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 المستخلص:

دسجددرل يق دديلاددتل دالدراددتدسةلدي ق دد رل دد ل  ددقرل س ددتلهددت الدرتسد ددرل  دد  ل

،لح د لدتي د الن ندرلدرتسد درل قري ل درلرافهوملدرنزدهرلودرشدفق  رلادولوجهدرل اد لدرا  ادقا

(لا  ارً،لوريح  ديلههدتد لهداللدرتسد درلدندتالد ديقق رل151)در شودئ ر،لح  ل  غلحجملدر  نرل

هنل  دتل داله د ددل(ل  د  لاوعندرلن دتل ديرلاجدقيا،لح د لهلهد الدرنيدقئ ل51اكو رلادول)

 دالدراددتدسةلدسجددرل يق دديلاددتلن نددرلدرتسد ددرلجددقجال تسجددرل  ددتل لنقر ددر،لن ددتلاجددقيال

جددقجلاجددق ل دي ق دد رل دد ل  ددقرل س ددتلرافهددوملدرنزدهددرلودرشددفق  رلاددولوجهددرل ادد لدرا  اددقا،ل

،ل قرا  قدرلديوردتلو تسجدرلنقر در،ل دملوا قل  هدق دراهندر  أتال  دقا ديريدزدم ودرنزدهر درشفق  ر

 تسجدرللدر ا  دقا  د  ودرشدفق  ر درنزدهدر دملاجدق للودري   ادقا ودي اادر در دود  و دالللاجدق ل

كاقلكشفال يدقئ لدرتسد درلدراي   درل دقرف وفلدرف دلدرلديح دقئ رلندولندتملوجدودلنقر رلدلضق.ل

ي د ل(لراجقيالدرنزدهرلودرشفق  رلجا  هدقل  دز ل0.05ل ل   وفلذدالديررل ح قئ رلننتل)

و دد لءددوجلدرنيددقئ لدريد ل وهدد ال ر هددقلدرتسد ددرالدوهددتلدرققح ددقنلدرجدن،،لو ددنودالدرةقدد  .ل

 دريوه قال ةصلديددس لدراتس  ر.  تدلاول

ل.اتدسةلغ بل س تافهوملدرنزدهرلودرشفق  ر،ل:لالكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The study aimed at identifying the degree of applying the 

concept of integrity and transparency by basic school principals in 

Irbid from the teachers’ perspectives. The study sample consisted of 

(151) teachers who were chosen randomly. The researchers built a 

(51- item) questionnaire which was distributed into six fields. The 

results of the study show that the principals of basic schools in Irbid 

highly practiced the concepts of integrity and transparency from the 

teachers’ perspectives. The field of transparency and integrity 

commitment to the ethics of the profession and its standards came first 

with a high degree, Then it was followed by the field of laws, 

regulations and instructions, the field of integrity and transparency in 

operations came last with a high degree too. The results also show no 

statistical significance at (α = 0.05) attributed to the gender and years 

of experience. In light of the results, the researchers recommended 

several recommendations related to the school administration. 

Keywords: The concept of integrity and transparency, West Irbid 

schools. 

 المقدمة

  تلدرنزدهرلودرشفق  رلاي ققًلحضقسلقًل يي عل ر هلجا علدو لدر دقرم،لادولهجدكلاكق حدرل

درفسقدل  لاؤ سق هم،لودراؤ سقالدري  ولرل س تلجدقد لر ايق  درلدراسديا  لر كشد لندول  دق ل

در و لري زلزهق،لو  ق لدرض  لر الجهقلودرية صلاولدي دققبلدراؤدلدرلرهدق،لوهداللديادوسليل

  هددقل يلاددولتددال لد قددقلل اددقملدرنزدهددرلودرشددفق  رل وءددو ،لو يق  ددهلن ددتللاكددولدرح ددو لن

جا ددعلدر ددقا  ولرضدداقنلد دديا دسلرلجددود لوكفددقج لديددجلديكددقدلا لوديددس ل دد لدراؤ سددرل

لدري   ا ر.ل

و سدد تلجا ددعلدراؤ سددقال ددقتيال ل ونهددقلوحجاهددقل دد لدو لدر ددقرمل شددككلنددقم،ل

 رتل يق يلدرشدفق  رلريأك دتلاقدتهلدرنزدهدرلودروءدو ،لواؤ سقالدري   ملدراتس  ل شككلتقصل

وعلقد لاسقحرلجود لديددجلوهويًلر يا زلودرف قر ر،لويل يود  لدرشفق  رل د لهلدرلاؤ سدرلدونل

   ددهددقل قراسددقجرر،لو  ددملدر دد ملا ددكلدري ددقونلودر ددتفلودياق ددرلوديتددالص،لح دد ل   دد ل

ؤور رلدراؤ سدقالدري  ولدرل اد دًلر ق دتلدرا  حرلدر قادرلن دتلدرا د حرلدرةقهدر،لو دزدددلاسد

)درزندددق  ،ل ديتال ددد لر  دددقئا ولن  هدددق،لون دددتلجا دددعلدر دددقا  ول  هدددقل ددد ل يق ددديلدرشدددفق  ر

 قرنزدهرلودرشفق  رل قسق رلشتلت ل  ندتل يدو  لدرا  وادقالدرالعادرلووءدوحهقل(.ل462:2014
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دري دد  ل ي ل ددرلو ددتدورهقلنقدد لجا ددعلو ددقئكلدينددالملدرا دد وج لودراكيو ددرلودراسدداونر،لو

اكشو رلون ن ر،لاولهجدكل ح  ديلدرا د حرلدر قادر،لودراسدقنت ل د لد ةدقذل د دسدالهدح حر،ل

و دددو   لدرنجدددق لودي ددديا دسلر،لو سددده كلجدددابلي دددي اقسدالو شدددج  هق،لو عدردددرلدر ودئددديل

(.ل2007درق  و  د  رلودر و  ن ر،لودوسهقل  ل نا رلدرة ة درلواكق حدرلدرفسدقدل)در دشدت ،

الدرحتل رلدري ل  هالن تلديددس لدري   ا رل شككلنقم،لودراتس د ول شدككلتدقص،ل نلدري   د

  نددالنددتملد ي ددقسلدوسلاددتل لدراتس ددرلن ددتلدرجود دد لدر و  ن ددرلدري   تلددرل  دد ،ل ددكل  ددتدهقل

ر جود دد لدر  قدلددرلودرفن ددرلريحسدد ولهددجلدرا  ادد و،لوعلددقد ل  يددقج يهم،لو  قحددرلدرفدد صلدرااكنددرل

 هملاهن قًلواس ك قً،لودر تس لن تلسؤلرلجا علدي  قدلر  ا  رلدري   ا درلادولر ناولدراهن لو يول

(.لرددادلرددمل  ددتل ددس لدراؤ سددقالدرحكوا ددرل2001هجددكل ح  دديلديهددتد لدرا جددو ل)درشددتلفقا،ل

 قي  وبلدري   ت لها دًلااكندقًل د لءدوجلدريحدتلقالدرق ا درلدرتدت  درلانهدقلهولدرةقسج در،لدياد ل

اق ددرل رددتل  ددقددال ددسلددرلاقتنددرلوا  ددر،ل ددقدس لن ددتلدريك دد لاددعل  دد لدرددا لج  هددقل حقجددرل

وديددس لدراتس دد رلهددقحقرل ددتس لاددؤ   لو ولددرل كددكل(.ل2014: 462دراي  دد دال)درزنددق  ،ل

اج لددقالدر ا  ددرلدري  ولددرلدراتس دد ر،لوو دد  رلاهاددرلرينادد ملدرجهددودلدرجاقن ددرلرسددتلدرحقجددقال

ددس لدراتس د رلدرنقجحدرلهد لدر دقدس لن دتلد ددي اقسلو ح  ديلدر قلدقالوديهدتد لدرانشدود .لودي

 تسدالجا عله  ددلدراجاونرلريح  يلديهتد ،لو  ادكلن دتل حسد ولدر ا  درلدري  ولدرلو نا درل

دري قددرلن ا ًددقلو   ولًددقلودجياقن ًددقلري ددكل رددتل ح  دديلديهددتد لديجياقن ددرلر اجياددعلنقاددرل

ل(.لل2016)درحقج،

 ادددرلدرانق دددقرل ردددتلدروهدددو ل ردددتلاسددديو ل نل دددتس ل ادددملدراسدددقجررل ددد ل ه ادددرلدرق

له ق ددد لن دددتلادددت لدروءدددو ل اي دددتملادددولديهدددال لودرييدددول لديددس ل  يادددتلن دددتل حدددوح

ودرشددددفق  رلودرنزدهددددرل دددد لدرا  واددددقا،لودر ددددود  ولودريشدددد ل قا،لونا  ددددقال   دددد ملديددج،ل

و ددددو لدي  ددددقيالودر ال ددددقالدر  ددددا رلوغ دددد لدر  ددددا رل دددد ولدر ؤ ددددقجلودرا ؤو دددد ول

درايققدرددددرل  ددددنهم،لواددددولهددددادلدراني دددديلههددددقةل ددددود  لدرشددددفق  رلودرنزدهددددرلديددسلددددرللودر  ددددر

اي قدددددقله ق ددددد قلر  ا  دددددقالديددسلدددددرلودرينا ا دددددرل ددددد لديددسدالدري   ا دددددرلدريددددد ليل دددددتلهنل

  سدددددددد تل رددددددددتلدروهددددددددو ل رددددددددتلاسدددددددديو لدري ددددددددتملودر  دددددددد ل قرحضددددددددقس لر تورددددددددر

(Breakey, 2016لو قريددددقر لكددددقنليل ددددتلاددددولهنل  اددددكلدرا.)ؤ سددددقالدري   ا ددددرلن ددددتل

 يدددول له اادددرلدرنزدهدددرلودرشدددفق  رلودراسدددقجررلدراسددديةتارلردددتلهق،لرييضددداولاجاوندددرلادددول

دآلر دددقالن دددتلدسجدددرلنقر دددرلادددولدركفدددقج لودرف قر دددر،لوردددتلهقلدر دددتس لن دددتلدري قادددكلادددعلود دددعل

ديددسدالدري   ا ددددرلو  ددددتلملح ددددو لانق ددددقرلر اشددددكالالدريدددد ل ودجههددددق،لوذردددد لاددددولتددددال ل

الجله لت ددددكلهولد حدددد د ل دددد لاسدددديو لهددجلديددسدالدري   ا ددددرلودي دددد ددلدكيشددددق لوندددد

ح دددد لهد لدري  دددد ل دددد لدوسلدراؤ سددددرلل(. 2010در ددددقا  ول  هددددقل)دري دو ددددرلودر ضددددقل ر،

دري   ا دددرل ردددتل   دددتلهنادددق لدراؤ سدددرلدري   ا دددر،لود سدددقلل يدددقفلدرولدددقئ لودراهدددقملدريددد ل

ملءدد وس لدريو ددعل دد لنا  ددرل فددولمل  ددومل هددقلو نددوللانااق هددقلو شددق ق هق،لااددقلد ددي ز
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در دددالح قالوادددنةلدرازلدددتلادددولح لدددرلدري ددد  لرادددتل  لوا  اددد لدراؤ سدددقالدري   ا دددر،ل

ركددد للياكندددودلادددولدي دددهقمل ددد لس دددعلاسددديو لدرةدددتاقالدرا تادددرلر ادددود ن ولادددول قح دددر،ل

لو ةف  لدر  جلدراقر لن تلدراؤ سقالدري   ا رلاول قح رلهت  .ل

 سدد تليلجددقدلاددوددلن ا ددرلدري   ددرلودري  دد ملادداك  للو  ددالوعدس ل2017و دد لنددقملل

ود شددديرلهدددف رل يضددداولاقدددقدعلدرنزدهدددرلوا قل  هدددق،لوادددتو قالدرسددد و لو قدددالدرود ددديرل

ودراحسددو  ر،لواكق حددرلدرفسددقدلوهشددكقرهلواةددق  للن ددتل نا ددرلدرح ددق لدرس ق دد رلودي ي ددقدلرل

قاهددقلودردتوسلدردا للاكددولهنلوديجياقن درلودري  لد ل دتوسله اددرلدرنزدهدرلو كق حدهلدرفسدقدلواه

ج لددت لدرت دديوس،ل(لح  ددهلدرا  اددونلودري قددرل دد ل ه اددرل  اددرلت ددقرلر نزدهددرلوسد ضددرلر فسددقد

ولليق عل يق  هل  ولدر قا  ولد فسدهم،لحيدتلل  يقيلدراسؤو لافهوملدرنزدهرلودرشفق  ر(.لل2017

تسد ددرلدريدد للدياكولاددولاسددقئ يهملواحق ددقيهملن ددتله ل   دد  .لواددولهنددقلجددقجال كدد  لهدداللدر

دسجددرل يق دديلاددتل دالدراددتدسةلدي ق دد رلر  ددقرل س ددتلرافهددومل ياحددوسلحددو لدري دد  لن ددتل

