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 المستخلص:

استعدد عذى دد ذ ددخدمذاساددتاديذام  دددد  ذادداذة  دد ذ  دد ذ ددددمذهددت هذهددلدذاست الدد ذ سدد ذ

اسمت اسذاسثد خ  ذاستدبع ذمدا مذاستع يمذ د ذااد  د ذاسفذةدلملذةستافيددذفهدتاعذاست الد ذالدتات ذ

اسبدحثذاسمذ جذاسخصدة ذسمذدلدب ذهدلاذاسمدذ جذسمثد ذهدلاذاسذدخدذاداذاست الدديذاست بخ د  ذب  دهذ

ا سذاسثد خ  ذ د ذااد  د ذاسفذةدلمذةهدمذ مث دخةذأد د ذف د ادذ دئتاًذااذ ددمذاسمتذ30ىيذ ذاست ال ذ

اجتمعذاست ال لذتمذتطبيدذفدامذاست ال ذةاست ذأد هذااذ ىتادذاسبدحثذى  ذ ميدعذف د ادذاسعيذد ذ

ةهدد ذىبددد مذىدداذافيدددسذسجددخدمذاساددتاديذال  دددد  ذتددمذاستافدددذادداذاس ددت ذةاسثبددديذسجميددعذ

اسذةسددي ذةاست بخ دد ذ  ددخدمذاساددتاديذام  دددد  ذ ف اتدد لذةتخصدد هذاست الدد ذاسادسيدد ذ سدد ذا تةدددد

ةال تمدىيد ذةاسم ذيدد ذاسمخ  د ذسطددرحذاسم ح د ذاسثد خ دد ذاداذة  دد ذ  د ذ ددددمذاسمدتا سذ دد ذ

ذ دا مذتع يمذاسفذةلم ذة  ذضخءذهلدذاسذتدئجذ ت ذاسبدحثذبعضذاستخصيديذةاسمفت حديل

ذ خدمذاساتاديذام  دد   ذاسم ح  ذاسثد خ   ذ ددمذاسمتا سلذالكلمات المفتاحية:

Abstract: 

This study aimed to identify the quality of counseling services from 

the point of view of secondary school leaders affiliated to the 

Education Department in Al-Qunfudhah Governorate. In order to 

achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive 

approach to suit this curriculum for such kind of educational studies. 

The study sample reached 30 leaders of secondary schools in Al-

Qunfudhah Governorate, and they represent all members of the study 
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community. The study tool, which was prepared by the researcher, 

was applied to all members of the sample. It is a measure of the 

quality of extension services. The validity and consistency of all its 

items were verified. The current study found an increase in the quality 

of psychological, educational, social and professional counseling 

services for high school students from the point of view of school 

leaders in the Al-Qunfudhah Education Department, and in light of 

these results the researcher made some recommendations and 

suggestions. 

Key words: quality of counseling services, secondary school, school 

leaders. 

 مقدمة:

تب زذاساد  ذ س ذختاديذاستخ ي ذةام  ددذس طرحذ  ذظ ذاست يي ايذاست ذتاتثذ د ذأد ذ

اسايدددم ذةاسودد خحذاسايدتيدد ذةايأدد ميدد  ذةايداءذاست الدد  ذةاسمذد سدد ذاجدددمذادداذاجدددليذ

اساددم ذةاسة صذاستع يمي ذةاسم ذي ذاسمتذخى ذةادذ ذتجذىذ دذااذا تبدكذ  ذالختيد ذاسدخظية  ذ

ةىددسمذاسعمد ذاسمتذددا ذةاسمت يد ذةاسمعفدت ذةاست ييد ايذ د ذ مد،ذاسايددم ذلدخاءذى د ذاسمسددتخ ذ

ادذ سد ذلسدمذاداذبعدضذاسماددةعذاستد ذتتط ددذدىدمذخدتاديذاستخ يد ذايل يذفةذال تمدى ذة

 ةام  ددذسطرحذاسمتا سل

 عيشذاسيخ ذ  ذىدسمذ ت ي ذبدلتم ا ذى  ذ ميعذايصعتمذلخاءذال تمدىي ذفةذال ت ددد  ذ

فةذاسذةسي ذفةذاست بخ  ؛ذحيدثذتا ددذهدلدذاست ييد ايذتادت ديذاعفدتمذس طدرحذتد ك ذب د  ذأبيد ذ

 دد ذةال تمدددى ذةايأدددد م  ذأمدددذ خا دد ذهدد لءذاسطددرحذاسعت ددتذادداذى دد ذ مددخهمذاس ا

الحتيد ديذةاسم دأ ذاس ا ي ذةايأدد مي ذةال تمدىي ذةاستع يمي ذ م اذفةذت ديذ لاذسدمذ دتمذ

استعدادد ذاع دددذادداذ بدد ذاسمات دديا ذ سدد ذف مدددحذ مدد ذادداذاسسدد خأيديذ يدد ذاسم  ددخحذ ي دددذ

(Whiten, 2007)ذذذل

ع يم ذلذ  ماذ ف،ذ  ذتعز زذاستع مذايأدد م  ذةس ذ ذ  م ذف ودًذةاس  ضذااذفيذ  د ذت

استذميددد ذاس ا دددي ذس طدسددددذةتطدددخ  ذا د اتددد ذاسمع  يددد ذةال تمدىيددد ذةاسذةسدددي ذةال ةعدسيددد لذ

ةاسمت ل ذ س ذ د دذايل مذس دذتأكي ذأبي ذ  ذت يئ ذاسطدسدذت يئ ذل يم ذس تعدا ذاعذاعطيدديذ

ذماذس ذاسذجدحذ  ذتافيدذفهتا  ذةحمخحدت لاسايدمذااذ ميعذ خا دذبمدذ و

ة  ددتعذاسذ ددد ذاستع يمدد ذ دد ذاسمم  دد ذاسع بيدد ذاسسددعخد  ذ سدد ذتعز ددزذاستذميدد ذاسمث دد ذسددت ذ

اسطدددرحذ ددد ذ ميدددعذاسمجددددليذاسذةسدددي ذةاست بخ ددد ذةال تمدىيددد ذةاسم ذيددد ذةاسمدد ددد ذسجع  دددمذ

اسذةسي ذاستد ذ م داذفةذتفدت ذذاخاحذياذاذتجياذةاةيت الذةاستخ ي ذةام  ددذةاحتاًذااذاساتادي

سأل دددد ادذةاسجمدىددددديذى دددد ذحددددتذلددددخاء ذب يدددد ذاسدددددىتت مذ دددد ذاستعدددد عذى دددد ذ ا د دددددت م ذ
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ةالددتعتادات م ذة  ددمذحبيعدد ذاس دد ةعذاسمايطدد ذب ددم ذب دد ذفبعددهدددذال تمدىيدد  ذةال ت دددد  ذ

  دمذذةاسسيدلي ذةاسثفد ي ذامدذ سدىتهمذى  ذالختيد ذاس ايحذ  ذحيددت مذةاسمبذد ذى د ذفلددس

أمددذ عدتذذ.(2002ةاضحذس افددئدذاسلاتيد ذةاس د ةعذاسمخضدخىي ذاسمايطد ذبددسة دذياس يسد  ذ

تا صذاستخ ي ذةام  ددذااذاستا  ديذاسم م ذاست ذتوط عذبتة ذأبيد ذبمددذ تمد د ذادعذ

فهتاعذاستع يم ذ  تعذ س ذتس ي ذف   ذ مخذ ا  ذس طرحذ  ذ ميعذاجددليذاسايددملذة د ذ

 ذ سع ذاسم  تذاسطربد ذ د ذاسمت لد ذ سد ذت بيد ذاحتيد دديذاسطدرحذاادةس ذى مي ذاتا   

است الي  ذبمدذ جع ذااذاستع يمذتج ب ذهدد  ذةا ضدي لذ ةذتع دمذ  دمذاسدلايذفاد ذلذ فد ذفهميد ذ

ىاذاسدتع مذاسمتع ددذبمات دلذاسمدخادذاست الدي لذأد ذحدسددذست د ذاسفدت مذى د ذتطدخ  ذ  دمذاسدلايذ

ةلدد خأيدت ذةاخا ةدد ذةاتجدهدتدد ذةفهتا دد ذة يمدد ذةا ةعدلتدد  ذذاسددليذ  ددم ذ  ددمذ ت اتدد ذة ا د دتدد 

ذذل(NCF, 2005)ةدة دذ  ذاسمجتمعذةادذ س ذلسم ذ  ذ حد ذاسميتاةذاست بخيذةاستع يم ذي

ةست بي ذالحتيد ديذاستذمخ  ذةاهتمداديذاسطرحذ د ذاسم احد ذاسمات ةد ذاداذاست الد  ذ  دز ذ

اسمذ خادد ذاستع يميدد ذةاع دددلذاس دد ضذادداذة ددخدذ دداصذاددت حذب دد  ذا ذدد ذس عمدد ذداخدد ذ

ختاديذاستخ ي ذةام  ددذهخذاسدىتمذأ ذحدسدذى  ذاستطخ ذأة دذ  ذحدتذلاتد  ذى د ذفلددسذ

 فدحذ خت لذااذخرمذت بي ذالحتيد ديذةاسمتط بديذاسادص ذس طرحذاسل اذ ذتمخةذ سد ذخ ةيدديذ

