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ة الثانو س املدا دار الفساد من د با ا وعالق ونية لك ة ردا ير
السعودية ية العر اململكة القصيم بمنطقة املعلمات نظر ة وج  من

العو السيف ع ز حصة،1عواطف العز ميدعبد ا   .2حسن

اقسم والتخطيط ة بوردا بية،يل ال القصيم،لية السعوديةجامعة ية العر اململكة ،.  

1
 :com.gmail@awtif.Dr  

   2  com.hotmail@abdulaziz_Soos 

ص   :امل

دار الفساد سة مما جة ود ونية لك ة دا تطبيق مستو معرفة إ اسة الد يدفت رى ر ر ر

املعلمات نظر ة وج من القصيم بمنطقة ة الثانو س ذات، راملدا ق فر ناك انت ما ووإذا

دار الفساد سة مما جة ود ونية لك ة دا تطبيق مستو إحصائية يداللة رى ر ر

اتامل ملتغ عز القصيم بمنطقة ة الثانو س ىدا العل، التخصص(ر ل ة، املؤ ا ، سنوات

ية التد ات رالدو سة، ر املد ان املعلمات) رم نظر ة وج تطبيق، من ن ب العالقة طبيعة ومعرفة

املعلمات نظر ة وج من ة الثانو س املدا دار الفساد من د وا ونية لك ة ردا ير

السعوديةبمنطق ية العر اململكة القصيم تباطي، ة الوصفي املن اسة الد رواستخدمت ، ر

اسة للد كأداة بانة س رواعتمدت
ً

من،  اسة الد عينة ونت معلمات) 363(روت من معلمة

ع والبدا ة عن ومحافظ دة بر مدينة القصيم بمنطقة ة الثانو قة، املرحلة بطر ت اخت
ُ

إوت .عشوائية اسة الد انتائج،روصلت م أ ونية: ومن لك ة دا تطبيق مستو رأن ى

وكشفت متوسطة، جة بد متحقق املعلمات نظر ة وج من القصيم بمنطقة ة الثانو س راملدا ر

نظر ة وج من القصيم بمنطقة ة الثانو س املدا دار الفساد سة مما مستو أن رالنتائج ير ى

جة بد متحقق نراملعلمات ب إحصائيا دالة سالبة عالقات توجد أنھ النتائج رت وأظ ضعيفة،
ً

نظر ة وج من ة الثانو س املدا دار الفساد سة مما جة ود ونية لك ة دا رتطبيق ر ر ير

السعودية ية العر اململكة القصيم بمنطقة تمام. املعلمات ة بضر اسة الد روأوصت ور

ع شاملة اتيجية اس ةبوضع دا تطبيق أجل من س باملدا ة دا زة ج رمستو ر ر ى

ل ش ونية متطلباتفعال،لك مع يتوافق بما ا وإعداد التحتية ية الب ن تحس ع والعمل

ونية لك ة ة،ردا ةالنا دا تطبيق متطلبات أجل من مناسبة انية م روتخصيص

سة املد ونية  .رلك

املف لمات ة:تاحيةال ونية،ردا ،الفسادلك ساملعلمات، يدار ة،راملدا منطقةالثانو

  .القصيم
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ABSTRACT 
This study aimed to identify the level of electronic administration and the 
degree of administrative corruption in secondary schools in Qassim region 
from the teachers’ viewpoints. Furthermore, the study sought to identify 
whether there are statistically significant differences in the level of electronic 
administration application and the degree of administrative corruption in 
secondary schools in Qassim region due to the variables of (specialization, 
academic qualification, years of experience, training courses, school 
location) from the teachers’ points of view. The study aimed also to detect 
the nature of the relationship between the application of electronic 
administration and the administrative corruption reduction at the secondary 
schools in Qassim region from the teachers’ point of view. The study used 
the relational descriptive approach and adopted a questionnaire as an 
instrument for collecting the study data. The study sample consisted of (363) 
female secondary school teachers who were chosen randomly in Qassim 
region in Buraidah city and the governorates of Onaizah and Al Bada'a. The 
study results revealed that the level of application of electronic 
administration in secondary schools in Qassim region, from the teachers’ 
points of view is achieved with a medium degree, and the results revealed 
that the level of administrative corruption in secondary schools in Qassim 
region from the teachers’ points of view is poorly achieved. The results also 
showed that there is negative statistically significant correlation at the 
0.01level between the application of electronic administration and the degree 
of administrative corruption in secondary schools in Qassim region from the 
teachers’ points of view. The negative relationship here confirms that the 
application of electronic administration contributes to reducing 
administrative corruption. The study recommended paying attention to 
developing a comprehensive strategy at the level of school administrative 
structures in order to implement electronic management effectively, and to 
work on improving and preparing the infrastructure in line with the 
requirements of successful electronic management and allocating an 
appropriate budget for the requirements of applying electronic management 
at schools.  
Keywords: Electronic Administration, Administrative Corruption, Teachers, 
Secondary Schools, Qassim Region. 
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  :املقدمة

العالم واملنظمات والشعوب الدو ا تواج ال التحديات أك من دار الفساد لعد ي
العامة،املعاصر والقطاعات ات ا مختلف ع ة كب سلبية آثار اصة،ولھ رةوا ظا و و

خل و التنمية، برامج عيق و خالقية، قيمھ دم و ، دار املجتمع كيان دد اء و ة، يخط و
ة ا وال العدالة وتقديماواملساواة،بمبادئ الرسمية، السلطة الستخدام إساءة عد و

ً

ال ة وأخالقياتھللمص العمل لقواعد ا ا وان العامة، ة املص ع صية
ً

. 

عرف و
ُ

بأنھ) 2015(أحمد دار ن: "يالفساد مع ملنصب املمنوحة السلطات استخدام سوء
تج في دف، املس العمل تخالف ظيفية و ة إدا ات ا ان إ تؤدي ومتعمدة منظمة قة وبطر ر

ث س عن عيدا د املوا ل تحو ًعنھ
يةر الب ات ودةالتحتية،رما ا تحقيق افتقاد ثم َّومن َ

التعليمية العملية جودة ع ينعكس ما و و التعليم، الفرص افؤ وت   ".واملساواة

ب س و ي قد ما ا م ، دار الفساد رة ظا شار ان ع ساعد ال سباب عددت نوقد ي
الدي الوازع فاسدة،ضعف قيادات وجود الفسادأو مة جر اب ت ا ل دوافع،رس وجود أو

خالق ي وتد والطمع الفقر بالفساد ن،للقيام ت والــر عــة واملتا الرقابــة ضــعف وأو
القانو تطبيــق فـي ديــة ا وعــدم وقراطيــة والعقاب،نوالب الثواب مبدأ غياب إ باإلضافة

ة ا وال الن( والشفافية دالع؛2016، ال ووداو   ). ,Apaydin & Balci, 2011 ؛2013،ي

ة كث ل مشا إ دار الفساد ؤدي ا،يو اص: م ن ب الثقة عدام وا د املوا اف راست
التنظي داء وقصو حباط و املساواة .(Walle & Janowski & Estevez, 2018)روعدم

املال در و ي ال لھ مشا أخطر من العمل فقط،نوإن أخالقيات ب يص الذي لل ا بل
ا أدا وانخفاض ومية ا ات دا وضعف املجتمع ي2011،العديم(روقيم ر وا املحاسنة ، ؛

الثقافية)2014 ئة الب والتطو التنمية ات مستو عطيل إ دار الفساد ؤدي و ر، ي
جتماعية فرص)2013، شب(و يع تض إ أيضا ؤدي و ،

ً
التعليم كفاءة وخفض ثمار س

التعليمية    )Nuraliyeva&  Anderson  &Heyneman , 2008.(املؤسسات

دار الفساد عاد   :يأ

الفساد عاد أ من ي نا ا والفساد املا والفساد ي السلو والفساد التنظي الفساد ُّعد

، عيدار مختلفة وصو ر مظا ا م عد ل رول أضراروجميعنھ،ُ ا ع تج ي عاد ذه ع
وأفراده املجتمع ة مص ع سلبا عود من. ًجسيمة ل ا ذكر كما عاد ذه ل(ٌّو م

ي2013، يوالشاو املغر   ): 2010، ؛

التنظيمي.  أ   :الفساد

السلبية، ر الظوا من مجموعة ق طر عن الوظيفة ام بامل املوظف إخالل تمثل ال و
  :مثل

الق لرفض ش و بالعمل بجدمستمر،يام بالعمل القيام ٍعدم
العملإخالص،ّ ام اح عدم

اء ان وقت قبل ج ر وا ضو ا والتأخر ةالعمل،ر الصاد والتعليمات باألوامر التقيد رعدم
قائد دافاملنظمة،من تحقيق يؤثر ذا و املنظمة، أسرار   .إفشاء
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ي.ب السلو   :الفساد

م جملة وو و للموظف، وال الوظيفي السلوك املتمثلة السلبية ر الظوا نن
ا م ال، أش العمل: عدة أوقات داخل صية بأعمال ،القيام دالرس املوا راستغالل

ألغراض املنظمة املمنوحةصية،املتاحة السلطة استخدام سةللموظف،سوء رمما
امل داخل الئقة غ أعماال املوظف

ً
  .نظمة

املا. ج   :الفساد

املتعلقة ام بامل القيام عند املوظف ا يقوم ال السلبية املالية املخالفات من جملة و
مع يتعاملو الذين املستفيدين ة ملص أم عامة ة ملص انت سواء املالية، نباملعامالت

واملتمثلة و: املنظمة بدقة العمل بأداء تمام وعدم حقمال ضياع عنھ تج في إخالص،
، املتفقما املالية ام ح و ة املركز ة دا لوائح اتباع ا،رعدم منعل باالنتفاع القيام

الرسمية عمال غ صية أمو ن العامل استغالل ق طر عن املمنوحة م،رالسلطة ل
ا وإقامة ثاث املبالغة العام املال استخدام   .فالتسراف

ي. د نا ا   :الفساد

يل  س أجل من عة؛ مشر غ بطر مادية غ أو مادية دايا بقبو املوظف بقيام تمثل وو ق ل
ة باملص ضر عنھ تج ي م لصا قرار اتخاذ أو دايا، ال مقدمي لصا ما عمل رإجراءات

  .العامة

سبق  ما خالل من ت سل: و ل ش تؤثر دار الفساد عاد أ العمليأن أداء
لھ، خصص ما غ العام املال دار وإ املحددة داف تحقيق ع ة والقد روكفاءتھ،
اص أل مصا وإنجاز دمات ا وتقديم العامة، ة املص ع صية ال ة املص وتقديم

ن مستحق ن آخر عن عوضا ا،ًوفئات يؤثرل قد سة املد دار الفساد و ظ حالة رو ي ر
العمل ا،س عضف او إ يؤدي قد ما و و عة، واملتا الرقابة غياب حالة نخصوصا ً

دار الفساد رة ظا مع ن ل سا و   . ياملوظفات

ة   الثانو س املدا دار رالفساد   :ي

عداد    مرحلة عد ا أ إ ذلك عود و التعليمية، املراحل م أ من ة الثانو املرحلة عد
النفوسا ميدة ا القيم وترسيخ للمواطن امعة، اد ا إ لالنتقال الطالبة ت و

ا داف أ ة، وتحقيق صا عليمية ئة ب ة الثانو سة املد و ت أن م امل من ان ذلك أجل رومن ن
سة املد أفراد سلبية آثار يصاحبھ الذي دار الفساد ومن السلبية السلوكيات من رخالية ي

خالقيةا م سلوكيا و وعبدهللا، فة جميل أشار يؤدي) 2020(ولقد دار الفساد أن يإ
والتغا اتھ مجا إ يميلو لھ فراد مقاومة من دال و وفساده، خال السلوك اختالل رإ ن

ً

طر ل إياه معرضا املد املجتمع ه وتأث ه شا ان إ يؤدي ما و و ًعنھ، ر   .ر

ادة) 2015(العتيوذكر ب س العدالة قيم نظمة فقدان عنھ تج ي دار الفساد زأن ي
نتاجية تقل ذلك و ، ِالر

إ، ّ ن املدير عض وء ب س سة املد أداء من يضعف ركما
راك ا عملية من قل و سة املد يضعف ما ذا و صية، ال ة للمص وفقا ات القرا راتخاذ ر

ً
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ا ف إ،جتما ؤدي و سة، املد خالقية القيم كب ل ش يؤثر دار الفساد رأيضا ي ً

دار فالفساد ؛ دار ل وال ا كفاء وضعف سة املد أفراد ن ب السلبية شار يان ي ر
خر للمؤسسات دا مز بوصفھ املؤسسات؛ من ه غ نة مقا كب خطر التعليمية ىاملؤسسات ً و ر

ن   .باملتخرج

دار    الفساد افحة   :يم

ال السلبية ه آثا من د ل الھ؛ أش من ل ش ل ب تھ ومحا دار الفساد افحة م ريجب ر ي
ومؤسساتھ أفراده ثقة وتضعف ده موا در و ه، وتطو تقدمھ عو و املجتمع، رتطو ر ق كمابھ،ل

ت ،) 2010(طالبّبي دار الفساد ع والقضاء افحة للم آليات ناك ايأن   :م

العام -1 العمل ة ا ال أسس   : عميق

ا وم ة، ا ال ئة و خالقية القيم عز ال واملعاي سس خالل من   :زوذلك

يتولو: املحاسبة - الذين اص لأل خالقية و ة دا و القانونية باملساءلة نالقيام ر
م وأعمال م ا قرا تجاه العامة   .راملناصب

ا: املساءلة - قيام ا،و ف م نجاح ومدى م، أعمال نتائج عن ة دو ر تقا بتقديم ن رملوظف ر
املوضوعة واملعاي للقيم ا موافق من   .والتأكد

ة - ا مانة: ال و والصدق خالص و القيم منظومة املنظومةالعمل،و ذه شمل و
للقيام مصدر أي من معنو أو مادي مقابل أي سلم عدم ع املوظف يحرص

ُّ
عمل بأي

العام املال در و العامة ة املص   .يؤثر

الفساد -2 افحة م مية بأ العام الو   :خلق

ع السلبية نتائجھ ومخاطر دار الفساد بمساو فراد لدى الو فع خالل من يوذلك ئ ر
ناء و داراملجتمع، الفساد ة ملواج شامل وط   .يتحالف