دودسلودركشدد لنددولدرفدد وفلدرتلا  د  ددرل دد لددرنزدهددرلودرشددفق  رلاددولوجهددرل ادد لدرا  اددقا،ل

،ل  لءدوجلندتدلادولدراي  د دا،لو  دقنلادت لاسدقهايهقلاتل لهمل  ل يق يلدرنزدهرلودرشفق  ر

لا  رلدري   ا رل رتله  تلحتلااكو.  ل يول لدر 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

 نلافهوا لدرنزدهرلودرشفق  رلل يق دنلاتتالنلرا قرجدرلدر تلدتلادولاشدكالالديددس ل

دراؤ سدد ر،لا ددك:لدرفسددقدلودردد و  ولودري هددكلديددس ،لوذردد لاددولتددال لدروءددو لودر  ال  ددرل

   ق هادقللفديةلدرقدقبللديج دجدالودرحدتلادولدرفسدقد،ودرنزدهرلو كق ؤلدرف صلر جا ع،لو هوررل

 إ دهلل د  للدرشدفق  ردرنزدهدرلن تلا  دن هلر  تلهف قالدرفسقدل د لدرةفدقج،لهادقلادعلوجدودل

هددوملدرنزدهددرلودرشددفق  رل دد لولا ددكلافل.  ددقج لد دديةتدملدرسدد يرلر ددقرةل اددرل  اددكل دد لدرةفددقج

دراؤ سقالدري  ولرلدوسدًلهقاقًل  ل جقحهقلود ديا دسليهقل كفدقج لو قن  در،ل يلهنلهدادلدرافهدومل

يللزد لل ق  لاولء  ل  لوءو لافهدوملدرنزدهدرلودرشدفق  رلوك ف درل يق  هدقل د لدرادتدسةل

وه ادق ل    تلدر،للدري  ولر،لح  لهنلا املادتل دالدرادتدسةللي دقا ولادعلدرا  ادقال س ق دقا

 ددن ك،ل شددككل دد ق لن ددتلهددجلدرا  اددقالودر ددقاالا،لو ددؤد ل رددتللهددوسل  ددملدراشددكالال

يحظلدرققح قنلهنلهنق ل ققلنًقل د لديددسلرلدري ل ن ك،ل شككل  ق لن تلدراجياعلدراح  .لو تل

ادولدسجرل يق يلاتل دالدراتدسةلدي ق  رل  ل  قرل س تلرافهوملدرنزدهرلودرشدفق  ر،لوذرد ل

تال لد النهاقلن تلدري قسل لدرانشوس ،لودرافي   لرافهوملدرنزدهرلودرشدفق  رلادول قدكل ددسدال

دسجدرل يق ديلادتل دالدرادتدسةلدي ق د رل  ملدراتدسة،لواولهنقلجقجالدرتسد درلري د  ل

  ل  قرل س تلرافهوملدرنزدهرلودرشفق  ر،لودركش لندولدرف و دقالدرف دلدرلردت لدرا  ادقا،لردادل

لك رلدرتسد رل قيجق رلنولدي ا رلدآل  ر: حتدالاش

اقلدسجرل يق يلاتل دالدراتدسةلدي ق  رل  ل  قرل س دتلرافهدوملدرنزدهدرلودرشدفق  رلادول .1

 وجهرل ا لدرا  اقا؟

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/20898/posts
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(ل د ل  دتل دالن ندرلα (0.05هكلهنق ل د وفلذدالديردرل ح دقئ رلنندتلاسديو لدرتيردرل .2

دي ق دد رل دد ل  ددقرل س ددتلرافهددوملدرنزدهددرل يق دديلاددتل دالدراددتدسةللدرتسد ددرلنددولدسجددر

لودرشفق  رل  ز لي  لاي   دا:ل)دراؤهكلدر  ا ،لو نودالدرةق  (؟

 هدف الدراسة:

ادتل دالدرادتدسةلدي ق د رل د ل  دقرل يق ديلل    لدسجرهت الهاللدرتسد رلدرتل

دركش لنادقل ذدلكق دالهندق ل د وفل،لو س تلرافهوملدرنزدهرلودرشفق  رلاولوجهرل ا لدرا  اقا

ادتل دالدرادتدسةلدي ق د رل د لذدالديررل ح قئ رل  ل  تل داله د ددلدر  ندرلرتسجدرل يق ديل

 ق ددقًلر اي  دد دالدريقر ددرل) ددنودالدرةقدد  ،لودراؤهددكل  ددقرل س ددتلرافهددوملدرنزدهددرلودرشددفق  رل

 در  ا (.

 أهمية الدراسة

حسد لن دملل-اوءدونقل ح  دقل دتسلدرقحد لنندهلهقليينقور يا كلهها رلدرتسد رلدرحقر رل 

  لدراجق لدرقح  ل شككلاققش ل  ل  دقرل س دتلوذرد لادولتدال لا دج درلديد  دقالل-درققح قن

دري ل ح ل  لهادلدراجق ،لديلوهولافهدوملدرنزدهدرلودرشدفق  رل د ل ددسدالدرادتدسةلدري   ا در،ل

هرلودرشدفق  رلددتدكلدراتس در،لو  قنلوجهرل ا لدرا  اقالحو ل يق يلاتل دالدراتدسةلر نزد

كاقل كاولدها يهقل  لجابلدهياقملدرققح  ولرتسد رلجود  لهت  ل نقجلن دتل يدقئ لو وهد قال

درتسد ر.لكاقللليو دعلدرققح دقنلهنللسديف تلادولهداللدرتسد درلدرا  ادقال د لدرادتدسةلدي ق د ر،ل

ودرس ق دقالدري  ولدرلل تل سهمل  ل زولتلهدق   لدر د دسودرققح  ولودراهيا ول  لهادلدراجق لو

 قرفقئت لدريد ل  دودلن دتلدرادتدسةلدريد ل يقديلافهدوملدرنزدهدرلودرشدفق  ر،لوادت لد  كدقةلذرد ل

ن تلجدود لل د دسدالدراسدؤور ول د ل  دتلملدردتنملودراسدقنت ،لادولهجدكل حسد ولهددجلدرا  اد ول

درنزدهدرلو يول لاتدس هم.لولاكولدنل سدهمل دإ  دجلدرا   درلدرنا لدرلودرييق   درلحدو لافهدومل

ودرشفق  ر،لاولتدال لادقل دي تاهلدرتسد درلدرا تد  درلادول يدقئ لو وهد قال سدقنتلدرا ن د ول د ل

  ددسدالدراتدسة.ل

 مصطلحات الدراسة:

لرإل سدقنل حفدظلدريد لدرا ج  درل ا دكلدريد لودراققدعلدرا قل  لاجاونر:لالنزاهة والشفافية -

لهتال دد لاسدديو ل ح  دديلتهقو جسددل ا  هددقلن ددتلولي  دد ل  سددق  يه،لوجددوه لوك دايددهلس  دده

ل)عدلدت،لدرنزدهدرلتال لاولدرح ق ل   لوجود ل ون رل حس ولن تلو تس لدرح ق ل  لو  رلسدف

 لل(.128:2015

لدريد لدي سدق  رلدر د ملادولاناوادرلديتال  رلدر  م:ل أ هقلا  يوتعرف النزاهة والشفافية إجرائ -

ودريد ل دمل حتلدتهقلءداوللدري  د م،لراهندرلدراهند لديندتددل  لودياق رلدرنزدهرلسو ل   ة

 .اجقيال ملدنتددهقلاول قكلدرققح قنليغ دضلهاللدرتسد ر
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 حدود الدراسة :

ل:اآلتيحدود الدراسة على  اشتملت
دسجددرلجاددعلدرق ق ددقالديور ددرلريح  ددكللن ددتلدرتسد ددرلهدداللدرحددتودلدراوءددون ر:لد ي دد ا -

 درنزدهرلودرشفق  ر.رافهوملاتدسةلغ بل س تلدي ق  رل س تل يق يلاتل دال

اتدسةلغ بل س تلدي ق د رلدريق  درلر  دقرللن تلدرتسد رلهاللدرحتودلدراكق  ر:لد ي  ال -

 . س ت

اددتدسةلغدد بل س ددتلدي ق دد رلدريق  ددرللا  اددقادرحددتودلدرقشدد لر:لد ي دد الدرتسد ددرلن ددتل -

 .ر  قرل س ت

لر  دقم)ديو لودر دق  (للدرف كلدرتسد  لتال لدرتسد رلهالل  ق قالجاعل مدرحتودلدرزان ر:لل -

 (.2020/2019)لدرتسد  

 االدب النظري والدراسات السابقة: 

  يق لدرنزدهر"ل  وكقلهتال  قلس   قليل سي  ملدرح ق ل يل ه،لوهد لت ديلادياملر دفقالدراسد م،ل

و دد وك ق هلديلجق  ددر،ل قرنزدهددرلهدد لدر  ق ددرلن ددتلدرددادا،لو  دد  لدهدديالًحقل دد لدرتسد ددقال

"،.ل و  ددتلدرنزدهددرللددقه  ل  سددق  رل حكاهددقل ددود  ولدي سددقن،لدري  ولددرل أ هددق:ل"درق ددتلنددولدرشدد   

و  اه،ل  ددًلواجيا قً،لو   ق لدرنزدهرل س ق قال نقئ رلاي تد لكأنل كونلدرنزدهرل د لدر ادكلهول

درنزدهددرلدراهن ددر،لهولدرنزدهددرلديجياقن ددرلدر ا  ددرلدري  ا ددر،لهولدرنزدهددرلدرشة دد ر،لهولدرنزدهددرل

 رتلدروءدو لودريق دقنل د لكدكلاجدقيالدر ادكلدريد ل ديملل يش  لهاقلدرشفق  ردرس ق  رلوغ  هق.ل

 دد ولديددس لدر   ددقلودراسدديولقالديددسلددرلديتدد  ،ل ح دد ل كددونلدرا  واددرلايقحددرلر جا ددعلكددكل

حس لدتي قهه،لوذر لرإل قد لانهقل  لهددجلدراهقملدرانو درل قر دقا  ول)نقدتلدرح د ملونقق ندر،ل

 ن ددرلوديريددزدمل قرايي قددقا،لهولدرشدد و لدرا ج  ددرلول قدد لهددادلدرافهددوملنددولدر  (.58:2006

:ل1988ر  اددك،لو كددق ؤلدرفدد صلر جا ددع،لو ددهوررلديجدد دجدا،لودرحددتلاددولدرفسددقدل)   ددقو ،ل

درشفق  رل"حيلككلادود ول د لدروهدو ل ردتلدرا  وادقا،لوا   درلار دقالد ةدقذلدر د دسل(.لو32

وا  قفلناكلاؤ س ،لرادقلدراؤ س ،لوحيلدرشفق  رلايي  لء وس لروءعلا قل  لهتال  رل

(.لل2000: 105 ؤد ل ر هلاولدر  رلوكار لدراسقنت لن تلدكيشق لدرفسقد"ل)اة اد لواتد ون،ل

 سددفرلوانهددقجلناددكلل ددوملن ددتلدروءددو لودر  ن ددرلودرت ددرلودر دد دحرلودي فيددق ل دد ل ددكلهدد ل 

قعلاةي د لدرنشدق قالواجدقيالدر اددكلدريد ل ديمل د ولاةي دد لدراسديولقالديددسلدرلددتدكلدرجهدد

درحكدوا لوديجهدز لدرحكوا درلدراةي فددرلوجاهدوسلدرادود ن و،ل اددقليللي دقسضلادعلدرا دد حرل

(.لو كاددولدها يهددقل دد لكو هددقل نددق لافيوحددرل66،لل2010در قاددرلدر   ددق)لدري دو ددرلودر ضددقل ر،ل

رال  ق ل  ولههحقبلدرا  حرلودراسؤور و،لوه ل ار ل  يق لهدد لاهارلجتدلراحقس رلدرفسدقدل

تقهرل  لدردتو لدرنقا در،لكادقلهنلدرشدفق  رلو نلكق دالاي و درل د لح دق لدرندقةللدرا للسيش  

ونال ق هملاعل  ضهمل  ضدقًل يله هدقل قدتولءد وسلرلهلضدقل قرنسدقرلراناادقالدر ادكلديددسلدرل

ودرس ق  ر.ل   تل ق كلدرا دق ل كدونلدرشدفق  رلاي و درل د لدراناادرلديددسلدرل د ولدر  دقددالادعل
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و دد ولدر  ددقددالودر ددقا  ولاددولجهددرلهتدد  ،لوذردد لحيددتليل كددونلل  ضددهمل  ضددقًلاددولجهددر،

دراؤ سرلدري   ا رلغقاضرل  ل وجهق هقلويل  د  لههدتد هقل قرنسدقرلر  دقا  ول  هدقلاادقللدؤد ل

