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 المستخلص:

هدفت هذه الدراسة  للةا اسصاءةمس وىةصود  ةوبر ال ةلاور الصدرل قة  المادوة  لم  مة  

ال غ  ال لبق  ف  ولكز الصدرلب واإلنمةمس المنية  بمفمف ة  لةممب ال م ية م ا صمةدا الدراسة  

و  ًمةم وو  مة  وةون ق   160المينر الوصةي  لصفاقةأ دهةدافنمت ونتونةت  قية  الدراسة  وة  

وفمف ةة  ال م يةة  لةةممبت نةةه ابصقةةمرهه بةةملص قق  ا  صمةةمل  ودرسةة  وةة  وةةدار   26  ةةا 

فاةلر ا صمةمبًا   ةا  34ال شوائ  بمسصخدام الصايق  ال ياوبل م صمه ال م ث اسص من  وتونة  وة  

نمةةو د بونملةةد كقةةلك بةةمنلك وون ةة    ةةا درب ةة  ومةةم ا وهةة ت ناقةةقه رب ف ةة  المصةةدربق ت 

ه ققةم  صةدم وفصةود ا سةص من  وة  بة ب صةدم والص  هت وناققه الى وكت وناققه اليصةمئرت ونة

0.78ال يد وصدم الص قق م وب غ و مو  ث ةما انىةمقنم الةداب   بم مبلة  دليةم كلون ةم    م

ودظنلا اليصمئر دن وىصود  وبر ال لاور الصدرل ق  المادو  لم  م  ال غة  ال لبقة  فة  ولكةز 

لةةةممب ال م يةةة   ةةةمس بدر ةةة   ملقةةة  بمصوسةةة   ىةةةمب  الصةةةدرلب واإلنمةةةمس المنيةةة  بمفمف ةةة  

م كمةةم بقيةةت اليصةةمئر  ةةدم و ةةوب فةةلوم  اا ب لةة  ل ءةةمئق  ن ةةزد لمصغقةةل المةةي ت 3.4138

ودوصةةت الدراسةة   و ةةدم و ةةدوب فةةلوم  اا ب لةة  ل ءةةمئق  ن ةةزد لمصغقةةل سةةيواا الخ ةةلرم

ر الصدرل قة  المادوة  بم سصيمبر و  نمو د بونملد كللك بةمنلك فة  ناقةقه وىةصود  ةوبر ال ةلاو

بملكز الصدرلب واإلنممس المني ت وا سص من  بماقه بمر   ل فءوب   ا وءداقق  دكثةل فة  

ققةةم   مئةةد الصةةدرلبت ونلةةمبر  ةةدب ال ةةلاور الصدرل قةة  لصشةةم  الشةةللف  ا ك ةةل وةة  الم  مةةق ت 

 ف  م نهمول مبر الي ل ف  دوقما نادله ال لاور الصدرل ق  بمم لصيمسب وع الم  مق  وظلو
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Abstract: 

This study aimed at investigating the quality of the training 

programs offered at the Training and Professional Development 

Center for teachers of the Arabic language in North Al Batinah 

Governorate. The descriptive approach was adopted in this study to 

achieve its objectives. The study consists of 160 male and female 

teachers, distributed in 26 schools in Al Batinah North Governorate 

which were randomly selected by using cluster technique. The 

researcher designed a 34 items questionnaire based on the Donald 

Kirk-Patrick model, distributed across four areas: the evaluation of 

the reaction of the trainees, the learning, the evaluation of the 

behavior and the evaluation of the results. The validity of the 

questionnaire content was measured through the validity of the item 

and the validity of the reliability. The coefficient of its internal 

consistency was 0.78  . The results showed that the quality of the 

training programs provided at the Pofessional Training and 

Development Center for teachers of the Arabic language in North 

Batinah governorate reached a high degree in a rethmatic average of 

3.4138. The results also showed no significant differences with regard 

to the sex variable and there were no statistical differences with 

regard to the variable years of experience. The study recommended; 

using the Donald Creek Patrick model to assess the quality of the 

training programs offered by the Training and Professional 

Development Center, consulting an external evaluator to obtain more 

credibility in measuring the return of training, increasing the number 

of training programs to include the largest segment of teachers and 

reconsidering the times when training programs are conducted to suit 

teachers' academic schedules. 

 المقدمة 

؛ ووةم صةم  م وة  نغقةلاا وخص ية  فة   وانةب وم لشنده ال ةمله وة  نصرةور وصىةمر 

الفقمرت لؤكد دهمق  الصلكقةز   ةا المي ووة  الص  قمقة ت لمةم لنةم وة  بور فة  بيةمس الممصم ةمات 

وصا  ا فلاب لصيمق  قدراننه وونمراننه؛ لمواك   وىصمداا ال ءل المخص ي م وبمةم دن الم  ةه 

 م قة  الص  قمقةة  الص  مقة  و ةةوبر نييقةذهم؛ وهةةو الامئةد الصلبةةو  الةذ  لوصةة  د ةد دهةه ركةةمئز ال
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الخ لاا ل مص  مق ت وللنا  بمىصولمننه اليتلل  والم لفق  وال  مق ت لذا كمن و  المنةه نههق ةم 

وندرل م  صا لصمصع بدر    ملق  و  التيمل  لقصمت  و  دباس ونموم ووممرس  وظمئيةم بءةورر 

 فم   م

درلب دو اإلنمةةةمس المنيةةة  ل م  ةةةه دثيةةةمس الخدوةةة   يءةةةًلا دسمسةةةقًم لمواك ةةة  ول ةةةد الصةةة

هةو وممو ة  وة  ا نشةر  المىصمداا الفدلث  والمصىمر   ف  الممةمب الصلبةو م والصةدرلب  

الصةة  ننةةدف للةةا نفىةةق  الم ةةمرف والاةةدراا المنيقةة ت وةةع ا بةةذ فةة  ا  ص ةةمر بائًمةةم لوتمنقةة  

شم  الخمص بمكصىةم  ونلةمبر و لفة  وونةمرر اليةلب  باس  مة  نر قانم ف  ال م ت كمم دنم الي

 (م39ت ص2014و ق  )رضوانت 

ون ص ةةةل ال ةةةلاور الصدرل قةةة  هةةة  ال ةةةلاور الصةةة  بررةةةت وصةةةممت لزلةةةمبر وصةةةا  

اإلنصم ق  لدد الم  مق  و  ب ب رفع كيمسننه ف  الم مرف والم  ووما وا نممهةما الفدلثة  

لمةب دن نصىةه هةذه ال ةلاور الصدرل قة  (م و2005)ا  مةدت دو لم ملم   وانةب العة ل لةدلنه 

المادوةة  بةةملموبر لقتةةون لنةةم دثةةل واضةة  فةة  الم  ةةهت ودبائةةم فةة  الصةةدرل ت وو  قةة ً   صقم منةةم 

الصدرل ق ت ونصىه بمليم  ق  ون وب بم ثل اإللممب    ا الم  هم ولؤب  ولكز الصةدرلب الصلبةو  

لص  ن ق  الم  ه   ا ووا ن  الصفةدلمات وندربةم   ةا بوره ف  لكىم  المنمراا والم مرف ا

ا سصلانقمقما الصدرلىق  الفدلث  ف  وخص ل الممم ا ال  مق  المخص ي  وغقلهم و  الم ةمرف 

 الصلبول  المصمدبرم

ووةة  هةةذا المير ةةأ؛ نىةة ا ونارر الصلبقةة  والص  ةةقه فةة  سةة ري    مةةمن للةةا ا هصمةةمم 

هذا لهن  نهكقدًا لخرةم    لة  الىة رمن قةمبو  الم  ةه ل ةمم بصدرلب الم  مق  دثيمس الخدو ت و

م دومم وم     ممن ل ارم ما الص  قمقة  بعةلورر ولا  ة  سقمسةقما الص  ةقه وبررةم  2012

وبلاومم؛ و  د   ل داب  ق  قمبر   ا وواك   المىصمداا   ا الىةم صق  الدولقة  واإلق قمقة  

 (م  2018ص  قهت ف  الممم ا المخص ي  )ونارر الصلبق  وال

و لًصم و  ونارر الصلبق  والص  ةقه   ةا نرةولل وىةمر الصةدرلب ل م  مةق  والنق ةما 

اإلبارل  والصدرلىق  دثيمس الخدوة  ونو قة  ال ةلاور المخءءة  لنةه و وبننةمت ووصمب ة  دثلهةم 

  ا دبائنه واللفع و   وبر الم  ه ونههق ةمت سة ت للةا ل ةداب هقت ة  بمصة  و يقة  بملصةدرلب 

المدلللةة  ال موةة  ومث ةة  فةة  ص ةةع وكقةة  الةةونارر ل صخرةةق  الصلبةةو  ونيمقةة  المةةوارب ال شةةلل ت ن

لصيمق  الموارب ال شلل  الص  ناوم بإ ةداب ووصمب ة  الصةدرلب سةواس   ةا المىةصود الملكةز  دو 

 د(م 2018ال ولكز  ف  المفمف ما الص  قمق  )ونارر الصلبق  والص  قهت 

س ت ونارر الصلبق  والص  قه للا نهسق  الملكةز الصخءءة   والممنًم بههمق  الصدرلب

ل صدرلب المني  ل م  مق ت والذ  ل يا بم رنامس بملم  ه وصا  ونمرانم وققم  دبائةمت وللمةمب 

آلقما وبر  واضف  لصدرل م ووصمب صم ونف ق  دبائةم فة  الفاة  الصلبةو م وقةد ظ مةت الملاكةز 

)ولكةةةةز الصةةةةدرلب اللئقىةةةة ( دو ال ولكةةةةز   الصدرل قةةةة  سةةةةواس   ةةةةا المىةةةةصود الملكةةةةز 

بملمفمف ةةما الص  قمقةة  المخص يةة  قمئمةة  بمنمونةةم الصدرل قةة  بمةةم   لص ةةمر  وةةع ونةةمم الملكةةز 
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الصخءءةةة م وولكةةةز الصةةةدرلب واإلنمةةةمس المنيةةة  بمفمف ةةة  لةةةممب ال م يةةة  د ةةةد الو ةةةداا 

  قمقة  والصلبولة م ال ولكزل  الذ  لاوم بدوره ف  نةدرلب الم  مةق  بمخص ةل الصخءءةما الص

وو  ضم  هذه الصخءءما ومبر ال غ  ال لبق ت  قةث لةصه نييقةذ التثقةل وة  ال ةلاور الصدرل قة  

%ت ودسةملقب 15%ت و لائةأ الصةدرل  65لم  م  ال غ  ال لبق ت وون   للات الممبر ال  مق  

بمىة   %ت ونييةذ هةذه ال ةلاور فة  وةدر نويقة    نص ةدد  ة 5%ت والصلبو  ال مم 15الصاوله 

 د(م 2017دلمم )ونارر الصلبق  والص  قهت 

ل  دن  ةةوبر الصةةدرلب هةةو ققةةم  كيةةمسر ال ةةلاور الصدرل قةة ت ووةةدد نمم نةةم فةة  نفاقةةأ 

ا هداف الص  نه نفدلدهم وى اًم وفاًم ل  صقم ما الصدرل ق  الي  ق ت والصةهثقل الةذ  د دثةم الصةدرلب 

م  الاةةدراا والمنةةمراا والم ةةمرف المتصىةة  ت فةة  الم  مةةق  وةة  بةة ب ال ةةلاور الصدرل قةة ت وققةة

ونهثقل  لك ف  ال م ت والصرولل الةذ  د دثةم الصةدرلب فة  سة وك المشةمركق  وانممهةمننهت ودباس 

(م لذا و  المنه و لف  وةدد  ةوبر ال ةلاور الصدرل قة  المادوة  لم  مة  2006المي م  )الخرقبت 

بمفمف ة  لةممب ال م ية ؛ ووةم ل ا كمنةت نخةدم ال غ  ال لبق  ف  ولكةز الصةدرلب واإلنمةمس المنية  

 ا  صقم ما الصدرل ق  الي  ق  ل م  مق  دم  م

 مشكلة الدراسة 
وع نىمر  ال  ه والم لف  ف  الممم ا الصلبولة  والثامفقة  واليتللة  والصتيولو قة  

مس الخدوة م صههق  والصدرلب لمواك   هذه المصغقلاا المصىمر   دثيالالمخص ي ت ا صمد الم  ه للا 

لذلك؛ دنشها ونارر الصلبق  والص  ةقه بىة ري    مةمن ولاكةز ندرل قة  ل م  مةق  فة  المفمف ةما 

الص  قمقةةة ت سةةة قًم وينةةةم لصاةةةدله الةةةد ه الةةة نم ل م  ةةةه وندرل ةةةم نةةةدرل ًم  قةةةدًا لقمص ةةةك المنةةةمراا 

وبءءةت والم مرف المخص ي  لص قيم   ا دباس رسةملصم الص  قمقة  فة  رفةع وىةصولما الر  ة ت 

 ونارر الصلبق  والص  قه ووانن  سيول  ك قلر لصييقذ ال لاور الصدرل ق  لتمف  الصخءءمام 