لوفا كر الفسادإ) Krylova) 2018وأشار ة محا كيفية ع ب والتد التعليم برامج رأن ر
، عملياتيدار لة املسؤ ات دا ومراقبة دار الفساد عن ة دا السلطات ووإبالغ ر ير

وتنظيم ، دار بالفساد املتعلقة بالقضايا التوعية عالم وسائل وإشراك ش، يالتفت
م عد ه شا ان من د ل افحة م ُّحمالت دارر الفساد ع للقضاء املساعدة الوسائل   . ين

افحة لدىومل صالح ادة إ توفر مع شاملة، اتيجية إس خطة وضع يجب دار رالفساد ي
دار بالفساد املعنية متخصصةافة،يطراف يئات شاء وإ ية تد ات دو إقامة رأيضا ر

ً

التقليدية ة دا من والتحو الفساد افحة رم عل قائمة حديثة ة إدا إ ق الو ع رالقائمة ر
ونية لك ة دا و املعلومات تكنولوجيا ي،(راستخدام الغنام2010املغر   ). 2011، ؛

العصر رت ظ ال ديدة ا التقنيات من ونية لك ة دا ديث،رعد غلبتا وال
ح من دار العمل التقليدية ساليب نظمةيع عميم والسرعة والدقة نجاز يث

ة دا أعضاء ن ب التعليمية املؤسسات ن سية،روالقوان ةراملد دا مة م أداة رو
ونية لك ة دا تطبيق وإن التعليمية، العملية مستو ن وتحس ا عمل سي ل سية راملد ىر
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ل ب عمال أداء ع ساعد سوف سة املد ولة،سررداخل إبداعيةوس حلو لوإيجاد
سةللمشكالت، املد داخل إيجابية ات غي ي(روإحداث ا   ).2019، الد

ا بأ ونية لك ة دا روعرفت ة: "ُ إدا إ ة يدو ة إدا من العادي دار العمل ل رتحو ر ي
القر اتخاذ ساعد ة قو معلوماتية نظم ع باالعتماد وذلك اسب ا دارباستخدام يار

اليف الت أقل و وقت ن" (بأسرع وآخر وا   ).2018، ر

إ ذلك أدى تصاالت و املعلومات تكنولوجيا ع السر والتطو تصاالت ة ثو خالل رومن ر
العالم أنحاء جميع ات دا من الكث ونية لك ة دا وم مف رتب تدير، ر فأصبحت

شبكة ق طر عن ا جراءاتمعامال عن عيدا للتواصل فرصا أتاح ما ذا و نت، ن
ً ً

دار الفساد ر مظا من عد ال وقراطية من، يالب نة ومر فاعلية أك طر إ ذلك ؤدي وو ق
ة ج من التقليدية ة، قالطر ج من د وا الوقت توف التقنية ة الثو من ستفادة رو

الع(ىأخر حلي2016، يحمود ابن يPeter, 2012 ؛ ;Bobbera, 2013   2016، م؛ كنا ، ؛
2010.(  

ه دو اسات الد من الكث رت أظ أن عد اد ونية لك ة دا اك إد مستو أن ركما ر ز ر ر ى
كب بدو تصاالت و املعلومات تكنولوجيا تقوم إذ امليادين؛ مختلف ة دا العملية رنجاح ر

ة دا تق، رالعملية واستخدامو املختلفة ات دا ن ب والبيانات املعلومات امل ت ع روم
تحقيق أجل من ا؛ ومراقب املؤسسة العمل سياسات توجيھ والبيانات املعلومات تلك
ا ج خا أم املؤسسة داخل سواء املتالحقة ات للتطو لالستجابة افية نة مر وإيجاد ا داف رأ ر ، و

الع ا م ستفادة دفيجب املوا وأحد ديثة ا ة دا آليات من آلية ا بوصف دار رمل ر ي
والتغ ادة ا باملنافسة ة املتم ديثة ا املستجدات مع التعامل ل يا ال لتلك ساسية

ع الغامديMakewa & Meremo & Role, 2013 ).السر ر2018، ؛ الش فالتحو)2011، ي؛ ل،
س و ونية لك ة دا عرإ القضاء كب حد إ م س ة دا عمال ا م رتفادة

دار الفساد ر سي(يمظا    Mistry & Jalal , 2012).؛2013، وثو، ياملط، ا

ونية لك ة دا مية   : رأ

عد لذا املتقدمة؛ ونية لك التقنيات استخدام أساس ع ونية لك ة دا رتقوم
ديثةد ا ات تجا من ونية لك ة ة،را بولقواسردا ت ي ة) 2018(و دا مية أ رأن

ع ا قد خالل من ر تظ ونية التقنيات: رلك تطبيق مجال والك النو التقدم مسايرة
املعلومات ونظم ديثة تصاالت، ا و املعلومات لتكنولوجيا ائلة ال ة للثو يعاب ، رواس

نو والعشر ادي ا القر لتحديات عة السر العصر، نستجابة ا يمر ال ات التغ ومواكبة
بكفاءة ا مع والتعامل ا   .ا

مواكبة إ تتطلع ال ديثة ا املجتمعات حياة أساسية ة رك عد ونية لك ة دا ران
ا ا العصر ده ش الذي سة، رالتطو امل-رفاملد من ا للمجتمعبوصف مة امل بحاجة- ؤسسات

التقنيات باستخدام ة دا ا مطال وتلبية افة، ة دا ا أعمال إلنجاز ونية لك ة دا رإ ر ر
ديثة سة، ا املد العمل جودة ن وتحس ا ر وتطو ة دا كفاءة لرفع آلية عد ا رفتطبيق ر

بالكفاءة تتم حديثة ونية إلك أساليب ةباستخدام مواج ع ة والقد والفاعلية روالسرعة
التقليدية ة دا املعامالت، رمشكالت والشفافية سلفا منظم برنامج وفق دمات ا وتقديم

ً
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واملراقبة للمحاسبة نظام وتوف املعلمات، ن ب تمي ة، ندو دا املشكالت من روالتقليل
الفساد من د ا إ يؤدي قد ما ذا و   .يداروالتنظيمية،

س يو صو) 2016(وأضاف من عض ع بالقضاء تقوم سة املد ونية لك ة دا رأن ر ر
ميع افئة مت ة بصو املعلومات إتاحة ق طر عن الشفافية تحقيق خالل من دار رالفساد ي

مو وأولياء سة املد ن رالعامل س، ر املدا مختلف ن ب ك املش ط الر تحقيق ع عمل ركما
واحدة بوابة من دمة ا تقديم إ يؤدي ما و و ة، ا والو التعليمية ات واملدير التعليم ات روإدا زر

ا تح ة املنطو ات دا عدد عن النظر غض واحدة وحدة ا أ ع املستفيدين وكذلك، رميع
ع يع وال ا، ل ي و ة دا زة ج تنظيم إعادة انية إم العليا ات لإلدا يح رت اتر رمباد

س املدا ة صو ن وتحس دمات ا لتقديم جديدة قنوات بفتح وتقوم ار، بت و ربداع ر
دمة ا مستو ن وتحس الوساطة إلغاء ع عمل و ا،   .ىوخدما

بكث التقليدية ة دا تتجاو ا بأ ونية لك ة دا روتتم فعالة، زر أداة فأصبحت
باأل القيام ع ساعد سة حاجزراملد متخطية نة ومر وشفافية سرعة املختلفة ة دا وعمال ر

واملعلومات البيانات ة سر ع فاظ ا مع والزمان، ان تق، امل ونية لك ة دا أن ركما
نة مر أك ا وتجعل ة دا وقراطية الب وع القرار، ر صنع وعملية الشفافية من عز زوأيضا ً ،

من أدوات إيجاد داروكذلك الفساد افحة م ع ساعد أن ا يح، يشأ ال ا تطبيق وإن
داء مستو من ترفع أن ا شأ من إيجابية نتائج تحقيق إ يؤدي سوف سة املد ىداخل ر

ة ر و ا ا ا قد وإ ا نفس إ ة دا نظرة من وتطو سة، املد ما ودق نجاز رو ر وإ، رر
بامل للقيام ا موظفا وجھتوجيھ أكمل ع   . ام

سة املد ونية لك ة دا تطبيق رمجاالت   :  ر

داخل شاط ال أوجھ مختلف با تقر شمل مختلفة مجاالت ونية لك ة دا ًتطبق ر
ن لشؤ ة إدا من سة واملد ر نالطالب،ر شؤ ة ووإدا سة،ر ةراملد إدا وأيضا ن، املوظف ن شؤ ة روإدا ًر و

التعلم كممصادر مناواملكتبات ل ا إل ي2018، بولقواس(ٌّأشار ا الد ع) 2019، ؛ و
التا   :النحو

الطالب  -1 ن شؤ ة إدا ومجال   :ر

خاصة، أم عامة بيانات انت سواء سة، املد نھ وشؤ بالطالب يتعلق ما ل بذلك قصد رو و
القيام ع سة املد ساعد ما و و ، جتما ضعھ رو ا،و دربدو الطالب م املجتمعوما اخل

بمستواه يرتبط وما ،راملد اسية،التعلي الد داو ا تنظيم املجال ذا شمل ركما ل
ات ختبا يح وت والغياب، ضو ا ونظام يل، وال القبو ونظام ، الفصو ع روتو ر لز ل

الطالب مو أولياء مع والتواصل ة، الدو ر والتقا روالنتائج ر   .ر

املد  -2 ن شؤ ة إدا رمجال   : سةور

ة دا لتطبيق مناسبة تحتية ية ب إ سة املد رتحتاج ونية،ر ةلك دا رفتطبيقات
من توفره ملا يجة ن واملستقبلية سية املد حتياجات تقدير ع ساعد املختلفة ونية رلك

اصة ا ونات وامل بالعناصر تتعلق وإحصائيات سة،معلومات تقديمرباملد م س وكذلك
مثلمج دمات، ا من سة: موعة املد داخل ن ب ط الر إ دف ال تصاالت رخدمات
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مو وأولياء التعليم ة ا و مع والتواصل اسب ا برامج استخدام ق طر عن ا ج روخا رز ر
التعليمية ات دا   .رو

ن  -3 املوظف ن شؤ ة إدا ومجال   : ر

املد ن العامل ميع ولية البيانات شمل نرو ومعلم ومرشدين كالء و قائد من وسة
ساسية ام امل بحسب ا وشؤ سة املد ام م بأداء يقومو ممن م وغ وعمال ن وومستخدم ر ن

لة م،املو الوظيفي،إل داء ر وتقا م، ومستحقا العلمية الت واملؤ الوظيفية روالبيانات
ضو ا عة ومتا ة السنو عمال ر وتقا ية ال الة والتأخروا والغياب نصراف و ر

م ل ية التد ات والدو ات جا رو   .رز

واملكتبات  -4 التعلم مصادر ة إدا   :رمجال

عن للبحث بيانات قاعدة بتوف تقوم ال ات والشب اسب ا تطبيقات تتضمن و
ة ستعا وتنظيم واملراجع، واملصادر   .رالكتب

ة دا تطبيقات أن سبق مما ر خدماتريظ تقدم سة املد التعليمية ة دا ونية رلك ر
مع يتوافق بما ا، ف دار العمل ر لتطو سة املد اجة استجابة وذلك مة؛ م ة يإدا ر ر
تكنولوجيا ة ثو ملواكبة ة؛ دا املعلومات تقنية واستخدام ديث، ا العصر رمتطلبات ر

العالم، ا د ش ال تصاالت و ةاملعلومات دا إ التقليدية ة دا من روالتحو ر ل
ونية مختلف، لك ع جسيمة أضرار ا ع نتج ال ونا و جائحة ا ا العالم د ش ركما

سالمة أجل من امعات وا س املدا إغالق إ اضطر الذي التعلي املجال ا وم راملجاالت،
ُ ُ

م و التعليمية العملية أعضاء مع، جميع ثمولكن هللا من بفضل التعليم استطاع ذلك
عن التعليمية ة املس وإكمال قدما امل التعليم ة ا و الدولة من املبذولة ود ا ًبفضل وزر
ونية إلك منصة ر تطو خالل من ونية لك ة دا و الرقيمة البوابات استخدام ق رطر

وأصب ، الكب التحدي ذا ة مواج التعليم فن الوطللتعليم، التعليم بوابة ن(حت ) ع
مستخدم ن مالي ستة من ألك للتعليم سة الرئ نظمھ، القناة ا اف لقاء الوليدي وأكد

عنوان الوط مة"املركز والنجاح التعليم ة ا زو ر السعودية: ز امعات ا ت ن كيف
أ خالل ي و لك التعليم نحو امل ال التحو تحدي ة لمواج وناّ و وس ف رمة التعليم"أن" ز

التعليم ملستقبل ساسية ونات امل من أصبح ي و التعليم" (لك ة ا رو   ).2020، ز

ما ع ناء ةسبق،ًو دا تطبيق ن ب العالقة طبيعة إ للتعرف الية ا اسة الد رجاءت ر
الق بمنطقة ة الثانو س املدا دار الفساد من د وا ونية رلك نظري ة وج من صيم

  .املعلمات

تختلف ال دار والفساد ونية لك ة باإلدا املتعلقة اسات الد من العديد ناك يو ر ر
البلو اسة د ا م الية ا اسة الد عن ا ونتائج ا داف أ باين يوت ر إ) 2020(ر سعت ال

ب ن اديمي ن دا لدى ونية لك ة دا واقع إ رالتعرف يةر العر اململكة تبوك جامعة
ع. السعودية بانة اس تطبيق خالل من التحلي الوصفي املن اسة الد استخدمت روقد

من ونة م تبوك115عينة جامعة ن اديمي ن دا واقع. رمن أن إ اسة الد روتوصلت
ان تبوك جامعة ونية لك ة متوسطا،ردا

ً
الر  اسة د دفت التعرف) 2015(ارو إ
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ونية لك ة دا امج ل ا محافظة العام التعليم س مدا مدير استخدام واقع ّإ ر ر ي
فيما س املدا مدير أداء ر تطو دو تحو ال املعوقات وتحديد م، نظر ة وج من سية راملد ير ن ل ّ ّ