اسطددرحذى د ذال ادد احذ دد ذا تمدىيد ذةا ت دددد  ذةكفد يد ذاات ةدد  ذ سددىتذاستخ يدد ذةام  دددذ

اسعم يدد ذاستع يميدد  ذةبدستدددس ذاللددتةددمذادداذاسابدد ايذاسمذ جيدد لذةبدستدددس ذسددي ذتخ يدد ذة   ددددذ

اسطرحذستطخ  ذ  مذاسلايذةاآلخ  اذ اسد ذب ذ تىمذاسطدرحذف ًوددذس تعداد ذادعذاهتمداددت مذ

ست الددي ذاسةعدسدد  ذاس ا ددي ذةال تمدىيدد ذةايأدد ميدد ذةاسم ذيدد لذ  دد ذ سدد  ذتطددخ  ذاسعددددايذا

ةاستاةيز ذةتات تذاستع مذفةذاسم دأ ذاسمتع ف ذبدسمخضخد ذةاسدىتمذاسطرحذى  ذاع  د ذادت ذ

صددد  ذاسسدددذخايذاست الدددي ذ ددد ذاسايددددمذةاسمسدددتفب  ذةتطدددخ  ذاسم دددد اي ذةاسمخ دددلذاس دددايحذ

 دددذةالهتمداديذس مسدىتمذ  ذالختيدد ذ د ذاسايددمذاسم ذيد ذةاددذ سد ذلسدملذةبدستددس  ذ د ةذام 

  عززذاستذمي ذاس دا  ذس  ذحدسدل

ة تةددذفخ ددئيخذى دمذاسدذة ذى د ذفةذا ح د ذاسم اهفد ذتت دلذبم د ريذاتذخىد ذاددذبددياذ

اسفيميد  ذةال تمدىيد  ذةا د ريذلدخءذاستخا دد؛ذ -اسجسمي  ذةال ةعدسي  ذةايخر ي ذ-اس اي 

 د ذحد ذاسم د ريذاستد ذامدذ جع ذاسطدسدذ  ذاسم ح  ذاسثد خ  ذباد د ذ سد ذاسمسددىتمذاسذةسدي ذ

 خا   د ذة جع ذاستتخ ذاسذةس ذسمادتصذام  دددذاسذةسد ذةاستخ يد ذاست بدخيذضد ة مذا اد ذ

(لذفةذ"ام  ددددذهددخذختادد ذ ةسددي ذةت بخ دد ذتسدد مذ دد ذ2001بدسثد خ ددديلذ يمدددذ عدد عذياسددح ذ

دذتاسياذاسعم ي ذاست بخ  ذ خا ب ددذاسمات ةد ذحيدثذتسددىتذاسطدسددذى د ذاع  د ذلاتد ذةاختيدد ذاد

 ذدلب ذااذ  ةدذد الي ذاتخ  مذةتفت مذاسمع خاديذاست بخ  ذاس ذتتىمذهدلاذالختيدد ذةاخا  د ذ

ذ(لذ39 ذصذ2000اسم  ريذبأ خاى دذاسمات ة "لذياساسيذ  ذ

(ذاستخ ي ذةام  دددذاسذةسد ذبأ د ذىم يد ذت دتعذ سد ذ2001بيذمدذ ع عذزبدديذةاساطيدذيذ

 يدت ذااذخرمذىر  ذةاىي ذااططد ذس خصدخمذبد ذاسدىتمذاسة دذى  ذ  مذ ةس ذة ت ات ذة ا د
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 س ذاسسعددمذةتجدةزذاسم د ريذاستد ذ عدد  ذاذ ددذاداذخدرمذد الدت ذس ا ديت ذأ د ذ سدميد ذ

ىف يد ذا تمدىيدذةا ةعدسيد؛ذحيهذ ستطيعذاستخا دذةاست يلذاعذ ةسد ذةاجتمعد ذةادعذاآلخد  ا"لذ

ذ(ل12 ذص2001يزبدديذةاساطيد 

 ذف  "ذاجمخدذاساتاديذاست ذتفدت ذس ط بد ذب دتعذاسددىتت مذة ع عذاسا بخل ذام  ددذى 

ى ددد ذ د اكذ ددددب يت مذة ا د يددددت مذةايدددخس مذةدةا ع دددمذةا ددددأ  مذب دددخ مذةا عيددد ذة د اكذ

اس  ةعذاسبيئي ذاسمات ة ذةاسعم ذى  ذتات تذفهتا  مذبدس   ذاسليذ تذدلدذةاما د يدديذاسلاتيد ذ

سم د ريذاسد ذتدخا   مذةتافيددذحدسد ذاستخا دددذةاس د ةعذاسبيئيد ذةاأتسددحذاسفدت مذى د ذحد ذا

اسذةس ذاعذاسلايذةاستخا دذال تمددى ذادعذاآلخد  اذب دتعذاستخصد ذ سد ذف  د ذاددذتسدمحذبد ذ

ذ(ل88 ذصذ2002 ا د دت مذااذاذخذةتطخ لذياسا بخل  ذاسسر  ذ

:ذى  ت ددددذاسةددد  ذةتددديمذبأ  ددددذتم دددياذاي ددد ادذاددداذاستاطدددي،ذتعريفففل الخفففدمات اة  فففا ية

مذة فددذ ا د يددت مذة ددت ات مذاسعف يد ذةاسجسدمي ذةايدخس مذبألدددسيدذتافددذحدد ت م ذة ددتذسمسدتفب  

ت خةذ  ذاسمت ل ذةايل مذةاسم ذي  ذةتفت مذاسمع خاديذةاسادتاديذة  د اءذالختيدد اي ذة دتذ

  خةذ   دداذت بخ دذةا ذيدذفةذ   ددذسا ذاسم  ريذاسذةسي  ذةفهمذختا ذسإل  دددذهد ذاسعمد ذ

ذ)13 ذص1999ة دلذياسة  ذةتيم ذى  ذ لعددذاس

 يمدذلأد ذحدادتذزهد اةذفةذاسادتاديذال  ددد  ذهد ذاسم دد ذاستد ذ فدخ ذب ددذا  دتذاستخ يد ذ

اسمت لددد ذاسم تبطددد ذبثركددد ذاجددددليذةهددد ذاسادددتاديذاستع يميددد ذةاست بخ ددد ذةتتودددماذتفدددت مذ

ى د ذذ   ددايذةا ت احدديذستاسدياذاد دةدهم ذةاسادتاديذاسذةسدي ذةتتودماذاسددىتمذاسترايدل

ح ذا ددأ  مذةتدخ ي  مذ سد ذحد ذفزاددت مذاسذةسدي ذةضدب،ذا ةعددلت م ذةاسادتاديذال تمدىيد ذ

ةتتوددماذتفددت مذ   ددددايذةتخ ي ددديذاسترايددلذب يدد ذتافيدددذت ددية مذال تمدددى لذيحداددتذىبددتذ

ذل)176 ذصذ2003اسسر  ذ

خذت ددمذاساددتاديذاستدد ذادداذ ددأ  دذتددخ ي ذاسجدد ةى   دددذأدد ذادداذ مددد يذةاسطدددئ ذى دد ذف  ددد

اي و ذةاسمذد ذاسمرئمذسجع ذاست ميلذ ة مذ ةس ذبذةس ذةسمسددىتت ذى د ذحد ذا د رت ذة  دبددذ

حد دت ذحت ذ تم اذااذاست يلذاعذاجتمع ذةبيئت ذةبدىتبد ذفةذ مخذاسة دذلذ فدسذبمدت ذخ دخدذ

ذ(ل3 ذصذ2008ااذا دأ ذبفت ذادذ فدسذبمت ذ ت ت ذى  ذاست يللذي مد يذةاسطدئ  ذ

است بدددخيذذ-ثذادداذاستعددد  لذالصدددطرحي ذاسمددلأخ مذسإل  ددددذاسذةسدد ة سددتا صذاسبدحدد

ذةاساتاديذال  دد  ذتع  لذاساتا ذام  دد  ذاسمخأ  ذبتة ذاسم  ت ذةاسليذ   ذأدستدس :

ه ذأ ذ  دحذاخ  ذاداذاسم  دتذ سد ذاسمست  دتذيحدسددذاسم ح د ذاسثد خ د ذذالخدمة اة  ا ية:

  ذاست ال ذاسادسي (ذابذ ذى  ذ ع ذاسمست  تذ ة مذلاتد ذة تعد عذى د ذ ت اتد ذةايخسد ذةأدلاذ

اسدىتت ذى  ذح ذا  رت ذاسذةسي ذفةذاست بخ  ذفةذال تمدىي ذفةذاسم ذي ذحت ذ  د ذاعد ذ سد ذ

ذاستع يمي ذةخيد ات ذاسم ذي ذاسمستفب ي لذتافيدذ احت ذاسذةسي ذةفهتا  

تتادتدذا  ائيددذ دخدمذاساتاد ذام  ددد  ذبتفدت  ذ التعريل اةجرائي لجو ة الخدمفة اة  فا ية:

 دئتذاسمت ل ذ  ذاسم ح  ذاسثد خ  ذى  ذفةذاسم  تذ تتخ ذبمدذ فتا ذس ذااذتخ ي دديذةحودخ ذ
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 د ذفةذال تمدىيد ذفةذاسم ذيد ذبمددذ سدمحذ  ذحيدت ذسيسدىتدذى  ذح ذا  رت ذاسذةسدي ذفةذاست بخ

