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انًذارس  واقغ حىكًت انًؤسسبث انتزبىٌت فً

 انثبَىٌت

 فً انًًهكت األردٍَت انهبشًٍت
انًزحهت  ويؼهًبث دراست يٍذاٍَت يٍ وجهت َظز يؼهًً

 انثبَىٌت

 إعداد الدكتورة
 راوية خليل حسن الشبول

، المملكة العربية جامعه حائلة، التحضيري ةالسن، كلية قسم المهارات وتطوير الذات
 ةالسعودي

 الدرجة: أستاذ اإلدارة التربوية المساعد في جامعة حائل 
 انًهخص

هددس الدرسضدغددتلدر إددطالع لطديددحلكمة ددؤلسات ددتلديةغػددملدلدرذلااثددتلةلديددسدضؽلدر مل اثددتلةللللل

دي لكتلدألضز  تلدشلملسل ت،لمنلس ثلكمة ؤلمةسألدرؿفمل  ت،لطمةسألديػملءرت،لاملإلضدمل تلع لا دملفل   دمللعشدلللل

شددلزالرتلدسصملئ تلانيلدغ جملاملدلمإل يلديطسلتلدر مل اثتلراديحلكمة ؤلسات تلديةغػملدللتملفلهنملكل ططق

درذلااثتلرل سدضؽلدر مل اثتلكإدع ليد ارلددلدرسضدغدتلندرنداجلدالع  دملني،لغدناددلدشبددل ا،لطيدسلدن  دسدلللللللللل

فيلدر حل لدي،للالمإل مًللطمإل تلطدغ دسمالديدنج لدرا دلل388درةملس تلنلىلدالغ ةمل ت،لطالاالن نتلدرسضدغتلن

لطكا لالع لصب انتلمنلدرن ملئ لمفملزهمل:

عملءدلم اغمملدلععملاملدلمإل نيلطمإل ملدلديطسلدتلدر مل اثدتلنلدىلاإدسلدرؿدفمل  تلاسضعدتلتدةرل ،لطالد للللللللل .1

ل،لسػبلدحملكلديإ  سلةلدرسضدغت.%ا68%-84نالزضعت،لطض نل ػةتلمئاثتلكذلدطحلانيل3.49ن

طسلدتلدر مل اثدتلنلدىلاإدسلديػدملءرتلاسضعدتلتدةرل ،لطالد لللللللللعملءدلم اغمملدلععملادملدلمإل دنيلطمإل دملدلديللل .2

ل،لسػبلدحملكلديإ  سلةلدرسضدغت.%ا68%-84نالزضعت،لطض نل ػةتلمئاثتلكذلدطحلانيل3.47ن

الانيلدغد جملاملدلأ دطدزلدرإ ندت،لللل05.0كاعسل ططقلشددلزالرتلعسصملئ تلننسلمػ ا لدرسالرتنلال .3

ل.دشبدل ال،لغنادددرناجلدالع  ملنيملًلي ارلددلدرسضدغتلنكةإلااديحلدسبات تلةلديسدضؽلدر مل اثت   مللث صلل

لاى:لطكا يلدرسضدغت

لطمكا دملدللأغدملر بلل دىللدرنظطلطعنملز لدرقطدضدد،لمنلدرإسثسلطزنملعزدض ل ىلدسبات تلنلىلدالن  ملز

لردس للرلإ دلللدسب دملؽللضطحلطعثدملض للدرقدطدضددللدربدملشلل دىللديدسدضؽلل ىلدرق ملزددليسض لطكإعثعلدي ةإتلدسبات ت

للني.درإملم
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The reality of the governance of educational 
Institutions in secondary schools in the Hashemite 

Kingdom of Jordan  Field study from the point of view  
of secondary school teachers 

Abstract 
The study aimed to identify the reality of the application of 

the governance of educational institutions in secondary schools in 

the Hashemite Kingdom of Jordan in terms of applying the 

principle of transparency and the principle of accountability in 

addition to indicating whether there are statistically significant 

differences among secondary school teachers' responses due to the 

variables of the study (sex, years of experience). A questionnaire 

was used as an instrument for the study. The sample of the study 

consisted of (388) teachers, the analytical descriptive method was 

used. The study concluded with a set of results:  

1. The means of secondary school teachers’ responses on the 

dimension of transparency were high, at (3.49), and within the 

percentage of (68-84%), according to the study criteria. 

2. The means of secondary school teachers’ responses on the 

dimension of accountability were high, at (3.47), and within the 

percentage of (68-84%), according to the study criteria. 

3. There were no statistically significant differences at the level of 

significance 05.0  among the sample responses regarding the 

reality of governance in secondary schools according to the 

study variables (sex, years of experience). 

The study recommends: 

To rely on governance to manage and support many 

decisions, to review the methods and components of governance, 

to enhance the ability of school leaders to make decisions and to 

inspire enthusiasm for work by employees. 

.



 

مجلة البحث في التربية وعلم 
 النفس

 جامعة المنيا –كلية التربية 
 

 

 
 صدرها كلية التربية جامعة المنيات

E-mail: gamel_abdo59@yahoo.com                                           01002702115 

321 

 انًقذيت:

درك رللمنلدر ارلددلنلىلديػد اثملدلدر قمل  دتلطدالع  ملن دتلطدرذلااثدتلطدر إل   دت،لللللللدرإململلؿجسُث

 لنل دل أطلدؤللعسثدسل طداضل زمد  للةأغدج الللدرد ل ملئلدتلدشللدر كناراع دتل در داض لطشركلمنلس ثلممللد  ج د لل

لدرإدململل ع  ددط لر  مج إجمل د صجطد نل  ت كطدت ملد ع  دغ نسد در  تدرفملئق در كناراع مل صطن

 مدغ دسد،لطم قسمت نل  ت امإملض نلى إ  س دي ملم ت ندي ؾةكملكجملط إلامملددي ثاض  يه عسثس لثاض 
ل.غطثإت  كرلاا  س قتديلرل إلامملد أم ل

صب انتلدرإلاملديإمل ط لدي   لدتلا كناراع دمللللطد م يمًللمنلدر ارلددلةلدر اض لدر كناراع تل إفل

دال فجملضلديإطة،لأ ةحالكصدن لاملر حدسثملدلدرإملي دتلرل ةغػدملدلنملمدتلطدرذلااثدتلللللللديإلامملد،لطدرإايت،لط

خمل ت،لدألمطلدرصيلث ملبلمنلي ملزدكجمللدإلزدضثدتلكمداثطلضةثدتلعزدضثدتلم كململدتلكػد نسلع ل لػدفتلطدضدحتللللللللل

ل.ا2013ل،درػططضبسز لكػملهملةلظثملز لتفملء لط إملر تلدرق ملز لدإلزدضثتلن

تملفلداله  ململ دألخرل  درػنادد ةيدطعملدلنصطلديإط تل دحملاضثتتلطدبسضلدإلؾملض لع لأفلدرػ 

 أهدمل مدنللتمل داللدرد ل دغدملدلضدرّس طُطةقداللددطديدة ل ُنقدسدل س دثل ،صبدمل لدرذلا دتلللة دسبات دتلسدا لل
طيدسلدسدسثالهدصللدر مداضددلللللل،ااثدتلدرذل ةغػدملدلدي ةلطمةملزئجدملل دسبات دت،ل كمة دؤل ة ديػملضنت كا  ملكجمل

املغ  طدضللذبسثلكا رلددلت رل لةلكؿك للدإلزدض لطدمنملطجمللدر لعإلالدرقملئ نيلنل جمللثادعجافلدر كناراع تلطممللظدرا

لا.2012لذبسثملدلدر نظ ملدرةؿطيلطدرإ يملدلدإل ػمل  تلدي  دطتلمنلهصللدر ارلددلدشلملئلتلطدي ػملضنتلنغملزض،

غ ق ر تلمنلعجت،لطانيلطةلهصدلدرػ ملقل إفلدسبات تلةلديةغػملدلدرذلااثتلذبقؤلدر ادظفلانيلدال

ككداثنلصب اندتلم  ملغدكتليدملزض لنلدىلكدصر لللللللللدسبات تلمنلخ   كطغ ذ نلى درقسض طلدركفملء ديػملءرتلط

درصددإااملدلطدر حصددنيلمددنلدرصددطدنملدلطضادددلدرإ يددملدلزدخددللديةغػددتلدرذلااثددتلدر إل   ددتلنلددىلدر قددتلللللللللل

لا.2011نثطيي،للطدر فملهملطدسذلدملدرؿدص تلطدرصسديتلطدر طملمن

ل   للأه  تلسات تلديةغػدملدلدر إل   دتلةلز دحلنجلدتلدر ن  دت،لطض دحلمػد ا لدألزدء،لط كدنللللللللكط

ل علانيلأه  تلدسبات تلاملرنػةتلرل ةغػتلدر إل   ت،لطاملرنػةتلأل حملبلديصملحللأطلديػ ف سثنل   مل در  

لا2014منلخ  لدآلكي:لندرإطثين،للثلي

لدرملةت،لأطر ملءنأ حملبلديصملحللأطلديػ ف سثنللطضحلأغؼلرلإ يتلانيلدإلزدض لاأ ادنجمللطانيل-

لا.ألماض،لديإل ني،لصبلؼلدألمنملء،لدجمل  حلدحملليد

لذبق قجمل.لدرإ للنلىلطضحلعطملضلكنظ  يل كنلمنلخ ر لذبسثسلأهسدالديةغػتلطغةلل-

لجدمللديةغػدملدلطمن جلللكمة ؤليادنسلدسبات تلثعثسلمنلثقتلديػ ف سثن،لطدجمل  دحلاصدفتلنملمدتلةلهدصللللل-

ل.ألفلكلكلدرقادنسلكط نلشلملمحملثتلسقايجم
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طدزبددسثطلاملرددصتطلأفل ملنل ددتلطتفملثددتلديةغػددملدلدرذلااثددتلدر إل   ددتلك ايدد لع لسددسلتددةرللنلددىللل

كمة ددؤلدسبات ددتلس ددثلكعدثددسلداله  ددململةلدآلط ددتلدألخددرل لمددنلعمل ددبلدرةددملس نيلةلدرإلدداملدالع  ملن ددتللللللللل

ططدالةلديةغػملدلدرذلااثتلطدر لمج حلدألت تلةلعؾطدكلادسبت ت،لطك   للاطدإلزدضثتلطدرذلااثتلمباضاجلدسب

طكددا رللدينددملرلديؿددجحلطدرةملنددثلنلددىلدردد إلم،لطكن  ددتليددسضددلدرإددململنيلللاددسطضهمللكػددملهملةلكإعثددعلدرإ ل ددتلدر إل   ددت

لا.Jimmy, 2012نلطكماثطهمل

نلدىللل ل ل ظململطيملئيلثإعت تلكنةحلمنلدسبملعتلام ملةملدلدسبأفلالSpooner, 2009نطثط ل

لك إدعظلردسثجمللللمةغػدتل جيدملزلع  عثجدسالل طديإدملثرلل دألضتدملفل مدنل م كملمدلل طدملضلعديصدسدي ت،لضد نللللذبق ؤ

ل دةحال.لطمدنلهدصدلدألغدملؽلألللطديػدةطر ملدل ديجدململ كاظثدحل   جدملل طث دادظفل طدحململغدةتل طديػدملءرتل درؿفمل  ت

كإعثدعلرل ػدملءرتللللمدنل دإس لمبدملل  جدمللدجملدملالدلدرذلااثدت،ليدمللذبققد للللللللدسبات تلسملعتلملحدتلنلدىلمج دحلدألللل

للا. Alter, 2003نلزدضثتلةلديةغػملدلدرذلااثتر حػنيلدشبسمملدلدإلططدرطيملاتل

طدبدسضلدإلؾددملض لع لأفلدراضدحلدرددطدهن،لطدراديدحلدزبسثددسلدي صدللارر ددملدلكمداثطلن ددللديةغػددملدلللللل

ألضز  ددتلدرذلااثددتلأطعددسلذبددسثملدلهملمددتلطخمددرل ،لططضددحلنلددىلنددملكؤلطظدض لدرذلا ددتلطدر إلدد ملةلدي لكددتلدلللل

مادعج جمللطدر إملمدللمإجدمللةلدسبملضدطلطديػد قةل،لطخمل دتلمدحلللللللدشلملسل تلطديةغػملدلدرذلااثتلةلدي لكتلمػةطر تل

در حدسثملدلةلديػد قةللةل دللدر مداضددلطدرد ارلددلدرد لُثؿدجسهمللدرإدململلةلللللللللطكػدملضجلهدصلللللدر ايإملدلا عدثسلسدس ل

لدرذلااثت.لدي ملزثن

ديددسدضؽللطديددحلسات ددتلديةغػددملدلدرذلااثددتلةلحددثلةلمإط ددتلطانددملءعلنلددىلتددللمددمللغددةؤلثصددة لدرةلل

ر لمدلضدك لةل للممللُثمدطحلنلدىلللدر مل اثتلةلدي لكتلدألضز  تلدشلملسل تلمنلطعجتل ظطلمإل يلكلكلديطسلتل

