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تطوير معايري اختيار مديرات مدارس املرحلة 
الثانوية بوزارة التعليم يف ضوء عدد من 

 اخلربات احمللية والعاملية
 *هىف وشمي خسً

 

 

ت بىػاعة الخللُم مً وحهت هـغ  امللخص_ َضًذ الضعاؾت ئلى الخلغي كلى واُم جؼبُّ ملاًير ازخُاع مضًغاث مضاعؽ اإلاغخلت الثاهٍى

اث جؼبُِها مً وحهت هـغ أًغاص  اث ؤلاصاعة اإلاضعؾُت في مٖاجب الخللُم في اإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت، والٕكٍ كً ملُى مكًغ

ت مً زال٘ الاؾخٌاصة مً ججاعب كضص مً  الضعاؾت، ٓما َضًذ ئلى الىص٘ى ئلى ملاًير مخؼىعة الزخُاع مضًغاث مضاعؽ اإلاغخلت الثاهٍى

اث، جبًلا إلاخوير )اإلاإَل الللمي، الخبرة،  الض٘و اإلادلُت واللاإلاُت، وجدضًض الٌغوَ طاث الضاللت ؤلاخصائُت بين مخىؾؽ اؾخجاباث اإلاكًغ

اث ؤلاصاعة اإلاضعؾُت بمٖاجب الخللُم  ض ػبِذ الضعاؾت كلى حمُم مكًغ ت في لجىت الازخُاع، واإلاىؼِت الخابلت لها(. ُو كضص مغاث اإلاكآع

(. واؾخسضمذ الباخثت اإلاىهج الىصٌي اإلاؿخي، 319( مً اإلاجخمم ألاصلي )290ػّ اإلاملٕت والبالى كضصًَ )الخابلت لىػاعة الخللُم في مىا

ض جٖىهذ مً زالر مداوع أؾاؾُت، و) وأؾٌغث  .(كباعة51واكخمضث كلى أصاة الضعاؾت "الاؾدباهت " لجمم اإلاللىماث والبُاهاث، ُو

اث ؤلاصاعة الضعاؾت كً أن صعحت جؼبُّ ملاًير ازخُاع مضًغاث  ت في وػاعة الخللُم مخدِِت مً وحهت هـغ مكًغ مضاعؽ اإلاغخلت الثاهٍى

اث التي جد٘ى صون جؼبُّ ملاًير ازخُاع مضًغاث مضاعؽ 4.57اإلاضعؾُت، بضعحت كالُت وبمخىؾؽ خؿابي بلى ) ض حاءث اإلالُى (. ُو

ت في وػاعة الخللُم مخدِِت بضعحت مخىؾؼت، وبمخىؾؽ خؿابي  ت صعحت مىاًِت 4.17بلى )اإلاغخلت الثاهٍى ٍغ (. وبلوذ اإلاِترخاث الخؼٍى

اث ؤلاصاعة اإلاضعؾُت بمخىؾؽ خؿابي بلى ) (. وفي طىء الىخائج أوصذ الضعاؾت باالكخىاء بلجان اإلاِابلت 4.23كالُت بين اؾخجاباث مكًغ

ت مخميزة، في مجا٘  ٔاصًمُت وئصاٍع اث أ م في كظىاتها ُضع ؤلامٖان مً مؿخٍى التربُت وؤلاصاعة اإلاضعؾُت وكلم الىٌـ. الصخصُت والخىَى

ت، ٓما َى ملم٘ى به في بلع الض٘و اللاإلاُت، بدُث ًظمً مً زالله  وؾً هـام لترزُص مؼاولت مهىت مضًغة مضعؾت اإلاغخلت الثاهٍى

ت الحضًثت ُبل الخضمت بكٖل ًللي ٌاًاث ؤلاصاعة التربٍى  .امخالْ اإلاضًغاث ألؾاؾُاث ٓو

ت، وػاعة الخللُمملا الكلماث املفتاخيت:  .ًير ازخُاع مضًغاث اإلاضاعؽ، اإلاغخلت الثاهٍى
 

 

 .الكىيت دولت في التربيت وزارة في معلمت *
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 في التعليم بىزارة الثاهىيت املرخلت مدارس مديراث اختيار معايير جطىير

 والعامليت املدليت الخبراث مً عدد ضىء
 املقدمت. 1

ت، وجىامي        في طىء الخؼىع والخوير اإلادؿاعق في كلم ؤلاصاعة التربٍى

مٌهىم الجىصة في الخجاعب وألاؾالُب الُِاصًت الحضًثت، وؿهىع 

غ ؤلاصاعة  ت الضولُت في جؼٍى الخللُم، اػصاص اَخمام ألاوؾاغ التربٍى

غ جغبىي ًخم ًُه جلبُه  اإلاضعؾُت كلى اكخباع أنها كامل أؾاس ي لٖل جؼٍى

ت ُاصعة كلى حكوُل ػاُاتها  خاحاث اإلاجخمم مما ٌؿخلؼم ئصاعة جغبٍى

 مً اإلا
ً
ضعؾت، واهتهاًء بجهاػ واؾدثماع مىاعصَا، وجدضًثها باؾخمغاع بضءا

ت والخسؼُؽ ]  ].1الىػاعة خُث واطلىا الؿُاؾاث التربٍى

لض مضًغ اإلاضعؾت أخض اللىاصغ الهامه في مضزالث الىـام        َو

الخللُمي، وحلخمض كلى ٌٓاءجه حىصة مسغحاث اللملُت الخللُمُت، 

 وبالغهم مً ٓثرة الجض٘ خ٘ى ًاكلُت ؤلاصاعة اإلاضعؾُت في مضاعؽ اللالم

ت  –الثالث  ٍؼ ئال أن طلٗ ال  –التي ًخمؼ بها هـامها الخللُمي باصاعة مٓغ

مًٕ مالخـت  ًلغي أَمُت كملُت الاهخِاء كىض ازخُاع مضًغي اإلاضاعؽ، ٍو

لىص طلٗ ئلى اعجٌاق ئهخاحُت  الخماًؼ وألاًظلُت بين مضًغي اإلاضاعؽ، َو

ل طلٗ ال ًِ ت، ٔو لل مً بلع اإلاضاعؽ كً بلع بؿبب ٌٓاءتها ؤلاصاٍع

أَمُت ازخُاع مضًغي اإلاضاعؽ كلى أؾاؽ ألاُضمُت ًِؽ بل ٌؿخىحب 

الازخُاع الضُُّ لللىاصغ الجُضة إلصاعة اإلاضاعؽ، واؾخسضام ملاًير 

 ].2] مىطىكُت مىاؾبت في طلٗ الازخُاع

وبالؼبم َظٍ الخدىالث والخويراث التي ٌكهضَا الىـام الخللُمي في       

باصاعاتها جخؼلب مً الِائمين كلى قإون  اإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت

الخللُم في الىػاعة البدث كً ُُاصاث مضعؾُت ُاصعة كلى جدُِّ ما 

غ  ا مً مكغوق اإلالٗ كبض هللا لخؼٍى
ً
جصبى ئلُه زؼؽ الخىمُت، واهؼالُ

غ  ٔان أبغػَا جؼٍى يز كلى كضة اؾتراجُجُاث  الخللُم اللام جم التٓر

ىاجج الضعاؾُت، وجدؿين البِةت الؿُاؾاث والخسؼُؽ واإلالاًير واإلا

ب  الخللُمُت، وئكضاص ُُاصاث طاث مؿخىي كا٘ مً زال٘ مكغوق جضٍع

الُِاصاث اإلاضعؾُت، ٓما حاء مً أَضاًه الاَخمام باإلالاًير اإلاهىُت 

ؼ الِضعاث الُِاصًت بىصٌها أصاة مً  ت وحلٍؼ للمللمين والُِاصاث التربٍى

غ الىـام الخللُمي )مكغوق ا ؼ أصواث جؼٍى إلالٗ كبض هللا بً كبض اللٍؼ

غ الخللُم  (.لخؼٍى

ئال أن وؿبت ٓبيرة مً مضًغي اإلاضاعؽ ًىِصها ؤلاكضاص اإلانهي        

لها لخىلي اإلاؿإولُاث الُِاصًت الغئِؿُت في اإلاضاعؽ  اإلاىاؾب الظي ًَإ

[ بأن" أولى الخدضًاث التي ًىاحهها مكغوق اإلالٗ كبض هللا 3ٓما الحغبي ]

غ الخللُ ت َى جضوي اإلاؿخىي اإلانهي لخؼٍى م وزاصت الُِاصاث التربٍى

ت وقاهلي الىؿائٍ الخللُمُت "، ٓما أن كؼوي اللضًض  للُِاصاث التربٍى

ض كلى أَمُت  مً مضًغي اإلاضاعؽ كً جىلى َظٍ اإلاؿإولُت، عبما ًٓإ

ئكاصة الىـغ في أؾـ وملاًير ازخُاع مضًغي اإلاضاعؽ في الخللُم اللام. 

[ بأن أَم ألاؾباب التي جٍِ وعاء ئزٌاَ 4] غاعًِض أٓضث صعاؾت ك

٪ ئلى بغامج ؤلاكضاص في 50أصاء مضًغي اإلاضاعؽ في الىػً اللغبي ٌلىص 

لُاث التربُت، و ٪ ٌلىص ئلى بغهامج ئكضاص مضًغ اإلاضعؾت  50الجاملاث ٔو

 .الِائم في وػاعاث الخللُم

 مشكلت الدراست. 2

غ صوع        مضًغ اإلاضعؾت مً ؤلاػاع  حؿعى وػاعة الخللُم ئلى جؼٍى

الخِلُضي ئلى ئػاع حضًض، ًمضًغ اإلاضعؾت الظي اُخصغ صوعٍ كلى جىٌُظ 

ا،  ًُ حللُماث الىػاعة وئصاعة الخللُم امخض صوعٍ الُىم لُٖىن ُائًضا حللُم

ا  ًُ ائًضا احخماك ًبنى زؼؽ اؾتراجُجُت في طىء عؤٍت كلمُت مؿخِلت، ُو

خى ُائًضا طا عؤٍت كلمُت ٌؿخؼُم ٌعي صوع اإلاضعؾت في اإلاجخمم، ٓما أط

وللُِام بهظٍ ألاصواع  [.5مً زاللها اؾدثماع ػاُاث اإلاجخمم اإلاضعس ي ]

ت وشخصُت  البض مً امخالْ اإلاضًغ ؾماث ومهاعاث ُُاصًت وئصاٍع

مىاؾبت وجىؿٌُها بصىعة كلمُت مىـمت جمٕىه مً جدُِّ عؤٍت 

غ ملاًير وعؾالت اإلاضعؾت، ألامغ الظي حلل وػاعة الخللُم  جخجه ئلى جؼٍى

لاث ألاصائُت إلاضًغ اإلاضعؾت في اإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت،  كالُت للخُى

ض كلُه بلع الضعاؾاث اإلادلُت ٓضعاؾت الحغبي ظا ما جٓإ [، 6] َو

[ والتي جىاصي بظغوعة اللمل 8] [، وصعاؾت الؼىٍغقي7] وصعاؾت الكمغي 

ٔاالزخب اعاث واإلاِابالث كلى ئًجاص ملاًير مخؼىعة وأؾالُب خضًثت 

الخاصت بازخُاع مضًغي اإلاضاعؽ وجصمُمها خؿب الِضعاث والٌٕاًاث 

ت، وطغوعة الاَخمام بخدضًث ملاًير ازخُاع مضًغي اإلاضاعؽ  ؤلاصاٍع

ب  م ػَغ ازخُاع وجضٍع ا باؾخمغاع خؿب اإلاؿخجضاث وجٍِى َغ وجؼٍى

ت. ئال أن ألاؾالُب اإلاخبلت في وػاعة الخللُم في اإلاملٕت  الُِاصاث التربٍى

ت والتي جخمثل في احخُاػ اإلاخِضم  الزخُاع مضًغاث مضاعؽ اإلاغخلت الثاهٍى

غ وجدضًث بما  لهظٍ الكغوغ، ُض جدخاج مً ًترة ألزغي ئلى جؼٍى

 
ً
ت الحضًثت وجىحهاث الىػاعة. وئًماها ت والتربٍى  ًىاؾب اإلاؿخجضاث ؤلاصاٍع

ت التي جدبلىع ًحها الخىمُت الخل ت بأَمُت اإلاغخلت الثاهٍى ُِت والٌٍٕغ

ت، والتي جىحه ػالباتها لصىاكت اإلاؿخِبل مً زال٘ صوعَا  والتربٍى

ً ال بض مً  هه الاثِافي والاحخماعي والىػني لهً، ًالغئِـ في الخٍٖى

حؿلُؽ الظىء كلى ملاًير ازخُاع مضًغاث َظٍ اإلاغخلت، واللمل كلى 

ا، والٕكٍ كً حىاهب الِصىع ًحها ومداولت الاؾخٌاصة مً َغ  جؼٍى

زبراث الض٘و ألازغي الىاجحت في َظا اإلاجا٘، لظا ًان مكٖله الضعاؾت 

ت  غ ملاًير ازخُاع مضًغاث مضاعؽ اإلاغخلت الثاهٍى جمدىعث في" جؼٍى

 ."بىػاعة الخللُم في طىء كضص مً الخبراث اإلادلُت واللاإلاُت

 أسئلت الدراستأ. 

ت بىػاعة ما واُم جؼبُّ ملاًير ازخُاع مضًغاث مضاعؽ اإلاغخلت  - الثاهٍى

اث ؤلاصاعة اإلاضعؾُت في مٖاجب الخللُم في  الخللُم مً وحهت هـغ مكًغ

 اإلاملٕت؟

اث التي جىاحه جؼبُّ ملاًير ازخُاع مضًغاث مضاعؽ اإلاغخلت  - ما اإلالُى

ت بىػاعة الخللُم مً وحهت هـغ أًغاص الضعاؾت؟  الثاهٍى

 أهميت الدراستب. 

