙدددٝل ل ايعدددٝلدإليددداٍلقًدددتل دددِل دددعٗ لدإل دددويٙٝلـضدددا١طلدنةٙدددا ٜللللللل

ي  ٗ٘ا لدن ٖحلدثعُٗ٘ٝلنتٟلأجغا٠ل٢ْٙدٝلدن دتس٘ ,ل اإلعدا ٝلللللدن  ٗ٘هٙٝ,لٖدن ع دلجهٞ

لتلدنكشددفلجددِلدنعو ددٝل ددالمماس ددٝلاضددا١طلدنةٙددا ٜلدن  ٗ٘هٙددٝ,لٖي دد ٗ٘ا لدندد ٖحلل

دثعُٗ٘ددٝل   عا ْددالدثح هحددٝ,لٖدنكشددفلجددِلدنعو ددٝل ددال عددحلدثدد   د لدنشحضددٙٝليددِللل

ا٠لدأل  ددداٍلدنعهًٙدددٝلل ُٙٓدددال دنعًددد لٖ دددُٗد لدـتيدددٝ(ل لتةدددت٘ ل س دددٝلمماس دددٝلسؤ دددللللل

ـضددا١طلدنةٙددا ٜلدن  ٗ٘هٙددٝلٖي دد ٟٗلدندد ٖحلدثعُٗ٘ددٝلألجغددا٠ل٢ْٙددٝلدن ددتس٘ ,لٖتكددّٗلل

ٝللللللل لف ًدعلدنتسد دٝليددِليمٙدعلأجغددا٠ل٢ْٙدٝلدن دتس٘ لدنددلكٗس,ل ًٙدال ه ددالجُٙدٝلدنتسد دد

لٖد ددد حتيالدن  هٙهدددٚ,لدنٗصدددحٚلدثدددُٓللجهدددٞل ٙٓدددالدن ا ةدددٝلدج ًدددت لجغدددًٗد,ل(143 

للنٙٓداللتٗصدهاللدنيتلدنُ ا١للأ   لٖيِلدنتسد ٝ,لأْتددلن  ةٙأل ٝنهتسدلك  دٜلد    اَٝ

اضا١طلدنةٙا ٜلدن  ٗ٘هٙٝل تس ا لي تحعٝللمياس ّٗلكاَٗدلدأل  اٍلسؤ ا٠لأّلدنتسد ٝ

ااصٝل لقٗسٛلدن  حٙ لٖدن شد ٙع,لٖدن ؤ٘دٝلٖدن  دانٝ,لكًدالكشدحالدنتسد دٝلجدِلللللللل

ٖ ٗ ل  ٖةل دنٝلل ضا١ٙال لدػاْا لأ  د لدنتسد دٝل دٗىلاضدا١طلدنةٙدا ٜلدن  ٗ٘هٙدٝلللللل

لتعدد ٟلثدد   ٛل ددُٗد لدـددربٜلٖدنعًدد ,لٖكشددحالدنتسد ددٝلجددِلٖ ددٗ ل دنددٝلل ضددا١ٙال لل
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د دد  ا ا لجُٙددٝلدنتسد ددٝل ددٗىلدن عددتلدثعُددٗٛلأل عددا لدندد ٖحلدثعُٗ٘ددٝل٘عدد ٟلثدد   ل ددُٗد لل

لدـتيٝ.

 ةددتلْددت الدتل ُددا٠ل ا١ًددٝل كحا٘ددا لدنةٙددا ٜلدن  ٗ٘هٙددٝللللللل:ً(1020) أوةةا دراشةةة الربيعةةة 

ثت٘ ٛليتدسألدن عهٌٙلدنعاٍليِلاوىل ٙاأل س ٝلمماس ٝليت٘ ٛليتدسألدن عهدٌٙلدنعداٍللل

ٝليت٘ ٛلدثدتدسألٖدثعهًدالي ا عدٝللللليِلٖ ٓٝلَع  كًدال دعاللتلدنكشدفللللل,دعًعد

جِلدنح ٖةل ل س ٝلمماس ٝلدثت٘ ِ٘لنكحا٘ا لدنةٙدا ٜلدن  ٗ٘هٙدٝليدِلادوىلد د  ا ا لللللل

أ دد د لجُٙددٝلدنتسد ددٝ,لٖ ددتلدج ًددتلدن ا دد ل ل سد دد ٔلجهددٞلدثددُٓللدنٗصددحٚلدن  هٙهددٚ,للل

يعهٌلٖاهضالدنتسد ٝللتل ُا٠ل ا١ًدٝللل(1700 لٖليت٘ ًدل(90 لٖتكَٗالجُٙٝلدنتسد ٝليِ

 كحا٘ا لدنةٙا ٜلدن  ٗ٘هٙٝلثت٘ ٛليتدسألدن عهٌٙلدنعاٍ,لكًالكشدحالَ دا١للدنتسد دٝلللل

جددِلأّليددت٘ ٛلدثددتدسألمياس ددّٗلكحا٘ددا لدنةٙددا ٜلدن  ٗ٘هٙددٝل ددتس ا لجانٙددٝ,لٖ ددتيال

لدنتسد ددٝلجددت ًدليددِلدن ٗصددٙا لدندديتلت ددٌٓل لت ددٗ٘ ليٓدداسد ليددت٘ ٛلدثددتدسأل لعدد٠ٗللل

لكحا٘ا لدنةٙا ٜلدن  ٗ٘هٙٝ.

ْت اللتلدن ع دلجهٞل س ٝلمماس دٝللل:ً(1020) وأدر  نن وَ الشريف  والتٍح دراشةة 

يت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝلدـاصٝل ل ٖنٝلدإلياسد لدنع  ٙدٝلدث  دتٜلنهةٙدا ٜلدن  ٗ٘هٙدٝليدِلللللل

دن  هٙهددٚ,لٖ ٓددٝلَعدد ليعهًددٌٙٓ,لٖدج ًددتلدن ا ةدداّل ل سد دد ًٓالجهددٞلدثددُٓللدنٗصددحٚللللل

ٝللدن  ةٙٝل ان  ٘ةٝلدا  ٖدلٖيعهًٝليعهًال(690 لٖتكَٗالجُٙٝلدن   ليِ ِللدنعشدٗد١ٙ ليد

(لدث  ددتٜ,لٖن  ةٙددألMLQ لنةٙدداألدنع  ٙددٝلدإليدداسد ل ٖنددٝل لدن عهًٙٙددٝلدثُدداطأليمٙددع

دنةٙددا ٜلي عددت ٜلدلنعٗديددول س ددٝلمماس ددٝلدنةٙددا ٜللللللد دد  اَٝأْددتددلدنتسد ددٝلد دد حتياللل

 ٓاللتلدنع  ٙٝ,لٖتكٙٙحٓدالنه ٢ٙدٝلدإلياسدتٙدٝ,لٖتٗصدهالدنتسد دٝللتللللللدن  ٗ٘هٙٝل عتلت يم

جددت ليددِلدنُ ددا١للأًْٓددال:لأّل س ددٝلمماس ددٝليددت٘ ٛلدثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝلدـاصددٝل ل ٖنددٝلللل

دإلياسد لدنع  ٙٝلدث  دتٜلنهةٙدا ٜلدن  ٗ٘هٙدٝل شدكولجداٍلكاَدالي تحعدٝليدِلٖ ٓدٝلَعد للللللللللل

لنٝلل ضا١ٙٝلتع ٟلث   لدـربٜ.دثعهًالٖدثعهًا لٖالتٗ تل  ٖةلذد ل  

ٝل ,دنتسد دٝللتل ْدلٕل ْدت اللً(:Sagnak: 1020دراشة )زقٍاك  ٝل يع  د  دنةٙدا ٜل  دال دنعو د

ٝل دنتسد ٝلجهٞ ُط ةا . لدثتدسأ دألاو ٚ ٖدثُاخ دن  ٗ٘هٙٝ ٝل جُٙد ِل جشدٗد١ٙ  دثعهًدال يد

 أج ًت.لدألي ٘كٙٝدث  تٜل دنٗ ٘ا    َٙ تٛ   يتس ٝ (50 ل  (764 لكاّلجت ٌْ

  دال دنعو ٝ دنتسد ٝلأّ َ ا١ل أظٓ   ٖ ت.ؾًعلدثعهٗيا  ك  هٗق ٖدثةا هٝ د    اَٝ
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ٝل دنةٙدا ٜل يمٙدعلأ عدا لل ٚل دثُداخل َدٗ ل ٖت دٗ٘ ل دن  ٗ٘هٙد ٝلل دألاو د   ٙد ل  دتًد,ل جو دٝلجانٙد

 ٘ل ٛ مما لها ٚ  شكو ٖت ٗ٘ ٕ دثُاخلدألاو ٚ ؼ ا جهٞ دنةتسٜ دن  ٗ٘هٙٝ نهةٙا ٜ

 يتس دا,ل( دثتس ٝ   ٖدأل  د  دألط دد ؾًٙع أكة  ي عٙٝ جهٞلَ ا١ل دؿضٗى لت

ل).يت٘ ِ٘ طه ٝ,

 سد ددٝلْددت الدتللدنٗ ددٗدلجهددٞل ٖسلدنةٙددا ٜلدن  ٗ٘هٙددٝل للللللل:ً(1022) أدةةر  أبةةو ِةةداف  

ت ددددٗ٘ ل عانٙددددٝلدثعهًددددالدن تس٘ ددددٙٝل لدث د ددددولدإلجتد ٘ددددٝليددددتدسألدن ددددٗثلدنتٖنٙددددٝلل

دثددتدسألنهةٙددا ٜللللي ا عددا لغدد ٜ,ليددِلاددوىلدنكشددفلجددِل س ددٝلمماس ددٝليددت٘ ٛلللل

ن  هٙهدٚلٖتكدّٗلللد د حتٍلدن ا د لدثدُٓللدنٗصدحٚلدللللٖدن  ٗ٘هٙٝليِلٖ ٓٝلَع لدثعهًدا,لل

ٌللل ل(2615 لف ًددعلدنتسد ددٝليددِليمٙددعليعهًددٚلٖيعهًددا لدث  هددٝلدإلجتد ٘ددٝلدن ددانغلجددت ْ

دثعهًا ,لٖن  ةٙدأللٖلدثعهًاليِل(412 لدألصهٙٝلدنتسد ٝلجُٙٝل ه ال ًٙال,لٖيعهًٝليعهٌ

أْددتددلدنتسد ددٝلد دد حتٍلدن ا دد لد  دد  اَٝلكدد  دٜلنهتسد ددٝلؾًددعلدن ٙاَددا لدنو يددٝ,ل

 ددا١للدندديتلتٗصددهاللنٙٓددالدنتسد ددٝلٖ ددٗ ل دد ٖةلذد ل  نددٝلل ضددا١ٙٝل دداللللللللللٖيددِل ددالدنُل

ي ٗ دد ا ل س ددا لد دد د لدنعُٙددٝل ددٗىلدنةٙددا ٜلدن  ٗ٘هٙددٝل لت ددٗ٘ ل عانٙددٝلدثتس ددال للللل

ُ لٖكاّلدنحاسةلنضا لد َداث.لليتدسألٖكانٝلدن ٗثلدنتٖنٙٝل   ٜلتع ٟلدتلي   لدؾ

ا ل س ددا لد دد د لدنعُٙددٝل ددٗىلدنةٙددا ٜللللتٗ ددتل دد ٖةلذد ل  نددٝلل ضددا١ٙٝل ددالي ٗ دد للل 

دن  ٗ٘هٙددٝل لت ددٗ٘ ل عانٙددٝلدثتس ددال ليددتدسألٖكانددٝلدن ددٗثلدنتٖنٙددٝل  دد ٜلتعدد ٟلدتلل

ي   لدثلْولدنعهًٚ.لتٗ تل  ٖةلذد ل  نٝلل ضا١ٙٝل الي ٗ  ا ل س ا لد  د لدنعُٙدٝلل

 دٗثلدنتٖنٙدٝل  د ٜلللل ٗىلدنةٙا ٜلدن  ٗ٘هٙٝل لت ٗ٘ ل عانٙٝلدثتس ال ليتدسألٖكاندٝلدنل

ل(ل ُٗد .لل5تع ٟلدتلي   ل ُٗد لدـربٜلٖكاّلدنح ٖةلنضا لد  وليِل 

ٝللدْدت اللتلدن عد دلجهدٞل س دٝلمماس دٝلللللللل:ً(1021) دراشةة  عوادوأدر   لنةٙدا ٜلدن  ٗ٘هٙد

ٖتحدٗ٘حلدن ده ٝل ليددتسألٖكاندٝلدن دٗثلدنتٖنٙددٝل لدنغدحٝلدن   ٙدٝليددِلٖ ٓدا لَعدد لللللللل

ٖدج ًددتلدن ا دد ل ل سد دد ًٓالجهددٞلدثددُٓللللٖلدنعو ددٝل ًُٙٓددال,للدثعهًددالٖدثعهًددا ل ٙٓددا

ٖتكدّٗلف ًدعلللد    اَٝلك  دٜلنهتسد ٝلؾًعلدن ٙاَا ل,للٖد  حتٍلدنٗصحٚلدن  هٙهٚ

دنتسد ٝليِليمٙعلدثعهًالٖدثعهًا ل ليتسألٖكانٝلدن ٗثلدنتٖنٙدٝل لدنغدحٝلدن   ٙدٝللللل

(ليعهًددال795يددِل ةددٝلجشددٗد١ٙٝلتكَٗددال(ليعهًددًالٖيعهًددٝ,لمتلدا ٙدداسلط 1941ٖجددت ٌْل 

نةٙدددا ٜلدٖتٗصدددهالدنتسد دددٝللتلجدددت ليدددِلدنُ دددا١للأًْٓدددال:لأّل س دددٝلمماس دددٝلل,ٖيعهًدددٝ
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ٖتحددٗ٘حلدن دده ٝل ليددتسألٖكانددٝلدن ددٗثلدنتٖنٙددٝل لدنغددحٝلدن   ٙددٝليددِللللللللللدن  ٗ٘هٙددٝ

ل.جانٙٝ شكولجاٍلكاَاللٖ ٓا لَع لدثعهًالٖدثعهًا ل ٙٓال

ٝلٖد علت  ٙأليدت٘ ٛلدثدتدسألدؿكٗيٙدٝللللع  يْت اللتلل:ً(1021) دراشةة  عوادوأدر  

,لٖدثُاخلدن ُعًٙٚل ليت٘ ٘ا للاىلدنغدحٝلدن   ٙدٝ,لٖتكدّٗللللةٙا ٜلدن  ٗ٘هٙٝنهلدنةاَٗ٘ٝ

دادد  ٖدلليددت٘ ًد(ل288ٖتكَٗددالجُٙددٝلدن  دد ليددِل (ليددت٘ ًدل,ل652ف ًددعلدنتسد ددٝليددِل 

ٚلٖدج ًدددتلدن ا ددد ل ل سد دددل, ان  ٘ةدددٝلدنعشدددٗد١ٙٝ ل ًٓالجهدددٞلدثدددُٓللدنٗصدددحٚلدن  هٙهددد

ٖتٗصددهالدنتسد ددٝللتلجددت ليددِللل,د  دد  اَٝلكدد  دٜلنهتسد ددٝلؾًددعلدن ٙاَددا للٖد دد حتٍ

ٝللُْاملٖد علجداىل دتًدلنهللدنُ ا١للأًْٓال:لأّل ٖدثُداخلدن ُعًٙدٚل لدثدتدسألللللةٙدا ٜلدن  ٗ٘هٙد