 رتل    كلسو لدي ياقجلرتلهم،ل قراكقشدفرلودرا دقرحرلو لضدق لدرا  وادقال  دزعلدردويجلردت ل

الهااهدملحدد ولل   دونلكدكلشد جلندوللدراؤ سدرلدريدد لدر دقا  و،لو زلدتلادول  يدقج يهم،لو شدح

(.ل2007ل ا ونل هقل قنيققسله هدملجدزجلادول  د لدراؤ سدر،لول يقد لذرد لح دقلرهدمل)در دشدت ،ل

 ا كلدرشفق  رل د لدراؤ سدقالدري  ولدرل حدت لدي دي د  ج قالدريد ل يق هدقلدراؤ سدرلرال ي دقدلو

اددولدرافددقه ملديددسلددرلدرحتل ددرلنددولدردد و  و،لو هدديمل وءددو ل دد ل جدد دجدالدر اددك،لو  يقدد ل

دراييدددوس ،لودراؤدلدددرل ردددتل حدددتددلدرينا دددرلديددسلدددرلدرنقجحدددرل يضددداولدرشدددفق  رلووءدددو ل

دريشدد ل قا،لود ددرلديناددق لدرانجددز لددتددكلدراؤ سددقا،لود قددقلل    اددقالوااقس ددقال ددسلددرل

ودءددحرلو دده رلر وهددو ل رددتلد ةددقذل دد دسدالن ددتلدسجددرلكق دد  لاددولدراوءددون رلودرت ددرل

للل(.2007وءو ،لو قريقر ل ح  يلدرييول لدرينا ا ل)در     ،ودر

لدري   رلودري   ملوه ارلدرنزدهرلودرشفق  رلواكق حرلدرفسقدل)و تل (لااك  ل2017و  الوعدس 

لودرحقكا رل لدرنزدهر لاققدع لو  زلز لدريون ر، لاجق  ل   لدرش دكر لو نقج لدري قون لري زلز  فقهم

در ش ت ،لو اقللنسجملودر ود  ولدري ل حكملو حتدلاسؤور قالوودجققالدرجق ق و،لح  ل هت ل

نف ال رتلدي ي اقسلديا كلر جهودلودياكق  قالودراودسدلدرايقحرلرهاق،لو نس يلدرجهودل هت ل 

لودريتسل ل لودري     لدريون ر لاجق  ل   لدرفسقد لواكق حر لر نزدهر لدرو ن ر لرال ي د  ج ر ها ك

و ققد لدرا  واقا،ل اقللسهمل  ل  زلزلاققدعلدرنزدهرلواكق حرلدرفسقدلودرو قلرلانه،لو  زلزل

در  رل قراؤ سقالدرو ن ر،لكاقل شياكلدرااك  لنت لاجقيالر ي قونل هت لت يلحقررلون ل

لدر ش ت ،لسد لودرحقكا ر لدرنزدهر لاققدع لحو  لودري   م لدري  و  لدرفك  لو  زلز لر فسقد،  ضر

لاتدسةل لجا ع ل   لدراةي فر لودي شير لدر  ا ر لدرانقه  لءاو لدرفسقد لاو ل قرو قلر و ح  نه

"ل يق لاتل لدراتس رلدر ئ ،لدراققش لرجا علدر قا  ول  لدراتس ـر،لو يق  ـرلدراا كر.لح  ل

لاي كلاق له ق ـ ل ـ لنا ـه لدي  ق لنن   لوهاد لدري قر، لدرا  ا ولوه نقئه ل زاالئه قش  

در ا  رلدري  ولر،ل ذللاكنهلدر  قمل توسل  ق ل  ل وج هلدرا  ا ولودراتس ـ و،لوديش د لن تل

دياوسلديددسلرلودرفن رلودراقر رل ـ لدراتس ـر،لو و  يلدر ال قالدي سق  رل  نهلو  ولدرا  ا ول

ولوهور ـقجلدياـوس،لوهـولدراسؤو لنولس علاسيو لدر ا  رلدري   ا رلدري  ا رل  لوديددسلـ 

ل(.2010،139دراتس رلاولتـال لس ـعلكفقلرلدرا  ا ول  هق") ح   ،ل

ل)ل لر ينا ر لدر    ر لدراناار لودرشفق  رل193:2001وهشقسا لدرنزدهر ل  زلز للاكو ل ق ه )

لدر ليجك لدرفسقد لواحقس ر لديددسلر، لدي ققللودراسقجرر لتال  لاو لدري   ا ر، ل قر ا  ر نهوض

دآل  :لهنل يوسلنا  رلهول  قسدًللاكولاولتالرهل اك ولدري قرلاولهنللتسكودله هللاكنهملهنل

لسقهاودل  لوءعلدراناوارلديتال  رلر اؤ سرلدري لل ا ونل هق.لوهنلليملدريأكتله هملل ا ونل

ياقجلر اؤ سرلدري لل ا ونل هق،ل قيا لاولهجكلهقرةلهاللدراؤ سرلاولتال لش وسهمل قي 

ل  ول لونال قالدلجق  ر لدلجق  ر له اق ل  قدلر لوهنل شجعلن تلوجود لدرقش لر، لي  يل قريق  ر
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لاول لهنللي قا ود لودر اكلن تل حف زهملو شج  هملحيتللاكنهم لودر قا  ولا هم هؤيجلدر قد 

ل ل  لدرةق دالودآلسدج. لدراشقسكر لاووتال  للن تلدر غم لدرفسقدلهها ر ل  لاكق حر دراسقجرر

لدرتو ل جاقيل  ق  لنتملوءو لافهوملوههتد لدراسقجررل تقهرل  لدرتو لدرنقا رل إنلهال

و  قنلدر ال رل  ولدراسقجررلودرشفق  رلودرنزدهرلود ي قسهقلن تلدرافهوملدري   ت ،لااقللج كل

جلاهقاهلدرول ف رلوتتارلدر قاكللي  تل ح   رلدر ود  ولودي اارلودري   اقا،لولية  لنولهدد

دراود ن ولتش رلدرو ولل  لدرفسقدلودس كقبلهتيقجلا  نر،ل تل   ءهلر اسقجررل  اقل  ت،لااقل

لدراؤ سرل لهددج لاسيو  لد ةفقض ل رت ل قريقر  لولؤد  لدراسقجرر ل ام ل  قر ر ل   ل  قق لؤ  

جودل املودءحرلدري   ا رلودي  ددلدر قا  ول هق.لكاقللش  لود علدراؤ سقالدري   ا رل رتلو

ر اسقجررلغ  له هللوجتلهلضقله  ددلرتلهملاهقسدالنقر رل  ل  ي رله شيرلدرفسقدلدري لل واونل

ل  قر يهقل لوعلقد  لدراوجود  لدراسقجرر ل  ل   لدرحقررل يول ل ام لدرفسقد لو يي  لاودجهر  هق،

ل(2010)درا جعلدرسق ي:ل

ه ق د قلر  ا  دقالديددسلدرللواولهدادلدراني ديلههدقةل دود  لدرشدفق  رلودرنزدهدرلاي قدق

ودرينا ا رل  لدراؤ سقالدري   ا رلدري ليل دتلهنل سد تل ردتلدروهدو ل ردتلاسديو لحضدقس ل

رهدم،ل قرشدفق  رللاي تمللسدهمل د ل حسد ولدراسديولقالدرا  شد رلر ادود ن ولو ح  ديلح دق لك لادر

ا ددك:لدرفسددقدللودرنزدهددرل ددار ل  يقدد لاددتتاللرا قرجددرلدر تلددتلاددولاشددكالالديددس لدري   ا ددر،

ودر و  ولودري هدكلديددس ،لوذرد لادولتدال لدروءدو لودر  ال  درلودرنزدهدرلو كدق ؤلدرفد صل

ل(. 2015ر جا علو هوررلديج دجدالودرحتلاولدرفسقدل) الفلوحتو،

ولدد  لدرققح ددقنل ددأنلديهياددقمل ددقرييول لودرنهددوضل قر ا  ددرلدري   ا ددرلاددولدياددوسل

  لدراؤ سقالدري  ولر،لديا لدرا لليي د ل  دقددال ددسلدرلدرض وسلر،لدري ليل تلاول ح   هقل

 قدس لن تلدري قاكلاعلدر قا  ول نزدهرلوشدفق  رل د لاةي د لدراجدقيالديددسلدر،لحيدتللدياكول

در قا  ولاولدر اكل نزدهرلوشفق  ر،لااقل  ن ك،لن دتلجدود ل د دسدالدرادتل ل شدككل لجدق  ،ل

 ول  لدراتس رلكاقلدنل  ققللدراتل ل  ق رلدروءدو ل وهفهل قئتدًلاسؤويً،لو تو لحسنرلر  قا 

 دديةلدراجددق لر ا  ادد ولر يا ددزلود يكددقسل دد فلجتلددت لل دد لافهددوملدرنزدهددرلودرشددفق  ر،للسددهمل دد 

 سقنتلدراؤ سقالدري   ا رل د ل  دوألههدتد هق،لول يقد لدروءدو ل د لد قدقللدر دود  ولودي اادرل

يهدال لدري  دو ،لرادقللندي لنندهلادول هدال لرت لدرا  ا ولاولههملدر كقئزلدري لل وملن  هقلد

ر  ا  رلدري  ولرل  ايهق،ل قرا  ملدرا للاي  لدركفقلقالديكقدلا رلودراهن ر،للحيدقجلدردتلدرشدفق  رل

ودرنزدهرل  ل يق يلدر ود  ولودي اار،ل شككللسهمل  ل نا درلو  زلدزل دتسدال  قدلدرلايا دز ال

لجقع،لودرقح لوديكيشق .   قةل تو لرزاالئهلو ال هل  لدريا زلودي 

 ثانيا: الدراسات السابقة

لدرنزدهرل لافهوم لدرتسد ر ل اي    لدر  ر لذدا لدرسق  ر لدرتسد قا لدرققح قن  نقو 

لودرشفق  رل  لدراتدسةلكقي  :ل
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(لدسد رلهت الدري   ل رتلدسجرلااقس رلاتل  لواتل دال2010هج  لدرق و ل)

درا  ا ولودرا  اقال  لاني رل قو لدري   ا رل ق قلدراتدسةلر شفق  رلديددسلرلاولوجهرل ا ل

راي   دالدرجن،،لودراؤهكلدر  ا ،لو نودالدرةق  ،لواسيو لدراتس ر،ل ملد يةتدملدرانه ل

لاو) لدرتسد ر لن نر ل كو ا لدراسح ، لو)220دروهف  لا  اقً، لد يةتدمل218( ل م لا  ار، )

لدسج لدرتسد ر ل يقئ  لهله ا لح   لر تسد ر، لكأدد  لواتل دالدي يقق ر لاتل   لااقس ر ر

لدري   ا رل ل قو  لاني ر ل   لودرا  اقا لدرا  ا و ل ا  لوجهر لاو لديددسلر لر شفق  ر دراتدسة

جقجال تسجرل  تل لنقر ر،لكاقلهشقسالدرنيقئ لوجودل  وفلذدالديررل ح قئ رل  ز لي  ل

ق  ،لجقجالاي   دالدرتسد رلدراؤهكلدر  ا لوجقجلر قرةلد  وملنقر ،لو قرنسقرلرسنودالدرة

(:لهشقسال رتلوجودل  وفل  ز لي  لاي   لاسيو لدراتس رلوجقجل10ر قرةلهك  لاول)

لر قرةلدراتس رلدرايو ير.

(ل تسد رلهت الدرتلا   رل"لود عل يق يلدراسقجررلدري  ولرل2012و قاالحولكل)

رلاولوجهرلودرجود لدرشقا رلودر ال رل  نهاقل  لاتدسةلوكقررلدر ودلدرتور رل  لدرضفرلدر    

لونتدهمل لدرتسد ر لن نر لن ت لددد هق ل يق ي ل م لدرتسد ر لهت  لوريح  ي ل  هق" لدراتل لو  ا 

لر اسقجررل91) ل يق ي لهنق  لدن لدرت لدرتسد ر ل وه ا لديح قئ ر لدرا قرجر لو  ت لاتل دً، )

ل،لووجودلدس قق لدلجق  لدد لدح قئ ل  ول دري  ولرلودرجود لدرشقا رل  لدراتدسةلو ود علنق ح

لدرضفرلايو  ل   لدرتور ر لدر ود لوكقرر لاتدسة ل   لدرشقا ر لودرجود  لدري  ولر لدراسقجرر ي 

لدر    رلاولوجهرل ا لدراتل لو.ل

(ل إج دجلدسد رلهت الYilmaz & Altinkurt, 2012و قملل اقعلوهري نكوسال)

لدرينا ا ر، لودر  ر لودر تدرر لدرشفق  ر ل   لدراتس  ر لدر  قد  ل  وك قا ل  و لدر ال ر ل حص ل رت

لدرتسد رلاول) لدرالولل ا ونل  لا ق  تل271و كو الن نر لاولا  ا لدراتدسةلدر ق ولر )

لدرشفق  رل لو"ا  قة لدرينا ا " لدر  ر ل"ا  قة ل ود ير لدرق ق قا لجاع ل م ل  ك ق. ل   كو قه 

لديح قئ قال لتال  لاو لدرق ق قا ل ح  ك ل م لدر  قد ". لدرس و  لو"ا  قة لدرينا ا ر" ودر تدرر

لدر  لحو  لاتسدجلدروهف ر لرت  لدر  قد  لو  وك قا لدرينا ا ر لودرشفق  ر لودر تدرر لدرينا ا ر  ر

لرت ل لدرينا ا ر لودر تدرر لر شفق  ر لا  ف ر لاسيولقا لوجود لدرتسد ر ل يقئ  لوكشفا دراتدسة.