 :اإلاجالين آلاجُينجٕدؿب الضعاؾت الحالُت أَمُتها في 

ت - أ  :ألاَمُت الىـٍغ

جلِى الضعاؾت الظىء كلى جؼىع ؾُاؾت ازخُاع مضًغاث مضاعؽ  -

ت في وػاعة الخللُم  .اإلاغخلت الثاهٍى
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ٓما جلِي الضعاؾت الحالُت الظىء كلى بلع ججاعب الض٘و اللاإلاُت  -

في  واإلادلُت في أؾالُب وملاًير ازخُاع مضًغاث اإلاضاعؽ، لالؾخٌاصة مجها

غ اإلالاًير اإلاخبلت في وػاعة الخللُم  .جدؿين وجؼٍى

ٓما حلض َظٍ الضعاؾت جلبُت إلاا أوصذ به ٓثير مً الضعاؾاث وهخائج  -

غ ملاًير ازخُاع مضًغاث مضاعؽ باؾخمغاع في  البدىر مً طغوعة جؼٍى

ت في اإلاجا٘ التربىي   .طىء اإلاؿخجضاث والخؼىعاث ؤلاصاٍع

 :ألاَمُت الخؼبُُِت - ب

حؿهم َظٍ الضعاؾت في جؼوٍض اإلاؿةىلين والِائمين في وػاعة الخللُم  -

ببلع الحل٘ى واإلاِترخاث التي ًمًٕ أن حؿهم في جدؿين ملاًير ازخُاع 

ت  .مضًغاث مضاعؽ اإلاغخلت الثاهٍى

غ َظٍ الضعاؾت أؾالُب وملاًير كلمُت ومىطىكُت خضًثت في  - جًى

ت جخى   .اًّ مم الخؼىعاث الحضًثتازخُاع مضًغاث مضاعؽ اإلاغخلت الثاهٍى

 إلاطار الىظري والدراساث السابقت. 3

ذ الحاطغ ًلم حلض        حويرث وؿٌُت اإلاضعؾت، واحؿم مجالها في الُى

ٔاإلاداًـت كلى  ّ ُىاكض وحللُماث ملُىه  مجغص كملُت عوجُيُت حؿير ًو

همهم للمِغعاث  هـام اإلاضعؾت، وخصغ هُاب الؼلبت وخظىعَم، ًو

ا، بل أصبذ مدىع اللمل في َظٍ الضعاؾُت وصُا هت ألابيُت وججهيَز

ير ٔل الـغوي وؤلامٖاهُاث التي  ؤلاصاعة ًضوع خ٘ى الؼالب وخ٘ى جًى

حؿاكض كلى جىحُه همٍى اللِلي والبضوي والغوحي وئكضاصٍ لخىلي 

مؿإولُاجه في خُاجه الحاطغة واإلاؿخِبلُت، ومؿاكضة اإلاللمين في جىٌُظ 

ت وجدُِّ ألاَضاي  اإلاىاجج اإلاىطىكت مً أحل جدؿين اللملُت التربٍى

[، ًىحضث ؤلاصاعة اإلاضعؾُت هٌؿها أمام مٌهىم حضًض 9اإلاىطىكت ]

لئلصاعة ًٌُٕذ أؾالُبها، وكضلذ مً ػَغ اللمل بها، ًٖان ان حويرث 

 .أَضاًها هدُجت لخؼىع أَضاي ومىهج اإلاضعؾت

ا ًِىم ازخُاع مضًغ اإلاضعؾت كلى أؾـ ملُىت زاصت أن َىاْ جد  ًً ض

ٓبيًرا ًىاحه ؤلاصاعة اإلاضعؾُت ًخمثل في أن مضًغ اإلاضعؾت ال ٌلض إلاهىت 

ت بل ٌلض  ٌاًاث طغوٍع الُِاصة اإلاضعؾُت وما حؿخلؼمه مً مهاعاث ٓو

ٓمللم بالضعحت ألاولى. لظلٗ مً الظىابؽ اللامت التي ًجب مغاكاتها في 

شحين، كملُت الازخُاع اللضالت واإلاؿاواة وجٖاًإ الٌغص لجمُم اإلاغ 

التهم  واكخماص أؾـ الجضاعة والاؾخدِاَ، وجىػَم اإلاغشحين خؿب مَإ

ظا مً قأهه الىص٘ى ئلى الازخُاع الؿلُم والظي  ضعاتهم وزبراتهم، َو ُو

ًىلٕـ كلى ئجِان اللمل وعًم ٌٓاءجه، لظا ًان كملُت ازخُاع مضًغي 

اإلاضاعؽ جخؼلب ؾلؿلت مً الخؼىاث اإلاىـمت التي جِلل مً ًغص 

ً هير أٌٓاءحلُين   ].10] مضًٍغ

ُالث       وفي وػاعة الخللُم جمثل كملُت ازخُاع مضًغة اإلاضعؾت مً الٓى

اإلاغشحاث ئخضي اللملُاث في ؾُاؾت الخىؿٍُ، خُث حلمل ئصاعاث 

الخللُم ؤلاكضاص لها بالكٖل الظي ًيخهي بازخُاع اإلاغشحت لكول 

 .الىؿٌُت

 :الخبراث ألاحىبُتملاًير ازخُاع مضًغاث اإلاضاعؽ في طىء 

وؿخلغض في َظا الجاهب الخجاعب ألاحىبُت في ٔل مً الىالًاث       

ٌُُه جِضًم ملاًير  ا، ٓو ىلىضا وماليًز ُٕت واؾترالُا ًو اإلاخدضة ألامٍغ

ٔان الضاًم في ازخُاع َظٍ الض٘و َى  ض  ازخُاع مضًغاث اإلاضاعؽ، ُو

ّ جِغ  ا في الخللُم وخصىلها كلى مغاجب كالُت ًو ٍغ بيرؾىن للام جميَز

م خُث خصلذ ًىلىضا كلى اإلاغجبت الغابلت واؾترالُا كلى اإلاغجبت 2014

الثالثت ككغ، بِىما أخغػث الىالًاث اإلاخدضة كلى اإلاغجبت ازىان وككغون 

 ].11في الترجِب الظي ُام به الخُُِم اللالمي ]

 :اإلالاًير اإلالخمضة في ازخُاع مضًغة اإلاضعؾت في الىالًاث اإلاخدضة

ض مغث كملُت ازخُاع مضًغي اإلاضاعؽ في الىالًاث بلضة مغاخل، ًِض لِ

، أن والًت "ٓىخأي" وطلذ كضة ملاًير [10] حاء في صعاؾت ًالهجان

ٔان أَمها ض   :مهمت في كملُاث ازخُاع مضًغي اإلاضاعؽ ُو

وطم زؼت لللمل وؾُاؾاث واضحت للملُاث الخلُين والخُُِم 

لي ين مَإ ير ئصاٍع  .ن لخدُِّ َظا الهضيوالازخُاع وجًى

غ ًغصت حضًضة إلاِاعهت اإلاغشحين بىاء كلى  ى ًًى الخىصٍُ الىؿٌُي: َو

ملاًير كامت ولِـ كلى ما ًجب أن جٖىن، وبضون الخىصٍُ الىؿٌُي 

الىاضح ؾُٖىن اإلاغشح هير مخأٓض مً مخؼلباث اللمل في ؤلاصاعة 

 .اإلاضعؾُت

ِت بمسح اججاَاث اإلا غشحين خ٘ى أؾـ ًلؿٌُت: وجِىم َظٍ الؼٍغ

ٔالُِاصة  ت واللالُت باإلاجخمم،  اإلاىطىكاث في ؤلاصاعة والٌلؿٌت التربٍى

ُاث الُِاصة،  الخللُمُت، ئصاعة اإلاىؿٌين، جُُِم ومغاُبت اللاملين، ؾلٓى

ا  .ؤلاصاعة اإلاالُت وهيَر

 .جدلُل اإلاِابلت: وجخم مً زال٘ لجىت الازخُاع

ٍ ألػماث هير مىاحهت الظوىغ: خُث حلغض كلى اإلاغشح كضة مىاُ

ؼلب مىه الخلامل ملها لت ٍو  .مخُى

عؾائل الخىصُت: واإلاٌترض َىا أن ًخصل مغاُب الخللُم بمىؿٌين 

 .ؾابِين للحص٘ى كلى مللىماث كً اإلاغشح

وألَمُت كامل ازخُاع الصخص اإلاىاؾب لللمل ؤلاصاعي كلى ملاًير  

ت وأؾالُب كلمُت صُُِت ُامذ الغابؼت الِىمُت إلاضًغي مضاعؽ  الثاهٍى

ٖا باوكاء مكغوق ؼ الخُُِم (NASSP) بأمٍغ  Principals National) مٓغ

Association Of Secondary School)  ًالظي صمم زصًُصا لٖي ًدؿ

ؼ في الخيبإ بمً  غ بأؾالُب جُُِم صاصُت ٌلضَا اإلآغ كملُت ازخُاع وجؼٍى

 هاجًحا ]
ً

ُال ؼ الخ12ٌؿخدّ أن ًٖىن مضًًغا أو ٓو ِىم )مٓغ ُُِم( [، ٍو

ل الضعاس ي والخبرة  كلى أؾاؽ الجمم بين هىاحي الاكخماص كلى اإلاَإ

اإلاهىُت بجاهب الٌٕاءة وزؼاباث الخىصُت وأَم الؼَغ اإلاخبلت في 

 :الازخُاع

ت، ولٖل حىاهب ألاوكؼت التي  Tests الازخباعاث -1 ت وقٌٍى ٍغ جدٍغ

ُضعة  -ًِىم به عحل ؤلاصاعة )مهاعة الاجصا٘  جؼلبها ػبُلت اللمل الظي

 ٍ ٔاء  -جدلُل اإلاُى  –الثِاًت اللامت الىاؾلت  -ُىة الصخصُت  -الظ

ٔاصًمي   –الحؿم  -زؼاباث الخىصُت  -الؿملت الحؿىه  -الامخُاػ ألا

 (.ؤلابضاق

ٓخِضًغاث ػمالء اللمل  Rating Scales اؾخسضام مِاًِـ الغجب -2

 .واإلاغؤوؾين

ٌي احغاء -3 وهي جِِـ الؿماث  Situational Measure الازخباع اإلاُى

التي جخىاًغ في الصخص الُِاصي في كضة مىاٍُ وبملنى آزغ ئن مً 

ٍ آزغ ٍ ملين ُض ال ًصلح في مُى  .ًصلح للُِاصة في مُى

ى ما ًؼلّ كلُه "الاججاٍ اإلاؼعج" في ازخُاع  -4 جىطُذ الغؤٍت والُِم: َو

ً والظي صكا ئلحها  دكاعص أًلاإلاضًٍغ خُث ٌلؼي الىػن  " Richard Air" ٍع

ٔاصًمي للمغشح وهي أن ًىضح الغؤٍت  ألآبر كلى أوعاَ الاكخماص ألا

 ].13] والُِم التي ًمًٕ أن حوُير وجيكؽ مىار اإلاضعؾت
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ٖا Taipale [14] ٓما جظٍُ  :الي ملاًير ازخُاع مضًغ اإلاضعؾت في أمٍغ

ضًه الِضعة كلى خل اإلاكأل أن ًمخاػ اإلاغشح بصٌاث الُِاصة، ول    

الؼالبُت واللاملين مله، وجىحُه اإلاغؤوؾين، واجساط ُغاعاث جأصًبُت. 

ير  وأن ًٖىن خاصل كلى صوعاث ئقغاًُه، وأن ًٖىن لضًه جصىع في جًى

ل للمضعؾت، وأن ًمخلٗ مهاعة الخؼابت واإلاداصزت، وان ًمخاػ  ًغص جمٍى

 .ع ئًجابي في اإلاجخممبلالُاث اوؿاهُت واحخماكُت خُث ًٖىن له صو 

ىعْ( ًاهه باإلطاًت ئلى ما ؾبّ، ًجب أن ًٖىن        أما في مضًىت )هٍُى

 كلى جغزُص في )الُِاصة اإلاضعؾُت( وأن ًجخاػ الازخباع 
ً
اإلاغشح خاصال

ٔالٌُىعهُا( لضيها ئحغاءاث أزغي مً خُث مىذ  الكٌىي، ئال أن والًت )

ين )اإلاؿخىي  اؾخٕما٘ بغهامج الُِاصة ( 1الترازُص، خُث جأزظ مؿخٍى

في اإلاضاعؽ وجُُِمه، بلض اللمل إلاضة ؾيخين في مجا٘ ؤلاصاعة، 

الث كلمُت ٓضعحت الضٓخىعاٍ، في الخللُم أو 2و)اإلاؿخىي  ير اإلاَإ ( جًى

ج مً الازىين ]  ].14ؤلاصاعة أو مٍؼ

ُٕت تهخم في اؾخِؼاب الٌٕاءاث       ئطن ًاإلصاعة الخللُمُت ألامٍغ

ت  الُِاصًت أًىما ً مضاعؽ، وجِم مؿةىلُت اإلاكآع وحضث لللمل ٓمضًٍغ

ٖي مً زال٘  في ازخُاع مضًغي اإلاضاعؽ كلى كاجّ اإلاجخمم الامٍغ

الحٖىمت اإلادلُت ؾىاء مً صازل أو زاعج اإلاضعؾت، ٓما حؿخدىط كملُت 

الازخُاع كلى اَخمام الؿلؼاث الٌُضعالُت وخٖىمت الىالًت واإلاإؾؿاث 

ت التي لها  الحٖىمُت والخيًر حؿاهض ؾُاؾاث ؤلاصالح وجغبؽ ُغاعاث جمٍى

غ الجىصة  .للخللُم والخجضًض إلاضًغي اإلاضاعؽ بيخائج جِاٍع

 :اإلالاًير اإلالخمضة في ازخُاع مضًغة اإلاضعؾت في ًىلىضا

ت في ًىلىضا ًاهه ًخم طلٗ مً       كىض ازخُاع مضًغي اإلاضاعؽ الثاهٍى

ٌكتْر ًحها مؿإولين مً زال٘ مىـمت "الحٌاؾ كلى اإلاضعؾت" التي 

اصحاب الاؾدكاعاث الخللُمُت وأولُاء ألامىع بالخلاون مم هسبت مً 

اإلاضعاء الؿابِين، وجِىم كلى كضة ملاًير ًجب أن جخىاًغ في اإلاغشح 

لىؿٌُت مضًغ مضعؾت ٓما اكخمضَا "اإلاجلـ الىػني الٌىلىضي للخللُم " 

ٔالخالي  :وهي 

الث كلمُت ال جِل كً ماحؿخي -1 تمَإ  .ر في ؤلاصاعة التربٍى

ت والخللُمُت( ومضجه ) -2  25احخُاػ بغهامج في الجاملت في الُِاصة )التربٍى

خظمً اإلاجاالث الخالُت:  -)أؾاؾُاث الِاهىن اللام  ؾاكت( ملخمضة، ٍو

ت  -ؤلاصاعة الخللُمُت  -ئصاعة البلضًت اللامت  ؤلاصاعة  -ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 (.اإلاالُت