س ذبتافيدذفهتا  ذة احت ذاسذةسي ذة عخ دذبدس ضدذىمدذ فتا ذس ذاسم  ت ذاع بدذىذد ذبدست  د ذ

اس  يدد ذاستدد ذ ا دد ذى ي دددذى دد ذايدامذاسم ددمم ذسرلددتجدب ذس ددلاذاس دد ضذةاسمخ  دد ذسفددددمذ

ذ.اسم ح  ذاسثد خ  

ذأنواع الخدمات اة  ا ية:
اذاسادتاديذام  ددد  ذاستد ذ فدتا دذاسم  دتذاسطربد ذة فددًذستا  د ذةت بيد ذهذدكذاسعت تذا

لحتيد ددديذاسطددرحذ دد ذاسم ح دد ذاسثد خ دد لذة ددتذ أددزيذاست الدد ذاسادسيدد ذى دد ذفهددمذاسجخا دددذ

ذاسم تبط ذبذمخذاسطدسدذ ةسيدًذةت بخ دًذةا تمدىيدًذةا ذيدًلذة يمدذ   ذتة ي ذس لدذاساتادي:

ةتتودماذ  د اءذاسةادخصذةد الد ذاس ا دي ذةظيةيددًذس تعد عذية: الخدمات اة  ا ية النفس

ى  ذاللتعتادايذةاسفت ايذةاسميدخمذةالهتمدادديذة دخاح ذاسفدخمذةاسودعلذةتع  دلذاسةد د ذ

ةاست ايصذةتات تذاسم  ريذاسعداد ذةاسادصد ذةاستعد عذاسمب د ذى د ذاساددليذاستد ذتاتدد ذ

تدد ذتاتددد ذ سدد ذاسدددىتمذا أددزمذيبدداذ سدد ذخددتاديذاتا  دد ذةالهتمددد ذبدسادددليذاسادصدد ذاس

ذ(لذ2007دىيم  ذ

ةت   ذفهمي ذال  ددذاسذةس ذ  ذاهتمدا ذبجد دذحسدسذااذ ا ي ذاست ميدلذاسدليذ اتدد ذ

 س ذاسدىتم ذةهخذاسجد ددذاسذةسد ذاسدليذ  دعدذاادأدتد ذاداذحد عذاسم  دتذاسطربد ذفةذفيذ

 ذس  ذ بخحذس ذبم د رت ذااتصذ  ذى مذاسذة ذ لذبعتذىتمذ  سديذاعذاسطدسدذةبعتذأسدذكفت

اسذةسي ذةاست يذ ذ  ذداخ  ذحت ذ عد عذاسسدبدذاسافيفد ذس ددذة ودحذ حدد اذىر يددًذاذدلدبدًذأد ذ

ذ تا صذاسعمي ذااذهلدذاسم  ريذاسذةسي ل

 خدمات اة  ا  النفسي:

هذدكذاسعت تذااذاساتاديذال  دد  ذاسذةسي ذاستد ذاداذةا ددذاسم  دتذاسطربد ذاسفيدد ذاتجدددذ

ذ(:204 ذصذ1976ا لست ذةاسعدا ياذب دذاذ دذيا ل  ذاسطرحذة

  معذاسمع خاديذىاذاسطدسدذةتذ يم دذةتا ي  دل ل1

 اس  لذىاذ ت ات ذةالتعتادات ذةاا د دت ذة خاح ذ  خ دل ل2

استع عذى  ذاسخلدئ ذاست ذتافدذتخا ف ذاس ا  ذةال تمدى  ذةبذدءذاة دخ ذ  جددب ذس د ذ ل3

 ت ميلل

استد ذتادتثذ د ذبيئتد ذةالهتمدد ذبم ددى دذةاسعمد ذى د ذذ   ددذاسطدسدذةد ال ذاست يي اي ل4

   سذاسثف ذ ي ل

اسمسدددىتمذ دد ذتذةيددلذاسبدد ااجذاست ة ايدد ذة  دددحذة ددهذاسةدد اذذسجمدىددديذاست ميددلذةاسبيئدد ذ ل5

 ذذاسما ي ل

 اسدىتمذاسطدسدذ  ذتات تذة  مذاجمخى ذةالع ذااذاسم دى ذةال ةعدليذاست ذتم ذب ل ل6

 أيةي ذاستعبي ذىاذاي  د ذةاسم دى ذاسم م ذبدسذسب ذس لتذمي ذاسمع   ذست ذاسطدسدذ  ذ ل7

 اسدىتمذاسطدسدذ  ذتات تذة  مذاجمخى ذةالع ذااذاسم دى ذةال ةعدليذاست ذتم ذب ل ل8
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 تب ي ذاسطدسدذب يةي ذاستعبي ذىاذف  د دذةا دى دذاسم م ل ل9

 تت  دذاسطدسدذى  ذا د ايذح ذاسم  ريل ل10

 اسدىتمذاسطدسدذى  ذ  مذةتفب ذلات ل ل11

 تذمي ذاسفت مذست ذاسطدسدذى  ذاخا   ذاس عخبديذال ةعدسي ل ل12

 الخدمات اة  ا ية التربوية:

ةتتوددماذتفددت مذخددتاديذ   دددد  ذىبدد ذبدد ااجذة دئيدد ذة  مدئيدد ذةىر يدد ذ سدد ذاسطددرحذ

سمسدددىتت مذى دد ذاختيددد ذاست الدد ذاسمذدلددب ذةالستاددد ذب دددذةاللددتم ا ذ ي دددذةاست  دددذى دد ذ

أمدذتسدهمذ د ذ  دبددذاسجد ددذاست بدخيذذ.مذب تعذتافيدذتخا دذاسذجدحاسم  ريذاست ذتعت ض 

ةاست ال  ذأاتاديذام  ددذاست ذ  ذاست بي ذاسجذسي ذاس ايا  ذختاديذتذ يمذاسخ هذةحد  ذ

اسمددلاأ مذاسجيددتم ذةاختيددد ذاستا ددصذاس ددايحذةاع خاددديذىدداذاستا  ددديذاست الددي لذيبدداذ

 (ل2007دىيم  ذ

 :أهدافه

 بلمذفأب ذ  تذ  ذاستا ي ذاسع م ذةاست يلذاسمت ل لاسدىتمذاسطدسدذى  ذ ل1

اسدىتمذاسطدسدذ د ذالدت رمذ ت اتد ذةايخسد ذةاستعداد ذادعذاسم د ريذاست الدي ذاستد ذ دتذ ل2

 .تعت ض 

تفت مذاساتاديذام  دد  ذاسمذدلدب ذةاس ىد د ذاست بخ د ذاسجيدتمذس طدرحذبجميدعذ ئددت مذاداذ ل3

 .اعيت اذةاتأخ  اذد اليدًذةاتةخ ياذةاخهخبيا

  برامج اة  ا  التربوي:

ح  ذاسطرحذاسمعيت اذسسذ ذ أأث ذة  خةذااذبتا  ذاسعد ذاست ال ذةاتدبعت مذحي  ذاسعد ذ ل1

 .است ال 

الددتفبدمذاسطددرحذاسمسددتجت اذبدس ددلذايةمذالبتددتائ ذة ىددتادذب  ددداجذخددرمذايلددبخدذ ل2

 .ايةمذااذبتا  ذاسعد ذاست ال 

 تددئجذتفدد   همذاس د    ذةاسة د ي ذةاتددبعت مذاتدبع ذاسطرحذاسمتدأخ  اذد الديدًذحسددذ ل3

 .ةةضعذاساط،ذاسعر ي ذاسمذدلب ذس م

 ىد دد ذاسطددرحذاسمتةددخ ياذةت دد  م مذ دد   دًذة  دد يدًذة  لدددمذفلددمدئ مذست  دديحذسجدددئزمذ ل4

 .لمخذاياي ذاامتذباذ  ت ذة دئزمذامدا مذس ت بي ذةاستع يم

أدللدتلأد ذاسجيدتذةتذ ديمذاسخ دهذ صتا ذاسذ  ايذاست بخ  ذ د ذاجددمذام  دددذاست بدخيذ ل5

 .ةآكد ذاس شذى  ذاسطرح

 .حثذاسطرحذى  ذاللتةددمذااذا اأزذاساتاديذاست بخ   ل6

د الدد ذاس ددخاه ذاست بخ دد ذى دد ذاسددتخ ذاسمت لدد ذسمسدددىتمذاسطدسدددذ دد ذاست  دددذى دد ذ ل7

 .اسمعخ دي
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ت لد ذاست أيزذى  ذاتدبع ذالأ مذاسخا بدديذاسمذزسيد ذب د  ذدة ذاداذاسجميدع ذأمدت  ذاسم ل8

 .ةاسخأي ذة ائتذاس لذةاع مذاسمددمذةةس ذايا 

 . ىد  ذاسطرحذاسمخهخبياذةتفت مذاساتاديذاسرزا ذب   ذ سدىتهمذى  ذالبت د  ل9

اتدبع ذة ىد  ذاسطرحذةلةيذاسم دأ ذاسس خأي ذاسمت   مذةاسدىتت مذ  ذاست تيذس دلدذ ل10