ل.دؿكٗيٙٝلدنةاَٗ٘ٝل ل ه  اليِلٖ ٓا لَع لدثت٘ ِ٘

ْت الدنتسد ٝلدتلدن ع دلجهٞل س ٝلمماس ٝليدت٘ ٛللل:ً(1021ودي )دراشة مجعاُ الغا

يتدسألدن عهٌٙلدنعاٍلنهةٙدا ٜلدن  ٗ٘هٙدٝلي ا عدٝلدثحدٗدٜ.لٖلمتلد د حتدٍلدثدُٓللدنٗصدحٚلللللللل

دث دد ٚل,ٖد دد حتٍلد  دد  ٙاّلكدد  دٜلنهتسد ددٝ.لٖتكددّٗلف ًددعلدنتسد ددٝليددِليمٙددعللللللل

ٕ(لٖدن ددانغل1432/1433ٍلدنتسد ددٚل يددت٘ ٛليددتدسألدن عهددٌٙلدنعدداٍلي ا عددٝلدثحددٗدٜلنهعددا

(ليت٘ ,لٖ ألدإل ضا٠د لدن مسٙٝلإل دسٜلدنرت ٙٝلٖدن عهٌٙلي ا عٝلدثحدٗدٜ.لل338جت ٌْل 

ٖاهضالدنتسد ٝللتلفًٗجٝليِلدنُ ا١للكاّليدِلأًْٓدا:لأّلمماس دٝليدت٘ ٛليدتدسألللللل

لدن عهدددٌٙلدنعددداٍلي ا عدددٝلدثحدددٗدٕلنهةٙدددا ٜلدن  ٗ٘هٙدددٝليدددِلٖ ٓدددٝلَعددد ٌْلكاَدددال تس دددٝ

ل(.2.5يُححغٝلي ٗ طل  ا ٚل 

ٞل دن عد دل دنتسد دٝلدتلل ت اْدلل:(1022) دراشةة اببةاب    ٝل دنةٙدا ٜل  ٖس جهد ل  دن  ٗ٘هٙد

ِل دنعدايهال ؼحٙد ل ٝل يد ٝل تكَٗدال ٖ دتل دثدتدسأل ٠ديدتسل َعد ل ٖ ٙد ِل دن  د للجُٙد (ل283 (يد

ٝل داد  ٖدل ٖيدت٘ ٜل ًديدت٘ ل ٝل  ان  ٘ةد ٝل دن  ةٙد ِل دنعشدٗد١ٙ ٍل .قا عدا ل مخد لليد  ٖد د حت

ٝل تٗصدهال ٖ دتلل.ك  دٜ ٖد    اَٝ دنٗصحٚ دثُٓل دن ا   ٝل لّ لت دنتسد د ٝل  س د  مماس د

ٝل دنةٙدا ٜل عد٠ٗل   دنعدايهال ؼحٙ    دنةٙا ٘ٝ أل ٖدسٌْ دنةاَٗ٘ٝلدثتدسأ يت٘ ٛ لدن  ٗ٘هٙد

ٍل  شدكول ِل ي ٗ د ٝل كاَدال جدا ٝل يد ٌل سد٠دثدتل َعد ل ٖ ٓد  َ دا١لللأظٓد  ل كًدال ,أَح دٓ

ٝل ذد   د ٖةل تٗ دتل أَٔل  دنتدس ٝ, ٝل   ند ٟل جُدتل ل ضدا١ٙ ٝل  (ل٫٠٫٠=لα ل(لي د ٗ   س د

 ث    تع ٟ دن  ٗ٘هٙٝ دنةٙا ٜ ع٠ٗ   دنةٙا ٘ٝلأل ٖدسٌْ دنةاَٗ٘ٝ دثتدسأ يت٘ ٛ مماس ٝ
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ٝل ذد   د ٖةل تٗ دتل  ًُٙدال دنعدايها,ل ؼحٙد ل   دـدربٜ,للأٖ دنعًدول  دُٗد ل ٝل   ند لل ضدا١ٙ

ل دإلَاث. ٖنضا  دؾُ  ث    تع ٟ

ْت الدنتسد ٝللتليع  دٝل س دٝللل:لٍ(2014ٖجاطفل٘ٗ فل  سد ٝلمس لدكةٌلمس د ل

مماس ٝليدت٘ ٛلدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝلدـاصدٝلنهةٙدا ٜلدن  ٗ٘هٙدٝلٖجو  ٓدال تد عٙدٝلدثعهًدالللللللللل

%ليدددِلف ًدددعلل20مدددٗلجًهدددٌٓ.لٖ دددتلمتلدا ٙددداسلجُٙدددٝلط ةٙدددٝلجشدددٗد١ٙٝل  دددٙ ٝل ُ ددد ٝل

ًٝ,ل(ليعهًدددل324دنتسد دددٝ,لدذل ه دددالجُٙدددٝلدنتسد دددٝليدددِل لل ل(ليعهًدددًال148يدددٌُٓل لًالٖيعهًددد

ّلل(ليعهًددٝل.لٖن  ةٙددألْددتدلدنتسد ددٝلللل176 ٖ .لٖكدداّلدْددٌلَ ددا١لللللمتلد دد حتدٍلد  دد  ٙا

دنتسد ٝللّل س ٝلمماس ٝليت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘دٝلدـاصدٝل لقا عدٝلدنعاصدًٝلجًداّلللللل

نهةٙددا ٜلدن  ٗ٘هٙددٝليددِلٖ ٓددٝلَعدد ليعهًددٌٙٓللكاَددال تس ددٝلي ٗ دد ٝ.للذل هددغلدث ٗ ددطلللللللل

(,لٖجدتٍلٖ دٗ ل د ٖةلذد ل  ندٝلل ضدا١ٙٝلللللل0.66(لٖ ام ددليعٙداسٛل للل3.38دؿ ا ٚل ل

(ل ل س ٝلمماس دٝليدت٘ ٛلدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝلدـاصدٝل لللللل٫٠٫٠=لαجُتلي  ٟٗلدنت نٝل 

قا عٝلدنعاصًٝلجًاّلنهةٙا ٜلدن  ٗ٘هٙٝليِلٖ ٓٝلَع ليعهًٌٙٓلت عدالنهحدربٜلدن عهًٙٙدٝ,لللل

لٖدؾُ ,لٖدثلْولدنعهًٚ.

ٝللللللل:ً(1022الشريف ) دراشة ٝل ْدتدلدنتسد دٝلدن عد دلجهدٞل س د ٛل مماس د  دثدتدسأل يدت٘ 

ٚل  ان عدال ٖجو  ٓدال دن  ٗ٘هٙٝ نهةٙا ٜ دن ا١ف ي ا عٝ دنةاَٗ٘ٝ  ٖذندلل.نهًعهًدال دندٗظٙح

ِل دثعهًدال ْدل ٠ل نتٟ دنٗظٙحٚ دن عا ؼةٙأ ٖيتٛ دثعهًا, َع  ٖ ٓٝ يِ  أ دانٙ ل يد

 دن ا د ل ٖد  حتٍ.دثعهًا يع تعايوتٌٓ   دثت٘ ِ٘ ْل ٠ دنيتل٘  عٓا دن  ٗ٘هٙٝ دنةٙا ٜ

ٝل ف ًع ,لٖتكّٗ هلا أ دٜ د    اَٝ تٗظٙف مت كًا , دن  هٙو دنٗصحٚ دثُٓل  دنتسد د

ِل ٚل يد ٝل دثدتدسأل يعهًد ٝل دنةاَٗ٘د ٝل دؿكٗيٙد ٌل دن دا١فل ي ا عد ٌل (1244 لٖجدت ْ متل يعهد

ٝل    هٗق يٌُٓ %30لدا ٙاس ٝل دنعُٙد ٝل دنعشدٗد١ٙ ٝل ٖكداّليدِلدْدٌلَ دا١لللللل.دن  ةٙد دّل دنتسد د

ٝل ٝل  س د ٛل مماس د ٝل دثدتدسأل يدت٘  ٝل نهةٙدا ٜل دنةاَٗ٘د ٝل د دن  ٗ٘هٙد ٝل نكهٙد  دن دا١فل ي ا عد

ٝل كاَدال ٛللٖدمد دل(ل3.29 تةدتسل ي ٗ د ٝل  تس د ٝل(0.75 ل دتسٕل يعٙداس ٝل ,ٖ س د  مماس د

ٚل دن عدال ؼةٙدأل   دن  ٗ٘هٙٝ نهةٙا ٜ دن ا١ف ي ا عٝ دنةاَٗ٘ٝ دثتدسأ يت٘ ٛ  دندٗظٙح

ل.(0.85  تسٕ يعٙاسٛ ٖدم دد (3.29 تةتس  تس ٝلي ٗ  ٝ كاَا دثعهًا نتٟ

ل

ل
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 : الذراسة الميذانية

يدِلأ ددولؼةٙددألأْدتددلدنتسد ددٝلد دد حتدٍلدن ا د لدثددُٓللدنٗصددحٚلللللوٍّذيةة الدراشةةة: 

لدن  هٙهٚللثُا   ٔلثٗعٗ لدنتسد ٝ

دثدتدسألدنةاَٗ٘دٝلللتكدّٗلف ًدعلدنتسد دٝليدِليمٙدعليعهًدٚلٖيعهًدا لللللللل :جمتىة  الدراشةة  

(ل1620(لٖدن انغلجت ٌْل 2015/ل2014دنعايٝل ل  ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنهعاٍلدنتسد ٚل 

(ليعهًددٝليددٗ جال لجشدد ليُدداطألتعهًٙٙددٝلللل1085(ليعهًددًالٖ 535يعهًددًالٖيعهًددٝ,ليددٌُٓل لل

عاصدددددًٝلصدددددُعا٠لنهعددددداٍلدنتسد دددددٚلل ل ضدددددا١ٙٝليك ددددد لدنرت ٙدددددٝلٖدن عهدددددٌٙل  ياَدددددٝلدنلل

ل(.2014/2015 

ٝل دا ٙداسل متللللدراشةة: ا عيٍةة  ِلل جُٙد ٝل دثعهًدال دنتسد دٝليد دنعُةٗ ٘دٝلدن  ةٙدٝللل  ان  ٘ةد

لجهٞلدنُ ٗلد تٚ: دلدنتسد ٝ ف ًع يِ دنعشٗد١ٙٝ

دادد   لمخدد ليُدداطألتعهًٙٙددٝليددِلديمددانٚلدثُدداطألدن عهًٙٙددٝل ان  ٘ةددٝلدنعُةٗ ٘ددٝللللللل (1

 دنعشٗد١ٙٝ.

يدتدسأليدِلكدوليُ ةدٝللللل(ل4متلدا ٙاسلدثتدسأل ان  ٘ةٝلدنعشٗد١ٙٝلدن  دٙ ٝل ٗد دعل لل (2

 تعهًٙٙٝ.

(ليعهًددًال324 متلداددلليمٙددعلدثعهًددال لدثددتدسألدثح دداسٜل ٙدد ل هددغلجددت لد  د ْددالللللل (3

,لٖدؾدتٖىلدن دانٚل٘ٗعدكلجُٙدٝلدنتسد دٝل  د لدؾدُ ,لٖدثلْدول,لٖ دُٗد للللللللللٖيعهًٝ

ل.ربٜدـ

 الدراشة وتغريات حصب الدراشة عيٍة أفراد توزي ( : ١ددوه ) 

لدث٢ٗ٘ٝلدنُ  ٝلدنعت لدن ضُٙفلدث   

لدؾُ 

ل%33.03ل107لذك 

ل%66.97ل217لأَةٞ

ل%100ل324لدعًٗ 

 دثلْو
لدنعهًٚ

ل%4.3ل14ل  هٍٗليعهًا

ل%80.3ل260ل كانٗس٘ٗأ/لنٙ اَ 

ل%15.4ل50ليلْول ايعٚل+ل  هٍٗلجانٚ

ل%100ل324لدعًٗ 
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لربٜدـ

ل%10.8ل35ل ُٗد ل5أ وليِ

ل10يِلأ ول ُٗد لدتل5يِل

ل ُٗد 
ل%19.8ل64

ل%37ل120لٝ ُل15يِلأ ول ُٗد لدتل10يِل

ل%21.6ل70لٝ ُل20يِلأ ولدتٝل ُل15يِل

ل%10.8ل35لٝل  كة  ُل20يِ

لل324ل

ِل نهكشدفل ة:الدراشة  أداة ٝل جد ٝل  س د ٖل مماس د ٝل دثدتدسأل  دٖيدت٘ ل يدت٘  أياَدٝلل   دنةاَٗ٘د

ٍل دن  ٗ٘هٙٝ دنعاصًٝلصُعا٠لنهةٙا ٜ ِلل أ دٜ    دٗ٘ ل دن ا د ل  دا  دن  دٗ للادوىل دنتسد دٝليد
 أ دٜ تكَٗا ٖ ت ,دن ا ةٝ  ا ددنتسد ٝلٖدنتس يٗعٗ  دنعو ٝ ذٛ دنُع ٛ دأل ق لت

ل. ة ٜ (52  يِ  ضٗستٓالدألٖنٙٝ دنتسد ٝ

ٝل دنش ٖط يِ ( ١٩١ :ٍ ٥٫٫٠   ج ٙتد  ذك  كًال: ا شتباٌة صدم دنديتلل دنغد ٖس٘

ٝل تع ًدتْال دنديتل دأل دٜ   ٖد  ْا   ُ٘  ٚ ٞل , دنتسد د ّل ٖ  د  صدا  ٝل دن  د ل أ دٜ تكدٗ
 يالأجت  تةٙ  دنتسد ٝ أ دٜ أّ يِ ٖنه  كت , نةٙا ٔ ٖععا يا  عًو أّلتةٙ  ه 

ل.دنتداهٚ د ت اة ٖصتة دنضتةلدنعاْ ٛ, جًو مت

 ٛ ْٝلل دنضدتةل يِ نه  ةأل لصتةلدحملكًا(:لدنضتةلدنعا ٍل دنعداْ ٛلنهتسد د   دا
ِل (لقكًا10  جهٞ دألٖنٙٝ  ضٗستٓا دن ا  ل  ٗ ٘علأ دٜلدنتسد ٝ ٝلل يد  أجغدا٠ل٢ْٙد

 ؽضضا  ,ل ل(  س   كهٙٝلدنرت ٙٝلظايعٝلصُعا٠,لٖكهٙٝلدنرت ٙٝل   دن تس٘ 
ٝل ذد  ٖط د١ددألدن دتس٘ ل ٖدثُدداْل دنرت ٗ٘دٝ,ل ٖدإل دسٜ دألصدٗىل  يٗعدٗ ل دنعو د

ِل دنتسد دٝ,ل ٞل نهٗ دٗدل دـدربٜلٖدنكحدا٠ٜلل ذٖٛ ٖيد ٞل  دتستٓال جهد ٝل ؼةٙدأل جهد  دن ا٘د
 ٖصو ٙ ٓالنةٙاأ دنحة د  صٙاغٝ ٖ ويٝ ٖعٗح يِ نه  كت نليُٓا,لٖذ دث  ٜٗ

 نهحة د  صٙاغٝ لجا ٜ أٖ أٖللعا ٝ  لد يِ تعت٘و أٛ ٖل  د٠ نةٙا ٔ, صًًا يا
ٞل ٖ ُدا٠لل.نهًٗعٗ  ٖصو ٙ ٓا ٞل دحملكًدال تعدت٘و ل جهد ٟل جهد يدِلل  ةد ٜل كدول ق دٗ

ٝل أ دٜ  ةد د ل ٝل دنتسد د ٝل  ُ د  ٞل دج درب ليلشد دًلل %ل(ل د كة ل80  يٗد ةد  صدتةل جهد
ٝل دن عدت٘و ل دحملكًدالٖل د د٠لل يو عدا ل ٖمتلدألادلل دنحةد ٜ,ل ٝل دث هٗ د  ٖدثُا د 