لذا ن ةد ال ةلاور الصدرل قة  ونمة  فة  صةا  الم  ةه بملمنةمراا والم ةمرف المصمةدبر 

( الصة  اسصاءةت 2012الص  ن قيم   ا الاقمم بمنموم الصدرلىق م هذا وم دكدنم براس  الءةملغ )

اور الصدرل ق  ف  نرولل المنمراا الصدرل ق  لم  م  الدراسما ا  صمم ق  ف  س ري  بور ال ل

  مةةمن وةة  و نةة  ن ةةلههت الصةة  دوضةةفت نصمئمنةةم دن ال ةةلاور الصدرل قةة  دثيةةمس الخدوةة  ونمةة  

بدر    ملق  لم  م  الدراسما ا  صمم ق ت ودن ال لاور الصدرل ق  نىنه ف  نرولل المنةمراا 

 الم  مق  بدر    ملق مالصدرلىق  لدد 

ووةة  بةة ب  مةة  ال م ةةث كم  ةةه دوب لغةة   لبقةة  و عةةوره التثقةةل وةة  ال ةةلاور 

الصدرل قةة  ووشةةمركصم فةة  ل ةةداب ونييقةةذ ال دلةةد وةة  هةةذه ال ةةلاورت   ةة  دن ب ةة  ال ةةلاور 

الصدرل ق  بفم   للا و لف  وىصود  وبننم ل وقوف   ا ودد فم  قصنمت وهذا وم دكدنم براس  

( لواقع بلاور ندرلب الم  مق  دثيمس الخدو  بى ري    مةمنت الصة  دظنةلا دن 2007) ال  ول 

% وةة  ال قيةة  دكةةدوا دن وفصةةود ال ةةلاور الصدرل قةة  لةةلن   بر ق ةة  ال مةة  الةةذ  لاةةوم بةةم 51.5

% دكةةةدوا   ةةةا دن ال ةةةلاور الصدرل قةةة  المادوةةة    نةةةلن   48.5الم  ةةةه بابةةة  المدرسةةة ت دوةةةم 

 نم الم  مون باب  المدرس ت وهذا لصيمفا وع دهداف ال لاور الصدرل ق مبم  ممب الص  لاوم ب
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( ف  براسصم  وب ناققه بةلاور وسقمسةما الصةدرلب ل مةوارب 2009ودلمر المشقخ  )

ال شةةلل  وةة  وي ةةور لبارر المةةوبر الشةةمو   بةةملصر قأ   ةةا المدلللةة  ال موةة  ل صلبقةة  والص  ةةقه 

و  دهداف ال لنمور را ت نيمق  المنمراا المنيقة  % 60.8بمفمف   ظيمر س ري    ممنت دن 

% لةلون  ةدم 39.2المخص ي  ل م  مق  المصدربق  ال نو  لنةهت ومةم لوضة  دن ال قية  المص اقة  

 ولا مر دهداف ال لنمور ف  نيمق  المنمراا الييق  ال نو  لنهم

( 2010   )دوم فقمم لص  أ بموبر ال لاور الصدرل ق  فاةد نوصة ت نصةمئر براسة  الشةتق

للةا دن بةلاور نةدرلب الم  مةةق  الفملقة  بىة ري    مةةمن بفم ة  للةا وزلةةد وة  الصرةوللت  ننةةم 

( للا دن فم  قة  ال ةلاور الصدرل قة   ةمسا 2011م وبراس  ال  و  )الميشوبرنيصال للا الموبر 

 م3.31بدر   وصوسر  

ار  الص  ةةقه (  ةة  واقةةع ال ةلاور الصدرل قةة  لمةدلل  وةةد(2013دوةم براسةة  الفوسةي  

ا سمسةة  بمفمف ةة  لةةممب ال م يةةة  فةة  سةة ري    مةةةمنت فةةهظنلا دن المصوسةةرما الفىةةةمبق  

لصاةةدللاا دفةةلاب ال قيةة   ةةمسا و  منةةم ويخيعةة  بدر ةة  ك قةةلر فةة   مقةةع ومةةم ا وفةةور 

 ال لاور الصدرل ق  لمدلل  المدار م

لم  مةة   (  ةةوب ناقةةقه ال ةةلاور الصدرل قةة 2014كمةةم دلةةمرا نصةةمئر براسةة  )التةةمفت 

الدراسما ا  صمم ق  ف  سة ري    مةمنت للةا و ةوب فةلوم  اا ب لة  ل ءةمئق   يةد وىةصود 

الد لةة   0.05  صةة  لةةمرك بنةةم الم  ةةه لءةةمل  ن ةةزد لمصغقةةل  ةةدب ال ةةلاور الصدرل قةة  ال

  (  ةة  واقةةع نةةدرلب و  مةة  ال غةة  ال لبقةة2014(م وبراسةة  د مةةد )بةةلاور فةةهكثل 3)وىةةصود 

بمل  ةة  الص  ةةقه ا سمسةة  بملىةةوبان فةة  ضةةوس و ةةملقل المةةوبر الشةةمو   دن الصةةدرلب الفةةمل  

لم  م  ال غ  ال لبق  بمل    الص  قه ا سمس    للا ة  ظةلوف المتةمن والزوةمن الميمسة ق ت 

 و  للا   المدلد ف  الصلبق ت كمم   ل    رغ ما الم  ه المنيق  وا كمبلمق م

 أهداف الدراسة

 فت هذه الدراس  للاتهد

و لفةة  وىةةصود  ةةوبر ال ةةلاور الصدرل قةة  المادوةة  لم  مةة  ال غةة  ال لبقةة  بملكةةز الصةةدرلب  م1

 بمفمف   لممب ال م ي  بى ري    ممنم

اسصاءمس وم ل ا كمنت نو د فلوم  اا ب ل  ل ءمئق   يد وىصود  م2 0.05   ةوب 

وىصود  وبر ال لاور الصدرل ق  المادو  لم  مة  ال غة  ال لبقة  بملكةز الصةدرلب بمفمف ة  

 ملممب ال م ي  بى ري    ممن ن زد لمصغقل المي 

اسصاءمس وم ل ا كمنت نو د فلوم  اا ب ل  ل ءمئق   يد وىصود  م3 0.05   ةوب 

لم  مة  ال غة  ال لبقة  بملكةز الصةدرلب بمفمف ة  وىصود  وبر ال لاور الصدرل ق  المادو  

 ملممب ال م ي  بى ري    ممن ن زد لمصغقل سيواا الخ لر
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 أسئلة الدراسة

  مولت الدراس  الفملق  اإل مب     ا س    الصملق ت 

ت وةةم وىةةصود  ةةوبر ال ةةلاور الصدرل قةة  المادوةة  لم  مةة  ال غةة  ال لبقةة  بملكةةز الصةةدرلب 1 

 ال م ي  بى ري    ممن؟بمفمف   لممب 

ت ه  نو د فلوم  اا ب ل  ل ءةمئق   يةد وىةصود 2  0.05   ةوب وىةصود  ةوبر 

ال لاور الصدرل ق  المادو  لم  م  ال غ  ال لبق  بملكز الصةدرلب بمفمف ة  لةممب ال م ية  

 بى ري    ممن ن زد لمصغقل اليو ؟

   يةد وىةصود ه  نو د فلوم  اا ب ل  ل ءةمئقت 3  0.05   ةوب وىةصود  ةوبر 

ال لاور الصدرل ق  المادو  لم  م  ال غ  ال لبق  بملكز الصةدرلب بمفمف ة  لةممب ال م ية  

 بى ري    ممن ن زد لمصغقل سيواا الخ لر المنيق ؟

 أهمية الدراسة 

نىةةصمد هةةذه الدراسةة  دهمقصنةةم وةة  دهمقةة  الموضةةو  الةةذ  نيمولصةةمت وهةةو اسصاءةةمس 

وىةةصود  ةةوبر ال ةةلاور الصدرل قةة  المادوةة  لم  مةة  ال غةة  ال لبقةة م ونصعةة  دهمقةة  الدراسةة  فةة  

  من ق ت 

 دم ا همق  الي لل ت 

 وفمف ة   اسصاءمس  وبر ال لاور الصدرل ق  المادو  لم  م  ال غ  ال لبق  بملكز الصةدرلب -

 لممب ال م ي م

نوظقةةل ن للةة  بونملةةد كقةةلك بةةمنلك الصةة  اسةةصخدوت فةة  الدراسةة  لصاقةةقه  ةةوبر ال ةةلاور  -

 الصدرل ق  المادو  لم  م  ال غ  ال لبق  بملكز الصدرلب وفمف   لممب ال م ي م

  م ا همق  الصر قاق ت 

 نادم دبار  دلدر قمئم    ا ن لل  بونملد كقلك بمنلك لم لف   وبر ال لاور الصدرل ق م  -

 ا سصيمبر و  ا بار ف  ناققه ال لاور ا بلد ل مواب المخص ي م -

سةةصادم رةلةة  واضةةف  لمصخةةذ  الاةةلار بمفمف ةة  لةةممب ال م يةة  ووةة  لنةةه   قةة   ةةوب  -

  وبر ال لاور الصدرل ق م

 حدود الدراسة 

لةم ت هةذه الدراسة  وةدرا  الف اة  الثمنقة  ووةم ب ةد ا سمسة  فة  وفمف ة   د المكانيةة:الحدو

 لممب ال م ي  بى ري    ممنم

 مم2018-2019  ات هذه الدراس  ف  اليء  الدراس  الثمن  ل  مم  الحدود الزمانية:

لةم ت هةذه الدراسة  و  مة  ال غة  ال لبقة  بمةدار  وفمف ة  لةممب ال م ية   الحدود البشرية:

 ى ري    ممن لءيوف الف ا  الثمنق  ووم ب د ا سمس  بمخص ل ف مننهمب
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 التعريفات اإلجرائية

ال ةةلاور الصدرل قةة ت هةة   م قةة  نىةةصندف ل ةةدال نغققةةل فةة  الم  ووةةما والخ ةةلاا 

ل لفةةع وةة  كيةةمسننه ووممرسةةمننه بابةة  المي مةة   والم ةةمرف والىةة وك وانممهةةما المصةةدربق ت

 (م2009)الءقلف ت 

ول لف ال م ث ال لاور الصدرل ق  بهننمت ال لاور المخرر  الصة  ناةدم وة  ق ة  ولكةز 

الصدرلب واإلنممس المني  لم  م  ال غ  ال لبق ت بغل  نفىق  دبائنةه دثيةمس وممرسةصم ل منية ت 

 ق موه  المشمغ  والدوراا والورش الصدرل 

الصدرل ق ت  هة  ال ةلاور الصة  نءةمه بمفصةود و مةأ و قيةق ت ووةدد  ال لاور وبر 

نوي  وفةدب لصغرة  ا  صقم ةما الصدرل قة م فةإ ا كمنةت وءةمم  بم نىةم  وال مةأ الميمسة ق ت 

ت 2014فنةة  نىةةنه فةة  نتموةة  وف ملقةة  المةةدب ات ووةة  ثةةه  ةةوبر  م قةة  الصةةدرلب )نوفقأت 

 (م43ص

ر بهننةةم الصمولةةد فةة  ال مةة  الةةذ  ناةةوم بةةم وةة  بةة ب الصفىةةق  ول ةلف ال م ةةث المةةوب

للا  وبر فة  د مملةكم و ةوبر ال ةلاور الصدرل قة  ل ية  ناةدله  ل وصوبالمىصمل   ا وم نادوم 

بلاور ندرل ق  لم  م  ال غ  ال لبق  ويمس   و اا وىصود  مٍب و  الدق  والموبر نيمسب الي ة  

د ا  صقم ما ونو ق  ال لاور ووفصواهم الم لفة  والمةدر  المادو  لنه ون دد الموبر و  نفدل

 والوقت والمتمن والمدر الزويق ت  ىب نمو د بمنلك ل صدرلبم

وا نمةمس المنيةة ت و ةدر غقةل ولكزلة  نص ةةع المدلللة  ال موة  ل صلبقةة   الصةدرلبولكةز 

نييقةذهمت وفةأ والص  قه بمفمف   لةممب ال م ية ت لاةوم بإ ةداب برة  اإلنمةمس المنية  ل م  مةق  و

 ا  صقم ما الصدرل ق  بملص مون وع ا قىمم الم يق  بذلكت ونىنق  كمف  وىص زوما الصدرلبم

و  مةةو ال غةة  ال لبقةة ت هةةه الةةذل  لاووةةون بصةةدرل  وةةمبر ال غةة  ال لبقةة  وةة  الةةذكور 

 (12-11(ت ووم ب د ا سمس  و  )10-5واإلنمل ف  المدار  الف ا  الثمنق  و  )

 منهجية الدراسة 

ا صمدا هةذه الدراسة    ةا المةينر الوصةي ت الةذ  لنةدف للةا نةوفقل ال قمنةما والفاةمئأ  ة  

وشت   ووضو  الدراس  لصيىقلهم والوقةوف   ةا ب لصنةمت بمسةصخدام دسة و  الفءةل الشةمو  