اكدللمكا ملكجدمللددبدملللللللديةغػدتلدرذلااثدتللدرػملستلدرذلااثتلطدر إل   تلمنلغ ملغدملدلك صدللاطدططض لكاع د للللل

لدرإ ل تلدرذلااثتلمػ نس ليفجاملدسبات تلةلعضعملئجمل.ل صة رلملزئلدرؿفمل  تلطديػملءرت،مةلكا   لطكفإ ل

 :يشكهت انذراست -أولا 

 ةلدرذلااثدتل أل ظ دتلأ ة لمنلديإلاملرس لدرقملئ نيلنلدىلضغدملدرػ ملغدملدلدرذلااثدتلطدر إل  دتلأفلدللللل
لةلدزبداز للمدنل ثسعدي ر حق ؤطلدرإصط  ملةملدر ػملثطلم دإلزدض لطمنملأ ة ك حا لذبااًللعاهطثمًللدرإململ

ططدئددؤللنددنلدرةحددثطلسضغدد تديلدإلزدض لكمدداثطت،لطنل دد لالل كددنلذبق ددؤلشرددكلزطفلللدرذلااثددلةغػددتديلأزدء

لةغػملدلدرذلااثت.لر حسثثلطعجيملزلمنملش لعسثس لك جػسلةلكقاثملأزدءلدي

أه   جمل،لطمدنلهدصللللطالاسلمنلدإلؾملض لع لأفلهنملكلزضدغملدلغملاقتل مليؿالمفجاملدسبات تلططديإجمللط

زضعدتلكمة دؤلكمة دؤلدسبات دتلمدنلطعجدتل ظدطلللللللللع لدر إدطالدر لهس اللا2014،لزضدغتلندرإطثيندرسضدغملدل

طديدحلكمة دؤلدسبات دتللللرة ملفللا2010،درعهطد يلنزضدغتل،لت مللعملءدلدإلزدضثتلطدالتملز  تلأنطملءلدشل ئ ني
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،لط   ددمللث صددلل  فيلطدرداالءلدر نظ  دديلدرطؾد س لةلدزبملمإددملدلدألهل ددتلدرػدإازثتلطن ي جددمللاملرطضددمللدرددالل

ععددطدءددلدرإ ددللةلمددسثطثملدلدرذلا ددتلللللعدداز لا2016،لنضب ددازل مليؿددالزضدغددتللكمة ددؤلدسبات ددتللمبةددملزئ

ت دمللا ندالللل.سلمل لدرطفتلدراطا تلمنلطعجتل ظطلمدسثطيلديدسدضؽلدسبكام دتلدر مل اثدتلللللطدر إل ملةلضبمل ظت

،لمدنلخد  لكمة دؤلدسبات دتلللللتلغدنامل اض لطمملر عثدملللعزدض لدر ارللةلعملمإن ل ملدلل(Mok, 2010)زضدغتل

لط ظململديػملءرت.ل

طمنلهدصدلدينملدؤلطاندملءعلنلدىلتدللمدمللغدةؤلكنملدؤلعؾدكملر تلدرسضدغدتلمدنلدسػدملؽلدرةملس دتللاأه  دتللللللللللللللل

ديادض حلديمططستلطسجملدر حسثملدلدر لكادعجد لديةغػدملدلدرذلااثدتلةلدي كلدتلدألضز  دتلدشلملسل دتلمبدمللللللللل

ة ددؤل ظددململعزدضيلةلديددسدضؽلدر مل اثددتلثػدد نسليةددملزئلدسبات ددت،لطدردد لكإ دددللمددنللللللل  جددمللمددنل قدد لةلكمل

ديطككعددلدر لكط نلذبق ؤلدألهسدالطدراملثملدلدينؿداز لطتدافلدسبات دتلمدنلدألغدملر بلدإلزدضثدتلدسبسث دتلللللللل

ايلمدنللدر لثةالظبملسجمللةلت رللمنلدرةلسدفلطيمملنملدلدرإ للديد لفت،لت مللأفلديسدضؽلدر مل اثدتلمبدمللذب دللل

 ئتلن طثتلدبإللمنلدزب  حلدالم  مل لرسنملطكماثطلمج حلدرإنمل طلدحمل مت،لطاجصدلككافلمؿكلتلدرسضدغتل

لةلدإلعملاتلننلدر ػملة لدر ملري:

لديسدضؽلدر مل اثتلةلدي لكتلدألضز  تلدشلملسل ت؟لطديحلسات تلديةغػملدلدرذلااثتلةمملل

 أسئهت انذراست: -ثبٍَبا 

لؤلدألغئلتلدرفطن تلدر ملر تلطث فطجلمنلدرػةد لدرػملا

مددمللطديددحلسات ددتلديةغػددملدلدرذلااثددتلةلديددسدضؽلدر مل اثددتلةلدي لكددتلدألضز  ددتلدشلملسل ددت،ل   ددملل-1

لث صللاملرؿفمل  ت،لطديػملءرتل؟

هددللثاعددسل ددططقلشددلزالرددتلدسصددملئ تلاددنيلدغدد جملاملدلمإل دديلديطسلددتلدر مل اثددتلراديددحلكمة ددؤلل -2

مل اثتلكإع لي ارلددلدرسضدغتلندرناجلدالع  ملني،لغناددلسات تلديةغػملدلدرذلااثتلرل سدضؽلدر 

 ال؟0.05دشبدل الننسلمػ ا لدرسالرتلن
 أهذاف انذراست -ثبنثبا 

لكطككعلأهسدالدرسضدغتلد م يمًللمنلمؿكل جمللطك لد لةلصب انتلمنلدرنقملط:

ألدر إددطالنلددىلطديددحلكمة ددؤلسات ددتلديةغػددملدلدرذلااثددت،لمددنلس ددثلكمة ددؤلمةددسألدرؿددفمل  ت،لطمةددسلللللل-1

 ديػملءرت،لةلديسدضؽلدر مل اثتلةلمسثنتلن ملف.
در إددطالدشدلتددملفلهنددملكل ددططقلشددلزالرددتلدسصددملئ تلاددنيلدغدد جملاملدلمإل دديلديطسلددتلدر مل اثددتلراديددحلل -2

كمة ؤلسات تلديةغػدملدلدرذلااثدتلرل دسدضؽلدر مل اثدتلكإدع ليد ارلددلدرسضدغدتلندرنداجلدالع  دملني،لللللللللل

لا.0.05غناددلدشبدل الننسلمػ ا لدرسالرتلن

 أهًٍت انذراست -رابؼبا 
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لك ةّلاضلأه  تلدرسضدغتلةلدآلكي:

ع لديةغػددملدلدرذلااثددتلةلدألضزفلدرددصيلكػددإىللدسبات ددتكػدد  سلدرسضدغددتلأه   جددمللمددنلأه  ددتلمفجدداملل-1

ل.ملطخصملئصجلملكإعثعلمفجامج

   دملللديطسلدتلدر مل اثدتا،لللليسلُكػجملهصللدرسضدغتلةلدركؿ لننلطة إتل كدطلأ دطدزلدرإ ندتلنمإل ديلللل -2

 ااديحلكمة ؤلدسبات ت.ل صلث
لديةغػدملدلدرذلااثدتللأخرلًدلكػ  سلهصللدرسضدغتلأه   جمللمنلعمكمل  تلعغجملمجمللةلكماثطل ظملطاطدم ل -3

 مةملزئلدرؿفمل  تلةلدرإ ل،لطديػملطد لةلدرفطص،لطديػملءرتلةلعربملشلدرقطدضدد.لمنلخ  لكا   
 حذود انذراست -خبيسبا 

ل  ّلالسسطزلدرسضدغتلة:

 ن ملف.لمبسدضؽلدر إل ملدر مل ايلمبسثنتل:لدي لكتلدألضز  تلدشلملسل تلم   لتيكمل  تدسبسطزلد-1
ل2017ل/2016ل:لدرفصللدألط لرلإململدرسضدغيدسبسطزلدرعممل  ت -2

 ن ملف.:لمإل يلديطسلتلدر مل اثتلةلمسدضؽلدسبسطزلدرةؿطثت -3
ديددسدضؽلل:لدي صددطدلدرسضدغددتلنلددىلمإط ددتلطديددحلسات ددتلديةغػددملدلدرذلااثددتلةللللسددسطزلدياضدداجل -4

،لطدرد لغد كافللليفجداملدسبات دتلللدألاإدملزلدألغملغد تللطذبسثدسللدر مل اثتلةلدي لكتلدألضز  دتلدشلملسل دت،للل

ل.ديػملءرتل-2لدرؿفمل  تل-1ضبملطضلأغملغ تلرلسضدغتلدي سد  تلطهصللدألاإملزلهي:ل

 يصطهحبث انذراست  -با سبدس

 للدراديح

ةلكطغد ذللرذلااثتلةلديدسدضؽلدر مل اثدتلللديةغػملدلدلاأ  لمج ملدلطط  فتلدراديحطُكإطالدرةملس تل

دراديدحللطُثإددللندنلللمةملءئلدسبات تلضبللدرسضدغتلدسبملر تلدي صلتلاملرؿفمل  تلطديػدملءرت.لللطكإعثعلطكا   

لععطدئ مًللاملرسضعتلدر لحيصللنل جمللديػ ج بلمنلأ طدزلدرإ نتلةلدرةنازلدياعاز لةلديق ملؽلديػ دسم.

 لدسبات ت

لدرؿدفمل  تللردسثجملللكإدعظللمةغػدتللعجيدملزللع لكةن جدملللثجدساللطديإدملثرلللألضتدملفلدلمدنللم كملمدلللعطملضلهي

لندنلليمل ا  دملًللديػدةطرتللدإلزدضثدتللدألعػدململلادنيللطديػدةطر ملدللديجململكاظثحل  جمللطث ادظفلطدحململغةتلطديػملءرت

 ا.2009آ لنةملؽ،لنلدإلزدضثتلدرإ ل تلةلديصملحللأل حملبلزطضلطعازلمحلديةغػتلعزدض 
لدرإ دلللزدخدلللدر دادظفللربلدؤللم كململدتللت لدتللهديللدرصدملسبتللدسبات تلأفال2012طط ،للس ط ،نلطثط 

لر لكلديةغػملد.لطدشبملضع تلدرذلااثتلمممللثةثطلاملرة ئتلدرسدخل تلديةغػملدلةلتةرلًدلخلً ل قسد  لثػةب

 انذراسبث انسببقت: -سببؼبا 
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أنطددملءلدشل ئدد نيللدإلزدضثددتللالاإنددادف:ولطديددحلكمة ددؤلدسبات ددتلمددنلطعجددتل ظددطللل2014نلزضدغددتلدرإددطثينل-

 طدالتملز  تلدرإململنيلةلعملمإتلدالمململضب سلانلغإازلدالغ م تلو
هس الدرسضدغتلد لدر إطالنلىلزضعتلكمة ؤلكمة ؤلدسبات تلمنلطعجتل ظطلأنطملءلدشل ئ نيلدإلزدضثتل

ديدنج لدرا دفي،للللطدألتملز  تلدرإململنيلةلعملمإتلدالمململضب سلانلغإازلدالغ م ت،لطيسلدغ دسمالدرةملس ت

مإ  ددس لعنلددىلدالغدد ةمل تلأزد لرلسضدغددتلطككددافلصب  ددحلدرسضدغددتلمددنلأنطددملءلدشل ئددتلدالتملز  ددتلطدرةددملر للللللللل

 ا،لطيسلأؾملضدل  ملئ لدرسضدغتلد :1254الطدشل ئتلدإلزدضثتلطدرةملر لنسزهملن3426نسزهمن
عددتلم اغدددلأفلطديددحلكمة ددؤلدسبات ددتلةلعملمإددتلدالمددململضب ددسلاددنلغددإازلدالغدد م تلم حقددؤلاسضلللل -

 .3.06)سػملاين
طعددازل ددططقلشددلزالرددتلعسصددملئ تلاددنيلدغدد جملاملدلن نددتلدرسضدغددت،لةلطديددحلكمة ددؤلدسبات ددتلةللل -

عملمإتلدالمململكإازلع ،لعخ  الديةهللكإازلرصملحللمةهللدرست ادضل،لطغناددلدشبدلل لرصملحللمدنلل

 ؼ.رصملحللط  فتلنطاله ئتلدر سضثلدسبملر تغن ،لطدرا  فتل20خدلكجملأت طلمنل
اإنادف:وطديددحلكمة ددؤلدسبات ددتلدرطؾدد س لةلدزبملمإددملدلدألهل ددتلدرػددإازثتلللا2010نلزضدغددتلدرعهطد دديل-2

لطن ي جمللاملرطضمللدرا  فيلطدراالءلدر نظ  يلالنطملءله ئتلدر سضثؼل  جملو

ع لدرّ إطالنلىلطديحلكمة ؤلدسبات تلةلدزبملمإملدلدرػإازثتلدألهل دتلمدنلطعجدتلللللهس الدرسضدغتل

 ئتلدر سضثؼ،لطمإط تلمس لدرطضمللدرا  في،لطدراالءلدر نظ  يلألنطملءله ئدتلدرّ دسضثؼلةللل ظطلأنطملءله