سية املد ونية لك ة دا امج ب ّيتعلق رّ ال. ر داف أ املنولتحقيق الباحث استخدم اسة رد
العام التعليم س مدا مدير ع بانة س و اسة الد أداة وطبقت ، املس رالوصفي ير ِ

ّ ُ

م عدد والبالغ ا محافظة ومية املعوقات53ا م أ ع اسة الد وقفت وقد رمديرا،
ً

ن موظف وجود عدم و ونية لك ة دا برامج استخدام تواجھ ألعمالرال ن مفرغ
ونية لك ة دا تقنية لتوظيف التخطيط وغياب س، املدا ونية لك امج وال اسب را ر

امج ال ذه ل ا ال ل والتمو الدعم وقلة ه، طو و العمل يخدم ال. ربما اسة الد كشفت ركما
العتي ا القيادات) 2015(قام نظر ة وج من دار الفساد أسباب اديميةيعن

العينة وشملت ، التحلي الوصفي املن واستخدمت نجران، العمداء) 85(جامعة من
دار الفساد إ تؤدي ال سباب أن إ وتوصلت قسام، ؤساء و م كال يو ر ضعف: و

املتبادلة، واملنافع املجامالت وشيوع ، دار الفساد ا إل يؤدي ال بالنتائج شاريالو وان
القيادات الختيار عادلة معاي توافر ومحدودية ، دار النفاق رة اسة ،يظا د دفت رو

)Apaydin and Balci (2011ة وج من تھ مواج اتيجيات وإس وأسبابھ الفساد صو تحديد رإ
الوصفي املن اسة الد واستخدمت تركيا، ة الثانو س املدا ن املعلم رنظر املق، ر انت ابلةو

اسة الد عينة لغت و اسة، للد رأداة وتوصلت17ر أنقرة، الثانو التعليم معل من يمعلما
ً

قية وال والتوظيف دايا ال بقبو املرتبطة تلك شيوعا الفساد صو أك أن إ اسة لالد
ً

ر ر
ية واملحسو الواسطة ع ا، القائمة العوامل من خالق و والتعليم والدين ئة الب قدَّوعدت ل

الفساد من اسة، تحد د دفت إHeyneman, Anderson & Nuraliyeva (2008)رو
التحلي الوصفي املن باستخدام التعليم قطاع الفساد تأث أداة، معرفة واملقابلة

العينة م لغ و اسة، الفساد5500069رللد أن إ اسة الد نتائج وتوصلت ردولة،
يؤثر التعليميةالتعليم املخرجات تزايد انية ينخفض، إم التعليم ثمار س وأن

العليا ات املستو الفساد و ي عندما ر جو ل نش ك(ي املد تجاه، )رالفساد وأن
الواقعية عوائقھ عن الكشف فرص ادت لما ينخفض الفساد سة مما زنحو نما، ر ب

ي القر اسة د د) 2019(ردفت إ التعرف الفسادإ ع القضاء ونية لك ة دا رو ر
للقضاء ونية لك ة لإلدا ح مق نموذج وضع ثم السعودية، ية العر اململكة واملا ردار ي
أداة بانة اس وأعدت ، التحلي الوصفي املن اسة الد واتبعت ، واملا دار الفساد ع
ً َّ ُ

ر ي
اسة من، رللد اسة الد عينة ونت وسائل) 1200 (روت ع ن ومقيم ن سعودي من ص

ا م أ من النتائج، من عدد عن اسة الد وأسفرت جدة، مدينة جتما و: رالتواصل
ه ودو ، واملا دار للفساد السلبية ثار ، واملا دار الفساد ال أش شار بان ن راملواطن ي ي

تؤد ة، دا و ومية ا املعامالت الفسادرعرقلة من د ا ا كب ا دو ونية لك ة دا ًي ًر ر
واملا با، يدار اسة د د) 2016(رأما ا ونية لك ة دا دو إ التعرف إ ردفت ر

دار الفساد ر، يمن تطو ع ساعد ال ا ومزايا ونية لك ة دا وم مف روتوضيح
الفسا صو عن والكشف ات ردا جامعةر ات دا املوظفات عض ا س تما ال دار رد ر ي

اسة، للد أداة بانة س باستخدام التحلي الوصفي املن اسة الد واتبعت ز، عبدالعز رامللك ر
العشوائية اسة الد عينة لغت تباط304رو ا عالقة وجود إ اسة الد وتوصلت رموظفة، ر

عاد أ ن ب إحصائية داللة ذات ادعكسية لما أنھ بمع ؛ دار والفساد ونية لك ة زدا ير
دار الفساد قل ونية لك ة دا يتطبيق دالة. ر ة معنو ق فر وجود اسة الد رت ووأظ ر
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دار الفساد ومحو ونية لك ة دا محو حو اسة الد عينة اء آ متوسط ن ب يإحصائيا رل رر ر ر
ً

اختالف إ ال، العمر(ىعز ل دار، تعلياملؤ ياملستو ة، ى ا اسة، )سنوات د روكشفت
سي ،) 2013(وثو، ياملط، ا دار الفساد من د ا ونية لك ومة ا دو يعن ر

ت و بال العام القطاع تجر وأعد، دليل ، التحلي الوصفي املن اسة الد رواستخدمت
البيان مع أداة بانة س عينةالباحثان ع عت و اسة الد موضوع حو مة الال ّزِات ر لز

التح أن اسة الد نتائج وجاءت يئات، ال تلك مع يتعاملو الذين ن املواطن من رعشوائية ن
شدة تتفق ومة ا السائدة الفساد ال أش من عد وال فراد و للمجموعات ية واملحسو

ا ذه وجدت وأيضا ، و ال املجتمع طبيعة مع
ً

ونية لك ومة ا إ نتقال أن اسة رلد
يقلل و ف ذلك و فراد، تدخل ع قيودا يل-ًيضع يكن لم الفساد-إن أنواع من العديد

والرشوة والواسطة ية املحسو خالل من الفردية بالعاطفة ب، املتعلقة حس اسة د دفت ركما
ومعرف) 2012( ونية لك ة دا عاد أ قياس عرإ ونية لك ة لإلدا تأث ناك ان إذا رة

اسة للد أداة بانة س انت و ، التحلي الوصفي املن الباحث واستخدم ، دار رالفساد ، ي
اسة للد الطبقية العشوائية العينة لغت ة،375رو املصر ونية لك البوابات ن العامل من
جميع أن إ اسة الد نتائج أبر روتوصلت حسابيةز بمتوسطات جاءت ونية لك ة دا عاد رأ

اسة للد املعيار املتوسط من رأقل عاد، ي أ مية وأ وم ملف العام اك د ضعف ع ذا رو
دار الفساد ع ونية لك ة لإلدا إحصائيا دال تأث وجود وأيضا ونية، لك ة يدا ر ر

ً ً
.  

ا اسة الد ن ب ختالف و شابھ ال السابقةرأوجھ اسات والد   :رالية

اسات الد استعراض خالل من ميةريت أ السلالسابقة والتأث ونية لك ة ردا
،للفساد إيدار س ال داف نوع ب تنوعت اسة الد ذه أن ا،ركما ومنتحقيق

ي ما يت اسات الد ذه تحليل     :رخالل

غالبي .1 مع الية ا اسة الد بانةرتتفق س و اسة الد أداة السابقة اسات الد رة   .ر

الوصفي .2 املن و و البحث من السابقة اسات الد أغلب عن اسة الد رتختلف ر
 .رتباطي

السابقةأوجھ اسات الد من   :رستفادة

موضـــوع -1 عـــن عـــام تـــصو ن ـــو ت ـــ الـــسابقة اســـات الد مـــن اليـــة ا اســـة الد راســتفادت ر ر
اسة   .رالد

بالنتائجستفاد -2 ا ودعم اسة الد لة مش تحديد   .رة

النظر -3 طار بناء السابقة اسات الد من الية ا اسة الد ياستفادت ر   .ر

اسة -4 الد أداة بناء السابقة اسات الد من الية ا اسة الد راستفادت ر   .ر

تباطي -5 الوصفي املن و و املناسب اسة الد من راختيار   .ر
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اسة الد لة   :رمش

والعد افة، املنظمات ا توفر من بد ال ال مة امل مو من ونية لك ة ردا ر
التعليمية ا،سيما ملام نظرا التعليمية؛ ة دا عمل يل س م س ونية لك ة فاإلدا

ً
ر ر

وقت أسرع التعليمية العملية ع ن القائم ن ب تصال ولة س من ممكن،توفره
من حديثةلوالتحو ونية إلك أساليب إ التقليدية   . ساليب

الفساد رة ظا من د ا م س أن املمكن من ال ليات من ونية لك ة دا عد رو
ا عرف ال ر الظوا من دار الفساد رة ظا عد إذ يح؛ ال ل بالش طبقت إذا يدار ي

ف ن ب شرة من تزال وال قديما، املجتمعات
ً

ة مواج عد و س، املدا ة دا والقيادات رراد ر
النظام إصالح آليات م أ من التعليم دار ،يالفساد أصبحالتعلي أن عد خاصة

ً

ره وتطو التعليم إصالح أمام حقيقيا عائقا ل ش الفساد
ً ً

  ). 2016، قطيط(

دم ا إتاحة خالل من الوقت توف ونية لك ة دا م س ونيا،اترو إلك
ً

والشفافية
املعلومات توف ة،واملساواة موثوورالضر مصدر من املعلومات ع صو قوا وتفعيل، ل

ة دا ة، رالرقابة دا عد يمكن لذلك عمال؛ إنجاز ع صية ال العالقات تأث روتقليل ُّ

ال ع القضاء إ تؤدي ال ة ر و ا لو ا من ونية دارللك ؛2016، با(يفساد
ب  ). 2012، حس

س املدا داخل ونية لك ة لإلدا الكب الدو ع اسات الد من الكث أكدت ركما ر تمإذارر
الوقت ات الضر من أصبح ونية لك ة دا نحو فالتحو يح، ال ل بالش ا رتطبيق ور ل

، ا وا قبل من وظ امل التوسع من الرغم ةزوع دا تفعيل ع ا وحرص التعليم ة را ر
مجال والتوسع ر التطو من د ملز اجة ا أن إال التعليمية املؤسسات داخل ونية لك

قائمة تزال ما ا برامج وتفعيل ونية لك ة   .ردا

اسة د كشفت ونية) 2015، الرا(رولقد لك ة لإلدا س املدا مدير استخدام واقع رعن ر ي
منوالذ بة قر متوسطة جة بد جاء ة،ري اكب وقد ونية لك ة دا مية أل ذلك رجع رو ر

ا قام ال اسة الد نتائج وجاءت سة، املد ة دا عمال يل س رع ر ي(ر ا ) 2019، الد
متوسطة جة بد جاء ونية لك ة لإلدا س املدا قادة استخدام ربأن ر اسة. ر د يجة ن روجاءت

متوسطا) 2020، يالبلو( ان تبوك بجامعة ونية لك ة دا واقع بأن
ً

اسة. ر د يجة ن روأكدت
ي( ن) 2019، القر ت والر وقراطية الب ع القضاء كب بدو تقوم ونية لك ة دا وأن ر ر

دار الفساد وكذلك يدار اسة. ي د وجود) 2016، با(رأما ا نتائج م أ من ان فقد
والفسادعال ونية لك ة دا ن ب عكسية ،رقة ةيدار دا تطبيق اد لما أنھ ع روذلك ز

الفساد قل ونية ،لك العينةيدار حيث من السابقة اسات الد عن اسة الد ذه روتختلف ر
ا اسة الد طبقت ال رواملنطقة

ُ
.  

التا السؤال واملتمثلة اسة الد لة مش رت ظ ا   :روم

نظر ة وج من ة الثانو س املدا دار الفساد من د با ونية لك ة دا عالقة رما ير
ية العر اململكة القصيم بمنطقة   السعودية؟املعلمات
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فرعية، ساؤالت عدة س الرئ السؤال من تفرع  :و

القصيم .1 بمنطقة ة الثانو س املدا ونية لك ة دا تطبيق مستو رما ر ةى وج من
املعلمات؟  نظر

نظر .2 ة وج من القصيم بمنطقة ة الثانو س املدا دار الفساد سة مما جة د رما ر ير
 املعلمات؟

س .3 املدا ونية لك ة دا تطبيق مستو إحصائية داللة ذات ق فر توجد رل ر ى و
ات ملتغ عز القصيم بمنطقة ة لالتخصص،(ىالثانو ،املؤ ة،اسنواتالعل

ات ية،رالدو سةرالتد املد ان املعلمات؟) رم نظر ة وج  من

ة .4 الثانو س املدا دار الفساد جة د إحصائية داللة ذات ق فر توجد رل ير و
ات ملتغ عز القصيم لالتخصص،(ىبمنطقة ،املؤ ة،سنواتالعل اتا رالدو

ية، سةرالتد املد ان املعلمات؟) رم نظر ة وج   من

سما .5 املدا دار الفساد من د وا ونية لك ة دا تطبيق ن ب العالقة رطبيعة ير
ية العر اململكة القصيم بمنطقة املعلمات نظر ة وج من ة   السعودية؟الثانو

اسة الد داف    :رأ

من .1 القصيم بمنطقة ة الثانو س املدا ونية لك ة دا تطبيق مستو رمعرفة ر ى
امل نظر ة  .علماتوج

من .2 القصيم بمنطقة ة الثانو س املدا دار الفساد سة مما جة د ع رالتعرف ر ير
املعلمات نظر ة   .وج

ونية .3 لك ة دا تطبيق مستو حصائية الداللة ذات ق الفر عن رالكشف ى و
ات ملتغ عز القصيم بمنطقة ة الثانو س ىاملدا لالتخصص،(ر ،املؤ سنواتالعل

اتة،ا ية،رالدو سةرالتد املد ان املعلمات) رم نظر ة وج  .من

س .4 املدا دار الفساد جة د حصائية الداللة ذات ق الفر عن رالكشف ير و
ات ملتغ عز القصيم بمنطقة ة لالتخصص،(ىالثانو ،املؤ ة،سنواتالعل ا

ات ية،رالدو سةرالتد املد ان املعل) رم نظر ة وج  .ماتمن

دار .5 الفساد من د وا ونية لك ة دا تطبيق ن ب العالقة طبيعة يمعرفة ر
السعودية ية العر اململكة القصيم بمنطقة املعلمات نظر ة وج من ة الثانو س  راملدا

اسة الد مية   :رأ

ة النظر  :مية

ونية - لك ة دا مجال ه،رحداثة الفسادروتطو بمتغ طھ ميةرو أ من د يز يدار
اسة  .رالد
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يقلل - إذ ة؛ دا املجاالت مة امل املواضيع من ونية لك ة دا موضوع رعد منر
وقراطية إجراءالب ديثة ا التقنيات استخدام ب س سة املد داخل روالوساطة

ة دا  .راملعامالت

د - ا ونية لك ة دا دو قياس اسة الد رمحاولة سرر املدا دار الفساد رمن ي
يصھ و ة  .الثانو

والفساد - ونية لك ة دا يم مفا تناولت ال السابقة البحوث إ إضافة البحث ذا رعد
والقائدات املعلمات أداء ما وأثر  .يدار

اململكة - ة ر مع متوافقة اسة الد ذه ؤجاءت الفساد2030ر مع سامح ال عدم حيث من
العامليةبمست سات املما من ستفادة نحو والس ا، إدا أم ماليا ان سواء افة اتھ رو ر

ً ً ً

من عالية معاي تفعيل ق طر عن املجاالت جميع الشفافية من عالية ات مستو لتحقيق
ام، امل إنجاز التأخ من د ل ونية لك دمات ا نطاق وتوسيع واملحاسبة، املساءلة

يت ذلك ونيةو لك التعامالت مجال العالم قيادة إليھ س الذي دف ال ة(حقق ؤر
  ).2030، اململكة

التطبيقية  :مية

عن - مة م معلومـات توفـ العام التعليم ن ل املسؤ لدى اسة الد نتائج من وستفادة ر
الفساد من د ا ونية لك ة دا بھ تقوم الذي رالدو سر املدا ردار  .ي

باملوضوع - الصلة ذات موضوعات اسة د ن للباحث خصبا مجاال اسة الد ذه يح ت رقد ر
ً ً

.  