 .اسم  ري

ذ.جددذاسا خمذس اتذااذت  ا ذلسماتدبع ذحدليذاستأخ ذاس بدح ذةاس يدحذاسمت   ذة   ل11

 الخدمات اة  ا ية االجتماعية:

ت تمذبمعدسج ذاسم د ريذاسمتع فد ذبدسجد ددذال تمددى  ذأدسعر د ذادعذايلد م ذايصدت دء ذذ

أمدددذتتوددماذ  دد اءذاسباددخثذةاستعدد عذبدسبيئدد ذال تمدىيدد ذلذايلدددتلم ذةاسددزارءذ دد ذاسثد خ دد 

استعددددةةذبدددياذاسمت لددد ذةايلددد مذس ددددسحذاسطدسددددلذةتذ ددديمذةتدددتىيمذاسعر دددديذةالت ددددمذة

ةالت دمذببد  ذاسم لسديذال تمدىي ذ  ذاسبيئ ذاسما ي  ذةالتاتا ذا ددسحذاسمجتمدعذبأ ود ذ

(لذةه ذخدتاديذضد ة   ذةاسدد تم ذةاداذفهم دد:ذيا لد  ذ2007د   ذام ذ ذيباذدىيم  ذ

ذ(:206 ذصذ1976

 س تعدا ذاعذالخ  الذتت  دذاسطدسدذى  ذاسم د ايذال تمدىي ذاسرزا  ل1

است دة ذاعذأ ذاداذاس يئدديذامدا  د ذةاستع يميد ذةفةسيددءذايادخ ذحدخمذاددذ ادصذاسطدسددذ ل2

ة افدذس ذاسذمخذاسس يمذاسمت دا ذةاسماد   ذى  ذاسعر د ذبدياذاسمت لد ذةايلد مذةاسمجتمدعذ

 اسما  ل

 يد ذاسم د ةحذس د ذ  دا ذاسعر  ذال  ددد  ذاستد ذتتسدمذبدستفبد ذةاسدتة مذاسعددحة ذةاستفدت  ذ ل3

 فح اعذاسعم ي ذام  دد  ذ  ذات لت ل

 تذمي ذاسمس ةسي ذال تمدىي ذةاسمخاحذ ذاس دسا ذست ذاسطدسدل ل4

 تطخ  ذا د ايذاللتمددذةح حذايلئ  ذست ذاسطدسدل ل5

 اسدىتمذاسطدسدذى  ذ  مذالختر ديذةاست دب ذبياذاسذدسذةاستعدا ذاع دل ل6

ذةاست دب ذبياذاسذدسذةاستعدا ذاع دلاسدىتمذاسطدسدذاسم ذ :ذالختر ديذ ل7

 الخدمات اال  ا ية المهنية:

ةتتوماذاسدىتمذاسطدسدذى  ذاتادلذاسف ا ذاسم ذ ذاسس يمذ  ذاختيدد ذاستا دص ذةبدستددس ذ

اسم ذ ذاسمذدلب ذللتعتادات ذة ت ات ذةايخس  ذةامىتادذس ددذةالستادد ذب دد ذةلسدمذب دتعذز دددمذ

طخ  ذةتافيدذحدس ذااذاستخا دذاسم ذد  ذبمعذد ذفةذدة ذام  دددذاحتمدليذاسذجدحذةاستفت ذةاست

اسم ذ ذ تمث ذ  ذاسدىتمذاسة دذ  ذاختيد ذاسم ذ ذايأث ذارئم ذس  ذةايأث ذ دت مذى د ذ  دبددذ

حد دتدد ذاسمات ةدد ذحتدد ذ  ددع ذبدس ضدددذىذ ددد ذة سدد مذ دد ذاسعمدد ذأمدددًذةأيةدددًذبايددثذ  ضدد ذ

ذ.اآلخ ةةذىذ 
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 :أهداف اة  ا  المهني
تب ي ذاسطرحذبدستا  دديذاسع ميد ذةايدبيد ذاسمتدحد ذةخ دئ د دذةاتط بدديذالستادد ذ ل1

 .ب د

اسدىتمذاسة دذى  ذاستع عذى  ذايخس ذةالتعتادات ذة ت ات ذةلدمديذ ا ديت ذةا د اتد ذ  ل2

 .اسمتع ف ذبدسعم ذاسمذدلد

اسدددىتمذاسطدسدددذى دد ذاختيددد ذاستا ددصذاسع مدد ذاسددليذ تذدلدددذاددعذايخسدد ذةالددتعتادات ذ ل3

 .ة ت ات 

 .   ددذاسطرحذاس ا بياذ  ذت يي ذتا  دت م  ل4

 .تب ددي ذاسطدددرحذبذخىيددد ذاسخظددددئلذاسمتع فددد ذب دد ذتا دددصذاددداذاستا  دددديذاسمتدحددد  ل5

help.org/-http://www.collegeذذ 

م  ددد  ذاداذ خا ددذة تذتذدةسهذاسعت تذااذاست الديذاسع بي ذةاي ذبي ذاة خ ذاسادتاديذا

ذاات ة ذتأأيتاًذى  ذفهمي ذد الت لذ

(ذ سد ذ يددسذ دخدمذخدتاديذام  دددذاداذ1997ة  ذهلاذاسسديد ذهدت هذد الد ذياسجيمددز ذ

خددرمذادددذ فدد  دذاسطدسدددذحددخمذ دى يدد ذاسم  ددتذفةذاسم  ددتمذ دد ذتفددت مذاساددتاديذام  دددد  ذ

 ي ذاي  دط ذاسمت لدي ؛ذةاسجخا ددذاسم تبط ذبدسجخا دذال تمدىي ذةاسذةسي ؛ذةاسجخا ددذام سدد

ذ10لد امذبخا دعذذ50اس ا ي ذس ت ميل؛ذةاسجخا دذاسمت لي  ذة تذالتات ذالتبيدةذا تم ذى  ذ

فلئ  ذس  ذىذ  ذااذاسعذدص ذاسامس ذاسملأخ مذآ ةد ذةدسهذاست ال ذى د ذة دخدذتفدد حذبدياذ

بمدددتا سذ  دددد ذذآ اءذاسطدددرحذةاسطدسبدددديذحدددخمذ  جدبيددد ذفةذ عدسيددد ذدة ذاسم  دددتذةاسم  دددتم

اسمف  ايذ  ذىم ي ذام  ددذاست بخيذ  ذاسجخا دذال تمدىي ذةاسذةسي  ذحيثذتعتب ذاسجخا ددذ

اس ا ددي ذةاست الددي ذفأثدد ذاسمجدددليذ  جدبيدد ذسددتة ذاسم  ددتذةاسم  ددتمذى دد ذاستددخاس  ذبيذمدددذ

اي  ددط ذاسمت لددي ذفأثدد ذلدد بي ذ دد ذآ اءذاسطددرحذةاسطدسبددديلذأمدددذاتةدددذأدد ذادداذاسطددرحذ

طدسبددديذ دد ذآ ائ ددمذى دد ذت تيدددذاجدددليذام  ددددذاست بددخيذت تيبدددذتذدزسيدددذسفددت مذأدد ذادداذةاس

اسم  تذةاسم  تمذس فيدد ذبدتة دذةهد ذى د ذاستدخاس :ذاسجخا ددذاس ا دي  ذاسجخا ددذاست الدي  ذ

ذاسجخا دذال تمدىي ذةاسذةسي ذةاسعر ديذام سد ي  ذاي  ط ذاسمت لي لذ

(ذاستع عذى  ذةا عذامد لد ذام  دددذاداذ1991م ذألسمذالت ت هذد ال ذياعمخ ذةحمز

اسةع يدد ذسعم يدد ذاستخ يدد ذةال  ددددذاستدد ذ مد لدد دذذ-خددرمذاستعدد عذى دد ذاسممد لددديذاسخا عيدد 

اسم  ددتذاسطربدد ذ دد ذاسثد خ ددديذ دد ذبعددضذاددتةذاسمم  دد ذاسع بيدد ذاسسددعخد   ذةس ددلاذاس دد ضذ

لدهذاجددليذ ئيسدي ذذ(ذىبدد مذ دم ه71ةزىهذى  ذاسطرحذ دئم ذس اتاديذاحتدخيذى د ذي

س تخ يددد ذةام  دددددذهددد :ذاستخ يددد ذةام  دددددذاسذةسددد ؛ذاستخ يددد ذةام  دددددذاسم ذددد ؛ذاستخ يددد ذ

ةام  ددذاست بخي؛ذاستخ ي ذةام  ددذاست ذ ؛ذاستخ ي ذةام  ددذال تمدى ؛ذاستخ ي ذةم  دددذ

 ذب دددذاسم  ددتذاسذتيجدد ذاس ئيسددي ذس ت الدد ذفةذىم يدد ذاستخ يدد ذام  ددددذاستدد ذ فددخ اسخ دددئ لذأد دده

ذ(ل1991اسطرب ذتمد سذامد ل ذةا عي ذةاثدسي لذيفة دذ  :ذاسمذدة ذ

http://www.college-help.org/
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ذ(Amatia & Clark, 2005)أمدذهدت هذاست الد ذاستد ذ دد ذب ددذأد ذاداذفادتيددذةأدر كذ

 س ذاستع عذى  ذتخ عديذ ددمذاسمتا سذ يمدذ تع دذبتة ذا  دتيذاسطدرح ذة دتذت خ دهذىيذد ذ