فةة  ابصقةةمر ال قيةة ت وا سةةص من  فةة   مةةع ال قمنةةما ا ولقةة ت والوصةةوب للةةا الم لفةة  الدققاةة  

الصيءةةةق ق  لمشةةةت   الدراسةةة ت ولصفاقةةةأ نءةةةور دفعةةة  ودبم ل  ةةةمهلر ووضةةةو  الدراسةةة ت و

وا نىةةب  سصاءةةمس وىةةصود  ةةوبر ال ةةلاور الصدرل قةة  المادوةة  لم  مةة  ال غةة  ال لبقةة  بملكةةز 

الصدرلب واإلنممس المني  بمفمف   لممب ال م ي  المادو ت وويمس صم لر ق   الدراس  ودهةدافنمت 

 ئأ الملن ر  بملمصغقلاا الدلموغلافق  )المي ت وسيواا الخ لر(م والتشل    الفام

 مجتمع الدراسة 

نتةةون ومصمةةع الدراسةة  وةة   مقةةع و  مةة  ال غةة  ال لبقةة  بمفمف ةة  لةةممب ال م يةة  

فة  صةيوف الف اة  الثمنقة  ووةم ب ةد ا سمسة  ال ةملغ ت 2018/2019ل مدار  الفتووقة  ل  ةمم 
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%ت 46.2و  مة  بيىة    319% و53.8و  مةم بيىة    371و  مم وو  م  وةينه  690 دبهه 

ودرس ت و لك  ىب ل ءمئق  بائلر اإل ءةمس الصلبةو  بمدلللة  الصلبقة   103وون ق    ا 

 (م  د2018والص  قه بمفمف   لممب ال م ي  )ونارر الصلبق  والص  قهت 

 عينة الدراسة

لدراسة ت % وة  ومصمةع ا23.2و  مةم وو  مة  بيىة    160نتونت  قي  لدراس  وة  

ونه ابصقمرهه بملص قق  ا  صممل   شوائقًم بمسةصخدام الصايقة  ال ياوبلة ت وال يمققةد هة  المةدار  

ودرسة ؛ نةه ابصقةمر هةذه  26و  مق ت لذلك نفدبا ال قي  بمبصقةمر  7بمفصلا  دن بت  ودرس  

ت نون ة تgenerator.orgالمدار  بملص قق  ال شوائ  ال ىق  و  ب ب ووقع فة  ا نصلنةت 

 ودرس  لإلنملم 14ودرس  ل ذكورت و 12ودرس    ا  26هذه اب 

 نونلع  قي  الدراس   ىب المصغقلاا الدلموغلافق  ل دراس   1 دوب 

 نوع المتغير
 

 النسبة المئوية العدد

 النوع االجتماعي

 46.3% 74  كل

 53.8% 86 دنثا

 100% 160 المممو 

 سنوات الخبرة

 31.3% 50 سيواا 10دق  و  

 68.8% 110 سيواا فهكثل 10

 100% 160 المممو 

% 23.2و  مةم وو  مة  بيىة   160دن  قية  الدراسة  نتونةت وة   1ولشقل المدوب 

 74و  ومصمةع الدراسة  وةون ق    ةا  ىةب وصغقةل اليةو  ا  صمةم  ت ل  ب ةغ  ةدب الةذكور 

% د  اليى   ا   ا ف  ال قي م دوم نونلةع 53.8بيى    86%ت وب غ  دب اإلنمل 46.3بيى   

 50سةيواا  10لخ لر فاد ب غ  ةدب الةذل  ناة  ب ةلننه  ة   قي  الدراس    ا وصغقل سيواا ا

 110سيواا فهكثل  10%ت وب غ  دب الذل  لمث ون سيواا الخ لر 31.1و  مم وو  م  بيى   

 %م  68.8و  مم وو  م  بيى   

 أداة الدراسة
ب ةةد ا  ةة     ةةا ا ب  الصلبةةو ت والدراسةةما الىةةمبا  المص  اةة  بموضةةو  وىةةصود 

صدرل قةة ت وا سةةصيمبر وةة  الماةةملق  الصةة  د ةةدا فةة  هةةذا الممةةمبت قةةمم ال م ةةث  ةةوبر ال ةةلاور ال

بإ ةةداب اسةةص من  بنةةدف ققةةم  وىةةصود  ةةوبر ال ةةلاور الصدرل قةة  المادوةة  فةة  ولكةةز الصةةدرلب 

واإلنممس المني  بمفمف   لممب ال م ي  لم  م  وو  مما ال غ  ال لبقة  و لةك وفةأ الخرةواا 

 الصملق ت

ا سص من ت وهو ققم  وىةصود  ةوبر ال ةلاور الصدرل قة  بملكةز الصةدرلب نفدلد الندف و   -

 واإلنممس المني  بمفمف   لممب ال م ي  لم  م  ال غ  ال لبق م
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ا  ةة     ةةا ا ب  الي ةةل  فةة  الموضةةو  والدراسةةما الىةةمبا   ةةوب  ةةوبر ال ةةلاور  -

 الصدرل ق ت ودلعم الماملق  الم در لاقم  الموبرم

د كقلك بمنلك لاقم   وبر ال لاور الصدرل ق   نم و  دلنل الماةملق  ا       ا نمو  -

 المىصخدو  لاقم   وبر ال لاور الصدرل ق م 

فالر وفةأ درب ة  وفةمورت ناقةقه رب ف ة   37ل داب اسص من  بءورننم ا ولق  وون     ا  -

ت فاةلاا 8فالاات ناققه الىة وك نعةم   10فالاات الص  ه لم   10المصدربق  ونعميت 

فاةةلاات بيةةمس   ةةا ن للةة  بونملةةد كقةةلك بةةمنلكم وىةةصخدوم واقةةم   9ناقةةقه اليصةةمئر لةةم  

لقتلا الخممس  لدر   الموافا  )ووافأ بشدرت ووافأت وفملدت غقل ووافةأت غقةل ووافةأ 

 بشدر(م

 صدق أداة الدراسة 

نةةه الصفاةةأ وةة  صةةدم وفصةةود ا بار وةة  بةة ب ققةةم  صةةدم الياةةلر وصةةدم الص ةةق ت 

وةة  المفتمةةق   و  ا بصءةةمصت ل صهكةةد وةة  صةةدم ا بار ووةةدد  14م   ةةاو لةةك ب لضةةن

فالر وون    37لمولق  اليالاات وس و  صقمغصنم ال غول  وال  مق ت  قث نتونت ا بار و  

  ا درب   وفمور بيمس   ا ن لل  بمنلك لصاقةقه الصةدرلبت وب ةد  لضةنم   ةا المفتمةق  نةه 

 سةص من ت ونةه نغققةل الءةقمغ  ال غولة  لة    فاةلاا دبذ و   مننه ودراسهه  ةوب فاةلاا ا

ا سص من ت ونا  فالر  نثل  ال ةلاور الصدرل قة  الممةمب الصخءءة  ا كةمبلم  ل م  مةق   وة  

وفور ناققه اليصمئر للا وفور الص  ه ونا  فالر  لنصه الم  مون بصيمق   اننه ونيقم  وة  وفةور 

النق  ف  وفور الص  ه وفالر و  وفور ناقةقه الىة وكت ناققه اليصمئر للا ناققه الى وكم و ذف ف

 فالر وون     ا درب   وفمورم 34لصء   ا بار بءورننم الينمئق  نصتون و  

 قياس الثبات

و  مةم  27ل صهكد و  ث ما ا بارت نةه نر قةأ ا بار   ةا  قية  اسةصر  ق  وتونة  وة  

 نىةمم الةداب   ل سةص من  بمسةصخدام وو  م  و  بمرد  قي  الدراس  المىصندف ت ونةه  ىةم  ا

و موةةة  ارن ةةةم  دليةةةم كلون ةةةم ت ودظنةةةلا اليصةةةمئر دن واقةةةم  الث ةةةما ال ةةةمم لمصوسةةة  ا بار 

0.78   34وهةةو و موةة  ث ةةما ولنيةةع لةةذلك نةةه ا صمةةمب  مقةةع فاةةلاا الماقةةم  و ةةدبهم 

 فالرت ولؤكد  لك ص  ق  ا سص من  ل صر قأم

 متغيرات الدراسة 

 الصم ت الدراس    ا المصغقلاا اآلنق ت

 المصغقلاا المىصا  ت م1

 دنثا(م  –اليو  ا  صمم   ) كل  -

 سيواا( 10سيواات دكثل و   10سيواا الخ لر )دق  و   -
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المصغقل الصمبعت وىصود  وبر ال لاور الصدرل قة  المادوة  فة  ولكةز الصةدرلب واإلنمةمس  م2

 ال م ي  لم  م  ال غ  ال لبق مالمني  بمفمف   لممب 

 المعالجات اإلحصائية للبيانات

اسصخدم ال م ةث الم ملمةما اإل ءةمئق  والوصةيق  والصف ق قة  الميمسة   فة  اسةصخلاد 

اليصمئر لت  سؤاب و  دس    الدراسة  بمسةصخدام بلنةمور اللنوة  اإل ءةمئق  ل   ةوم ا  صمم قة  

(SPSSا اليفو الصمل ت   ) 

(؛ لفىةةةم  ث ةةةما دبار Alpha Cronbachنةةةه اسةةةصخدام و موةةة  ا رن ةةةم  كلون ةةةم  اليةةةم ) م1

 الدراس م

نه  ىم  المصوسرما الفىمبق  وا نفلافما الم قمرل   سصممبما  قي  الدراسة  لإل مبة   م2

 ةة  الىةةؤاب ا وبت وةةم وىةةصود  ةةوبر ال ةةلاور الصدرل قةة  المادوةة  لم  مةة  ال غةة  ال لبقةة  

 فمف   لممب ال م ي  بى ري    ممنمبملكز الصدرلب بم

الثةمن ت والثملةثت  ( ل  قيما المىصا  ت لإل مبة    ةا الىةؤالق ؛T-Testنه اسصخدام ابص مر) م3

هةة  نو ةةد فةةلوم  اا ب لةة  ل ءةةمئق   ةةوب وىةةصود  ةةوبر ال ةةلاور الصدرل قةة  المادوةة  

ن ةةزد  لم  مةة  ال غةة  ال لبقةة  بملكةةز الصةةدرلب بمفمف ةة  لةةممب ال م يةة  بىةة ري    مةةمن

 لمصغقل  اليو ت وسيواا الخ لرم

 أوالً: اإلحصاء الوصفي لبيانات الدراسة

 قمم ال م ث بدالة  بفىةم  اإل ءةمس الوصةي  لمصغقةل الدراسة  الةلئق  وهةو وىةصود 

 ةةوبر ال ةةلاور الصدرل قةة  وةة  بةة ب  ىةةم ت واةةملق  اليز ةة  الملكزلةة ت وواةةملق  الصشةةصتت 

 والصونلع الر ق   ل  قمنمام

 النزعة المركزيةمقاييس 

نه  ىم  واملق  اليز   الملكزل  ل مصغقل وهة ت المصوسة ت والوسةق ت والميةوابم نصةمئر هةذه 

 م2الماملق  لوضفنم المدوب 

 واملق  اليز   الملكزل  ل قي   وبر ال لاور الصدرل ق   2 دوب 

 المنوال الوسيط المتوسط الحسابي مقاييس النزعة المركزية

 1.00 3.4653 3.4077 المستوى العام

واةةملق  اليز ةة  الملكزلةة   سةةصممبما  قيةة  الدراسةة   ةةوب  ةةوبر ال ةةلاور  2ل ةةق  المةةدوب 

الصدرل ق  المادو  ف  ولكز الصدرلب واإلنممس المني  بمفمف   لممب ال م ي  ف  س ري    مةمن 

3.4077Mالمصوسةة  الفىةةمب  ال ةةمم  لم  مةة  ال غةة  ال لبقةة ت ل  ب ةةغ   ت كمةةم ب ةةغ الوسةةق

3.4653MD ت فةةة   ةةةق  ب غةةةت ققمةةة  الميةةةواب 1.00  ت ولصعةةة  وةةة  الاةةةقه الىةةةمبا

 لماملق  اليز   الملكزل  و وب نامر  ف  ققه المصوس  والوسق ت و دم و وب ن م د بقينمم
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 مقاييس التشتت

اللئقىةة  ل دراسةة  وهةة ت الص ةةمل ت وا نفةةلاف نةةه  ىةةم  واةةملق  الصشةةصت ل مصغقةةل 

الم قمر ت والمةدد الةذ  لصعةم  د  ةا ققمة  ودقة  ققمة ت وكةذلك الةصي ر  وا لصةواسم المةدوب 

 لوض  نصقم  واملق  الصشصتم 2.4

 واملق  الصشصت ل قي   وبر ال لاور الصدرل ق م 3 دوب 

 التباين
االنحراف 

 المعياري
 التفلطح االلتواء

الخطأ 

 المعياري
 المدى

الحد األدنى 

 للقيم

الحد األعلى 

 للقيم

0.669 0.81782 
-

0.571 
0.369 0.06465 3.89 1.00 4.89 

واةةملق  الصشةةصت  سةةصممبما  قيةة  الدراسةة   ةةوب  ةةوبر ال ةةلاور  3ل ةةق  المةةدوب 