ُاع مدضص لؿىىاث الخبرة في التربُت، ولًٕ ًجب أن ًٖىن ال ًىحض مل -3

 .لُه زبٍر في ؤلاقغاي التربىي 

 .احخاػ الازخباعاث الىٌؿُت -4

 .اإلاِابلت الصخصُت -5

لضًه مهاعاث في الخوُير، والِضعة كلى الؼام اإلاىؿٌين بالخؼىع اإلانهي  -6

 ].14واللمل الجماعي ]

ااإلالاًير اإلالخمضة في ازخُاع مضًغة    :اإلاضعؾت في ماليًز

 :مً أَم اإلالاًير الزخُاع مضًغي اإلاضاعؽ

 .الخبرة في مجا٘ الخللُم -1

ؼ -2 ل الُِاصة اإلاهىُت (NPQH) الغزصت مً مٓغ  .مَإ

 .الغؤٍت والغؾالت -3

ت -4  ].15] ئصاعة اإلاهام وكلى عأؾها ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 :اللغبُتملاًير ازخُاع مضًغاث اإلاضاعؽ في طىء الخبراث 

ذ  :اإلالاًير اإلالخمضة في ازخُاع مضًغة اإلاضعؾت في صولت الٍٖى

جبنى ملاًير وأؾالُب ازخُاع مضًغي اإلاضاعؽ في وػاعة التربُت لضولت 

ذ كلى كضة اججاَاث ومهاعاث مً الىاحب أن جخطح في شخص  الٍٖى

اإلاضًغ، ًهي ال جسخلٍ ٓثيًرا كً الض٘و اللغبُت ألازغي، ًِض حاء في ُغاع 

م ش 17149) وػاعة التربُت ُع [ بكأن 16] م11/3/2015( الصاصع في جاٍع

قغوغ الترقُذ للترقي ئلى الىؿائٍ ؤلاقغاًُت، مىضح ًحها اللىائذ 

لخىـُمُت، واإلالاًير الخاصت بازخُاع وجغقُذ مضًغي اإلاضاعؽ في حمُم 

 .اإلاغاخل الخللُمُت

ُت ئلى الىؿائٍ الخللُمُت  : ًخم الترقُذ للتُر
ً

ّ أوال ؤلاقغاًُت ًو

 :الكغوغ والظىابؽ الخالُت

الث  -1 ؾىىاث الخبرة: ٌكترغ جىاًغ ؾىىاث الخبرة الللمُت واإلاَإ

غاعى كىض اخدؿاب ؾىىاث  الضعاؾُت ٓما َى مبين بالجض٘و الخالي ٍو

 .الخبرة الللمُت

جددؿب ؾىىاث الخبرة لكاهلي الىؿائٍ الخللُمُت ؤلاقغاًُت  -2

م زال٘ ؾىت الترقُذ(، للترقي لىؿائٍ )اإلاخىاحضًً كلى عأؽ كمله

ش ئصضاع ُغاع الىضب  )مضًغ مضعؾت / مضًغ مضعؾت مؿاكض( بضًءا مً جاٍع

ش ) ( لللام الضعاس ي الظي جخم 31/10ألزغ وؿٌُت ئقغاًُت ختى جاٍع

 .زالله ئحغاءاث الترقُذ

 1 حدول 

 والىظيفتاملؤهل العلمي وسىىاث الخبرة 

 املؤهل العلمي وسىىاث الخبرة الىظيفت

 دبلىم معهد املعلمين حامعي ماحستير دكتىراه

 - 8 7 6 عئِـ ُؿم

مضًغ مؿاكض للمىاص هير اإلاسصص لها عئِـ 

 ُؿم

10 11 12 14 

 أعبم ؾىىاث بىؿٌُت عئِـ ُؿم مضًغ مؿاكض

 أعبم ؾىىاث بىؿٌُت مضًغ مؿاكض مضًغ مضعؾت

 .م2015 الٖىٍذ، والخللُم التربُت وػاعة: اإلاصضع*

م اإلاضهُت الخضمت مجلـ ُغاع بأخٖام الالتزام ًخم -3  لؿىت( 40) ُع

 والتي اإلاؿدبلضة والٌتراث الخبرة مضة خؿاب ُىاكض بكأن م2006

 الخجغبت ًترة - طلٍُ بضعحت كجها الٌٕاءة ُُمذ التي اإلاضص) في جىدصغ

٘  ال التي اإلاضة -(اللمل بضاًت في)  ؾىاء وؿٌُخه أكباء اإلاغشح ًحها ًؼاو

ا أو مىِؼًلا ٔان
ً
ًى ا ئحاػة في أو اللمل كً مُى ًً  مضتها أو هىكها ٔان أ
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ؿدثني ت، ؤلاحاػة) طلٗ مً َو ٘  الضعاؾُت البلثت الؿىٍى  كلى للحصى

ل  (.ؤلالؼامُت الخضمت صعاس ي، مَإ

٘  ٌكترغ: الٌٕاءة جِضًغ -4  أزغ زال٘ امخُاػ ٌٓاءة جِضًغ كلى الحصى

 .الترقُذ ئحغاءاث ًُه جخم الظي لللام ؾابِين صعاؾُين كامُين

بُت الضوعة احخُاػ -5  .الخضٍع

غي  الازخباع احخُاػ -6 كمل) الخدٍغ  الضوعة في ُضمذ التي اإلاىطىكاث َو

بُت ت الٌىُت الجىاهب في( الخضٍع ت وؤلاصاٍع  .والتربٍى

 .الصخصُت اإلاِابلت احخُاػ -7

لين اإلاغشحين التزام: الظاجُت الؿيرة -8  الؿيرة بُان بخِضًم اإلاَإ

 وجِضم الظاجُت اإلاهىُت والخىمُت اللمل مجا٘ في وئهجاػاتهم الظاجُت،

 الكإون ومضًغ اإلاباقغ الغئِـ مً ملخمضة اإلاِابلت لجىت ألكظاء

 مضًغ مضعؾت، مضًغ) باإلاغشحين ًخللّ ًُما باليؿبت باإلاىؼِت الخللُمُت

 (.مؿاكض مضعؾت

لين حؼاءاث أو كِىباث وحىص كضم مً الخأٓض -9  .للمَإ

 :كامت أخٖام -10

 .الترقُذ ؾىت في كملهم عأؽ كلى للمخىاحضًً الترقُذ ًخم -

 الحالُت اإلاغخلت في ًغشح بمغخلخين اللمل في زبرة لضًت الظي اإلاغشح -

 خالت في الؿابِت اإلاغخلت كلى ًغشح أو ؾىىاث زالر ًحها أمض ى ئطا

 .جغقُذ وحىص

ُل ًجىػ  - م الظغوعة خا٘ في اللام للخللُم اإلاؿاكض للٓى  زٌع أو ًع

ا للمغشح الخبرة ؾىىاث ًِ ( الٌللُت الحاحت) اإلاؼلىبت لؤلكضاص ػب

 .ألازغي  الترقُذ بظىابؽ ؤلازال٘ صون  اإلاغشحين بأكضاص ومِاعهتها

م ًخم -11 ِا ؤلاقغاًُت للىؿائٍ للترقي اإلاغشحين جٍِى ٘  ًو  :الخالي للجضو

 2 حدول 

 املدرست ملديرة الشخصيت واملقابلت التدريبيت للدورة الاحتياز وسبت

 اليسبت املئىيت لإلحتياز اليسبت املئىيت درحت الىجاح الدرحت الكليت بيان املرشح لىظيفت

 

 مضًغ مضعؾت

 مضًغ مضعؾت مؿاكض

 

بُت  الحظىع  الضوعة الخضٍع

ت  واإلاكآع

100% 70% 10% 70% 

 %30 %70 %100 الازخباع 

 %70 %60 %70 %100 اإلاِابلت الصخصُت

ذ، والخللُم التربُت وػاعة: اإلاصضع *  .م2015 الٍٖى

 :ًلؿؼين في اإلاضعؾت مضًغة ازخُاع في اإلالخمضة اإلالاًير

ّ اإلاضاعؽ مضًغي  ازخُاع ًجغي  ًلؿؼين وفي  :الخالُت للملاًير ًو

ل - أ ُِم: الللمي اإلاَإ  :الخالي الىدى كلى صعحت( 20)ب كلُه اإلاغشح ٍو

 3 حدول 

 املدرست مديرة لىظيفت للمرشح الشهادة مستىي  درحت

 الدرحاث البيان 

 صعحاث 10 بٖالىعٍىؽ + ماحؿخير جغبىي  

 صعحاث 8 بٖالىعٍىؽ + صبلىم جغبىي  

 صعحاث 8 قهاصة ماحؿخير 

 صعحاث 7 بٖالىعٍىؽ + ًغعي التربُت مؿخىي الكهاصة

 صعحاث 6 بٖالىعٍىؽ ًِؽ 

 صعحاث 5 صبلىم الامخدان اللام لٖلُاث اإلاجخمم أو ما ٌلاصلها 

 صعحاث 5 ممخاػ 

 صعحاث 4 حُض حضا 

 صعحاث 3 حُض ملض٘ الكهاصة

  ٘  صعحاث 2 مِبى

 صعحاث 5 مىخـم أو ملخدّ 

 صعحاث 3 مىدؿب ػبُلت الضعاؾت

ت الخبرة -ب   صعحت( 15: )التربٍى

 اللمل في زضمت لضًت ًٖىن  ان الجاملُين مً اإلاغشح في ٌكترغ 

 الضبلىم خملت مً اإلاغشح أما ؾىىاث، زمـ كً جِل ال التربىي 

 الخضمت كالماث حلؼى ؾىىاث، ككغ كً زضمخه جِل ال أن ًِكترغ

 :الخالي الىدى كلى

ت الخضمت -  5 أكلى وبؿٍِ واخضة، كالمت ؾىت ٔل كً حلؼى: ؤلاصاٍع

 .صعحاث

 أكلى وبؿٍِ واخضة، كالمت ؾىت ٔل كً حلؼى: الخللُمُت الخضمت -

 .صعحاث 10

غ -ج ت الخِاٍع ت الخضمت في ؾىىاث 3 آزغ كً والٌىُت ؤلاصاٍع  :التربٍى

 صعحت (15)

ّ أكلى، ٓدض صعحاث (5) ؾىت لٖل جسصص  في اللام الخِضًغ ًو

غ  :الؿىىي  الخٍِغ

 .أصوى ٓدض صعحاث (3) حُض ،(4) حًضا حُض ،(5) ممخاػ

 صعحت( 20: )الصخصُت اإلاِابلت -ص

 :أكلى ٓدض صعحاث (5) ًحها بىض لٖل وجسصص

 .اللام واإلاـهغ والىؼّ الصخصُت -

 .الؿلُم الِغاع واجساط اإلاباصعة الِضعة -
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 .اللامت الصخصُت الثِاًت -