اتل  لدراتدسةلدر ق ولرلودر  رلدرينا ا رلرت لدرا  ا و،لوهنلهنقر لنال رلدس قق  رل لجق  رل

در  قد لراتسدجلدراتس رلو  وسدالدرا  ا ولر شفق  رلودر تدررلدرينا ا رلا  ف رل  ول  وك قال

لودر  رل  لدرة لج و.

(لدسد رلهت الدري   ل رتلدسجرلدريزدملاتل  لدراتدسةل2013وهج  لدرزنق  ل)

لدياقسدال ل تورر لدري   ا ي و لدرة ار لوسهة لدرشقس ر لاني ي  لاتدسة ل   لدر  ا ر در ق ولر

(ل303ق يلدرشفق  رلاولوجهرل ا لدرا  ا و،ل،ل كو الن نرلدرتسد رلاو)در    رلدرايحت ل يي

 ملد يةتدملدرانه لدروهف لدراسح لدريح    لاولتال لد يقق رلو ؤد للا  اقًلوا  ار،لح  

لدراتدسةل لاتل   لدريزدم لدسجر لهن: لدرتسد ر ل يقئ  لهله ا لح   لر تسد ر، لكأدودا افيو 
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لد لاني ي  لاتدسة ل   لدر  ا ر لدياقسدالدر ق ولر ل تورر لدري   ا ي و لدرة ار لوسهة رشقس ر

لكاقل لايو ير، ل تسجر لجقجا لدرا  ا و ل ا  لوجهر لاو لدرشفق  ر ل ييق ي لدرايحت  در    ر

هله ال  وفلذدالديررل ح قئ رل  لاجق لدري   ملودر  دسلدراتس  ل  ز لراي   لدراني رل

لدري   ا رلور قرةلاني رلدرشقس رلدري   ا ر.

لدرشا  ل)وهج   لاتل  ل2014  لااقس ر لدسجر ل رت لدري    لهت ا لدسد ر ل )

ل) نودال لراي   دا ً ل ق ق لدرا  ا و ل ا  لوجهر لاو لديددسلر لر شفق  ر ل    ن لاحق ار اتدسة

لدرانه لدروهف لدراسح ،ل لدري   ا ر،لودراؤهكلدر  ا (،لح  ل ملد يةتدم درةق  ،لودرا ح ر

ل لدر  نر لحجم ل 390و  غ ل يقئ  لهله ا لح   لاتل  لا  اقً، لااقس ر لدسجر لهن درتسد ر

دراتدسةل  لاحق ارل    ن،لجقجال تسجرل  تل لايو ير،لكاقلهشقسالدرنيقئ لوجودل  وفل

ذدالديررل ح قئ رل  ز لي  لاي   دالدرتسد ر،لدرا ح رلدري  ا رلوجقجالر قرةلدرا ح رل

ودل  وفل(ل نودا،لوهت  لنتملوج10درايو ير،لو نودالدرةق  لجقجالر قرةلهك  لاول)

ل  ز لي  لاي   لدراؤهكلدر  ا .

ل) لدرش قب لجقئز ل2016وهج   لا قل   ل يق ي لدسجر ل رت لدري    لهت ا لدسد ر )

درا  لنقتهللالدر ق  لريا زلديددجلدرحكوا لودرشفق  رل  لاتل لقالدري   رلودري   مل  لاحق ارل

لاو لدرتسد ر لن نر لو كو ا لدراسح ، لدروهف  لدرانه  لد يةتم لح   لاولفقًل224)ل س ت، )

واولفر،ل ملد يةتدملدي يقق رلكأدد لر تسد ر،لح  لهله ال يقئ لدرتسد رلهنلدسجرل يق يل

لدري   رل لاتل لقا ل   لودرشفق  ر، لدرحكوا  لديددج لريا ز لدر ق   لنقتهللا لدرا   لجقئز  ا قل  

لنت لدرتسد ر ل يقئ  لهله ا لكاق لايو ير، ل  تل  ل تسجر لجقجا ل س ت لاحق ار ل   ملودري   م

وجودل  وفل  ز لي  لاي   دا)لدرجن،،لودراساتلدرول ف ،لو نودالدرةق  (ل  ناقللوجتل

ل  وفل  ز لي  لاي   للدراؤهكلدر  ا ،لوجقجلر قرةلا ح رلدرقكقروسلوة.

هت ال رتل  تل ل(لدسد رل  ل  سي ول2018وهج  له ولكوشلودرش اقنلو  كقال)

دسةلدر ق ولرلددتكلدرة لديتض ،ل ملد يةتدملدسجرل يق يلدراسقجررلديددسلرلراتل  لدرات

ا  اقًلوا  ار،ل ملد يةتدملل(323درانه لدروهف لدراسح ،ل كو الن نرلدرتسد رلاولودرققرغل)

لديددسلرل لدراسقجرر ل يق ي لدسجر لهن لدرتسد ر ل يقئ  لهله ا لح   لر تسد ر، لكأدد  دي يقق ر

لنقر لكق ا لديتض  لدرة  لددتك لدر ق ولر لدراتدسة لدد لراتل   ل  ف لوجود لنتم لو ق و  ر،

لدر ق ولرل لدراتدسة لراتل   لديددسلر لدراسقجرر لرتسجر لدر  نر ل جق قا لايو يقا ل  و ً  ح قئ ق

 .ددتكلدرة لديتض ،ل  ز لراي   دالدرجن،،لودراؤهكلدر  ا ،لودرةق  

 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: 

 ققلنددالدرتسد ددقال دد لن نددرلدرتسد ددر،لوحجاهددق،لودرفاددرلدراسدديهت رلوديدد ،لكددار ل

 نوندددالاي  ددد دالدرتسد دددر.لود ف دددالدرتسد دددرلدرحقر دددرلادددعلدرتسد دددقالدرسدددق  رل ددد لد ددديةتدمل

دي يقق رلرجاعلدرق ق قالدرالعارلريح  يلهت هق،لودتي فالا هقل  لدرانه لدرايقدعل د لدرتسد در،ل

(،لودسد درل2010درانه لدروهف لدراسدح لكتسد درلدسد درلدرق دو ل)ح  لد يةتاالجا  هقل
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(.لو ا ددزالدرتسد ددرلدرحقر ددرلناددقل ددق هقل أ هددقلسكددزال  دد لن ددتلدرشددفق  رل2013درزنددق  )

ديددسلددرلودراسددقئ ر،لورددمللدديملدريوهددكل رددتله لدسد ددرل ح ددالنددولدرنزدهددر،لهولحيددتلس يهددقل

  رل دتلدتي فدالادعلدرتسد درلدرحقر درل د لهك د ل قرشفق  ر.لون  هل  اكولدر و ل أنلدرتسد قالدرسق

اولجق  ،ل يلهنلذر ليللنف لات لد ديفقد لدرققح دقنلانهدقل د ل ندتددلهداللدرتسد در،لادولح د ل

لد يكاق لدي قسلدرنا  ،لو نقجلهدد لدرتسد ر،لو ح  كلدرنيقئ .

 الطريقة واإلجراءات

 :الدراسة منهج

وذرد لدروهدف ،ل درادنه  دنيادتالدرتسد در ه ا يهق نو ورإلجق ر درتسد ر ههتد  ريح  ي

 .روه لو ح  كلو فس  ل يقئ لد يجق قاله  ددلن نرلدرتسد ر

 :الدراسة مجتمع

 كونلاجياعلدرتسد رلاولجا علا  اقالادتدسةلغد بل س دتلدرحكوا درلدريق  درلردودجل

،ل(لا  ادرًل337(،ل دقرغلندتدهمل)2020/2019س تلتدال لدرف دكلدرتسد د لديو لر دقمل)   قرل

ر  ددقرل س ددت،ل حسدد لديح ددقئ قاللدريق  ددرااددوللتس ددونل دد لاددتدسةلغدد بل س ددتلدرحكوا ددرل

(للقد وله د ددلاجيادعل1درودسد لنولاتل لرلدري   رلودري   مل  لرودجل  قرلدس ت،لوجدتو لس دمل)

ل.درتسد ر

 (1) الجدول 

 متغيراتها مستويات حسب الدراسة عينة أفراد توزيع

 %درااولر درنسقر در تدلدرفار/دراسيو  دراي   

 %83.09 280  كقروسلوة در  ا  دراؤهك

 %16.91 57 ن  ق دسد قا 

 %55.79 188 دون  اق  نودا 10 درةق    نودا

 %44.21 149  نودا 10 او دك   

 :عينة الدراسة

،لاا  ددرلراجياددعلدرتسد ددر،لتددال لدر ددقملدرتسد ددرل قري ل ددرلدر شددودئ ر ن نددر ددملدتي ددقسل

(،ل%60(لا  ادرً،له ل نسدقرل)151(،لح  لدشدياكلهداللدر  ندرلن دتل)2020-2019درتسد  ل)

(لد يقق رلن تلدر  نرلدي ييالن رلاولتقسجل30 مل يق يلد يقق رلدرتسد رلن  هم.لكاقل يق يل)

للل وعلعله  ددلن نرلدرتسد رلو  قًلر اي   دالدآل  ر:ل(2اجياعلدرتسد ر،لولق ولجتو ل)
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 (2)الجدول

 متغيراتها مستويات حسب الدراسة عينة أفراد توزيع

 %درااولر درنسقر در تدلدرفار/دراسيو  دراي   

 در  ا  دراؤهك

 

 %77.5 117  كقروسلوة

 %22.5 34 ن  ق دسد قا

 درةق    نودا

 

 %48.3 73 دون  اق  نودا 10

 %51.7 78  نودا 10 او دك  

%(،لهادقلادول77.5ااولدرل   دال)(لهنلحا رلدرقكدقروسلوةلهدملدين دتل نسدقرل(2لاه لدرجتو 

ل%(.لل51.7 نودال كق ال سقيهمل)10رتلهملدك  لاول

 الدراسة:  أداة

ر قلددقال يق دديلهدد ل ددملدر جددولل رددتلديدبلدري  ددو لودرتسد ددقالدرسددق  رلدراي   ددرل

 تسجرل يق يلاتل دالدراتدسةلدي ق  رل  ل  قرلدس تلرافهوملدرنزدهرلودرشدفق  رلادولوجهدرل

ح  ل مل نقجلهدد لدرتسد رلاول قكلدرققح دقنلن دتلدرد غملادولوجدودلدر تلدتلادول ا لدرا  اقا،ل

ديجنق رلدري ل حت النولافهوملدرشدفق  رل  د لوردمل وجدتلدسد دقال يحدتدلدرتسد قالدر    رلو

  د  لل51نولدرشفق  رلودرنزدهرلا قًلو  لدراجق لدراتس  ل  دقملدرققح دقنل قندقجلددد لاكو درلادول

لاوعنرلن تل يرلاجقيا.ل

 صدق أداة الدراسة

ًل(لاحكا11 ملدريأكتلاولهتفلهدد لدرتسد رلوذر ل   ءهاقلن تل) درةقد  للادولذو لق

وديتي ددقصل دد لدرجقا ددقالديسد  ددر،لو ددملديتددال دد هلهملواالحاددق هملحددو لاددت لاالجاددرل

  دد دالدي دديقق رلاددولح دد :)لاددت لانق ددقرلدرف دد دالر اجددق لدرددا ل نددتسجل حيدده،لووءددو ل

درف  دا،لوات لد رلو الارلدر  قغرلدر  ولدر(.لو دتل دمل جد دجلدري دتلالالن دتلدي ديقق رل  دتل

اونلاولح د لحدا ل  دملدرف د دا،لهولدي  دقد،لهولدردتا ،لل حك اهقلو ْيلاق هوهتل هلدراحك 

(ل  دد  ،لاوعنددرلن ددتل51)لهول نددقد لدر دد قغر،لو  ددغلاجاددولل  دد دالدي دديقق رل  ددتلدريحكدد م

%(لاولاجاونرلدراحكا ول دمل80اجقيالو   دالدي يقق ر.لو نقجلن تل جاقللاقللزلتلنول)

لئ ر.لدنياقدلهدد لدرتسد رل  وس هقلدرنهق

 ثبات أداة الدراسة  : 