الصدرل ق  المادو  فة  ولكةز الصةدرلب واإلنمةمس المنية  بمفمف ة  لةممب ال م ية  لم  مة  ال غة  

0.669Vالص ةةةةةةمل  ال لبقةةةةةة ت ل  ب غةةةةةةت ققمةةةةةة   ت كمةةةةةةم ب ةةةةةةغ ا نفةةةةةةلاف الم قةةةةةةمر

0.81782SD  ت وهمنمن الاقمصمن وصامربصمن و  ب عنممت كمم نا   ة  الوا ةد الءةفق ؛

ومةةم لةةدب   ةةا دن الاةةقه قلل ةة  وةة  وسةةرنم الفىةةمب  كمةةم   لو ةةد نشةةصت بقينةةمت كمةةم لوضةة  

ت د  1-و 1ت وهة  ققمة  انفءةلا بةق   -570.الاقم  الميمس   ل لصواس والصة  ب غةت المدوب

دن نونلع ا سصممبما لاصةل  وة  الصونلةع الر ق ة ت وةع و ةوب وقة  فة  ا سةصممبما ل نمةمه 

ت وهة  ققمة  دلعةم انفءةلا 0.369الىملبت وكذلك الفمب بمليى   ل صي ر ت فاةد ب غةت ققمصةم 

 ةةدم و ةةوب ني رةة  فةة  الاةةقهت وهةةو بلقةة    ةةا ويمسةة   انصشةةمر ت وهةةذا ل يةة  1-و 1بةةق   

م لةذا سةقاوم 1.4ا سصممبما  وب وسرنم الفىمب ت وهذا لصع  ف  الشت  الصونلةع الر ق ة  

 ال م ث بمإل مب     دس    الدراس  بمسصخدام ا بص مراا ال مراوصلل م

صونلع الر ق   ل قمنما ال 1لت    
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 بالسؤال األول، ومناقشتهاأوالً: النتائج المتعلقة 

ادو  لم  م  ال غ  ال لبق  بملكةز الصةدرلب فة  وفمف ة   وم وىصود  وبر ال لاور الصدرل ق  الم 

 لممب ال م ي  ف  س ري    ممن؟

ولإل مب     هذا الىؤابت نه اسصخلاد المصوسرما الفىمبق  وا نفلافةما الم قمرلة  

ادوة  لم  مة  ال غة  ال لبقة  وىةصود  ةوبر ال ة لصادللاا  قي  الدراس   ةوب لاور الصدرل قة  الم 

بملكز الصدرلب فة  وفمف ة  لةممب ال م ية  فة  سة ري    مةمن  ىةب وفةمور الدراسة  وا بار 

 كت م ولصوضق  نصمئر اإل مب    ا الىؤابت ا صمد ال م ث و قمر الفته الصمل م

و قمر الفته   ا نصمئر الىؤاب ا وب 4 دوب   

 درجة التقدير المدى

 ويخيع   دا 1.79للا  1و  

 ويخيع  2.59للا  1.80و  

 وصوسر  3.39للا  2.60و  

  ملق  4.19للا  3.40و  

  ملق   دا 5للا  4.20و  

 (م2006)دبو  مت

 والمدوب الصمل  لوض  نصمئر اإل مب    ا الىؤابم

 المصوسرما الفىمبق  وا نفلافما الم قمرل  ليالاا دبار الدراس م 4 دوب 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقدير

  ملق  1.015 3.92 لنصه الم  مون بصيمق   اننه ونيقمم 28 1

لىةةصرقع الم  ةةه ناةة  الصةةدرلب الةةذ   ءةة    قةةم للةةا  27 2

 الم  مق  اآلبلل م

  ملق  1.045 3.82

الي ةةةةل  نةةةةلب  ال ةةةةلاور الصدرل قةةةة  بةةةةق  المةةةةمن ق   17 3

 وال م  م

  ملق  1.019 3.71

ننةةدف ال ةةلاور الصدرل قةة  للةةا ل ةةداب الم  مةةق  ل صتقةةل  11 4

 وع ظلوف ال م  المخص ي م

  ملق  1.086 3.7

لشةةم  وفصةةود ال ةةلاور الصدرل قةة  الممةةم ا الم لفقةة   14 5

 والمنيق  والو دانق م

  ملق  0.964 3.62

وص ةةدبر لصاقةةقه دباس لرةةور الم  مةةون دبواا ودسةةملقب  33 6

 الر    ب د نييقذه وم ندر    قمم

  ملق  1.081 3.62
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقدير

نلا ةة  ال ةةلاور الصدرل قةة   يمصةةل ال م قةة  الص  قمقةة   13 7

المخص يةةةةةةةةة  )كةةةةةةةةةملصاولهت والميةةةةةةةةةمهرت و لائةةةةةةةةةأ 

 الصدرل مممالخ(م

  ملق  1.106 3.6

لدرك الم  ه الصغققةل الةذ   ةدل فة  سة وكم وو لفصةم  26 8

 الصدرلبم وونمرانم بى ب

  ملق  1.031 3.58

ن يةةا ال ةةلاور الصدرل قةة  بيةةمس   ةةا  م ةةما الم  مةةق   2 9

 المخص ي م

  ملق  1.04 3.51

نةةلن   ال ةةلاور الصدرل قةة  بههةةداف الملا ةة  الص  قمقةة   15 10

 المخص ي م

  ملق  1.116 3.51

نثل  ال لاور الصدرل ق  المممب الصخءء  ا كةمبلم   19 11

 ل م  مق م

  ملق  1.064 3.5

ن  ةة  ال ةةلاور الصدرل قةة   م ةةما الم  مةةق  ا كمبلمقةة   12 12

 والصلبول م

  ملق  1.127 3.49

نلا   ال ةلاور الصدرل قة  الصى ىة  الميراة  والصتموة   16 13

 بق  ووضو ما الصدرلب المخص ي م

  ملق  1.11 3.47

لنصه ولكةز الصةدرلب بصاقةقه الم  مةق  دسةملقب الصةدرلب  5 14

 المىصخدو  ف  ال لاور الصدرل ق م

  ملق  1.008 3.46

نةةصه  م قةة  ناقةةقه الم  مةةق   ةةوب وةةدد و سوةة  ال ق ةة   8 15

 الصدرل ق  لر ق   الصدرلبم

  ملق  1.057 3.46

لنصه ولكز الصةدرلب بصاقةقه الم  مةق  لمفصةود ال ةلاور  3 16

 الصدرل ق م

  ملق  1.103 3.44

17 18 
الصدرل ق    ا اإلبدا  لفيز وفصود ال لاور 

 وا بصتمرم
  ملق  1.039 3.44

  ملق  1.151 3.41 لييذ الم  مون وم ندربوا   قم ب د  وبننه للا ال م م 20 18

نةةصه  م قةة  ناقةةقه الم  مةةق  فةة  وةةدد و سوةة  ا بواا  9 19

 والوسمئ  الصدرل ق  لموضو  الصدرلبم

وصوسر 1.041 3.39

 ر

وىةةصود ال ةةلاور الصدرل قةة  ق ةة  لاةةقه ولكةةز الصةةدرلب  29 20

 الصدرلب وب دهم

وصوسر 1.075 3.34

 ر

21 32 
لنصه ولكز الصدرلب بصادله الم  ووما    دباس 

 المصدربق م
3.34 1.087 

وصوسر

 ر

لفةلص ولكةز الصةةدرلب   ةا ناقةةقه الم  مةق  لم لفةة   7 22

 ودد نممح ني قه ال م ق  الصدرل ق م

وصوسر 1.097 3.33

 ر

ولكز الصةدرلب نصةمئر الصاقةقه الةذان  لصاقةقه دثةل لىصخدم  24 23

 ال لاور الصدرل ق  ف  س وك الم  مق م

وصوسر 1.042 3.32

 ر
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقدير

لوظةةةةل ولكةةةةز الصةةةةدرلب الم  ووةةةةما الةةةةواربر وةةةة   34 24

المىةةةؤولق  والمنةةةما الم يقةةة  ا بةةةلد  ةةةوب نصةةةمئر 

 الصدرلبم

وصوسر 1.107 3.32

 ر

ك قل لدد ولكةز لف ا ناققه رب ف   الم  مق  بمهصممم  1 25

 الصدرلبم

وصوسر 1.136 3.29

 ر

لوظةةل ولكةةز الصةةدرلب ناقةةقه الم  مةةق  لاقةةم  قةةدرر  6 26

 المدربق    ا نييقذ الصدرلبم

وصوسر 1.048 3.29

 ر

لىصخدم ولكةز الصةدرلب و   ة  دباس الم  مةق  لصاقةقه  22 27

 دثل ال لاور الصدرل ق م

وصوسر 1.094 3.23

 ر

الصةةدرلب نصةةمئر الصاقةةقه الخةةمر   لصاقةةقه لىةةصخدم ولكةةز  25 28

 دثل ال لاور الصدرل ق    ا س وك الم  مق م

وصوسر 1.041 3.23

 ر

ل صمةةد ولكةةز الصةةدرلب   ةةا و   ةة  الم  مةةق  فةة   4 29

 نرولل الخر  الىيول  لدلمم

وصوسر 1.084 3.21

 ر

لاةةةقه ولكةةةز الصةةةدرلب دباس الم  مةةةق  ب ةةةد  عةةةورهه  23 30

 ل  لاور الصدرل ق م

وصوسر 1.102 3.18

 ر

وصوسر 1.125 3.18 لصه نف ق  وىصولما دباس المدار  ق   وب د الصدرلبم 31 31

 ر

لاةةةمرن ولكةةةز الصةةةدرلب وىةةةصود دباس الم  مةةةق  ق ةةة   30 32

 الصدرلب وب دهم

وصوسر 1.14 3.12

 ر

لاةةقه ولكةةةز الصةةدرلب ويمسةةة   ووا قةةد نييقةةةذ ال ةةةلاور  10 33

 الصدرل ق م

وصوسر 1.215 3.04

 ر

لىةصخدم ولكةز الصةدرلب الماةمب ا لصاقةقه دثةل ال ةةلاور  21 34

 الصدرل ق    ا دباس الم  مق م

وصوسر 1.174 3.01

 ر

  ملق  0.81347 3.4138 وصوس  ا بار  

وا نفةةلاف الم قةةمر  ال ةةمم لصاةةدللاا  لن المصوسةة  الفىةةمب  ال ةةمم 4ل ةةق  المةةدوب 

ادوةة  لم  مةة  ال غةة  ال لبقةة  بملكةةز  قيةة  الدراسةة   ةةوب وىةةصود  ةةوبر ال ةةلاور  الصدرل قةة  الم 

 الصدرلب ف  وفمف   لممب ال م ي  ف  س ري    مةمن  ىةب فاةلاا دبار الدراسة  كتة ت ل  ب ةغ

 ت وبدر   نادلل  ملق م 0.81347وانفلاف و قمر   مم  3.4138المصوس  ال مم لألبار 

دن وفصةود ال ةلاور  ( الصة  دكةدا2007وانيات هةذه الدراسة  وةع براسة  ال  ولة  )

الصدرل قةة  نةةلن   بر ق ةة  ال مةة  الةةذ  لاةةوم بةةم الم  ةةه بابةة  المدرسةة ت وبراسةة  المشةةقخ  

( الص  دوضفت نصمئمنم دن دهداف ال لنةمور را ةت نيمقة  المنةمراا المنيقة  المخص ية  2009)

لةا الصة  نوصة ت ل ت(,2010O'sullivanل م  مق  المصدربق  ال نو  لنهت وبراس  دوس قيقم )

انيمم  مقع الم  مق    ا اليمئدر الص   ءة وا   قنةم وة  ال ةلاور الصدرل قة  المادوة  لنةهت ودن 



 2020  أكتوبر(    18العدد )   -اجمللد الرابع  اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

253 

وىةةصود ال ةةلاور الصدرل قةة  المقةةدر ب اةةت لةةدلنه الةةدوافع الذانقةة  والصفيقزلةة ت وبراسةة  التةةمف 

( الص  دظنلا بر   ناققه ال لاور الصدرل ق  لدد و  م  الدراسما ا  صمم ق   مسا 2014)

( الصة  نوصة ت 2010در    ملق ت بقيمم ابص يت هةذه الدراسة  وةع نصقمة  براسة  )الشةتق  ت ب

للا دن بلاور ندرلب الم  مق  الفملق  بى ري    ممن بفم   للا وزلد و  الصرةوللت وافصامرهةم 

للةةا المةةوبر الميشةةوبرت ول ةةزو ال م ةةث هةةذا ا بةةص ف للةةا نغققةةل بق ةةما الصةةدرلب وا سةةملقب 

( الصةة  دلةةمرا نصمئمنةةم للةةا دن فم  قةة  2011ابص يةةت دلعةةم وةةع براسةة  ال  ةةو  )المص  ةة ت و

( الصةة  2013م وكةةذلك براسةة  الفوسةةي  )3.31ال ةةلاور الصدرل قةة   ةةمسا بدر ةة  وصوسةةر  