افدحعدديذ د ذاسخل دديذاسمتادتمذتخزىدهذى د ذاسذادخذاستددس :ذذ دئتاًذاداذكدرثذ26است ال ذااذ

 دددمذاداذاسم ح د ذاسثد خ د لذذ7 ددمذااذاسم ح  ذاسمتخلط ذةذ8 دئتذااذاسم ح  ذالبتتائي ذةذ11

ةبعتذ معذاسبيد ديذىاذح  دذاسمفدبريذاسة د د  ذفظ د يذاسذتددئجذفةذ دددمذاسمدتا سذ تخ عدخةذ

دة اًذ عدلًذ د ذتسد ي ذاستعداد ذادعذاسطدرح ذةاسددىتمذذفةذ  عدذاسم  تذاسطرب ذ  ذاسمت ل 

اسمع مياذةفةسيدءذاياخ ذى  ذاتادلذاسفد ا اي ذةتزة دتذاسطدرحذبددسب ااجذاسخ دئيد ذةاسادتاديذ

ذام  دد  ذاسمبد  م ذةاسدىتت مذى  ذح ذاسم  ريذفةذاستتخ ذفكذدءذايزاديل

يمذ دخدمذاسادتاديذام  ددد  ذ(ذد الد ذحدخمذتفيد2009 يمدذف   ذياسم  تا  ذةاسةزازي ذ

 دد ذا أددزذال  ددددذاسطربدد ذبجداعدد ذ دددبخسذ دد ذلدد طذ ذىمدددةذأمدددذ  اهدددذاسطددرحذاسمتخ ددعذ

حدسبدددًذةحدسبدد ذادداذاسمجتمددعذايصدد  لذةتددمذبذدددءذذ254تادد   ملذةت خ ددهذىيذدد ذاست الدد ذادداذ

يذالددتبد  ذ ددخدمذاساددتاديذام  دددد  ذأددأدامذس ت الدد لذة ددتذتخصدد هذاست الدد ذ سدد ذفةذاساددتاد

ام  دد  ذاسمفتا ذداخد ذاسم أدزذ دسدهذاسم تبد ذايةسد  ذةسدمذت  د ذاسذتددئجذة دخدذ د ة ذداسد ذ

 ح ددددئيدًذبدددياذاسط بددد ذ ددد ذ دددخدمذاسادددتاديذام  ددددد  ذتعدددز ذس جدددذ ذةات يددد ذاستا دددصذ

ذايأدد م ل

(ذ سدد ذاستعدد عذى دد ذحبيعدد ذاساددتاديذام  دددد  ذ2012بيذمدددذهددت هذد الدد ذياسعتيبدد  ذ

يذصددعخبديذاسددتع مذةىر ت دددذب دد ذادداذأةدددءت مذال تمدىيدد ذةتا ددي  مذاسمفتادد ذس ط بدد ذلة

است ال لذةااذف  ذتافيدذفهتاعذاست ال ذتمذاختيد ذىيذ ذاداذاسطدرحذلةيذصدعخبديذاسدتع مذ

  ذااد  ت ذ دف اءذةاسمجمعد ذ د ذاذطفد ذاس  ددضذبدسمم  د ذاسع بيد ذاسسدعخد   ذاداذاس دلذ

ذ33ةسيددًذسألاد  ذةذ276ت خ دهذىيذد ذاست الد ذاداذذة دت ايةمذابتتائ ذ سد ذاسسدددسذالبتدتائ ل

لذة ددتذتخصدد هذاست الدد ذ سدد ذ2012ا  ددتاًذحربيدددًذس عددد ذذ33اع مدددًذسددلةيذصددعخبديذاسددتع م ذة

س ط بد ذلةيذذ2011ة خدذاستخ ذاتخل،ذااذاساتاديذام  دد  ذاسمفتا ذ  ذاسعدد ذاست الد  

خبديذاسددتع مذةاسم  ددت اذصددعخبديذاسددتع مذادداذة  دد ذ  دد ذفةسيدددءذفاددخ همذةاع مدد ذلةيذصددع

اسطربييا ذةتت  ذ  ذااتركذاس ةدءمذال تمدىي ذسدت ذاسط بد ذلةيذصدعخبديذاسدتع ملذةتبدياذفةذ

استخ ذاساتاديذال  دد  ذتتذبأذبدس ةددءمذال تمدىيد ذاداذ  د ذفةسيددءذايادخ  ذةاع مد ذلةيذ

اساددتاديذذصددعخبديذاسددتع مذةاسم  ددت اذاسطربيددياذ دد ذاع ددمذاسمجدددليلذةتبددياذفةذاسددتخ 

ال  دد  ذتتذبأذبدستا ي ذاست الد ذاداذة  د ذ  د ذفةسيددءذايادخ  ذةاع مد ذلةيذصدعخبديذ

ذاستع مذةاسم  ت اذاسطربيياذ  ذبعضذاسمجدليل

(ذ س ذاس  لذىاذاسادتاديذام  ددد  ذاسمفتاد ذس ط بد ذ2017أمدذهت هذد ال ذياس بدبع  ذ

(ذ125ت خ ددهذىيذدد ذاست الدد ذادداذياسمخهدخبياذ دد ذاسمددتا سذاسا خايدد ذ دد ذااد  دد ذىج ددخة ذ

حدسبدددًذةحدسبدد ذادداذاس ددةخعذاستدلددعذ سدد ذاسثددد  ذاسثددد خيذادداذاسددل اذتددمذت ددذية مذبددأ  مذح بدد ذ

اخهخبددخةذحسدددذت ددذيلذةزا مذاست بيدد ذةاستع دديمذةادداذاسم تافددياذ دد ذخمدد ذاددتا سذ دد ذ
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يذلذتمذبذدءذافيدسذسفيددسذاسادتاد2014-2013ااد   ذىج خةذخرمذاسة  ذاست ال ذاسثد  ذ

ام  دددد  ذةحب دددذاسمفيدددسذى دد ذف دد ادذىيذدد ذاست الدد  ذفظ دد يذ تدددئجذاست الدد ذفةذاسددتخ ذ

اسادددتاديذام  ددددد  ذب ددد  ذىدددد ذأددددةذاتخلدددطدًذةأدددلسمذ ددد ذاسمجددددمذال تمددددى ذال ةعددددس ذ

ةالختيدد ذاسم ذد  ذ د ذحدياذأددةذا تةعددًذ دد ذاسمجددمذايأددد م ذةسدمذتخ دتذ د ة ذلايذدلسدد ذ

اديذام  ددد  ذاسمفتاد ذس ط بد ذاسمخهدخبياذ د ذاسمدتا سذاسا خايد ذ ح دئي ذ  ذاستخ ذاسادت

ذ  ذااد   ذىج خةذتعز ذ س ذاسجذ ذةاس لل

(ذ سدد ذاس  ددلذىدداذةا ددعذاساددتاديذام  دددد  ذاسمفتادد ذ2017ةهددت هذد الدد ذياعتددخ  ذ

س ت ميلايذاسمخهخبديذبدسم ح د ذالبتتائيد ذاداذة  د ذ  د ذاسمدت  ايذةاسم  دتايذةاسمع مدديلذ

(ذ10(ذادت  ايذةي10(ذ د دذاتمث د ذ د ي30يذد ذاست الد ذ د ذصدخ ت دذاسذ دئيد ذاداذيت خ هذى

(ذاع مددديذاخهبدد ذ دد ذاسمددتا سذالبتتائيدد ذاسا خايدد ذةايه يدد ذبمت ذدد ذ ددتم ذ10ا  ددتايذةي

ةحبددذى دي اذالدتبد  ذب دتعذ يددسذد  د ذامد لد ذاسادتاديذام  ددد  ذاخزىد ذى د ذف بعدد ذ

ل تمدىيددد  ذال ةعددددس  ذةاسمجددددمذاسم ذددد ذ ةاسمجددددمذاجدليياسمجددددمذاستع يمددد  ذةاسمجددددمذا

ام  ددددي(ي ىتادذ اسبدحثدد ذ( ذةبدلددتاتا ذاسمددذ جذاسخصددة ذتخصدد هذاست الدد ذ سدد ذاسعت ددتذادداذ

فةذاسدددتخ ذتفدددت  ذد  ددد ذامد لددد ذاسادددتاديذام  ددددد  ذاسمفتاددد ذذ-1اسذتددددئجذفهم ددددذاآلتددد ذ:ذ

اسمدت  ايذةاسمع مدديذأد دهذبت  د ذس ت ميلايذاسمخهخبديذبدسم ح  ذالبتتائيد ذاداذة  د ذ  د ذ

فةذاستخ ذتفت  ذد  د ذامد لد ذاسادتاديذام  ددد  ذاسمفتاد ذذ-2ىدسي ذ  ذ ميعذاسمجدليذلذ

س ت ميددلايذاسمخهخبددديذبدسم ح دد ذالبتتائيدد ذادداذة  دد ذ  دد ذاسم  ددتايذ دد ذاسمجدددمذاستع يمدد ذ

  دديذةاسم ذ ذأد دهذةاسمجدمذال تمدى  ذال ةعدس ذأد هذبت   ذىدسي  ذبيذمدذ  ذاسمجدمذام