حسقبلا قاكلك و ققخلهرفقلرف  دالدي يقق ر،لح د ل دمل د لديوردتل يق ديلدي ديقق رلل م

ا  ارل فقسفلعان لات هله قون ولو ملحسقبلا قاكلديس قق لل(30)ن تلدر  نرلدي ييالن رل

لذر .(للق ول5ودرجتو ل)    ون)لا قاكل ققالدي ي  دس(ل  ولدرييق   و.لكاقل

لل
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 (5الجدول )

 معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا لمجاالت الدراسة واألداة الكلية

 المجال
 المقياس ومجاالته

عدد 

 الفقرات

ثبات االتساق 

 الداخلي

 0.79 8 ودري   اقا ودي اار در ود  ولديو  دراجق 

 0.909 10 دراهقم  وعلع    ودرنزدهر درشفق  رلدر ق   دراجق 

 ديج دجدا    ودرنزدهر درشفق  رلدر قر  دراجق 

 ودري قاالا
11 

0.88 

 0.83 7 در ا  قا    ودرشفق  ر درنزدهرلدر د ع دراجق 

 0.89 10 دريودهك    ودرشفق  ر درنزدهرلدرةقا، دراجق 

  أتال  قا ديريزدم ودرنزدهر درشفق  رلدرسقدة دراجق 

 وا قل  هق دراهنر
5 

0.88 

 0.96 51 الكلية األداة

(لهنلا قادددكل قدددقالدي سدددقفلدردددتدت  ل"ك و قدددقخلهرفدددق"ل5هلهددد الدرنيدددقئ ل ددد لدرجدددتو ل) 

(Cronbach’s Alpha(لردددد لككددكل  دغل)0.79(.لكادقل  دوحددالر اجدقيال دد ول)0.958-

لاُلحظله هقلذدالا قادكل قدقالا  فدع.لون  دهلدنيقد الهداللدر د ملاالئادرلر قلدقالولكاقل(0.90

 غ ءهقلودرو وفل نيقئجهق.هاللدرتسد رلو ح  يل

 المعيار االحصائي:

كقنلا  قسلدرحكملريحتلتلدسجرل يق يلاتل دالدراتدسةلرافهوملدرنزدهرلودرشدفق  رلن دتلدرنحدول

لدآل  :

 درجة تطبيق مديرات المدارس لمفهوم النزاهة والشفافية لتحديد اإلحصائي المعيار

 درتسجر درايو  لدرحسق  

 ء  فهلجتدًل 1.80ه كلاول  1.00 اول

 ء  فر 2.60ه كلاول  1.80 اول

 ايو ير 3.40ه كلاول  2.60 اول

 نقر ر 4.20ه كلاول  3.40 اول

 نقر رلجتدًل 4.20 – 5.00اول

 متغيرات الدراسة: 

لدشيا الدرتسد رلدرحقر رلن تلدراي   دالدآل  ر:

 أوال : المتغيرات الوسيطة:

 ودسد قالن  ق(.دراؤهكلدر  ا ،لورهل ونقن:ل) كقروسلوةل .1
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 لل نودا(.ل10 نودال اقلدونلولدك  لاولل10 نودالدرةق  ،لورهقل ايقن:ل) .2

ل. يق يلاتل دالدراتدسةلرافهوملدرنزدهرلودرشفق  ردسجرللثانيا: المتغير التابع:

 المعالجة اإلحصائية:

رإلجق دددرلن دددتلدرسدددؤد لديو لادددوله دددا رلدرتسد دددرل ددد يملد ددديةتدملدرايو ددديقالدرحسدددق  رل -

دسجرل يق يلادتل دالدرادتدسةلرافهدوملدرنزدهدرلودرشدفق  رلودي ح د قالدرا  قسلرلرا   رل

رإلجق درلندولدرسدؤد لدر دق  ل دملد ديةتدملدرايو ديقالدرحسدق  رلاولوجهرل ا لدرا  اقا.لو

 ح  ددكلدتيقددقسلالدر نددقئ لرا   ددرلدرتيرددرلديح ددقئ رلر فدد وفلودي ح د ددقالدرا  قسلددر،لو

 يق ديللدراقه لرل د ولدرايو ديقالدرحسدق  رلري دتل داله د ددلن ندرلدرتسد درلن دتلاجدقيا

اتل دالدراتدسةلرافهوملدرنزدهرلودرشدفق  رلل  دز ل ردتلاي  د لدراؤهدكلدر  اد ،لو دنودال

 للدرةق  .

 نتائج الدراسة: -

تطبيق مديرات المددارس ما درجة ": قرسؤد لديو لودرا ل صلن تدرنيقئ لدرُاي   رل

؟  األساسددية فددي قددرب قصددبة إربددد لمفهددوم النزاهددة والشددفافية مددن وجهددة نظددر المعلمددات

رإلجق رلندولهدادلدرسدؤد ال دملحسدقبلدرايو ديقالدرحسدق  رلودي ح د دقالدرا  قسلدرلري دتل دال

اددتل دالدراددتدسةلدي ق د رل دد ل  ددقرل س ددتلدسجددرل يق ديله د ددلن نددرلدرتسد ددرلن دتل  دد دال

،لوكدكلاجدق لادولاجقي هدقللولقد ولجدتو لرافهوملدرنزدهرلودرشفق  رلاولوجهدرل اد لدرا  ادقا

ل(لذر .6)

 (6جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت 

مرتبة ة إربد لمفهوم النزاهة والشفافية درجة تطبيق مديرات المدارس األساسية في قصب

 تنازليا  

س مل

لدراجق 
لدراجق 

درايو  ل

 درحسق  *

دي ح د ل

لدرا  قس 
 درتسجرلدر  قر

6 
 دراهنر  أتال  قا ديريزدم ودرنزدهر درشفق  ر

 وا قل  هق
 نقر ر 1 999. 3.80

 نقر ر 2 879. 3.79 ودري   اقا ودي اار در ود  و 1

 نقر ر 3 913. 3.74 دريودهك    ودرشفق  ر درنزدهر 5

 نقر ر 4 937. 3.71 ودري قاالا ديج دجدا    ودرنزدهر درشفق  ر 3

 نقر ر 5 952. 3.64 دراهقم  وعلع    ودرنزدهر درشفق  ر 2

 نقر ر 6 980. 3.52 در ا  قا    ودرشفق  ر درنزدهر 4

 نقر ر  877. 3.70 درك  ر ديدد 
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دسجرل يق يلادتل دالدرادتدسةلدي ق د رل د ل  دقرل س دتل(لهنل6لالحظلاولجتو ل)

(ل3.70)نقر دددر(ل ايو ددد لحسدددق  ل)لرافهدددوملدرنزدهدددرلودرشدددفق  رلادددولوجهدددرل اددد لدرا  ادددقا

  أتال  دقا ديريدزدم ودرنزدهر درسقدة:لدرشفق  ر دراجق (.لح  لجقجل877. ق ح د لا  قس ل)

(ل تسجرل)نقر ر(ل اللل  لدرا  قدرل3.80  لدرا  قرلديورتل ايو  لحسق  ل)لوا قل  هق دراهنر

(ل تسجرلنقر رل د ل3.79 ايو  لحسق  ل)لودري   اقا ودي اار ديو :لدر ود  و دراجق در ق  رل

  لدرا  قدرلديت د  ل ايو د لحسدق  للدر ا  قا    ودرشفق  ر در د ع:لدرنزدهر دراجق ح ولجقجل

ر دددر(.لكادددقل دددملحسدددقبلدرايو ددديقالدرحسدددق  رلودي ح د دددقالدرا  قسلدددرل(ل تسجدددرل)نق3.52)

دسجدرل يق ديلري تل داله  ددلن نرلدرتسد رلن تلككل    لادول  د دالكدكلاجدق لادولاجدقيال

اددتل دالدرادددتدسةلدي ق ددد رل ددد ل  ددقرل س دددتلرافهدددوملدرنزدهدددرلودرشددفق  رلادددولوجهدددرل اددد ل

ل قهقلحس لدرايو يقالدرحسق  ر:،لو  اقلل  لن ضلرار لر اجقيالحس ل   درا  اقا

 ومعاييرها  المهنة بأخالقيات االلتزام والنزاهة المجال األول: الشفافية

 (7الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات 

 تنازليا  (، مرتبة ومعاييرها المهنة بأخالقيات االلتزام والنزاهة الشفافيةمجال 

 درف   لدرف   
لدرايو  

 درحسق  *

لدي ح د 

لدرا  قس 
 درتسجرلدر  قر

1 
 دري  د م اهندر هتال  دقا ن دت درادتل    حدق ظ

 .ودري   م دري   ر وعدس     ن  هق دران وص
 نقر رل1 1.026 3.97

3 
 ن دت   كز دري  در نقلر  أتال  قا دراتل     يزم

 .دي  دد   و دي سق  ر در ال قا
 نقر ر 2 1.080 3.81

5 
   ا ددر ا ددقل      دد   ن ددت  دراددتل    اددك

 .دراجياع   م اع  نسجم ودجياقن ر
 نقر ر 3 1.081 3.79

4 
  وءد ة ن دت  دقدس    قدلدر  سداقا   يسملدرادتل 

 .و يول هق ر اتس ر دراسي ق  ر در ؤلر
 نقر ر 4 1.077 3.73

2 
  ردت درهدقد  درن دت  أتال  دقا  دلدرادتل   دؤاو

 .و ددس هق دراتس ر  هال 
 نقر ر 5 1.168 3.72

 دراهنر  أتال  قا ديريزدم ودرنزدهر ديو :لدرشفق  ر دراجق 

 وا قل  هق
 نقر رل 999. 3.80

(لهنلدرايو دديقالدرحسددق  رلرف دد دالدراجددق لدرسددقدةل  دوحددال7لالحددظلاددولجددتو ل)

ل درادتل   حق ظ  الن تل"(لدري ل1(ل تسجرل)نقر ر(.لح  لجقجالدرف   ل)3.97ل-3.72  ول)

"ل  لدرا  قدرلديوردتل.ودري   م دري   ر وعدس     ن  هق دران وص دري   م اهنر هتال  قا ن ت

  دؤاو(لدري ل  الن تل"2(ل تسجرل)نقر ر(،ل  لح ولجقجالدرف   ل)3.97 ايو  لحسق  ل)
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ديت د  ل ايو د لل"ل  لدرا  قدر.و ددس هق دراتس ر  هال   رت درهقد  درن ت  أتال  قا دراتل  

ل(ل تسجرل)نقر ر(.ل3.72حسق  ل)

 والتعليمات واألنظمة الثاني: القوانين المجال

 (8الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات 

 ، مرتبة تنازليا  والتعليمات واألنظمة القوانينمجال 
لس م

لدرف   
لدرف   

لدرايو  

 درحسق  *

لدي ح د 

لدرا  قس 
 درتسجرلدر  قر

1 
 نو در قدس  ودري   اقا ودي اار در ود  و   يقيلدراتل 

 .درا  اقا جا ع ن ت ودري   م دري   ر وعدس 
 نقر ر 1 1.025 3.95

3 
 ودري   اقا ودي اار در ود  و ن ت درا  اقا  دراتل   ُي ع

 .دراتس ر ددتك دري  ولر  قر ا  ر دراي   ر
 نقر ر 2 1.088 3.90

2 
ًل وههتد هق دري  ولر درس ق قا دراتل    يقي  ر ق ون و  ق

 . ه درا او  ودري   م دري   ر
 نقر ر 3 969. 3.85

6 
 او دراني  ر ديجياقن ر در تدرر دراتس ر  اتل    دن 

 .ودري   م دري   ر وعدس   ق ون
 نقر ر 4 1.033 3.80

 نقر ر 5 1.032ل3.73 .ر ي   م درتلا  د  ر دراققدع دراتس ر اتل     دن  7

5 
 و  قًل درانق   درو ا    درهقار در  دسدا دراتل    يةا

 .ودري   اقا رد اار
 نقر ر 6 1.035 3.72

8 

 د ةقذ    درا  اقا اشقسكر ن ت دراتل    ح ص

 دري  ولر ودي اار در ود  و ن ت دراسينت  در  دسدا

 .دراتل لر هو دروعدس  او در قدس 

 نقر ر 7 1.078 3.69

4 
  قريش ل قا لي  ي اق كك قار ا  ا دراتل    وءة

 .وا قل  هق دري  ولر
 نقر ر 8 1.127 3.65

 نقر رل 879. 3.79 ودري   اقا ودي اار دراجق لدر ق  :لدر ود  و

(لهنلدرايو يقالدرحسق  رلرف د دالدراجدق لدر دق  ل  دوحدال د ول8لالحظلاولجتو ل)

 دادرادتل   يقدي(لدريد ل  دالن دتل"1(ل تسجرل)نقر ر(.لح  لجدقجالدرف د  ل)3.65-3.95)

