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 هشكلت البحث
:  تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤل التالي*

عاذعدىذاظتزامذعدؼريذوعدؼراتذادلدارسذاحلؽوعقةذيفذعدؼـةذدؼرذاظبؾحذبأخالضقاتذاإلدارةذ

ادلدردقةذعنذوجفةذغظرذععؾؿيذعداردفم؟

:   أسئلة الدراسة
:ويتفرع من السؤال الرئيس السببق األسئلة الفرعية التبلية

عاذأخالضقاتذاإلدارةذادلدردقةذاظواجبذتواصرػاذيفذعدؼريذوعدؼراتذادلدارسذاحلؽوعقةذ*ذ

يفذعدؼـةذدؼرذاظبؾحذعنذوجفةذغظرذععؾؿيذعداردفم؟

يفذعدىذاظتزامذعدؼريذ(ذα ≤ 0.05)ػلذتوجدذصروقذذاتذدالظةذإحصائقةذسـدذعدتوىذ*

وعدؼراتذادلدارسذاحلؽوعقةذيفذعدؼـةذدؼرذاظبؾحذبأخالضقاتذاإلدارةذادلدردقةذعنذوجفةذغظرذ

ععؾؿيذعداردفمذتعزىذدلتغريذجـسذادلعؾم؟

يفذعدىذاظتزامذعدؼريذ(ذα ≤ 0.05)ػلذتوجدذصروقذذاتذدالظةذإحصائقةذسـدذعدتوىذ*

وعدؼراتذادلدارسذاحلؽوعقةذيفذعدؼـةذدؼرذاظبؾحذبأخالضقاتذاإلدارةذادلدردقةذعنذوجفةذغظرذ

ععؾؿيذعداردفمذتعزىذدلتغريذادلؤػلذاظعؾؿيذظؾؿعؾم؟
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 هشكلت البحث
:   تابع أسئلة الدراسة 

يفذعدىذاظتزامذعدؼريذ(ذذα ≤ 0.05)ػلذتوجدذصروقذذاتذدالظةذإحصائقةذسـدذعدتوىذ*

وعدؼراتذادلدارسذاحلؽوعقةذيفذعدؼـةذدؼرذاظبؾحذبأخالضقاتذاإلدارةذادلدردقةذعنذوجفةذغظرذ

ععؾؿيذعداردفمذتعزىذدلتغريذدـواتذخربةذادلعؾم؟

يفذعدىذاظتزامذعدؼريذ(ذذα ≤ 0.05)ػلذتوجدذصروقذذاتذدالظةذإحصائقةذسـدذعدتوىذ*

وعدؼراتذادلدارسذاحلؽوعقةذيفذعدؼـةذدؼرذاظبؾحذبأخالضقاتذاإلدارةذادلدردقةذعنذوجفةذغظرذ

؟(ثاغوؼة–أدادقةذ)ععؾؿيذعداردفمذتعزىذدلتغريذدـواتذغوعذادلدردةذ
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 اف البحثأهد
:تهدف هذه الدراسة إىل ما يلي

اظتعرفذإىلذأخالضقاتذاإلدارةذادلدردقةذاظواجبذتواصرػاذيفذعدؼريذوعدؼراتذ.ذ1

.ادلدارسذاحلؽوعقةذيفذعدؼـةذدؼرذاظبؾحذعنذوجفةذغظرذععؾؿيذعداردفم

اظتعرفذإىلذعدىذاظتزامذعدؼريذوعدؼراتذادلدارسذاحلؽوعقةذيفذعدؼـةذدؼرذ.ذ2

.اظبؾحذبأخالضقاتذاإلدارةذادلدردقةذعنذوجفةذغظرذععؾؿيذعداردفم

اظتعرفذإىلذعاذإذاذطانذػـاكذصروضًاذداظةذإحصائقًاذيفذعدىذاظتزامذعدؼريذ.ذ3

وعدؼراتذادلدارسذاحلؽوعقةذيفذعدؼـةذدؼرذاظبؾحذبأخالضقاتذاإلدارةذادلدردقةذ

جـسذادلعؾم،ذعؤػلذذ)اظدرادةذعنذوجفةذغظرذععؾؿيذعداردفمذتعزىذدلتغرياتذ

"(.ثاغوؼةذ-أدادقةذ"ادلدردةذادلعؾمذاظعؾؿي،ذدـواتذاخلربةذظؾؿعؾم،ذغوعذ



   هشروع ًشر ثقافت البحث الؼلوي يف الخؼلين الؼام
 م2017-2016للؼام الدراسي 

 املؤمتر الطالبً املدرسً السنوي الثانً 
 (حنو جٍل حبثً واعد )

  
 أهويت البحث

:تـبعذأػؿقةذػذهذاظدرادةذمماذؼؾي

اظيتذتؽشفذسنذعدىذاظتزامذ–يفذحدودذسؾمذاظباحثنيذ–تعتربذاظدرادةذاألوىلذ1.