اسة الد  :رحدود

املوضوعية - دود من:ا د ا ونية لك ة دا عالقة معرفة ع اسة الد راقتصرت ر
ال بمنطقة املعلمات نظر ة وج من ة الثانو س املدا دار رالفساد اململكةي قصيم

ية بمنطقةالسعودية،العر ة الثانو س املدا ونية لك ة دا تطبيق مستو رومعرفة ر ى
نظر ة وج من ساملعلمات،القصيم املدا دار الفساد سة مما جة د معرفة روكذلك ر ير

املعلمات نظر ة وج من القصيم بمنطقة ة  .الثانو

انية - امل دود ا:ا الد ذه رطبقت
ُ

القصيم منطقة ومية ا ة الثانو س املدا ع رسة
دة،مدينة( ة،محافظةبر ععن البدا   ).محافظة

ة - شر ال دود القصيم:ا منطقة ة الثانو س املدا معلمات ع اسة الد راقتصرت ر
دة،مدينة( ة،محافظةبر ععن البدا   ).محافظة

الزمنية - دود امليدا:ا اسة الد رطبقت
ُ

عام من ي الثا ا الد الفصل رنية
  .م2020/ه1441
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اسة الد ات   :رمصط

ونية لك ة    Electronic Administrationردا

ا بأ إجرائيا ونية لك ة دا عرف
ً

ر
ُ

دار: العمل ل تحو إ س ونية إلك يمنظومة
تكنول استخدام إ تقليدية قية و معامالت من سة راملد تصاالت،ر و املعلومات وجيا

وتنظيم تخطيط من افة ة دا العمليات بفاعلية ديثة ا التقنية وسائل روتوظيف
ا أعضا ن ب واتصال وتقييم عة   .ومتا

دار   Administrative corruptionيالفساد

بأنھ إجرائيا دار الفساد عرف و
ً

ي ل: ُ املمنوحة للسلطة املوظفة استغالل لتحقيقسوء ا
العامة باألمانة خالل خالل من سة املد حساب ع صية ومنافع داف   .رأ

ا وإجراءا اسة الد ية   :رمن

أوال
ً

اسة:  الد   :رمن

بأنھ تباطي الوصفي املن عرف و تباطي، الوصفي املن استخدم الية ا اسة رالد ر ُر ُ :
بوا" يمكن الذي البحث أساليب من النوع نذلك ب عالقات ناك ان إذا ما معرفة سطتھ

أو ين ،متغ العالقةأك تلك جة د معرفة ثم رومن َّ َ
  ).2016، العساف(" 

اسة: ًثانيا الد وعينة   : رمجتمع

منطقة ومية ا ة الثانو س املدا معلمات جميع من الية ا اسة الد مجتمع و رت ر ن
ومحافظة ة عن ومحافظة دة بر مدينة نالقصيم عدد والبالغ ع، وفقمعلمة) 2118(البدا

التعليم ة ا لو إحصائية رآخر التعليم،(ز ة ا رو منو،)1439ز ساسية اسة الد عينة ونت 363رت
الية، ا اسة الد مجتمع القصيم بمنطقة ومية ا ة الثانو س املدا معلمات من رمعلمة ر

رت ر معادلة ع بناء ت حس عشوائية، قة بطر واخ ً ُ بانة، نماسوَن س ن عل وطبقت
ا الد العام من ي الثا ا الد رالفصل وفقا1441ر اسة الد عينة وصف ي وفيما ًه،

ر
املختلفة ات   :للمتغ

للتخصص وفقا اسة الد عينة معلمات ع تو
ً

ر   : ز

دو ): 1(لا  

للتخصص وفقا ساسية اسة الد عينة معلمات ع ًتو
ر ز  

امل العدد التخصص سبة ةال ئو  

ي %63.4 230 أد  

%36.6 133 عل  
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العلمي ل املؤ ملتغ وفقا اسة الد عينة معلمات ع تو
ً

ر   : ز

دو ): 2(لا  

العلمي ل املؤ ملتغ وفقا ساسية اسة الد عينة معلمات ع تو
ً

ر ز  

العل ل ة العدد املؤ املئو سبة  ال

وس الو رب  333 91.7%  

%7.7 28 ماجست  

اه ردكتو  2 0.6%  

ة ا لسنوات وفقا اسة الد عينة معلمات ع تو
ً

ر   : ز

دو ): 3(لا  

ة ا لسنوات وفقا ساسية اسة الد عينة معلمات ع ًتو
ر ز  

ة ا ة العدد سنوات املئو سبة  ال

من سنوات5أقل  44 12.1%  

من5من أقل إ سنوات10سنوات  114 31.4%  

فأك10من سنوات  205 56.5%  

يةزتو التد ات للدو وفقا اسة الد عينة معلمات رع رر ً
 :  

دو ): 4(لا  

ية التد ات للدو وفقا ساسية اسة الد عينة معلمات ع رتو رر ً ز  

ية التد ات رالدو ر ة العدد  املئو سبة  ال

من ات5أقل ردو  47 12.9%  

ات10إ5من ردو  107 29.5%  

من ات10أك ردو  209 57.6%  

معلم ع سةزتو املد ان مل وفقا اسة الد عينة رات ر
ً

 :  

دو ): 5(لا  

سة املد ان مل وفقا ساسية اسة الد عينة معلمات ع رتو ر
ً ز  

سة املد ان رم ة العدد  املئو سبة  ال

دة %78.0 283 بر  

ة %15.9 58 عن  

ع %6.1 22 البدا  
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عا ًا اسة: ر الد   : رأدوات

ا أســــئلة عـــن لإلجابـــة مـــة الال البيانـــات ــــسزمـــع ـــ ال ـــداف لأل ـــا وتحقيق اليـــة ا اســـة رلد
فبعـد اليـة، ا اسـة الد عينـة فـراد مـن مـة الال البيانـات مـع أداة بانة س استخدمت ا؛ رإل ز

ً ُ

ــــ املــــستخدمة دوات و اليــــة، ا اســــة الد بموضــــوع املتعلقــــة الــــسابقة اســــات الد ــــ ع رطــــالع ر
بانات ســــــ ــــــت بن اســــــات؛ الد ِــــــذه

ُ اليــــــر اة،ا وخصائــــــص اســــــة الد ألدوات وصــــــف ــــــ ي روفيمــــــا
جات الد وتحديد ا عل ستجابة وكيفية   . رحصائية

ما ن، س ئ ن قسم من بانة س   :رتكونت

و - ــ: لالقــسم و للمــستجيب وليـــة البيانــات عــن ة ــلالتخــصص،(رعبــا ،املؤ ـــ العل
ة،سنوات اتا ية،رالدو سةرالتد املد ان   ).رم

يالق - الثا محاو: سم عن ة رعبا اسة،ر نرالد محو من اسة الد ونت روت   :ر

و - لاملحو و: ر الثالثة، ا بمجاال ونية لك ة   :ردا

 و التحتية: لاملجال ية عية،الب شر منوال و ات8نوت   .رعبا

 ي الثا ونية: املجال لك ة دا تطبيق سة،رآليات منراملد و ة11نوت   .رعبا

 الثالث ة: املجال دا مع ونية،رالتفاعل منلك و ات7نوت   .رعبا

 ي الثا ،الفساد: راملحو منيدار و ة21نوت   .رعبا

ائية ال ا صو بانة س فقرات عدد لغت ة47رو   .رعبا

ا وثبا بانة س   :صدق

أوال
ً

  : الصدق: 

ا             الية؛ ا بانة س صدق من ماللتحقق ن، قت طر ع   :ُعتمد

ر الظا ن(يالصدق املحكم     Face Validity): صدق

اسـة د م مـ وطلـب املجال، ن واملتخصص اء ا ن املحكم من عدد ع بانة س رعرضت ِ
ُ

حيــث مــن ــا ف ــم ا آ وإبــداء بانة إليــھ،: رســ املنتميــة بالبعــد ــا ا عبا مــن ة عبــا ــل تبــاط ا رمــدى ر ر
ال وضـــوح مـــنومـــدى وضـــعت الـــذي ـــدف ال لتحقيـــق ـــا ومالءم ـــة اللغو ا صـــياغ وســـالمة ات رعبـــا

املحكمـو قـدم وقـد الـصياغة، إعـادة أو ضافة أو ذف با وذلك ا تحسي طر اح واق نأجلھ، ق
جيدة ة بصو ا إخراج ع وساعدت بانة، س وأثرت اسة، الد أفادت قيمة رمالحظات  .ر

الداخ ساق   Internal Consistency: صدق

معامــل باســتخدام وذلــك الـداخ ــساق صــدق ـق طر عــن بانة ســ صـدق مــن التحقــق تـم
جـة والد بانة سـ ات عبـا مـن ة عبـا ـل جـة د ن بـ تبـاط معـامالت حـساب ـ سو ب تباط را ر ر ر ر نر

عــد ــل ات عبــا تماســك مـدى مــن للتأكــد وذلــك ة؛ العبــا إليـھ املنتميــة املحــو أو للبعــد ليـة رال ر أور
التا ة مو كما تباط معامالت انت ف ا، عض مع ا س وتجا رمحو   :ر
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دو   ): 6(لا

للبعد لية ال جة والد بانة س عاد أ ات عبا جات د ن ب تباط رمعامالت ر ر   ر

ة ة رتباط رالعبا ة رتباط رالعبا  رتباط رالعبا

و لاملحو ونية: ر لك ة دا  رتطبيق

واملج التحتية: لال ية الب
عية شر  وال

ي الثا ة: املجال دا تطبيق رآليات
سة املد ونية  رلك

الثالث مع: املجال التفاعل
ونية لك ة  ردا

1 0.745** 1 0.740** 1 0.852** 

2 0.698** 2 0.649** 2 0.785** 

3 0.676** 3 0.756** 3 0.888** 

4 0.791** 4 0.768** 

5 0.763** 5 0.740** 
4 0.864** 

6 0.837** 
6 0.737** 

7 0.825** 
5 0.773** 

8 0.907** 
7 0.847** 

9 0.838** 
6 0.860** 

10 0.852** 
8 0.768** 

11 0.787** 
7 0.833** 

ي الثا دار: راملحو  يالفساد

1 0.830** 8 0.779** 15 0.896** 

2 0.753** 9 0.802** 16 0.879** 

3 0.836** 10 0.839** 17 0.853** 

4 0.553** 11 0.844** 18 0.863** 

5 0.687** 12 0.793** 19 0.894** 

6 0.881** 13 0.889** 20 0.844** 

7 0.785** 14 0.852** 21 0.870** 

داللة**  مستو عند   0.01 ىدالة

  :الثبات: ًثانيا

سـ محـاو جات د ثبات من التحقق رتم ألفـار ثبـات معامـل باسـتخدام الفرعيـة ـا ومجاال بانة
التا دو ا ة مو كما الثبات معامالت انت ف نباخ لكر   : و
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دو   ): 7(لا

الفرعية ا ومجاال بانة س محاو جات لد نباخ كر ألفا ثبات رمعامالت ر   و

 البعد راملحو
معامل
 الثبات

و عية: لاملجال شر وال التحتية ية  0.896 الب

ي الثا سة: املجال املد ونية لك ة دا تطبيق رآليات  0.939 ر

الثالث ونية: املجال لك ة دا مع  0.928 رالتفاعل

و لاملحو : ر
تطبيق
ة ردا

ونية  لك
ل ك و لاملحو  0.963 ر

ي الثا دار: راملحو  0.975 يالفساد

مل أن الــــسابق ـــدو ا مــــن مرتفعــــةليتـــ ثبــــات معـــامالت الفرعيــــة ــــا ومجاال بانة ســـ رحــــاو
جيـدة إحـصائية مؤشـرات بانة لالســ أن يتـ سـبق وممـا إحـصائيا؛ الثبــات(ومقبولـة ) الـصدق،

الية ا اسة الد ا استخدام صالحية ذلك من تأكد   .رو

ا ومناقش اسة الد أسئلة   :رنتائج

أوال
ً

و:  السؤال إجابة   :لنتائج

الــ ــيــنص ع اليــة ا اســة للد و رسؤال س"ل املــدا ــ ونيــة لك ة دا تطبيــق مــستو رمــا ر ى
املعلمات؟ نظر ة وج من القصيم بمنطقة ة   ".الثانو

