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 مستخمص البحث

خالل فترة العقد االخير من القرن العشرين ازداد التوجه نحو بحث سلمو  التممل       
لكونه األسموب األهم من بلين سسليليب تنمليم االنعبليذ اللتي يسلتعيد ال لرد ملن خلالل 
، الحصول عمل  االستحسلين االجتمليعا خيصلد عنلدمي يكلون سلموكًي نيجحلًي او مقبلواًل 

 لدى المستهدف . 
وعملل  الللرنم مللن الرار النمريللد التللا تشللير اللل  ان سللمو  التمملل  يكللون فيشللاًل او     

نيللر مقبللول عنللدمي يوجلله مللن شللخص تي مكينلله واعسللد نحللو  خللر   مسللتهدف   تي 
مكينللله عيليلللد ، فلللان الدراسللليت الميدانيلللد اشللليرت خلللالف تلللل  ، بلللل وجلللدت ان سلللمو  

  ا . التمم  يمنح ال يسدة لمستخدمه فا المجيل الومي
قضلليد تحلليول فيهللي ت سللير   Jones&Wortmanوتعللرن نمريللد جللونز وورتمللين     

هللتا االمللر وتعمقلله بعمميللد العللزو التللا يقللوم بهللي المسللتهدف ، ات انلله قللد ينسللب سللمو  
تمملللل  االخللللرين اليلللله عملللل  انلللله مللللودة حقيقيللللد وليسللللت مداهنللللد بنلللليرًا عملللل  خصلللليسص 

 شخصيد . 
ن خيضللعًي لهللي ، ولديلله اعتقلليد فللا انلله عنللدمي والشللخص التسللمعا يحتللرم السللمعد ويكللو 

يكون بمنزلد اجتميعيد عيليد انمي تلل  بسلبب تميلزت وت لردت علن االخلرين وبيلتليلا فهلو 
 يتوقد منهم الخضوذ واالعتميد عميه . 

 ولتا فقد يميل الشخص التسمعا نحو خعا العزو االسيسا فا سمو  التمم  . 
   -سد فا األتا :تحددت سهداف الدرا موفا ضور مي تقد

قيللليس سلللمو  تممللل  سعضلللير الهيسلللد التدريسللليد والملللوم ين نحلللو ملللديري  .1
 المدارس الثينويد من   وجه نمر المدرار  . 

قيللليس خعلللا العلللزو األسيسلللا فلللا سلللمو  التممللل  للللدى ملللديري الملللدارس  .2
 الثينويد . 

 قييس الشخصيد التسمعيد لدى مديري المدارس الثينويد.  .3



رتبيعيللللد بللللين سللللمو  تمملللل  سعضللللير الهيسللللد التعللللرف عملللل  العالقللللد اال .4
التدريسلللللليد والمللللللوم ين والشخصلللللليد التسللللللمعيد لللللللدى مللللللديري المللللللدارس 

 الثينويد . 

التعللرف عملل  العالقللد االرتبيعيللد بللين خعللا العللزو األسيسللا فللا سللمو   .5
 التمم  والشخصيد التسمعيد لدى مديري المدارس الثينويد. 

لثينويد فا مديند بغداد / الرصيفد . وتبنلت وتحددت الدراسد بمديري المدارس ا       
ومليككيمز  زنمريتا جونز وورتمين لت سير سمو  التمم  والشخصيد التسمعيد، وجلو نل

 لت سير خعا العزو األسيسا فا سمو  التمم  والشخصيد التسمعيد .
وتحقيقللًي ألهللدافهي ، قيمللت البيحثللد ببنللير مقييسللين : االول مقيلليس سللمو  التمملل        

الللتي تللوافر فيلله الصللد  الملليهري ليتكللون مللن سللتد وثالثللين فقللرة ،وتحقلل  للله الصللد  
  والتجزسلله 3.93البنلليسا، امللي الثبلليت فللتم اسللتخراجه بعريقتللا همللي ال يكرونبللي  وبملل   

  .  3.79النص يد وبم   
امللي المقيلليس الثللينا ، فهللو خعللا العللزو األسيسللا فللا سللمو  التمملل  وتكللون مللن      

ثالثلللد مواقلللف افتراضللليد ، وتلللوافرت فيللله الخصللليسص السللليكومتريد ملللن صلللد  مللليهري 
  والتجزسلد النصل يد 3.59وبنيسا ، وحسب له الثبيت بعلريقتين هملي ال يكرونبلي  وبمل  

 يد من المواقف االفتراضيد الثالث.   وبتل  تكون المقييس بصيغته النهيس3.68وبم   
  ونملرًا لملرور 1991وتم تبنلا مقيليس الميليلا لمشخصليد التسلمعيد المعلد) عليم       

اربعلللد عشلللر عيملللًي عمللل  اعلللدادت ، فقلللد علللرم عمللل  مجموعلللد ملللن المحكملللين ، وبعلللد 
اسللتبعيد خمسللد فقللرات منلله ،وتعللديل اربعللد فقللرات تكللون المقيلليس مللن ثالثللد وخمسللين 

حقللل  لممقيللليس الصلللد  المللليهري والبنلليسا ، وحسلللب الثبللليت بعلللر  ثلللالث هلللا فقللرة وت
  .3.72  والتجزسد النص يد وبم   3.75  وال يكرونبي  وبم   3.74هوايت وبم   

وعبقت المقليييس الثالثلد عمل  عينلد مقلدارهي مسلد وخمسلد وثالثلون ملديرا وملديرة       
 فا المدارس الثينويد.   

ثلللللد الوسلللللليسل االحصللللليسيد المنيسلللللبد لتحقيلللللل  اهلللللداف البحللللللث واسلللللتخدمت البيح      
  -والتوصل ال  نتيسج البحث التا اشيرت ال  :



يمللللليرس اعضللللللير الهيسلللللد التدريسلللللليد والموم للللللون سلللللمو  التمملللللل  نحللللللو  .1
 مدراسهم. 

شخصلللليد مللللديري المللللدارس الثينويللللد تقتللللرب مللللن الحللللدود الوسللللع  فللللا  .2
 التسمعيد . 

خعلللا العلللزو االسيسلللا فلللا ت سلللير يميلللل ملللديرو الملللدارس الثينويلللد نحلللو  .3
 سمو  تمم  اعضير الهيسد التدريسيد والموم ين. 

توجلللد عالقلللد ارتبيعيلللد موجبلللد تات دالللللد احصللليسيد بلللين سلللمو  تممللل   .4
اعضللير الهيسللد التدريسلليد والمللوم ين والشخصلليد التسللمعيد لللدى مللديري 

 المدارس الثينويد . 

ين خعلللا العلللزو توجلللد عالقلللد ارتبيعيلللد موجبلللد تات دالللللد احصللليسيد بللل .5
االسيسا فا سلمو  التممل  والشخصليد التسلمعيد للدى ملديري الملدارس 

 الثينويد . 

 

 