ٝل  ةد د ل جدت ل ٖأص  ا ٝل  ضدٗستٓال أ دٜلدنتسد د ِل ت د نفل دنُٓا١ٙد   عدتل  ةد ٜل) 36   يد
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دنعدداْ ٛللدنضددتةلتددٗد  لجهددٞلد ط٢ًُدداّلميكددِلٖجهٙددٔل.ٜ (ل ةدد16 ل ددلد أَدد ٌ

لدحملكًالصتةلأٖلنو   اَٝ

 ٚللد ت داةللصتةليِلدن  كتلمتللدنتداهٚلنحة د لد    ٙاّ:صتةلد ت اةل لدندتداه

يدِلاداس لللليعهًداًل(ل35 للهداللجُٙٝلد د  وجٙٝللجهٞلت  ٙةٓال عتلد    اَٝ,لنع اسد 

أ  د لجُٙٝلدنتسد ٝ,لٖمتل  اقليعايولدست اطل   ّٗل دال س دا لكدولفداىليدِلللللل

يعايددولد ست دداطلعددا  لللَٝل.ٖتدد الدّافددا  لد  دد  اَٝلٖدنتس ددٝلدنكهٙددٝلنو دد  لل

(لممددال0.924َٝل شددكولجدداٍل لا(لٖنو دد  0.822-0.801د  دد  اَٝلتدد دٖحليددال ددال للل

ل عولدن ا  لجهٞلثةٝل ضتةلد ت اةلدنتداهٚلنأل دٜ

متلدن  كددتليددِلث ددا لد  دد  اَٝليددِلاددوىلت  ٙةٓددالجهددٞلأ دد د لدنعُٙددٝلللل:ثبةةات ا شةةتباٌة

ل.ك َٖ اخ– ١ٝلدنُضحٙٝ,لٖيعايولأنحالد    وجٙٝ,لٖذنلل ا  حتدٍلط ٘ةيتلدن  

 :ٝٙمتلد دد حتدٍل س ددا لدنعُٙددٝلد  دد  وجٙٝلؿ دداقلث ددا لللط ٘ةددٝلدن   ١ددٝلدنُضددح

د    اَٝل   ٘ةٝلدن   ١ٝلدنُضحٙٝل ٙ لد   د ال س دٝلدنُضدفلدألٖىلنكدولفداىلللللل

ٖذندللع داقلللليِلفا  لد    اَٝلٖكلنلل س ٝلدنُضدفلدنةداَٚليدِلدندتس ا ,للللل

 ددالدنُضددحا,لثددٌل دد ٟلتعددت٘ولدن ددٗىل ا دد حتدٍليعا نددٝل دد  ياّلللد ست دداطيعايددول

 دد دّٖ.لٖتدد الأّليعددايو لدنة ددا ل   ٘ةددٝلدن   ١ددٝلدنُضددحٙٝل عددتلدن عددت٘ولنهً ددا  ل

(,ل0.902(لٖأّليعايددولدنة ددا لدنكهددٚل ل0.899-ل0.826يمٙعٓددالت دٖ دداليددال ددا للل

لنة ا .ْٖلدل٘تىلجهٞلأّلد    اَٝلت ً عل تس ٝلجانٙٝليِلد

د دد حتٍلدن ا دد لدث ٗ دد ا لدؿ ددا ٙٝللللاألشةةاليب اصحصةةا ية املصةةت دوة ا الدراشةةة: 

ٖد م د ددا لدثعٙاس٘ددٝلٖلدنُ دد ٙٝل  دد  ا ا لأ دد د لجُٙددٝلدنتسد ددٝ,لٖنه  ةددأليددِلث ددا لللل

ٖذندلللT.TEST كًالمتلد  حتٍلدا  اسل·د    اَٝلمتالد  حتدٍلط ٘ةٝلأنحالك َٖ اخ

ٖةلذد ل  نددٝلل ضددا١ٙٝ.لتعدد ٟللتليدد   لدؾددُ .ل ذكدد ,لنه عدد دلجهددٞليددتٟلٖ ددٗ ل دد 

نه عد دلجهدٞلللone way a nova) أَةٞل(.ٖمتلد  حتدٍلأ هٗقلؼهٙولدن  اِ٘لدأل ا ٛل 

ٖيد   لدثلْدوللللربٜيتٟلٖ ٗ ل  ٖةلذد ل  نٝلل ضا١ٙٝلتع ٟللتلي   لجت ل دُٗد لدـدلل

ل.دنرت ٗٛ
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 :  ومناقشتها نتائج الذراسة

دنديتلتٗصدهاللنٙٓدالْدلٕللللللٖيُا شدٝلدنُ دا١لللليِلدنتسد ٝلجهٞلج ض٘ش ًولْلدلدؾ ٠ل

 هٌلل ا دٝلمخا دٚل  د لللللٖ أد    اَٝ,للأ ٢هٝدنتسد ٝليِلاوىلد  ا ٝلجهٞل ة د ل

لكان انٚ:لنٙك تضُٙفل

ن  ت٘تلطٗىلاو٘داليةٙداألنٙكد لدـًا دٚل لدؿدتٖ لدندتَٙالٖدنعهٙدا(,لمتل  داقللللللللل

كددربل ًٙددٝل لدثةٙدداألنه ضددٗىلجهددٞلطددٗىل(,لٖيددِلثددٌلتة ددًٙٔلجهددٞلد4=ل1-5دثددتٟل 

(,لٖ عددتلذنددللمتلدعددا ٝلْددلٕلدنةًٙددٝلدتلد ددول ًٙددٝل لدثةٙدداألللل0.80=لل5\4دـهٙددٝلدٛل 

  تد٘ٝلدثةٙاأ(لْٖٚلٖد تلص ٙكلٖذنللن  ت٘تلدؿتلد جهٞلهللٕلدـهٙدٝ,لْٖكدلدلمتللل

لهٙدالثةٙداألل(دن دانٚل٘ٗعدكلدؿدتٖ لدندتَٙالٖدنعلللل2دها لطٗىل ةٙدٝلدـو٘دالٖدؾدتٖىلس دٌل لللل

لدثع ًتل لدنتسد ٝلٖدنُ  ٝلدث٢ٗ٘ٝلدثةا هٝلنكولاهٙٝلٖ س ٝلدثًاس ٝ.لنٙك  

 املىارشة  دردةو و الٍصبة املئوية املكابمةكياط ليهرت مل ابدود الدٌيا والعميا( 1ددوه )

لدثًاس ٝل  س ٝلدنُ  ٝلدث٢ٗ٘ٝلدثةا هٝلطٗىلدـهٙٝ

ل تًد هٙهٝلل%ل36لل-%لل20يِل1.8لل–ل1يِل

ل هٙهٝل%52لل-%ل36دكربليِللل2.6لل–ل1.8دكربليِل

لي ٗ طل%68لل-%ل52دكربليِلل 3.4لل–ل2.6دكربليِل

لجانٙٝل%84لل-%ل68دكربليِللل 4.2لل–لل3.4دكربليِل

لجانٙٝل تًدل%100لل-%84دكربليِلل 5لل–ل4.2دكربليِل

لدآلتٚ:ٖ ًٙال٘هٚلج عًالنُ ا١للدنتسد ٝلٖيُا ش ٓالٖذنللجهٞلدنُ ٗل

َٖددطلدن ددلدىل:ليددال س ددٝللل:أوً : الٍتةةا ر املتعمكةةة باصدابةةة عةةَ الصةةماه األوه ووٍاقشةةتّا

نهةٙدا ٜلدن  ٗ٘هٙدٝليدِلٖ ٓدٝللللل مماس ٝليت٘ ٛلدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝل لأياَدٝلدنعاصدًٝلصدُعا٠للللل

 َع لدثعهًا؟لل
ٖدن تد للٖنإل ا ٝلجِلْلدلدن لدىلمتل  اقلدث ٗ  ا لدؿ ا ٙٝلٖد م د ا لدثعٙاس٘دٝلل

ٖ س ٝلمماس ا ليت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘دٝل  ياَدٝلدنعاصدًٝلصدُعا٠لنهةٙدا ٜلدن  ٗ٘هٙدٝليدِلللللللل

ٖ ٓددٝلَعدد لدثعهًددال شددكولجدداٍلٖنكددول عددتليددِلد عددا لد  دٜل شددكولادداظلٖ٘عٓدد لللللللل

ل(لذنل.3دؾتٖىلس ٌل 



 
 

 
 
 

347  
  للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

صوعاء للقيادة التحويلية من  درجة ممارسة مديري املدارس الثاهوية بأماهة العاصمة
 نمحمد حمود علي النعما. د|                                           توجهة هظر املعلمين واملعلما

ISSN : 2410-1818 

 م2016  يىيىل ( 13( المجلذ )11العذد )

ممارشة ودردة (: املتوشطات ابصابية وا حنرافات املعيارية و الٍصبية والرتبو 3ددوه )

لمكيادة التحويمية وَ ودّة ٌظر املعمىني  وديري املدارط الجاٌوية ا اواٌة العاصىة صٍعاء

 بشهن عاً ولهن بعد وَ ابعاد اداة الدراشة

 دعاى س ٌ
دث ٗ طل

 دؿ ا ٚ
د م ددل

 دثعٙاسٛ
 دنُ  ٙٝ

 س ٝل

 دثًاس ٝ
 دن ت ٝ

 1 ي ٗ  ٝ 70.2 1.046 3.51 دن  ث لدثةانٚ  1
 3 ي ٗ  ٝ 68.8 1.073 3.44 دإلهلايٙٝدن  حٙ ل  2
 2 ي ٗ  ٝ 69.4 1.061 3.47لد ج  اسد لدنح  ٘ٝلنألا ِ٘  3
 4 ي ٗ  ٝل68 1.088 3.40لد   ةاسٜلدنحك ٘ٝ  4

  ي ٗ  ٝ 69.2 1.066 3.46لدنتس ٝلدنكهٙٝ 

(لأّل س ٝلمماس ٝليت٘ ٛلدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝل لأياَدٝلدنعاصدًٝللللل3٘و غليِلدؾتٖى 

نًُطلدنةٙدا ٜلدن  ٗ٘هٙدٝليدِلٖ ٓدٝلَعد لد د د لدنعُٙدٝلجهدٞلي د ٟٗلد  دٜل شدكولللللللللللصُعا٠ل

(,ل1.066(ل دام ددليعٙداسٛل لل3.46كهٚللكاَالي ٗ  ٝ,لدذل هدغلدث ٗ دطلدؿ دا ٚل للل

ل-3.40ٖ ا٠ لد عا لد  دٜل لدث  ٟٗلدث ٗ ط,لدذلت دٖ الدث ٗ د ا لدؿ دا ٙٝل دا للل

ٚللٖتل عددتلدن ددل ددا٠ل لدن ت ددٝلدألل(,ل3.51ٖ (لٖدمدد ددل3.51 ل ث لدثةددانٚلي ٗ ددطل  ددا 

(,لٖ ددا٠ل عددتلد ج  دداسد لدنح  ٘ددٝلنألادد ِ٘ل لدن ت ددٝلدنةاَٙددٝلي ٗ ددطللللل1.046يعٙدداسٛل 

(,لٖ لدن ت ٝلدنةانةٝل ا٠ل عتلدن  حٙ لدإلهلايٙدٝلل1.061(لٖدم ددليعٙاسٛل 3.47 ل  ا ٚ

ٚلل  ددا٠للدن د عدٝلٖدألاد ٜلل(,لٖ لدن ت دٝلل1.073(لٖدمد ددليعٙدداسٛل ل3.44 لي ٗ دطل  دا 

ٖ٘ د تىلل,ل(1.088(لٖدمد ددليعٙداسٛل لل3.40 عتلد  د ةاسٜلدنحك ٘دٝلي ٗ دطل  دا ٚ لللل

يداّلدنعاصدًٝلصدُعا٠للللأيِلْلٕلدنُ ٙ ٝلدّلغان ٙٝليدت٘ ٛلدثدتدسألدنةاَٗ٘دٝلٖيدت٘ دتٓال للللل

ّلذنددل.لٗكًددال٘دد ٟلدثعهًددل تس ددٝلي ٗ دد ٝللمياس ددّٗلاددطلدنةٙددا ٜلدن  ٗ٘هٙددٝلٖد عا ْددالل

دنةا٘ددتلل ضددحا لٖاضددا١طلا دد لذنددللدتلمت ددعليددت٘ ٛلدثددتدسألٖيددت٘ دتٓاللللٖ٘عدد ٛلدن 

دن  ٗ٘هٚ,لممال تل٘ش لدتلت ث لْدل ٠لدثدت٘ ِ٘ل ٓدلدلدندًُطليدِلدنةٙدا ٜ.ل ل دًٙا٠لٖدّلللللللل

.لٖد اددوةلمسددٝلل لدن عايددوليددعلدث ؤٖ ددالْددلٕلدنةٙددا ٜل٘ هدد لجهٙٓددالدن ددا علد او ددٚلللل

ّلية ٗىللد  ًاجًٙال,لٖسيال٘كّٗل تٖٜلنألا ِ٘لدها ٙٝللّلؼهٞل ٓالدثت٘ لدص كلدَ ا

ن ً عددٔل  ددهٗملداو ددٚلي غددٗقليددِلدع ًددع.لٖ ددتلتعدد ٟلْددلٕلدنُ ٙ ددٝلأ٘غددًالدتلدميدداّللل
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دثدددت٘ ِ٘لٖ دددعٌٙٓلإل دددتدثلدن  دددٙ ل ليتدس دددٌٓل    ٙدددألي دددا ٟلدنةٙدددا ٜلدن  ٗ٘هٙدددٝللللللللل

 ٗ٘ددٝلدندديتلٖاضا١ضددٓالدندديتللتدد ٟل لدن  ددٙ لعدد ٖسٜليه ددٝلٖغاصددٝل لدثل  ددا لدنرتللل

ٝللللعكدٌلط ٙع ٓدالتُشددتلدن  دٙ .للل ٝللٖت حدألْددلٕلدنُ ٙ دٝليدعلَ ٙ دد ل,(2008جٙ ددٞل :ل سد د

لٖ دٗ لللتلأشداس لل(لٖدنديتل2014ٖجٗدطدفل للمسد د ل(,لٖ سد ٝل2005ٖ سد ٝلكُ اسٜل 

دنُ ٙ دٝليدعللل ْدلٕل ؽ هف  ا  لدنتسد ٝ,لجُٙا لنتٟلنهةٙا ٜلدن  ٗ٘هٙٝلي ٗ طلي  ٟٗ

(ل2010(,لٖ سد دٝلدنشد ٘ةٚلٖدن دُكل للل2012(,لٖ سد ٝلدن  ٙعٝل 2012َ ٙ ٝل سد ٝلجٗد ل 

ٟل ٖ دٗ ل يمٙعٓداللتل أشداس ل (,لدنديتل2010ٖ سد دٝلدنعًد ٛل لل ِل ي تحدعل ي د ٗ  دنةٙدا ٜل يد
ِلل َ ٙ ٝ ؽ هف دنتسد ٝ,لٖكلنللجُٙا لدن  ٗ٘هٙٝلنتٟ ٝل ْلٕلدنتسد دٝلجد ٝل َ ٙ د   سد د

ٟل ٖ دٗ ل لت س أشدال (لدنديتل2005دنعُد ٛل ل ِل يدُحححل ي د ٗ ٝل دنةٙدا ٜل يد ٟل دن  ٗ٘هٙد  ندت
ليت٘ ٛلدثتدسأل.