طالاالدغ دسمالدالغ ةمل تلتأزد لرلسضدغتلطلطدكةإالدرةملس تلدينج لدرا فيلدالضكةملطيلدزبملمإملدلدألهل ت،

هل تلدرػدإازثتللاأفلدزبملمإملدلطدركل ملدلدألهمل:  ملئ لأاطظطكا لالدرسضدغتلد لنسزلمنلال طز،300ندرإ نتل

،طعفلما ف جمللث   إدافلانػدةتلنملر دتلللل ملضؽلدسبات تلاسضعتلتةرل لمنلطعجتل ظطلأنطملءله ئتلدرّ سضثؼ

منلدرطضمللدرا  في.لت مللث  حلأنطدملءله ئدتلدر دسضثؼلةلدزبملمإدملدلدرػدإازثتلدألهل دتلانػدةتلنملر دتلمدنلللللللللل

ل ارللدزبنؼلننسلأ طدزلدرإ نت.دراالءلدر نظ  ي.لت مللا نالدرسضدغتلنسملطعازل ططقل   مللث إلؤلمب

لةلدرإ ددللجبدداز ععطدءددلطن ي جددمللدسبات ددتلمةددملزئلكمة ددؤلزضعددتلالاإنددادف:و2016نلزضدغددتلضب ددازل-3

لديددسدضؽلمددسثطيل ظددطلطعجددتلمددنلدراطا ددتلدرطددفتلسلددمل ملدلضبمل ظددلةلطدر إلدد ملدرذلا ددتلمددسثطثملد

 ودر مل اثتلدسبكام ت
دسبات دتلطن ي جدمللجبداز ععطدءددلدرإ دللةللللللهس الدرسضدغتلدر إدطالنلدىلزضعدتلكمة دؤلمةدملزئللللل

مسثطثملدلدرذلا دتلطدر إلد ملةلضبمل ظدتلسلدمل لدرطدفتلدراطا دتلمدنلطعجدتل ظدطلمدسثطيلديدسدضؽلدسبكام دتللللللللللللل

المددسثطًدلطمسثط .طكا ددلال370در مل اثددت،لطيددسلأكةددحلدرةملسددثلديددنج لدرا ددفيلدر حل لددي،لطالاددالدرإ نددتلنلللل



 

مجلة البحث في التربية وعلم 
 النفس

 جامعة المنيا –كلية التربية 
 

 

 
 صدرها كلية التربية جامعة المنيات

E-mail: gamel_abdo59@yahoo.com                                           01002702115 

326 

ئدديلخددملصلاملسبات ددتلةلمددسثطثملدلدرذلا ددتلطدر إلدد م،لثإددعظلللللللدرسضدغددتلد لدرإ ددللنلددىلكددا رللزر ددللععطدلللل

لدرؿفمل  ت،لطديؿملضتت،لطدر  كني،لطديػملءرت.

الاإنادف:لطديحلكمة ؤل ظملدسبات تلطمإايملدلشركلةلدزبملمإدملدلدرفلػدم ن تلمدنلللل2015نلزضدغتلؾطال-4

 طعجتل ظطلن سدءلدركل ملدلطضطغملءلدإليػململةلدرطفتلدراطا ت
نلىلطديحلكمة ؤل ظملدسبات تلطمإايملدلشركلةلدزبملمإملدلدرفلػدم ن تللهس الدرسضدغتلدر إطال

منلطعجتل ظطلن سدءلدركل ملدلطضطغملءلدإليػململةلدرطدفتلدراطا دت،لطدغد دسمالدرةملس دتلديدنج لدرا دفيل،للللللل

ا،ل105س ثلككافلصب  حلدرسضدغتلمنلن سدءلطضةغملءلدأليػململةلعملمإملدلدرطفتلدراطا تلطدرةدملر لندسزهملنلل

ضدغددتلد لضددططض لدجيددملزليدداد نيلطد ظ ددتلملعمددتلرددنظملدسبات ت،طكإددسثللططثقددتلدر دمدد دلللللطكا ددلالدرس

لدالغذلدك جيلرلجملمإتل،درإ للنلىلكإعثعلدرطيملاتنلىلمنظامتلدرإ للدزبملمإي.

العطددملضل ظددطيلمقددذلحلسبات ددتلدزبملمإددملدلطمةؾددطددلكمة قجددمللةلضدداءلللللل2012نلزضدغددتل مل ددطلدرددسثنللل-5

 م ملةملدلدزباز لدرؿململت
لم ملةددملدلضدداءلةلكمة قجددملطددلمةؾددلس ددثلمددنلدزبملمإددملدلسات ددترسضدغددتلد لدغ قصددملءلهددس الد

.طرقسلدكةحلدرةملسثلدينج لدرا في،لطكا لالدرسضدغدتلد لندسزلمدنلدر ا د ملدلمنجدمل:لنقدسلللللللدرؿململتلدزباز 

تلزطضددلكسضثة تلرلق ملزددلدرإل مللةلدزبملمإملد،لطصبملرؼلدسبات تل  جمللطمج حلدرإململنيلرل إطث لاملسبات 

ةلدزبملمإملدلطمةملزئجمللطمإملثرلهمللطآر ملدلكمة قجمل.عؾطدكلأ حملبلديصملحللةلعنسدزلدر ؿطثإملدلطدرقاد نيل

 دشبمل تلاملزبملمإملد،لأفلكطحلدزبملمإملدلمإملثرللخمل تلاملرطيملاتلدرسدخل ت.
 الاإنادف:لطديحلكمة ؤلدسبات تلةلعملمإتلدرقسؽ2012نلزضدغتلس ط لطط ل-6

لددىلطديددحلكمة ددؤلدسبات ددتلةلعملمإددتلدرقددسؽ،لطمددس لكمة ددؤللللللللهددس اللدرسضدغددتلد لدر إددطالنلل

م ملةملكجددمللطمإملثرلهددمل،لطدكةددحلدرةملس ددملفلديددنج لدرا ددفيلطدغدد دسممللدالغدد ةمل ت،لطدغدد دسمالدرمطثقددتللللللللل

النطاًدلمنلأنطملءلدشل ئتلدر سضثػ ت.لطكا دلالدرسضدغدتلع لندسزلمدنللللل60درإؿادئ تلةلدخ  ملضلدرإ نتلمنلن

 ملمإتلذبملط لأفلكمةؤلدرنظململنلىلمج حلط اجمل،لاسطفل   علطاؿفمل  ت.درن ملئ لمنجمل:لأفلعزدض لدزب
لالاإنادف:لسات تلدزبملمإملدلطزطضهمللةلمادعجتلدر حسثملد2012نلزضدغتلاطيإملفلطدرقطؾيل-7

هددس الدرسضدغددتلع لعاددطدظلزطضلدزبملمإددملدلةلذبق ددؤلدرؿددفمل  تلطدرإسدرددت،لطت دد لكقدداملدسبات ددتلل

ململاسطضهمللدرطئ ؼلةلمادعجتلدر حسثملدلديإمل ط .لطيسلدن  سلدرةملس ملفلمبػملنس لدإلزدض لدزبملمإ تلاملرق 

نلىلذبل للدراثملئؤلطدرسضدغملدلرلا ا لد ل  ملئ لدرسضدغت،لطتملفلمنلأاطظهمل:لكػجمللسات تلدزبملمإدملدلةلل

عجيملزمةغػملدلمػ قلت،لطمػةطرتلننلذبسثسلددبملهجمللدالغذلدك جي،لطدر أتسلمنل ملنل تلعزدضكجدمل،لت دمللأفللل

لدزبملمإملدلكػ  لرلقملئ نيلنل جمللا ص  ملطكنف صلطكق  ملطض سلتفملء لط ملنل تلأزدءلدينظ ت.لسات ت
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 در إل ؤلنلىلدرسضدغملدلدرػملاقت: 
دكفقالدرسضدغتلدسبملر تلمدحلدرسضدغدملدلدرػدملاقتلمدنلس دثلديدنج لديػد دسم،لطهدالديدنج لدرا دفيللللللللللل

س ددثلدألزد ،لطدخ لفدالمددحلدرسضدغددملدلللدر حل لدي،لت ددمللدكفقدالدرسضدغددملدلدرػددملاقتلمدحلدرسضدغددتلدسبملر دتلمددنلللل

لدرػملاقتلمنلس ثلدرإ نت،لطيسلدغ فملزدلدرسضدغتلدسبملر تلمنلدرسضدغملدلدرػملاقتلةلانملءلأزد لدرسضدغت.

 اإلطبر انُظزي:

 يقذيت:

لعشلديملضدي،للدرقدطفللمدنللدر ػدإ ن ملدللنقدسللاسدثدتللمحلدرؿطتملدلسات تلمصمل متلدرةسءلاملغ دسدملل

ليةددللمددنلدغدد دسدم لؾددملئحلطأ ددة لمندد ،لدألخددرل لدرػددناددلةلطدغددحلاؿددكللديصددمل لهددصدلدغدد دسدملكعدثددس

لت.طدحملل لطدإليل   تلدرسطر تلدينظ ملدلةلدرإململافلأطرئكلطالغ  مللدشبدلدء،

لدي حدددس لدراالثدددملدلأفل  سددد لدرؿدددطتملد،لسات دددتلاؿدددأفلدرسطر دددتلدر جدددملضبلع لدر إدددطالطنندددسل

لكلددعمليادنددسلاددمليذلدحالNYSEنل  اثدداضكلااض ددتلمددايمللعشلدجملددمل لهددصدلةلدرػددةمليتلتمل ددالدألمطثك ددت

لدرؿددطتملدليددسثطيلدرقام ددتلدرطدامددتلطيملمددالدإلزدض لصبلددؼلسبطدداضلمػدد قلنيلمددسثطثنلا حسثددسلدرؿددطتملد

.لدحمل  لدتللرل دملططلدرسطضثتلطديطدعإتلديػ قلنيلديسثطثنلر سن ملدرؿطتملدلطبملططلم ملاإتلزبنتلا ؿك ل

لاجمللكج سيلركيلدرؿطتملدلسبات تلدزب س لرل مة قملدلزر للااضحلات اطلااض تلأنلنال قسلدر ملاملفلةلأممل

لا.2009ل،زثابنلدر ملامل يلدر جملضيلدرقمل افلمحلك فؤلدر لديإملثرللعنسدزلغة للةلدر ملامل  تلديةغػملد

لدإلطدملضللطكاس دسللكمداثطلليج دتللارلطتػد لللن دللل طثدؤللا كل د لليملمدالل قدسللدألطضا دتللديفاض تلأممل

لةلزط لغدةحلليملمدالل قدسللدر ك ن دتللأمطثكدملللةلأمدملللديػ   طثن،لطمحملثتلدإل صملحلسااجلرلؿطتملدلدرقمل ا ي

لل.درؿطتملدلسات تليةغػملدلضدامتلةلمؿملضت جملا فإ للاملطرالغملف

ليادندسللكمة دؤللصبدمل للةلدرطدئدس للدرإطا دتللدرسطردتللمصدطللمججاضثدتلل  إدسللدرإطا دتللدينمقدتللةلأممل

لسات دتللر قاثملكقطثطلأط لمنلدال  جملءلمتل2001لنململةلد  لع لدرسضدغملدلطكؿرللدرؿطتملد،لسات تلطمةملزئ

لديدمل للغداقللطه ئدتللدشبملضع دتللدر جدملض للطظدض لمدحللاملر إدملطفللدردسطريللدرةندكللا ليململطدرصيلمصط،لةلدرؿطتملد

لا:2012ننما ،للديملر تلدألطضدقلطااض ت

غطنملفلممللد  قلللطنلىلدرطغملمنل جاضلهصدلديفجاملطكمة قتلةلدرةسدثتلةليمملجلدالن مل ،ل أ ت

اإسلشركلد لدرإسثسلمنلدجململالد:لمنجمللدرذلا ت،لطكإسلمةغػملدلدر إل ملعسس لهدصللديةغػدملدلدرد لد  قدلللللل

لا.2012،لمطظطقعر جمللهصدلديفجام،لطأ ةحالدسبات تلمإ ملضًدلكقملؽلا لعاز لكلكلديةغػملدن
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ل:ات تمفجاملدسبل-أطاًل

لهددصدلحبسدثددتلمطكةمددتلضئ ػددتلأغددةملبلثددتر  لدرا ددا لاإدد لديةغػددملدلسات ددتلمصددمل لثدد رل

لا:ل2012ن مل طلدرسثن،للدال م ح

لاد للديطكةمتلدألماضلمنلًدلطت رللديةغػملدلسات تلمط افلأفلمنلدرطغملنلىلأ  لة:لدألط لدرػةبلث  ّ لل-1

لدر نظد ملل ظطثدملدللطاإد للديؿدططجلل ظطثدتللكنملطر جدملللعشلنؿدط،للدر ملغدحللدرقطفلأطدئللع لعصطضهمللكطعح

لعاللدر ةلداضللةلثةدسأللمللمفجامد للأفلت دملللدإلظبل عثدت،للدرلادتللةلثإدطاللمللدال دم حللهصدلأفلعالل،طدإلزدض 