 .واإلاإؾؿاث وألاَالي الؼمالء مم الاحخماكُت اللالُاث -

 صعحت( 20. )الٕخابي الازخباع -و

ت اللوت ازخباع -ٌ  الؿابِت الضعاؾاث  [17]صعحاث( 10. )ؤلاهجليًز

 ملاًير مالئمت مضي كلى الخلغي ئلى[ 7] الكمغي  صعاؾت َضًذ      

 ووٓالء مضًغو  ًغاَا ٓما اللام الخللُم مضاعؽ ووٓالء مضًغي  ازخُاع

ى اإلاضاعؽ  وػبِذ الخللُمُت، خائل بمىؼِت اإلاضعؾُت ؤلاصاعة ومكًغ

 ووُٓل مضًغ بين ما( 294) كضصَم البالى الضعاؾت مجخمم كل الضعاؾت

ض بدائل، اللام الخللُم مضاعؽ في مضعؾُت ئصاعة ومكغي  اؾخسضم ُو

 الضعاؾت أؾةلت كً لئلحابت الخدلُلي الىصٌي اإلاىهج طلٗ في الباخث

ا ًِ  البُاهاث، لجمم ٓأصاة الاؾدباهت اؾخسضام وجم ألَضاًها، جدُِ

 الخللُم مضاعؽ ووٓالء مضًغي  ازخُاع ملاًير أَم ئلى الضعاؾت وجىصلذ

ل) باآلحي جخللّ ملاًير هي اإلاملٕت في اللام  – الٌٕاًاث – الخبراث- اإلاَإ

 اإلالاًير حكمل ٓما(. الصخصُت الؿماث – الٌىُت الخِضًغاث– الِضعاث

 هـغ وحهت مً اللام الخللُم مضاعؽ ووٓالء مضًغي  الزخُاع اإلاالئمت

 الخللُمُت خائل بمىؼِت اإلاضعؾُت ؤلاصاعة ومكغفي اإلاضاعؽ ووٓالء مضًغ

 مخىؾؼت بضعحت ووٓالئهم اإلاضعؾت مضًغ جغقُذ ملاًير: ًلي ما كلى

ُل أو مضًغ كلُه خصل الظي الخِضًغ ًٖىن  أن:)هي  في اإلاضعؾت ٓو

 بىاءً  اإلاغشحين بين اإلاٌاطلت وجخم حُض، كً ًِل ال الجاملُت الكهاصة

 ًِل أال بكغغ الجاملُت الكهاصة في جِضًغ مً كلُه ًدصلىن  ما كلى

 ًدصلىن  ما كلى بىاءً  اإلاغشحين بين اإلاٌاطلت وجخم حُض، كً الخِضًغ

ل في صعحاث مً كلُه  مخىؾؽ بضعحت اإلاىاؾبت اإلاِترخاث(. الللمي اإلاَإ

 مضاعؽ ووٓالء مضًغي  جغقُذ ملاًير لخدؿين جِضًمها ًمًٕ التي

 اإلاغشح كلى الخأصًبُت الِغاعاث ئلواء) الخالي الىدى كلى اللام الخللُم

ش مً ؾيخين مض ي بلض  أو مضًغ ازخُاع ًخم وأن الِغاع، صضوع  جاٍع

ُل  (.أُغاهه بين مً باألُضمُت اإلاضعؾت ٓو

ضًذ       ت ئلى[ 6] الحغبي صعاؾت َو  الازخُاع ملاًير جؼبُّ مضي ملًغ

 مضًىت في اللام الخللُم مضاعؽ في واإلاؿاكضاث اإلاضًغاث كلى الحالُت

اض ت الضعاؾت، كُىت هـغ وحهت مً الٍغ  ملاًير ُضعة مضي وملًغ

 كُىت هـغ وحهت مً اإلاهىُت الٌٕاًاث ٓكٍ كلى الحالُت الازخُاع

٘  الضعاؾت،  اإلاضًغاث الزخُاع مِترخت ملاًير همىطج ئلى والىصى

 الضعاؾت أَضاي ولخدُِّ. الضعاؾت كُىت هـغ وحهت مً واإلاؿاكضاث

 الخدلُلي، الىصٌي اإلاىهج الباخثت اؾخسضمذ أؾةلتها كلى وؤلاحابت

 الضعاؾت كُىت وبلوذ(الصخصُت واإلاِابلت الاؾدباهت) أصاجين واؾخسضمذ

ت (60)و مضًغة مؿاكضة (379)و مضعؾت مضًغة (183) ت، مكًغ  أما ئصاٍع

ت (12) كلى ًكملذ اإلاِابلت أصاة ت مكًغ  اإلاِابالث لجان في ٌلملً ئصاٍع

لت الخبرة طواث ومً الصخصُت . ؤلاصاعي  ؤلاقغاي مجا٘ في الؼٍى

 مضاعؽ في واإلاؿاكضاث اإلاضًغاث ازخُاع ملاًير أن ئلى الضعاؾت وجىصلذ

اض في اللام الخللُم  جغاوخذ اط مغجٌلت، وبضعحت مؼبِت الٍغ

 الازخُاع ملاًير وأن(. حضا كالُت) ئلى(كالُت) بين ما جؼبُِها مخىؾؼاث

 وبضعحاث الاؾدباهت في اإلاىحىصة اإلاهىُت الٌٕاًاث كً جٕكٍ الحالُت

 مً اإلاهىُت الٌٕاًاث ٓكٍ كلى ُضعتها مخىؾؼاث جتراوح ئط مغجٌلت

 ما كلى وبىاء(. مخىؾؼت) و( كالُت) بين ما الضعاؾت كُىت هـغ وحهت

 َظٍ هخائج بين اإلاؼج بأَمُت الباخثت أوصذ هخائج مً الضعاؾت أؿهغث

٘  واإلالاًير الضعاؾت  كمل وطغوعة. الخللُم وػاعة في خالُا بها اإلالمى

ين الِاصة ازخُاع ملاًير مجا٘ في واًُت صعاؾاث  ًحها ٌكتْر التربٍى

٘  بوغض الىٌـ وكلم وؤلاصاعة التربُت في مخسصصىن  كلماء  ئلى الىصى

ت الُِاصاث أًظل ازخُاع في حؿهم صُُِت كلمُت ملاًير  إلصاعة ؤلاصاٍع

 .اإلاضاعؽ

غقي صعاؾت أما         أَمُت صعحت جدضًض ئلى َضًذ ًِض[ 8] الؼٍى

 مضاعؽ مضًغي  ازخُاع مغاخل مً مغخلت ٔل في اإلاؿخسضمت اإلالاًير

ين هـغ وحهت مً اللام الخللُم ين اإلاكًغ  الؼائٍ بمداًـت التربٍى

ل مً ٔل أزغ كً والٕكٍ الخللُمُت  الخبرة وؾىىاث الللمي اإلاَإ

 مضاعؽ مضًغ ازخُاع إلالاًير الضعاؾت مجخمم جِضًغاث في والخسصص

غ في اإلاِترح الخصىع  وما اللام الخللُم  مً مغخلت ٔل ملاًير جؼٍى

 مجخمم هـغ وحهت مً اللام الخللُم مضاعؽ مضًغ ازخُاع مغاخل

ض. الضعاؾت ٔاهذ اإلاؿخي، الىصٌي اإلاىهج الباخث اؾخسضم ُو  أصاة و

 جغبىي  مكغي (138) الضعاؾت مجخمم جٖىن  خُث الاؾدباهت، الضعاؾت

 ملاًير كلى اإلاىاًِت صعحت أن ئلى الضعاؾت وجىصلذ الؼائٍ، بمضًىت

 حًضا، كالُت بضعحت حاءث اللام الخللُم مضاعؽ مضًغي  ازخُاع مغاخل

 ألاولى، اإلاغجبت في حاءث( الصخصُت اإلاِابلت) مغخلت ملاًير أن وجبين

 وحاءث( الٕخابي الامخدان) مغخلت ملاًير الثاهُت اإلاغجبت في وحاءث

 ملُاع وحاءث الثالثت اإلاغجبت في( ُىائم في الخصيٍُ) مغخلت ملاًير

 هـغ وحهت مً ألاَمُت خُث مً الغابلت اإلاغجبت في( ألاولى الٌغػ ) مغخلت

 اإلاِترح الخصىع  مً باالؾخٌاصة الضعاؾت وأصذ. الضعاؾت مجخمم

غ  هـغ وحهت مً اللام الخللُم مضاعؽ مضًغي  ازخُاع ملاًير لخؼٍى

ين ين اإلاكًغ  ئلُه الخىصل جم والظي الخللُمُت الؼائٍ بمداًـت التربٍى

غ جم خُث الضعاؾت َظٍ هدُجت  ؾبم ئلى الؿابِت ألاعبم اإلاغاخل جؼٍى

 الٕخابي الامخدان ومغخلت ألاولى الٌغػ  مغخلت: ٔالخالي وهي مغاخل

بُت الٌترة ومغخلت ُىائم في الخصيٍُ ومغخلت اإلاِابلت ومغخلت  الخجٍغ

م ومغخلت  .اإلاضًغ جثبُذ ومغخلت اإلاضًغ كمل جٍِى

 مضًغي  بازخُاع الخاصت واإلاِابالث الازخباعاث ئكضاص كلى اللمل -

ت والٌٕاًاث الِضعاث خؿب وجصمُمها اإلاضاعؽ  .ؤلاصاٍع

ضًذ      ىي ئلى[ 18] الواًغي  صعاؾت َو  في اإلاخبلت الخؼىاث كلى الُى

ىي كمان، ؾلؼىت في اإلاضعؾت مضًغ ازخُاع  ألاؾالُب أَم كلى والُى

ا ُائًضا باكخباٍع اإلاضعؾت مضًغ ازخُاع في اإلاخبلت الللمُت  والٕكٍ جغبىًٍ

 واؾخسضم. كمان ؾلؼىت في اإلاضاعؽ مضًغي  ازخُاع ئحغاءاث كً

 لجمم الاؾدباهت وأصاة الضعاؾت في اإلاؿخي الىصٌي اإلاىهج الباخث

 التي الحضًثت الللمُت ألاؾالُب كلى باالجٌاَ الضعاؾت وأوصذ البُاهاث،

ين الِاصة ازخُاع مً جمًٕ ب. اللالُت الٌٕاءة طوي  التربٍى  مضًغ وجضٍع

ت ألاصواع حلضص ٌٓاًاث كلى اإلاضاعؽ  جدخم ؿغوي في والٌىُت ؤلاصاٍع

ذ في جؼبُِها كلحهم  اللملُت في الخؼىع  كملُت إلاىآبت واخض ُو

 .الخللُمُت

غ ئلى َضًذ ًِض[ 19] زلجي صعاؾت أم         ازخُاع ملاًير جؼٍى

ت الُِاصاث  الىاُم طىء في ألاعصهُت والخللُم التربُت وػاعة في التربٍى

٘  وججاعب  اإلالاًير كً ٓكٌذ الهضي َظا ولخدُِّ اإلاخِضمت، الضو

 ألاعصهُت والخللُم التربُت وػاعة في التربىٍت الُِاصاث ازخُاع في اإلالخمضة

٘  بلع في اإلاؿخسضمت واإلالاًير  اإلالاًير بلع واُترخذ اإلاخِضمت الضو
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 مً الضعاؾت مجخمم وجٖىن . الازخُاع كملُت جدؿين َضًها مً التي

اث ومضًغي  ؤلاصاعاث مضًغي  حمُم ؼ في اإلاضًٍغ  وكضصَم الىػاعة مٓغ

 البُاهاث ولجمم مضًًغا (31) مً الضعاؾت كُىت وجٖىهذ مضًًغا (111)