ت٘ ِ٘لنهةٙددا ٜلدن  ٗ٘هٙددٝلدتللٖ٘عدد ٛلدن ا دد لدث دد ٟٗلدث ٗ ددطلنتس ددٝلمماس ددٝلدثددلللللل

ل٘هٚ:يا

 ثتسد٠لدثتدسأ.ل ضٗسلدإلجتد لدنحينلٖدثٓين (1
ِللٖد طو ل هٝلدن    (2 ِلل  دولليد ٞللدثدت٘ ٘ لٖدأل دانٙ لدث د  تد لٖدن  دٗسد للللأاد للجهد

ٌللت دٗ٘ لل لت داجتللدنديتللٖدؾت٘تلدؿت٘ةٝ ٌللللدإل دسٛلأ د١ٓد لٖدنحدينلٖدثٓدين,لٖدن د ديٓ

ٝلل   انٙ  ٝللتةهٙت٘د ٝللادطلدنةٙدا ٜللللّل ٙد للجهٙٓداللدج دا ٖدللٖسٖتُٙٙد يدِللل٘ع دربللدن  ٗ٘هٙد

لٖدنيتلدؿت٘ةٝلدنةٙا ٘ٝلدألااط لأ د٠لٖت دٗ٘ للدثتس ٝلت ٗ٘ ل لك  ل ٖسلهلالدنحاجهٝ

 . ٙٓادنعايهال
دث حضضٝلثتسد٠لدثتدسألجهٞلدك دا ٌٓليٓداسد ليدال٘ د  تلللللل هٝلدنتٖسد لدن تس٘ ٙٝ (3

 لل لفاىلد  دسٜلدنرت ٗ٘ٝ.
جدددتٍلتددد ينلغان ٙدددٝليدددتسد٠لدثدددتدسألنهةٙدددا ٜلدن  ٗ٘هٙدددٝلجُدددتلمماس ددد ٌٓلنهةٙدددا ٜل لللل (4

 دادددولدثتس دددٝل لظدددولدنةٙدددا ٜللدنةٙا ٘دددٝل ددد  ٖدسٌْلدثدددتسد٠لَ ٙ دددٝل ٓدددولليتدس دددٌٓ

 ٘هٙٝ.دن  ٗ
ل ددالدنح  ٘ددٝلدنحدد ٖةلي دجدداٜلٖ هددٝلي ُٗجددٝلنه عايددولأ ددانٙ لأادداطلد دد حتدٍلعددعف (5

ٝللتةتٌ٘لدن  ل٘ٝلَٖةطلدنعايها, ٟللدن د عد ٛللندت ٌللدثدتدسألليدت٘   اؾٗدَد لللٖدْ ًدايٓ

ٌلل  داقللجهٞلدإل دس٘ٝ ِلل د  ٓ ٌلللَةداطللن  ت٘دتللدنعدايهالليد ٔللممداللعدعحٌٓلٖ دٗتٓ لهعهد
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ليددِلؼ ددِل   ٘ةددٝلسشددا ٌْلللكا ٙددٝ,لنٙ دد  ٙعل ضددٗسٜلي ددا ع ٌٓلجهددٞل ددا س لغدد 

 .و  ٌٓل لٖ شكولأ د١ٌٓ
ٝلللل (6 ٘ددتسكّٗلأّلل لٖ ددتل٘عدد ٟلذنددلللتلأّلغان ٙددٝلدثعهًددالٖدثعهًددا ليددِلأ دد د لدنعُٙدد

دثًاس ا لدن هٗكٙٝلثت٘ ٌ٘ٓلتعك ليدالت غدًُٔلدنةٙدا ٜلدن  ٗ٘هٙدٝليدِلمماس دا للللللل

للل. ٙا ٘ٝ

ديددال انُ دد ٝلأل عددا لدنةٙددا ٜلل ددًٙكِلد دد ع دضلَ ا١ ٓددالٖيُا شدد ٓالجهددٞلدنُ ددٗلللل

لدن انٚ:ل

 التأثري املجال  بعد: 

متل  دداقلدث ٗ دد ا لدؿ ددا ٙٝلٖد م د ددا لدثعٙاس٘ددٝلٖدن تدد لٖ س ددٝلمماس ددا للللللل

يت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل  ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنحة د ل عتلدن  ث لدثةانٚليِلٖ ٓٝلَعد لل

 (ل٘ٗعكلذنل.4عهًالٖدؾتٖىلس ٌل دث
(: املتوشطات ابصابية وا حنرافات املعيارية و الٍصبية والدردة والرتبو لهن فكرة 2ددوه )

 وَ فكرات اجملاه األوه.) دردة ممارشة وديري املدارط الجاٌوية ا اواٌة العاصىة صٍعاء بعد
 التأثري املجال  وَ ودّة ٌظر وعمىيّي(

ٌ 
س

 
 دنحة ٜ

طل
 

ٗ 
دث

ٚ
ا 

 
ؿ

د
ل

د م ددل

لدثعٙاسٛ

د ًْٙٝل

 دنُ  ٙٝ
 س ٝل

 ٝ دثًاس ٝ
 ت

دن
 

 1 جانٙٝ 83.8ل0.679ل4.19ل٘  تثلجِل ًٙٔلٖيع ةتدتٔ.  1
٘ دجدددددددٚلدؾٗدَددددددد لٖدنةٗدجدددددددتل  2

لد او ٙٝل لتعايهٔ.
 2 جانٙٝ 83ل0.706ل4.15

٘اٗ ِّدددددأل دددددال دددددهٗكٔلدنةٙدددددا ٛل  3

لٖدث ا  لدنيتلُ٘ا ٛل ٓا.
 5 ي ٗ  ٝ 67.4ل1.124ل3.37

٘ ض لدل  د ةلتدل ٛللتلد درتدٍلللل  4

لدآلا ِ٘لنٔ.
ل3لجانٙٝ 82ل0.738ل4.10

٘ دد ة لدنددتٖد علدنتداهٙددٝلدنُ ٙهددٝل  5

ٚليةول ...دخل(ل لد اوظل,لدن حداَ

لنتٟلدثعهًا.

 4 ي ٗ  ٝ 67.8 1.091ل3.39
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٘عٓدددددد ل  ددددددًال ددددددانةٜٗلٖدنةةددددددٝلل  6

ل انُح .
 6 ي ٗ  ٝ 67ل1.016ل3.35

دنشحضددٙٝليددِلل٘  دداٖ لدثضدده ٝلل  7

لد ولدنضا لدنعاٍ.

ل7 ي ٗ  ٝ 66.4ل1.116ل3.32

0 
٘  ُدددددد ل ل ت٘ةددددددٔلدنكددددددوٍلللل  8

لدؾاسحلأٖلدحمل  لنرا ِ٘.

 8 ي ٗ  ٝ 66ل1.122ل3.30

٘عرتدل األا ا٠لجُتلدك شا ٓال  9

ل ّٖل  و.

100 ي ٗ  ٝ 65.4ل1.141ل3.27

2 
٘ دددد أل لَحدددد لدثعهددددٌلدنححدددد لل  10

ل.َ ٙ ٝلدست اطٔل ٔ

 9 ي ٗ  ٝ 65.8ل1.125ل3.29

٘ةددٍٗل  ددٗ  لد  ٙا ددا لدثعهًددالل  11

ل  ولتٗ  لد  ٙا اتٔلدنشحضٙٝ.

 11 ي ٗ  ٝ 65ل1.138ل3.25

٘ اددددددددلل اؿ دددددددد اّلدنُ ددددددددا١لللل  12

دنديتللدألاو ٙٝلٖدثُٓٙٝلنهة دسد ل

ل٘ضتسْا.

ل12لي ٗ  ٝ 64ل1.152ل3.20

ل ي ٗ  ٝل70.2ل1.046 3.51لدعًٗ 

يددت٘ ٛلدثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝل لأياَددٝللل(لأّل س ددٝلمماس دد4ٝ٘و ددغليددِلدؾددتٖىلس ددٌل ل

 هدغلدث ٗ دطلدؿ دا ٚلللللدنعاصًٝلصُعا٠لنحة د ل عتللدن  ث لدثةانٚلكاَالي ٗ د ٝ,لدذل

(لأَٓدالمتداسأل تس دٝلجانٙدٝل,للللل49291 ل(لٖ دا٠ لدنحةد د لل1.046(ل ام ددليعٙاسٛ 3.51 

,ل11,ل10,ل9,ل8,ل7,ل6,ل5,ل3(لٖ دا٠ لدنحةد د ل لل4.19-4.10ٖت دٖحلدث ٗ دطل دال لل

(,ل3.39ل-ل3.20ٖتدد دٖحلدث ٗ ددطلدؿ ددا ٚل ددال لل,(لأَٓددالمتدداسأل تس ددٝلي ٗ دد ٝلل12

(لٖدندديتلتددُطلجهددٞل ٘  ددتثلجددِل ًٙددٔلٖيع ةتدتددٔ(للللل1ٖ ددا٠ ل لدن ت ددٝلد ٖتلدنحةدد ٜل لل

(,لٖ دا٠ ل لدن ت دٝلد اد ٜلدنحةد ٜللللل0.679(لٖدمد ددليعٙداسٛل لل4.19ي ٗ طل  ا ٚل 

ّلدنُ دددا١للدألاو ٙدددٝلٖدثُٓٙدددٝلنهةددد دسد لدنددديتلل(لٖدنددديتلتدددُطلجهدددٞل ٘ ادددلل اؿ ددد ال12 

(لٖ٘عدد ٛلدن ا دد لْددلٕللل1.152 (لٖدمدد ددليعٙدداسٛلل3.20٘ضددتسْا(لي ٗ ددطل  ددا ٚل لل

دنُ ٙ ٝلدث ٗ  ٝلن عتلدن  ث لدثةانٚلدتلدْ ًاٍليت٘ لدثتس ٝليًاس ٝلدن  ث لدثةدانٚل لل

ٔلللللٚ٘ دجدل اَ لدنضحا لٖدن دهٗمل ٙد للل ٘اٗ ِّدألل,ٖلدؾٗدَد لٖدنةٗدجدتلد او ٙدٝل لتعايهد
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٘ ض لدل   ةلتل ٛللتلد رتدٍلدآلا ِ٘لٖل, ال هٗكٔلدنةٙا ٛلٖدث ا  لدنيتلُ٘ا ٛل ٓا

,ليدالل٘  ة لدنتٖد علدنتداهٙٝلدنُ ٙهٝليةول لد اوظل,لدن حاَٚ...دخل(لنتٟلدثعهًاٖل,نٔ

جدددو٠,لنٙددد ًكِليدددِلغددد ألدنةةدددٝلندددتٟللل٘دددل ٛلدتلد ستةدددا٠لي ددد ٟٗللدثعهًدددالدتلد ل

دثعهًا,لٖمتكٌُٙٓليِلد د٠لدثٓداٍلدنديتلدٖكهدٓالدندٌٙٓل,ٖتعد ٟلْدلٕلدنُ ٙ دٝلدث ٗ د ٝللللللللل

أ٘غالدتلدّلدثعهًالٖدثعهًا لي  هٝلدن عهٌٙلدنةاَٗٛل  ياَدٝلدنعاصدًٝلصدُعا٠ل٘دتسكّٗللللل

ٌل ان  دتثلجدِلللدي ومليت٘ ٛلدثتدسألنه هٗكٙا لدثةانٙٝلدتل تليا٠ليِلاوىل ٙايٓ

 ًٌٙٓلٖيع ةتدتٌٓل,لٖي دجاتٌٓلنهةٗدجتلد او ٙٝل لتعايهدٌٓ,لٖ دعٌٙٓلدؾدا لنه ٗ ٙدأللللل

 ددال ددهٗكٌٓلدنةٙددا ٛلٖدث ددا  لدندديتل٘ليُددٗدل ٓددال,لٖ ددعٌٙٓلدؾددا لدتلتةددتٌ٘لدثضدده ٝللل

دنعايددٝلجهددٞلدثضدده ٝلدنشحضددٙٝ,,لٖ ددتل٘عدد ٟلذنددللد٘غددًالدتلمت ددعلدثددتسد٠لٖدثددت٘ د للللللل

 لتعايهدٌٓليدعلدثعهًدالٖدثعهًدا ,ل ٙد ل٘  ُ دٗدلدؿدت٘ لدؾداسحلدٖلدحملد  لللللللللل اثةانٙا ل

نألا ِ٘,لٖ٘عرت ّٗل األا ا٠لجُتلدك شا ٓال دتّٖل د  ,لٖ دتلتعد ٟلْدلٕلدنُ ٙ دٝلدتللللللل

د سدملدثعهًالٖدثعهًا لأّليتسد٠لدثتدسأل٘ةٗيّٗل  دٗ  لد  ٙا دا لدثعهًدالٖدثعهًدا للللل

لٝل.  ولتٗ  لد  ٙا اتٌٓلدنشحضٙ

   هلاويةا  التحفيس  بعد : 

متل  دداقلدث ٗ دد ا لدؿ ددا ٙٝلٖد م د ددا لدثعٙاس٘ددٝلٖدن تدد لٖ س ددٝلمماس ددا للللللل

دن  حٙ لدإلهلايٙدٝليدِلٖ ٓدٝلللل يت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل  ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنحة د ل عت

ل(ل٘ٗعكلذنل.5َع لدثعهًالٖدؾتٖىلس ٌل 

رافات املعيارية و الٍصبية والدردة والرتبو لهن فكرة (: املتوشطات ابصابية وا حن2ددوه )

 وَ فكرات اجملاه الجاٌ  )دردة ممارشة وديري املدارط الجاٌوية ا اواٌة العاصىة صٍعاء بعد
 التحفيس اصهلاوية وَ ودّة ٌظر املعمىني(

ٌ 
ن 

د
 

 دنحة ٜ
دث ٗ طل

لدؿ ا ٚ

د م ددل

ٝللدثعٙاسٛ
ًٙ

ْ
 

د

ٝٙ
  

نُ
د

 

 س ٝل

 ٝ دثًاس ٝ
 ت

دن
 

 2 جانٙٝ 72ل1.386ل3.60ل٘  تثل  حاؤىلجِلدث  ة و.  1

2  
له لل لجًا لعًاأ ٘  تث

لدلا ٕ.
 1 جانٙٝ 73.2ل0.981ل3.66

لن  ٗ٘ ل  3 لدث  ة هٝ لدن ؤ٘ٝ  4 ي ٗ  ٝ 67.8ل1.092ل3.39٘ٗعك
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لدنعًول لدثتس ٝ.

4  
لٖ ٗ  جهٞ ٘الّكت ل  لأًْٙٝ

ل.دثتس ٝ يماجٚل   انٝ
ل3لجانٙٝ 71.6ل1.017ل3.58

5  
لدن  تٛل لسٖح لد  ةاسٜ لجهٞ ٘عًو

ل الدثعهًا.
 6 ي ٗ  ٝ 66.8ل1.109ل3.34

6  
لدنعًول  ٖحل لجهٞ لدثعهًا ٘ش ع

لدنح ٘ألدنٗد ت.
ل5لي ٗ  ٝ 67.2ل0.968ل3.36

7  
ل تسد ل لت ٗ٘  لجهٞ ٘عًو

لنٙكَٗٗدل لٖمتكٌُٙٓ دثعهًا

ل ا ٜل ت .