بمــــستو واملتعلــــق اليــــة ا اســــة للد و الــــسؤال إجابــــة ــــ نتــــائج مــــن إليــــھ املتوصــــل ىومجمــــل رل
  تطبيق

بم ــــــة الثانو س املــــــدا ــــــ ونيــــــة لك ة ردا يمكـــــــنر املعلمــــــات نظــــــر ــــــة وج مــــــن القــــــصيم نطقــــــة
التا دو ا  :لتوضيحھ

دو   ): 8(لا

املعلمات نظر ة وج من القصيم بمنطقة ة الثانو س املدا ونية لك ة دا تطبيق رمستو ر   ى

ونية لك ة دا  رتطبيق
املتوسط

ي  زالو
نحراف

 ياملعيار
جة رد

 التوافر
ب ت  ال

و عية: لاملجال شر وال التحتية ية  2 متوسطة 1.126 3.369 الب

ي الثا ة: املجال دا تطبيق رآليات
سة املد ونية  رلك

 3 متوسطة 1.258 3.320

الثالث ونية: املجال لك ة دا مع  1 متوسطة 1.159 3.372 رالتفاعل

ة دا تطبيق ملستو لية ال جة رالد ىر
ونية  لك

 متوسطة 1.181 3.354
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ــــــة   الثانو س املــــــدا ــــــ ونيــــــة لك ة دا تطبيــــــق مــــــستو أن الــــــسابق ــــــدو ا مــــــن ريتــــــ ر ى ل
جـــة بد متحقـــق املعلمـــات نظـــر ـــة وج مـــن القـــصيم أن،،متوســـطةربمنطقـــة ــــ إ ذلـــك عـــود وقـــد

التعلـيم ميـدان ـ ع يا ـس حديثة عد الت ما ونية لك ة ُّدا ز دا، ر أن ـ إ ذلـك عـود ةروقـد
مــستمر ل ــش تتجــدد ــ ال التقنيــات مــن ونيــة ــوادر، لك وجــود ة نــد ــ إ ذلــك عــود قــد ركمــا

ونيـــــة لك ة دا تطبيقــــــات عـــــة ملتا مخصــــــصة يجــــــة، رعليميـــــة ن عـــــن يجــــــة الن ـــــذه وتختلــــــف
اسة ي(رد ة) 2017،القحطا كب جة بد انت توصـلت، رال ـ ال يجـة الن مـع يجـة الن ـذه وتتفـق
د ــــا مــــنإل ــــل ٌّاســــة ي(ر ا ــــ(و) 2019، الــــد ــــ(و) 2020، يالبلــــو(و) 2015، الرا ) 2015، الزع

ي(و) 2018،الغامدي(و متوسطة) 2010، كنا جة بد انت   .رال

مـن جـدا بـة قر املتوسـطات أن عـاد ولأل ليـة ال جـة للد نيـة الو املتوسـطات خالل من الحظ رو ز
التحقق جة ة(رد الد)كب يجة ن عود وقد ن، بـ وثيقـا تباطـا ا نـاك أن إ عاد لأل ة شا امل ًجة ً

ر ر
الثالثة عاد البعـد، ذه جـة د ـ تـؤثر عـد جـة د ل و خر، البعد مع امل مت ا م عد ل ُف رُ ُر ُ

الثالــــث، خـــر املجـــال و ــــب ت ال ـــ ونيـــة"لوجــــاء لك ة دا مــــع ــــي" رالتفاعـــل و زبمتوســــط
معيــــار3.372 جــــة1.159 يوانحــــراف بد ــــمتوســــطةرومتحقــــق إ و بــــھ ترت ء ــــ م عــــود وقــــد ل،

ن علــ عــود و ــن، عمل يل ــس ــ إ يــؤدي ذلــك ألن ونيــة؛ لك ة دا بتطبيــق املوظفــات تمــام را
إذبالفائـــدة عمـــال؛ أداء ـــ ـــد وا الوقـــت تختـــصر ـــا و، إ املجـــال جـــاء ي الثـــا ـــب ت ال ـــ لو

ــــش" وال التحتيـــة يـــة عيةالب ــــي" ر و معيــــار3.369زبمتوســـط جــــة1.126يوانحـــراف بد رومتحقـــق
تحتــاجمتوســطة الــت مــا القــصيم بمنطقــة التعلــيم ة إدا أن ــ إ ي الثــا بــھ ترت ء ــ م عــود وقــد ز، ر

تحتــاج مـا ـل وتـوف ونيـة، لك ة دا لتطبيـق يـأة م تحتيـة يـة ب تـوف ـ ـا ود ج تكثيـف ـ رإ
ا ل بالـــش ـــا لتطبيق ي، ملطلــــوبإليـــھ الثـــا املجـــال جــــاء الثالـــث ـــب ت ال ـــ ة"و دا تطبيــــق رآليـــات

ســـــــة املد ـــــــ ونيـــــــة ــــــــي" رلك و معيـــــــار3.320زبمتوســـــــط جــــــــة1.258يوانحـــــــراف بد رومتحقـــــــق
التقليديــةمتوسـطة، الطــر ــ ع عتمـد تــزال مــا س املـدا عــض أن ــ إ الثالــث بـھ ترت عــود قوقــد ر

ا ام م   .أداء

ينتائج: ًثانيا الثا السؤال   :إجابة

ــــ ع اليــــة ا اســــة للد ي الثــــا الــــسؤال س"ريــــنص املــــدا ــــ دار الفــــساد ســــة مما جــــة د رمــــا ر ير
املعلمات؟ نظر ة وج من القصيم بمنطقة ة   ".الثانو

اســة الد عينـة أفـراد الســتجابات ـة املئو ـسب وال ات التكــرا ت حـس الـسؤال؛ ــذا عـن رلإلجابـة ر ِ
ُ

مـــن ة عبـــا ـــل ـــ ع اليــة ـــرا دار الفـــساد جـــة بد واملتعلـــق بانة لالســـ ي الثـــا املحــو ات يعبـــا ر رر
نحرافـات و املتوسـطات ت حـس ثم املعلمات، نظر ة وج من القصيم بمنطقة ة الثانو س ِاملدا

ُ ر
انــت ف ات، العبــا ــذه مــن ة عبــا ــل ل التحقــق جــة د لتحديــد وذلــك ســتجابات؛ ــذه ل ــة راملعيا ر ر ر

ة مو كما   :التاالنتائج
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دو عينة): 9(لا الستجابات ة املعيا نحرافات و واملتوسطات ة املئو سب وال ات رالتكرا ر
القصيم بمنطقة كومية ا ة الثانو س املدا دار الفساد سة مما جة د حو اسة رالد ر ر ير   ل

 ستجابة
ا اًأبد أحيانا ًرناد

ً
 ًدائما ًغالبا 

ات م  رالعبا

رار
تك

بة 
س

رار 
تك

بة 
س

رار 
تك

بة 
س

رار 
تك

بة 
س

رار 
تك

بة 
س

 

ط
وس

ملت
ا

ف 
حرا

ن
  

ار
عي

امل
ي  

جة
د ر

ق  
حق

الت
ب  

ت
ال

 

1 

دايا ال لقبو
يل س مقابل

دمات ا
ن  لآلخر

231 63.6 64 17.6 31 8.5 23 6.3 14 3.9 1.691 1.109 
ضعيفة

 ًجدا
19 

2 
ما مبلغ طلب

خدمة مقابل
 معينة

251 69.1 64 17.6 25 6.9 15 4.1 8 2.2 1.526 0.950 
ضعيفة

 ًجدا
21 

3 

استغالل
الوظيفة

سة راملد
لتحقيق
داف أ

 صية

213 58.7 68 18.7 41 11.3 29 8.0 12 3.3 1.785 1.129 
ضعيفة

 ًجدا
18 

4 

بإنجاز القيام
عمال

خالل اصة ا
العمل  وقت

 5 ضعيفة 1.259 2.198 5.8 21 12.4 45 19.0 69 21.5 78 41.3 150

5 

بخدمة القيام
ب رقا

دو صدقاء نو
 مسوغات

 11 ضعيفة 1.277 2.091 6.9 25 9.4 34 16.8 61 19.8 72 47.1 171

6 

ف سو ال
واملماطلة

مصا إنجاز
بما ن خر
الضر ق ري

 م

 16 ضعيفة 1.152 1.915 4.7 17 6.3 23 15.2 55 23.4 85 50.4 183

7 

ام ل ضعف
مواعيدب

  العمل

 

 14 ضعيفة 1.089 2.008 3.0 11 8.0 29 17.4 63 30.0 109 41.6 151
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 ستجابة
ا اًأبد أحيانا ًرناد

ً
 ًدائما ًغالبا 

8 
إنجاز قلة

بدقة العمل
 وإخالص

 13 ضعيفة 1.163 2.052 5.2 19 7.7 28 15.7 57 29.8 108 41.6 151

9 

عن متناع
بالعمل القيام

لفة امل الرسمي
 بھ

 17 ضعيفة 1.081 1.848 3.3 12 5.8 21 14.6 53 25.1 91 51.2 186

10

ات امتيا زمنح
لبعض

ع املوظفات
م عض حساب

 خر

 4 ضعيفة 1.289 2.259 7.7 28 11.8 43 17.4 63 24.8 90 38.3 139

11

من رمان ا
قو ا قعض
ات رالعتبا
 صية

 7 ضعيفة 1.253 2.176 5.8 21 11.8 43 18.5 67 22.0 80 41.9 152

12

أحزاب وجود
املد سةرداخل
سلبا ًتؤثر

ات القرا راتخاذ

 12 ضعيفة 1.249 2.080 6.3 23 10.2 37 13.5 49 25.1 91 44.9 163

13

عمال ع زتو
سية راملد
غ ل ش
 عادل

 1 ضعيفة 1.298 2.380 8.3 30 13.8 50 19.3 70 25.1 91 33.6 122

14
املجاملة

داء  2 ضعيفة 1.324 2.350 8.8 32 12.7 46 20.1 73 21.5 78 36.9 134 تقييم

15

إساءة
استخدام
ات املمتل

 العامة

 15 ضعيفة 1.168 1.937 4.1 15 8.3 30 15.4 56 21.5 78 50.7 184

16

استغالل
الوظيفة

لبث سة راملد
مضللة ار  أف

260 71.6 49 13.5 24 6.6 15 4.1 15 4.1 1.556 1.061 
ضعيفة

 ًجدا
20 

17
نصبة ع زتو

ل غش
 عادل

 9 ضعيفة 1.217 2.143 5.2 19 11.3 41 16.8 61 25.9 94 40.8 148

م18 تكر
املوظفات

 10 ضعيفة 1.337 2.107 9.1 33 9.1 33 13.2 48 20.7 75 47.9 174
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 ستجابة
ا اًأبد أحيانا ًرناد

ً
 ًدائما ًغالبا 

يقدمن ي الال
للقيادة والء
دو سية ناملد ر

مم  عمل

19

النمط شيوع
سلطي ال

القيادة
سية  راملد

 8 ضعيفة 1.324 2.160 8.5 31 10.7 39 13.2 48 23.1 84 44.4 161

20

شيوع
املجامالت

واملنافع
املتبادلة

سة  راملد

 3 ضعيفة 1.346 2.300 10.5 38 9.6 35 18.2 66 22.9 83 38.8 141

21

شار ان
ن ب الواسطة

ات سو م
سة  راملد

 6 ضعيفة 1.335 2.179 8.8 32 10.7 39 14.3 52 21.8 79 44.4 161

كوميةاملت ا ة الثانو س املدا دار الفساد سة مما جة لد ي الو روسط ر ير ز
القصيم  بمنطقة

 ضعيف 1.210 2.035

أن السابق دو ا من   :ليت

جـة بد متحقـق املعلمـات نظـر ـة وج مـن القـصيم بمنطقـة ـة الثانو س املـدا ـ دار رالفساد ر ي
وســـنةضـــعيفة هللا كتـــاب ـــا حكم ونظـــام إســـالمية، دولـــة الـــسعودية الدولـــة أن ـــ إ ذلـــك عـــز و ى،
ارسـولھ، تبــذل ــ ال ـود ا ــ إ ــًوأيــضا افحــةالدولـة ــالفـساد،م املوظفــات ـ و ــ إ وكــذلك

الداخليــــــــة الرقابــــــــة مــــــــستو تفــــــــاع وا ، دار الفــــــــساد عواقــــــــب س ىاملــــــــدا ري مانــــــــة، والــــــــصدق،ر  و
ا خالق ميدةو وا اسة. سنة، د عن يجة الن ذه ل (روتختلف وجـود) 2013، م ـرت أظ ال

ة كب جة بد إدار رفساد اسة. ي متوسطة) 2011، الغنام(رود جة بد انت   .رال

ثالثا
ً

الثالث:  السؤال إجابة   :نتائج

ع الية ا اسة للد الثالث السؤال مـستو"رينص ـ إحـصائية داللـة ذات ق فـر توجـد ىل و
ات ــــ ملتغ عــــز القــــصيم بمنطقــــة ــــة الثانو س املــــدا ــــ ونيــــة لك ة دا ىتطبيــــق ر التخــــصص،(ر

سة املد ان م ية، التد ات الدو ة، ا سنوات ، العل ل راملؤ ر املعلمات؟) ر نظر ة وج   ".من

التخصص   :متغ

اختبــــار الفــــرIndependent Samples T-Test" ت"ُاســــتخدم داللــــة عــــن الكــــشف ــــوــــ ق
ــــة الثانو س املــــدا ـــ ونيــــة لك ة دا تطبيــــق مـــستو حــــو اســــة الد عينـــة أفــــراد راســـتجابات ر ىر ل
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التخصص الختالف والراجعة القصيم عل(بمنطقة ي، ـ) أد ة ـ مو ـ كمـا النتائج انت ف
  :التا

دو   ): 10(لا

دا تطبيق مستو حو اسة الد عينة أفراد استجابات ق الفر ىداللة ل ر سو املدا ونية لك رة ر
التخصص باختالف القصيم بمنطقة ة ة(الثانو ر ا جة   )361= رد