لذتخ ددتذ دد ة ذلايذدلسدد ذ ح دددئي ذ دد ذتفددت  ذف دد ادذاسعيذدد ذست  دد ذذ-3بت  دد ذاذاةودد لذ

امد ل ذاساتاديذام  دد  ذاسمفتا ذس ت ميدلايذاسمخهخبدديذبدسم ح د ذالبتتائيد ذبدياذاسمجددليذ

 ." اي بع ذ"ذاستع يم  ذال تمدى  ال ةعدس  ذاسم ذ  ذام  ددي

(ذ س ذاستع عذى  ذةا عذاساتاديذاسمسد تمذاسمفتاد ذسدلةيذ2018آمذ  دد ذةهت هذد ال ذي

ب ددد ي(ذاع دددتذاسذدددخ ذس م ةدددخ ياذبدس  ددددضذاددداذة  ددد ذ  ددد ذذ–امىد ددد ذاسمتعدددتدمذي  ددد يذ

اسمع ميا ذأمدذهت هذ س ذاستع عذى د ذفهدمذاسادتاديذاسمسدد تمذاسمفتاد ذحدسيددًذسدلةيذامىد دديذ

اسمع مدديا ذةلددعهذأددلسمذ سدد ذاستعدد عذى دد ذب دد ي(ذادداذة  دد ذ  دد ذذ–اسمتعددتدمذي  دد يذ

ب د ي(ذ د ذذ–اسمعخ ديذاست ذتعخ ذتفت مذاساتاديذاسمسد تمذسلةيذامىد ديذاسمتعتدمذي  د يذ

اع تذاسذخ ذبدس  دضذااذة   ذ   ذاسمع ميا ذة تذالدتات ذاسبدحدثذ د ذهدلدذاست الد ذاسمدذ جذ

ادداذذ40ذدد ذاست الدد ذادداذاسخصددة ذاسمسددا  ذةاللددتبد  ذأددأدامذسجمددعذاسبيد ددديذة ددتذت خ ددهذىي

فةذةا دعذاسادتاديذاسمسدد تمذذ-اسمع ميا ذة تذتخص هذاست ال ذ س ذاجمخى ذاداذاسذتددئجذةهد :ذ

  ذاع تذاسذخ ذس م ةخ ياذبدس  دضذبعو دذةاسف ي ذاذ دذاةع ذةف  دذاسادتاديذاسمسدد تمذ يد ذ

ذ–مذي  دد يذفةذاساددتاديذاسمسددد تمذاسمفتادد ذسددلةيذامىد ددديذاسمتعددتدذ-اتددخ  مذداخدد ذاسمع ددتلذ

ب د ي(ذبمع ددتذاسذددخ ذس م ةدخ ياذبدس  دددضذادداذة  د ذ  دد ذاسمع مددياذتتمثد ذ دد ذختادد ذاسذفدد ذ
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ةاسمخاصريذ  ذاسمع ت ذةاساتاديذام  دد  ذاسمت لي  ذةاسادتاديذال تمدىيد  ذةاسادتاديذ

فةذادداذفهددمذاسمعخ ددديذاستدد ذتعددخ ذتفددت مذاساددتاديذذ-است  ي يدد  ذةخددتاديذاست ددايصذةاستفيدديملذ

ب  ي(ذ  ذاع تذاسذخ ذبدس  ددضذاداذة  د ذ  د ذذ-مذسلةيذامىد ديذاسمتعتدمذي   ياسمسد ت

اسمع مياذه ذىت ذاستذسديدذةاست داد ذبدياذاسج دديذاسمفتاد ذس ادتاديذاسمسدد تمذسدلةيذامىد دديذ

ب  ي( ذىت ذتعدةةذايل ذةىت ذاع  ت دذبأهمي ذاسادتاديذاسمسدد تمذسدلةيذذ–اسمتعتمذي   يذ

ب دد ي( ذىددت ذة ددخدذ   دددذاتعددتدذاستا  ددديذاسددليذ سدددىتذذ– دد يذامىد ددديذاسمتعددتدمذي 

ذ.ةب  ي(ذ–بتة دذ  ذتخ ي ذاساتاديذاسمسد تمذسلةيذامىد ديذاسمتعتدمذي   يذ

(ذ س ذاستع عذى د ذاسعر د ذبدياذاسسدمديذاس ا دي ذ2018أمدذهت هذد ال ذياسمامخدي ذ

  ذالدتات ذاسبدحدثذاسمدذ جذة خدمذاساتاديذام  دد  ذست ذاسم  دت اذاسطربيدياذبم د ذاسم  اد

(ذا  ددتاذادداذاسم  ددت اذاسطربيددياذ دد ذ ميددعذ94اسخصددة  ذة ددتذت خ ددهذىيذدد ذاسباددثذادداذي

( ذ1991اسم اح ذاست الي  ذةالتات ذاسبدحثذافيدسذف ز مذس  ا دي  ذت  مد ذىبدتذاساددسدذي

(لذةفلدة ذاسبادثذىداذ2016ةافيدسذ خدمذاساتاديذام  دد  ذااذ ىدتادذىبدتذوذةاس دد م ذي

اسذتدددئجذاستدسيدد :ذتخ ددتذىر دد ذ ح دددئي ذلايذدلسدد ذبددياذلددمديذاس ا ددي ذة ددخدمذاساددتاديذ

(ذ0.001ام  دددد   ذاخ بدد ذبددياذبعددتذال بسدددحي ذة ددخدمذاساددتاديذام  دددد  ذىذددتذاسددتخ ذي

ةلدسب ذبياذبعتذاسع دبي ذة خدمذاساتاديذام  دد  ذبيذمدذلذتخ تذىر  ذبدياذ دخدمذاسادتاديذ

سلهد يددد  ذ ددد ذحدددياذلذتخ دددتذ ددد ة ذلايذدلسددد ذ ح ددددئي ذبدددياذاسم  دددت اذام  ددددد  ذةبعدددتذا

اسمتا  ياذة ي ذاسمتا  ياذ  ذلمديذاس ا ي ذة فدذسمت يد ذاستا دص ذ لذف د ذتخ دتذ

  ة ذ د ذ دخدمذاسادتاديذام  ددد  ذة فددذسمت يد ذاستا دصذس ددسحذاسمتا  ديا ذةفخيد اذ

سدددحي لذة ددتذفةصدد ذاسبدحددثذبودد ة مذ م دداذاستذبدد ذبجددخدمذاساددتاديذام  دددد  ذادداذبعددتذال ب

   اءذاختبد ايذا ذي ذس مخاءا ذبياذ ا ي ذاسم  تذةا ذد ذام  دددذىذدتذ  د اءايذاست  دحذ

س فبخمذب د ذز ددمذاسمفدىتذاسجداعي ذ  ذاجددمذتا دصذام  ددد ذ ىدددمذصديد  ذ مدخل ذتفدخ مذ

أثد ذا ذيد ذاداذت دمذايداءذاسخظية ذس م  تذاسطرب ذةاستذسيدذاعذاسجداعدديذم د اءذدة ايذف

است ذتفد ذ  ذا اأزذاستت  دذى  ذف تيذفأددد ميياذاتا  دياذ د ذاجددمذاستخ يد ذةام  ددد ذ

بدمضد  ذ س ذام ددمذامدذةضعت ذاسم لسدديذاستع يميد ذ د ذاسدتةمذاسمتفتاد ذاداذاعدد ي ذسجدخدمذ

ذ.اساتاديذام  دد  

ذة ذاسمفتاد ذسألحةددمذ(ذاس ذتفييمذةا عذخدتاديذام  دددذاسد2018ةهت هذد ال ذيىسدع ذ

اسمذتةعياذااذا لسديذاس ىد  ذال تمدىي ذ  ذاي دةذاستدبع ذسدخزا مذاستذميد ذال تمدىيد ذاداذ

ة  دد ذ  دد ذاسمذتةعددياذف ةسدد مذةادداذة  دد ذ  دد ذافددتا ذاساتادد ذ دد ذا لسددديذاس ىد دد ذادداذ

ةس د دد ذ ددبدحذذ2014اسم  ددت اذةايخ دددئيياذال تمدددىيياذخددرمذاسةتدد مذادداذت دد  اذفةمذ

ادداذاسمذتةعددياذادداذخددتاديذا لسددديذاس ىد دد ذذ60 ذحيددثذت خ ددهذىيذدد ذاست الدد ذادداذ2015

ااذايخ دئيياذال تمددىيياذةاسم  دت اذذ40ىدادذةذ18لذخايذاس ذ10ال تمدىي ذااذىم ذ

اسذةسدديياذاسعدددا ياذاع ددم ذة ددتذفظ دد يذ تدددئجذاست الدد ذبدددةذتفيدديمذاسم  ددت اذسخا ددعذاساددتاديذ



 Doi: 10.21608/jasep.2020.117896  حممد علي اهليثميد. راجح 
 

 

372 

ماذاسمجدليذأدةذاتخلطد ذةادذفلة يذىذ ذاداذ تددئجذتخصد ذام  دد  ذاسمفتا ذسألحةدمذض

ب   اءذاز تذااذاست الديذاسمستفب ي ذضماذات ي ايذةىيذديذ ت تم ذةام ددمذاداذ تددئجذهدلدذ

است ال ذ  ذتطخ  ذاساتاديذام  ددد  ذةاسذةسدي ذةاسعر يد ذاسمفتاد ذس د لءذايحةددمذسودمدةذ