عدؼريذوعدؼراتذادلدارسذاحلؽوعقةذيفذعدؼـةذدؼرذاظبؾحذبأخالضقاتذاإلدارةذ

.ادلدردقةذعنذوجفةذغظرذععؾؿيذعداردفم

توصرذػذهذاظدرادةذععؾوعاٍتذعفؿةذظؾؿعـقنيذيفذاظرتبقةذواظتعؾقمذباظودطىذويفذذ2.

وزارةذاظرتبقةذواظتعؾقمذاظعاظيذاظػؾدطقـقةذسنذعدىذاظتزامذعدؼريذوعدؼراتذ

ادلدارسذاحلؽوعقةذيفذعدؼـةذدؼرذاظبؾحذبأخالضقاتذاإلدارةذادلدردقةذعنذوجفةذذ

.غظرذععؾؿيذعداردفم

تفمذعدؼريذوعدؼراتذادلدارسذاحلؽوعقةذيفذعدؼـةذدؼرذاظبؾحذظقتعرصواذإىلذ3.

آراءذعنذؼعؿؾونذوؼتعاعؾونذععفمذعنذععؾؿنيذوععؾؿاتذيفذدؾوطقاتفمذاإلدارؼةذمماذ

ضدذؼشؽلذداصعًاذظدؼفمذظتعزؼزػاذأوذتعدؼؾفاذأوذتغقريػاذععذأررافذاظعؿؾقةذاظتعؾقؿقةذ

(.جمتؿعذحمؾي–رؾبةذ–ععؾؿنيذ)
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 هصطلحاث البحث

 :املدرسةمدير 

اظشخصذاظذيذؼؼومذباألسؿالذاإلدارؼةذ"بأغهذ(ذ7:ذ2008اخلاوي،ذ)ؼتبـىذاظباحثونذإجرائقًاذتعرؼفذ

واظػـقةذيفذعدردته،ذبغرضذتطوؼرذععؾؿقهذورصعذعدتوىذرالبذعدردتهذعنذخاللذادتثؿارذادلواردذ

".ادلادؼةذواظبشرؼةذوحدنذتـظقؿفا

ادلدارسذاظيتذتشرفذسؾقفاذإدارؼًاذومتوؼؾقًاذوزارةذاظرتبقةذواظتعؾقمذ"ؼعرصفاذاظباحثونذإجرائقًاذبأغفاذ

".اظعاظيذاظػؾدطقـقة

:عدؼـةذدؼرذاظبؾح

".عدؼـةذداحؾقةذتؼعذيفذاحملاصظةذاظودطىذعنذضطاعذشزة"ؼعرصفاذاظباحثونذإجرائقًاذبأغفاذ

جمؿوسةذعنذادلبادئذاظرتبوؼةذاظيتذ"بأغفاذ(ذ13:ذ2001غزال،ذ)تعرؼفذؼتبـىذاظباحثونذإجرائقًاذ

تتضؿنذاظواجباتذادلفـقةذواألخالضقةذجتاهذادلعؾؿني،ذاظطؾبة،ذاظزعالء،ذاجملتؿعذاحملؾي،ذوزعالءذ

".أؼضًاادلفـة،ذواجتاهذاظذاتذ
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 هٌهجيت البحث

دلاذطانذاهلدفذعنذاظدرادةذػوذاظتعرفذسؾىذعدىذاظتزامذعدؼريذوعدؼراتذ

ادلدارسذاحلؽوعقةذيفذعدؼـةذدؼرذاظبؾحذبأخالضقاتذاإلدارةذادلدردقةذعنذوجفةذذ

غظرذععؾؿيذعداردفم،ذصؼدذمتذادتخدامذادلـفجذاظوصػيذاظتحؾقؾيذدلـادبتهذظطبقعةذ

ادلـفجذاظذيذذ"بأغهذادلـفجذاظوصػيذاظتحؾقؾيذ(ذ41:ذ1997األشا،ذ)وؼعرفذاظدرادة،ذ

ؼتـاولذأحداثذوزواػرذوممارداتذحبثقةذضائؿةذوعتاحةذظؾدرادةذدونذأنذؼؽونذذ

ظؾباحثذأيذتدخلذعؼصودذيفذجمرؼاتذاظبحث،ذوسؾىذاظباحثذأنذؼتػاسلذععفاذذ

".واظتحؾقلباظوصف،ذ
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 حدود البحث

:مت إجراء هذه الدراسة وفق احلدود واملعطيات التالية

.ادلدارسذاحلؽوعقةذيفذعدؼـةذدؼرذاظبؾح:ذاحلدذادلؽاغي

. 2017-2016اظػصلذاظدراديذاظثاغيذعنذاظعامذاظدرادي:ذاحلدذاظزعاغي

.وععؾؿاتذادلدارسذاحلؽوعقةذيفذعدؼـةذدؼرذاظبؾحععؾؿيذ :احلدذاظبشري
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 ػيٌت  البحث وجمخوغ  