"ل د ل.درا  ادقا جا ع ن ت ودري   م دري   ر وعدس  نو در قدس  ودري   اقا ودي اار در ود  و

(لدريدد ل4(ل تسجددرل)نقر ددر(،ل دد لحدد ولجددقجالدرف دد  ل)3.95درا  قددرلديورددتل ايو دد لحسددق  ل)

"ل د ل.وا قل  هدق دري  ولدر  قريشد ل قا لي  دي ادق كدك ر ا  ادقا درادتل    وءدة  الن تل"

ل(ل تسجرل)نقر ر(.ل3.65درا  قرلديت   ل ايو  لحسق  ل)
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 التواصل في والشفافية النزاهةالمجال الثالث: 

 (9الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات 

 (، مرتبة تنازليا  التواصل في والشفافية النزاهةمجال 

س مل

لدرف   
 درف   

لدرايو  

 درحسق  *

دي ح د ل

لدرا  قس 
 درتسجرلدر  قر

1 
 دراتل    و دراتس  ر ديددس     دي  قيا  يا ز

 دري   ت نو    ت   قرا و ر ودرا  اقا
 نقر ر 1 1.052 3.86

4 
 ددتك ودرا  اقا دراتل     و ايققدرر   ر لوجت

 دراتس ر
 نقر رل2 1.055 3.81

8 
 دراتس ر   و ديجياقن ر در ال قا  دراتل    زع

 .دراح   ودراجياع
 نقر ر 3 1.005 3.81

10 
   و وديجياقن ر دي سق  ر در ال قا  دراتل   شجع

 .درا  اقا
 نقر ر 4 1.071 3.80

2 
 لي  ي   اق سؤليهق نو ر ا  اقا  دراتل   ق و

لدراتس ر  س ق قا
 نقر ر 5 1.067 3.77

5 
   و وديجياقن ر دي سق  ر در ال قا دراتل    شجع

 .درا  اقا
 نقر ر 6 1.103 3.75

 نقر ر 7 1.042 3.72ل  تدرر درا  اقا جا ع اع دراتل    ي قاك 3

9 
     ا ي حق هو و أتا درا  اقا دراتل    ش  

 .ودرن قشقا ديجياقنقا
 نقر ر 8 1.034 3.65

 نقر ر 9 1.159 3.62 .واييوس  حتل ر د  ق  و قئك دراتل    و   6

7 
 نو ر ي ق   انق قر   ار ر ا  اقا دراتل    و  

ًل اسدئهق  .ذر     ودراسقود  در تدرر ايوت ق
 نقر ر 10 1.112 3.62

 نقر رل 913. 3.74لدريودهك    ودرشفق  ر در قر :لدرنزدهر دراجق 

(لهنلدرايو يقالدرحسق  رلرف  دالدراجدق لدر قرد ل  دوحدال د ول9)لالحظلاولجتو ل

 دي  دقيا  يا دز(لدري ل  الن تل"1(ل تسجرل)نقر ر(.لح  لجقجالدرف   ل)3.86ل-3.62)

"ل د لدرا  قدرلديوردتلدري   دت ندو    دت   قرا و در ودرا  ادقا درادتل    و دراتس  ر ديددس    

(لدريدد ل  دديقلن ددتل7،6 دد لحدد ولجددقجالدرف دد  ل)ل(ل تسجددرل)نقر ددر(،3.86 ايو دد لحسددق  ل)

ًل اسدئهدق ندو ر ي ق د  انق دقر   ادر ر ا  ادقا دراتل  لو  " "ل.ذرد   د  ودراسدقود  در تدردر ايوت دق

(ل3.62"ل  لدرا  قرلديت د  ل ايو د لحسدق  ل).واييوس  حتل ر د  ق  و قئك دراتل  لو  "

ل تسجرل)نقر ر(.ل
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 والتعامالت اإلجراءات في والنزاهة : الشفافيةالرابع  المجال

 (10الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات 

 ، مرتبة تنازليا  والتعامالت اإلجراءات في والنزاهة الشفافيةالمجال 

لس م

لدرف   
 درف   

لدرايو  

 درحسق  *

لدي ح د 

لدرا  قس 
 درتسجرل  قررد

 نقر ر 1 1.027 3.84 ريوج هق هق. قادرا  ا  نف ا ن ت دراتل    ح صل4

7 
 دون قادرا  اد رجا دع درا  وادقا  و    ن ت دراتل    ح ص

 .د ي نقج
 نقر ر 2 1.189 3.82

 نقر ر 3 1.122 3.81 . اوءون ر درول ف ر هق  دسد  دراتل    يةا 1

 نقر ر 4ل1.000 3.75 .درا  اقا رجا ع ديددسلر در  دسدا دراتل    ش   5

 نقر ر 5 1.058 3.73 .اني  ر ه ققب ن ت  نقجًل ديددسلر   دسد هق  دراتل   يةال2

3 
 غ   او درا  اقا جا ع ن ت ديددسلر در  دسدا دراتل    يقي

 .د ي نقج
 نقر ر 6 1.093 3.71

 نقر ر 7 1.058 3.70 .ديددسلر در  دسدا د ةقذ  قك كق  ر ا  واقا دراتل   جاع 11

 نقر ر 8 1.140 3.68 . ح ز دون درا  اقا جا ع دراتل    حق   8

 نقر ر 9 1.150 3.65 .درول ف ر دركفقج  حس  درسنولر دري قسل   لدراتل   ضع 10

 نقر ر 10 1.120 3.60 .ر يا اقا نقدرر  ج دجدا    دراتل  و   9

 نقر ر 11 1.175 3.57 .دري  ولر در  دسدا هنع    درا  اقا دراتل    ُش   6

 نقر رل 937.ل3.71 ودري قاالا ديج دجدا    ودرنزدهر ر د ع:لدرشفق  ردلدراجق 

ل) لدر قر ل  دوحال10لالحظلاولجتو  لدراجق  لرف  دا لدرايو يقالدرحسق  ر لهن )

ل) ل)3.84ل-3.57  و لدرف    لجقجا لح   ل)نقر ر(. ل تسجر ل"4( لن ت ل  ا لدري    ح ص(

(ل تسجرل3.84"ل  لدرا  قرلديورتل ايو  لحسق  ل).ريوج هق ه درا  اقا  نف ا ن ت دراتل  

ل  ُش  (لدري ل  الن تل"6)نقر ر(،ل  لح ولجقجالدرف   ل)  هنع    درا  اقا دراتل  

ل(ل تسجرل)نقر ر(.ل3.57"ل  لدرا  قرلديت   ل ايو  لحسق  ل).دري  ولر در  دسدا
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 المهام توزيع في والنزاهة الشفافيةالخامس:  المجال

 (11الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات 

 ، مرتبة تنازليا  المهام توزيع في والنزاهة الشفافيةالمجال الثاني 
لس م

لدرف   
 درف   

لدرايو  

 درحسق  *

لدي ح د 

لدرا  قس 
 درتسجرلدر  قر

5 
 غ د  ادو ر ا  اد و در  ءد ر ديجدقعدا درادتل    انة

 . ا  ز
 نقر ر 1 1.155 3.75

10 
 انق ددقق هم  دد  درا  اددقا جا ددع دراددتل    شددقس 

 .ديجياقن ر
 نقر ر 2 1.127 3.75

1 
  نزدهر( درا  اقا   و درول ف ر دراهاقا دراتل    وعل

 )ودرشفق  ر
 نقر ر 3 1.183 3.70

 نقر ر 4 1.100 3.70 .دركفقج  حس  دراودد انس   دراتل    ةيقس 6

9 
 ه شدير  د  دراتس در ريا  دك درا  ادقا درادتل     شدة

 .اوءون ه  ي ل ر دروعدس 
 نقر ر 5 1.112 3.67

7 
 درا دتسدا حسد  درول ف در دراهادقا  درادتل   دوعل

 . شفق  ر ر ا  ا و دراد  ر
 نقر ر 6 1.148 3.66

 نقر ر 7 1.066 3.60 .درا  اقا رجا ع دراكيق ر دريجه زدا دراتل    و   4

3 
  د  ر اشدقسكر درا  ادقا رجا دع درف هدر دراتل   لي ة

 .د ي نقج دون درةقسج ر درنشق قا
 نقر ر 8 1.207 3.59

42 
 درا  ادقا رجا دع دري   ا در درو دقئك  درادتل   دو  

 . ح ز دون  شفق  ر
 نقر رل9 1.154 3.52

8 
 درا دتم ديءدق   ر جهدت درول ف ر درحود ز دراتل     تم

 .دروعدس   ود  و حس  درا  اقا او
 نقر رل10 1.107 3.50

 نقر رل 952. 3.64 :دراهقم  وعلع    ودرنزدهر درةقا،:لدرشفق  ر دراجق 

(لهنلدرايو يقالدرحسق  رلرف  دالدراجق لدر ق  ل  دوحال د ول11لالحظلاولجتو ل)

 درادتل    ادنة(لدري ل  يقلن تل"10،لل5جقجالدرف   ل)(ل تسجرل)نقر ر(.لح  ل3.50-3.75)

  د  درا  ادقا جا دع درادتل    شدقس "ل". ا  دز غ د  ادو ر ا  ادقا در  ءد ر ديجدقعدا

(ل تسجرل)نقر ر(،ل  لحد ول3.75  لدرا  قرلديورتل ايو  لحسق  ل)ل".ديجياقن ر انق قق هم

 ادو درا تم ديءق   ر جهت درول ف ر درحود ز دراتل     تم(لدري ل  الن تل"8جقجالدرف   ل)

(ل تسجددرل3.50"ل دد لدرا  قددرلديت دد  ل ايو دد لحسددق  ل).درددوعدس   ددود  و حسدد  در  ا ددقا

ل)نقر ر(.ل
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 العمليات في والشفافية السادس: النزاهة المجال

 (12درجتو ل)

درايو يقالدرحسق  رلودي ح د قالدرا  قسلرلري تل داله  ددلن نرلدرتسد رلن تل   دال

ًلدر ا  قا ودرشفق  ر درنزدهردراجق لديو ل ل،لا  قرل نقعر ق
لس م

لدرف   
 درف   

لدرايو  

 درحسق  *

لدي ح د 

لدرا  قس 
 درتسجرلدر  قر

6 
 وهور قج دري قر( او درا  اقا سءق ات  دراتل  ل    ،

 )دراح   ودراجياع دياوس
 نقر ر 1 1.082 3.62

7 
 هددج ن ت ر س ي   و ت  ي س ق ر  اقم دراتل  ل  يقنت

 )و  قر وا  ا و نقا  و( او در قا  و
 نقر ر 2 1.138 3.60

3 
 دي جقع   نر ح  او درا  اقا هددج دراتل      م

لوشفق ر ودءحر ا قل   ءاو اسيا   شكك ودرجود 
 نقر ر 3 1.069 3.56

5 
 دريحتلقا راودجهر درحتل ر دريكنوروج ق دراتل    سيةتم

 درا قه  
 نقر ر 4 1.111 3.56

2 
ًل دراتل    و    ن ت درح و     ر ا  اقا ايكق ار   هق

 درةتاقا
 نقر ر 5 1.113 3.52

4 
 و ونهق  قك  قراشكالا ر ينقؤ   ن قا دراتل    ضع

 .رح هق   قرر ار قا و لجقد
 نقر ر 6 1.094 3.52

1 
ًل دراتل    و    هجك او ر ا  اقا د ي دحقا ري    هنتو ق

لهواشكال  وحك دراؤ سر  يول 
 ايو ير 7 1.318 3.25

 نقر رل 980. 3.52 در ا  قا    ودرشفق  ر دراجق لدرسقدة:لدرنزدهر

(لهنلدرايو دديقالدرحسددق  رلرف دد دالدراجددق لدر د ددعل  دوحددال12لالحددظلاددولجددتو ل)

  درادتل     ،(لدري ل  الن تل"6(ل تسجرل)نقر ر(.لح  لجقجالدرف   ل)3.62ل-3.25  ول)

 د لدرا  قدرلديوردتلل)دراح د  ودراجيادع ديادوس وهور دقج دري قدر (ادو درا  ادقا سءدق ادت 

  دو  (لدري ل  الن دتل"1(ل تسجرل)نقر ر(،ل  لح ولجقجالدرف   ل)3.62 ايو  لحسق  ل)

ًل درادتل   "ل د لاشدكال هم وحدك دراؤ سدر  يدول  هجدك ادو ا  ادقاد ي دحدقالدر ري  د  هدنتو ق

ل(ل تسجرل)نقر ر(.ل3.25درا  قرلديت   ل ايو  لحسق  ل)

"هدل توجدد فدروق  ات داللدة إحصدائية عندد مسدتو  نتائج السؤال الثاني الديي ندص علدى: 

درجددة تطبيددق مددديرات بددين متوسددطات اسددتجابات أفددراد الدراسددة حددول  (≤0.05)الداللددة 

 األساسددية فددي قصددبة إربددد لمفهددوم النزاهددة والشددفافية مددن وجهددة نظددر المعلمدداتالمدددارس 