ذ.ا تاد  مذ  ذاسمجتمع

(ذ سدد ذاستعدد عذى دد ذةا ددعذاساددتاديذ2019ياس دديدد ذةايلددم ي ذبيذمدددذهددت هذد الدد ذ

ام  دد  ذةال تمدىي  ذةاعخ ديذتفت م دذسلةايذصدعخبديذاسدتع مذاداذة  د ذ  د ذاع مددت اذ

  ذاسم ح  ذالبتتائي لذستافيدذفهتاعذاست ال ذتمذبذدءذالتبد  ذسفيدسذةا دعذاسادتاديذام  ددد  ذ

صعخبديذاسدتع ملذةتمث دهذىيذد ذاست الد ذ د ذىيذد ذب د ذذةال تمدىي  ذةاعخ ديذتفت م دذسلةاي

(ذاع مددد ذاددداذاع مدددديذصدددعخبديذاسدددتع مذ ددد ذاسم ح ددد ذالبتتائيددد ذ ددد ذاسمدددتا سذ77حجم ددددذي

فأثد ذاسادتاديذام  ددد  ذذ-اسا خاي ذبدسمذطف ذاس   ي لذةتخص هذاست ال ذ س ذاسذتدئجذاستدسي :ذ

خأيديذام جدبيدد ذسددت  ا ذةفةذف   دددذهدد :ذاستدد ذتفددت ذسددلةايذصددعخبديذاسددتع مذأد دده:ذتذميدد ذاسسدد 

اسم د أ ذ د ذ ىدتادذبد ااج اذاسة د د  ذةفةذفأثد ذاعخ دديذتفدت مذاسادتاديذام  ددد  ذسدلةايذ

صددعخبديذاسددتع مذأد دده:ذ  دد ذاسم  ددتايذاسطربيددديذاسمدد هري ذ ةذف   دددذهدد :ذضددعلذتعدددةةذ

 تمدىي ذاست ذتفت ذسدلةايذااذفأث ذاساتاديذالذ-اسم  تمذاسطربي ذاعذاع م ذصعخبديذاستع ملذ

صددعخبديذاسددتع مذأد دده:ذ مددعذاسمع خاددديذىددذ اذادداذأد دد ذاسذددخاح ذس تعدد عذى دد ذفلددبدحذ

اسم     ذ ةذف   دذه :ذاسدىتمذفةسيدءذاياخ ذ  ذاسا دخمذى د ذاسادتادي ذ ةذفأثد ذاعخ دديذ

دءذتفت مذاساتاديذال تمدىي ذسلةايذصعخبديذاستع مذأد ه:ذضعلذاستعدةةذةاستخاص ذاعذفةسيد

ذ.اياخ  ذةفةذف   دذه :ذضيدذاسخ هذ  ذاسمت ل ذسممد ل ذاي  ط ذال تمدىي 

ذمشكلة الد اسة:
 خا  ذحرحذاسم ح  ذاسثد خ  ذاسعت تذااذاسم  ريذاست ذتعيدذتفدتا مذايأددد م ذةتدخا ف مذ

ذاسذةس ذةال تمدى لذ طبيع ذاسم ح  ذاست ذ م ذ ي دذه لءذاسطرحذلخاءذاداذاسذدحيد ذاسعم  د 

ةاست ذتتزاااذاعذا ح  ذاسم اهف ذةادذ  اب دذااذات ي ايذت ك ذى  ذحبيعد ذاسةد دذةتعدا د ذ

اعذلات ذةاجتمع ذاداذحخسد  ذفةذاداذاسذدحيد ذايأدد ميد ذةاددذت د   ذاداذضد خحذأخ  ددذتعتبد ذ

ت يئدد ذستخخسدد ذاسم ح دد ذاسجداعيدد ذاستدد ذ تعددياذى يدد ذ ي دددذاختيددد ذاستا ددصذاسمرئددمذما د دتدد ذ

ال طدر ذ د ذلدخ ذاسعمد ذةاددذ ت تددذى د ذأد ذأدلسمذاداذاختيدد ذ ادتدذاسدتفب  ذذة ت ات ذفة

اسايدددت ذةاسددخظية لذة دد ذظدد ذهددلدذاستاددت ديذة ي هددد ذ   دد ذحد دد ذاسطددرحذ سدد ذاساددتاديذ

ام  ددددد  ذاسمتا  ددد ذاستددد ذتسددددىتهمذى ددد ذتجددددةزذاسمعخ دددديذاستددد ذتعتددد ضذاسدددي ت مذ

ذت مذسلةات مذةسآلخ  اذااذحخس ملايأدد مي ذةال تمدىي ؛ذةت ك ذل بدًذى  ذ   

ةبدىتبد ذفةذحدسدذاسم ح  ذاسثد خ  ذسمذ   ذبعتذ س ذاسذوجذاس دا ؛ذةبدستدس ذ يد ذ ددد  اذ

ى  ذتات تذفهتا  مذبخضخحذةاستعدا ذادعذحد ددت مذاسذةسدي ذةاست بخ د ذةال تمدىيد ذةاسم ذيد ؛ذ

 ة مذ  ذهلدذاسم ح د ذ رذ مذفةذة خدذاسم  تذاسمتا صذاسليذ سد تهمذة تىم مذ عتب ذض

ذاسم م ذااذا اح ذحيدت مل
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ةت  تذاذ خا ذاسعم ذاستع يمد ذ د ذاسمم  د ذاسع بيد ذاسسدعخد  ذاهتمداددًذاتزا دتاًذ د ذتأهيد ذ

اس خاد ذاسمتا  د ذ د ذاستخ يد ذةام  دددذاسطربد ذ ددد  اذى د ذفداءذةامد لد ذىم  دمذ د ذ

ذيمي ؛ذبمدذ ي دذاسم ح  ذاسثد خ  لتفت مذاساتاديذام  دد  ذاسمجخدمذسجميعذاسم اح ذاستع 

ةا طر دًذاداذاستا دص ذةارح د ذاسمسد ةسيديذاسمذدحد ذبدسم  دتذاسطربد ذ د ذاسم ح د ذ

اسثد خ  ذةةظيةت ذ  ذتفت مذاسادتاديذام  ددد  ذاسمرئمد ذسطدرحذاسم ح د ذاسثد خ د ذى د ذفأمد ذ

ةتب ي همذبذفددحذاسفدخمذة  ذبمدذ س مذ  ذاسدىتمذاسطرحذ  ذتخ ي ذحد دت م ذة دا مذلةات م ذ

سددت  مذستافيدددذف  دد ذد  ددديذاللددتةددمذاذ دددذ دد ذاسمخا ددلذاسايدتيدد  ذامدددذ دد ه  مذسمخا  دد ذ

اسمخا لذاس دعب ذاسمتخ عد ذي ا دي  ذفلد    ذا تمدىيد ( ذ ددءيذهدلدذاست الد ذست  دلذىداذ

ذاستخ ذاساتاديذام  دد  ذاست ذتفت ذس مذااذاسم  تذاسطرب ذاداذة  د ذ  د ذ دددمذاتا لد م

ذاسثد خ   ذسلسمذتاتديذا    ذاست ال ذاسادسي ذ  ذاسس امذاس ئيس ذاستدس :

ادذات ذ خدمذاساتاديذام  دد  ذ  ذاسم ح  ذاسثد خ  ذاداذة  د ذ  د ذ دددمذاسمدتا سذ د ذ

ذ دا مذتع يمذاسفذةلمذة تة دذىذ ذايلئ  ذاستدسي :

اداذة  د ذ  د ذ دددمذادذاستخ ذ خدمذاساتاديذام  دد  ذاسذةسي ذ  ذاسم ح  ذاسثد خ  ذ ل1

 اسمتا سذ  ذ دا مذتع يمذاسفذةلم؟

ادذاستخ ذ خدمذاساتاديذام  دد  ذاست بخ  ذ  ذاسم ح  ذاسثد خ  ذااذة   ذ   ذ دددمذ ل2

 اسمتا سذ  ذ دا مذتع يمذاسفذةلم؟

ادذاستخ ذ خدمذاساتاديذام  دد  ذال تمدىي ذ  ذاسم ح د ذاسثد خ د ذاداذة  د ذ  د ذ ل3

 تع يمذاسفذةلم؟ ددمذاسمتا سذ  ذ دا مذ

ادذاستخ ذ خدمذاساتاديذام  دد  ذاسم ذي ذ  ذاسم ح  ذاسثد خ  ذاداذة  د ذ  د ذ دددمذ ل4

 اسمتا سذ  ذ دا مذتع يمذاسفذةلم؟

ذذذ:أهمية الد اسة

تات  ذفهمي ذهلدذاست ال ذ  ذاىتبد ذاستخ ي ذةام  ددذاسذةس ذااذاسذ دحديذاسود ة   ذ

اددتاديذام  دددد  ذ  دددحدًذاختيد  دددًذفةذتةوددي يدًذفةذ دد ذاسم لسددديذاستع يميدد ؛ذبايددثذلذتعددتذاس

 ضددد يدً؛ذبدد ذهدد ذضدد ة مذا ادد ذ دد ذ ميددعذاسم احدد ذاستع يميدد  ذةبادصدد ذاسم ح دد ذاسثد خ دد ذ