ل7لي ٗ  ٝ 66ل1.125ل3.30

 8 ي ٗ  ٝ 65ل1.138ل3.25لدؿت٘ةٝ.٘  ُٞلدث ا  لد  دس٘ٝل  8
  ي ٗ  ٝل68.8ل1.073 3.44لدعًٗ 

(لأّل س ددٝلمماس ددٝليددت٘ ٛلدثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝل لأياَددٝللل5٘و ددغليددِلدؾددتٖىلس ددٌل ل

ًٝ,لدذل هدددغلدث ٗ دددطلل دنعاصدددًٝلصدددُعا٠لنحةددد د ل عدددتلدن  حٙددد لدإلهلايٙدددٝلكاَدددالي ٗ ددد 

(لأَٓدددالل16,ل14,ل13 لدنحةددد د (لٖ دددا٠ ل1.073(ل دددام ددليعٙددداسٛل ل3.44دؿ دددا ٚل 

,ل17,ل15(لٖ دا٠ لدنحةد د ل لل3.66ل-3.58متاسأل تس ٝلجانٙٝ,لٖت دٖحلدث ٗ طل دال ل

ل-3.25(لأَٓددالمتدداسأل تس ددٝلي ٗ دد ٝلٖتدد دٖحلدث ٗ ددطلدؿ ددا ٚل ددال لللل20,ل19,ل18

٘  ددتثلعًدداألجًددالل(لٖدندديتلتددُطلجهددٞل ل14(,لٖ ددا٠ ل لدن ت ددٝلد ٖتلدنحةدد ٜل ل3.39

(,لٖ دا٠ ل لدن ت دٝللل0.981(لٖدمد ددليعٙداسٛل لل3.66ي ٗ دطل  دا ٚل للل(ه للدلدا ٕل

ٝلل(لٖدنيتلتُطلجهٞل 20د ا ٜلدنحة ٜل  (لي ٗ دطل  دا ٚللل٘  ُٞلدث ا  لد  دس٘دٝلدؿت٘ةد

دن  حٙد لل(,ٖ٘ع ٛلدن ا  لْدلٕلدنُ ٙ دٝلدث ٗ د ٝلن عدتللللل1.138 (لٖدم ددليعٙاس3.25ٛ 

  ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لندتٌ٘ٓلدنةُاجدٝلدنكا ٙدٝلللللدتلدّليت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝدإلهلايٙٝل

  ًْٙٝلدنةٙا ٜلدن  ٗ٘هٙٝلٖع ٖسٜلمماس د ٓالنكَٗٓدالت دٌٓل لت دٗ٘ لد  دسٜلدنرت ٗ٘دٝل,لللللل

دتل اَ لدَٓالت ك لجهدٞلدؾاَد لد او دٚل لدن عايدولممدال٘دت علدثعهًدالدتلد درتدٍللللللللل

د او ٙٝليِل  ولدثدتسد٠للليت٘ ٌ٘ٓلٖ لىلأ ضٞلطا اتٌٓلن ُحٙلليٓايٌٓلنكّٗلدؾٗدَ 

ػددلقلدثعهًددالمددٌْٗ,لٖ ددتلتعدد ٟلْددلٕلدنُ ٙ ددٝلدتل ددتسٜلدثددتسد٠لجهددٞلتٗعددٙكلدن ؤ٘ددٝل



 
 

 
 
 

353  
  للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

صوعاء للقيادة التحويلية من  درجة ممارسة مديري املدارس الثاهوية بأماهة العاصمة
 نمحمد حمود علي النعما. د|                                           توجهة هظر املعلمين واملعلما

ISSN : 2410-1818 

 م2016  يىيىل ( 13( المجلذ )11العذد )

دث دد ة هٙٝلن  ددٗ٘ لدنعًددول لدثتس ددٝل,لٖ ددتستٌٓلد٘غددًالجهددٞلد دد ةاسٜلسٖحلدن  ددتٛل دداللللل

للٗد ت.دثعهًال,لٖتش ٙعلدثعهًالجهٞلؼًولدث لٖنٙٝل,لٖ ٙائل انعًول  ٖحلدنح ٘ألدن

 ا عتبارات الفردية لألخريَ بعد : 

متل  اقلدث ٗ  ا لدؿ ا ٙٝلٖد م د ا لدثعٙاس٘ٝلٖدن تد لٖ س دٝلمماس دا ليدت٘ ٛللللل

د ج  داسد لدنح  ٘دٝلنألاد ِ٘ليدِللللل دثتدسألدنةاَٗ٘دٝل  ياَدٝلدنعاصدًٝلصدُعا٠لنحةد د ل عدتلللللل

ل.(ل٘ٗعكلذنل6ٖ ٓٝلَع لدثعهًالٖدؾتٖىلس ٌل 

املتوشطات ابصابية وا حنرافات املعيارية و الٍصبية والدردة والرتبو لهن فكرة (: 2ددوه )

 وَ فكرات اجملاه الجالح )دردة ممارشة وديري املدارط الجاٌوية ا اواٌة العاصىة صٍعاء بعد
 ا عتبارات الفردية لألخريَ وَ ودّة ٌظر املعمىني(

 دنحة ٜ س ٌ
دث ٗ طل

لدؿ ا ٚ

د م ددل

لدثعٙاسٛ

د ًْٙٝل

 دنُ  ٙٝ
 س ٝل

 دثًاس ٝ
لدن ت ٝ

ل6 ي ٗ  ٝ 66.6 1.102ل3.36ل٘ دجٚلدنح ٖةلدنح  ٘ٝل الدثعهًا.  1

2  
ودددرتٍلدثعهًدددالك شدددحاظلهلدددٌللللل

ليكاَ ٌٓ.
ل1 جانٙٝ 77ل0.852ل3.91

3  
٘عدددربلجدددِلتةدددت٘ ٕلنهًعهًدددالجُددددتللللل

لأ د١ٌٓلدؾٙتلنهعًو
ل2 جانٙٝ 76.4ل0.869ل3.88

4  
دأل كدداسل٘شدد علجهددٞلدن عدد  لجددِلللل

ل  ٞلنٗلتعاسعاليعلأ كاسٕ.
ل7 ي ٗ  ٝ 66ل1.112ل3.33

5  
٘ ددد ألدؿًددداألٖد ن ددد دٍلٖدنةةدددٝلللل

لنتٟلدثعهًا.
ل4 ي ٗ  ٝ 67.4ل1.088ل3.40

6  
٘ دداجتلد ادد ِ٘لجهددٞل جددٌلَةددداطللللل

لدنةٜٗلنتٌ٘ٓ.
ل5 ي ٗ  ٝ 66ل1.116ل3.32

7  
٘ٗنٚلدْ ًايًال كدولدث ؤٖ دال ّٖللل

لؼٙ لأٖلد  ةُا٠.
ل8 ي ٗ  ٝ 65.8ل1.119ل3.37

8  
٘عًولجهٞل يللدثعهًالد َ ٗد١ٙال

لتتسهًٙال لدنعًولدثتس ٚ.
ل3 جانٙٝ 67.8ل1.081ل3.42

ل9 ي ٗ  ٝ 65.4ل1.122ل3.30٘ٓ ٌل دانح  لكدّٗلنت٘دٔلد  ٙا دا للللل  9
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ٖ دددتسد لٖطًٗ دددا لك هحدددٝلجدددِلللل

لد ا ِ٘ل.

ل ي ٗ  ٝل69.4ل1.061 3.47لدعًٗ 

ٌلل (لأّل س ددٝلمماس ددٝليددت٘ ٛلدثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝل لأياَددٝلللل6 ٘و ددغليددِلدؾددتٖىلس دد

ًٝ,لدذل هددغللدنعاصددًٝلصددُعا٠لنحةدد د ل عددتلد ج  دداسد لدنح  ٘ددٝلنألادد ِ٘لكاَددالللللل ي ٗ دد 

ٚل (ل28,ل23,ل22(لٖ ددا٠ لدنحةدد د  ل1.061(ل ددام ددليعٙدداسٛل ل3.47 دث ٗ ددطلدؿ ددا 

,ل21 لدنحةد د ل ل(لٖ دا٠ل3.91ل-3.42أَٓالمتاسأل تس ٝلجانٙٝل,لٖت دٖحلدث ٗ طل ال 

(لأَٓددالمتدداسأل تس ددٝلي ٗ دد ٝلٖتدد دٖحلدث ٗ ددطلدؿ ددا ٚل دداللللل29,ل27,ل26,ل25,ل24

ودرتٍلدثعهًداللل(لٖدنديتلتدُطلجهدٞل للل22(,لٖ ا٠ ل لدن ت ٝلد ٖتلدنحة ٜل 3.30-3.40 

ٌل (,ل0.852(لٖدمددد ددليعٙددداسٛل ل3.91(لي ٗ دددطل  دددا ٚل لك شدددحاظلهلدددٌليكددداَ ٓ

٘ٓددد ٌل دددانح  لكدددّٗلنت٘دددٔل(لٖدنددديتلتدددُطلجهدددٞل 29 ٜل ٖ دددا٠ ل لدن ت دددٝلد اددد ٜلدنحةددد

(لٖدمد ددلل3.30(لي ٗ دطل  دا ٚل للد  ٙا ا لٖ تسد لٖطًٗ ا لك هحٝلجِلد ا ِ٘

د ج  ددداسد لدنح  ٘دددٝل(,لٖ٘عددد ٛلدن ا ددد لْدددلٕلدنُ ٙ دددٝلدث ٗ ددد ٝلن عدددتل1.122 ليعٙددداسٛ

دنحد ٖةلدنح  ٘دٝلللدتلأّليتسد٠لدثتدسألدنةاَٗ٘دٝل  ياَدٝلدنعاصدًٝلصدُعا٠ل٘ دجدّٗللللللنألا ِ٘ل

 دالدثعهًددال,لٖورتيددّٗلدثعهًددالك شددحاظلهلدٌليكدداَ ٌٓل,لٖ٘عددربّٖلجددِلتةددت٘ ٌْللل

نهًعهًددالجُددتلد د١ٓددٌلدؾٙددتلنهعًددو,لٖ ددتلتعدد ٟلد٘غددًالدتلأّليددت٘ لدثتس ددٝل٘عًددولجهددٞلل

ألدؿًدداألٖد ن دد دٍلٖدنةةددٝلللي دداجتٜلدثعهًددال لت ددٗ٘ لَةدداطل ددٗتٌٓليددِلاددوىلغدد للللل

ٙعٌٓلجهٞلدن ع  لجِلد كاسٌْل  ٞلٖنٗلتعاسعدٔليدعلد كداسٕ,لللل,لٖيِلاوىلتش نتٌ٘ٓ

ٖ ٙاٍلدثت٘ ل تيللدثعهًالد َ ٗد١ٙالتدتسهًٙال لدنعًدول,لٖ دتلتعد ٟلْدلٕلدنُ ٙ دٝلدتللللللل

لدْ ًالدثت٘ ل اثعهٌلكّٗلنت٘ٔلد  ٙا ا لٖ تسد لٖطًٗ ا لك هحٝلجِلد ا ِ٘.

 : )العكمية(ا شتجارة الفهرية بعد* 

 ٗ دد ا لدؿ ددا ٙٝلٖد م د ددا لدثعٙاس٘ددٝلٖدن تدد لٖ س ددٝلمماس ددا للللللمتل  دداقلدث

دنحك ٘ددٝليددِللد  د ةاسٜل يدت٘ ٛلدثددتدسألدنةاَٗ٘دٝل  ياَددٝلدنعاصددًٝلصدُعا٠لنحةدد د ل عدتلللل

ل(ل٘ٗعكلذنل.7 ٓٝلَع لدثعهًالٖدؾتٖىلس ٌل ٖ
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لفكرات (: املتوشطات ابصابية وا حنرافات املعيارية و الٍصبية والدردة والرتبو 7ددوه)

ا شتجارة  بعد دردة ممارشة وديري املدارط الجاٌوية ا اواٌة العاصىة صٍعاءاجملاه الراب  )

 (وَ ودّة ٌظر املعمىني)العكمية(الفهرية 

 دنحة ٜ س ٌ
دث ٗ طل

لدؿ ا ٚ

د م ددل

لدثعٙاسٛ

د ًْٙٝل

 دنُ  ٙٝ

 س ٝل

 دثًاس ٝ
 دن ت ٝ

1  
وددد ظلجهدددٞلد٘ضددداىلدثعهٗيدددا لل

لدثعهًا.دؾت٘تٜلدتل
 1 جانٙٝ 73ل0.986ل3.65

2  
٘ةددتٍلدنعددّٗلٖدث دداجتٜلنهًعهًددالل

لن   ٙألد  كاسلدؾت٘تٜ.
 2 جانٙٝ 70ل1.050ل3.50

3  
٘ هدد ليددِلدثعهًددالترب٘دد لآسد١ٓددٌللل

لٖيةرت اتٌٓ.
 4 ي ٗ  ٝ 67.4ل1.099ل3.37

4  

٘ هددددعلدثعهًددددالجهددددٞلدلددددا د لللل

دث دددتجاليددددٌُٓلنو ددد حا ٜليددددِللل

لاربدتٌٓ.

 3 ي ٗ  ٝ 67.8ل1.092ل3.39

5  

ودد لد ادد ِ٘لجهددٞللدنُعدد لدتلللل

دثشددكو ليددِل ٗدَدد لك هحددٝللل

لجُتلدنةٙاٍلعهٓا.

 5 ي ٗ  ٝ 66.6ل1.112ل3.33

6  
٘شدددد علجهددددٞل ددددولدثشددددكو لللل

ل   ٘ةٝلي  ك ٜ.
ل7لي ٗ  ٝ 65.2ل1.134ل3.26

7  
٘ةدددرتحلط  دددًال ت٘دددتٜلنهُعددد ل لللل

لكٙحٙٝلدمتاٍلدثٓاٍ.
 6 ي ٗ  ٝ 66.2ل1.119ل3.31

ل ي ٗ  ٝل68ل1.088 3.40لدعًٗ 

(لأّل س ددٝلمماس ددٝليددت٘ ٛلدثددتدسألدنةاَٗ٘ددٝل لأياَددٝللل7٘و ددغليددِلدؾددتٖىلس ددٌل ل

ًٝ,لدذل هددغلللكاَا دنعةهٙددٝ(دنعاصددًٝلصددُعا٠لنحةدد د ل عددتلد  دد ةاسٜلدنحك ٘ددٝلللللل ي ٗ دد 

(ل33,ل31,ل30 ل(لٖ ددا٠ لدنحةدد د 1.088(ل ددام ددليعٙدداسٛل 3.40دث ٗ ددطلدؿ ددا ٚل 

,ل32(لٖ دا٠ لدنحةد د ل لل3.65ل-3.39 تس ٝلجانٙٝل,لٖت دٖحلدث ٗ طل ال أَٓالمتاسأل

ل-3.26ٖتدد دٖحلدث ٗ ددطلدؿ ددا ٚل ددال ل,(لأَٓددالمتدداسأل تس ددٝلي ٗ دد 36ٝ,ل35,ل34
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ودد ظلجهددٞلد٘ضدداىللل(لٖدندديتلتددُطلجهددٞل لل30(,لٖ ددا٠ ل لدن ت ددٝلد ٖتلدنحةدد ٜل لل3.37

(,ل0.986(لٖدمدد ددليعٙدداسٛل 3.65(لي ٗ ددطل  دا ٚل لدثعهٗيدا لدؾت٘ددتٜلدتلدثعهًدالل

٘شدد علجهددٞل ددولدثشددكو ل(لٖدندديتلتددُطلجهددٞل 35ٖ ددا٠ ل لدن ت ددٝلد ادد ٜلدنحةدد ٜل 

ٛلل3.26(لي ٗ طل  ا ٚل    ٘ةٝلي  ك ٜ (,لٖ٘عد ٛلدن ا د للل1.134 (لٖدمد ددليعٙداس

 دنعةهٙٝ(لدتل ٙاٍليتسد٠لدثتدسألي ا عدٝللد   ةاسٜلدنحك ٘ٝللْلٕلدنُ ٙ ٝلدث ٗ  ٝلن عت

نرت ٗ٘ددددٝ,لٖدن كُٗنٗ ٙددددٝلدتلدن  ددددٗسد لدث  دددداسجٝلٖااصددددٝل لدؾٗدَدددد لدنعهًٙددددٝ,لٖدل

,لْٖدددلدل دددتٖسٕل  عٓدددٌلدتليٗدك دددٝلدث ددد  تثا لٖااصدددٝل لدعددداىلد  دسٛلللللل دددتيا٠

ل,د  دس٘ددٝلٖدن عهًٙٙددٖٝدنرت ددٗٛلٖدنعًددولجهددٞلد  دد حا ٜليُٓددال لؼ ددالٖت ددٗ٘ لدنعًهٙددٝللل

ٖدث دداجتٜلنهًعهًددالن   ٙددألد  كدداسلدؾت٘ددتٜ,لللللْٖددلدليددال٘ددت عٌٓلدتلتةددتٌ٘لدنعددّٗللللل

ٖ ٙايٌٓل اطو لدثعهًالجهدٞلدلدا د لدثعهًدالدث دتجالنو د حا ٜليدِلادربدتٌٓ,لٖ دتللللللللل

تع ٟلْلٕلدنُ ٙ ٝلدتل عٚلدثتسد٠لدتلتةتٌ٘ليةرت دا ل ت٘دتٜلنهُعد ل لكٙحٙدٝلتُحٙدللللللل

الجهدٞل دولدثشدكو ل  د ةلللللٖدمتاٍلدثٓاٍل,لٖ تلتع ٟلدتل ٙاٍلدثدتسد٠ل  شد ٙعلدثعهًدللل

ي  كدد ٜل,ليددعلعدد ٖسٜلي دجدداٜلدنُعدد لدتلدثشددكو ليددِل ٗدَدد لك هحددٝلجُددتلدنةٙدداٍلللل

لعهٓا.