ة دا رتطبيق
ونية  لك

 التخصص
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

قيمة
 "ت"

ىمستو
 الداللة

ي و 6.782 27.365 أد ية: لاملجال الب
عية شر وال  7.278 26.233 عل التحتية

1.492 
0.137  

دالة  غ

ي ي 10.225 37.526 أد الثا آليات: املجال
ة دا رتطبيق

ونية لك
سة  راملد

 11.286 34.767 عل
2.384 0.01 

ي الثالث 6.513 24.474 أد : املجال
ة دا مع رالتفاعل

ونية  7.225 22.090 عل لك
3.226 0.01 

ي  21.723 89.365 أد
لية ال جة  رالد

 23.865 83.090 عل
2.557 0.01 

أنھ السابق دو ا من  :ليت

ة دا تطبيــق مـستو حـو اسـة الد عينــة أفـراد اسـتجابات ـ إحــصائيا دالـة ق فـر توجـد رال ىر ل و
عية ـشر وال التحتيـة يـة الب بمجـال يتعلـق فيما القصيم بمنطقة ة الثانو س املدا ونية رلك

ا الختالف   .لتخصصترجع

مـــــستو عنـــــد إحـــــصائيا دالـــــة ق فـــــر ىتوجـــــد حـــــو0.01و اســـــة الد عينـــــة أفـــــراد اســـــتجابات لـــــ ر
جـــة بالد يتعلـــق فيمـــا القـــصيم بمنطقـــة ـــة الثانو س املـــدا ـــ ونيـــة لك ة دا تطبيـــق رمـــستو ر ر ى

ومجـــا ليـــة ونيــــة(ال لك ة دا مـــع التفاعـــل ســـة، املد ـــ ونيــــة لك ة دا تطبيـــق رآليـــات ر ) ر
دبية التخصصات لصا ق والفر التخصص، الختالف  .وترجع

العلمي ل املؤ   :متغ

الُاستخدم سـ كر تحليل سواختبار ـKruskal Wallis Hوالـ ق الفـر داللـة عـن الكـشف وـ
ــــة الثانو س املــــدا ـــ ونيــــة لك ة دا تطبيــــق مـــستو حــــو اســــة الد عينـــة أفــــراد راســـتجابات ر ىر ل

القـــصيم ـــبمنطقـــة العل ـــل املؤ الخـــتالف اه(والراجعـــة دكتـــو ، ماجـــست وس، ـــالو رب وذلـــك)ر ؛
اه دكتـو ـ العل ـل املؤ مجموعـة أفـراد عـدد ة) 2= العـدد(رلصغر ـ مو ـ كمـا النتـائج انـت ف

  :التا
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  ): 11(لدوا

ونية لك ة دا تطبيق مستو حو اسة الد عينة أفراد استجابات ق الفر رداللة ىر ل سو راملدا
العلمي ل املؤ باختالف القصيم بمنطقة ة ة(الثانو ر ا جة   )2= رد

ة دا رتطبيق
ونية  لك

العل ل  املؤ
عدد

 الرتب
الرتب  متوسط

ع"قيمة مر
 "اي

ىمستو
 الداللة

وس الو  182.105 333 رب

 174.357 28 ماجست
و ية: لاملجال الب

عية شر وال  التحتية
اه  271.500 2 ردكتو

1.607 
0.448  

دالة  غ

وس الو  182.983 333 رب

 164.286 28 ماجست

ي الثا آليات: املجال
ة دا رتطبيق

ونية لك
سة اه راملد  266.250 2 ردكتو

2.119 
0.347  

دالة  غ

وس الو  183.851 333 رب

 156.804 28 ماجست
الثالث : املجال

ة دا مع رالتفاعل
ونية اه لك  226.500 2 ردكتو

2.086 
0.352  

دالة  غ

وس الو  183.126 333 رب

لية 162.893 28 ماجست ال جة  رالد

اه  262.000 2 ردكتو

2.130 
0.345  

دالة  غ

أنھ السابق دو ا من  :ليت

حـ اسـة الد عينــة أفـراد اسـتجابات ـ إحــصائيا دالـة ق فـر توجـد رال ةو دا تطبيــق مـستو رو ى ل
العل ل املؤ الختالف ترجع القصيم بمنطقة ة الثانو س املدا ونية   .رلك

ة ا سنوات   :متغ

تجـــاهُاســتخدم أحــادي التبــاين تحليـــل داللـــةOne Way ANOVAاختبــار عــن الكــشف ـــ
دا تطبيـق مـستو حـو اسـة الد عينة أفراد استجابات ن ب ق رالفر ىر ل سو املـدا ـ ونيـة لك رة

ة ـ ا سـنوات الخـتالف والراجعـة القـصيم بمنطقـة ـة مـن(الثانو مـن5أقـل ســنوات5سـنوات،
من أقل من10إ فأك10سنوات، التا) سنوات ة مو كما النتائج انت   :ف
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دو   ): 12(لا

اس الد عينة أفراد الستجابات ة املعيا نحرافات و راملتوسطات ةر دا تطبيق مستو حو رة ى ل
ة ا لسنوات وفقا القصيم بمنطقة ة الثانو س املدا ونية ًلك

  ر

س املدا ونية لك ة دا تطبيق مستو حو اسة الد عينة أفراد راستجابات ر ىر ل
القصيم بمنطقة ة  الثانو

و : لاملجال
التحتية ية الب

عية شر  وال

الثا تطبيق: ياملجال آليات
ونية لك ة ردا

سة  راملد

الثالث التفاعل: املجال
ونية لك ة دا  رمع

لية ال جة رالد
تطبيق ىملستو

ة ردا
ونية  لك

سنوات
ة  ا

 متوسط
انحراف

 يمعيار
 متوسط

انحراف
 يمعيار

 متوسط
انحراف

 يمعيار
 متوسط

انحراف
 يمعيار

  أقل

 5من
26.523 7.190 36.227 588.11 23.682 7.162 86.432 24.777 

  من

 5 -10 
26.544 6.907 35.711 10.688 23.167 7.142 85.421 22.175 

  من

 فأك10 
27.268 6.992 37.024 10.522 23.824 6.672 88.117 22.584 

  

دو   ): 13(لا

ون لك ة دا تطبيق مستو حو اسة الد عينة أفراد استجابات ق الفر رداللة ىر ل سو املدا رية
ة ا سنوات باختالف القصيم بمنطقة ة   الثانو

ة دا رتطبيق
ي و  لك

التباين  مصدر
مجموع
عات  املر

جات رد
ة ر  ا

متوسط
عات  املر

قيمة
 "ف"

ىمستو
 الداللة

املجموعات ن  23.803 2 47.606 ب

املجموعات  48.849 360 17585.502 داخل
و ية: لاملجال الب

التحتية
عية شر   362 17633.107 الك وال

0.487 
0.615  

دالة  غ

املجموعات ن  65.307 2 130.614 ب

املجموعات  114.633 360 41268.053 داخل

ي الثا : املجال
تطبيق آليات

ونية لك ة ردا
سة   362 41398.667 الك راملد

0.570 
0.566  

دالة  غ

الثالث املجموعات: املجال ن   0.713 0.338 16.012 2 32.023 ب
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ة دا رتطبيق
ي و  لك

التباين  مصدر
مجموع
عات  املر

جات رد
ة ر  ا

متوسط
عات  املر

قيمة
 "ف"

ىمستو
 الداللة

املجموعات ة 47.364 360 17051.057 داخل دا مع رالتفاعل
ونية   362 17083.080 الك لك

دالة  غ

املجموعات ن  276.319 2 552.638 ب

املجموعا  516.688 360 186007.775 تداخل
لية ال جة رالد
ة دا رتطبيق

ونية    362 186560.413 الك لك

0.535 
0.586  

دالة  غ

أنھ السابق دو ا من   :ليت

ة دا تطبيــق مـستو حـو اسـة الد عينــة أفـراد اسـتجابات ـ إحــصائيا دالـة ق فـر توجـد رال ىر ل و
ة ا سنوات الختالف ترجع القصيم بمنطقة ة الثانو س املدا ونية   .رلك

ا ات الدو يةرمتغ   :رلتد

تجـــاهاختبــارُاســتخدم أحــادي التبــاين داللـــةOne Way ANOVAتحليـــل عــن الكــشف ـــ
س املـدا ـ ونيـة لك ة دا تطبيـق مـستو حـو اسـة الد عينة أفراد استجابات ن ب ق رالفر ر ىر ل و

يـــة التد ات الــدو الخـــتالف والراجعــة القـــصيم بمنطقــة ــة رالثانو مـــن(ر مــن5أقــل ات، ـــ5ردو إ
من10 أك ات، ات10ردو التا) ردو ة مو كما النتائج انت   :ف

دو   ): 14(لا

ة دا تطبيق مستو حو اسة الد عينة أفراد الستجابات ة املعيا نحرافات و راملتوسطات ر ىر ل
ية التد ات للدو وفقا القصيم بمنطقة ة الثانو س املدا ونية رلك رر ً  

ةاستج الثانو س املدا ونية لك ة دا تطبيق مستو حو اسة الد عينة أفراد رابات ر ىر ل
القصيم  بمنطقة

و ية: لاملجال الب
عية شر وال  التحتية

ي الثا آليات: املجال
ة دا رتطبيق

ونية لك
سة  راملد

الثالث التفاعل: املجال
ونية لك ة دا  رمع

مل لية ال جة ىستورالد
ة دا رتطبيق

ونية  لك

ات رالدو
ية  رالتد

 متوسط
انحراف

 يمعيار
 متوسط

انحراف
 يمعيار

 متوسط
انحراف

 يمعيار
 متوسط

انحراف
 يمعيار

من  21.792 88.191 6.448 24.894 10.369 37.085 7.009 26.213 5أقل

 23.567 86.776 7.627 23.019 10.755 36.411 7.165 27.346 10- 5من

من أك
10 

914.26 6.895 36.440 10.780 23.608 6.538 86.962 22.551 
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دو ة): 15(لا دا تطبيق مستو حو اسة الد عينة أفراد استجابات ق الفر رداللة ىر ل و
ية التد ات الدو باختالف القصيم بمنطقة ة الثانو س املدا ونية رلك   رر

ة دا رتطبيق
ي و  لك

التباين  مصدر
مجموع

عا  تاملر
جات رد
ة ر  ا

متوسط
عات  املر

قيمة
 "ف"

ىمستو
 الداللة

املجموعات ن  21.290 2 42.580 ب

املجموعات  48.863 360 17590.528 داخل
و : لاملجال

التحتية ية الب
عية شر   362 17633.107 الك وال

0.436 

0.647  

غ
 دالة

املجموعات ن  8.799 2 17.598 ب

املجموعات  114.947 360 41381.069 داخل

ي الثا : املجال
تطبيق آليات

ة ردا
وني ةلك

سة  راملد
  362 41398.667 الك

0.077 

0.926  

غ
 دالة

املجموعات ن  57.411 2 114.821 ب

املجموعات  47.134 360 16968.258 داخل

الثالث : املجال
مع التفاعل

ة ردا
ونية   362 17083.080 الك لك

1.218 

0.297  

غ
 دالة

املجموعات ن  35.413 2 70.826 ب

املجموعات  518.027 360 186489.587 داخل
لية ال جة رالد
ة دا رتطبيق

ونية   362 186560.413 الك لك

0.068 

0.934  

غ
 دالة

أنھ السابق دو ا من   :ليت

ـ إحــصائيا دالـة ق فـر توجـد ةوال دا تطبيــق مـستو حـو اسـة الد عينــة أفـراد راسـتجابات ىر ل
ية التد ات الدو الختالف ترجع القصيم بمنطقة ة الثانو س املدا ونية رلك   .رر

سة املد ان م   :رمتغ

تجـــاه أحــادي التبــاين تحليـــل اختبــار داللـــةOne Way ANOVAُاســتخدم عــن الكــشف ـــ
ع أفراد استجابات ن ب ق سوالفر املـدا ـ ونيـة لك ة دا تطبيـق مـستو حـو اسـة الد رينة ر ىر ل

ســـــة املد ــــان م الخـــــتالف والراجعـــــة القــــصيم بمنطقـــــة ــــة ع(رالثانو البـــــدا ة، ــــ عن ـــــدة، انـــــت) بر ف
التا ة مو كما   :النتائج
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دو   ): 16(لا

مستو حو اسة الد عينة أفراد الستجابات ة املعيا نحرافات و لاملتوسطات ر ةر دا رتطبيق ى
سة املد ان مل وفقا القصيم بمنطقة ة الثانو س املدا ونية رلك ر

ً  

س املدا ونية لك ة دا تطبيق مستو حو اسة الد عينة أفراد راستجابات ر ىر ل
القصيم بمنطقة ة  الثانو

و التحتية: لاملجال ية الب
عية شر  وال

ي الثا : املجال
تطبيقآليات

ة ردا
ونية لك
سة  راملد

الثالث : املجال
مع التفاعل

ة ردا
ونية  لك

لية ال جة رالد
تطبيق ىملستو

ة ردا
ونية  لك

ان م
سة  راملد

معيار متوسط  متوسط يانحراف
انحراف

 يمعيار
 متوسط

انحراف
 يمعيار

 متوسط
انحراف

 يمعيار

دة  21.797 85.986 576.6 23.311 10.464 36.081 6.695 26.594 بر

ة  23.786 90.172 7.096 24.172 10.393 37.466 7.556 28.534 عن

ع  29.857 92.773 8.628 25.818 13.893 39.591 8.605 27.364 البدا

دو   ): 17(لا

س املدا ونية لك ة دا تطبيق مستو حو اسة الد عينة أفراد استجابات ق الفر رداللة ر ىر ل و
ب ة سةالثانو املد ان م باختالف القصيم  رمنطقة

ة دا رتطبيق
ي و  لك

التباين  مصدر
مجموع
عات  املر

جات رد
ة ر  ا

متوسط
عات  املر

قيمة
 "ف"