 واإلاالخـت الصخصُت، واإلاِابالث اإلاٌخىخت ألاؾةلت الباخثت اؾخسضمذ

ض. اإلاباقغة ٘  اإلالاًير جدضصث ئلى الضعاؾت جىصلذ ُو  في خالُا بها اإلالمى

ت الُِاصاث ازخُاع ل: ًأحي بما والخللُم التربُت وػاعة في التربٍى  اإلاَإ

ت، والخبراث ة، الخبر وؾىىاث الصخصُت، واإلاِابالث الللمي،  التربٍى

بُت، والبرامج ؾيخين، ألزغ والخِضًغ الضعحت، في وألاُضمُت  الخضٍع

 في اكخماصَا ًجب التي اإلالاًير وجظمىذ. الىؿٌُي الىصٍ وبؼاُاث

ت الُِاصاث ازخُاع ين الُِاصًين هـغ وحهت مً التربٍى  باإلطاًت التربٍى

٘  ئلى  الصخصُت، والؿماث الٌٕاًاث،: ًأحي ما كلى خالُا بها اإلالمى

ت، اللوت وئجِان  والغزصت والغجب، الخىاًؿُت، والازخباعاث ؤلاهجليًز

 الخٕىىلىحُا، واؾخسضام ؤلاصاعي، والدؿلؿل الحاؾىب، لُِاصة الضولُت

ُت  والخثبُذ الظاجُت، والؿيرة وألاُاعب، وألاصضُاء، الغؤؾاء، ٓباع وجٓؼ

ت، بالىؿٌُت ؾىت بلض ل ؤلاصاٍع  في اإلالاًير وجظمىذ. التربىي  واإلاَإ

٘  بلع  والٌٕاًت الصخصُت، الؿماث: ًأحي ما كلى اإلاخِضمت الضو

ل والٌاكلُت، ب، الخىاًس ي، والامخدان والخبرة، الللمي، واإلاَإ  والخضٍع

 الباخثت أوصذ الىخائج َظٍ طىء وفي. للىؿٌُت ألاؾاؾُت واإلاىاصٌاث

 في الضعاؾت اُترختها التي اإلالاًير ألاعصهُت والخللُم التربُت وػاعة باكخماص

ت الُِاصاث ازخُاع ت للُِاصاث وعف وكمل. التربٍى  إلاىاُكت، التربٍى

 وأزظ لخىٌُظَا، مىاؾبت آلُت ئلى والخىصل اإلالاًير، َظٍ وجىطُذ

 .خىلها مالخـاتهم

ضًذ  مضًغي  ازخُاع أؾالُب ئلى الخلغي ئلى[ 20] الـٌيري  صعاؾت َو

ت اإلاضاعؽ  اإلاخبلت ألاؾالُب وواُم الحضًثت الاججاَاث طىء في الثاهٍى

ت اإلاضاعؽ مضًغي  ازخُاع في واإلاؼبِت ذ بضولت الثاهٍى  ئلى والخىصل الٍٖى

غ مِترح جصىع  ت اإلاضاعؽ مضًغ ازخُاع أؾالُب لخؼٍى  طىء في الثاهٍى

 ملخمًضا اإلاؿخي الىصٌي اإلاىهج الباخث واؾخسضم. الحضًثت الاججاَاث

 الضعاؾت أَضاي لخدُِّ إلاىاؾبتها هـغا الاؾدباهت هي الضعاؾت أصاة كلى

ت اإلاضاعؽ مضًغي  حمُم مً الضعاؾت كُىت وجٖىهذ  حمُم في الثاهٍى

ذ صولت مداًـاث  وجىصلذ ومضًغة، مضًغا (157) كضصَم والبالى الٍٖى

 :الخالُت الىخائج ئلى الضعاؾت

 
ً

 :الِىة حىاهب أوال

 السجالث أؾلىب) باؾخسضام التربُت وػاعة اَخمام هخائج حاءث -

 مضًغي  ازخُاع كىض اإلاهاعاث بلع كلى للحٕم( الصخصُت والبُاهاث

ت اإلاضاعؽ ذ الثاهٍى ضعاث مهاعاث لُِاؽ بالٍٖى  مسخلٌت وبُاهاث ُو

ل: الخالُت ألاؾالُب بلع اؾخسضام لضي مغجٌلت  وؾىىاث الللمي اإلاَإ

ت الخبرة ؿُت والخبرة ؤلاصاٍع  وكضص بالخلُين ألاُضمُت واكخماص الخضَع

بُت الضوعاث  .الخضٍع

 اإلاِابلت أؾلىب) باؾخسضام التربُت وػاعة اَخمام هخائج حاءث -

 اإلاضاعؽ مضًغي  ازخُاع كىض اإلاهاعاث بلع كلى للحٕم( الصخصُت

ت ذ الثاهٍى ضعاث مهاعاث لُِاؽ بالٍٖى  لضي مغجٌلت مسخلٌت وبُاهاث ُو

 بؼالُت الخلبير كلى الِضعة مهاعة: الخالُت ألاؾالُب بلع اؾخسضام

ً، الاؾخماق خؿً ومهاعة الكٌىي، الاجصا٘ ومهاعة ُاؽ لآلزٍغ  ُو

 .باللمل والغهبت بالىٌـ، الثِت

ا ًُ  :الظلٍ حىاهب: زاه

 الازخباعاث أؾلىب) باؾخسضام التربُت وػاعة اَخمام هخائج حاءث -

ت اإلاضاعؽ مضًغي  ازخُاع كىض( واإلاِاًِـ ذ بضولت الثاهٍى  لُِاؽ الٍٖى

ضعاث مهاعاث  بلع اؾخسضام لضي طلٌُت مسخلٌت وبُاهاث ُو

ٔاء ازخباعاث: الخالُت ألاؾالُب  والازخباعاث الُِم وازخباعاث الظ

 الُِاصي الؿلْى وصٍ واؾدبان الُِاصًت الؿماث ومُِاؽ الصحُت

 ومُِاؽ ؤلاوؿاهُت اللالُاث ومُِاؽ ؤلاقغاًُت اإلاماعؾاث ومُِاؽ

غ الخجضًض  .والخؼٍى

ٔاة أؾلىب) باؾخسضام التربُت وػاعة اَخمام هخائج حاءث -  اإلادا

ت اإلاضاعؽ مضًغي  ازخُاع كىض( واإلاالخـت ذ بضولت الثاهٍى  لُِاؽ الٍٖى

 الِضعة: الخالُت ألاؾالُب بلع اؾخسضام لضي طلٌُت مسخلٌت اإلاهاعاث

 ومهاعة اللاملين، خٌؼ ومهاعة الخىـُمُت، والِضعة اإلاكٖلت، جدُل كلى

ع، ئصاعة ومهاعة الصغاق اصاعة  ومهاعة الِغاعاث، اجساط ومهاعة الخٌٍى

ذ، ئصاعة  ومهاعة الخوُير، ئصاعة ومهاعة الاحخماكاث، ئصاعة ومهاعة الُى

ّ طمً اللمل  .الٌٍغ

 َضًذ ًِض[ 21] وبابىىم وحىوؿىن  وباقيرصٌـ زىصي صعاؾت أما      

 الُىهان، ئهجلترا، ُبرص، في اإلاضعؾت مضًغ ازخُاع كلى الخلغي ئلى

ض ٘  صولي مإجمغ في اإلاضاعؽ مضعاء مم مِابالث ئحغاء زال٘ مً الؿٍى  خى

ب وحلُين ازخُاع  طلٍ مً حلاوي أنها ٓما اإلاضاعؽ، مضعاء وجضٍع

بُت الخأَُلُت البرامج ً، والخضٍع ض اهجلترا أن خين في للمضًٍغ  جلبي والؿٍى

ت للُِاصة الحضًثت الاججاَاث طىء في اإلاضعؾُت الُِاصة مخؼلباث  التربٍى

ؼي  اإلاىهج جدبم خُث ب وحلُين ازخُاع ئحغاء في الالمٓغ  مضعاء وجضٍع

ذ كلى باإلحماق جىصلذ ٓما اإلاضاعؽ  ألآثر الىـم أن ئلى الخصٍى

ت ٍؼ ً اإلاضعاء حلُين في خف أُل هي مٓغ ت ألاُل الىـم مً اإلاخميًز ٍؼ . مٓغ

ب َىاْ ًًٕ لم ما اإلاخميز اإلاضًغ ًدِّ لً الازخُاع وأن  أزىاء جضٍع

 .الخضمت

ضًذ       ٘  ئكؼاء ئلى[ 22] اعمىخا صعاؾت َو  لجلل وجدضًاث خلى

 ئطاًت ئلى وتهضي وصالخُت، وطىح أٓثر اإلاضعؽ مضعاء ازخُاع ئحغاءاث

َ  جىىق زال٘ مً الِاصة إلكضاص الجاملاث بغامج كلى صاعمت ُُىص  ػغ

 مً اللضًض أن ئلى الضعاؾت هخائج وأقاعث. اإلاضاعؽ مضعاء ازخُاع كملُت

 اإلاؿخِبل في حُضة هير هخائج ئلى أصث اإلاضاعؽ مضعاء ازخُاع ئحغاءاث

كٌذ. اإلاضعؾُت ؤلاصاعة  كملُت مً أهىاق زالر َىاْ بأن الضعاؾت ٓو

 ٘ ( الخىاًس ي والازخُاعي، اإلاٌخىح،) مضعؾت مضًغ وؿٌُت لكول الِبى

 -الجاملت في اإلالض٘ - الخبرة ؾىىاث كضص - اإلاِابلت) ٌلني واإلاٌخىح

حها والازخُاعي  ،GRE الِضعاث ُُاؽ ازخباع  أٓثر ملاًير حؿخسضم ًو

ا ًِ  زؼاباث – الؿابِت الخبرة - اإلاِابلت - الٕخابي الازخباع) مثل كم

ُت ى ألازير والىىق(.التٓز  مً اإلاغشحين هسبت ٌلض والظي الخىاًس ي َو

 كمّ جملٗ ال البرامج ملـم ان ئال(. الِاصة اكضاص بغهامج) زال٘

 الازخُاع ئلى الِغاع أو اللجىت أصحاب ًلجأ لظلٗ والخمُيز الازخُاع

 كلى باللمل الضعاؾت وأصذ. والخىاًس ي اإلاٌخىح بين وؾؽ ٓدل الثاوي

غ . ومىطىكُت ًلالت مإقغاث زال٘ مً الِاصة ئكضاص بغامج جؼٍى

 كملُه جدؿين في به الخاص بالجؼء يهخم أن ًجب الجامعي والخللُم

 اللمل ئلى ػالبها الخداَ ُبل الخللُم في الجىصة لخدُِّ ؤلاكضاص

 .ؤلاصاعي 
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 أبغػ  كلى الخلغي ئلى َضًذ ًِض [23] الحضًثت اإلاضاعؽ صعاؾت أما      

ض اإلاضاعؽ، مضًغي  ازخُاع في اإلاؼبِت اإلالاًير  الضعاؾت َظٍ اجبلذ ُو

٘  الىُى مكغوق) مضاعؽ كلى الحالت صعاؾت مىهج  لىؽ في (ؾٖى

ض أهجلىؽ،  في اإلاضعؾت جدبلها التي اإلالاًير أبغػ  مً أن الىخائج بُيذ ُو

٘  اإلالُاع: َما اإلاضعؾت مضًغ ازخُاع  واإلالُاع( اإلالغفي الخمًٕ: )ألاو

غ الضعاؾت وأوصذ( اإلاهاعي  الخمًٕ: )الثاوي  مضًغ ازخُاع كملُت لخؼٍى

 : زؼىاث زالر كلى جِىم أن هي اإلاضعؾت
ً
 الثِاًت ًمخلٗ أن: أوال

 وكالُاجه ٌٓاءجه مم جخماش ى واضحت عؤٍت وطم له ًدُذ مما الخىـُمُت

ً  . واإلاجخمم باآلزٍغ
ً
 جِبل ال التي واإلاهاعاث الؿماث بلع ًمخلٗ: زاهُا

ت – واللاػٌت ألازالَ) مثل مؿاومت  – والخللم الخللُم بلملُتي اإلالًغ

 (. الخللُم كملُت لخدؿين وؤلاعقاص الخىحُه كلى الِضعة
ً
 جخٖىن  أن: زالثا

 عؤٍت ئلى الاؾخماق خؿً ولضيهم ٌٓاءة أصحاب أكظاء مً اللجىت

 .ألاؾاؾُت والُِم زِاًخه مم جخالءم والتي اإلاغشحين

 والاحراءاث . الطريقت4

 الدراست مىهج . أ

 اللملي الىاُم أعض كلى الِائمت الضعاؾت مكٖلت ػبُلت كلى بىاءً       

 اؾخسضمذ جدُِِها، ئلى الضعاؾت ؾلذ التي وألاَضاي وحصخُصها،

 .اإلاؿخي بأؾلىبه الىصٌي اإلاىهج الباخثت

 وعيىتها الدراست مجتمع . ب

اث حمُم مً الضعاؾت مجخمم جٖىن         في اإلاضعؾُت ؤلاصاعة مكًغ

ُت اإلاىؼِت) الؿلىصًت اللغبُت اإلاملٕت مىاػّ في الخللُم مٖاجب  الكُغ

 اإلاىؼِت – الكمالُت اإلاىؼِت – الىؾؼى اإلاىؼِت – الوغبُت اإلاىؼِت –

ت( 319) كضصًَ والبالى اللمل، عأؽ كلى الالحي( الجىىبُت ت مكًغ  ئصاٍع

ت اإلاىاػّ في حللُمُت ئصاعة( 45) كلى مىػكت  اإلاملٕت في الخمـ ؤلاصاٍع

ّ  (.َـ1436-1435) للام الخللُم وػاعة ئخصائُت ًو

ض الضعاؾت، مٌغصاث حمُم كلى الضعاؾت ػبِذ      الغصوص حاءث ُو

٪( 9226) بيؿبت اي ئلٕتروهُت اؾدباهت (290) خىالي والصالحت اللائضة

 .ؤلاحمالي اإلاجخمم أصل مً

 الدراست أدواث. ج

 مً مٖىهت اؾدباهت باكضاص الباخثت ُامذ الضعاؾت أَضاي لخدُِّ      

٘  الِؿم: ُؿمين  زالر مً مٖىن : الثاوي والِؿم ألاولُت، البُاهاث: ألاو

اث اإلالاًير، جؼبُّ واُم) كً للٕكٍ مداوع   واُتراح جؼبُِها، وملُى

 لخِضًغ الغباعي( لُٕغث) مُِاؽ اؾخسضام ،وجم(مخؼىعة ملاًير

٘  للمدىع  الاؾخجاباث   الثالث و والثاوي ألاو
ً
ِا  بضعحت أواًّ: لآلحي ًو

 أواًّ ال مىسٌظت؛ بضعحت أواًّ مخىؾؼت؛ بضعحت أواًّ كالُت؛

 
ً
 .مؼلِا

ض  الاؾدباهت، أبلاص مً بلض ٔل جِِـ التي اللباعاث صُاهت جم ُو

اث آعاء ببلع باالؾخلاهت ت باإلصاعة اإلاسخصين أو اإلاكًغ  التربٍى

 .باإلاىطىق الصلت طاث الؿابِت الضعاؾاث زال٘ ومً واإلاضعؾُت

 (:الاؾدباهت) ألاصاة زباث

 اعجباغ ملامل باؾخسضام الباخثت ُامذ الضعاؾت أصاة زباث مً للخدِّ

 زباث صعحت خؿاب (Alpa Coefficient Cronbach's) ٓغوهبار ألٌا

 الازخباعاث أخض ٌلض الازخباع َظا أن[ 24] البُاحي طٓغ خُث الاؾدباهت،

٘  ًىضح ٓما. ؤلاخصائُت لالؾخماعة البُاهاث لخدلُل اإلاهمت  :الخالي الجضو

 الاستباهت مداور  مً مدىر  لكل الثباث معامالث قيم. 4 حدول 

 معامل الثباث عدد الفقراث أبعاد املدىر  املدىر 

ت. 1 : ازخُاع مضًغة مضعؾت اإلاغخلت الثاهٍى  0.691 9 البلض ألا٘و

ا في ت. البلض الثاوي: الؿماث الصخصُت والُِاصًت التي ًجب جىاًَغ  0.966 19 مضًغة مضعؾت اإلاغخلت الثاهٍى

 ٘  0.910 28 زباث اإلادىع ألاو

ت في وػاعة الخللُم 2 اث جؼبُّ ملاًير ازخُاع مضًغاث مضاعؽ اإلاغخلت الثاهٍى  0.852 12 ملُى

ت 3 غ ملاًير ازخُاع مضًغاث مضاعؽ اإلاغخلت الثاهٍى  0.755 11 مِترخاث جؼٍى

 0.828 51 الثباث الٕلي لالؾدباهت

 ومىاقشتها . الىتائج5

٘  الؿإا٘ هخائج كغض  ازخُاع ملاًير جؼبُّ واُم ما: ومىاُكتها ألاو

ت اإلاغخلت مضاعؽ مضًغاث اث هـغ وحهت مً الخللُم بىػاعة الثاهٍى  مكًغ

 اإلاضعؾُت؟ ؤلاصاعة

 الىصٍ مِاًِـ الباخثت اؾخسضمذ الؿإا٘، َظا كً لئلحابت      

 الحؿابي، واإلاخىؾؽ الخٕغاعاث خؿاب في جمثلذ والتي ؤلاخصائي،

٘  البلض للباعاث اليؿبي والىػن اإلالُاعي، والاهدغاي ى ألاو  ازخُاع) َو

ت اإلاغخلت مضعؾت مضًغة ىضعج (الثاهٍى  الثاوي والبلض كباعاث، (9) جدخه ٍو

ى ا ًجب التي والصخصُت الُِاصًت الؿماث) َو  مضعؾت مضًغة في جىاًَغ

ت اإلاغخلت ىضعج (الثاهٍى ٘  للمدىع  كباعة، (19) جدخه ٍو  جؼبُّ واُم) ألاو

ت اإلاغخلت مضاعؽ مضًغاث ازخُاع ملاًير  لخٖىن (الخللُم بىػاعة الثاهٍى

٘  كباعة، (28) بظلٗ  لٖل الحؿابُت اإلاخىؾؼاث ًىضح الخالي والجضو

  عجبذ خُث ُبلض،
ً
ّ جىاػلُا  .لها الحؿابُت اإلاخىؾؼاث ًو

 (ألاول  املدىر ) ألبعاد العامت املعياريت والاهدرافاث الحسابيت املتىسطاث. 5 حدول 

املتىسط الحسابي  الرجبت املجال م

 العام

الاهدراف املعياري 

 العام

  درحت التطبيق

ت(البلض الثاوي ) 2   صعحت كالُت 0.32 4.84 1 ازخُاع مضًغة مضعؾت اإلاغخلت الثاهٍى

ا في مضًغة  1 البلض ألا٘و )الؿماث الُِاصًت والصخصُت التي ًجب جىاًَغ

ت(  مضعؾت اإلاغخلت الثاهٍى

  صعحت كالُت 0.56 4.26 2

 صعحت كالُت 0.32 4.57  الضعحت الٖلُت لخؼبُّ اإلالاًير 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



647102 

90 

 

خطح       ٘  مً ٍو  جؼبُّ ألبلاص الحؿابُت اإلاخىؾؼاث أن الؿابّ حضو

ت اإلاغخلت مضعؾت مضًغاث ازخُاع ملاًير  -4.84) بين جغاوخذ ُض الثاهٍى

 مً ألاولى الٌةت في جِم خُث الٕلي للمُِاؽ كالُت وبضعحت ،(4.26

ض ،(5-4.21) الخماس ي اإلاُِاؽ ًةاث  للضعحت الحؿابي اإلاخىؾؽ بلى ُو

ت اإلاغخلت مضًغاث ازخُاع ملاًير لخؼبُّ الٖلُت  الخللُم وػاعة في الثاهٍى

 الاهدغاي ُُمت وجض٘ ،(0.32) مِضاٍع ملُاعي  وباهدغاي (4.57)

اث اؾخجاباث مىاًِت صعحت في ٓبير ججاوـ كلى اإلالُاعي   اإلاكًغ

اث  في الخللُم وػاعة في كالُت بضعحت مؼبِت اإلالاًير جٖىن  وبظلٗ ؤلاصاٍع

اث هـغ وحهت مً الؿلىصًت اللغبُت اإلاملٕت  .اإلاضعؾُت ؤلاصاعة مكًغ

٘  اإلادىع  ٘  البلض) ألاو ت اإلاغخلت مضعؾت مضًغة ازخُاع(: ألاو  الثاهٍى

 6 حدول 

 (الثاهىيت املرخلت مديرة اختيار) ألاول  البعد لعباراث املعياريت والاهدرافاث الحسابيت املتىسطاث

التكرار  العبارة م

واليسبت 

 املئىيت

أوافق 

بدرحت 

 عاليت

أوافق 

بدرحت 

 متىسطت

أوافق 

بدرحت 

 مىخفضت

ال أوافق  ال أوافق

بدرحت 

 عاليت

املتىسط 

 الحسابي

الاهدراف 

 املعياري 

الىزن 

 اليسبي

 الرجبت

بلض جُُِم صعحت اإلاِابلت الصخصُت  3

 للمغشحت مً ُبل لجىت الازخُاع.