َضدٔ:لْدولتٗ دتل د ٖةلذد ل  ندٝللللللٖلل:ووٍاقشةتّا  ثاٌيًا : الٍتا ر املتعمكة بالصةماه الجةاٌ   

ٝل  ددالي ٗ ددطلتةددت٘ لجُٙددٝلدنتسد ددٝلنتس ددٝللل(ل٫٠٫٠=لα لل ضددا١ٙٝلجُددتلي دد ٟٗلدنت ندد

اس ٝليت٘ ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل  ياَٝلدنعاصًٝلصُعا٠لنهةٙا ٜلدن  ٗ٘هٙٝليِلٖ ٓدٝلَعد لللمم

 ,لدثلْولدنعهًٚ(؟ربٜدثعهًالٖدثعهًا لتع ٟلث   د ل دؾُ ل,ليتٜلدـ

,لٖكاَالدنُ دا١للل ةأليُٓاٖنإل ا ٝلجِلْلدلدن لدىلمتلصٙاغٝلثوثل  عٙا ,لٖمتلدن 

لجهٞلدنُ ٗلدن انٚ:

ٖتُطلجهٞلأَدٔل لتٗ دتل د ٖةلذد ل  ندٝلل ضدا١ٙٝلجُدتلي د ٟٗلللللللللدألٖت:دنح عٙٝل (1 

 αٝللأ  د لتةت٘ د لي ٗ  ا ل (ل٫٠٫٠=ل ٝللدنعُٙد ٝللنتس د ٛللمماس د لدثدتدسألليدت٘ 

ِللدن  ٗ٘هٙٝلنهةٙا ٜلصُعا٠لدنعاصًٝل  ياَٝلدنةاَٗ٘ٝ ٝلليد لٖدثعهًدا للدثعهًداللَعد للٖ ٓد

ٖنه  ةددأليددِلصدد ٝلدنح عددٙٝل ةددتلد دد حتٍلللل(.أَةددٞلذكدد , لدؾددُ لثدد   لتعدد ٟ

نعُٙ الي  ةه ا,لٖ تلكاَالدنُ ا١للكًدال لل(t- test) لدن ا  لد ا  اسلدن ا١ٚ

ل(:8دؾتٖىلدن انٚلس ٌل 
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لعيٍتني وصتكمتني لمهشف عَ د لة الفروم بني  (t- test)  ( ٌتا ر ا ختبار التا  2ددوه رقي ) 

ممارشة وديري املدارط الجاٌوية بأواٌة العاصىة صٍعاء لمكيادة لدردة   وتوشط تكدير عيٍة الدراشة

 (التحويمية وَ ودّة ٌظر املعمىني واملعمىات تعس  ملتغري اجلٍض )ذنورو إٌاخ

ٌ 
س

 

 دث ٗ ط دنعت  دؾُ  دعاى
د م ددل

 دثعٙاسٛ
 sigل(  ًٙٝ 

لي  ٟٗ

لدنت نٝ

1 
دن  ث ل

لدثةانٚ

 0.879 3.861 107 ذك 
ل0.412 1.48

غ ل

 1.321 3.512 217 دَةٞ  دنٝ

2 
دن  حٙ ل

لدإلهلايٙٝ

 1.196 3.021 107 ذك 
ل0.356 1.11

غ ل

 1.203 2.981 217 دَةٞ  دنٝ

3 

د ج  اسد ل

دنح  ٘ٝل

 نألا ِ٘

 1.174 3.111 107 ذك 

1.25 0.451 
غ ل

 1.134 3.260 217 دَةٞ  دنٝ

4 
د   ةاسٜل

لدنحك ٘ٝ

 1.175 3.122 107 ذك 
ل1.63 1.46

غ ل

 1.077 3.431 217 دَةٞ  دنٝ

 
دعًٗ ل

لدنكهٚ

 1.193 3.031 107 ذك 
1.63 0.511 

غ ل

 1.174 3.116 217 دَةٞ  دنٝ

 (89.1( تساوي )٫٠٫٠( و مستوى داللة  )233الجدولية عند درجتي حرية )  tقيمة 

ٝللأ دوليدِل ًٙدٝل" "لللًٝل" "لدحمل ٗ ٝل(لأّل 8ٙ ل٘ غكليِلدؾتٖىلدن ا أ  للدؾتٖنٙد

كًدال٘ د الدّل ًٙدٝلي د ٟٗلدنت ندٝلنكدول عدتليدِلد  عدا لأكدربليدِللللللللللللليمٙعلدعا  ,

(,لْٖلدل٘دتىلجهدٞلجدتٍلٖ دٗ ل د ٖةلذد ل  ندٝلل ضدا١ٙٝل لل ا دا لأ د د لللللللللل0.05 لل ًٙٝ

دنعُٙددٝل لكددولتهددللد  عددا لتعدد ٟلثدد   لدؾددُ ,لكًددال٘ دد الأّلدنةًٙددٝلدث هةددٝل" "للللللللل

(,لْٖٚلأ وليِل ًٙٝل" "لدؾتٖنٙدٝلٖدنديتللل1.63 ٗ ٝلؾًٙعلد  عا لف ًعٝلت اٖٛل دحمل

(لْٖددٚل0.511(,لكًددالدّل ًٙددٝلي دد ٟٗلدنت نددٝلؾًٙددعلدعددا  لت دداٖٛل لل1.98ت دداٖٛ 

(للممال٘تىلجهٞلجتٍلٖ ٗ ل  ٖةلذد ل  نٝلل ضدا١ٙٝل دالل ا دا لللل0.05أكربليِل ًٙٝل 

 ٛلدثتدسألدنةاَٗ٘ٝل  ياَدٝلدنعاصدًٝلصدُعا٠لنهةٙدا ٜلللللأ  د لدنعُٙٝل ٗىل س ٝلمماس ٝليت٘

ٖ٘ع ٖلدن ا د لذندلللتللل.لتع ٟلث   لدؾُ ,لممال٘عينل  ٗىلدنح ضلدنضح ٛلدن  ٗ٘هٙٝ

أّليمٙددعلأ دد د لجُٙددٝلدنتسد ددٝل٘ٗد ٓددّٗلظدد ٖدلل دس٘ددٝلي ةاس ددٝلممددالهعددولتةددت٘ دتٌٓلللللل
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اتٌٓلتعددد ٟلثددد   للي ةاس دددٝ,لٖندددلنللالتعٓددد ل ددد ٖةلذد ل  ندددٝلل ضدددا١ٙٝل لد ددد  ا لللل

ّلل.,دؾدددُ . تةددد ولنهةٙدددا ٜلندددتٌ٘ٓلدثعهًدددا لدثعهًدددالٖلٖ دددتلتعددد ٟلْدددلٕلدنُ ٙ دددٝللتلأ

 لأّل٘كدددّٗلدثدددت٘ ّٖلأكةددد لمماس دددٝلهلدددا,ل ٗصدددحٓالدنةٙدددا ٜلللللللٗددن  ٗ٘هٙدددٝ,لٖ٘ غ دددل

دألاو ٙٝلدنيتلت ُا  ليعلدن ٢ٙٝلدنرت ٗ٘ٝلدنديتلتٓدتدللتلصدُاجٝلدنحد  لدثدٗدطِلصدُاجٝللللللل

لدثعهًددالد  ًاجٙددٝ.لٖسيددالتعدد ٟلْددلٕلدنُ ٙ ددٝللتلأّلدنةٙددا ٜلدن  ٗ٘هٙددٝلت حددألٖسغ ددا للللللل

ٟل ٖ دتللٌ.دثعهًدا لٖيٙدٗهلللٖ ٝل أّ لت ذندلل ٘عد  ٍلل غدٙ ٝل  انةٙدا ٜل د ْ ًدا ٟل دن  ٗ٘هٙد  ندت
ِل ٘ د  ٙعل يدال يدت٘ لٖيدت٘ ٜلل كدول ٘ دلىل  ُداج ٌٓلألًْٙ ٓدا,لٖندلنلللل يِ َا ع دثت٘ ِ٘  يد

ٔل ظد ٖدل   د ل  ٓدٗ ل ٝلل ندٙعك ل جًهد ِل صدٗسٜللها ٙد ٝل  د ٙول   للدا ٕل جد  ْدلٕل تًُٙد
ٟل ٖ دتل نت٘دٔ,ل دثٓداسد ل ٔللل ٘عد  ٝل ذندللد٘غدًالدتلتشدا  ٛل مماس د  دثدتدسأل يدت٘ د ل ٖ يدت٘ 

ٌل   د  ل ٞل  ضدٗهل ٝل دندتٖسد ل َحد ل جهد ٝلل دن تس٘ ٙد ٝل لت تٓدتدل ٖدنديتل , أثُدا٠لدـتيد  تًُٙد
ٌل ِل أّ دعدا  ,لكًدالل ك هدفل    دتسدتٓ  دنعد ٖدل ندُح ل ىغدعٗدل ٖدثدت٘ د ل دثدت٘ ٘

ٝل ٝل دن ٙا دٙ ٝل ٖد   ضدا ٘ ٝل ْدلٕل ٖت حدأللل.ٖد   ًاجٙد ٝلل يدعل دنُ ٙ د ٞل َ ٙ دٝل سد د  جٙ د
ٍل لتدنديتلأشداس للل (2010(,لٖ سد دٝلد دٗلْدتددل للل2008  ٝل  د ٖةل ٖ دٗ ل جدت   لمماس د

ٝل دنةٙدا ٜل ٟل دن  ٗ٘هٙد ٟل لتلدؾدُ ل تعد  ٝل ندت ِل ؽ هدفل  دال    دنتسد دٝ,ل جُٙد ٝل جد   سد د
 دد ٖةل ل ٖ دٗ ل لت أشداس ل (لدنديتل2010(,لٖ سد دٝلدنشد ٘حٚلٖدن دُكل للل2005دنعُد ٛل ل

لدنتسد ٝ. جُٙٝ نتٟ دؾُ  تع ٟللت دن  ٗ٘هٙٝ دنةٙا ٜ مماس ٝ

ٟلللللجهددٞ:لل(لدنح عددٙٝلدنةاَٙددٝلٖتددُطلل2  لللللللللل لتٗ ددتل دد ٖةلذد ل  نددٝلل ضددا١ٙٝلجُددتلي دد ٗ

 αلدثدددتدسأليدددت٘ ٛلمماس دددٝلنتس دددٝلدنعُٙدددٝلأ ددد د لتةدددت٘ د لي ٗ ددد ا ل (ل٫٠٫٠=ل

 ٜلدن  ٗ٘هٙٝليِلٖ ٓٝلَعد لدثعهًدالٖدثعهًدا لتعد ٟلللللنهةٙالصُعا٠لدنعاصًٝل  ياَٝلدنةاَٗ٘ٝ

ل سد ا لجهٙال عتلدؾايعٝ(.نٙ اَ / كانٗس٘ٗأ,ل  هٍٗلت  ٗٛل, لث   لدثلْولدنعهًٚ

أ ول  طلص ٝلدنح عدٙٝلدث عهةدٝليد   لدثلْدولدنعهًدٚلد د حتٍلدن ا د لؼهٙدوللللللللللٖيِ

لدن  اِ٘لدأل ا ٛلَٖ ا١للدؾتٖىلدآلتٚلتٗعكلذنل:

ل

ل
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( لكياط الفروم ا آراء One Way ANOVA(  حتمين التبايَ األحادي )2ددوه رقي )

وديري املدارط الجاٌوية بأواٌة العاصىة صٍعاء  حوه )دردة ممارشة أفرد عيٍة الدراشة

 تعس  ملتغري املمِن العمى  لمكيادة التحويمية وَ ودّة ٌظر املعمىني واملعمىات

ٌ 
س

 يضتسلدن  اِ٘ دعاى 
فًٗ ل

لدث  عا 

ٝ٘
ؿ 

ٝلد
 

 س
 

طل
 

ٗ 
ي

 
عا

  
دث

 

ٝل
ًٙ

 
f 
sig 

لي  ٟٗ

لدنت نٝ

1 
دن  ث ل

لدثةانٚ

ل1.152ل2ل2.303لدعًٗجا  ال

1.
94

6
 0.