ل.نقازلث ثتلأطلنقسثنليطداتلمنص

لاإ لعر  لثنظطل ة ن مل.لديفجاملشلصدلططدسسليملطحلكإطث لطعازلنسملة:لدر مل يلدرػةبلث   للا ن مل-2

لدر  اثدل،للنلدىللدسبصدا للةلديةغػدتللكػدملنسللدرد للدآلر دتللأ  لنلىلدالي صملزثتلدرنملس تلمنلدرةملس ني

لمدنللثإط ا د للآخدطثنللهندملكلل دإفللدرماثدل،للدألعدلللةلطدغد  طدضهملللديةغػدتللأغدجمللي  دتللكإظ ملطكط ن

لتململدت،للغدرلللأطلتململدتللتا جدملللس ثلمنلدر إمليسثتلدرإ يتلطة إتلع لثؿرللأ  لنلىلدرقمل ا  تلدرنملس ت

لأخط ،ل ملس تلمنلطديسثطثنلططدعةملكجم،ل ملس تلمنلصملحلديلطأ حملبلدألغجملمحلتلسقاقلذبسزلطدر 

لنلددىلاددصركلمطتددعثنلطدألخ ي ددت،لدالع  ملن ددتلدرنملس ددتلمددنلعر دد لثنظددطلثملر ددمًلل طثددؤلهنددملكلأفلت ددمل

لدر ن  ددتلطذبق ددؤلديػدد   طثن،ل دداملضلأطلدأليل ددتلسقدداقلمحملثددتلةلرل ةغػددتلدجمل  إ ددتلديػددةطر ت

ل.درة ئتلطمحملثتلدرإملزرت،لدالي صملزثت

ليادنددسللمددنلتدد رللطمملظدرددالدر كدداثن،لطدداضلةلمددملظد لديفجدداملهددصدلأفلع ل  إدداز:لدر ملرددثلدرػددةبلأمددمل-3

ل.لطدر ماثطلديطدعإتلمطسلتلةلطمإملثرلل

لمدنللثد مللدردصيللدرنظدململلشردكلولع جدملللنلدىللكإطثفجدملللمتلعشلدسبات دت،للندنللنسثدس للكإملضث لطضزدلطيس

لأزدةهدملللطكطديبلدرؿطتملدلطكسثطلكاع لدر لعطدءدددإللأطلديةغػملدلطمطديةتلطكنظ ملطكاع  لعزدض لخ ر 

لا.2012ننما ،لولشلمللديطغامتلطدألهسدالضغملر  لذبق ؤلع لدرا ا لكط نلحب ث

لذبق ؤلع لكجسالدر لطدضددطدرقلطدرنظملدرقاد نيلمنلصب انتلأ جمللنلىا:ل2012نلمطظطقطنط جملل

لديةغػدتللأطلدرؿدطتتللخمددللر حق ؤلطدرفإملرتلملغةتدينلدألغملر بلدخ  ملضلططثؤلننلدألزدءلةلطدر   علدزباز 

لدألغملغ تلاددألططلانيلدرإ يملدلذبكمل ظم،لطعازلأيلدرنظململكإينلأ جمللأي.لطأهسد جمل

ل:أه  تلدسبات تل-ثمل  مًل

الاددأفلأه  ددتلدسبات ددتلكنةددحلمددنلدسبملعددتلد ل ظددململطيددملئيلثددسد حلنددنلللل2012ثؿددرللسدد ط لططدد لنل

س ثل جطدلدسبات تل   جتلاإ لدالسسدثلطد ج ملضلدرؿطتملدلديملر دتللدرػ متلطثإ للنلىلذبقؤلديصسدي ت،

ملطمحلد فجملضلدالظمتلديملر تلدالغ اثتل1997در لسسثالةلعنابلؾطقلدغ مللطؾطقلدطضطامللطدمطثكملل  نصلنململ
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دخددصلدرإددململلثنظددطل ظددط لعسثددس لد لسات ددتلدرؿطتملد.طأضددحالدسبات ددتلمػددأرتلطسملعددتلملحددتلةلنملينددمللللل

لذب للأه  تلأل جمللكإسلمنلدألهسدالدالغذلدك ج تلرلإسثسلمنلدرسط لدي قسمت.در ام،لطتا جملل

ل:أه  تلسات تلديةغػملدلدر إل   ت-1

لك   دللأه  دتلسات دتلديةغػدملدلدر إل   دتلةلز دحلنجلدتلدر ن  دت،لطض دحلمػد ا لدألزدء،لط كدنللللللللللل

لصدملحللأطلديػد ف سثنل   دمللللدر   علانيلأه  تلدسبات تلاملرنػةتلرل ةغػتلدر إل   ت،لطاملرنػةتلأل حملبلدي

لا:2012ننما ،للثلي

 ألمداض،للدلدرملةت،لأطر ملءنطضحلأغؼلرلإ يتلانيلدإلزدض لاأ ادنجمللطانيلأ حملبلديصملحللأطلديػ ف سثنل

تللططا،لدألمطلللطضاحلسقاقلططدعةملد مممللثةزيلعلاديإل ني،لصبلؼلدألمنملء،لدجمل  حلدحملليل...لدخل

لملدلدي ملستلمممللثط حلتفملء لدألزدءلطعاز لدين  .درصيلثػ  لاملغ   ملضلدإلمكمل 

 .لدرإ للنلىلطضحلعطملضلكنظ  يل كنلمنلخ ر لذبسثسلأهسدالديةغػتلطغةللذبق قجمل

 للغددطؽلضطحلدينمل ػددتلطعددصبليملنددس لنطثطددتلمددنلدي مدداننيلطديؿددملضتنيلمددنلدجمل  ددحلدحمللدديل كددةزيلع

من ججدملللطليلثنإكؼلنلىلعاز لدرإ ل دتلدر إل   دتللمإناثمًللطمملزثمًللراضحلمةغػ جملةلديقسمت،لدألمطلدرص

سبصدا لنلدىلللدلةلدرنجملثتل  نلدرفادئسلدركدل لرلحات تلعكملستلدر  اثللاملر دلنملدلرل ةغػتلطعمكمل  ت

 لدرسط لدرنملم ت.ةلمصملزضلأغجللطأغطجلرل  اثللدألمطلدرصيلثعثسلمنلأه  تلدسبات تلاؿكللخملص
ل:أهسدالدسبات تل-ثملر مًل

خ  لأهسد جمللد لذبق ؤلض دحلتفدملء لأزدءلديةغػدملد،لططضدحلدال ظ دتلدركف لدتللللللللكػإىلدسبات تلمن

ا دف  لأطلكقل للدراـلطكطملضبلديصملحل،لطدر صط ملدلدرارللمقةارتلططضحلأ ظ تلرلطيملاتلنلىلأزدءلكلدكلل

ديةغػملد.لططضحله كللحيسزلكاظثحلمج حلدسبقاقلطديػةطر ملدلطذبسثسلدرقادنسلطدالعدطدءددلطديدممدملدللل

 إلقتلاػرللدرإ للزدخدللديةغػدت.ط كنلعمجدمل لدالهدسدالاأ جدمللكإ دللنلدىلذبق دؤلدرؿدفمل  تلطدرإسدردتلللللللللللدي

طمن لدسبؤلةلمػملءرتعزدض لديةغػتلرلججدملدلديإن دتلطذبق دؤلدسب ملثدتلدر ظمدتلرل لك دتلدرإملمدتلمدحلمطدندمل لللللللللل

فط للديصلحتلدرإملمت.أض لمصملحللدي إململنيلمحلمةغػملدلدرسطرتلديد لفتلطدسبسلمنلدغ ا  لدرػلمتلةلك

د لشركلذبق ؤل ط تلمطدعإتلدألزدءلمنلخدملض لأنطدملءلدالزدض لدر نف صثدتلككدافلشلدمللمج دملدلطدخ صمل دملدلللللللل

لا.2012ط  س ملدلط االلد لعزدض ل ملنلتلطمػ قلتلن مل طلدرسثنل،

الأفلدالهددسدالدي ادخددمل لمددنلكمة ددؤلدسبات ددتلال كددنلعغددنملزهمللد لعجدد لللللل2012طكددط لدرإددطثينلنل

سس ،لاللدرإسثسلمنلدالططدالدر لك اخىلأهسد مل،لط ادئسلعطدءلكإعثدعلكمة قدملدلدسبات دتلةلدالعجدع لللللطد

لدسبكام تل،لطمنظ ملدلدالن مل ،لطشبصالأهسدالدسبات تلنلىلدرنحالدر ملري:

لكإعثعل ملنل تلديةغػتلطظثملز لتفملءكجمللمنلخ  لككاثنلائ تل ملسبتلرلإ ل.ل-1



 

مجلة البحث في التربية وعلم 
 النفس

 جامعة المنيا –كلية التربية 
 

 

 
 صدرها كلية التربية جامعة المنيات

E-mail: gamel_abdo59@yahoo.com                                           01002702115 

333 

ثػذلؾسلاجملي ملزددلطمػةطريلديةغػتةلكداريلدالن دمل لدإلزدضثدت،لمبدملللللللطضحلدرقاد نيلطدرقادنسلدر ل-2

لثكفللدرس قطدط تلطدرإسدرتلزب  حلدألططدالديإن ت.

لكإعثعلمؿملضتتلمج حلدالططدالشددلدرإ يتلةلن للديةغػتلةل نحلدرقطدضدد.ل-3

لفئملد.ذبق ؤلدرإسدرتلطديػملطد لانيلدرإململني،رلحصا لنلىلأزدءلمطكفحلمنلمج حلدر-4

لكا رللسؤلدحململغة تلطديػملءرتلزب  حلدالططدالديػ ف س لمنلطعازلديةغػت.-5

ذبق ؤلدرؿفمل  تلمنلخ  لدرإ للط دؤلآر دملد،لطدطدطلك ػدملاملراضداح،لط كدنلدرإدململنيلمدنلممملضغدتللللللللللل-6

لأن ملشلملاؿكللتململ،لطمػملنسكجملنلىلدرإمملء.

ذبق ددؤلدال ػددجململطدرإسدرددتلللع جددسالكلادسبات ددتلدزب ددس لدإلزدض لدرطؾدد س لنأفلطكددط لدرةملس ددتلل

در لكط نلسقاقلمج حلدالططدالديػ ف س لطكػ نسلد لديؿملضتتلدرفملنلدتلرل ج  دحلطكدسن ملللللدالع  ملن ت

لدرؿفمل  تطكقةللامليػملءرتلطدحململغة ت.ل

ل:خصملئ لدسبات تل-ضداإمًل

 جندملكلمدنللللعفلذبسثسلخصملئ لطمم عددلدسبات تلك فملطدلط قمًللالخ  الططعجملدلدرسدضغنيلشلدمل.ل

أزلجددمللةلدألزا ددملدلاملشبصددملئ لأطلدي  ددعددلطهنددملكلمددنلدطلددؤلنل جددمللديةددملزئلط كددنلدغدد إطد لأهددملكلددكللل

لا2003دشبصملئ لنلىلدرنحالدر ملري:لندركملثس،

 درؿفمل  ت 
 ديؿملضتت 
  ديػملطد 
 ديػملءرت 
 درنعدهت 
 لدرفملنل ت

 حقؤلدراط لمدنلطضدءللطكطكةدلدسبات تلاؿكللأغملغيلاػلات ملدلدال طدزلزدخللديةغػملدل،طس ىلث

كمة ؤلدسبات تلغ  ملدغ إطد لندسزلمدنلديةدملزئلأطلدشبصدملئ ،لدرد لجيدبلأفلك دا طلةلكلدكلدرػدلات ملدلللللللللل

لا:ل2009طهيلنن م،ل

 دينظ ت.لذبق ؤلدرؿفمل  تلةلدرإ ل ملدلط نحلدرقطدضددلطشركلا قسثمل اض لطدضحتلطسق قتليمللحيسثلزدخل -1
 زدض لطدالزدض لدر نف صثت.عمكمل  تلكق  ملطكقسثطلأن مل لصبلؼلدإل -2
 دالغق ر تلطك ييلدر أثرلددلغرللدرطططضثتل   جتلدرطااط. -3
 درإسدرتلطدسذلدملسقاقلتللدجمل انملدلشددلديصلحتلمحلدينظ ت. -4
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 درذلت علدرػل ملنلىلدرقطملثمللدالغذلدك ج تلدر لكادع لدينظ تل. -5
 درقسض لنلىلدرفصللانيلدس  ملعملدلدأل طدزلطأهسدالدينظ ت. -6

ةغػدددملدلديلزدخدددللطكإعثدددعللدر إدددملم د،لةلهدددصللديةدددملزئلطدي  دددعددلكمة دددؤلأفلدرةملس دددتل طكدددط

ل لنلدىللثطدفيللأخ يديللطكاعد للت  ملضغدتللدن  دملزلللفعطلدرفػدملزللمدنللرلايملثدتلل ملنلدتللطغد لتللغ كافدر إل   ت،