 مسا ويخيع  ف   مقع ومم ا وفور ال لاور الصدرل ق  لمةدلل  المةدار  وقةد ل ةوب  لةك 

 لوف الصر قأت ونو ق  ال لاور المادو مل بص ف بق   قيص  الدراس ت وبق   وظ

ول زو ال م ث هذه اليصقم  ال ملق   وب رضم و  م  ال غ  ال لبق     وىصود  وبر ال لاور 

الصدرل ق  المادو  بملكز الصدرلب واإلنممس المني  بمفمف   لممب ال م ي  الص  لمركوا بنمت 

همقصنم و  د   نرولل ونفىق  للا  لص الامئمق    ا ال لاور الصدرل ق  ونادللهه  

ونمراا الم  مق  وو مرفنه ودبائنه بمم لي ت    ا دباس    صنه ونيمق  لخءقصنه و  

الموانب الم لفق  والى وكق م وللا نرور دسملقب واسصلانقمقما الصدرلب المص   ت واهصممم 

 المن  المييذر بهن نتون بلاومنم ن و  ا صقم ما الم  مق  الي  ق م

دن هةذه ال ةلاور  ةمسا وخررةم لنةم وفةأ ا  صقم ةما الصدرل قة  لم  مة  ال غة  وكمةم 

ال لبقةةة ت ووءةةةمم  لصلا ةةة  الي ةةة  المىةةةصندف  لنةةةذه ال ةةةلاورت ونشةةةم  الممةةةم ا الم لفقةةة  

و لائأ الصدرل  الفدلثة ت وون ة  للةات  21والمنيق ت والو دانق ت ووواك   وىصمداا الالن 

% 5%ت والصلبةو  ال ةمم 15%ت ودسملقب الصاةوله 15درل  %ت و لائأ الص65الممبر ال  مق 

د(م وصةةممت هةةذه ال ةةلاور بنةةدف ل ةةداب الم  مةةق  دكمبلمقةةم  2017)ونارر الصلبقةة  والص  ةةقهت

ونلبولمت واوص كنه ل م مرف والميمهقه والمنمراا وا نممهما الص  ن قينه   ا دباس ونةمونه 

 ور و  الصدرلبمواللفع و  وىصواههت ومم  اات ا هداف المل 

 لةةك دن ولكةةز الصةةدرلب واإلنمةةمس المنيةة  ل مةة    ةةا لكىةةم  الم  مةةق   ل ةةوبوقةةد 

المنمراا والم مرف وا نممهما ال نو  ب ب  م ق  الصدرلبت  قث لنةم ل مة    ةا وصمب ة  

الم  مق  و  نم ق  الصاققه سواس ق   دو ب د ا نصنمس و  ال لاور الصدرل قة ت كمةم لىة ا الملكةز 

ا بيمس كمبر وني  قمبر   ا الاقمم بملمنمم بهفع  صةورر ومتية  وة  بة ب نرولةع ون زلةز لل

بلاور الصدرلب والمصمب   والصاققه المىصمل ل  لاور الصدرل ق ت ل  دن  مقع وم سة أ بفم ة  للةا 

 ن زلزم

ول وب  لك دلعةم للةا قيم ة  الم  مةق  بيمئةدر ال ةلاور الصدرل قة  المادوة  لنةهت وكيةمسر 

ت واوص كنه  سملقب وشوق  وثة  لنصةمد ا فة م دو  ةل  ال لاورالمدربق  وب لننه ف  نييقذ 

الءور والشلائ ت وللمةمونه بم نممهةما الم مصةلر فة  الممةمب الصلبةو  وا كةمبلم ت و ةدم 

ا سةةملقب الصا قدلةة  فةة  ناةةدله ال ةةلاورت  قةةث بعةةع المةةدر  لةةدوراا ندرل قةة  ا  صمةةمب   ةةا 
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لةةمو   ووتثيةة  بفقةةث اسةةصرم  نةةول  ونموةةم كمةةدر  بشةةت   قةةدم واهصمةةمم ولكةةز الصةةدرلب 

واإلنممس المني  بصنق ة  ال ق ة  الميمسة   وناةدله الصىةنق ا ووىةص زوما ال م قة  الصدرل قة  الصة  

 لفصم نم المصدربونم

ليصقم  ال ملق  لتون ولكز الصةدرلب واإلنمةمس المنية ت ل تة  وةم نلكةز   قةم وبنذه ا 

ن للما الصدرلب وبم بص نمو د بمنلك فة   ةوبر ال ةلاور الصدرل قة ت الةذ  لىة ا لم لفة  

ودد رضم الم  مق     وفصود ال ةلاور الصدرل قة  ووةدد اسةصممبمننه   صقم ةمننهت و ءةق   

  ال لنةةمورت والصغقةةلاا الصةة  نفةةدل فةة  سةة وك الم  مةةق ت الةةص  ه الصةة   منهةةم المشةةمركون وةة

 وودد الصغقلاا الص  د دثنم الم  مون ف  ا باس الص  قم م

لنةصه الم  مةون  فة  وفةور ناقةقه الىة وك والصة  نةيص   ةا  28الياةلر   مسا قث 

سة  ت وانيات هةذه الدرا3.92بصيمق   اننه ونيقم  ف  الملن   ا ولا به  ا وصوس   ىمب  ب غ 

( بدر ةة   ملقةة  نفةةو نو قةةم سةة وك المصةةدربق  لصفاقةةأ دهةةدافنه 2004وةةع براسةة  المفمسةةي  )

( الذ  دكةد دفةلاب ال قية    ةا دن الصيمقة  المنيقة  2010ودهداف المي م ت وبراس  الءملفق  )

الذانق  لنم بور ك قل  دا ف  نفىق  وممرسةما الم  ةهت ودن الصةدرلب والثامفة  الذانقة  وسةق صمن 

ف  ل ةةذب وزلةةد وةة  المنةةد لصرةةولل الةةذاام كمةةم لؤكةةد  لةةك   ةةا دن ال ةةلاور الصدرل قةة  لةةصه ل صيةةم

الصخرق  لنم بشت   مب ووي ه باب  الملكزت ودن وم لصه اكصىمبم و  بةلاور وبوراا ندرل قة  

(   ةا 2010لؤب  للا نفىق  انممهما الم  مق  نفو ونيصهت وهذا وم دكدنةم براسة  الشة    )

 درل ق  سمهمت ف  نفىق  انممهما دفلاب ال قي  نفو ونيصنهمدن ال لاور الص

ولمت  دلعم نيىقل  لك بى ب ودد اليمئةدر الصة  ان تىةت   ةا سة وك الم  مةق  ب ةد 

الصدرل ة  الصة   ةزنا لةدلنه الةص  ه الةذان ت ورفةع وة  وىةصواهه ونيقةمت  ال لاوروشمركصنه ف  

ونمو د  مك فق ة   وهةو الصغقةل الةذ  وهذا وم ركزا   قم ن للما الصدرلب كيمو د بمنلك 

لفءةة  لىةة وك اليةةلب ب ةةد  عةةوره ل  لنةةمور الصةةدرل     ةةا المىةةصود الشخءةة  والمي مةة  

 (م 2014)رضوانت 

و  وفور ناقةقه الىة وك ونءةنم  لىةصرقع الم  ةه  27ن صنم ف  الملن   الثمنق  اليالر  

ت ول ةوب 3.82ىةمب  ب ةغ نا  الصدرلب الةذ   ءة    قةم للةا الم  مةق  اآلبةلل   بمصوسة   

 لك   ةا نو قة  الم ةمرف والميةمهقه والرلائةأ الفدلثة  الصة  ناةدم فة  ال ةلاور الصدرل قة  بمةم 

لصيمسب وع ا صقم ما الم  مق  المخص ي ت ودن وفصةود هةذه ال ةلاور ونءةمقمنم ونييقةذهم كةمن 

الصةةدرلب لنةةم ا ثةةل اإللمةةمب    ةةا وىةةصود الم  مةةق ت وبملصةةمل   ةةلص الم  مةةق    ةةا ناةة  

لزو ئنه بمص  بمل لاور الص  نلن   و مللر بمني  الصدرل  كرلائأ الصةدرل  الفدلثة  دو وةم 

لىما بملص  ه اليش  ونوظقل الصامن  وغقلهمم وهذا وم ركةز   قةم نمةو د بةمنلك وهةو الصغققةل 

الةةذ  لفءةة  لىةة وك اليةةلب ب ةةد  عةةوره ل  لنةةمور الصةةدرل   ونا ةةم للةةا دقلانةةم فةة  ومةةمب 

 نخءءمم

و  وفور الص  ه ونءنم   نلب  ال ةلاور الصدرل قة  17ن صنم ف  الملن   الثملث  اليالر  

ت وانياةت هةذه الدراسة  وةع براسة  3.71  بمصوس   ىمب  ب ةغ وال م  بق  الممن ق  الي ل  
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( بهن  وبر وفصود ال لاور الصدرل ق  المادوة  وة  ق ة  بائةلر الص  ةقه والم لفة  2018الغقث  )

( للا دن وفصود ال لاور 2013بمىصود ولنيعت وابص يت الدراس  وع براس  اليلا )ل م  مق  

 الصدرل ق   مس بدر   وصوسر ت ول زد  لك للا ا بص ف ف   قي  وومصمع الدراس م 

ومةم لةدب   ةا دن وفصةةود ال ةلاور الصدرل ة  وصيو ة  بةةق  المةمن ق  الي ةل  وال م ةة  

بصءةمص فة  الممةمبت وويمسة   لمىةصولما  مقةع الي ةما ولصه نييقذه بموبر  ملق  و   و  ا 

والخ ةةلاات ومةةم دكىةةب المصةةدر  المنةةمراا والم ةةمرف وا سةةصلانقمقما الفدلثةة  الصةة  ن قيةةم 

  ا دباس ونموم الصدرلىق ت ووفيزر   ةا اإلبةدا  وا بصتةمرت ونممةع بةق  ال ةلاور ا كمبلمقة  

ذ ال ةةلاور وةة  بةة ب الممةةع بةةق  الممنةةب والصلبولةة ت ولن المةةدربق  وةة   و  التيةةمسر فةة  نييقةة

الي ل  والصر قا  دثيمس الصدرلبت ووىصخدوق  دسملقب وشوق  فة  الصةدرلب سةم دا الم  مةق  

   ا ا سصيمبر و  ال لاور المادو م 

لاةةقه ولكةةز الصةةدرلب وةة  وفةةور رب ف ةة  المصةةدربق  ونءةةنم   10و ةةمسا الياةةلر 

ت 3.04ف  الملن   ق   ا بقةلر بمصوسة   ىةمب  ب ةغ  ووا قد ويمس   لصييقذ ال لاور الصدرل ق  

( الص   مسا بدر   وصوسةر  فة  نوققةت نييقةذ 2014وانيات هذه الدراس  وع براس  التمف )

( الصة  2011ال لاور الصدرل ق  لم  م  الدراسما ا  صمم قة ت وابص يةت وةع براسة  ال  ةو  )

والييق  بملميم أ الص  قمق  بدر ة   ملقة م دلمرا للا نوققت الصدرلب للةسمس ا قىمم اإلبارل  

 ول وب  لك ا بص ف بق  الدراسصق  للا  قي  الدراس م

ربمةةم ل ةةوب  لةةك للةةا ارنيةةم  دنءةة   الم  مةةق  وةة  الفءةةص الدراسةةق  وا نشةةر  

والوا  ةةما ا بةةلد ومةةم لشةة لهه دن نوققةةت نييقةةذ ال ةةلاور غقةةل ويمسةةبت دو ل ةةوب للةةا سةةوس 

المىةةؤول   ةة  نوققةةت الصييقةةذم ولةةلد ال م ةةث دن لتةةون وقةةت نييقةةذ  الصخرةةق  وةة  ق ةة  المنةة 

ال لاور لصيمسةب وةع الم  ةه بفقةث لتةون فة  ا وقةما الصة  نىة أ بوام الر  ة  فة  بدالة  ال ةمم 

الدراسةة  دو ب ةةد اوصفمنةةما اليءةة  الدراسةة  ا وب دو الثةةمن  بفقةةث   لةةؤب  للةةا ب ةة  فةة  

 المدوب الدراس م 

لىةةصخدم ولكةةز الصةةدرلب وةة  وفةةور ناقةةقه الىةة وك ونءةةنم   21بقيمةةم  ةةمسا الياةةلر 

  فةة  الملن ةة  ا بقةةلر بمصوسةة  الماةةمب ا لصاقةةقه دثةةل ال ةةلاور الصدرل قةة    ةةا دباس الم  مةةق 

( ال صةةمن 2014( وبراسةة  التةةمف )2010ونصيةةأ وةةع براسةة  المءةةدر )ت 3.01 ىةةمب  ب ةةغ 

 رل ق م مسا نصمئمنمم بدر   وصوس  ف  ناققه دثل ال لاور الصد

ومم لدب   ا و وب ضة ل لةدد ولكةز الصةدرلب فة  ناقةقه دثةل الصةدرلب دو وةم وةدد 

اكصىم  الم  مق  و  الم مرف والمنمراا و  ال لاور المييةذرت بفقةث   لاةوم بمصمب ة  الصغقةل 