09
5

ل

ل0.592ل321ل190.162  داولدعًٗجٝ غ ل دنٝ

لل323ل192.465 دعًٗ 

2 
دن  حٙ ل

لدإلهلايٙٝ

ل1.667ل2ل3.333ل الدعًٗجا 

2.
63

1
ل

0.
07

4
ل

ل0.634ل321ل203.367  داولدعًٗجٝ غ ل دنٝ

 ل323ل206.700 دعًٗ 

3 
د ج  اسد ل

دنح  ٘ٝل

لنألا ِ٘

ل1.556ل2ل3.112ل الدعًٗجا 

2.
53

4
ل

0.
12

0
ل

ل0.614ل321ل197.222  داولدعًٗجٝ غ ل دنٝ

 ل323ل200.334 دعًٗ 

4 
د   ةاسٜل

لدنحك ٘ٝ

ل1.441ل2ل2.882ل الدعًٗجا 

2.
29

8
ل

0.
62

2
ل

ل0.627ل321ل201.312  داولدعًٗجٝ غ ل دنٝ

 ل323ل204.194 دعًٗ 

 
دعًٗ ل

لدنكهٚ

ل1.551ل2ل3.102ل الدعًٗجا 

2.
51

0
ل

0.
51

1
ل

ل0.618ل321ل198.312  داولدعًٗجٝ غ ل دنٝ

 ل323ل201.414 دعًٗ 
 (29٫3تساوي ) (٫9٫٠) ( و مستوى داللة 238,  3الجدولية عند درجتي حرية )  Fقيمة 

(لأّل ًٙدددٝل"د"لدحمل دددٗ ٝلأ دددوليدددِل ًٙدددٝل"د"لل9 لس دددٌ٘ غدددكليدددِلدؾدددتٖىلدن دددا ألل

دؾتٖنٙددٝلل ليمٙددعلدعددا  ,لكًددال٘ دد الدّل ًٙددٝلي دد ٟٗلدنت نددٝلنكددولفدداىليددِلللللل

(لْٖلدل٘تىلجهٞلجتٍلٖ ٗ ل  ٖةلذد ل  نٝلل ضدا١ٙٝل لل0.05دعا  لأكربليِل ًٙٝل 

ل ا دددددددا لدث  دددددددٗثال لكدددددددولتهدددددددللدعدددددددا  لتعددددددد ٟلثددددددد   لدثلْدددددددولدنعهًدددددددٚللل

(,لكًددال٘ دد الأّلدنةًٙددٝلدث هةددٝل سد ددا لجهٙددال عددتلدؾايعددٝل نٙ دداَ / كانٗس٘ٗأ,ل
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ٛللل (لْٖدددٚلأ دددوليدددِل ًٙدددٝل"د"للل2.510 ل"د"لدحمل دددٗ ٝلؾًٙدددعلدعدددا  لف ًعدددٝلت ددداٖ

ٛللللللل3.07دؾتٖنٙٝلٖدنيتلت اٖٛل  ل(,لكًداللّل ًٙدٝلي د ٟٗلدنت ندٝلؾًٙدعلدعدا  لت داٖ

ٝللل0.511  ٘ددتىلجهددٞلجددتٍلٖ ددٗ ل دد ٖةلذد ل  نددٝلللللل(لممددال0.05 لل(لْٖددٚلأكددربليددِل ًٙدد

ٝلل ضا١ٙٝل الل ا دا لأ د د لدنعُٙدٝل دٗىللللل ٝلل س د ٛللمماس د ٝللدثدتدسألليدت٘    ياَدٝلللدنةاَٗ٘د

   لدثلْولدنعهًدٚ,لممدالللثلت عاليعهًٌٙٓلَع لٖ ٓٝليِلدن  ٗ٘هٙٝلنهةٙا ٜلدنعاصًٝلصُعا٠

ٛلل ٝللل.ل٘عددينل  ددٗىلدنحدد ضلدنضددح  دنتسد ددٝللٖ٘عدد ٖلدن ا دد لذنددلللتلأّليمٙددعلأ دد د لجُٙدد

ٝل٘ٗد ّٓٗلظ ٖدلل دس٘دٝلي ةاس دٝلكًدالأّلندتٌ٘ٓلسؤ٘دٝلي شدا ٓٝل لتةدت٘ لللللللل ٝلل س د لمماس د

ٝللنهةٙدا ٜلل  ياَٝلدنعاصدًٝلصدُعا٠لللدنةاَٗ٘ٝلدثتدسأليت٘ ٛ ممدالهعدولتةدت٘ دتٌٓلللللدن  ٗ٘هٙد

ٚل دثلْدول أّ لت ٘عد ٟلذندللل ٖ دتلي ةاس دٝل دان غٌليدِلداد ودليدلْوتٌٓ.لللللل ٟل دنعهًد  ندت
ٝلللل تد ث دًل ٘شدكول   دثعهًدال ٛل  داجًولجهدٞلد سدكٓدٌلثًاس د  نهةٙدا ٜل دثدتدسأل يدت٘ 

ٟل ٘شكول ُاجٝ دألي  ْلد نكّٗ ٖذنل دن  ٗ٘هٙٝ ِل أكداَٗدل  دٗد٠ل دثعهًدال ندت ٝل يد  محهد
 دنةاَٗ٘ٝلنهةٙا ٜ دثتدسأ يت٘ ٛ مماس ٝ  تس ٝ ذنل يِ أجهٞ أٍل س ا  دن كانٗس٘ٗأ

ل(,2008جدٙ ل ل  سد ٝ َ ٙ ٝ يع دنُ ٙ ٝ ْلٕ ٖت حأل.دثت٘ ِ٘ يِلاربد  َا عٝ دن  ٗ٘هٙٝ

ٍل لت دنديتلأشداس لل (2014ٖجٗدطدفل للمس د (,لٖ سد ٝل2010ٖل سد ٝلأ ٗلْتددل   جدت
لدنتسد ٝ. جُٙا  دثلْولنتٟ لت تع ٟ دن  ٗ٘هٙٝ دنةٙا ٜ   ٖةل لمماس ٝل ٖ ٗ 

لللللللل لتٗ ددتل دد ٖةلذد ل  نددٝلل ضددا١ٙٝلجُددتلي دد ٟٗللللللل(لدنح عددٙٝلدنةانةددٝلٖتددُطلجهددٞ:للل4 

 αلدثدددتدسأليدددت٘ ٛلمماس دددٝلنتس دددٝلدنعُٙدددٝلأ ددد د لتةدددت٘ د لي ٗ ددد ا ل (ل٫٠٫٠=ل

ٟللٖدثعهًدا للدثعهًداللَعد للٖ ٓٝليِلدن  ٗ٘هٙٝلنهةٙا ٜلصُعا٠لدنعاصًٝل  ياَٝلدنةاَٗ٘ٝ لتعد 

ٖيِلأ ول  دطلصد ٝلدنح عدٙٝلدث عهةدٝليد   ل دُٗد لدـتيدٝللللللللل.لدـتيٝل ُٗد لث   

للدن  اِ٘لدأل ا ٛلَٖ ا١للدؾتٖىلدآلتٚلتٗعكلذنل:د  حتٍلدن ا  لؼهٙول

ل

ل

ل
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( لكياط الفروم ا آراء One Way ANOVA(  حتمين التبايَ األحادي )20ددوه رقي )

أفرد عيٍة الدراشة حوه )لدردة ممارشة وديري املدارط الجاٌوية بأواٌة العاصىة صٍعاء 

 ربةتعس  ملتغري شٍوات اخللمكيادة التحويمية وَ ودّة ٌظر املعمىني واملعمىات 
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ل319ل206.355  داولدعًٗجٝ

0.
64

7
ل

  323ل207.449 دعًٗ 
 (  394٠( تساوي ) ٫٠٫٠( و مستوى داللة  )23٫,  4الجدولية عند درجتي حرية )  Fقيمة 

ٌلللل (لأّل ًٙددٝل"د"لدحمل ددٗ ٝلأ ددوليددِل ًٙددٝل"د"للللل10 ل٘ غددكليددِلدؾددتٖىلدن ددا ألس دد

دؾتٖنٙددٝلل ليمٙددعلدعددا  ,لكًددال٘ دد الأّل ًٙددٝلي دد ٟٗلدنت نددٝلنكددولفدداىليددِلللللل

ْٖلدل٘تىلجهٞلجتٍلٖ ٗ ل  ٖةلذد ل  نٝلل ضدا١ٙٝل للل(0.05 لدعا  لأكربليِل ًٙٝ

,لكًدال٘ د الأّلللربٜل ا ا لأ  د لدنعُٙٝل لكدولتهدللدعدا  لتعد ٟلثد   ل دُٗد لدـدللللللل

(لْٖددٚلأ ددوليددِل0.423دنةًٙددٝلدث هةددٝل"د"لدحمل ددٗ ٝلؾًٙددعلدعددا  لف ًعددٝلت دداٖٛل ل

(,لكًالأّل ًٙٝلي  ٟٗلدنت نٝلؾًٙعلدعا  ل2.45 لاٖٛ ًٙٝل"د"لدؾتٖنٙٝلٖدنيتلت 

(لممال٘تىلجهٞلجدتٍلٖ دٗ ل د ٖةلذد ل  ندٝللللل0.05 ل(لْٖٚلأكربليِل 0.792ًٝٙ لت اٖٛ

ٝلل ضا١ٙٝل الل ا دا لأ د د لدنعُٙدٝل دٗىللللل ٝلل س د ٛللمماس د ٝللدثدتدسألليدت٘    ياَدٝلللدنةاَٗ٘د

ِللدن  ٗ٘هٙٝلنهةٙا ٜلدنعاصًٝلصُعا٠ ٝلليد ٌللَعد للٖ ٓد دـدربٜلدن عهًٙٙدٝ,للللثد   للت عدالليعهًدٙٓ

ممال٘عينل  ٗىلدنح ضلدنضح ٛلٖ٘عد ٖلدن ا د لذندلللتلأّليمٙدعلأ د د لجُٙدٝلدنتسد دٝلللللللل

 لل,لٖ ًٓددًاليشددرتكًاكًددالأّلنددتٌ٘ٓلسؤ٘ددٝلي شددا ٓٝل,٘ٗد ٓددّٗلظدد ٖدلل دس٘ددٝلي ةاس ددٝلل

ٝللدثدتدسألليت٘ ٛلمماس ٝتةت٘ ل س ٝل ٝلدن  ٗ٘لنهةٙدا ٜلل  ياَدٝلدنعاصدًٝلصدُعا٠للللدنةاَٗ٘د لهٙد

ٟللٖ تل.ربتٌٓممالهعولتةت٘ دتٌٓلي ةاس ٝل ان غٌليِلدا ودل رتد ل ُٗد لا لذندللل٘عد 

لجهددٞلد سدكٓددٌلٖ امسددًال دداجًولتدد ث ًدلتشددكولدثعهًددال لنددتٟلدن عهًٙٙددٝلدـددربٜلأّللت

ٝللنتس ٝ ٝلليدت٘ ٛلدثدتدسألللمماس د ٝلللدنةاَٗ٘د ٟلل,ٖ دتللنهةٙدا ٜلدن  ٗ٘هٙد عدعفللللتلذندللل٘عد 

ل لدإلجدتد للتغًُٙٔلجتٍللتلدنةٙا ٜل اإلعا ٝليِلدنُٗ لاس ٝلْلدجهٞلممل تسد لدثتسد٠

ٖميكِلتح  لْلٕلدنُ ٙ ٝل  ّلي   لدـربٜلال٘عتلجدايًول٘دلث لللل.هلٌلدن تس٘يبلأٖلدثٓين

لٖت حدألْدلٕلل لتضٗسد لدثعهًالأٖلل سدكاتٌٓلل د٠لمماس دٝلدثدت٘ ِ٘لنهةٙدا ٜلدن  ٗ٘هٙدٝ.للللل

(,لٖ سد ددٝلدنشدد ٘حٚلٖدن ددُكلل2008 ل(لٖجٙ دد2005ٞ لدنعُدد ٛل سد ددٝلَ ٙ ددٝليددعلدنُ ٙ ددٝ

دنةٙا ٜلل  ٖةل للٖ ٗ لجتٍللتلأشاس ل(لدنيت2014ٖجٗدطفل لمس د (لٖ سد ٝل2010 

 سد ددٝلدن ايددتٛلليددعل ددالؽ هددفل لدنتسد ددٝ,لجُٙددا لنددتٟلدـددربٜللتلتعدد ٟلدن  ٗ٘هٙددٝ
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لٖ ددٗ للتلأشدداس لدندديتل(2010,لٖ سد ددٝلد ْٗددتددل ل(2006 لدنحةٙددٝل(,ل سد ددٝل2001 

لللدنتسد ٝ.لجُٙا لنتٟلدـربٜللتلتع ٟلدن  ٗ٘هٙٝل لدنةٙا ٜل  ٖة

 التىصيات:

 لع٠ٗلدنُ ا١للدنيتلأ ح  لجُٓدالدنتسد دٝل٘دٗس لدن ا د لجدت ًدليدِلدن ٗصدٙا لدنديتللللللللل

ميكِلأّلت ٌٓل ل ٘ا ٜل س ٝلمماس ٝلدنةٙا ٜلدن  ٗ٘هٙدٝلندتٟليدت٘ ٛلدثدتدسألدنةداَٗٛللللللل

 ٚ:صُعا٠,لْٖٚلكًال٘هلاَٝلدنعاصًٝ  ي
ٝل  د ديلل لجدتد ل .1 ٝل تتس٘ ٙد ٝل دنةٙدا ٜل فداىل   شدايه ٟل دن  ٗ٘هٙد ٌل دثدتسد٠للندت    عد ٘حٓ

ٝل   أًْٙ ٓدال ٛللدنعًدول مماس د ليدال٘ دٌٓل لتًُٙدٝليٓداسد لدنةٙدا ٜللللللٖ ا١دتتٓال دنرت دٗ

ٙيٝ  .يت٘ ٛلدثتدسألنتٟلدن ي ٗ٘ه
لٖأ عا ْددالدن  ٗ٘هٙددٝلدنةٙددا ٜل  ًْٙددٝلدثعهًددالن ع ٘ددفليُعًددٝلتٗجٙددٝل دد ديللل ايددٝ .2

 دنعًو.ل لدألاو ٚلدؾاَ لت كٙتل لٖأًْٙ ٓا
ٌلل  دوللنهً ش ال ٖسد لٖتةتٌ٘لدثتس ٝليت٘ لدا ٙاسلش ٖطلؼ الع ٖسٜ .3 لتعٙٙدُٓ

 . ُ احلد ا  اسلْلدلد  ا ٖدلدنلِ٘لت شٙكلٖ٘ ٌلهلٌ,لدا  اسل٘عةتلثٌ
لدنةٙا ٜلتًُٙٝلع ٖسٜ:لٖدن عهٌٙلدنرت ٙٝلٖ دسٜللت .4 ٙيٝليٓاسد  يت٘ ٛلليمٙعلنتٟلدن ي ٗ٘ه

يكاتدد لدنرت ٙددٝل احملا عددا ل,لٖدث دكدد ل:ليةددولدثددتدسأ,لغدد لدنرت ٗ٘ددٝلدثل  ددا 

ٛللدن  ْٙدوللٖي دكد للٖدن ٖعدا ,للدن عهًٙٙٝل اثت٘ ٘ا ل,لٖدثُداطألدن عهًٙٙدٝ,لل لدنرت دٗ

 .ٖدنُح ٚ
 لأّلتةددٍٗلدؾايعددا لٖدنكهٙددا لدنرت ٗ٘ددٝل ٗعددعل  هددٍٗلل دسٜليتس ددٙٝلأٖليةدد سد للللل .5

 .دإل دسٜلدثتس ٙٝلن ه ٝلأ  اٍلدنرت ٙٝ
ع ٖسٜلتش ٙعليت٘ ٛلدثتدسألدنلِ٘ليلْهٌٓلأ وليِل كانٗس٘ٗأ,لنه ضٗىلجهدٞلل .6

  س ٝلدن كانٗس٘ٗأ.
ل دد د٠لدث ٘ددتليددِلدنتسد ددا ل ددٗىلأ دد اقلٖيعٗ ددا لدندديتلؼددٗىل ّٖلمماس ددٝلْددلدللل .7

ل.دنًُطليِلدنةٙا ٜلنتٟليت٘ ٛلدثتدسأ
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 والمراجع: المصادر

جًدداّ,ل دسلل,لدنتد عٙددٝلٖدنددلكا٠لدنعدداطحٚ,لل2006ش,ل  ددالٖآادد ّٖ,للأ ددٗلس٘ددال (1

 دنحك 
ٗل (2 ٚللْددتددللأ دد ٝللدنةٙددا ٜلل ٖس(:ل"ٍل٥٫١١ للجا٘دددتل, دداي ل عانٙدددٝلت ددٗ٘ لل لدن  ٗ٘هٙدد

لس دددانٝ".للغددد ٜلي ا عدددا لدنتٖنٙدددٝلدن دددٗثلٖكاندددٝليدددتدسألدن تس٘ دددٙٝلدثعهًدددا

 . ه  ال,ل,غ ٜلدأل ْ ل ايعٝل,ليا    
ٝللثدت٘ للٖدإلشد د للدإل دسٛلدنتٖسلٖغًٗضلص د (:ل1994 لدنٗ الأ ٗ,للأمحت (3 لدثتس د

ليددِلدنةاَٙددٝلدؿهةددٝليددتدسألجهددٞليٙتدَٙددٝل سد ددٝل,لدنعًددولجددِل ان عددالٖجو  ًٓددا

لدنعددت ل,ل ددتيٙاطلدنرت ٙددٝل,لكهٙددٝلفهددٝل,لدنةهٙٗ ٙددٝلي ا عددٝلدأل ا ددٚلدن عهددٌٙ