ل.طدالسذلدملديصسدي تلدإلزدضيلدرإ ل

ل:مطدسللكمة ؤلدسبات تل-خملمػمًل

لا:2011لدينظ ملدلالاسلأفل طلمبطدسللضبسز لرل مة ؤلطهي:لنضحملطيلطديل حي،س ىلذبقؤلدسبات تلأهسد جمللة

مطسلتلدر إطث لاملسبات تلديةغػ ت:لطهيلدط لطدهملمطسلدتلمدنلمطدسدللدسبات دت،س ثلثد ملدر فطيدتللللللل-1

اددنيلدسبات تت قمل ددت،لطتأغددلابلعزدضيلثدد ملدالر ددعدملادد ،لس ددثلكاضدد  لطة إددتلدسبات ددتلطمنجججددمللللللللل

 ططغملئلجمل.لطده   جمللطدزطدكجمل
مطسلتلانملءلدرةن تلدالغملغ تلرلحات ت:لذب دمل لدسبات دتلديةغػد تلد لان دتلدغملغد تلم  ندتليدملزض لللللللل -2

 نلىلدر فملنللمحلديػ جسددل،طدي ارلددلدحمل متلاجمل.
مطسلتلاط دملم لي ملغديلرلحات دت:لذب دمل لدسبات دتلد لاط دملم لظمدينلضبدسزلدالن دمل لطديجدململخ دىلللللللللللل -3

كنف صلدسبات تلةلديةغػت،لطذبسثسلديإايملدلطدرصدإااملدلدرديلنطيلداللللل كنلم ملاإتلمس لدر قسملة

 مطسلتلدر مة ؤلطكقا جمل.
مطسلتلدر نف ص:لطهيلمطسلتلي ملؽلمدس لدغد إسدزلطضغةدتلدالطدطدالديػد ف س لةلكمة دؤلدسبات دتلللللللل -4

تملغدد ق ر تلدرػددلمت،لدرؿددفمل  ت،لديػددملءرت،لطديػددةطر ت،للس ددثلث ملددبلدر نف ددصلنددسزلمددنلدي ملضغددملد

 طديػملطد ،طزضدغ جمللطذبل لجمللر حسثسلمادطنلدرطإ لةلدر نف ص.
طديطدعإددملدلمطسلددتلدي ملاإددتلطدر مدداثط:لكدد ملاجددسالدر دددأتسلمددنلسػددنلدر نف ددصلمددنلخدد  لدرطيملاددتلللل -5

 دالزدضثت.لددرسدخل تلطدشبملضع ت،لطدر سي ؤلةلآر تلكنف صلدالعطدءددلطدرإ ل مل
طكط لدرةملس تلأفلكمة دؤلدسبات دتلةلدينظ دملدلدرذلااثدتلمللثإدسلخ دملضًدلادللأمدطًدلملعمدمًللمدنلأعدللللللللللللل

درػرللخبماددل إملرتلعبالع  حلدإلزدض لطدباثدسهمللطكمداثطلدألزدءلديةغػديلط دؤلمإدملثرللدزبداز لطذبق دؤلللللللل

لدرؿفمل  تلطدرإسدرتلطديإململتلدرنعثجت.ل

ل:ت تمإايملدلكمة ؤلدسبال-غملزغمًل

رإللمإايملدلكمة ؤلدسبات دتلدرػ ملغد تلطديملر دتلطدإلزدضثدتلطدرفن دتلطدر نظ   دتلك دسدخلل   دملللللللللل

ا نجمل،لطركنجدمللك فدؤلاأ جدمللمإايدملدلرل مداثطلطدر اد رللديطعدامنلكمة دؤلدسبات دت،لطأ د لالادسلمدنلدربدملشلللللللللللللل

لخماددل إملرتلر دم جمل.
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 ا:للل2015نؾطاللمإايملدلكمة ؤلدسبات تلةليمملجلدر إل م 
 لدركفملثملدلديجن تلدر ظمتلرلق ملزددلطديإل نيلةلطب ل لدجململالد:لدإلزدضثدتلطدرفن دتلطدرإ يدملدللللضإ .1

 دال ػمل  ت.
 ضإ لدسباد علديملزثتلطديإناثتلطدر لكنإكؼلنلىلأزدءلدرإململنيلةلديةغػت. .2
 نسملدرقسض لنلىلكص  ملطعزدض لاطدم لدسبات ت. .3
 ةلكقسثملدشبسمملدلدرإملمتلرل ػ ف سثنيلتلكإعثعلدرنعدهتلطدرؿفمل  تلطديػملءرتل .4
 .دإل  ملع تلدركفملء لضإ لدرانيلاأه  تلدسبات تلةلذبػني .5

،لدرذلااثدتلع سدضلرادئ لطكؿطثإملدلخمل تلمبإملثرل،لطمةدملزئلدسبات دتلللطانملءعلنلىلممللغةؤلالاسلمنل

ديةغػدملدللللع ؿدملءلزبدملفلمػد قلتلزدخدللللطلمب ملضغد جمل.لديةغػدملدلدر إل   دتلللطعرعدملدإلزدضددلطدجململرؼلزدخدللل

كفإ للمةسألديؿملضتتلانيلدرق ملزددلطدينمل بلدإلزدضثتل.لط،لي ملاإتلكنف صلمإملثرللدسبات تلطكق   جملدرذلااثت

دن  ددملزلدال  دملاددملدلتاغدد لتلر إدد نيللمددحللدرإل ددمل،لطاددنيلدرا ددملئ لدر نف صثددتلةلن ل ددملدل ددنحلدرقددطدضدد.لل

ل.اثتديةغػملدلدرذلاطدرق ملزددلزدخلللدينمل بلدإلزدضثتلدرإل مل،

 :إجزاءاث انذراست انًٍذاٍَت

ل:دي سد  تلمنج لدرسضدغتل-أطاًلل

لط هدرظدملللط د ل  خ ردل مدنل ملط ذبدل طدردصيل ديدنج لدرا دفيلدر حل لدي،لللدن  دسدلدرةملس دتلنلدىلللل

 ل للا مل ملكجمل،لطدرإ يتلانيلمكا ملكجمل.طذب درسضدغت، ماضاج
ل:ن نتلدرسضدغتل-ثمل  مًل

المإل مًللطمإل دت.لمدنلدجمل  دحلللل388طةق تلال لسج جمللنمتلكاظثحلأزد لدرسضدغتلنلىلن نتلنؿادئ تل

ل%ا.11.15مإل مًللطمإل ت،لطتمل الدرنػةتلنل1ا3480دركليلرلسضدغتلدرةملر لن

 :دألطر ت درة مل ملد ط ؤ درإ نت أل طدز دإلسصملئي درا  ل-ثملر مًل
ل  :درناجلدالع  ملني سػبلم ارل درإ نت أ طدز كاظثح-1

%المدنلن ندتلدرسضدغدتلهدملمدنلديإل دنيلطدرةدملر لندسزهمللللللللل56.45الأفلمملل ػدة  لنل1نلسط دزبلثةني

لا.169%المنلدرإ نتلهنلمنلديإل ملد،لطدرةملر لنسزهنلن43.55ا،لا ن مللمملل ػة  لن219ن

                                      
 يف العاصمة عمان.وثيق يف وزارة الرتبية والتعليم املصدر: مديرية اإلحصاء والت - 1
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 (1انجذول )

 تىسٌغ أفزاد انؼٍُت حسب انُىع الجتًبػً

انُىع 

 الجتًبػً
 انؼذد

انُسبت 

 انًئىٌت %

 %56.45 219 ذكور
 %43.55 169 إناث
 %133 388 وعالمجم

ل  :غناددلدشبدل  سػبلم ارل درإ نت أ طدز كاظثح -2

ل5%المنلن نتلدرسضدغتلهملمنلدرصثنلغناددلخدسم جملنأيدللمدنلللل49.49الأفلن2نلضيملعسط لثةني

غدناددا،لطدرةدملر لللل5%الهملمدنلدردصثنلغدناددلخدسم جملنأت دطلمدنللللللل50.51نا،لطأفل192غناددا،لطدرةملر لنسزهملن

لا.لل196نلنسزهم

 (2انجذول )

 تىسٌغ أفزاد انؼٍُت حسب سُىاث انخبزة

سُىاث 

 انخبزة
 انؼذد

انُسبت 

 انًئىٌت %

 %49.49 192 سنوات 5أقل من 
 %53.51 196 سنوات 5أكثر من 

 %133 388 المجموع
للدرسضدغتأزد لل-ضداإعمل

ضبداضثنله دمللندرؿدفمل  ت،لطديػدملءرتاللللللدغد ةمل تلكطد نالللتدرةملس دللدر حق ؤلأهسدالدرسضدغتلأنس

لمإل يلديطسلتلدر مل اثت.لع لطعجتل ظطلدر إطاللاجسا

 ادالغ ةمل تنلأزد لدرسضدغتلعنسدزلخماددل-1
 دشبما لدألط  -لأ

 غناددلدشبدل .،لدرناجلدالع  ملنيمإط تلدرة مل ملدلدألطر تلننلأ طدزلن نتلدرسضدغتلطك ط ن:لل-
 آضدءلمإل نيلطمإل ملدلديطسلتلدر مل اثت.لدغ م جل-
،لطشردكلةلضداءلأغدئلتلدرسضدغدتلللللدي إلقدتلاجدمللللطديإلامدملدللسلمنلأاإملزلدرسضدغدت،لاإدغ د صلنةملضددلتللل-

لل.طدألهسدالدر لكػإىلعر جمللهصللدرسضدغت

درعهطد ديللنل،لطزضدغتا2014،لدرإطثيندسبات تلتسضدغتلنلدر لكنملطرالماضاجلأزا ملدلدرسضدغتمطدعإتلل-

ل.ا2010،
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لدشبما لدر مل  تل-ب

 لطهي:لدرسدضغتلأاإملزةلهصللدشبما لمتلذبسثسل
 .لدرؿفمل  تل-
لديػملءرت.ل-

طةلخمالكملر تلمتلذبسثسلمق ملؽلدالغ جملاتلنلىلنةملضددلدألاإملزلط دؤلمق دملؽلر كدطدلدشب ملغديلت دملللللللل-

لهالماض لةلدزبسط لدألكي:

 (3انجذول )

 ٌبٍٍ درجت انًىافقت ػهى بُىد انًقٍبس

درجت 

 انًىافقت

كبٍزة 

 جذاا 
 قهٍهت يتىسطت كبٍزة

قهٍهت 

 جذاا 

 1 2 3 4 5 الدرجة
ُخصِّد لللص ملغتلانازلدالغ ةمل تلةل اضكجمللدألطر ت،لس ثلككا المدنليػد ني:للالتدرةملس لاثمليملم

درقػدملدر دمل يللللدرقػملدألط لرل قسَّمتلدر لمتلمنلخ شلمللكاض  لهسالدرسضدغتلطم ارلدكجمل،لةلسنيلُخصِّ 

لضثنلندرؿفمل  ت،لديػملءرتا.ضباالانسًد،لماظَّنتلنلىل12رةنازلدالغ ةمل ت،لدرةملر لنسزهمللن

 لل سقلدالغ ة ملفل-2
لن سقلدحملك نياللدرصسقلدرظملهطي -

الضبك دمًللمدنللل9متلنط لدالغ ةمل تلةل داضكجمللدألطر دتلنلدىلصب اندتلمدنلدحملك دنيلالد لندسزهملنلللللللل

ن ل ملدلدسبصالطدر إدسثللطدإلضدمل ت،للللطشركلاجسالني،الضبك 6ديد صنيلةلتل تلدرذلا ت،لدغ جملبلمنجملن

لجملاالدرةملس تلطأعطدلدر إسث دلديملاات.طيسلدغ 

ل سقلدالكػملقلدرسدخلي -

طهالمس لدكػملقلنةملضددلتللاإسلمنلدألاإملزلدألغملغ تلرددزد لطكطدامجدمللمدحلاإطدجمللدردةإ ،لطثد مللللللل

اضد للثدزبدسط لدآلكديللل،لطا2005ي ملغ لحبػملبلمإململلدضكةملطلتدللاإدسلاملرسضعدتلدركل دتلرل ق دملؽلن ج دي،لللللل

لدرسدخلي.ععطدءددلسػملبل سقلدالكػملقل

 (4انجذول )

 وقٍى دلنتهبوانذرجت انكهٍت  يجبل كم بٍٍ الرتببط يؼبيم ٌىضح

يؼبيم  اسى انبؼذ

 الرتببط
قًٍت 

 انذلنت
3.941** الشفافية  3.333 
3.878** المساءلة  3.333 
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ث ددةنيلمددنلدزبددسط لدرػددملاؤلأفلمإددملم دلدضكةددملطلزضعددملدلتددللاإددسلمددنلدألاإددملزلاملرسضعددتلدركل ددتلللللللل

ا،لطهدصدلل0.05الأطن0.01ننسلمػد ا لزالردتلنلللهيلمإملم دلدضكةملطلنملر ت،لت مللأ جمللزدرتلعسصملئ مًللر غ ةمل ت

لثس لنلىلأفلدألاإملزلك   حلاصسقلدالكػملقلدرسدخلي.