ف  س وك الم  مق  ب د نييقذ ال لاور الصدرل قة ت ولمتة  دن ل ةوب  لةك للةا  م ة  الملكةز للةا 

  ةا ا باس الص  قمة  و  ةا وىةصود دباس الم  ةه  ودثةلهناقةقه الصةدرلب  وقت  ولة  فة  وصمب ة 

والصتةةملقل المملقةة  ال ملقةة  الصةة  لفصم نةةم وةة  نوظقةةل واقمةةق  باب قةةق  فةة  وصمب ةة  الم  مةةق  

بملمةةدار  ب ةةد الصةةدرلب ووصمب ةة  دباس المدرسةة ت دو لفصةةم ون للةةا واةةقه بةةمر   ل اقةةمم بنةةذه 
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ذا لخص ةةل وةةع الماةةملق  ال ملمقةة  فةة  ققةةم  سةة وك اليةةلب وهةةالوظقيقةة  كةةهفلاب دو وؤسىةةمات 

والمؤسى  ووصمب   دثةل الصةدرلب ب ةد  لةكت الةذ  لةد و للقةم نمةو د بةمنلك فة  ناقةقه الىة وكت 

 وهو و لف  الصغقل الذ  لفء  ل مصدر  ب د الصدرلب لصهكد و  فم  ق  ال لنمور الصدرل  م

قةقه دثةل ال ةلاور الصدرل قة    ةا دبائنةهت لذلك للد ال م ث بإن لصه وامب ة  الم  مةق  لصا

ب ةد  ةوبننه للةةا المةدار ت وةة  بة ب دبءةةمئ  الصةدرلب والمشةةلف الصلبةو  والم  ةةه ا وب 

لم لف  ودد وةم اكصىة م الم  ةه وة  هةذه ال ةلاورت ولتةون بمصمب ة  دبائةم فة  الفءة  الدراسةق  

ا  ة  نفاقةأ ا هةداف ونفدلد نام  الاور ودولولما الصرةوللت ل فءةوب   ةا نصةمئر ووؤلةلا

المل ةةور وةة  الصةةدرلب وفم  قصةةمت  ن اليصةةمئر ن ص ةةل وؤلةةلا   ةةا فم  قةة  الصةةدرلب وو ةةلراا 

 اسصملارلصمت كمم لوض  سقل ال لاور ونمم نم دو فش نمم 

 ثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

هةة  نو ةةد فةةلوم  اا ب لةة  ل ءةةمئق   يةةد وىةةصود الد لةة   0.05   سةةصممب  دفةةلاب 

ال قي   ةوب وىةصود  ةوبر ال ةلاور الصدرل قة  المادوة  لم  مة  ال غة  ال لبقة  بملكةز الصةدرلب 

 بمفمف   لممب ال م ي  ف  س ري    ممن ن زد لمصغقل المي ؟

( ل  قيةما المىةصا  ؛ ل مامرنة  T-Testاسةصخدام ابص ةمر) لإل مب   ة  هةذا الىةؤابت نةه

ق  وصوسرما اسصممبما  قي  الدراس   وب وىصود  وبر ال لاور الصدرل قة  المادوة  لم  مة  ب

ن ةزد لمصغقةل  ال غ  ال لبق  بملكز الصدرلب بمفمف   لممب ال م ي  فة  سة ري    مةمنت والصة 

 م5.4) كلت دنثا(ت والمدوب الصمل  لوض   لك  دوب  المي 

   لمصغقل المي لم قمرل  والخره الم قمر  المصوسرما الفىمبق  وا نفلافما ا 5 دوب 

محاور 

 الدراسة
 المتوسط الحسابي 160العدد ن= الجنس

االنحراف 

 المعياري

الخطأ 

 المعياري

متوسط 

 األداة

 0.10058 0.86518 3.2731 74  كل

 0.08204 0.76084 3.5236 86 دنثا

74Nدن  ةةةدب  قيةةة  دفةةةلاب  قيةةة   كةةةور 5ل  ةةة  وةةة  المةةةدوب   ت دوةةةم اإلنةةةمل

86N  3.2731والمصوسةةة  الفىةةةمب  ل ةةةذكور تM ت دوةةةم وصوسةةة  الفىةةةمب  لإلنةةةمل

3.5236M 0.86518ت ا نفةةلاف الم قةةمر  ل ةةذكورSD   ت وا نفةةلاف الم قةةمر

3.5236SDإلنةةةةةمل 0.10058ت والخرةةةةةه الم قةةةةةمر  ل ةةةةةذكورSED  ت والخرةةةةةه

0.08204SEDالم قمر  لإلنمل م 

  



 2020  أكتوبر(    18العدد )   -اجمللد الرابع  اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

257 

   المي (  ثل وصغقل T-Testابص مر) 6 دوب 

 F Sig. 

قيمة 

()ت  

T 

درجة 

 الحرية

Df 

 مستوى الداللة

Sig. 

(2.tailed) 

p 

فرق 

 المتوسطات

الخطأ 

 المعياري

 95% لحدود الثقة

 أعلى أدنى

افتراض 

تجانس 

 التباين

1.294 .0257 -1.949 158 0.053 -25053 0.12855 0.0337 0.5044 

افتراض 

 عدم

تجانس 

 التباين

  -1.930 146.692 0.056 -25053 .12979 00598 -.50703 

ا  صمةم    ةوب وىةصود (  ثل وصغقةل اليةو  T-Testابص مر)نصمئر   6لوض   دوب 

 وبر ال لاور الصدرل ق  المادو  لم  م  ال غ  ال لبق  بملكز الصدرلب بمفمف   لممب ال م ي  فة  

0.257Pس ري    ممنت  قث ل نل دن ققم   1.294تF   وه  ققم  دك ةل وة  وىةصود

الد ل   0.05  يا  لك دنم   نو د فلوم ف  الص مل  بق  الذكور وا نمل؛ ومم لفصه ت وو

ا  صمةةمب   ةةا بقمنةةما الءةةل ا وبم نوضةة  نصقمةة  ابص ةةمر ا  ةةدم و ةةوب فةةلوم  اا ب لةة  

ل ءةةمئق   يةةد وىةةصود الد لةة  0.05   فةة  ناةةدللاا  قيةة  الدراسةة   ةةوب وىةةصود  ةةوبر

لم  مةة  ال غةة  ال لبقةة  بملكةةز الصةةدرلب بمفمف ةة  لةةممب ال م يةة  فةة   ال ةةلاور الصدرل قةة  المادوةة 

سةة ري    مةةمن  ىةةب وصغقةةل اليةةو  ا  صمةةم   ) كليدنثةةا( فةة   مقةةع وفةةمور الدراسةة   قةةث 

0.053Pدظنةةلا اليصةةمئر دن  158تdf 1.949تt  دن  6.4ت كمةةم لوضةة  المةةدوب

0.00337دك ةةةل ودصةةةغل ققمةةة  ليصةةةلاا الثاةةة  ناةةةع بةةةق   0.5044   وبملصةةةمل  فةةةإن ققمةةة

0.053P   وهةة  دك ةةل وةة  وىةةصود الد لةة 0.05   لةةذلك فإنةةم   نو ةةد فةةلوم  اا

ب لةة  ل ءةةمئق   ةةوب وىةةصود  ةةوبر ال ةةلاور الصدرل قةة  المادوةة  لم  مةة  ال غةة  ال لبقةة  بملكةةز 

  ن زد لمصغقل المي م الصدرلب بمفمف   لممب ال م ي  ف  س ري    ممن

( وبراسة  2014( وبراسة  التةمف )2011وانيات هذه الدراس  وع براس  ال  ةو  )

هنم   نو د فلوم  اا ب ل  ل ءةمئق  ن ةزد لمصغقةل اليةو  فة  كمفة  وفةمور ت ب2016الفص  

( الصة  دلةمرا للةا 2010وبراسة  المءةدر ) 2010الدراس م وابص يت وع براس  الءملفق  

و ةةوب فةةلوم  اا ب لةة  ل ءةةمئق  بةةق  دفةةلاب ال قيةة  ن ةةزد للةةا صةةمل  اإلنةةملت ول ةةوب هةةذا 

 الىي  الص  نه فقنم ناققه ال لاور الصدرل ق ما بص ف للا دفلاب  قي  الدراسصق ت و

ن زد هذه اليصقمة  للةا و ةوب ن ةمم نةدرل ق  و صمةد لةدد ولكةز الصةدرلبت ووضةوح 

ا هةةداف الصدرل قةة ت واهصمةةمم الملكةةز بممقةةع الم  مةةق  فةة  ومةةمب الصةةدرلب بون الصمقةةز بةةق  
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 قةة  والصدرل قةة  الميىةةق ت ووشةةمرك   مقةةع الم  مةةق  فةة  بةةلاور ودنشةةر  الملكةةز وينةةم ال م

والصخرةةةق  لنةةةم وناققمنةةةمت وبعةةة وهه للةةةا نيةةة  ال ةةةلاور الصدرل قةةة  والم ةةةمرف المصىةةةمول  

ل ميىق ت و رن م نم بمممب  م نه ونخءءنهت واهصمةمم الملكةز بمةوبر ال ق ة  الصدرل قة  فة  

نوفقل كمف  المىص زوما لصفاقةأ ا هةداف الميشةوبر وة  الصةدرلب الصة  لاةدونم ولكةز الصةدرلب 

اإلنممس المني ت و لصم   ا ا رنامس بمل لاور الصدرل ق  و  ب ب ا  صممب   ةا ا سةملقب و

الفدلثةة  فةة  ناةةدله وفصةةود ال ةةلاورت والصيةةو  فةة  وسةةمئ  الصةةدرلب الصةة  نفةةث   ةةا المرمل ةة  

وال فثت ون    ا صقم مننهت ون ملر دو م الاءور لدلنهت ون زن  وانب الاور ف  دبائنةهت كمةم 

نامر  وقةت نييقةذ ال ةلاور ل ميىةق ت ونلكةت نية  ا ثةل لةدلنهت بغة  الي ةل  ة   لشقل للا

 المي م

 ثالثًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث، ونصه:

ه  نو ةد فةلوم  اا ب لة  ل ءةمئق   يةد وىةصود الد لة  0.05    سةصممب 

دفةةلاب ال قيةة   ةةوب وىةةصود  ةةوبر ال ةةلاور الصدرل قةة  المادوةة  لم  مةة  ال غةة  ال لبقةة  بملكةةز 

 الصدرلب بمفمف   لممب ال م ي  ف  س ري    ممن ن زد لمصغقل سيواا الخ لر؟

( ل  قيةما المىةصا  ؛ ل مامرنة  T-Testاسةصخدام ابص ةمر) لإل مب   ة  هةذا الىةؤابت نةه

ا  قي  الدراس   وب وىصود  وبر ال لاور الصدرل قة  المادوة  لم  مة  بق  وصوسرما اسصممبم

ن ةزد لمصغقةل  ال غ  ال لبق  بملكز الصدرلب بمفمف   لممب ال م ي  فة  سة ري    مةمنت والصة 

 7سيواا فهكثل(ت والمدوب الصمل  لوض   لك  10سيواات  10سيواا الخ لر )دق  و  

الم قمرلةة  والخرةةه الم قةةمر  لمصغقةةل سةةيواا  المصوسةةرما الفىةةمبق  وا نفلافةةما 7 ةةدوب
 الخ لر

محاور 

 الدراسة
 160العدد ن= سنوات الخبرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الخطأ المعياري

متوسط 

 األداة

 10دق  و  

 سيواا
50 3.5185 0.92578 0.13093 

 0.7275 0.76300 3.26 110 سيواا فهكثل 10

ت =N 50سةةةيواا  10 ةةةدب  قيةةة  دفةةلاب  قيةةة  دقةة  وةةة  دن  7ل  ةة  وةةة  المةةدوب 

 ةدب  قية  دفةلاب ت SD=0.92578ت ا نفةلاف الم قةمر  M= 3.5185والمصوسة  الفىةمب  

ت ا نفةلاف الم قةمر  M= 3.26والمصوسة  الفىةمب  ت =N 110سةيواا  10 قي  دكثل و  

SD=0.76300  والخرةةةه الم قةةةمر  ل ةةةذكورSED=0.13093 ت والخرةةةه الم قةةةمر  لإلنةةةمل

SED= 0.7275م 
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 (  ثل وصغقل سيواا الخ لر T-Testابص مر)  8 دوب 

 F Sig. 
(قيمة )ت  

T 

 درجة

الحرية   

df 

 مستوى الداللة

Sig. 