 1 91.8 0.71 4.59 2 3 16 71 198 ث

% 68.3 24.5 5.5 1.0 0.7 

ُلت(. 4 ت للمغشحت )ٓو ّ الخبرة ؤلاصاٍع  2 90.4 0.75 4.52 1 7 18 78 186 ث ًو

% 64.1 26.9 6.2 2.4 0.3 

اإلاإَل الللمي )صعحت بٖالىعٍىؽ  7

 ًأكلى(.

 3 87.6 0.99 4.38 7 14 24 61 184 ث

% 63.4 21.0 8.3 4.8 2.4 

ّ زلى ملٌها الىؿٌُي مً  6 ًو

ت.  اللِىباث ؤلاصاٍع

 4 87.2 1.00 4.36 5 18 27 57 183 ث

% 63.1 19.7 9.3 6.2 1.7 

ُلت( الحض ألاصوى للخبرة 9 للمغخلت  )ٓو

ت ؾيخين مم الحص٘ى كلى  الثاهٍى

 جِضًغ ممخاػ في الؿيخين ألازيرجين.

 5 84.4 0.98 4.22 3 22 31 86 148 ث

% 51.0 29.7 10.7 7.6 1.0 

غ ألاصاء الىؿٌُي للمغشحت  2 ّ جٍِغ ًو

ت ؤلاصاعة اإلاضعؾُت.  مً ُبل مكًغ

 6 83.8 1.01 4.19 10 14 24 106 136 ث

% 46.9 36.6 8.3 4.8 3.4 

غي والظي  1 بلض ئحغاء ازخباع جدٍغ

 ًِِـ ٌٓاءتها.

 7 82.6 1.08 4.13 11 20 26 95 138 ث

% 47.6 32.8 9.0 6.9 3.8 

)مللمت(في اإلاغخلت  ألاصوى للخبرةالحض  8

ت أعبم ؾىىاث.  الثاهٍى

 8 81.8 1.08 4.09 6 32 24 96 132 ث

% 45.5 33.1 8.3 11.0 2.1 

ّ ؾىىاث الخضمت )ألاُضمُت(في  5 ًو

 اإلاجا٘ التربىي.

 9 77.4 1.07 3.87 5 36 49 102 98 ث

% 33.8 35.2 16.9 12.4 1.7 

٘ اإلاخىؾؽ اللام للبلض    85.2 0.56 4.26 ألاو

٘  ًـهغ       مضعؾت مضًغة ازخُاع ملاًير جؼبُّ أن الؿابّ الجضو

ت اإلاغخلت اث هـغ وحهت مً الخللُم وػاعة في الثاهٍى  ؤلاصاعة مكًغ

٘  البلض زال٘ مً كالُت بضعحت مىاًِت حاءث اإلاضعؾُت  ازخُاع) الاو

ت اإلاغخلت مضعؾت مضًغة  الحؿابُت اإلاخىؾؼاث جغاوخذ خُث ،(الثاهٍى

ض ،(4.59 -3.87) بين ما لللباعاث  كلى اللباعاث ملـم خصلذ ُو

لؼي  مغجٌلت، مخىؾؼاث  كباعاتها، كلى الضعاؾت أًغاص إلاىاًِت طلٗ َو

 (0.56) ملُاعي  واهدغاي ،(4.26) بلى كالي كام خؿابي وبمخىؾؽ

 مىاًِت صعحت ججاوـ ٌلني مما٪( 85.2) بلى لللباعاث وؿبي وبىػن

اث اؾخجابت ً في اإلاضعؾُت ؤلاصاعة مكًغ ٘  جِضًَغ  ملاًير جؼبُّ خى

ت اإلاغخلت مضعؾت مضًغة ازخُاع  ؤلاصاعاث ٔاًت في الخللُم وػاعة في الثاهٍى

 .اإلاملٕت مىاػّ في الخللُمُت

٘  مً ًالخف ٓما         كلى خصلذ كباعاث زمـ بأن الجضو

 مضاعؽ مضًغاث ازخُاع باحغاءاث ًخللّ ًُما كالُت بضعحت مخىؾؼاث

ت اإلاغخلت   جغجُبها جم والتي (9،6،7،4،3) ٔالخالي وهي الثاهٍى
ً
 خؿب جىاػلُا

 الضعاؾت. كُىت مىاًِت

م اللباعة وحاءث        الصخصُت اإلاِابلت صعحت جُُِم بلض" وهي (3) ُع

ض ألاولى، باإلاغجبت" الازخُاع لجىت ُبل مً للمغشحت  أكلى كلى خصلذ ُو

 ُضٍع ملُاعي  وباهدغاي( 4.59) بلوذ خُث الحؿابُت اإلاخىؾؼاث

اث ججاوـ ٌلني مما صحُذ واخض مً أُل ُُمت وهي (0.71)  في اإلاكًغ

ً ض اإلاىاًِت، لضعحت جِضًَغ  هي الصخصُت اإلاِابلت بأن طلٗ ٌلؼي  ُو

  اإلالاًير أٓثر مً
ً
ت الىؿائٍ وحلُين ازخُاع مجا٘ في اؾخسضاما  ؤلاصاٍع

اث اَخمام ئلى ٌلىص ٓما كام، بكٖل  باإلاِابلت اإلاضعؾُت ؤلاصاعة مكًغ

 وئإلاامها عؤٍتها خُث مً اإلاغشحت شخصُت ئبغاػ في الٌلا٘ لضوعَا

ت بالجىاهب ضعتها اإلاضعؾُت، ؤلاصاعة في والٌىُت ؤلاصاٍع  مهاعة كلى ُو

 الِغاع اجساط كلى والِضعة اللامت، بالثِاًت اإلاامها ومضي الخىاصل،

 .والحىاع

م اللباعة وحاءث       ّ" وهي( 4) ُع ت الخبرة ًو  للمغشحت ؤلاصاٍع

ُلت) اث مىاًِت خُث مً الثاهُت باإلاغجبت(" ٓو اث اإلاكًغ  بمخىؾؽ ؤلاصاٍع

 طلٗ الباخثت وحلؼي (. 0.75) ُضٍع ملُاعي  وباهدغاي (4.52) بلى خؿابي

ت الخبرة ألَمُت ٌاءة ًاكلُت صكم في ؤلاصاٍع  اللمل مخابلت في اإلاضًغة ٓو
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 اإلاكأل مً والحض ألازؼاء ججىب لها ًدُذ مما حُض، بكٖل ؤلاصاعي 

ت  اللمل جىـُم في حؿهم ٓما اإلادخملت ألاؾباب وحصخُص ؤلاصاٍع

 .اإلاغحىة ألاَضاي وجدُِّ بؿغكت وئهجاٍػ

م اللباعة وحاءث      ل"  وهي (7) ُع  بٖالىعٍىؽ صعحت الللمي اإلاَإ

 ملُاعي  وباهدغاي (4.38) بلى خؿابي بمخىؾؽ الثالثت باإلاغجبت" ًأكلى

ل ألَمُت طلٗ الباخثت وحلؼي  (0.99) ُضٍع  بلىن في الللمي اإلاَإ

ت الىؿائٍ  في ًىلىضا اكخمضتها التي اإلالاًير أَم مً وهي الللُا، ؤلاصاٍع

ل ًِل ال خُث اإلاضاعؽ مضًغي  ازخُاع  مضًغ مىصب لكول اإلاخِضم مَإ

ت، ؤلاصاعة في ماحؿخير كً مضعؾت  اإلاخدضة الىالًاث اكخمضتها ٓما التربٍى

ا حللخه بأن وطلٗ ٔالٌُىعهُا والًت في زاصت مهم ٓملُاع
ً
  قغػ

ً
 أؾاؾُا

 كلمُت صعحت اإلاغشح لضي ًٖىن  بدُث اإلاضعؾُت الُِاصة عزصت إلاىذ

  أو ؤلاصاعة أو الخللُم في ٔالضٓخىعاٍ كالُت
ً
جا  .مجها مٍؼ

٘  اإلادىع   ًجب التي والصخصُت الُِاصًت الؿماث (:الثاوي البلض) ألاو

ا ت اإلاغخلت مضعؾت مضًغة في جىاًَغ  .الثاهٍى

 7 حدول 

 مديرة في جىافرها يجب التي والقياديت الشخصيت السماث) الثاوي البعد الستجاباث املعياريت والاهدرافاث الحسابيت واملتىسطاث املئىيت واليسب التكراراث

 (الثاهىيت املرخلت مدرست

 

 م

التكرار  العبارة

واليسبت 

 املئىيت

أوافق 

بدرحت 

 عاليت

أوافق 

بدرحت 

 متىسطت

أوافق 

بدرحت 

 مىخفضت

ال أوافق  ال أوافق

بدرحت 

 عاليت

املتىسط 

 الحسابي

الاهدراف 

 املعياري 

درحت 

 املىافقت

 الرجبت

جمخلٗ اإلاِضعة الٖاًُت إلصاعة ألاػماث  28

 اإلاضعؾُت.

 1 كالُت 0.37 4.91 - 2 2 16 270 ث

% 93.1 5.5 0.7 0.7 - 

لضيها اإلاِضعة كلى اجساط الِغاع  25

ّ مخؼلباث اإلاىٍُ.  اإلاىاؾب ًو

 2 كالُت 0.37 4.90 - 1 4 17 268 ث

% 92.4 5.9 1.4 0.3 - 

ت  22 م الغوح اإلالىٍى لضيها اإلاِضعة كلى ًع

 لللامالث ملها.

 3 كالُت 0.38 4.90 - 1 5 16 268 ث

% 92.4 5.5 1.7 0.3 - 

ؤلاإلاام باللىائذ وألاهـمت اإلاخللِت  15

 باإلصاعة اإلاضعؾُت.

 4 كالُت 0.32 4.90 - - 2 25 263 ث

% 90.7 8.6 0.7 - - 

لضيها اإلاِضعة كلى الاجصا٘  21

.ً  والخىاصل مم آلازٍغ

 5 كالُت 0.40 4.89 - 1 6 16 267 ث

% 92.1 5.5 2.1 0.3 - 

جِبل الىِض والاُتراخاث التي حؿهم  19

 في جدُِّ ألاَضاي.

 6 كالُت 0.41 4.89 - 2 4 18 266 ث

% 91.7 6.2 1.4 0.7 - 

ير مىار جىـُمي  16 لضيها اإلاِضعة كلى جًى

 باإلاضعؾت ُائم كلى الحىاع.

 7 كالُت 0.41 4.89 - 2 4 19 265 ث

% 91.4 6.6 1.4 0.7 - 

لضيها اإلاِضعة كلى حكُٕل ًَغ  20

 اللمل.

 8 كالُت 0.41 4.88 - 1 5 23 261 ث

% 90.0 7.9 1.7 0.3 - 

الاػالق اإلاؿخمغ كلى ٔل ما ًخللّ  26

 بىؿٌُتها.

 9 كالُت 0.43 4.87 - 2 4 25 259 ث

% 89.3 8.6 1.4 0.7 - 

ع الؿلؼت  27 اإلاِضعة كلى جٌٍى

جدىاؾب وجدضًض الصالخُاث التي 

 ملها.

 10 كالُت 0.50 4.84 1 2 4 29 254 ث

% 87.6 10.0 1.4 0.7 0.3 

ت اللاملين ملها في  14 ؤلاًمان بمكآع

 اجساط الِغاع وألازظ بغأي ألاهلبُت.

 11 كالُت 0.54 4.83 1 3 7 21 258 ث

% 89.0 7.2 2.4 1.0 0.3 

ذ. 11  12 كالُت 0.49 4.83 1 2 3 32 252 ث جمخلٗ اإلاِضعة كلى ئصاعة الُى

% 86.9 11.0 1.0 0.7 0.3 

ا  13 لضيها اإلاِضعة كلى كغض أًٖاَع

 بىطىح وحؿلؿل.

 13 كالُت 0.44 4.83 - - 7 36 247 ث

% 85.2 12.4 2.4 - - 

جمخلٗ الؿماث الاحخماكُت  17

)الخلاون، اإلاؿاَمت في ألاوكؼت 

 الاحخماكُت(.

 14 كالُت 0.48 4.82 - 2 6 33 249 ث

% 85.9 11.4 2.1 0.7 - 

لضيها اإلاِضعة كلى ؤلابضاق إلخضار  18

غ.  الخوُير والخؼٍى

 15 كالُت 0.48 4.81 - 1 8 36 245 ث

% 84.5 12.4 2.8 0.3 - 

وطم عؤٍت وجصىع في جدُِّ ما َى  10

 أًظل للبِةت اإلاضعؾُت.

 16 كالُت 0.57 4.77 1 2 9 40 238 ث

% 82.1 13.8 3.1 0.7 0.3 
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لضيها اإلاِضعة كلى ئهجاػ اللمل  23

ذ.  ؤلاصاعي بأؾغق ُو

 17 كالُت 0.48 4.76 - - 6 59 225 ث

% 77.6 20.3 2.1 - - 

لضيها اإلاِضعة كلى جؼبُّ أؾالُب  12

ت  ُاؽ الخضَعـ ٓمكًغ م ُو الخٍِى

ت.  جغبٍى

 18 كالُت 0.56 4.76 - 3 9 44 234 ث

% 80.7 15.2 3.1 1.0 - 

لضيها مهاعة جىؿٍُ الخٕىىلىحُا  24

 إلاىاحهت الخٖالٍُ الغوجُيُت.