ل:ثةملدلدالغ ة ملفل-3

لدر ملر ت:لثقتدرمطلتدرةملس لارل حقؤلمنلثةملدلدالغ ةمل تلدكةإ

لCronbach's Alphaلططثقتلأرفمللتطط ةملر -

ا.لنأاددالندد م،ل2006نم دملئ ددل،لل ملددبلسػددملبلدضكةددملطلدرةنددازلمددحلاإطددجمللاإطددملًللطهدديلططثقددتلك

المإملم دلثةملدلدالغ ةمل تلطتللاإسلمنلأاإملزهمللاملغ دسدملمإملزرتلأرفمللتطط ةملرل5نللطُثظجطلدزبسط لا.2006

 Cronbach's Alpha.ل

 (5انجذول )

 يؼبيم أنفب كزوَببخ نقٍبس ثببث الستببَت يؼبيم ٌىضح

 ؼبيم ثببث أنفبي اسى انبؼذ

 3.755 الشفافية
 3.766 المساءلة
 3.939 الثبـات العـام

ث ةنيلمنلدزبسط لدرػملاؤلأفلمإملم دلأرفمللتطط ةملرلألاإملزلدالغ ةمل تلهيلمإدملم دلثةدملدلنملر دت.لللل

ا،لطهالمإململلثةدملدلندمل يلثدس لنلدىلأفللللل0.909ت مللث ط لمنلدزبسط لأفلمإململلدر ةملدلدرإململر غ ةمل تلال لن

ل. ةمل تلك   حلاسضعتلنملر تلمنلدر ةملددالغ

 َتبئج انذراست وتفسٍزهب: -سبدسبا 

لا.ل6ت مللهالماض لةلدزبسط للندن  سدلدرةملس تلنلىلدرنػبلدر ملر تل

 انًحك انًؼتًذ فً انذراستٌبٍٍ  (6انجذول )

 طىل انخهٍت
انىسٌ انُسبً 

 انًقببم نه

درجت 

انًىافق

 ة

 قميمة جدا   20% - 36%  من 1.8 - 1من 
 قميمة 36% - 52% من أكبر 2.63 - 1.8أكبر من 
 متوسطة  52% - 68%من أكبر 3.43 - 2.63أكبر من 
 كبيرة 68% - 84% من أكبر 4.23 - 3.43أكبر من 

 كبيرة جدا   84% - 100% من أكبر 5 - 4.23أكبر من 
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ل:ل  ملئ لدرػةد لدألط  -1

ثددتلةلدي لكددتلدألضز  ددتلدشلملسل ددت،ل   ددمللديددسدضؽلدر مل المددمللطديددحلسات ددتلديةغػددملدلدرذلااثددتلة

؟لرإلعملادتلندنلهدصدلدرػدةد لُسػ دةتالدي اغدمملدلدسبػدملا تلطدالعبطد دملدلديإ ملضثدتلللللللللللث صللمبةدسألدرؿدفمل  تلل

ط ؤلدرذلك دبلدر ندملظري،لطدزبدسط لدآلكديللللللدي صللاملرؿفمل  تلالغ جملاملدلنأ طدزلدرإ نتالننلنةملضددلدرةإس

لثاض لشرك.

 (7انجذول )

لستجبببث أفزاد  والَحزافبث انًؼٍبرٌت وانزتبانًتىسطبث 

 شفبفٍتانانؼٍُت ػهى ػببراث بؼذ 

 انؼببرة و
انًتىس

ط 

انحسبب

 ي

َحزااإل

ف 

انًؼٍب

 ري

انتزت

 ٌب
انذر

 جت

وجود نظام اتصال وتواصل ضـمن قادـدة بيانـات كاممـة  5
 كبير 1 1.582 3.57 وواضحة في المدارس الثانوية.

ــة ا 2 ــ  تمكــن المــدارس الثانوي لعــاممين في ــا ا طــ ع دم
 كبير 2 0.062 3.54 الخطط واالستراتيجيات والمشاركة في صياغت ا.

ــــة  3 ــــي واضــــ  لمراقب ــــا إدارة المدرســــة نظــــام داخم تمتم
 كبير 3 0.071 3.51 السموا الم ني لمعاممين.

وضع استراتيجية محددة المعالم لممدارس بما يتناسـ    6
 ردن.مع غايات وأهداف التربية في ال 

 كبير 4 0.682 3.47

ــة لــدا وضــو  1 ــدا المــدارس الثانوي ــة والرســالة ل ح الرؤي
 كبير 5 1.809 3.43  العاممين في ا.

قانونيــــة تــــؤطر  نصــــو  تعتمــــد ادارة المدرســــة دمــــ  4
 كبير 6 0.824 3.40 .ممارسة الشفافية وتحدد المسؤوليات بدقة

 كبير 1.107 3.49 لمبعد ككلالمتوسط الموزون 
لأ طدزلدرإ ندتلنمإل دنيلطمإل دملدالللالث ط لأفَّلدي اغدلدسبػملايلالغ جملاملدل7مطدعإتلدزبسط لنمنل

دحملددكلديإ  ددسلةلالط ددؤلدركددةرلالطهددالثقددحلةلنديػدد ا ل3.49تلُّجددملليددسلالدد لنلدرؿددفمل  تنةددملضددلاإددسللنددن

لأز دىللادنيل،لا3.57-3.40مدمللادنيلنلللهدصدلدرةإدسلل،لطكطدطسالدي اغمملدلدسبػملا تلرإةملضددلا6دزبسط لن

ط كدنللل%ا،68%-84.لطتمل الدغ جملاملدلأ طدزلدرإ نتلانػةتلمئاثتلكذلطدحلانيلنطأنلىلم اغدلسػملاي

دإلزدض للتكدللع لأفّللدرؿدفمل  تلةلدسبات دتلللندنلنةدملضددلاإدسللللتدةرل لكفػرللزضعدتلدي اغددلدسبػدملايلاسضعدتللللل

درإددململني،لاددسطفل   ددعللديسضغدد تلطدرذلااثددتلةلديددسدضؽلدر مل اثددتلذبددملط لأفلكمةددؤلدرنظددململنلددىلمج ددحلللللل

طاؿفمل  ت،لت مللأ  لثاعسلكمة ؤلرلحات تلزدخللديةغػتلدرذلااثدتلدر إل   دت،لط قدمًللرل إدملثرللدياضدإتلمدنللللللل
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،لاديد لديلةل   علزطفلطؾفمل   لااضاحلطدرقاد نيلدأل ظ تلكمة ؤيةللطظدض لدرذلا تلطدر إل م،لس ثلث مل

حلاط ملم لديطديةتلدينجيلرلإدململني،لممدمللثدةزيلاملرن  جدتلللللطشركلمنلس ثلذبسثسلديػةطر ملدلطدرقاد ني،لططض

للع لطضاحلدألهسدالطدراملثملدلرل ةغػتلدرذلااثت.

دردد ل مليؿددالطديددحلكمة ددؤلللا2010درعهطد دديلنطيددسلعددملءدل  ددملئ لهددصدلدحملدداضلم فقددتلمددحلزضدغددتللل

نلددىلدرطضددمللدسبات دتلطن ي جددمللاملرطضددمللدرددا  فيلطكدةنيلأفلهنددملكلضضددمللرددس لأيددطددزلدرإ ندتل   ددمللثذلتددعلللل

المدنلس دثلكطت عهدمللنلدىلاإدسلدرؿدمل  تلةلمدسثطثملدلللللللل2016درا  فيلرسثجم.لت مللدكفقالمحلزضدغتلضب دازنل

السدا لطديدحلكمة دؤلللل2012درذلا تلطدر إل م.لطأخرلًدلعملءدل  ملئ لهصدلدحملاضلم فقتلمحلزضدغدتلسد ط لططد لنللل

سألدرؿددمل  تلةلديةغػددملدللدسبات ددتل،لطمددس لكمة ددؤلم ملةملكجددمللطمإملثرلهملطده  ددالدرسضدغددتلكمة ددؤلمةددللللللل

 در إل  ت،لطاسطفل   ع.ل
ل:لدر مل ي  ملئ لدرػةد ل -2

ديددسدضؽلدر مل اثددتلةلدي لكددتلدألضز  ددتلدشلملسل ددت،ل   ددملللمددمللطديددحلسات ددتلديةغػددملدلدرذلااثددتلة

؟لرإلعملاددتلنددنلهددصدلدرػددةد لُسػ ددةتالدي اغددمملدلدسبػددملا تلطدالعبطد ددملدلديإ ملضثددتلللث صددللمبةددسألديػددملءرت

ط دؤلدرذلك دبلدر ندملظري،لطدزبدسط لدآلكديلللللللدي صدللامليػدملءرتلللدلنأ طدزلدرإ نتالننلنةملضددلدرةإسالغ جملامل

لثاض لشرك.

 (8انجذول )

لستجبببث أفزاد  انًتىسطبث والَحزافبث انًؼٍبرٌت وانزتب

 انًسبءنت انؼٍُت ػهى ػببراث بؼذ

انًتىسط  انؼببرة و

 انحسببً

َحزااإل

ف 

انًؼٍب

 ري

انتزت

 ٌب
انذر

 جت

7 
ضطحلديػددةطر تلةلطتددعلغ ملغددملدلعزدض لديددسدضؽلدر مل اثددتلنلددىلاددثلللللك

  فاؽلمإل يلديطسلتلدر مل اثت.
 تةرل 1 1.029 3.55

 تةرل 2 1.064 3.53لثاعسلآر تلرل ػملءرتلطدضحتلطضبسز لديإململلةلديسدضؽلدر مل اثت.ل 8

9 
طضاحلععدطدءددلديػدملءرتليإل ديلديطسلدتلدر مل اثدتلاؿدكللمإلدنلمدنللللللللل

لدض لديسضغت.يةللعز
 تةرل 3 1.087 3.47

 تةرل 4 1.007 3.44لك ملععطدءددلديػملءرتلةلديسضغتلةلعالمنلدرنعدهت. 10

11 
عطدد جلعزدض لديسضغددتلنلددىلالئحدددتلدرإقااددملدلطديدملرفددملدلطمإط دددتلللللل

لكسض لدرإقااتلةلسملرتلككطدضهمل.
 تةرل 5 0.908 3.41

 تةرل 6 0.653 3.40لطاإ سلننلدر ح ع.ل تطدياضانلاملرإس لدألزدءلكق  ملمإملثرللك ػمل12

لتةرل 0.149 3.47لرلةإسلتكلدي اغدلدياظطفل
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لأ طدزلدرإ ندتلنمإل دنيلطمإل دملدالللالث ط لأفَّلدي اغدلدسبػملايلالغ جملاملدل8منلمطدعإتلدزبسط لن

دحملددكلالط ددؤلدركددةرلالطهددالثقددحلةلنديػدد ا ل3.47تلُّجددملليددسلالدد لنلديػددملءرتلةلدسبات ددتلنةددملضددلاإددسلنددن

،لا3.55-3.40مدمللادنيلنلللهصدلدرةإدسل،لطكطدطسالدي اغمملدلدسبػملا تلرإةملضددلا6ديإ  سلةلدزبسط لن

-84.لطتمل ددالدغدد جملاملدلأ ددطدزلدرإ نددتلانػددةتلمئاثددتلكددذلطدحلاددنيلنللللللاددنيلأز ددىلطأنلددىلم اغدددلسػددملايللل
تكدللللسبات تديػملءرتلةلدلننلنةملضددلاإسلتةرل ط كنلكفػرللزضعتلدي اغدلدسبػملايلاسضعتلل%ا،%68

درد حكملطدرػد مط لنلدىلمج دحلللللدإلزدض لديسضغ تلطدرذلااثتلةلديسدضؽلدر مل اثتلك ػدملاملرقدسض لنلدىلللللع لأّف

ع لدربملشلدرقطدضلدرصملئبلدرصيلثصدبلةلمصدحلتلديةغػدتلدرذلااثدتلطدر إل   دت،لللللللدرإ ل ملدلدإلزدضثتلرلا ا 

طدالدياعاز لةلديةغػدت،لطشردكليدمللحيققد لمةدسأللللللاملإلضمل تلع لكا رللسؤلدحململغة تلطديػملءرتلزب  حلدألط

لدر لكط نلسقاقلمج حلدرإململني.ل ػجململطدرإسدرتلدالع  ملن تذبق ؤلدإلديػملءرتلمنل

لمةملزئلكمة ؤلزضعتالدر لضتعدلنلىل2016طيسلعملءدل  ملئ لهصدلدحملاضلم فقتلمحلزضدغتلضب ازلن

ضدغدتلأثطدمًللنلدىلمةدسألديػدملءرتلةلدرإ دل،لت دمللللللللل،لس دثلضتدعدلدرسللدرإ دلللجبداز ععطدءددللطن ي جمللدسبات ت

السا لطديحلكمة ؤلدسبات تلطمإايملدلشرك،لطا نالدرسضدغتل2015دكفقالدرسضدغتلدسبملر تلمحلزضدغتلؾطالن

أه  تلمةملزءلديػملءرتلطدرطيملاتلدرسدخل تلزدخللديةغػملدلدر إل   ت.لطأخرلًدلدكفقالمحلزضدغتل مل دطلدردسثنللل