(2.tailed) p 

 فرق

المتوسطات   

الخطأ 

 المعياري

 95% لحدود الثقة

 أعلى أدنى

افتراض 

 تجانس التباين
4.501 .035 1.156 158 0.249 .16110 .13934 .43631 -.11411 

 افتراض عدم

 تجانس التباين
  -1.076 80.480 0.285 .16110 .14978 .45914 -.13694 

(  ثل وصغقل اليو  ا  صمم    ةوب وىةصود T-Testابص مر)نصمئر  8لوض   دوب 

الصةدرلب بمفمف ة  لةممب ال م ية   وبر ال لاور الصدرل ق  المادو  لم  م  ال غ  ال لبق  بملكز 

4.501F ف  س ري    مةمنت  قةث ل نةل دن ققمة   0.249تF    وهة  ققمة  دك ةل وة

وىةةصود الد لةة   0.05  ت وو يةةا  لةةك دنةةم   نو ةةد فةةلوم فةة  الص ةةمل  بةةق  الةةذكور

بقمنةما الءةل ا وبم نصقمة  ابص ةمر ا نوضة   ةدم و ةوب وا نمل؛ ومم لفصه ا  صمةمب   ةا 

فةةلوم  اا ب لةة  ل ءةةمئق   يةةد وىةةصود الد لةة   0.05    فةة  ناةةدللاا  قيةة  الدراسةة

 وب وىصود  وبر ال لاور الصدرل ق  المادو  لم  م  ال غ  ال لبقة  بملكةز الصةدرلب بمفمف ة  

وصغقل سةيواا الخ ةلر فة   مقةع وفةمور الدراسة   قةث لممب ال م ي  ف  س ري    ممن  ىب 

158df دظنلا اليصمئر دن  0.249تP 1.156تt   8.4ت كمةم لوضة  المةدوب 

وبملصةةةمل  فةةةإن ققمةةة  0.11411 - 43631.دن دك ةةةل ودصةةةغل ققمةةة  ليصةةةلاا الثاةةة  ناةةةع بةةةق  

0.249P    وه  دك ل و  وىةصود الد لة 0.05   لةذلك فإنةم   نو ةد فةلوم  اا

ب ل  ل ءةمئق   ةوب وىةصود  ةوبر ال ةلاور الصدرل قة  المادوة  لم  مة  ال غة  ال لبقة  بملكةز 

وانياةت هةذه  من ةزد لمصغقةل سةيواا الخ ةلر الصدرلب بمفمف   لممب ال م ي  ف  س ري    مةمن

(ت 2016(ت وبراسة  الفصة  )2011(ت وبراسة  ال  ةو  )2010الدراس  وع براس  المءةدر )

وابص يةت الدراسة  وةع  د    نو د فلوم  اا ب لة  ل ءةمئق  ن ةزد لمصغقةل سةيواا الخ ةلرم

( د  و وب بال  ل ءمئقم ن ةزد لمصغقةل الخ ةلر لءةمل  الخ ةلر ال ملقة ت 2014براس  التمف )

 ول وب  لك للا كثلر ال لاور الصدرل   الص  ن امهم  وو الخ لاا ال ملق م 

ون ةةزد هةةذه اليصقمةة  للةةا اهصمةةمم المىةةؤولق  فةة  ولكةةز الصةةدرلب واإلنمةةمس المنيةة  

ل ق  ف   مقع ولا  نم الصءمقه والصييقذ والصاققهت ولو وب بر  ندرل ق  نىةصندف بمل م ق  الصدر

الم  مق   مق نه بمبص ف سيواا الخ ةلرت وو  قة    صقم ةمننه الصدرل قة ت وويمسة   المفصةود 

لمةةؤه ا الم  مةةق  وب ةةلاننه الصدرلىةةق  ولةة ور الم  مةةق  فةة  الملا ةة  الص  قمقةة  بفم ةةمننه 

لمىصمداا الم لفق  والصتيولو ق  المصىمر   ف  الص  قهت ول وب هذا الصوافةأ ل صدرلب لمواك   ا

ف  و نما الي ل  فلاب ال قي  بهننه لخع ون لي مم ندرل   وا دت ولادم لنه نية  الخةدوما 

الص  قمقةة  وال ةةلاور الصدرل قةة  بةةيي  وىةةصود المةةوبر   ةةا ابةةص ف سةةيواا الخ ةةلرت كمةةم دن 

وةة  الخ ةةلاا والتيةةمسر ال  مقةة ت وقةةمبرل    ةةا  ةةلح المةةمبر  المةةدربق    ةةا وىةةصود  ةةمبٍ 
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الصدرل قةة  برللاةة  سةةةن   وس ىةة  ت ودن  مقةةع ال ةةةمو ق  فةة  الفاةة  الصلبةةةو  لشةةمركون فةةة  

 الصخرق  ل  لاور الصدرل   بون الصمققز لىيواا الخ لرم 

لثة  كمم ل وب للا نوفقل بق   ندرل قة  نيم  قة  ود مة  به ةدل ا  نةزر والصايقةما الفد

ف  الصدرلبت وويمس صنم لممقع الم  مق  سواس  و  الخ ةلر ال ملقة  دو ا قة  ومةم لاةدم لنةه وة  

نىةةنق ا نىةةم دهه   ةةا فنةةه المةةمبر الصدرل قةة  وا سةةصيمبر وينةةمت والص موةة  و نةةه بشةةت   قةةدت 

ونر قةأ وي ووةة  ناقةةقه واضةةف ت ونرةولل بةةلاور الصةةدرلب المىةةصا  ق  بيةمس   ةةا ناقةةقه اليصةةمئر 

ت  وىصملت ونهثقلهةم   ةا سة وك الم  مةق م كمةم دن المةمبر الصدرل قة  نىةم  لص ةمبب ا فتةمر بش

والم مرف والخ لاات ومم لوفل  يءل ا ثمرر والصشولأ بق  الم  مق    ا ابةص ف سةيواا 

 ب لننهم

 خالصة النتائج

ادوة  لم  مة  ال غة  ال لبقة  بم لكةز  مسا نصمئر وىةصود  ةوبر ال ةلاور الصدرل قة  الم 

المصوسة  ال ةمم  الصدرلب ف  وفمف   لممب ال م ي  ف  س ري    ممن بدر   نادلل  ملقة ت وب ةغ

و موةةةة  ارن ةةةةم  دليةةةةم كلون ةةةةم ت م0.81347وانفةةةةلاف و قةةةةمر   ةةةةمم  3.4138لةةةةألبار 

0.78  م وبقيةةت نصةةمئر نف قةة  ابص ةةمر ا ل  قيةةما  ةةدم و ةةوب فةةلوم بالةة  ل ءةةمئقم  يةةد

وىصود 0.05  ن زد لمصغقل المي  وسيواا الخ لرم 

 التوصيـــات

الصلكقز   ا نيولع ومم ا ال لاور الصدرل ق  الص  لخعةع لنةم و  مةو ال غة  ال لبقة ت بمةم  -

 لصيمسب ولصوافأ وع الدراسما ال ملمق  والصرور الىللع ف  وممب الم لف م

   واقمةة  ال ةةلاور الصدرل قةة ت لم لفةة  وةةدد وصمب ةة  دثةةل الصةةدرلب فةة  المةةدار  وةة  ق ةة -

نر قأ المشمركق  ل  ةلاور الصدرل قة  الصة  بعة وا لنةم ووةم اليمئةدر وينةم ودو ةم الاءةور 

 لقصه نرولل ال لاور وىصا  م

 الصرولل المىصمل ل  لاور الصدرل ق  بمم لصيمسب وع ا  صقم ما الصدرل ق  ل م  مق م -

 لصاققه ق   وب د الصدرلبمل داب ابص مراا كهبار و  دبواا ا -

ا سصيمبر و  الصمةمر  الدولقة  اليم فة  فة  ناقةقه ال ةلاور الصدرل قة  ل م  مةق  وا سةص من   -

 بملخ لاس والمصخءءق  بملميمهر و لائأ الصدرل  وا كمبلمقق  لصمولد الصدرلبم

 ا سص من  بماقه بمر   ل فءوب   ا وءداقق  دكثل ف  ققم   مئد الصدرلبم -

  دب ال لاور الصدرل ق  لصشم  الشللف  ا ك ل و  الم  مق منلمبر  -

ا سصيمبر و  نمو د بونملد كللك بمنلك ف  ناققه وىصود  وبر ال لاور الصدرل ق  المادوة   -

 بملكز الصدرلب واإلنممس المني م

 ل مبر الي ل ف  دوقما نادله ال لاور الصدرل ق  بمم لصيمسب وع ظلوف الم  مق م -
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 ـــاتالمقترحـــــ

ل لاس براس  وىصا  ق  نص  أ ققم  واقع ال مئةد وة  الصةدرلب لةدد ونارر الصلبقة  والص  ةقه  -

 ودثله   ا نخرق  الصدرلبم

ل لاس براس   وب دثل ال لاور الصدرل قة  فة  نفىةق  ا باس الصدرلىة  لةدد و  مة  ال غة   -

 ال لبق م

 بصرور ا باس الوظقي م ل لاس براس   وب الصيمق  المنيق  الذانق  ل م  ه و  قصنم -

 ل ةلاس براسة  وممث ة  فةة   ةوبر ال ةلاور الصدرل قة  المادوةة  لم  مة  المةواب ا بةلد غقةةل  -

 ال غ  ال لبق م

ل ةةلاس براسةة  وممث ةة  فةة   ةةوبر ال ةةلاور الصدرل قةة  المادوةة  لم  مةة  ال غةة  ال لبقةة  فةة   -

 الملاكز الصدرل ق  ا بلد بملمفمف ما الى ري م 

 براسةة   ةةوبر ال ةةلاور الصدرل قةة  المادوةة  لم  مةة  ال غةة  ال لبقةة  بمسةةصخدام ال فةةث اليةةو    -

 ولق  التم م

ل لاس براس   وب  وبر دباس المدربق  بملكز الصدرلب واإلنممس المنية  بمفمف ة  لةممب  -

 ال م ي  دو الملاكز الصدرل ق  المخص ي م

 

 



 Doi: 10.21608/jasep.2020.117892 حممـد الكيومي د. – يعبـــد اهلل العيسائ
 

 

262 

 المراجــــــــــــــــع

 بيةأوالً: المراجع العر

م المةةزس ا وبم نةةون ت الةةدار المصوسةةرق  ل يشةةل و مةةه لىةةمن ال ةةل (م 2005ابةة  وي ةةورت )

 والصونلعم

ضةممن المةوبر (م 2010دبو الل ت  ممبمت قدابهت  قىامت الواب ت وفمةوبمت الرةمئ ت ر ةدم )
  ممنت بار الءيمس ل يشل والصونلعم ف  وؤسىما الص  قه ال مل  بفول وبراسمام

ولا ةةة  ال م قةة  الصدرل قةةة  نخرةةق  ونييقةةةذ وناةةوله ال ةةةلاور (م 2009 تم )دبةةو اليءةةةلت وةةد
 م الامهلرت المممو   ال لبق  ل صدرلب واليشلمالصدرل ق 

 الاةمهلرت  ل داب ونههقة  الم  مةق  ا سة  الصلبولة  والييىةق ت(م 2009دبو العق مات نكللمم )

 بار اليتلم 

م الاةمهلرت بار فة  ال  ةوم الييىةق  والصلبولة ويةمهر ال فةث (م 2006دبو  مت ر مس وفموبم )

 اليشل ل ممو مام

واقةةع نةةدرلب و  مةة  ال غةة  ال لبقةة  بمل  ةة  الص  ةةقه ا سمسةة   (م2014د مةةدم وفمةةد اليةةورم )
ت براسة  وقدانقة  بمف قة  دم بروةمنم رسةمل  بملىوبان ف  ضوس و ملقل الموبر الشمو  

 موم ىصقلم  مو   دم برومن اإلس وق م الىوبان

 ت ال ق ت بار التصم منتول  الم  مق  و  ا  داب للا الصدرلب(م 2005ا  مدت بملدم )

ت ال ةةق ت بار التصةةم  ونيةة  الص  ةةقه ودبوار الم  ةةه فةة  ودرسةة  المىةةصا  (م 2005م )الخملةةد ا سةةر ت 

 الممو  م

نرولل بةلاور نةدرلب الم  مةق  دثيةمس الخدوة  بىة ري    مةمن (م 2007ال  ول ت   د ال زلزم )
رسمل  وم ىصقل ف  الصلبقة ت  مو ة  الةدوب ف  ضوس وصر  ما لبارر الموبر الشمو  ت 

 ال لبق م 

  ممنت بار وائ  ليشل والصونلعم  وبر ال ق   المدرسق م(م 2018ال  و ت  ف  ب  نمصلم )

م ولكةةز الخ ةةةلاا المنيقةةة م بمقةةةكم م قةةة  الصدرل قةةة ناقةةقه ال (م 2014م )الةةةل م نوفقةةأت   ةةةد 

 الامهلرم 

م ولكةز الخ ةلاا المنيقة م بمقةكم الصةدرلب الي ةمب بم هةداف واليصةمئر(م 2018نوفقأت   ةد الةل م م )

 الامهلرم 

واقع ققم   مئد الصدرلب لةدد و مهةد وولاكةز الصةدرلب بةونارر (م 2016الفص ت د مد  ملم )
م رسةةمل  فةة  قرةةم  غةةزر ودثةةله   ةةا الصخرةةق  والصةةدرلب الصلبقةة  والص  ةةقه ال ةةمل 