 .دثُضٗسٜل ايعٝل,لدنعش ّٖ
ج تلدؿكدٌلللتًُٙٝلدنةٙا ٜ:ل ُا٠لدنةٟٗلدؿٙٗ٘ٝ,لت يمٝ:,لل2003أ ٗنٙٗ,ل  ٖأ,لل (4

 دخللدل يٚ,لدنةاْ ٜ,ل دسلدنح  لنهُش لٖدن ٗ ٘ع.
,لد ػاْددا لدؿت٘ةددٝلنددإل دسٜلدثتس ددٙٝل لللل2005دن ددتسٛ,لطدداسةلج ددتلدؿًٙددت,لل (5

 تًُٙٝلدنةٙا ٜلدثتس ٙٝ,لجًاّ,ل دسلدنةةا ٝلنهُش .
ٛللنتٟلنةٙا ٛلدلدنًُط(:1999 دؾٗ ٗ,لْاَٚل (6 ٝللدثدتدسألليدت٘  ٝللدنةاَٗ٘د لدؿكٗيٙد

ِللغ ٜل لقا عا  ٚللدثُعدٗسلليد ٚللدثُعدٗسللٖلد َ داَ ٝللدندٗظٙح لدنرت ٙدٝ,لجداللل,كهٙد

 يُشٗسٜلغ ليا    لل ل,س انٝ
لندددتٖسٌْلدثدددتدسأليدددت٘ ٛلمماس دددٝل س دددٝ(ل2014 لدمساجٙدددولقًدددت,للدؿ دددا ٚ (7

ٝلل لدن  ٗ٘هٙٝلدنةٙا ٜلع٠ٗل لنهعايهالدنلْينلدؿح ل لدنةٙا ٛ ٝللدؾًٓٗس٘د لدنًُٙٙد

 دث  قل–لدن  اطل-لدـاي لقًتل ايعٝل-دنرت ٙٝلجهٍٗلكهٙٝ
 .ل,  ٖ ل  ٍلد ِل دسل,لدنةٙا ٜلَع ٘ا (ل:لٍل٥٫٫٢ لطاسةل,لدن ٗ٘تدّ (8
لمماس ٝل س ٝ(لل2010 قًتلقًٗ ليُاى,للدن ُكلٖليٓتٛلج تلج اأ,للدنش ٘حٚ (9

ٝللنهةٙا ٜلدث  تٜلدنع  ٙٝلدإلياسد ل ٖنٝل لدـاصٝلدنةاَٗ٘ٝلدثتدسأليت٘ ٛ لدن  ٗ٘هٙد

ِللد  درت ا للمت(ل7 دعهت(45 دنعت لدَ اَٙٝلجهٍٗلفهٝ,ليعهًٌٙٓلَع لٖ ٓٝليِ ليد

 .www ulmu. Nlلدن د  ٝ
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لعدددد٠ٗل لدثتس ددددٙٝلدإل دسٜلد ددددرتدتٙ ٙا (:ل"2011 لقًددددٗ لَ ٙددددولدنضددددٗدؿٚ, (10

 .ٖدن ٗ ٘علنهُش لدؾُا س٘ٝلدألس ّلدألٖت,لدن  عٝل,"دثعاص ٜلد ػاْا 
(.لدإل دسٜلدن عهًٙٙدٝليحداٌْٙلٖآ داةل.لجًداّل:ل دسللللل1999دن ٗ٘و,لْاَٚلج تلدن محِل  (11

 .ٖدن ٗ ٘ع ٖد١ولنهُشد 
لٖ دددهٗملدثٗدطُدددٝلدن  دددٗ٘هٚلدنةٙدددا ٛلدن دددهٗمل,ل2002ل ددداا,لدمحدددتلدنعددداي ٛ, (12

ٝلل-39دعهٝللدن عٗ ٘ٝ,لدؿكٗيٙٝلدأل ٓ ٜل لدن ُعًٙٙٝ ٍللدنع  ٙد لد  دس٘دٝ,للنهعهدٗ

 19لظل,(1 ل لدن ا ع,لدعهت
ٌلل,ل2003ليدلمتِ,لليُٞلدنتِ٘,لجًا  (13 ٝللتةدٗ٘ لدثتس دٙٝللت دٗ٘ لدإل دسٜل:ل  َدايللل اجهٙد

ليُشددٗسٜ,ل ك ددٗسدٕلأط ٖ ددٝلنةٙددا ٜلدن  ددٙ ,للدألس ّل لدثتس ددٝليددت٘ للجددتد ل 

 .دنك اقلدألكا ميٚلي ك لجًاّ,
ت ددٗ٘ لأ دٜلنةٙدداأل ددهٗكٙا لللل:(2004دنعً دَددٚل,لج ددتلدن ددينلقًددتلدمساجٙددو للل (14

دنرت ٗ٘دٝل لدط ٖ دٝل ك دٗسدٕلغد ليُشدٗسٜل(ل,ل ايعدٝللللللللدإل دسٜ  دنةٙا ٜلدن  ٗ٘هٙدٝل ل

 .دألس َٙٝ,لجًاّل,لدألس ّ

ٝللاضددا١طل ددالدنعو ددٝل:ل(2004 لَاصدد ,ل ددِليشددٓٗسلدنعًدد ٛ, (15 لدنةٙددا ٜلدن  ٗ٘هٙدد

ل ايعددٝلسٜ,يُشددٗلغدد لس ددانٝليا  دد  لدنشددايهٝ,لدؾددٗ ٜلل دسٜلي ددا  لتددٗ  لٖيددتٟ

 .دن عٗ ٘ٝلدن ٘اض,ل عٗ ,لدثهل
لسؤ دددا٠لندددتٟلدن  ٗ٘هٙدددٝلدنةٙدددا ٜلاضدددا١ط(:ل"ٍل٥٫٫٩ لل دددهًٙاّلأيُٙدددٝل,لدنعًددد  (16

ٝلل دان ٖحللٖجو  ٓالدنعهًٙٝلدأل  اٍ ٝللألجغدا٠للدثعُٗ٘د ٝلل لدن دتس٘ لل٢ْٙد ٍلل ايعد لدإليدا

ل ددعٗ ل ددِلقًددتلدإليدداٍل ايعددٝليا  دد  ,لس ددانٝل,"دإل ددويٙٝل ددعٗ ل ددِلقًددت

 .دن ٘اضلدإل ويٙٝ,
ٝللدنةٙدا ٜلل,ل2005لجا٘ت,لمحٗ لدنعُ ٛ, (17 ٟللدن  ٗ٘هٙد ٛللندت ٝللليدت٘  ل لدثدتدسألدنةاَٗ٘د

ٝللدندٗظٙحٚلثعهًدٌٙٓ,للل داأل د٠للٖجو  ٓالدن عٗ ٘ٝلدنع  ٙٝلدثًهكٝ ل ك دٗسدٕللأط ٖ د

 .دألس ّلدألس َٙٝ,لجًاّ,لدؾايعٝل,ليُشٗسٜلغ 
دنةٙددا ٜلدن  ٗ٘هٙددٝل لدؾايعددا ل(.ل2001دن ايددتٛ,ل ددعٙتل ددِلقًددتل ددِلصددا ,ل ل (18

ٟلل مماس د ٓالٖديد وملاضا١ضدٓاليدِل  دولدنةٙدا د لدألكا ميٙددٝ.للللللل دن دعٗ ٘ٝل:ليددت
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يُشٗسٜ(,ل ايعٝلأٍلدنةد ٟل,ليكدٝلدثك يدٝل,دثًهكدٝللللل   أط ٖ ٝل ك دٗسدٕلغٙد 

 .دنع  ٙٝلدن عٗ ٘ٝ
لدن عهددٌٙليددتدسأليددت٘ ٛلمماس ددٝ(:ل"١٣٤٥ٕ لليمعدداّلاهددفل ددِل,يمعدداّلدن ايددتٛ (19

ٝلليا  د  ,للس انٝل,"لدثحٗدٜلي ا عٝلدن  ٗ٘هٙٝلنهةٙا ٜلاٍدنع ٝللكهٙد ٝللدنرت ٙد ليكد

 .دنة ٛلأٍل ايعٝلدثك يٝ,
لدنرت ٙدددٝلٖدن عهدددٌٙلثدددت٘ ٛلدن  ٗ٘هٙدددٝلدنةٙدددا ٜل,ل2006لْدددا ٛ,ل دددِلقًدددتلدنحةٙدددٔ, (20

لدنع  ٙددددٝل لدثًهكددددٝلٖدن عهددددٌٙلدنرت ٙددددٝلإل دسد لدن ُعًٙٙددددٝل انحعانٙددددٝلٖجو  ٓددددا

 .دنة ٟ,لدن عٗ ٘ٝلأٍل ايعٝل ك ٗسدٕ,لأط ٖ ٝلدن عٗ ٘ٝ,
ل دسلدن  ددٙ ,لجًدداّ,ل دسٜٕ  ٖدلدنحاجهددٝلدنةٙددا ٜل,ل2007ل دد  اّ,لقًددتلدثحددو , (21

 .ٖدن ٗ ٘علنهُش ل ُا
,لجًداّل:ل دسلل1دإل دسٜلدثتس ٙٝلدنحعاندٝ,لطللل:(2008دثٗيين,لٖدصوليمٙول  ال  (22

  .نهُش لٖدن ٗ ٘ع دؿايت
ٚللآى (23 ٚللدن حاجددو(:ل1996 لقًدتلل,لَدا  ٝلل,لدنةٙددا ٜلٖأ دهٗقللدن ُعًٙد لػ ٘ ٙددٝل سد د

ل لدنةٙدا ٜللأ انٙ لت ث لجِل ٙضولدثهللظايعٝلدنرت ٙٝلكهٙٝلطوقليِلجُٙٝلجهٞ

لدعهٝلدنعًول ايعٝ لفهد لل,لدنعاش لعهتلدل,لٖدنةوثّٗلدنةايِلدنعت ل,لدنرت ٗ٘ٝل,

 دنعهًٚلدنُش 
ل لدن ددددعٗ ٛلنهًٗظددددفلدنددددٗظٙحٚلدن عددددا(ل:ل١٩٩٤ للٖآادددد ّٖل ددددعٗ ل,لدنًُدددد  (24

 .ٖدـاظلدنعاٍلدنة اجا
ل دسٜلدثل  ا لدن عهًٙٙٝل لدنةد ّلدؿددا ٛلللل:(2006دهلونٚل,لدهلونٚلدنش ل ٙينل  (25

 دثك  ٝلدنعض ٘ٝل,دنعش ِ٘,لدنةاْ ٜل ٖ
للتلدنةٙددا ٜلدن  ا نٙددٝلدنةٙددا ٜليددِلدث دد ة وليددت٘ ليويددكل(:1996 ددٙتل لدهلددٗدسٛ, (26

 .ل لجاليك  ٝل,دنةاْ ٜلدن  ٗ٘هٙٝ,
لدنةدداْ ٜ,ل,ل21دىلنهةدد ّلدنعهًٙددٝلٖدأل دد لدألصددٗىلدإل دسٜل(:2000 ددٙت لدهلددٗدسٛ, (27

 .ل لجاليك  ٝ
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ٝل دثدتدسأل يت٘ ٛ مماس ٝ :ل س ٝ(2014 لٖليةا هٝلجاطف دكةٌ, مس د  (28  دنةاَٗ٘د
ٝل ٝل نهةٙدا ٜل دـاصد ٝل ٖجو  ٓدال دن  ٗ٘هٙد ٗلل  تد عٙد ٌل دثعهًدالمد   سد دا ,ل , جًهدٓ

 يه أ , 41 دعّهت دنرت ٗ٘ٝ, دنعهٍٗ
 س دٝلمماس دٝليددت٘ ٛلدثدتدسألدنةاَٗ٘ددٝللللل:(2005 ل دينلج دا,ل دداالقًدٗ لدمحددتللل (29

نًُ ٚلدنةٙا تالدن  ٗ٘هٙدٝلٖدن  ا نٙدٝلٖجو  ٓدال دا  رتدةلدنُح دٚلللللل  دنعايٝلدألس َٙٝ

جُتلدثعهًال لأط ٖ ٝل ك دٗسدٕلغد ليُشدٗسٜل(,ل ايعدٝللللل  ٖدنعو ا لدن ُٙشحضٙٝ

 .جًاّل,لدألس ّ   ٙٝلنهتسد ا لدنعهٙا,جًاّلدنع
ي ددا  لدإل دسٜلدؿت٘ةددٝ:لدنُع ٘ددا ,لدنعًهٙددا لدإل دس٘ددٝ,للللل(:2010 ل دد ٌ٘,ل  ددال (30

 ٖظا١فلدثُعًٝ,لجًاّ,ل دسلدؿايتلنهُش لٖدن ٗ ٘ع.
 دن ٘اضل,لدنشة ٛليك  ٝل,لدن  ٙ لل دسٜل,(ل2001 ,   للمس  (31
ٚللدن  د ل(:ل٥٫٫٠ج ٙتد ل,ذٖ اّلٖآاد ّٖل ل (32  دانٙ ٔل,للألأ ٖدتدٔ,لليحٓدٍٗ,لل–لدنعهًد

 .,دألس ّلجًاّلدنحك ,ل دسل٩طل
ل لدثعاصد ٜللدثُعًا لدن ُعًٙٚل لدإل دسٛلدن هٗم(:ل١٩٩٩ ج تدثع ٚلج اد, (33

 جًاّل ْ دّ,ل دسلدألس ّ,
لأ د٠ليدددت٘ ٛلت دددٗ٘ ل لدن  ٗ٘هٙدددٝلدنةٙدددا ٜل ٖسل(:2008 لقًدددت,ل دددُا٠لجٙ دددٞ, (34

ٝللغد ٜ,للغد ليُشدٗسٜ,للليا    لس انٝلغ ٜ,لقا عا ل لدنةاَٗ٘ٝلدثتدسأ لدؾايعد

 .دإل ويٙٝ
ٝللدنةٙدا ٜل(:ل"٥٫٫٠ لصدت٘أللأمحتل,اتهٝلكُ اسٜ (35 ل لدث هدٗقللٖدن  دٙ للدن  ٗ٘هٙد

ٝللدثتدسألثت٘ د لدنةٙا ٛلنه هٗمليٙتدَٙٝل سد ٝ:للدنةٙا ٛلدن هٗم ٝللدنةاَٗ٘د ليتُ٘د

لأٍل ايعددٝل,لدثك يددٝليكددٝلدنرت ٙددٝلكهٙددٝليا  دد  ,لس ددانٝل,"دثك يددٝليكددٝ

 .دنة ٟ
دألس ّلأًٖ ليددِليُعددٗسلت  ددٗٛ,لٖ دسٜلدنرت ٙددٝللللل:(2003جًددا لدنددتِ٘ لليُددٞليددلمتِ, (36

 . ٖدن عهٌلجًاّ,دألس ّ
ٝللدنةٙدا ٜللأ دهٗقل(ل:ل٥٫٫٥يض حٞ,ل٘ٗ دفلج دتلدثع دٚل للل (37 لأ د٠لن   داللدن  ٗ٘هٙد

ٝللدثضد ٘ٝللدؾًعٙٝلليض ل لدثتس ٝليت٘  ٝللنهرت ٙد ٝللٖدإل دسٜلدثةاسَد لدنعدت ل.للدن عهًٙٙد

 .139ي ٝلظدـالدن ُٝل,لدن ا ع
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لأ د٠لن   ددالدن  ٗ٘هٙددٝلدنةٙددا ٜلأ ددهٗق(:ل2002 لدثع ددٚلج ددتليضدد حٞ,ل٘ٗ ددف (38

ل,لدن عهًٙٙددٝلٖدإل دسٜلدثةاسَددٝلنهرت ٙددٝلدثضدد ٘ٝلدؾًعٙددٝل,ليضدد ل لدثتس ددٝليددت٘ 
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