للخمل تلاملرطيملاتلدرسدخل تلزدخللديةغػملدلدر إل   ت.لالنلىلأه  تلمإملثرل2012ن

دي اغدمملدللل،لمتلدغد دطد لطديدحلدسبات دتلةلديدسدضؽلدر مل اثدتلللللطدغ ك ملاًللر حل دللدرن دملئ لدي إلقدتلاأاإدملزلللل

لكلكلدرن ملئ .لملفثاضِّحطدرؿكللدرة مل يللننلأاإملزلدالغ ةمل ت،لطدزبسط لديإل نيلطديإل ملددسبػملا تلإلعملاملدل

أفزاد انؼٍُت ػٍ أبؼبد يتىسطبث إجبببث ٌبٍٍ  (9انجذول )

 انذراست

انًتىسط  انحىكًتأبؼبد دور 

 انحسببً
انؼٍُت 

 انكهٍت
 3.53 الشفافية

388 
 3.56 المساءلة

 
 

 
 أبؼبد انحىكًت ٌبٍٍ يتىسطبث  (1 )انشكم
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ملايلالد للسصللنلىلأنلدىلم اغددلسػدللللديػملءرتالأفلاإسل1الطدرؿكللدرة مل يلن9ث ط لمنلدزبسط لن

 .ا3.53،لس ثلال لندرؿفمل  تالثل  لاإسل3.56ن
ل:لدر ملرث  ملئ لدرػةد ل -3

الاددنيلدغدد جملاملدلأ ددطدزل0.05ل≥لαنللهددللكاعددسل ددططقلشددلزالرددتلعسصددملئ تلننددسلمػدد ا لدرسالرددتلل

،لغناددلدرناجلدالع  ملنيكةإمًللي ارلددلدرسضدغتلنلااديحلدسبات تلةلديسدضؽلدر مل اثتدرإ نت،ل   مللث صلل

لدآلكي:ليملمالدرةملس تلاإخ ةملضل حتلدرفطض ملدلدرصفطثت،لطشركلنلىلدرنحالرإلعملاتلننلهصدلدرػةد ؟لا دشبدل

ل:درفطض تلدألط -1

رل حقؤلمنل حتلدرفطض تلدألط لدر لكن لنلىلأ د لناللكاعدسل دططقلشددلزالردتلعسصدملئ تلنندسللللللل

طديدحلدسبات دتلةلمسدضغددجمللللادنيلدغد جملاملدلمإل ددنيلطمإل دملدلديطسلدتلدر مل اثدتلعبددالللللا،ل0.05ل≥لαمػد ا لنلل

اليإط دتلدرفدططقلادنيلم اغددلدغد جملاملدللللللt-testا،لعط لدغد دسدملدخ ةدملضلنللدرناجلدالع  ملنيُكإع لي ارلل

ل:،لطتمل الدرن ملئ لت مللثةنيلدزبسط لدآلكيأ طدزلدرإ نت

 (11) جذولان

 واقغ انحىكًتبٍٍ انذكىر واإلَبث َحى  T- Test اختببر َتبئج
انُىع 

 قًٍت الَحزاف انًتىسط كزارانت الجتًبػً

(T) 
درجت 

 انقزار انذلنت انحزٌت

 13.724 29.904 219 ذكور
 غير دالة 0.349 386 0.939

 11.865 27.628 169 إناث
ا،لطهديلغدرللزدردتلعسصدملئ مًلللللل0.939الالادالنلTالأفلي  تلن10كؿرللدرن ملئ لدرادضز لةلدزبسط لن

ا،لطاصركل قةللدرفطض تل0.05نل<ال0.349تلمػ ا لدرسالرتلنا،لس ثلتمل الي  0.05ننسلمػ ا لزالرتلن

عزضدكلتدللمدنلديإل دنيلطديإل دملدلنلدىلللللللاللكاعدسل دططق;لطمدطزلشردكلثإدازلع لللللدرصفطثت،لدر لكدن لنلدىلأ د لللل

،لطهددصدلامة إددتلدسبددمل لاللثددطكةدلكا  دد لمةددسألدرؿددمل  تلةلدرإ ددل،لاملإلضددمل تلع لمةددسألديػددملءرتللأه  ددت

،لطنل د لعدملءدلدغد جملاملدلأ دطدزلدرإ ندتلددبدملللطديدحللللللللغادءلأتمل ادلشتاضًدلأملع ملثدملًلل إلماملرناجلدالع  ملنيلرل

لدسبات تلةلمسدضغجملةلددبملللطدسس.

در لا ندالطديدحلكمة دؤلدسبات دتللللللا2010زضدغتلدرعهطد يلنطيسلدكفقال  ملئ لدرفطض تلمحل  ملئ ل

يلطدرداالءلدر نظ  دديلالنطدملءله ئددتلللدرطؾد س لةلدزبملمإدملدلدألهل ددتلدرػدإازثتلطن ي جدمللاملرطضددمللدردا  فللللل

لدزبنؼ.لدر سضثؼل  جمل،لطا نالدرن  جتلأ  لاللكاعسل ططقلشددلزدالرتلانيلدغ جملاملدلدرإ نتل   مللث إلؤلمب ارل
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ل:در ملر تدرفطض تلل-2

در لكن لنلىلأ  لناللكاعسل ططقلشددلزالردتلعسصدملئ تلنندسلللللدر ملر ترل حقؤلمنل حتلدرفطض تل

نيلدغد جملاملدلمإل ددنيلطمإل دملدلديطسلدتلدر مل اثدتلعبددالطديدحلدسبات دتلةلمسدضغددجملللللللادلا،ل0.05ل≥لαمػد ا لنلل

أ دطدزللاليإط تلدرفططقلانيلم اغدلدغد جملاملدللt-testا،لعط لدغ دسدملدخ ةملضلنغناددلدشبدل ُكإع لي ارلل

ل:،لطتمل الدرن ملئ لت مللثةنيلدزبسط لدآلكيدرإ نت

 (11) جذولان

 واقغ انحىكًتَحى  نخبزةحسب سُىاث ا T- Test اختببر َتبئج
سُىاث 

 انخبزة
قًٍت  الَحزاف انًتىسط انتكزار

(T) 
درجت 

 انقزار انذلنت انحزٌت

 5أقل من 
 17.529 23.703 192 سنوات

 غير دالة 3.782 386 3.332
 5أكثر من 
 16.620 21.582 196 سنوات

،لطهديلغدرللزدردتلعسصدملئ مًللللللا0.332الالادالنلTالأفلي  تلن11كؿرللدرن ملئ لدرادضز لةلدزبسط لن

ا،لطاصركل قةللدرفطض تل0.05نل<ال0.782ا،لس ثلتمل الي  تلمػ ا لدرسالرتلن0.05ننسلمػ ا لزالرتلن

طكإعطلدرةملس تلهصللدرن  جتلع لأفلغناددلدشبدل لرس لأ طدزل;لاللكاعسل ططقدرصفطثت،لدر لكن لنلىلأ  ل

،لطأفلدإلزدض لديسضغ تلطدرذلااثتلكػإىلر كاثنلهصلل جملطديحلدسبات تلطأه  لدرإ نتلكذلتعلةلدرفجملرمة إت

دالدبملهملدلدي صلتلاملرؿفمل  تلطديػملءرتلطديػملطد لطغرلهمللمنلمةدملزئلدسبات دتلردس لديإل دنيلطديإل دملدلمدنللللللل

شطيلمج حلدشبدلدد،لطس دىلمدنليةدللدركدملزضلدإلزدضي،لطأفلدشبددل لةلدر دسضثؼلضمبدمللطسػدبلضآيلدرةملس دتلاللللللللللل

ده  ململدإلزدض لديسضغ تلطزطضهمللةلن ل ملدلطديحلدسبادت ت،ل ك لديإل دنيلمدنلشطيلدشبددلددلللللكسخللةلآر ملد

لدأليللطدألت طلثسضتافل ملممًللممله تلطأه  تلكمة ؤلكلكلديةملزئلةلمسدضغجم.

ال   ددمللث إلددؤلااعددازل ددططقلشددلزالرددتللل2014طيددسلدخ لفددالهددصللدرن  جددتلمددحلزضدغددتلندرإددطثين،لللل

دلن نتلدرسضدغت،لةلطديحلكمة ؤلدسبات تلننسلعخد  الغدناددلدشبددلل لرصدملحللمدنللللللعسصملئ تلانيلدغ جملامل

 غن .20خدلكجملأت طلمنل
 خالصت َتبئج انذراست:

  ل:  ملئ لدرػةد لدألط

دحملدكلديإ  دسلللالط دؤللدركدةرللالطهالثقحلةلنديػ ا ل3.49نلدي اغدلدسبػملايلرةإسلدرؿفمل  تلال 

انيلأز ىل،لا3.57-3.40ممللانيلنلهصدلدرةإسسبػملا تلرإةملضددل،لطكطدطسالدي اغمملدلدا6ةلدزبسط لن

لل%ا.68%-84.لطتمل الدغ جملاملدلأ طدزلدرإ نتلانػةتلمئاثتلكذلطدحلانيلنطأنلىلم اغدلسػملاي
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 ل:  ملئ لدرػةد لدر مل ي

دحملكلديإ  سلةلالط ؤلدركةرلالطهالثقحلةلنديػ ا ل3.47ندي اغدلدسبػملايلرةإسلديػملءرتللال 

ل.لا3.55-3.40ممللانيلنلهصدلدرةإس،لطكطدطسالدي اغمملدلدسبػملا تلرإةملضددلا6دزبسط لن

  ل:  ملئ لدرفطض تلدألط

ا،لس دثلتمل ددالل0.05ا،لطهدديلغدرللزدردتلعسصددملئ مًللنندسلمػد ا لزالرددتلنلللل0.939النTي  دتلنللالادال

اللا،لطاددصركل قةددللدرفطضدد تلدرصددفطثت،لدردد لكددن لنلددىلأ دد لل0.05نل<ال0.349ي  ددتلمػدد ا لدرسالرددتلن

الادنيلدغد جملاملدلأ دطدزلدرإ ندت،ل   دمللللللل05.0اعسل ططقلشددلزالرتلعسصملئ تلنندسلمػد ا لدرسالردتنلللك

لدرناجلدالع  ملني.لكةإمًللي ارللااديحلدسبات تلةلديسدضؽلدر مل اثتث صلل

  ل:  ملئ لدرفطض تلدألط

الاددنيلدغدد جملاملدلأ ددطدزل05.0كاعددسل ددططقلشددلزالرددتلعسصددملئ تلننددسلمػدد ا لدرسالرددتنللال

ل.كةإمًللي ارللدرسضدغتلنغناددلدشبدل الااديحلدسبات تلةلديسدضؽلدر مل اثت صللدرإ نت،ل   مللث

ا،لس دثلتمل ددالل0.05ا،لطهدديلغدرللزدردتلعسصددملئ مًللنندسلمػد ا لزالرددتلنلللل0.332النTي  دتلنللالادال

لالا،لطاددصركل قةددللدرفطضدد تلدرصددفطثت،لدردد لكددن لنلددىلأ دد لل0.05نل<ال0.782ي  ددتلمػدد ا لدرسالرددتلن

الادنيلدغد جملاملدلأ دطدزلدرإ ندت،ل   دمللللللل05.0تلعسصملئ تلنندسلمػد ا لدرسالردتنلللكاعسل ططقلشددلزالر

ل.كةإمًللي ارللغناددلدشبدل لااديحلدسبات تلةلديسدضؽلدر مل اثتث صلل

 :انذراستتىصٍبث 

لكا يلدرةملس تلطانملءعلنلىلممللكا لالعر  ل  ملئ لهصللدرسضدغتلمبمللثلي:

 رقطدضددل ىليمملجلدرذلا تلطدر إل مدالن  ملزلنلىلدسبات تل ىلعزدض لطزنملدرإسثسلمنلد .1
 عنملز لدرنظطل ىلأغملر بلطمكا ملدلدسبات تلدي ةإتل ىليمملجلدرذلا تلطدر إل م .2
كإعثعليسض لدرق ملزددل ىلديسدضؽل ىلدربملشلدرقدطدضددلطعثدملض لضطحلدسب دملؽلرلإ دللردس لدرإدململنيللللللل .3

ي ملزكجملذبق ق ل ىلذبالي ملزكجملطكإعثعلده  ملمجملاطططض لدر إطالنلىلممللثازلدرإململافلذبال

 س ملكجملدرإ ل تلطدرا  ف ت.
طضحلعغذلدك ج تلضبسز لدألهسدالطدراملثملدلمنليةللدإلزدض لديسضغ تلراضحلكصاضددلسا لن ل ملدل .4

لطمةملزئلدسبات تلطكإطث لدرإململنيلاجمل.