تؽونذجمتؿعذاظدرادةذعنذمجقعذععؾؿيذوععؾؿاتذادلدارسذ

.عدارس(ذ10)احلؽوعقةذيفذعدؼـةذدؼرذاظبؾحذوسددػاذ

جمتؿعذاظبحثذذ

سقـةذاظدرادةذ

ععؾؿًاذوععؾؿةذعنذععؾؿيذوععؾؿاتذ(ذ40)تأظػتذسقـةذاظدرادةذعنذ

عدارسذمتذ(ذ10)ادلدارسذاحلؽوعقةذيفذعدؼـةذدؼرذاظبؾحذوسددػاذ

.اختقارػمذبطرؼؼةذسشوائقة
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 أدواث البحث

االستبانة       

أخالضقاتذ)صؼرةذعؼدؿةذسؾىذمخدةذجماالتذوػيذ(ذ59)عؽوغةذعنذذادتباغةتؽوغتذأداةذاظدرادةذعنذذ 

ادلدؼرذجتاهذغػده،ذأخالضقاتذادلدؼرذجتاهذعفـته،ذأخالضقاتذادلدؼرذجتاهذادلعؾؿني،ذأخالضقاتذادلدؼرذ

(.جتاهذاظطؾبة،ذأخالضقاتذادلدؼرذجتاهذاجملتؿعذاحملؾي
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 ًخائج البحث

توجدذصروقذداظةذإحصائقًاذيفذدرجةذاظتزامذعدؼريذوعدؼراتذادلدارسذاحلؽوعقةذ**  

يفذعدؼـةذدؼرذاظبؾحذبأخالضقاتذاإلدارةذادلدردقةذعنذوجفةذغظرذععؾؿيذعداردفمذتعزىذ

أخالضقاتذادلدؼرذجتاهذغػده،ذأخالضقاتذ)دلتغريذجـسذادلعؾمذظصاحلذاإلغاثذيفذجماالتذ

(.ادلدؼرذجتاهذادلعؾؿني،ذأخالضقاتذادلدؼرذجتاهذاظطؾبة

 
توجدذصروقذداظةذإحصائقًاذيفذدرجةذاظتزامذعدؼريذوعدؼراتذادلدارسذاحلؽوعقةذيفذ** 

عدؼـةذدؼرذاظبؾحذبأخالضقاتذاإلدارةذادلدردقةذعنذوجفةذغظرذععؾؿيذعداردفمذوأنذذ

أخالضقاتذادلدؼرذجتاهذعفـته،ذوأخالضقاتذادلدؼرذجتاهذ)اظػروقذظصاحلذاظذطورذيفذجماالت

(.اجملتؿعذاحملؾي

الذتوجدذصروقذذاتذدالظةذإحصائقةذيفذدرجةذاظتزامذعدؼريذوعدؼراتذادلدارسذ**

احلؽوعقةذيفذعدؼـةذدؼرذاظبؾحذبأخالضقاتذاإلدارةذادلدردقةذعنذوجفةذغظرذععؾؿيذ

.عداردفمذتعزىذدلتغريذادلؤػلذاظعؾؿيذظؾؿعؾم

واألساليب  SPSSوتحليل نتائجها باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي  االستبانةبعد تطبيق 

:اإلحصائية المناسبة ظهرت النتائج التالية
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 حابغ ًخائج البحث

الذتوجدذصروقذداظةذإحصائقًاذيفذدرجةذاظتزامذعدؼريذوعدؼراتذادلدارسذاحلؽوعقةذيفذ

عدؼـةذدؼرذاظبؾحذبأخالضقاتذاإلدارةذادلدردقةذعنذوجفةذغظرذععؾؿيذعداردفمذتعزىذ

.دلتغريذدـواتذاخلربةذظؾؿعؾم

توجدذصروقذداظةذإحصائقًاذيفذدرجةذاظتزامذعدؼريذوعدؼراتذادلدارسذاحلؽوعقةذيفذ

عدؼـةذدؼرذاظبؾحذبأخالضقاتذاإلدارةذادلدردقةذعنذوجفةذغظرذععؾؿيذعداردفمذتعزىذ

.ظصاحلذععؾؿيذادلرحؾةذاألدادقة(ذأدادقة،ذثاغوؼة)دلتغريذغوعذادلدردةذ
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 حىصياث البحث

 
إؼالءذأخالضقاتذعفـةذاإلدارةذادلدردقةذاالػتؿامذاظالزمذعنذضبلذوزارةذاظرتبقةذواظتعؾقمذ1.

.اظعاظيذاظػؾدطقـقةذعنذحقثذاإلسدادذواظتدرؼبذواظتـػقذذواإلذرافذواظتؼوؼم

ضرورةذسؼدذدوراتذبصػةذعدتؿرةذدلدؼريذوعدؼراتذادلدارسذاحلؽوعقةذاظػؾدطقـقةذ2.

.بفدفذإرالسفمذسؾىذأحدثذادلدتجداتذيفذأخالضقاتذعفـةذاإلدارةذادلدردقة

اظتأطقدذسؾىذضرورةذأنذتشتؿلذاظدوراتذاظتدرؼبقةذدلدراءذادلدارسذسؾىذغشراتذتبنيذ3.

يفذسالضاتفمذععذادلعؾؿنيذواظطؾبةذذبفاأػؿقةذاألخالضقاتذاظواجبذاظتحؾيذواالظتزامذ

.واجملتؿعذاحملؾي

 