 19 كالُت 0.52 4.75 - 2 6 54 228 ث

% 78.6 18.6 2.1 0.7 - 

  كالُت 0.32 4.84 مخىؾؽ البلض الثاوي

  كالُت 0.32 4.57 اإلاخىؾؽ اللام للمدىع 

٘  ًـهغ        مضعؾت مضًغاث ازخُاع ملاًير جؼبُّ أن الؿابّ الجضو

ت اإلاغخلت ى الثاوي البلض زال٘ مً كالُت بضعحت حاءث الثاهٍى  َو

ا ًجب التي والصخصُت الُِاصًت الؿماث)  مضعؾت مضًغة في جىاًَغ

ت اإلاغخلت ام وجأزظ كباعة، (19) مً ًخٖىن  والظي(الثاهٍى -10) مً ألاُع

 ،(4.91 -4.75) بين لللباعاث الحؿابُت اإلاخىؾؼاث جغاوخذ خُث(28

ض لؼي  اللالُت، الضعحت كلى اللباعاث ملـم خصلذ ُو  لضعحت طلٗ َو

اث مىاًِت اث اإلاكًغ  كالي كام خؿابي وبمخىؾؽ كباعاتها، كلى ؤلاصاٍع

 ُضٍع ملُاعي  واهدغاي ،٪(96.8) بلى لللباعاث وؿبي وبىػن ،(4.84) بلى

ُمت (0.32)  في ٓبير ججاوـ َىاْ بأن حلني اإلالُاعي  الاهدغاي ُو

اث اؾخجابت اث اإلاكًغ ً صعحت في ؤلاصاٍع ٘  جِضًَغ  البلض جؼبُّ خى

ى الثاوي  مضعؾت مضًغة ازخُاع في (والصخصُت الُِاصًت الؿماث)َو

ت اإلاغخلت  .الخللُم وػاعة في الثاهٍى

الخف       ٘  مً ٍو  صعحت في حاءث اللباعاث حمُم بأن الؿابّ الجضو

ض كالُت مىاًِت   جغجُبها جم ُو
ً
 الضعاؾت أًغاص مىاًِت خؿب جىاػلُا

 :ٔالخالي

م اللباعة حاءث        ألاػماث إلصاعة الٖاًُت اإلاِضعة جمخلٗ"  وهي (28) ُع

 ملُاعي  وباهدغاي (4.91) بلى خؿابي بمخىؾؽ ألاولى باإلاغجبت" اإلاضعؾُت

اث اَخمام ئلى الباخثت وحلؼي  (0.37) ُضٍع  اإلاضعؾُت ؤلاصاعة مكًغ

 جىاًغ طغوعة ٌلنى مما اإلاضعؾُت ؤلاصاعة في الحضًثت الاججاَاث بخؼبُّ

 البِةت لها جخلغض التي اإلاساػغ مىاحهت في ألاػماث ئصاعة كلى الِضعة

 بضعحت ملها والخلامل اإلاىاؾبت، الخضابير اجساط كلى والِضعة اإلاضعؾُت

 مىاحهت صعحت كلى مضحلخ اإلاخدضة الىالًاث ًٌي الٌٕاءة، مً كالُت

٘  ٓملُاع الظوىغ  حلغض خُث مضعؾت مضًغ لىؿٌُت اإلاغشح لِبى

لت هير ألػماث مىاٍُ كضة كلُه ؼلب مخُى  .ملها الخلامل مىه ٍو

م اللباعة وحاءث        الِغاع اجساط كلى اإلاِضعة لضيها" وهي( 25) ُع

ّ اإلاىاؾب ٍ مخؼلباث ًو  كلى خصلذ خُث الثاهُت باإلاغجبت" اإلاُى

 جض٘ وهي (0.37) ُضٍع ملُاعي  وباهدغاي (4.90) بلى خؿابي مخىؾؽ

اث اؾخجاباث مىاًِت صعحت ججاوـ مضي كلى اث، اإلاكًغ  وحلؼي  ؤلاصاٍع

 ؤلاصاعي، اللمل أصاء جدؿين في الِغاع اجساط مهاعة ألَمُت طلٗ الباخثت

غ حلخبر خُث ت اللملُت حَى  بها جخميز التي اإلاهاعاث أَم مً وهي ؤلاصاٍع

اث   ٌلؼي مما ؤلاصاعي  الهغم في الللُا اإلاؿخٍى
ً
  ػابلا

ً
 إلاضًغة جىـُمُا

 واجساط اإلاباصعة كلى الِضعة) الاكخباع بلين ًأزظ ًلؿؼين وفي اإلاضعؾت،

 20 لها ًسصص والتي للمغشح الصخصُت اإلاِابلت في (الؿلُم الِغاع

٘  صعحاث مً صعحت  .الِبى

م اللباعة وحاءث       م كلى اإلاِضعة لضيها"  وهي( 22) ُع  الغوح ًع

ت  (4.90) بلى خؿابي بمخىؾؽ الثالثت باإلاغجبت" ملها لللامالث اإلالىٍى

 الغض ى جدِّ التي اإلاهاعاث أٓثر وهي (0،38) ُضٍع ملُاعي  وباهدغاي

غ ؤلاهجاػ مؿخىي  كلى جىلٕـ وبالخالي لللامالث الىؿٌُي  ألاصاء وجؼٍى

اكلُت، بٌٕاءة ت اللملُت هجاح صمام ًهى ًو  .ؤلاصاٍع

اث ما: ومىاُكتها الثاوي الؿإا٘ هخائج كغض  جؼبُّ جىاحه التي اإلالُى

ت اإلاغخلت مضاعؽ مضًغاث ازخُاع ملاًير  وحهت مً الخللُم بىػاعة الثاهٍى

 الضعاؾت؟ كُىت هـغ

اث) يوه        مضاعؽ مضًغاث ازخُاع ملاًير جؼبُّ جىاحه التي اإلالُى

ت اإلاغخلت اث هـغ وحهت مً الخللُم وػاعة في الثاهٍى  ؤلاصاعة مكًغ

ىضعج( اإلاضعؾُت ام وجأزظ كباعة، (12) جدخه ٍو ٘  (12-1) مً ألاُع  والجضو

 خُث اإلادىع، كباعاث مً كباعة لٖل الحؿابُت اإلاخىؾؼاث ًىضح الخالي

  عجبذ
ً
ّ جىاػلُا  .لها الحؿابُت اإلاخىؾؼاث ًو

 8 حدول 

 معايير جطبيق جىاحه التي املعىقاث الثاوي للمدىر  الدراست أفراد الستجاباث والرجبت املعياريت والاهدرافاث الحسابيت واملتىسطاث املئىيت واليسب التكراراث

 التعليم وزارة في الثاهىيت املرخلت مدارس مديراث اختيار

التكراراث  العبارة م

واليسب 

 املئىيت

أوافق 

بدرحت 

 عاليت

أوافق 

بدرحت 

 متىسطت

أوافق 

بدرحت 

 مىخفضت

ال أوافق  ال أوافق

بدرحت 

 عاليت

املتىسط 

 الحسابي

الاهدراف 

 املعياري 

درحت 

 املىافقت

 الرجبت

ُلت جٌلُل هخائج الضعاؾاث  12

غ  ت التي حؿهم في جؼٍى التربٍى

ملاًير ازخُاع مضًغة اإلاغخلت 

ت.  الثاهٍى

 1 كالُت 0.70 4.54 12 5 19 79 187 ث

% 64.5 27.2 6.6 1.7  

بُت  4 الِصىع في البرامج الخضٍع

 الىىكُت لخأَُل اإلاغشحت.

 2 كالُت 0.74 4.52 1 7 15 84 183 ث

% 63.1 29.0 5.2 2.4 0.3 
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اًخِاع اإلاِغعاث الجاملُت التي  6

ؼ كلى ؤلاصاعة اإلاضعؾُت.  جٓغ

 3 كالُت 0.73 4.51 6 7 20 80 183 ث

% 63.1 27.6 6.9 2.4  

الازخباعاث ال جِِـ كمىم  2

اإلاهاعاث الصخصُت والُِاصًت 

ٔاًُت.  بمىطىكُت 

 4 كالُت 0.85 4.34 3 9 26 100 152 ث

% 52.4 34.5 9.0 3.1 1.0 

مدضوصًت الظىابؽ واإلالاًير  3

الخاصت بترقُذ مضًغة اإلاغخلت 

ت. ت في الخلامُم الىػاٍع  الثاهٍى

 5 كالُت 0.81 4.34 1 11 23 109 146 ث

% 50.3 37.6 7.9 3.8 0.3 

اإلاِابلت الصخصُت ال جبرػ حمُم  5

حىاهب الؿماث الُِاصًت 

 للمغشحت.

 6 كالُت 0.96 4.24 4 17 31 91 147 ث

% 50.7 31.4 10.7 5.9 1.4 

هضعة مخابلت مضًغة اإلاضعؾت بلض  7

الخلُين لُِاؽ ٌٓاءة اإلالاًير 

 اإلاىطىكت.

 7 مخىؾؼت 1.02 4.19 5 25 23 95 142 ث

% 49.0 32.8 7.9 8.6 1.7 

ت  9 غ اإلاكًغ طلٍ صُت جِاٍع

 اإلاؿإولت كً اإلاغشحت.

 8 مخىؾؼت 1.00 4.09 4 25 34 104 123 ث

% 42.4 35.9 11.7 8.6 1.4 

طوىغ جماعؽ كلى اللجىت مً  10

ُبل اإلاؿإولين في ؤلاصاعة 

 الخللُمُت.

 9 مخىؾؼت 1.18 3.91 6 47 39 74 124 ث

% 42.8 25.5 13.4 16.2 2.1 

طلٍ الحىاًؼ اإلامىىخت للجىت  11

 الازخُاع.

 10 مخىؾؼت 1.18 3.88 3 58 29 80 120 ث

% 41.4 27.6 10.0 20.0 1.0 

يز كلى ملُاع ألاُضمُت في  8 التٓر

ت.  جغقُذ مضًغة اإلاغخلت الثاهٍى

 11 مخىؾؼت 1.16 3.82 6 49 40 90 105 ث

% 36.2 31.0 13.8 16.9 2.1 

جٕغاع أكظاء لجىت الازخُاع ٔل  1

كام بدُث ال ًدؿنى لبُِت 

ت ًحها. اث اإلاكآع  اإلاكًغ

 12 مخىؾؼت 1.26 3.70 12 62 29 86 101 ث

% 34.8 29.7 10.0 21.4 4.1 

  مخىؾؼت 0.55 4.17 مخىؾؽ اإلادىع الثاوي

٘  في الىاعصة الىخائج بِغاءة        الحؿابي اإلاخىؾؽ أن ًـهغ أكالٍ الجضو

ى الثاوي للمدىع  اث) َو  مضًغاث ازخُاع ملاًير جؼبُّ جىاحه التي اإلالُى

ت اإلاغخلت مضاعؽ  بضعحت مىاًِت حاءث (الخللُم وػاعة في الثاهٍى

ام وجأزظ كباعة، (12) مً ًخٖىن  والظي مخىؾؼت  خُث(12-1) ألاُع

 بمخىؾؽ (4.54 –3.70) بين ما لللباعاث الحؿابُت اإلاخىؾؼاث جغاوخذ

 وؿبي وبىػن (0.55) ُضٍع ملُاعي  وباهدغاي (4.17) بلى كام خؿابي

ظلٗ ،٪( 83.4) بلى لللباعاث  ألن وطلٗ اللباعاث، لوالبُت باليؿبت ٓو

اث، بلع وحىص كلى كالُت بضعحت مىاًِىن  الضعاؾت أًغاص  َىاْ اإلالُى

  مغجٌلت مخىؾؼاث كلى خصلذ ُض مجها ؾخت
ً
 – 4.54) بين ما حضا

ٔاهذ (4.24  جغجُبها جم والتي ،(3،2،4،6،12،5) الخالُت اللباعاث أبغػَا و

 
ً
 :ٔالخالي الضعاؾت أًغاص مىاًِت خؿب جىاػلُا

م اللباعة وحاءث      ت الضعاؾاث هخائج جٌلُل ُلت" وهي (12) ُع  التربٍى

غ في حؿهم التي ت اإلاغخلت مضًغة ازخُاع ملاًير جؼٍى  باإلاغجبت"  الثاهٍى

 ،(4.54) بلى ًِض الحؿابُت اإلاخىؾؼاث أكلى كلى خصلذ خُث ألاولى،

 ئصعاْ مضي ئلى طلٗ الباخثت وحلؼي  ،(0.70) ُضٍع ملُاعي  وباهدغاي

اث اكلُتها الللمُت والبدىر الضعاؾاث بأَمُت اإلاضعؾُت ؤلاصاعة مكًغ  ًو

، واإلاضعؾُت كامت الخللُمُت ؤلاصاعة جىاحه التي اللِباث جظلُل في
ً
 زاصت

 .اللملي الخؼبُّ في هخائجها واؾدثماع جٌلُل زال٘ مً

م اللباعة وحاءث      بُت البرامج في الِصىع "  وهي (4) ُع   تـــــالىىكُ الخضٍع

 (4.52) بلى خؿابي وبمخىؾؽ الثاهُت باإلاغجبت" اإلاغشحت لخأَُل

 ئلى الجاهب َظا الباخثت وحلؼي  ،(0.74) ُضٍع ملُاعي  وباهدغاي

ب ئصاعاث في اإلاؿإولين  [25]  صعاؾت مم وجخٌّ الخللُم، وػاعة في الخضٍع

Orrئكضاص بغامج ئصالح في الضاًلت الِىة أن ئلى الضعاؾت زلصذ خُث 

 اإلاُضان صازل مً بلظها كضًضة مصاصع مً ًأحي الِاصة وازخُاع

ِصض التربىي   اإلاُضان زاعج مً آلازغ والبلع الخأَُلُت البرامج به ٍو

صض ت الٖلُاث في اإلاؿبّ ؤلاكضاص به ُو   جخٌّ وهي الجاملُت، التربٍى
ً
 أًظا

ى الِاصمت الىدُجت مم  تهخم والتي الجاملُت باإلاِغعاث اللىاًت" َو

 التربُت ُُاصي لخأَُل البرامج هىكُت في اللىاًت ئن ،"اإلاضعؾُت باإلصاعة

ا في الازخُاع ملاًير في اإلاؼلّ الاَخمام قٖل اإلاضاعؽ ومضًغي   مما ماليًز

ؼ زال٘ مً وطلٗ ًحها، الخللُم هـام جِضم في الٕبير ألازغ له ٔان   مٓغ

(NPQH) خُث صعاؾُت، وخضة (27) في واخضة ؾىت صبلىم ًمىذ والظي 

 وؤلاصاعة الُِاصة في حاملُت مِغعاث صعاؾت في قهىع ( 6) ًِض ي

 آدؿبه ما ًؼبّ بدُث اإلاُضاوي الخللُم في أزغي  قهىع  (6)و اإلاضعؾُت،

 .اإلاضاعؽ في

غ مِترخاث: الغابم الؿإا٘ هخائج كغض  مضًغاث ازخُاع ملاًير جؼٍى

ت اإلاغخلت مضاعؽ   مٖاجب يـً اثــــؤلاصاٍع اثــمكًغـال غــهـ وحهت مً الثاهٍى

اض؟ مضًىت في الخللُم  الٍغ

  الىصٍ مِاًِـ عــبل ضامـــاؾخس مـــج إا٘،ـــالؿ ظاــَ ًـــك تــابــلئلحو       



647102 

94 

 الحؿابي، واإلاخىؾؽ الخٕغاعاث خؿاب في وجمثلذ ؤلاخصائي،

 مِترخاث) الثالث اإلادىع  للباعاث اليؿبي والىػن اإلالُاعي، والاهدغاي

غ ت اإلاغخلت مضاعؽ مضًغاث ازخُاع ملاًير جؼٍى (.الخللُم وػاعة في الثاهٍى

 9 حدول 

 اختيار معايير جطىير مقترخاث الثالث للمدىر  الدراست أفراد الستجاباث والرجبت املعياريت والاهدرافاث الحسابيت واملتىسطاث املئىيت واليسب التكراراث

 التعليم وزارة في الثاهىيت املرخلت مدارس مديراث

التكرا العبارة م

 ر اث

أوافق 

بدرحت 

 عاليت

أوافق 

بدرحت 

 متىسطت

أوافق 

بدرحت 

 مىخفضت

ال أوافق  ال أوافق

بدرحت 

 عاليت

املتىسط 

 الحسابي

الاهدراف 

 املعياري 

درحت 

 املىافقت

 الرجبت

ّ ما  6 جخم اإلاٌاطلت بين اإلاغشحاث ًو

جدصلً كلُه مً صعحاث في الٌٕاءة 

 اإلاُضاهُت.