ىمستو
 الداللة

املجموعات ن  92.658 2 185.317 ب

املجموعات  48.466 360 17447.790 داخل
و ية: لاملجال الب

عية شر وال  التحتية
  362 17633.107 الك

1.912 
0.149  

دالة  غ

املجموعات ن  156.893 2 313.787 ب

املجموعات  114.125 360 41084.880 داخل
ي الثا آليات: املجال

ة دا رتطبيق
سة املد ونية   362 41398.667 الك رلك

1.375 
0.254  

دالة  غ

املجموعات ن  75.448 2 150.895 ب

املجموعات  47.034 360 16932.185 داخل
الثالث التفاعل: املجال

ة دا ونيةرمع  لك
  362 17083.080 الك

1.604 
0.203  

دالة  غ

املجموعات ن  803.165 2 1606.330 ب

املجموعات  513.761 360 184954.083 داخل
تطبيق لية ال جة رالد

ونية لك ة  ردا
  362 186560.413 الك

1.563 
0.211  

دالة  غ
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أنھ السابق دو ا من   :ليت

ة دا تطبيــق مـستو حـو اسـة الد عينــة أفـراد اسـتجابات ـ إحــصائيا دالـة ق فـر توجـد رال ىر ل و
ألن وذلـــــك ســـــة؛ املد ـــــان م الخـــــتالف ترجـــــع القـــــصيم بمنطقـــــة ـــــة الثانو س املـــــدا ـــــ ونيـــــة رلك ر

املـــدا بمتطلبـــات ة ا الـــو تمــام را ر عـــنز النظـــر غـــض ـــ كب ل ـــش ب ومتقــا ـــشابھ م ـــا واحتياجا رس
سة املد  .رموقع

عا ًا ع: ر الرا السؤال إجابة   :نتائج

ـــ ع اليـــة ا اســة للد ـــع الرا الـــسؤال جـــة"ريــنص د ـــ إحـــصائية داللــة ذات ق فـــر توجـــد رــل و
ات ـــــ ملتغ عـــــز القــــــصيم بمنطقـــــة ـــــة الثانو س املــــــدا ـــــ دار الفـــــساد ســـــة ىمما ري ،التخــــــصص(ر

سة املد ان م ية، التد ات الدو ة، ا سنوات ، العل ل راملؤ ر املعلمات؟) ر نظر ة وج   ".من

التخصص   :متغ

اختبــــار ــــIndependent Samples T-Test" ت"ُاســــتخدم ق الفــــر داللــــة عــــن الكــــشف وــــ
ـ الثانو س املـدا دار الفساد سة مما جة د حو اسة الد عينة أفراد راستجابات ر ر ير بمنطقـةل ة

التخصص الختالف والراجعة عل(القصيم ي، التا) أد ة مو كما النتائج انت   :ف

دو   ): 18(لا

س املدا دار الفساد سة مما جة د حو اسة الد عينة أفراد استجابات ق الفر رداللة ر ر ير ل و
التخصص باختالف القصيم بمنطقة ة ة(الثانو ر ا جة   )361= رد

 التخصص
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

قيمة
 "ت"

ىمستو
 الداللة

ي  19.929 42.139 أد

الف جة داررد يساد
ة الثانو س راملدا
القصيم  بمنطقة

 21.464 43.789 عل
0.739 

0.460  

دالة  غ

أنھ السابق دو ا من  :ليت

ال عينـــة أفـــراد اســـتجابات ـــ إحـــصائيا دالـــة ق فـــر توجـــد الفـــسادوال ســـة مما جـــة د حـــو اســـة رد ر لر
التخصص الختالف ترجع القصيم بمنطقة ة الثانو س املدا ردار   .ي

العلمي ل املؤ   :متغ

ال سـ كر تحليل اختبار واستخدم سُ ـKruskal Wallis Hوالـ ق الفـر داللـة عـن الكـشف وـ
دار الفساد سة مما جة د حو اسة الد عينة أفراد ياستجابات رل ر بمنطقـةر ـة الثانو س راملـدا

العل ل املؤ الختالف والراجعة اه(القصيم دكتـو ، ماجـست وس، ـالو رب عـدد)ر لـصغر وذلـك ؛
اه دكتو العل ل املؤ مجموعة التا) 2= العدد(رأفراد ة مو كما النتائج انت   :ف
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دو   ): 19(لا

حو اسة الد عينة أفراد استجابات ق الفر لداللة ر ةو الثانو س املدا دار الفساد جة رد ير
العلمي ل املؤ باختالف القصيم ة(بمنطقة ر ا جة   )2= رد

العلمي ل  املؤ
عدد

 الرتب
متوسط

 الرتب

قيمة
ع" مر

 "اي

ىمستو
 الداللة

وس الو  178.619 333 رب

 210.071 28 تماجس

دار الفساد جة يد ر
ة الثانو س راملدا

القصيم  بمنطقة

اه  352.000 2 ردكتو

7.618 0.05 

أنھ السابق دو ا من  :ليت

مـستو عنـد إحـصائيا دالـة ق فـر ىتوجد جـة0.05و د حـو اسـة الد عينـة أفـراد اسـتجابات رـ لر
، ـــ العل ـــل املؤ الخـــتالف ترجـــع القـــصيم بمنطقـــة ـــة الثانو س املـــدا ـــ دار الفـــساد ســـة رمما ير

نجــــــ الرتــــــب متوســــــطات مالحظــــــة ــــــو دار الفــــــساد ــــــ ع كــــــم ا ــــــ املجموعــــــات ــــــ أع أن يد
أقـــل انـــت ن حـــ ـــ ، ماجـــست ـــ العل ـــل املؤ مجموعـــة ـــا يل اه، دكتـــو ـــ العل ـــل املؤ رمجموعـــة

وس الو ب العل ل املؤ مجموعة   .راملجموعات

تجـــاه أحــادي التبــاين تحليـــل اختبــار عــنOne Way ANOVAُاســتخدم الكــشف داللـــةـــ
سالفـــ املــــدا ــــ دار الفـــساد ســــة مما جـــة د حــــو اســــة الد عينـــة أفــــراد اســـتجابات ن بــــ ق رر ر ر ير ل و

ة ـ ا سـنوات الخـتالف والراجعـة القـصيم بمنطقـة ـة مـن(الثانو مـن5أقـل ســنوات5سـنوات،
من أقل من10إ فأك10سنوات، التا) سنوات ة مو كما النتائج انت   :ف

دو   ): 20(لا

الفساداملتوس سة مما جة د حو اسة الد عينة أفراد الستجابات ة املعيا نحرافات و رطات ر ر لر
ة ا لسنوات وفقا القصيم بمنطقة ة الثانو س املدا ًدار

ر   ي

ة ا  سنوات

من  فأك10من 10- 5من 5أقل

 املتوسط
نحراف

 ياملعيار
 املتوسط

نحراف
 ياملعيار

 املتوسط
نحراف

 ياملعيار

الفساد سة مما جة رد ر
س املدا ردار ي

بمنطقة ة الثانو
 القصيم

58.523 23.162 39.772 18.635 41.009 19.442 
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دو   ): 21(لا

س املدا دار الفساد سة مما جة د حو اسة الد عينة أفراد استجابات ق الفر رداللة ر ر ير ل و
ا سنوات باختالف القصيم بمنطقة ة   ةالثانو

مصدر
 التباين

مجموع
عات  املر

جات رد
ة ر  ا

متوسط
عات  املر

قيمــــــــــــــة
 "ف"

ىمــــــستو
 الداللة

ن ب
 املجموعات

12578.146 2 6289.073 

داخل
 املجموعات

139423.028 360 387.286 

الفساد سة مما جة رد ر
ة الثانو س املدا ردار ي

القصيم  بمنطقة

  362 152001.174 الك

16.239 0.01 

أنھ السابق دو ا من   :ليت

مـستو عنـد إحـصائيا دالـة ق فـر ىتوجد جـة0.01و د حـو اسـة الد عينـة أفـراد اسـتجابات رـ لر
ة ا سنوات الختالف ترجع القصيم بمنطقة ة الثانو س املدا دار الفساد سة رمما   . ير

نة سروللمقا ة ا سنوات مختلفات اسة الد عينة أفراد ن سـةرب مما جـة د حـو رتجابة ر ل
دال فـــــر أقـــــل اختبـــــار اســـــتخدم القـــــصيم؛ بمنطقـــــة ـــــة الثانو س املـــــدا ـــــ دار قالفـــــساد ُي

LSDر
ــ كمــا النتــائج انــت ف تجــاه، أحــادي التبــاين تحليــل داللــة حالــة ــ البعديــة نــة للمقا راختبـار

التا دو ا ة  :لمو

دو   ): 22(لا

أفرا ن ب املتعددة نات جةراملقا د حو ستجابة ة ا سنوات مختلفات اسة الد عينة رد لر
القصيم بمنطقة ة الثانو س املدا دار الفساد سة رمما   ير

ة ا  سنوات
من = م (5أقل

58.523( 
= م (10- 5من

39.772( 

  **751.18 )39.772= م (10- 5من

الفساد سة مما جة رد ر
س املدا ردار ي

القصيم بمنطقة ة  الثانو
 1.238 **17.513 )41.009= م(فأك10من

ـم دار الفـساد سـة مما جـة د تقيـيم ـ املجموعـات ـ أع أن يتـ الـسابق ـدو ا يومن رل ر
ة ا سنوات منخفضات من(مجموعة إحـصائيا)سنوات5أقل دالـة ق فر ناك انت فقد و،

ثقـــة مــستو ومتوســط0.01ىعنــد ن اســـتجابا متوســط ن املجموعــاتبــ بـــا 5مـــن(اســتجابات
من أقل إ من10سنوات فأك10سنوات،  ).سنوات

ية التد ات الدو رمتغ   :ر

تجـــاه أحــادي التبــاين تحليـــل اختبــار داللـــةOne Way ANOVAُاســتخدم عــن الكــشف ـــ
املــــ ــــ دار الفـــساد ســــة مما جـــة د حــــو اســــة الد عينـــة أفــــراد اســـتجابات ن بــــ ق يالفـــر رل ر ر سو ردا

يـــة التد ات الــدو الخـــتالف والراجعــة القـــصيم بمنطقــة ــة رالثانو مـــن(ر مــن5أقــل ات، ـــ5ردو إ
من10 أك ات، ات10ردو التا) ردو ة مو كما النتائج انت   :ف
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دو   ):23(لا

الفساد سة مما جة د حو اسة الد عينة أفراد الستجابات ة املعيا نحرافات و راملتوسطات ر ر لر
ية التد ات للدو وفقا القصيم بمنطقة ة الثانو س املدا ردار رر   ًي

ية التد ات رالدو  ر

من من 10- 5من 5أقل  10أك

معيار متوسط معيار متوسط يانحراف معيار متوسط يانحراف  يانحراف

سة مما جة رد ر
الفساد

يدار
س راملدا
ة الثانو
بمنطقة
 القصيم

55.745 22.537 944.42 20.355 39.718 18.970 

دو   ):24(لا

س املدا دار الفساد سة مما جة د حو اسة الد عينة أفراد استجابات ق الفر رداللة ر ر ير ل و
ية التد ات الدو باختالف القصيم بمنطقة ة رالثانو   ر

التباين  مصدر
مجموع

عاتامل  ر
جات رد
ة ر  ا

متوسط
عات  املر

قيمة
 "ف"

ىمستو
 الداللة

املجموعات ن  4931.115 2 9862.229 ب

داخل
 املجموعات

142138.944 360 394.830 

الفساد سة مما جة رد ر
س املدا ردار ي

بمنطقة ة الثانو
 القصيم

  362 152001.174 الك

12.489 0.01 

أنھ السابق دو ا من   :ليت

مـستو عنـد إحـصائيا دالـة ق فـر ىتوجد أفـ0.01و اسـتجابات جـةـ د حـو اسـة الد عينـة رراد لر
ية التد ات الدو الختالف ترجع القصيم بمنطقة ة الثانو س املدا دار الفساد سة رمما ر رر   .ي

جــــة د حــــو ســـتجابة ــــ يـــة التد ات الــــدو مختلفــــات اســـة الد عينــــة أفـــراد ن بــــ نـــة روللمقا ر ر لر ر
اســـت القــصيم؛ بمنطقـــة ــة الثانو س املـــدا ــ دار الفـــساد ســة ُمما

ر دالير فـــر أقـــل اختبــار قخدم
LSDكمـا النتـائج انـت ف تجـاه، أحـادي التبـاين تحليل داللة حالة البعدية نة للمقا راختبار

التا دو ا ة  :لمو
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دو   ):25(لا

جة د حو ستجابة ية التد ات الدو مختلفات اسة الد عينة أفراد ن ب املتعددة نات راملقا ر ر لر ر
الفساد سة القصيمرمما بمنطقة ة الثانو س املدا ردار   ي

ية التد ات رالدو  ر
من = م (5أقل

55.745( 
= م (10- 5من

42.944( 

  **12.801 )42.944= م (10- 5من

الفساد سة مما جة رد ر
س املدا ردار ي

القصيم بمنطقة ة  الثانو
من  3.226 **16.027 )39.718= م (10أك

الــسابق ـدو ا ــلومـن دار الفـساد سـة مما جــة د تقيـيم ـ املجموعــات ـ أع أن ييتـ ر ر
يــة تد ات دو عـــدد أقــل حـــضرت ــ ال راملجموعــة مـــن(ر ات5أقــل ق)ردو فـــر نــاك انـــت فقــد و،

ثقــــــة مـــــستو عنــــــد إحـــــصائيا بــــــا0.01ىدالـــــة اســـــتجابات ومتوســــــط ن اســـــتجابا متوســــــط ن بـــــ
إ5من(املجموعات ات أك10ردو ات، ات10منردو  ).ردو

سة املد ان م   :رمتغ

تجـــاه أحــادي التبــاين تحليـــل اختبــار داللـــةOne Way ANOVAُاســتخدم عــن الكــشف ـــ
س املــــدا ــــ دار الفـــساد ســــة مما جـــة د حــــو اســــة الد عينـــة أفــــراد اســـتجابات ن بــــ ق رالفـــر ر ر ير ل و

ســــة املد ــــان م الخــــتالف والراجعــــة القــــصيم بمنطقــــة ـــة ــــدة،(رالثانو عبر البــــدا ة، ــــ انــــت)عن ف ،
التا ة مو كما   :النتائج