 وم ىصقل غقل ويشوررم الممو   اإلس وق  بغزرم

واقةةع ال ةةلاور الصدرل قةة  لمةةدلل  المةةدار  (م 2013الفوسةةي ت بةةدر بةة  هةة ب بةة    ةةد  م )
الص  قه ا سمس  بمفمف ة  لةممب ال م ية  فة  سة ري    مةمن وة  و نة  ن ةل المةدراس 

 وم ىصقلت  مو   نزودت س ري    ممنم ت رسمل دنيىنه

 ا ربنت  دار ل تصم  ال ملم ت  مله التصبم  الصدرلب الي مبت(م 2006الخرقبت رابح د مدم )
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ت ل داب الم  مةق  ونةدرل نه فة  سة ري    مةمن لنمةمناا و مو ةما(م 2004اللبق  ت س قدم )

 ونارر الص  قه ال مل م س ري    ممنم

م الاةمهلرت بارر الموبر الشمو   ف  الصدرلب و  ال دال  للةا الينملة ل( 2014رضوانت وفموبم )

 ولكز الخ لاا المنيق  لإلبارر بمقكم 

م  مةةمن المةةوبر فةة  الص  ةةقه براسةةما نر قاقةة (م 2008ومقةةدت سوسةة م ) الزلةةمباات  ةةوابمت

 ا ربنت بار الءيمس ل يشل والصونلعم

 مةةمنت لثةةلاس ل يشةةل  وةةدب  اسةةصلانقم  نتةةمو  ملبارر المةةوارب ال شةةلل  (م 2009الىةةملهت وؤلةةد )

 والصونلعم

(م الصدرلب الصلبةو  فة  سة ري    مةمن رةلة  وىةصا  ق  لصيمقة  المةوارب 2010الى دل ت  مدر )

 م105-87 ت121وم   اإلبار ت ال شلل م 

  ممنت بار المىقلر ل يشل والصونلعمنءمقه ال لاور الصدرل ق م  (م2011الىتمرنمت ب ب )

نرولل بلاور ندرلب الم  مق  بىة ري    مةمن فة  ضةوس الصو نةما (م 2010  ت د مد )الشتق
)رسةةمل  وم ىةةصقل غقةةل ويشةةورر(ت  مو ةة  الةةدوب  الم مصةلر لصيمقةة  المةةوارب ال شةةلل 

 ال لبق ت  منورل  وءل ال لبق م

)نملبة   (م دثل لبارر الموبر الشمو   ف  بلاور الصيمق  المنيقة  ل م  مةق 2010الش   ت للنممم )

 م484 -437 (ت4) 6وم    مو   بوشأت ا ربن(م  -وكمل  الغول الدولق 

 م  ممنت بار اب  المون مل داب ندرلب الم  مق (م 2009لولرلت  قىا )

واقع نر قأ بةلاور الصيمقة  المنيقة  المىةصداو  فة  ضةوس و ةملقل (م 2010الءملفق ت فم م م )
رسةمل   ر  ووىةم دلنه بىة ري    مةمنتالموبر الشمو   و  و ن  ن ل وةدلل  المةدا

 وم ىصقلت  مو   وؤن ت ا ربنم

بور ال ةلاور الصدرل قة  فة  نرةولل المنةمراا (م 2012الءملغت   د   ب  س قد بة  نمصةلم )
ت رسةمل  الصدرلىق  لم  م  الدراسما ا  صمم ق  ف  س ري    ممن و  و نة  ن ةلهه

   ممنموم ىصقلت  مو   الى رمن قمبو ت س ري  

الصدرلب اإلبار ت نفدلةد ا  صقم ةما الصدرل قة  ونءةمقه ال ةلاور (م 2009الءقلف ت وفمد )
 م  ممنت بار الميمهر ل يشل والصونلعمالصدرل ق 

م  ممنت الصدرلب وينووم وف ملقصمت بيمس ال لاور الصدرل ق  وناولمنم(م 2002الر من ت  ى م )

 بار الشلوم ل يشل والصونلعم

 م  ممنت بار صيمس ل يشل والصونلعمكيملمنم –ندرل م  –الم  ه ل دابه  (م2006)  م ممنت   قد

م الوظةةمئل اإلسةةصلانقمق  فةة  لبارر المةةوارب ال شةةلل (م 2010ال ةةزاو ت نمةةه؛  ةةوابت   ةةم  )

  ممنت بار القمنور  ال  مق  ل يشل والصونلعم

م  مةمنت بار صلبق  والص  قهالموبر وا  صممب انممه  دلث ف  ال(م 2019 رق ت وفى     م )

 وائ  ليشل والصونلعم 
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ناةوله فم  قة  ال ةلاور الصدرل قة  للةسةمس ا قىةمم اإلبارلة  (م 2011ال  و ت صملف  و ةمركم )
م رسةمل  وم ىةصقل غقةل ويشةوررم  مو ة  والييق  بملميم أ الص  قمق  ف  سة ري    مةمن

 وؤن م

  المؤسىةةةةما الصلبولةةةة  )الصر قةةةةأ لبارر المةةةةوبر الشةةةةمو   فةةةة(م 2008  قمةةةةمات صةةةةمل م )
 م  ممنت بار الشلوم ل يشل والصونلعموواصل ما الصرولل(

م ال ةةق ت  ةةوبر الص  ةةقه ودهةةداف ا ليقةة  الثملثةة  ل صيمقةة  (م2010) ةةو   ت  ءةةمم الةةدل م 

 اليمللت بار التصم  الممو  م

ت رسةةمل  ي    مةةمنالصيمقةة  المنيقةة  لم  ةةه الص  ةةقه ا سمسةة  بىةة رم 2009) قةةدرو ت دسةةممسم )

 وم ىصقلت  مو   الدوب ال لبق ت الامهلرم 

(م بور المؤسىةةما الصدرل قةة  الخمصةة  فةة  نةةدرلب المةةوارب ال شةةلل  2011الغىةةمنق ت رلةةممم )
)رسةمل  وم ىةصقل غقةل ويشةورر(م  مو ة   بونارر الصلبقة  والص  ةقه فة  سة ري    مةمن

 الى رمن قمبو ت س ري    ممنم

وىةةصود ال ةةلاور الصدرل قةة  لةةدائلر الص  ةةقه والم لفةة  فةة  الصيمقةة  المنيقةة  م (2018الغقثةة ت وةةللهم )
)رسةمل  وم ىةصقل غقةل ويشةورر(ت  مو ة  صةفمرت سة ري   ل م  مق  ف  لومرر دبةو ظ ة م

   ممنم 

ت الاةمهلرت بار المواصةيما( –الم ةملقل  –المةوبر فة  الص  ةقه )الميةمهقه (م 2008اليص و ت سنق  م )

 الشلومم 

ناةةوله بةةلاور نةةدرلب الم  مةةق  دثيةةمس الخدوةة  فةة  الص  ةةقه ا سمسةة  (م 2013اليةةلات غةةمبرم )
م بمةةدار  ونارر الصلبقةة  والص  ةةقه ووكملةة  الغةةول الدولقةة  فةة  غةةزر )براسةة  وامرنةة (

 )رسمل  وم ىصقل غقل ويشورر(ت  مو   ا نهلت غزرت ف ىرق م

 ةةلاور الصدرل قةة  المادوةة  لم  مةة  ناقةةقه ال(م 2014التةةمفت بدلمةة  بيةةت وفمةةد بةة   اقةة م )
ت رسةةمل  الدراسةةما ا  صمم قةة  فةة  سةة ري    مةةمن فةة  ضةةوس بلنةةمور  ةةمك فق قةة  

 وم ىصقلت  مو   الى رمن قمبو ت س ري    ممنم 

(م 20م )ص الصةةدرلب المنيةة  ومهقصةةمت كيمسنةةمت ودسةةملقب ققمسةةنم(م 2015التيةةد ت بمةةق م )

 ال ق ت بار التصم  الممو  م 

لبارر المةةوبر الشةةمو   فةة  المؤسىةةما الص  قمقةة  (م 2017ت غىةةمنمت اللبق ةة ت هةةددم )ال وةة 
 م  ممنت بار الشلوم ل يشل والصونلعم و ملقل ونر قاما ونمم د

الاةمهلرت ولكةز الخ ةلاا المنيقة  لةإلبارر  مالم ملقل الدولقة  لصةدرلب(م 2018لري ت ص حم )

 بمقكم

فم  قةة  ال ةةلاور الصدرل قةة  وةة  و نةة  ن ةةل المشةةمركق  فةة  ناقةةقه (م 2004المفمسةةي ت د مةةدم )
م )رسةةمل  وم ىةةصقل غقةةل بوراا اإلبارر ال  قةةم والصييقذلةة  بملم نةةد الةةو ي  ل صةةدرلب

 ويشورر(م  مو   وؤن ت المم ت  ا ربنق  النملمق م
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المةةةداب   –ا نممهةةةما الم مصةةةلر  –الصيمقةةة  المنيقةةة  ل م  مةةةق  (م 2002وةةةدبول ت وفمةةةدم )
 بار التصم  الممو  م ال ق ت لانقمقماا سص

(م ناقةةقه بةةلاور وسقمسةةقما الصةةدرلب ل مةةوارب 2009المشةةقخ ت سةةنق  بةة  سةةمله بةة  د مةةدم )
ال شةةلل  وةة  وي ةةور لبارر المةةوبر الشةةمو   بةةملصر قأ   ةةا المدلللةة  ال موةة  ل صلبقةة  

)رسةةمل  وم ىةةصقل غقةةل ويشةةورر(ت و نةةد  والص  ةةقه وفمف ةة  ظيةةمر ة سةة ري    مةةمنت

 اإلنصم ق  والموبرت اإلستيدرل م

واقةةع  م قةة  ناقةةقه ال ةةلاور الصدرل قةة  فةة  النق ةةما (م 2010المءةةدرت دلمةة    ةةد الةةل م م )
)رسةةمل  وم ىةةصقل غقةةل ويشةةورر(م  مو ةة  ا نهةةلت  المف قةة  بملمفمف ةةما الميوبقةة 

 غزرت ف ىرق م

ال غة  ال لبقة  فة   الفم ةما الصدرل قة  لم  مة (م 2014الم ول ت لق   بيت  مةوب بة  سةقلم )
الف اةة  الثمنقةة  وةة  الص  ةةقه ا سمسةة  ونىةةب وروبهةةم فةة  برةة  ال ةةلاور الصدرل قةة  

 ت رسمل  وم ىصقلت  مو   الى رمن قمبو ت س ري    ممنمالمو ن  لنه

بور الصدرلب ف  نيمق  ا باس الوظقي  براسة  وقدانقة  ور اة  (م 2009الما مل ت نواب س قدم )
م رسةةمل  وم ىةةصقل غقةةل اإلبار  بممو ةة  الىةة رمن قةةمبو    ةةا ال ةةمو ق  بملمنةةمن

 ويشوررت  مو   الى رمن قمبو ت س ري    ممنم

ققم  دثةل الصةدرلب   ةا دباس ال ةمو ق  (م 2009) وقمت    ؛ وبلبت ص ح؛ والشموى ت سملهم

وم ةة  ت )براسةة  وقدانقةة    ةةا ودلللةة  الصلبقةة  بمفمف ةة  ال للمةة  فةة  سةة ري    مةةمن
 م1ال دب  31 مو   نشلل  ل  فول والدراسما ال  مق ت 

م وىةةا ت وثقاةة ت سةة ري  الصاللةةل الىةةيو  لألنمةةمس المنيةة (م 2016ونارر الصلبقةة  والص  ةةقهت )

   ممنم

وىةةا ت وثقاةة ت سةة ري   الصاللةةل الىةةيو  لألنمةةمس المنيةة م د(م 2017ونارر الصلبقةة  والص  ةةقهت )

   ممنم

 وىا ت وثقا ت س ري    ممنم ناققه ال لاور الصدرل ق م  (م 2017هت )ونارر الصلبق  والص  ق

 وىا ت وثقا ت س ري    ممنم بلق  الملكز الصخءء م د(م 2017ونارر الصلبق  والص  قهت )

م وىا ت وثقاة ت سة ري  النقت  الصي قم  لونارر الصلبق  والص  قهد(م  2018ونارر الصلبق  والص  قهت )

   ممنم

 م وىا ت وثقا ت س ري    ممنمبلق  الملكز الصخءء  (م  2018بق  والص  قهت )ونارر الصل

 وىا ت وثقا ت س ري    ممنم بلق  اإل ءمس الصلبو مد(م  2018ونارر الصلبق  والص  قهت )

 ب(م ال مئد و  ا سصثممرم وىا ت وثقا ت س ري    ممنم 2018ونارر الصلبق  والص  قهت ) 

  قممت رلد مت سة قممنت سة قدمت الياقةبت   ةد الةل م مت سة قدت وفىة مت الق  و ت  ى مت 

م المةةوبر الشةةمو   فةة  الص  ةةقه بةةق  (2006) ال يةةدر ت وفمةةدمت   ةةد ال ةةمق ت وءةةريام
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 مةمن ا ربنت بار المىةقلر  وؤللاا الصمقز وو ةملقل ا  صمةمب ا سة  والصر قاةمام

 ليشل والصونلعم
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