درإ للنلىلدغ  طدضلطكإعثعلطك ة دالمةدملزئلدرؿدفمل  تلطديػدملءرتلطديػدملطد لطدركفدملء لطدر   دعلةلللللللل .5

للرس لدرإدململنيلةلديةغػدملدلدرذلااثدت،لطدرإ دللنلدىلكطمج جدمللةلغدلاتجملدر دامي،لطأثندملءللللللللللدرإ 

لدر إململلمحلأ طدزلدجمل  حلدحمل دلاجم.
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كن  تلدإلسػملؽلامليػدةطر ت،لطعادطدظلدرممليدملدلمبدمللثػدملهملةلككداثنلؾدصدتلدرإملمدللةلدسبقدللللللللللل .6

ل كملغللطدإلككملر ت.درذلااي،لطعسذلدملدرإ للط ةصلدرق ملدرػلة تلدر لذب لنلىلدر

دألزدءلدرذلاايلطدر إل  يلمنلخد  لكدةينلكلدكلديةدملزئلدرد لللللل ة  ان ت  قلت عسسدث درإ للنلى .7

 كػجملامطثقتلمةملؾط لةلكن  تلدالدبملهملدلطضةدلدرػلاك.
كإعثعلده  ململدرق ملزددل ىلديسدضؽلمبةملزئلدسبات تلطشركلمنلخ  لكقسثملكصاضددلؾململتلرلإ لل .8

دللرلإململنيلر نف دصللممدمللثؿدجإجملنلدىلذب دللديػدئار تل دىلسدمل لمتلكمة دؤللللللللللطكطكلدشلملمـلدألت

 سعملعسثس لمنلدرقطدضددلمنليةللدزبجملدلديد صت.
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 قبئًت انًزاجغ

 انًزاجغ انؼزبٍت

ل:.لدرمةإتلدشبملمػدت،لدرقدملهط للمنمله لدرةحثلةلدرإلاملدرنفػ تلطدرذلااثتا.لم2006ن م،لضعملء.لنأاال-1

 زدضلدرنؿطلرلجملمإملد.
مة طلسات تلل ع،لطضيتلن للمقسمتلسات تلدزبملمإملدلزضدغتلذبل ل ت.لا2009ن.ضب سلنةملؽ،آ ل -2

 عملمإتلديلكلخملرس.ل،درؿطتملدلدي ملضغملدلدسبملر تلطدأل ملقلديػ قةل ت.أاجمل
،لسات دتلدزبملمإدملدلطزطضهدمللةلمادعجدتلدر حدسثملدلللللما،ل2012اطيإملف،لأمحس،لطدرقطؾي،لنةدسلد لنل -3

 رسطري،رةنملف:عملمإتلعنملف.طضيتلمقسمتلد لدية طلد
.صبلددتلأزدءلديةغػددملدللطديددحلسات ددتلةلعملمإددتلدرقددسؽللما.2012سدد ط ،لمجددمل ،لططدد ،ل ددسدءلزدضلنل -4

 ا.2دزبعدئطثت،درإسزن
.لضغددملرتلدرػداضثتللدينظ دملدللةلكمة قجدملللط ددطصلادرطؾد س للدإلزدض نلدسبات دتللا.2009زثداب،لظهدملءنلل -5

لللللمملعػ رللغرلمنؿاض ،تل تلدالي صملز:عملمإتلزمؿؤ.

لةلدزبملمإدملدلدألهل دتلدرػدإازثتللللطديحلكمة ؤلدسبات دتلدرطؾد س لل.لاده1431ن.خسجيتللدرعهطد ي، -6

غددرللللضغدملرتلزت دادضللل.طن ي جدمللاملرطضدمللدردا  فيلطدرداالءلدر نظ  ديلألنطدملءلهئ دتلدر دسضثؼل  جدملللللللللل

ليػملدإلزدض لطدر دم دلدرذلااي،لعملمإتلأملدرقط :لمكتلديكطمت.لمنؿاض ،

ادئددؤلكمة ددؤلدسبات ددتلةلمةغػددملدلدر إلدد ملدرإددملريلةل لػددمنيلطغددةللللن.لا2013ن.خملرددسلدرػددط، -7

 .غع ،ل لػمنيل،طضيتلمقسمتلراضؾتلن للسات تلمةغػملدلدر إل ملدرإملري،در البلنل جمل
لتدلللةلرلجملمإدملدللديةغػد تللدسبات دتللردنظمللمقملض تلزضدغتل،ا2011ن.ضضمللطديل جي،لا اميلضحملطي، -8

لدرػددنايلديدة طللع لمقسمدتللطضيدتلل،مصددطلةلمنجدملللإل دملز لدلطدمكمل  دتللأ طثق ددمللطعندابللظ ةدملاايللمدنل

لديصددطثتلدزب إ ددتلكنظ جددمللطدردد لأ طثق ددملليددملض لزط لةلدرةؿددطثتلطدر ن  ددتلدر إلدد ملنؿددطلدر ملغددح

ل.سلؼلننيلعملمإت:لدرقملهط لديقملض ت،لرلذلا ت

لملز  دتلطدألتطديحلكمة ؤلدسبات تلمنلطعجتلأنطملءلدشل ئد نيلدإلزدضثدتللل.لا2014نل.منمل لدرإطثين، -9

 ا.ل12الدرإسزن3دجمللسلنل،تدجمللتلدرذلااثتلدي دصصلدرإململنيلجبملمإتلدإلمململضب سلانلغإازلدإلغ م ت،
صبلتللسات تلدرنظململدر إل  يلمسخللر حق ؤلدزباز لةلدر إل م،ل.ا2012ن.نما ،لضب سلعاطده م -10

 ا.2دجمللسنل،ا79عملمإتلدينصاض لدرإسزنل،تل تلدرذلا ت
لرلؿدطتملدللديدملريللدألزدءلنلدىللدرؿدطتملدللات دتلسبلدرسدخل دتللدآلر دملدللأثدطلا.ل2009ن.درسثنلاجملءلن م، -11

 .ديصطيلديسثطيلمطتع:لدرقملهط .لدالغ   ملضلطظدض لكمة ق تلزضدغتديصطثتل
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لطضيتلنل  تلمقسمتلرل ة طلدرإل ديلدردسطريللل.ضبسزددلدسبات تلطمإملثرلهمل.لا2012ن.ضب سلغملزض، -12

 عملمإتلدزبنملف.ل،ملفرةنلنايتلدإلزدض لةلنصطلدرإايت،
دإلسصددملءلادد لمإمل ددمل ،لديفددمله ملمددحلدر مة قددملدللللللا.لم2005 ج ددي،لضب ددسلؾددململلاجددملءلدرددسثنل.نلللل -13

 .مإجسلدإلزدض لدرإملمتل:،لدزبعءلدألط ،لمطتعلدرةحاث،لدرػإازثتSPSSاملغ دسدملاط ملم ل
ل ن  دتلرللدرإطا دتللدينظ ت:لمصط.ليطملثملطكمة قملدلدسبك مل  ت.ا2003.لندركطثملنةسلظهرللدركملثس، -14

ل.دإلزدضثت

لمسثطثملدلةلدرإ للجباز ععطدءددلطن ي جمللدسبات تلمةملزئلكمة ؤلزضعتا.ل2016ضب از،لمجمل .لن -15

لدسبكام ددتلديددسدضؽلمددسثطيل ظددطلطعجددتلمددنلدراطا ددتلدرطددفتلسلددمل ملدلضبمل ظددلةلطدر إلدد ملدرذلا ددت

ل،لضغملرتلمملعػ رللغرللمنؿاض ،لعملمإتلدرنجملحلدراطن ت،ل لػمني.در مل اثت

لمك ةددت:لمصددط.ل2ط.لدك جيدغددذللمنظدداضلديف دداحلدر إلدد ملسات ددتا.ل2012.نعإفددطل ددملضطقلمددطظطق، -16

ل.ديصطثتلدالظبلا

ل:.لدرمةإدتلدرطداإدت،لزمؿدؤلللدرق ملؽلطدر قاثملةلدرذلا تلدسبسث تا.لم2006م دملئ ل،لدمممل  اؽ.لن -17

 منؿاضددلعملمإتلزمؿؤ.
مةؾدطددلكمة قجدمللةلضداءللللعطملضلمقذلحلسبات تلدزبملمإملدلطما،ل2012 مل طلدرسثن،لثإقابلنملز ،ن -18

 ،عملمإتلدرؿطقلدألطغد:دإلضزف.م ملةملدلدزباز لدرؿململت
ديطتدعلل،لعملمإدتلديسثدت،لللطديحلسات تلديةغػملدلةلدزبعدئدطلطغدةللكفإ لد للللا.مل2011ن.سػنيللثطيي، -19

 ،لدزبعدئط.دزبملمإيلك ػ ػ لا
 :انًزاجغ األجُبٍت
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 الستببَت يهحق

   انًحتزيٍٍ/  انًؼهى/  انًؼهًت

لطاطتملك لد لتطضمحلنل كملدرػ م

لدي لكتلةلدر مل اثتلديسدضؽلةلدرذلااثتلديةغػملدلسات تلطديحلسا لزضدغتلاإعطدءلدرةملس تلكقام

لع لدر إددطالدرسضدغددتلكجددسالدر مل اثددتلديطسلددتلمإل دديل ظددطلطعجددتلمددنلم سد  ددتلزضدغددتلدشلملسل ددتلدألضز  ددت

ل،لمةدسألدرؿدفمل  ت،لطمةدسألديػدملءرتلللللنلىلطديحلكمة ؤلسات تلديةغػملدلدرذلااثت،لمدنلس دثلكمة دؤللللدر إطا

لط ظدطدًل،لدراديحلهصدلعبال ظطتملطعجتلنلىلرل إطالديط قتلدإلغ ةمل تلدرةملس تلأنّسدلدشلسالهصدلطر حق ؤ

لده  دملمكمللعدلَّللدإلغد ةمل تللكإمدافللغدااللادأ كمللثقدتللنلدىلل إ ينلمجم،لطكطاايلنل يلزطضلمنلا لك   إافليمل

ل.لدرإل يلدرةحثلراط لعاللُكػ دسملرنلععملاملككملأفلظتم سلمحلطماضان ت،لاسيتلننجمللطدب ةاف

 ،،،لذب ملكيلخملر لمح

لدرؿةا لضدطثتللل

ل:دآلكيلدزبسط لمبلءلدر فطللثطعىل–لدرإملمتلديإلامملدل-لأطاًل

 سنوات 5من  أكثر سنوات 5من  أقل دشبدل 

 أنث  ذكر دالع  ملنيلدرناج
 



 

مجلة البحث في التربية وعلم 
 النفس

 جامعة المنيا –كلية التربية 
 

 

 
 صدرها كلية التربية جامعة المنيات
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 :للديإططضتللدشب ملضددلمنلطدسس لععملاتلدخ  ملضلثملطمنل تدآلكلدرإةملضددلاقطدء لدر فطللثطعىل-لثمل  مًل

 انؼببرة َص و
 انًىافقت درجت

 كبٍزة

قهٍه يتىسطت كبٍزة جذاا 

 ة
 قهٍهت

 جذاا 

1 
 ظململدكصمل لطكاد دللضد نليملندس لا مل دملدلتململدتلططدضدحتلةللللللللطعاز

 ديسدضؽلدر مل اثت
     

دشبمدددددللديددددسدضؽلدر مل اثددددتلدرإددددململنيل  جددددمللدإلطدددد جلنلددددىلل كددددن 2

 طدالغذلدك ج ملدلطديؿملضتتلةل  ملغ جمل
     

عزدض لديسضغدددتل ظدددململزدخلددديلطدضددد ليطديةدددتلدرػدددلاكلديجدددينللل  لدددك 3

 رلإململني
     

ضبددسز لديإددململلرل ددسدضؽلمبددمللث نملغددبلمددحلغملثددملدللللعغددذلدك ج تلطضددح 4

 طأهسدالدرذلا تلةلدألضزف
     

      تلرس لدرإململنيل  جملدرطةثتلطدرطغملرتلرس لديسدضؽلدر مل اثلحطضا 5

كدةططلممملضغدتلدرؿدفمل  تللللليمل ا  دتل ديسضغتلنلىل صاصلعزدض لكإ  س 6

 طذبسزلديػةطر ملدلاسيت
     

ديػدةطر تلةلللضطحغ ملغملدلعزدض لديدسدضؽلدر مل اثدتلنلدىلادثللللللكطتع 7

  فاؽلمإل يلديطسلتلدر مل اثت
     

سدضؽلآر دددتلرل ػدددملءرتلطدضدددحتلطضبدددسز لديإدددململلةلديدددلللللثاعدددس 8

 در مل اثت
     

ععطدءددلديػملءرتليإل يلديطسلتلدر مل اثتلاؿكللمإلدنلمدنللللطضاح 9

 يةللعزدض لديسضغت
     

      ععطدءددلديػملءرتلةلديسضغتلةلعالمنلدرنعدهتلك م 10

عزدض لديسضغددتلنلددىلالئحددتلدرإقااددملدلطديدملرفددملدلطمإط ددتللعطدد ج 11

 كسض لدرإقااتلةلسملرتلككطدضهمل
     

طاإ دددسلندددنللطدياضدددان تلاملرإدددس لدألزدءلكق ددد ملمإدددملثرللك ػدددم 12

 در ح ع
     

 

 
  
 