 تعز  إلى متغير المؤهل العلمي وسنوات الخبرة"؟ 

تسجددرلدرا  قسلددرلر ددملد ددية دجلدرايو دديقالدرحسددق  رلودي ح د ددقالأوال : المؤهددل العلمددي:  

شدفق  رلادولوجهدرل اد ل يق يلاتل دالدراتدسةلدي ق  رل  ل  دقرل س دتلرافهدوملدرنزدهدرلودر

ح دد ل ددملد ددية دجلدرايو دديقالدرحسددق  رلودي ح د ددقالدرا  قسلددرلن ددتلحسدد ل، درا  اددقا
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دراؤهكلدر  ا ل) كقروسلوة،لدسد قالن  ق(ل قيءق رل رتل ج دجلدتيققسلالدر نقئ ،لوكاقلهدول

لاق ول  لدرجتدو لدآل  ر:ل

 (13جدول )

الدراسة الرئيسية حسب متغير المؤهل العلمي: اختبار ت الثنائي حول مستو  مجاالت أداة 

 بكالوريوس، دراسات عليا
دتيققسلالدر نقئ لحو لاسيو لاجقيالهدد ل

 درتسد رلدر ئ سرلحس لاي   لدراؤهكلدر  ا 

لن  ق كقروسلوة،لدسد قال

 در تد درفار
درايو  ل

 درحسق  

دي ح د ل

 درا  قس 
   ارلا

درتيررل

 ديح قئ ر

 868. 3.84 117  كقروسلوة ودري   اقا ودي اار در ود  وديو :ل دراجق 
1.46

5 
.145 

   900. 3.59 34 ن  ق دسد قا 

  وعلع    ودرنزدهر در ق  :لدرشفق  ر دراجق 

 :دراهقم
 623. 493.- 981. 3.62 117  كقروسلوة

   856. 3.71 34 ن  ق دسد قا 

 ديج دجدا    ودرنزدهر در قر :لدرشفق  ر دراجق 

 ودري قاالا
 569. 571. 946. 3.74 117  كقروسلوة

   913. 3.63 34 ن  ق دسد قا 

 906. 118. 982. 3.52 117  كقروسلوة در ا  قا    ودرشفق  ر در د ع:لدرنزدهر دراجق 

   988. 3.50 34 ن  ق دسد قا 

 984. 020. 920. 3.74 117  كقروسلوة دريودهك    ودرشفق  ر درةقا،:لدرنزدهر دراجق 

   899. 3.74 34 ن  ق دسد قا 

 ديريزدم ودرنزدهر درسقدة:لدرشفق  ر دراجق 

 وا قل  هق دراهنر  أتال  قا
 468. 728. 1.026 3.84 117  كقروسلوة

   903. 3.69 34 ن  ق دسد قا 

 676. 419. 887. 3.72 117  كقروسلوة درك  ر ديدد 

   852. 3.65 34 ن  ق دسد قا 

(لنددتملوجددودل دد وفلذدالديرددرل ح ددقئ رلننددتلاسدديو لدرتيرددرل13درجددتو ل)لليقدد ولاددو

دسجرل يق يلاتل دالدراتدسةلدي ق  رلحو ل  لد يجق قاله  ددلن نرلدرتسد رلل

  دز ل ردتلاي  د لدراؤهدكلل  ل  قرل س تلرافهوملدرنزدهرلودرشفق  رلاولوجهرل اد لدرا  ادقا

ل تلجا علدراجقيالون تلديدد لدرك  ر.لدر  ا ل) كقروسلوة،لدسد قالن  ق(لن

 ثانيا : سنوات الخبرة: 

دسجددرل يق دديلاددتل دالدرا  قسلددرل ددملد ددية دجلدرايو دديقالدرحسددق  رلودي ح د ددقالل

ح د ل، دراتدسةلدي ق  رل  ل  قرل س تلرافهوملدرنزدهرلودرشفق  رلادولوجهدرل اد لدرا  ادقا
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 ددملد ددية دجلدرايو دديقالدرحسددق  رلودي ح د ددقالدرا  قسلددرل قيءددق رل رددتل جدد دجلدتيقددقسلال

لدر نقئ ،لوكاقلهولاق ول  لدرجتدو لدآل  ر:ل

اختبار ت الثنائي حول مستو  مجاالت أداة الدراسة الرئيسية حسب متغير سنوات  (14جدول )

 ة الرئيسية حسب سنوات الخبرةالخبرة اختبار ت الثنائي حول مستو  مجاالت أداة الدراس

 در تد درفار 
درايو  ل

 درحسق  

دي ح د ل

 درا  قس 
   ارلا

درتيررل

 ديح قئ ر

 ديو :لدر ود  و دراجق 

 ودري   اقا ودي اار

  اق  نودا 10

 دون
73 3.94 .904 2.162 .032 

 
 10 او دك  

  نودا
78 3.64 .833   

 ودرنزدهر در ق  :لدرشفق  ر دراجق 

 :دراهقم  وعلع   

  اق  نودا 10

 دون
73 3.75 1.010 1.356 .177 

 
 10 او دك  

  نودا
78 3.54 .890   

 ودرنزدهر در قر :لدرشفق  ر دراجق 

 ودري قاالا ديج دجدا   

  اق  نودا 10

 دون
73 3.85 .989 1.671 .097 

 
 10 او دك  

  نودا
   874. 3.59ل78

 ودرشفق  ر در د ع:لدرنزدهر دراجق 

 در ا  قا   

  اق  نودا 10

 دون
73 3.62 1.099 1.274 .205 

 
 10 او دك  

  نودا
78 3.42 .850   

 درةقا،:لدرنزدهر دراجق 

 دريودهك    ودرشفق  ر

  اق  نودا 10

 دون
73 3.77 1.001 .392 .696 

 
 10 او دك  

  نودا
78 3.71 .827   

 درسقدة:لدرشفق  ر دراجق 

  أتال  قا ديريزدم ودرنزدهر

 وا قل  هق دراهنر

  اق  نودا 10

 دون
73 3.86 1.064 .669 .505 

 
 10 او دك  

  نودا
78 3.75 .937   

 درك  ر ديدد 
  اق  نودا 10

 دون
73 3.80 .950 1.333 .185 

 
 10 او دك  

  نودا
لل 799. 3.61 78

(لندددتملوجدددودل ددد وفلذدالديردددرل ح دددقئ رلنندددتلاسددديو لدرتيردددرل13ليقددد ولادددولدرجدددتو ل)ل

دسجرل يق يلاتل دالدراتدسةلدي ق  رلحو ل  لد يجق قاله  ددلن نرلدرتسد رلل
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  دز ل ردتلاي  د ل دنودالل  ل  قرل س تلرافهوملدرنزدهرلودرشفق  رلاولوجهدرل اد لدرا  ادقا

 نودا(لن تلجا علدراجقيالون تلديدد لدرك  در،لل10 نودال اقلدون،لهك  لاولل10درةق  ل)

(ل2.162 ق دددي نقجلدراجدددق لديو لدر دددود  ولودي اادددرلودري   ادددقا،لح ددد ل   دددال  ادددرلال)

ل نودال اقلدون(.لل10(،لوكق الدرف وفلر قرةل ارل)0.032و اسيو لديررل)

للنتائج مناقشة ال
تطبيدق مدديرات المددارس األساسدية ما درجة  :ودرا للنصلن تلديو  دله ال يقئ لدرسؤد ل

 يق دديلدسجددرللهن؟  فددي قصددبة إربددد لمفهددوم النزاهددة والشددفافية مددن وجهددة نظددر المعلمددات

اددتل دالدراددتدسةلدي ق دد رل دد ل  ددقرل س ددتلرافهددوملدرنزدهددرلودرشددفق  رلاددولوجهددرل ادد ل

 ديريدزدم ودرنزدهدر درشدفق  ر)لح د لح دكلاجدق لجقجال تسجرلل  تل ل"نقر ر"،ل،ل تدرا  اقا

 وا قل  هددق(لن ددتلدرا  قددرلديورددتل ددأن تلايو دد لل  ددهلاجددق ل)در ددود  و دراهنددر  أتال  ددقا

درنزدهددرل جددقجلاجددق للهاددقل دد لدرا  قددرلديت دد  ،ل.ودري   اددقا(ل دد لدرا  قددرلدر ق  ددر ودي ااددر

 تل  ز لهاللدرني جرلحس ل  تل دالن نرلدرتسد درلادولسجرلنقر ر.لودرشفق  رل  لدر ا  قالو ت

درددتوسلدرددا ل ؤدلددهلدراددتل دال قرقحدد لنددولا ددقل  لو دد ملدرا  اددقال رددتلنددت لد ددققبللانهددقلدنل

درنزدهرلودر تدررلودرا تد  رلودروءو ،لودراسقجررل  لديناق لودرااقس دقالديددسلدر،للهد ل

 دتلديجد دجدالددتدكلدراتس درل ي ل در،لوا   درلهوجدهل رتلدرق تلنولدر ق،،لودر اوض،لو   

درددن صلودرة ددكلودر اددوضل دد لدراتس ددر.لكاددقلدنل ددو   لاددتل دالدراتس ددرلر ا  واددقالدريدد ل

 ي  دديل قرس ق ددقالودرددناملودر ددود  ولودر دد دسدالودر ددودئةلركق ددرلدراددود ن و،ل قيءددق رل رددتل

نددولهددئهددملدرددول ف ،لواددـقلاسددقجررلدرا  اددقالناددقلل ي  ددونلاددولهناددق لووجددوبلاسددقجريهمل

و يفدديلهدداللدرني جددرلاددعلاددقلهشددقسل ر ددهلدرزنددق  للددـ تسلنددـنهملاددـول دد وك قالو  دد  قا.ل

(ل دددأنلجا دددعلدراؤ سدددقال دددقتيال ل ونهدددقلوحجاهدددقل ددد لدو لدر دددقرمل شدددككلندددقم،ل2014)

واؤ سددقالدري  دد ملدراتس دد ل شددككلتددقصل سدد تلل رددتل يق دديلدرشددفق  رلريأك ددتلاقددتهلدرنزدهددرل

وعلقد لاسقحرلجود لديددجلوهويًلر يا دزلودرف قر در،لويل يدود  لدرشدفق  رل د لهلدرلودروءو ،ل

اؤ سدرلدونل   ددهددقل قراسددقجرر،لو  ددملدر دد ملا ددكلدري ددقونلودر ددتفلودياق ددرلوديتددالص،ل

ح  ل    لدرا  حرلدر قادرلن دتلدرا د حرلدرةقهدر،لو دزدددلاسدؤور رلدراؤ سدقالدري  ولدرل

و ددتلقئا ولن  هددق،لون ددتلجا ددعلدر ددقا  ول  هددقل دد ل يق دديلدرشددفق  ر.ل ادد دًلر ق ددتلديتال دد لر  دد

دراؤ سدقالدري  ولدرل  دق  لدرك  د ل(ل دأنل2017 ةي  لهاللدرني جرلاعلاقلهشقسل ر هلدر قادت ل)

اولدرتو لاولاشدكالال ددسلدر،ل يا دكل د لدري   دتلودرد و  ولوهد و رل جد دجدالدر ادك،لاادقل

تلذر لاولدآل قسلدرس ق رلن دتلدي د ددلون دتلدراؤ سدرللسق لدري هكلديددس ،لواقللي   لن 

 شككلنقملادولءد  لديددجلو دت  لدريح د ك،لورهدادليل دتلادول دو   لاجاوندرلادولدآلر دقال

راودجهرلهادلدرنوللاولدراشكالال هت ل حج اهقلودرحتلانهق،لودرسد  لريجند لدآل دقسلدرسد ق رل

تد لدرانشدود ل تسجدرلنقر درلادولدركفدقج لرهقلن تلدراؤ سرلدري   ا ر،لوذر لر وهو ل رتلديهد

ودرفقن  ر،لوذر لنول  ليل يول ل املدراسقجرر،ل اقللينق د لادعلدري دتملدري ند لودرحضدقس .ل
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(،لودسد درل2016ودتي فال ي جرللدرسؤد لديو لاعل ي جرلدسد رلككلاولدسد رلدرش قبل)كاقل

ه دددولكدددوشلودرشددد اقنلو  كدددقالل(،لودسد دددر2014درشدددا  ل)(،لودسد دددرل2013درزندددق  ل)

 ,Yilmaz & Altinkurtودسد ددرلل اددقعلوهري نكددوسال)(،ل2018درجقددوس ل)ل(،2018)

لودري لجقجالااقس رلافهوا لدرنزدهرلودرشفق  رل  هقل تسجرلايو ير.لل(،لودسد ر2012

"هددل توجددد فددروق  ات داللددة انق شددرلدرنيددقئ لدرُاي   ددرل قرسددؤد لدر ددق  لودرددا ل ددصلن ددت:ل