دو   ):26(لا

الفــــساد ســـة مما جـــة د حـــو اســـة الد عينـــة أفـــراد الســـتجابات ـــة املعيا نحرافـــات و راملتوســـطات ر ر لر
سة املد ان مل وفقا القصيم بمنطقة ة الثانو س املدا ردار ر

ً   ي

سة املد ان  رم

دة ة بر ع عن  البدا

معيار متوسط معيار متوسط يانحراف معيار متوسط يانحراف  يانحراف

سة مما جة رد ر
الفساد

يدار
س راملدا

ةالثا نو
بمنطقة
 القصيم

42.184 20.065 42.879 21.138 49.591 23.782 
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دو   ): 27(لا

جـــــة د اســـــة الد عينـــــة أفـــــراد اســـــتجابات حـــــو اســـــة الد عينـــــة أفـــــراد اســـــتجابات ـــــ ق الفـــــر رداللـــــة ر لر و
سةم املد ان م باختالف القصيم بمنطقة ة الثانو س املدا دار الفساد سة رما ر  ير

التباين  مصدر
مجموع

عات  املر
جات رد
ة ر  ا

متوسط
عات  املر

قيمة
 "ف"

ىمستو
 الداللة

املجموعات ن  560.627 2 1121.255 ب

داخل
 املجموعات

150879.919 360 419.111 

سة مما جة رد ر
دار يالفساد

ة الثانو س راملدا
القصيم  بمنطقة

  362 152001.174 الك

1.338 
0.264  

دالة  غ

أنھ السابق دو ا من   :ليت

ســـــة مما جـــــة د حـــــو اســـــة الد عينـــــة أفـــــراد اســـــتجابات ـــــ إحـــــصائيا دالـــــة ق فـــــر توجـــــد رال ر لر و
امل ـان م الخـتالف ترجع القصيم بمنطقة ة الثانو س املدا دار رالفساد ذلـكي عـز و سـة، ىد ر

النظــر غــض ــ كب حــد ــ إ ة ــشا م س املــدا ــ ع ضــة املفر ن والقــوان واللــوائح جــراءات أن ــ رإ و
ا موقع   .عن

امس: ًخامسا ا السؤال إجابة   :نتائج

ــــــــيــــــــنص ع اليــــــــة ا اســــــــة للد ــــــــامس ا ة"رالــــــــسؤال دا تطبيــــــــق ن بــــــــ العالقــــــــة طبيعــــــــة رمــــــــا
د الفــــساد مــــن ــــد وا ونيـــة بمنطقــــةلك املعلمــــات نظــــر ـــة وج مــــن ــــة الثانو س املــــدا ـــ رار ي

ية العر اململكة   ".السعودية؟القصيم

تبـــــاطلإلجابـــــة ا معامـــــل اســـــتخدم الـــــسؤال؛ ـــــذا رعـــــن
ســـــوُ ـــــPearson Correlationنب

ـــ دار الفــساد ســة مما جـــة ود ونيــة لك ة دا تطبيــق ن بــ العالقـــة طبيعــة عــن يالكــشف ر ر ر
ا س يةراملدا العر اململكة القصيم بمنطقة املعلمات نظر ة وج من ة انـتالـسعودية،لثانو ف

التا دو ا ة مو كما   :لالنتائج

دو   ):28(لا

س املــــــدا ــــــ دار الفــــــساد ســــــة مما جــــــة ود ونيــــــة لك ة دا تطبيــــــق ن بــــــ تبــــــاط رمعــــــامالت ر ر ر ير
الق بمنطقة املعلمات نظر ة وج من ة السعوديةالثانو ية العر اململكة   صيم

ونية لك ة دا  رتطبيق

و : لاملجال
التحتية ية الب

عية شر  وال

ي الثا آليات: املجال
ة دا رتطبيق

سة املد ونية  رلك

الثالث : املجال
ة دا مع رالتفاعل

ونية  لك

لية ال جة رالد
تطبي قىملستو

ونية لك ة  ردا

جة رد
سة رمما
الفساد

 يدار
-0.549** -0.378** -0.499** -0.614** 

أنھ السابق دو ا من   :ليت
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مـــــستوســـــالبةعالقـــــاتتوجـــــد عنـــــد إحـــــصائيا ن0.01ىدالـــــة ونيـــــةبـــــ لك ة دا رتطبيـــــق
ـ القـصيم بمنطقـة املعلمـات نظـر ة وج من ة الثانو س املدا دار الفساد سة مما جة رود ر ير

السعوديةاملم ية العر   .لكة

الفــــــساد مــــــن ــــــد ا ـــــ م ــــــس ونيــــــة لك ة دا تطبيــــــق أن تؤكـــــد نــــــا الــــــسالبة روالعالقـــــة
دار الفساد جة د تقل ونية، لك ة دا تطبيق مستو اد لما ف ، يدار ى ري ر  .ز

اســـة د مـــع يجـــة الن ـــذه ب(روتتفـــق وجـــود) 2016، بـــا(و) 2012، حـــس عـــن كـــشفت ـــ ال
دارتأث الفساد ونية لك ة لإلدا إحصائية داللة يذي   . ر

ن ت والـر وقراطيـة الب ـ ع القــضاء ـ م ـس ونيـة لك ة دا تطبيـق وإن ،ر َّوتقــدميدار ُ

العدالــــــــة يحقــــــــق بمــــــــا عاليــــــــة وكفــــــــاءة شــــــــفافية ــــــــل ب ــــــــا ف ــــــــدمات ةواملــــــــساواة،ا دا روتقلــــــــل
ا العالقـات تــأث مـن ونيـة العمــللك إنجـاز ــ ع ـصية ــة، ل دا املـشكالت مــن تقلـل روأيـضا ً

اختيــــــار ـــــ إ تـــــؤدي ــــــا أ كمـــــا ـــــدايا، وال الرشــــــوة ـــــ ع ـــــساعد قــــــد ـــــ ال جتماعيـــــة و والتنظيميـــــة
ـ ـ كب حـد إ ساعد لھ ذا و صية، ات اعتبا دو ة وا الكفاءة أساس ع راملوظفات ن

دار الفساد من د   .يا

أكــدت          اســةكمــا ـــ) 2011، الغنـــام(رد م ــس ديثــة ا التكنولوجيـــة ســاليب اســتخدام أن
اســة د أكــدت وكـــذلك ، دار الفــساد ــشار ان مــن ــد را ونيـــة) 2012، يالنمــر(ي لك ة دا رأن

تـــــأث مــــن ـــــد ا ــــ م ـــــس و املعــــامالت، إنجـــــاز ــــ وقراطـــــي الب النظــــام مـــــن الــــتخلص ـــــ ــــساعد
ــــصية،العالقــــات توال وأشــــا ــــدمات، ا تقــــديم ــــ الــــشفافية مبــــدأ تحقيــــق ــــ أيــــضا م رــــس ً

اســـة ـــي(رد ع) 2019، القر ـــسر و جـــراءات أتمتـــة ـــ ا ـــ كب ا دو تـــؤدي ونيـــة لك ة دا أن ـــ ًإ ًر ر
العمل وقراطية الب ع والقضاء ا،   .زإنجا

  :التوصيات

م مجموعة تقدم نتائج من اسة الد إليھ توصلت ما التارضوء النحو ع التوصيات   :ن

أجـــل - مـــن س؛ املـــدا ـــ ـــة دا ـــزة ج مـــستو ـــ ع شـــاملة اتيجية إســـ بوضـــع رتمـــام ر ى
فعال ل ش ونية لك ة دا   .رتطبيق

ونيــة - لك ة دا متطلبـات مـع يتوافــق بمـا ا وإعـداد التحتيـة يــة الب ن تحـس ـ ع رالعمـل
ة  .النا

املد - املوظفات افةتوجيھ املجاالت ونية لك ة دا توظيف ة ضر إ س را ر  .ور

سة - املد ونية لك ة دا تطبيق متطلبات أجل من مناسبة انية م رتخصيص  .ر

نا - ل ش ونية لك ة دا تطبيق ت تم ال س املدا ن ب ات ا رتبادل  .ر

ة - دا لتطبيق ة ا صاحبة ة شر ال وادر ال اردعم والر ونية  .لك

ة - دا حـــو املقامـــة واملـــؤتمرات ات الـــدو ـــضو للموظفـــات ـــ أك ل ـــش الفـــرص رإتاحـــة ل ر ر
ونية  .لك
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مـن - تقدمـھ ممـا سـتفادة و ونيـة لك ة دا وتطبيـق العـصر مواكبـة ميـة بأ الـو رـشر
أفض ع بھ والقيام سة املد العمل يل س أجل من ة؛ كث وجھرفوائد  .ل

الدافعيـــة - مـــستو لرفـــع ـــة؛ املعنو ـــوافز ا وتـــوف املوظفـــات، ـــ إ لـــة املو عبـــاء ىتخفيـــف
ونية لك ة دا  . رلتطبيق

يع - ــ و ونيـة لك ة دا تطبيقـات عــة متا عـن ل مـسؤ سـة املد ــ خـاص قـسم رإقامـة ور
ا تطبيق للمشاركة املوظفات  .جميع

ما - عالية حماية برامج اقتوف خ من سة املد من البيانات قواعد  .رية

ومساوئھ - دار الفساد بأضرار للموظفات املستمرة التوعية ع رص  .يا

والنفـــاق - والواســـطة املتبادلـــة واملنـــافع املجـــامالت شـــيوع مـــن ـــد ا ـــ إ ـــدف بـــرامج إقامـــة
 .يدار

حة املق اسات    :رالد

إل - املــــــــستقبلية اســــــــات الد مـــــــن ــــــــد املز ةرإجـــــــراء دا تطبيــــــــق مــــــــستو ن بـــــــ العالقــــــــة ريجـــــــاد ى
مثل ا، غ مع ا وعالق ونية العمل: لك ر ،تطو داريدار   .يبداع

ـــــ - وأيـــــضا التعلـــــيم، ات وإدا امعـــــات ا أخـــــر مجتمعـــــات ـــــ ع ة مـــــشا اســـــات د ًإجـــــراء ر ىر
اململكة من مختلفة مناطق و املختلفة، التعليم  .مراحل

ملعرفــــــ - اســــــة د الفــــــسادرإجــــــراء مــــــن ــــــد با ــــــا وعالق ونيــــــة لك ة دا تطبيــــــق مــــــستو رة ى
الية ا اسة بالد ا ن ومقا ن للبن ة الثانو س املدا ردار ر ر  .ي

س - املــــــدا ـــــ ونيــــــة لك ة دا تطبيـــــق معوقــــــات عـــــن تكــــــشف مـــــستقبلية اســــــة د رإجـــــراء ر ر
ة  .الثانو
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11)35( ،155-186. 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة یولیو، )األول(، الجزء )191: (ددالع

 

 

215 
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ـة بو ال العلوم بية ال لية شـمس: مجلة ن عـ بيـة-جامعـة ال -365، )1(40،ليـة
408.  

سلمان فضيلة داود، و حمود، ع سعد ، ـد). 2013. (يالع ا ا ودو اتيجية س رالرقابة
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ــ العل ع .والبحـث الـسا ــ العل املــؤتمر ع قتــصادية: وقـا ا اســا ع وا الفـساد ر مظــا
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بية، وال والعلوم    .380 – 337، )11(19لآلداب
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محمـدالغ بن د ف مـن). 2011. (نام، دار الفـساد افحـة م ـ ديثـة ا سـاليب فاعليـة يمـدى
الـسعودية يـة العر اململكـة ى الشو مجلس أعضاء نظر ة ـ. (روج غ ماجـست رسـالة
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العرب، ن بو    .272 – 213، )96(ال

أحمــــد ـــــع مر محمــــد ي، الـــــسعودية .)2010. (كنــــا امعــــات ا ـــــ ونيــــة لك ة دا تطبيــــق رواقـــــع
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الـسعودية يـة العر اململكـة ـ ـات القر ـة. محافظة إدا اسـات د رمجلـة البـصرة: ر جامعـة
قتصاد،- و ة دا    .137 – 86،) 12(6رلية

ــــــش محمـــــود الفــــــاتح محمــــــد ـــــي، دار). 2010. (املغر أســــــاليب: يالفــــــساد ــــــم وأ ه وآثــــــا رأســـــبابھ
افحتــــھ العــــام .م الــــسنو اتي: ياملــــؤتمر اســــ الفــــسادنحــــو افحــــة مل وطنيــــة املنظمــــة: جية

ــــة، دا للتنميــــة يــــة رة رالعر التنميـــــة: القــــا ة ا و و ــــة دا للتنميــــة يــــة العر راملنظمـــــة زر
والتنميــــة قتــــصادي التعــــاو ومنظمــــة الدوليــــة الــــشفافية منظمــــة و مــــصر ، ــــة ندا ر

الفساد، افحة مل ية العر   265 – 225واملنظمة

، والــــــشاو محمــــــد، ــــــل، ييم الفــــــساد). 2013. (ــــــا ــــــة مواج ــــــ التنظيميــــــة العدالــــــة اســــــات ع ا
والنجــــــــــف: يدار البــــــــــصرة بلــــــــــديات ــــــــــ ن العــــــــــامل مــــــــــن لعينــــــــــة اســــــــــتطالعية اســــــــــة رد

ع .شــــــــرف الــــــــسا ــــــــ العل املــــــــؤتمر ع قتــــــــصادية: وقــــــــا ا اســــــــا ع وا الفــــــــساد ر مظــــــــا
العــــــــــــــــراق ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــا معا وســــــــــــــــبل جتماعيــــــــــــــــة البــــــــــــــــصرة: و ةليـــــــــــــــــة-جامعـــــــــــــــــة ردا

قتـــــــصاد، العــــــــا: البــــــــصرة و التعلــــــــيم ة ا رو ةوالبحــــــــثز دا ليــــــــة و العــــــــراق ، ــــــــ رالعل
البصرة، جامعة قتصاد،  .278 – 253 و

س، محمــديـو ر، 2015. (مجــدي دار). 13-12اكتــو العمــل ر لتطــو مــدخل ونيـة لك ة يدا ر
ــ الرق العــصر متطلبـات ملواكبــة س ــ. رباملـدا العل ــامساملـؤتمر ــ-ا يــة العر بيـة ال

الرق بية،ليةوالتحديات،الفرص-العصر املنوفيةال  .جامعة
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