 1 كالُت 0.62 4.61 6 2 15 78 195 ث

% 67.2 26.9 5.2 0.7  

هٌؿُت ئلى حاهب وطم ازخباعاث  9

ت جِِـ اإلاهاعاث التي  ٍغ الازخباعاث الخدٍغ

 ال جِِؿها اإلاِابلت الصخصُت.

 2 كالُت 0.83 4.56 1 12 21 46 210 ث

% 72.4 15.9 7.2 4.1 0.3 

ُلت( 4  جمخلٗ زبرة في اإلاجا٘ ؤلاصاعي )ٓو

 ٓدض أصوى زالر ؾىىاث.

 3 كالُت 0.79 4.54 1 9 21 61 198 ث

% 68.3 21.0 7.2 3.1 0.3 

الاكضاص اإلاؿبّ للمغشح وطلٗ بدصىلها  2

كلى عزصت في الُِاصة اإلاضعؾُت مً 

ت.  ٔلُاث جغبٍى

 4 كالُت 0.87 4.51 2 15 17 56 200 ث

% 69.0 19.3 5.9 5.2 0.7 

جىىق أكظاء لجىت الازخُاع مً زبراث  1

ؾابِت وأؾاجظة في جسصص ؤلاصاعة 

ت وكلم   الىٌـ.التربٍى

 5 كالُت 0.87 4.47 1 17 23 57 193 ث

% 66.6 19.7 7.9 5.9  

مىذ خىاًؼ ماصًت إلاضًغة مضعؾت اإلاغخلت  8

ت.  الثاهٍى

 6 كالُت 1.08 4.33 5 29 19 48 189 ث

% 65.2 16.6 6.6 10.0 1.7 

جٌلُل صوع اقغاي الخىحُه وؤلاعقاص في  11

ت لجىت ازخُاع مضًغة  اإلاغخلت كظٍى

ت.  الثاهٍى

 7 كالُت 0.97 4.25 1 20 44 66 159 ث

% 54.8 22.8 15.2 6.9 0.3 

اإلاإَل الللمي إلاضًغة مضعؾت اإلاغخلت  7

ت بٖالىعٍىؽ في التربُت.  الثاهٍى

 4.19 4 26 38 65 157 ث

 

1.06 

 

 8 مخىؾؼت

% 54.1 22.4 13.1 9.0 1.4 

كلى عؾائل حؿعى لجىت الازخُاع للحص٘ى  10

ت مً  جىصُه للمغشحت بصىعة ؾٍغ

 مٖاجب ؤلاقغاي.

 9 مخىؾؼت 1.22 3.94 7 50 33 64 136 ث

% 46.9 22.1 11.4 17.2 2.4 

صعحاث في الترقُذ إلاً جِضم  (4ئطاًت ) 5

 بدث مدٕم في مجا٘ ؤلاصاعة اإلاضعؾُت

 10 مخىؾؼت 1.22 3.90 9 43 47 60 131 ث

% 45.2 20.7 16.2 14.8 3.1 

ت اإلاجخمم اإلادلي 3 في  )أولُاء ألامىع( مكآع

ت.  جغقُذ مضًغة اإلاغخلت الثاهٍى

 11 مىسٌظت 1.28 3.24 17 91 54 61 67 ث

% 23.1 21.0 18.6 31.4 5.9 

  كالُت 0.55 4.23 مخىؾؽ اإلادىع الثالث

ٔامل   مخىؾؼت 0.27 4.11 مخىؾؽ الاؾدباهت بكٖل 
     

٘  زال٘ مً       مِترخاث) الثالث اإلادىع  أن ًخطح الؿابّ الجضو

غ ت اإلاغخلت مضعاؽ مضًغاث ازخُاع ملاًير جؼٍى  ًخٖىن  والظي ،(الثاهٍى

ام مً وجأزظ كباعة( 11) مً  الحؿابي اإلاخىؾؽ حاء خُث (11-1) ألاُع

 وباهدغاي (4.23) بلى خُث كالُت مىاًِت بضعحت الثالث للمدىع  اللام

ظلٗ ٪( 84.6) بلى لللباعاث وؿبي وبىػن ،(0.55) ُضٍع ملُاعي   ٓو

لؼي . اللباعاث لوالبُت باليؿبت اث مىاًِت لضعحت طلٗ َو  اإلاكًغ

اث غ مِترخاث كلى ؤلاصاٍع  جغاوخذ خُث كالُت بضعحت حاءث الخؼٍى

 ؾبم كضص َىاْ وان( 4.61 –3.24) بين ما مىاًِاتهم مخىؾؼاث

( 4.25 – 4.61) بين ما كالُت مخىؾؼاث كلى خصلذ ُض مِترخاث

 ،٪( 84.2-٪  92.5) بين ما بلوذ لللباعاث للمىاًِاث وؿبُت وبأوػن

  جغجُبها جم والتي( 11 ،8 ،1 ،2 ،4 ،9 ،6) ٔالخالي وهي
ً
 خؿب جىاػلُا

 :ٔالخالي الضعاؾت كُىت مىاًِت

م اللباعة وحاءث        ّ اإلاغشحاث بين اإلاٌاطلت جخم"  وهي( 6) ُع  ما ًو

 ألاولى، باإلاغجبت" اإلاُضاهُت لٌٕاءة ا في صعحاث مً كلُه جدصلً

م ،(0،62) ُضٍع ملُاعي  وباهدغاي( 4.61) بلى خؿابي وبمخىؾؽ  وجٍِى

 اؾترالُا في اإلاضعؾت مضًغ ازخُاع ملاًير أَم مً َى اإلاُضاوي ألاصاء

ظلٗ ،(53) ص( اللمل في والٌٕاءة الجضاعة) ذ ٓو  جغجِب حاء بالٍٖى

 الباخثت طلٗ وحلؼي  الخبرة، ؾىىاث بلض الثاهُت باإلاغجبت الٌٕاءة جِضًغ
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م اإلاضعؾت إلاضًغ اإلاُضاهُت الٌٕاءة أن ئلى  طبؽ كلى ُضعجه مً جًغ

 .بٌاكلُت اللمل وؾير اإلاضعس ي الىـام

م اللباعة وحاءث        حاهب ئلى هٌؿُت ازخباعاث وطم" وهي (9) ُع

ت الازخباعاث ٍغ " الصخصُت اإلاِابلت جِِؿها ال التي اإلاهاعاث جِِـ الخدٍغ

 ُضٍع ملُاعي  وباهدغاي (4.56) بلى خؿابي وبمخىؾؽ الثاهُت باإلاغجبت

اث لضي الىـغ بلض مضي ئلى الباخثت طلٗ وحلؼي  ،(0،83)  ؤلاصاعة مكًغ

 Psychometric) الىٌس ي الُِاؽ ازخباعاث اؾخسضام أَمُت في اإلاضعؾُت

Test) غ ًهي الخىؿٍُ كملُت في البلُض اإلاضي كلى  كام جُُِم جًى

ت اإلاغخلت وزاصت مضعؾت مضًغة وؿٌُت لكول للمغشحت  بهضي الثاهٍى

 كامت هـغة حلؼي الازخباعاث مً الىىق َظا ألن وطلٗ اوؿبهً، ازخُاع

 وهِاغ الِىة هِاغ وحصخص اإلاغشحت شخصُت كً ومىطىكُت

 حؿخسضم ال وكاصة اإلاهام، وجىٌُظ اللمل في أؾلىبها جدضص ٓما الظلٍ،

 مم بالخٖامل بل الوغض َظا لخدُِّ مىٌغصة الىٌس ي الُِاؽ ازخباعاث

 [26]. اإلاخٖاملت الخُُِم اؾتراجُجُت لدكٖل الازغي  الُِاؽ أصواث

(Integrated Evaluation Strategy)  

٘  ًـهغ ٓما         بكٖل لالؾدباهت الحؿابي اإلاخىؾؽ أن الؿابّ الجضو

 ُضٍع ملُاعي  وباهدغاي( 4.11) بلى خؿابي بمخىؾؽ مغجٌلا حاء كام

 الترجِب وحاء ،٪( 84.6) ٖٓل الاؾدباهت للباعاث وؿبي وبىػن (0.55)

 :الحؿابُت اإلاخىؾؼاث خؿب ٔالخالي الثالر للمداوع  باليؿبت

 10 حدول 

 الثالثت املداور  خىل  الدراست أفراد لتصىراث والرجبت املعياريت والاهدرافاث الحسابيت املتىسطاث

 الرجبت الدرحت الاهدراف املعياري  املتىسط الحسابي املداور 

ت : واُم جؼبُّ ملاًير ازخُاع مضًغاث اإلاغخلت الثاهٍى  1 كالُت 0.32 4.57 اإلادىع ألا٘و

اث التي جىاحه جؼبُّ ملاًير ازخُاع مضًغاث  تاإلادىع الثاوي: اإلالُى  3 مخىؾؼت 0.55 4.17 مضاعؽ اإلاغخلت الثاهٍى

ت غ ملاًير ازخُاع مضًغاث مضعاؽ اإلاغخلت الثاهٍى  2 كالُت 0.55 4.23 اإلادىع الثالث: مِترخاث جؼٍى

  مخىؾؼت 0.27 4211 الاؾدباهت

٘  مً ًالخف       ٘  اإلادىع  أن الؿابّ الجضو  ملاًير جؼبُّ واُم: " ألاو

ت اإلاغخلت مضًغاث ازخُاع  خؿابي مخىؾؽ أكلى كلى خصل ُض"  الثاهٍى

 اإلادىع  خصل خين في. كالُت بضعحت( 0.32) ملُاعي  باهدغاي( 4.57) بلى

 بضعحت( 0.55) ملُاعي  واهدغاي( 4.17) بلى مخىؾؽ أصوى كلى الثاوي

( 0.27) ملُاعي  باهدغاي( 4.11) ٖٓل الاؾدباهت مخىؾؽ وبلى. مخىؾؼت

 .مخىؾؼت بضعحت وحاء

 التىصياث. 5

 :ًلي بما الضعاؾت أوصذ الضعاؾت هخائج كلى بىاءً     

م الصخصُت اإلاِابلت بلجان الاكخىاء -  ؤلامٖان ُضع كظىاتها في والخىَى

اث مً ٔاصًمُت مؿخٍى ت أ  وؤلاصاعة التربُت مجا٘ في مخميزة، وئصاٍع

 .الىٌـ وكلم اإلاضعؾُت

ت، اإلاغخلت مضعؾت مضًغة مهىت مؼاولت لترزُص هـام ؾً -  ٓما الثاهٍى

٘  َى ٘  بلع في به ملمى  امخالْ زالله مً ًظمً بدُث اللاإلاُت، الضو

ٌاًاث ألؾاؾُاث اإلاضًغاث ت ؤلاصاعة ٓو  الخضمت ُبل الحضًثت التربٍى

 .ًللي بكٖل

غ مكابهت بضعاؾاث الُِام -  مضاعؽ مضًغاث ازخُاع ملاًير لخؼٍى

 .أزغي  بِةاث في واإلاخىؾؼت الابخضائُت اإلاغخلت
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ABSTRACT_ The study aimed at identifying the reality of application of section standards for 

secondary schools directors in the Ministry of Education from the viewpoint of the school 

administration supervisors in the education offices in the kingdom of Saudi Arabia, and clarifying 

the obstacles of its application from the opinions of the study individuals, the study aimed at 

finding progressed standards for the selection of secondary schools directors through benefiting 

from the experiences of local and international countries, and identifying the statistical evident 

differences between the average of the supervisors’ responses, according to the variable of 

(scientific qualification, experiences, times of participation in the selection committee, and the 

belonging region). The study was applied on the all supervisors of school administration in the 

education offices following the ministry of education in the kingdom regions who are (290) from 

the main population (319). The researcher used the descriptive survey approach and the 

“questionnaire” as the tool of the study for data collection, it consisted of three main parts, and 

(51) phrases, the data was coded and processed using (SPSS). The study revealed many results, 

the main results are: The degree of the application of selection standards of the secondary schools 

directors in the ministry of education is achieved from the views of the school administration 

supervisors, in high degree and arithmetic mean of (4.57). The obstacles which prevent the 

application of selection standards of the secondary schools directors in the Ministry of Education 

are achieved in average degree with arithmetic mean of (4.17). The developmental suggestions 

have high degree between the responses of the school administration supervisors with arithmetic 

mean of (4.23). In the light of the previous results, the researched introduced may 

recommendations, the main recommendations are: Obligation to subjectivity in selection process, 

through official advertisement on the website of the ministry of education about the unoccupied 

leading jobs- not by seniority- and specifying selection committees which have administrative 

integrity and efficiency. Interesting in the interviews committees and varying its members as 

possible from the remarkable academic and administrative levels, in the fields of education, school 

administration and psychology.  

KEY WORD: Standards of Selecting Directors, Secondary Schools, Ministry of Education. 

 

 