بددين متوسددطات اسددتجابات أفددراد الدراسددة حددول  (≤0.05)إحصددائية عنددد مسددتو  الداللددة 

درجددة تطبيددق مددديرات المدددارس األساسددية فددي قصددبة إربددد لمفهددوم النزاهددة والشددفافية مددن 

ح دد لدلهدد التعددز  إلددى متغيددر المؤهددل العلمددي، وسددنوات الخبددرة ؟  وجهددة نظددر المعلمددات

نتملوجودل  وفل  ز لراي   دالدرتسد رل)دراؤهكلدر  ا ،لو دنودالدرةقد  (،لوذرد لدرنيقئ ل

 ق فقفلجا علدرا  اقالن تلهها رلدرتوسلدرا ل قارهلدراتل دالادولهجدكل ح  ديلافهدوملدرنزدهدرل

ودرشفق  رلرت لدرا  اقا،لدونلدرنا ل رتل نودالتق  لدراتل  لهولاؤه هقلدر  ا ،لي هقل س تل

ادولتدال لدريدزدملدرادتل دال أتال  دقالدراهندرلدريد ل شد  للودرنزدهدر درشدفق  ريلجقد ل رتل ح  د

تل  دز لدرني جدرل ردتل أ هقلجزجله ق  لاول جق لود يا دسلرلدر  رل  ولدراتل  لودرا  اقا.لو 

 نفداللجا دعلدرا  ادقا،لوودري   اقا،لو يودهكلاعل ودي اار دريزدملدراتل دال ييق يلدر ود  و

 نزدهرلوشفق  ر،لن تلجا علدرا  اقالدونلديتدال  د وللدراهقم  وعلع،ل قاالاودري ديج دجدا

دينيققسلاؤهكلدراتل  ،لهول ي  لتق  هقلد يالاهقلر ان د لديددس .لوي فدقفلدرادتل دالن دتل

هها رلدرتوسلدرا لاول ؤدلهلاول ح  يلدرنزدهرلودرشفق  رلددتدكلدراؤ سدرلدري  ولدرل)دراتس در(ل

د ف ددالهدداللدرني جددرلاددعل ي جددرلدسد ددرل رلدرا  واددقالرددت لدرا  اددقا.لاددولهجددكلوءددو لوشددفق 

ه دددددددولكدددددددوشلودرشددددددد اقنلل(،لودسد دددددددر2016(،لودسد دددددددرلدرشددددددد قبل)2013درزندددددددق  )

(،لودريدد ل ددنصلن ددتلنددتملوجددودل دد وفل  ددز لي دد لاي  دد دالدرتسد ددر،ل2018و  كددقا)

ودري ل نصلن تلنتملوجدودلل(،2014درشا  ل)لودتي فال ي جرلهاللدرتسد رلاعل ي جرلدسد ر

ل  وفل  ز لي  لاي   دالدرتسد ر.ل

 التوصيات

ل نقًجلن تلدرنيقئ لدري ل وه ال ر هلدرتسد ر،للوه لدرققح قنل قآل  :

ل  تم .1   ود  و حس  درا  اقا او درا تم ديءق   ر جهت درول ف ر درحود ز دراتل   هن

لدرو قئك ل و    لاع لدري   ا ر دروعدس ، ل، لجا ع ل  و ش    در  دسدا هنع درا  اقا

 . ح ز دون  شفق  ر  دري  ولر

هنل قي تلدراتل  ل  لاؤ سيهقلدري  ولرلنولجا علدرااقس قالدرا    لر  لقرلودرش ،لوهنل .2

 يسمل قروءو لودينالنلنولدرنشق لودرااقس قالدري ل يملددتكلدراتس ر،لوهنل  ياتل

لدرتلا  د  لاققدع ل  زلز لن ت لديددسلر له قر قهق لدرف    لو كق ؤ لودراسقود  ل  ول ر ص

 .ا  اق هق
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لدراتس رل .3 لهفحر لن ت ل يقجق هق لو نش  لدراتس  ر لديذدنر لدوس لدراتل   ل ف ك هن

ديركي و  ر،لوهنلليمل حتل هقل ق يا دس،لو  ي لهوس لهقد رلوها نرلو زلهرلناقل  ومل

ل رلو زدهر. هلدرا  اقالاول  قر قالوه شيرلوغ  لذر لااقللج  لددت هقلدراتس رل شفق 

لل
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 المراجع العربية

لديددسلرلدراسقجررل يق يلدسجرل(.2018ن  .)لو  كقا،لان   ،لودرش اقن،ل قرم،لكوش،له و

 التربوية للدراسات اإلسالمية المجلةلديتض .لدرة لددتكلدر ق ولرلدراتدسةلراتل  

 582-546(،8)26ل.والنفسية

ومديرات المدارس للشفافية اإلدارية درجة ممارسة مديري (.ل2010درق و ،لنق  لت  .ل)

س قررلاقجسي  لغ  لمن وجهة نظر المعلمين والمعلمات في منطقة تبوك التعليمية. )

لانشوس (،لجقا رلاؤ ه،لدرك  .

درجة التزام مديري المدارس الثانوية في دولة اإلمارات العربية (.ل2006درقش  ،ل تسلر.ل)

لاقجسي  لغ  للمعلمي مدارسهم. المتحدة بأخالقيات المهنة من وجهة نظر )س قرر

ل.انشوس (،لجقا رلناقنلدر    رلر تسد قالدر   ق،لناقن،لديسدن

ل) ل زله. لدريةقه رل(1998   قو ، لنا  قا ل نف ا ل   لدرشفق  ر ل". ،لمجلة أخبار التخاصية،

ل. 51-32(5)1

ل ه ك.) ل2016درحقج، قتها درجة ممارسة اإلدارة المدرسية للقيادة التحويلية وعال(.

لغ  لبمستويات الرضا الوظيفي للمعلمين بمنطقة الجليل لدكيوسدل ل)ه  وحر .

لانشوس (.لك  رلدري   ر،لجقا رلدر  او .

لحس  .) (. درجة ممارسة مديري المدارس األساسية للقيادة األخالقية 2018درجقوس ،

لغ  لوعالقتها بالمساءلة اإلدارية من وجهة نظر المعلمين لاقجسي   .)س قرر

لانشوس (،لجقا رلا لدرق ا،لدراف ف،لديسدن.

لدرت يوسل.) مواد  ميكرة تعاون بين التربية وهيئة النزاهة ومكافحة الفسادل(.2017ج لت 

لسعلمية وأنشطة صفيّة لتعزيز مبادئ النزاهة لطلبة المدار لاول. لد ي جقنه  م

ل https://www.addustour.comل2/9/2019درا تسل يقسل ل

واقع تطبيق المساءلة التربوية والجودة الشاملة والعالقة بينهما في (.ل2012حولك،لدلاقن.)

ل)د  وحرلوجهة نظر المديرين فيها مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية من .

لدكيوسد لغ  لانشوس (.لجقا رلدرنجق لدرو ن ر،ل ق  ،،ل  سي و.

لحسو.) لاحات لوج دددا، لن  ، ل  لل(.2005حودات ، لديددسلر لدراسقجرر ل يق ي دسجر

ل.ل181 – 211(ل،2)58،لمجلة كلية التربيةدراتدسةلدرحكوا رل  لاحق ارلج ش،ل

ل لاحات ل و لاحات ل)درح   ، لرت ل2012هحات. لديددسلر لدرشفق  ر ل ااقس ر لديريزدم لدسجر .)

ل ل  ود. لدرا   ل جقا ر لدري   ر لك  ر ل   لديكقدلا ر المجلة التربوية دي سقم

   اوعل(،6)1المتخصصة،

ل) ل ؤدد. ل، لودرش   لاحسوا لواةقا  ، لها ارا لودرتهقن، لعلقدا ل2012ساضقن، المفاهيم (.

لكي لديسد  ..لناقن:لا كزلدراإلدارية الحديثة

https://www.addustour.com/articles/978557-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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،لددسلكنوعلدرا   رلر نش لودريوعلع،ل1.ل اإلدارة بالشفافيةل(.2007در دشت ،ل   تلن  .)

ل.ناقن،لديسدن

(.لل ناولرل)سؤلرلدر  ا لدرقح ل  لدرنزدهرلو  ملدرجقا ر (.2015عدلت،لها   لنقتلدرسالم.ل)
-125لصلل،النزاهة العلمية-منتد  الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي 

ل146

لدرشفق  رل ييق يلدر  ا رلدر ق ولرلدراتدسةلاتل  لدريزدملدسجرل(.2014   اقن.)لدرزنق  ،

 485-459ل،ل(1)14 والنفسية. التربوية العلوم مجلةلدرا  ا و.ل ا لوجهرلاو

ل.) لاحات ل2007در     ، لدرجقا  لالتطوير التنظيمي(. لدرفك  لددس لا  ، لدي كنتسلر، .

لر نش لودريوعلع.

ل.) لون   لودر ضقل ر، لسشق، لدراسقجررلل(.2010دري دو ر، لاسيو  لن ت لدرشفق  ر ل يق ي ه  

ل63-96(،ل1)6 ل. المجلة األردنية في إدارة األعمال،ديددسلرل  لدروعدسدالديسد  ر

ل) لنقتهللا. لت   ل2014درشا  ، ل)س قررلالشفافية اإلدارية لد  مديري مدارس بلقرن(. .

لجقا رلدرققحر،لدرس ودلر.اقجسي  لغ  لانشوس (،ل

للح ت.) ل  ل2001شتلفقا، ل    ا  لك قئت لرتوسل لدر ق ولر لدراتس ر لاتل  لااقس ر لدسجر .)

ل لديسدن. ل   لدرا  ا و ل ا  لوجهر لاو لدرش   ر لدرشاقر ر لدرققدلر أبحاث لمجلةاتدسة

ل(،2)17،لاليرموك، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

للو  .) ل2016درش قب، يق معايير جوائز المالك عبدهللا الثاني لتميز األداء درجة تطب(.

.ل)س قررلاقجسي  لالحكومي والشفافية في مديريات التربية والتعليم في محافظة إربد

لغ  لانشوس (،لك  رلدري   ر،لجقا رلجتدسد.

(.لهها رلدريفولملديددس لودرشفق  رل  لااقس رل2006نقتلدرح  م،لهحات،لودر قق نر،لسدئت.ل)

لدي لديش د  ر. لديددس  ل ا  لوجهر لاو لديسد   لدر قم لدر يقل ل   لديددس  ورقة  تدل

-25،لجقا رلدر  او )عمل مقدمة إلى مؤتمر اإلبداع والتحول اإلداري واالقتصادي

ل(.53-78(،لص)27

مجلة العلوم (.ل  قةلد جقهقالدري قرلجقا رل  تددل حولدرنزدهر.ل2009نقتلدراحسو،ل ش  .)

ل)النفسية ل15. ل يقسل  لدرا تس لاو لد ي جقنهق ل م لل2019/7/18(

https://www.iasj.netل

ل.) لدرش   ل1997ن  ، ،لاألسبوع العلمي األردني الخامس تجربة وزارة التنمية اإلدارية(.

لناقنلديسدن

ندوة المعهد العالي (.ل نقجل اقملدرشفق  رلودرنزدهرل  لدر  دف.ل2005در الف،لن  لاحسو.ل)

ل2005/2/23دران  ت ل يقسل للللدراسات المحاسبية والمالية،

لودئك.) لو دسل،، ل قه ، لاإلدارة االستراتيجية: منظور منهجي متكامل.ل(.2007در قرق ،

لناقن،لديسدن،لددسلودئكلر نش لودريوعلع.

https://www.iasj.net/
https://www.iasj.net/
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لهقرر.) لاني رل2017در قات ، ل   لدري   م ل ددس  ل قد  لرت  لديددسلر لدراسقجرر ل يق ي لدسجر .)

ل لدراتدسة. ل قد  ل ا  لوجهر لاو لالمجلة التربوية الدولية المتخصصةدرققحر (،ل5)6.

ل175-166

دوسلدرشفق  رلودراسقجررل  لدرحتلاولدرفسقدلديددس ل(.ل2015 الف،لاحات،لوحتو،لهحالم.ل)

لدور ر ل"""" جقسب لالقتصاديات األعمالمجلة الردة . لللل8- 1،27،

https://www.univ-chlef.dzل

لدر قدس،ل لونقت لتش ر، ل وع  لاحات لو قج ، لجود ، لدراحسو، لونقت لدر زلز، لنقت اة ا ،

ل) لايقول. لدرحا ت لنقت لو  ت ل2000احات، قياس األداء المؤسسي لألجهزة ل(.

ل،لدراناارلدر    رلر ينا رلديددسلر،لدر قه  ،لا  الحكومية

لديددسلر.)در لر ينا ر لدر    ر ل2001اناار آفاق جديدة في تقوية النزاهة والشفافية (.

لا  ،للوالمساءلة اإلدارية، منصور استراتيجي ومؤسسي، لواؤ ا دا،  تودا

لدر قه  .ل
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