اسم تبط ذبم ح د ذاسم اهفد ذىذدتذاسطدرح ذةهد ذاسم ح د ذاستد ذت تذة ددذاس ثيد ذاداذاسم د ريذ

سددديذاستع يميدد ذاسطمخحدد ذسددت  دذهددد  ذاسذةسددي ذةال تمدىيدد ذةاست بخ دد ذةاسم ذيدد لذةيةذاسم ل

استم ذ  ذ ع ذاسمت ل ذا ت اًذ ئيسيدًذس  خاد ذاسب د   ذاسةعدسد ذ د ذختاد ذاسمجتمدعذةبذدئد  ذ

 ددد ةذاسادددتاديذام  ددددد  ذتعتبددد ذ  ددددحدًذضددد ة  دًذسمددددذ ددد تب،ذب دددلدذاسم لسدددديذاددداذف ددد ادذ

تاددت ديذذة مدىددديذة ا دديديذ دد ذحددخ ذاسذمددخذاسذةسدد ذةال تمدددى ذتتعدد ضذ خايدددًذ سدد 

اجتمعي ذةاس ذص اىديذ ةسي  ذتاتد ذ س ذاتادلذاسف ا ايذب أةذاسايد ايذاسمتعتدمذاددذ جعد ذ

باد  ذ س ذااذ فت ذس دذت خ اًذةاضادًذىداذحبيعد ذاسعخائددذاستد ذذ-اسطرحذ–هلدذاس ا يديذ

تددخا   مذةحدد  ذاستعدادد ذاع ددمذةاسدددىتت مذى دد ذاتادددلذ دد ا ايذصدددئب ذةاذدلددب ذس دد ةعذ
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عد ذ ا ديدت مذلدخآءاذا تبطد ذخيدد ات مذاست بخ د ذةاسم ذيد ذفةذخيدد ات مذاسذةسدي ذحيدت مذةحبي

ةااذف  ذهلدذالىتبد ايذتعتذاست ال ذاسادسي ذا مد ذاداذحيدثذف  ددذتفدت ذتفدت  اًذ ةال تمدىي ل

أميدددًذس اددتاديذام  دددد  ذامددثرًذ دد ذ يدددسذ ددخدمذاساددتاديذادداذة  دد ذ  دد ذ ددددمذاسمددتا سذ

بدد همذاسم د  ياذاسمبد د  اذىداذ د حذى د ذتفدت مذاسم  دت اذاسطربيدياذاسم ح  ذاسثد خ د ذبدىت

ذ.س اتا ذام  دد  

ة  ذهلاذاسسيد  ذ تب خ ذاستسدؤمذاس ئي ذ يمدذ   :ذه ذاددذ فتاد ذاسم  دتذاسطربد ذس طدسددذ

  ذاتا سذاستع يمذاسثد خ  ذاداذخدتاديذا  ددد  ذ افددذا دبدىدذساد ددت مذال  ددد  ؟ذةبمعذد ذ

تخ ذ خدمذاساتاديذام  دد  ذاسمفتا ذ س ذحرحذاسم ح  ذاسثد خ د ذاداذة  د ذآخ ؛ذادذهخذاس

ذ-  د ذ دددمذاسمدتا س؟ذكدمذاددذهدخذاسددتخ ذ دخدمذفبعدددذاسادتاديذام  ددد  :ذاسذةسدي ؛ذاست بخ دد 

  ال تمدىي ؛ذاسم ذي ؛ذااذة   ذ   هم؟

 أهداف الد اسة:

ذهت هذاست ال ذ س :ذذذذذ

ام  دد  ذاسذةسي ذ  ذاسم ح  ذاسثد خ  ذااذة  د ذذاستع عذى  ذادذات ذ خدمذاساتادي ل1

    ذ ددمذاسمتا سذ  ذ دا مذتع يمذاسفذةلمل

استع عذى  ذ خدمذاساتاديذام  دد  ذاست بخ  ذ د ذاسم ح د ذاسثد خ د ذاداذة  د ذ  د ذ ل2

  ددمذاسمتا سذ  ذ دا مذتع يمذاسفذةلمل

 خ  ذااذة   ذ   ذ دددمذاستع عذ خدمذاساتاديذام  دد  ذال تمدىي ذ  ذاسم ح  ذاسثد ل3

 اسمتا سذ  ذ دا مذتع يمذاسفذةلمل

استع عذى  ذ خدمذاسادتاديذام  ددد  ذاسم ذيد ذ د ذاسم ح د ذاسثد خ د ذاداذة  د ذ  د ذ ل4

ذ ددمذاسمتا سذ  ذ دا مذتع يمذاسفذةلمل

  :الطريقة واةجراءات

التات ذاسبدحثذاسمذ جذاسخصة ذ  ذبذددءذادددمذةفداتد ذاسبادث ذةام دبد ذذالمنهج المستخدم

ىدداذتسدددؤليذاسباددثذاسادددس  ذحيددثذ عتمددتذهددلاذاسمددذ جذى دد ذد الدد ذاس ددده مذأمدددذتخ ددتذ دد ذ

اسخا ع ذة  تمذبخصة دذةصةدذد يفدذة ع حذىذ دذتعبيد اذأيةيددذفةذتعبيد اذأميدد ذ ددستعبي ذاس يةد ذ

 دذفادذاستعبي ذاس م ذ يعطي دذةصةدذ  ميددذ خضدحذافدتا ذ  لذسذدذاس ده مذة خضحذخ دئ 

ذ.هلدذاس ده مذفةذحجم دلذةتعتذاست ال ذاسادسي ذةصةي ذالت  د ي 

:ذ تمث ذاجتمعذاسباثذ  ذاست ال ذاسادسي ذ  ذ ددمذاتا سذاسم ح د ذمجتمع البحث وعينتهذ

ة م هذاسعيذ ذ ميدعذف د ادذاسعيذد ذاسثد خ  ذ  ذ دا مذتع يمذاسفذةلمذ  ذاسمم   ذاسع بي ذاسسعخد   ذ

بدختيد ذاسمسدحذاس ددا ذةلسدمذىداذح  ددذاستخاصد ذادعذ دددمذاسمدتا سذ ا ديدًذسإل دبد ذى د ذ

   دئتاًذالتجدبخاذ ميع مذس مفيدسذاسمخ  ذس مذب   ذتد لذ31اة دايذاسمفيدسلذب  هذة=ذ
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ذوصل األ اة:

 صياغة المقياس بصو ة أولية:

اسادسيددد ذالدددتاتا ذفدامذاسفيددددس"ذافيددددسذ دددخدمذاسادددتاديذالدددت ز ذتافيددددذفهدددتاعذاست الددد ذ

ةهدخذاداذت دميمذاسبدحدث ذحيدثذتدمذأتدبد ذاة داتد ذة ددذتدت  جذسي د يذاسامدلد ذ "ام  دد  

(ذااذاسما مدياذست الد ذادت ذا تبدح ددذبأهدتاعذاسمفيددس ذ5ب خ مذفةسي ذةتمذى ض دذى  ذي

 ذفةذحددلعذبعددضذاسمةدد دايذة دد ذضددخءذآ اءذاسما مددياذاسم تبطدد ذبتعددت ريذس دديد  ذاس  خ دد

اسم   مذتمذصيد ت دذ  ذصخ مذ دب  ذس تج  دذاللتطرى لذةتوماذاسمفيدسذف بع ذفبعددذتدمذ

تع  ة ددددذا  ائيددددًذالدددتذدداًذ سددد ذاستع  دددلذام  ائددد ذاسدددليذا ت حددد ذاسبدحدددثذةتبذيددد ذس تع  دددلذ

ةاحتخائ ددذالصطرح ذاسماتدذآ ةدلذةتجت ذام د مذف  ذتمهذا اىدمذةضخحذ فد ايذاسمفيددسذ

ى  ذ   مذةاحتمذ ف، ذفكذدءذصيد ت د ذةالبتعددذىاذاستعبي ذاس  خيذاسمعفتذيأ مدديذبسديط ذفةذ

اسم أددد(ذةىدداذالددتاتا ذاسةفدد ايذاسطخ  دد  ذةصددي  ذ ةدد ذاسذةدد ذستجذدددذة ددخدذاسمسددتجيدذ دد ذ

ذ .استبدسذاسة مذفةذىت ذةضخحذاسةف ايذبدسذسب ذس 

 فد مذى د ذىيذد ذاداذذ34سمفيددسذاسم دخةذاداذ:ذتدمذتطبيددذاالخصائص السيكومترية لأل اة

 ددددمذاسم ح دد ذاسثد خ دد ذاسم ح دد ذاسثد خ دد لذةتددمذ  دد اءذاستا يدد ذامح دددئ ذسةفدد ايذاسمفيدددسذ

ةتمثدد ذاس دد ضذاذدد ذ س دددءذاسةفدد ايذذ SPSSبدلددتاتا ذاسافيبدد ذامح دددئي ذس ع ددخ ذال تمدىيدد ذ

باسددحذا تبددحذد  د ذاسةفد مذاسوعية ذةامبفدءذى  ذ فد ايذاسمفيددسذاسمميدزمذ ح ددئيدذةلسدمذ

ةاست  ددد ذاس  يددد ذاسمتا ددد ذى ي ددددذى ددد ذاسمفيددددسذبدسذسدددب ذس ددد ذ ددد د؛ذةلدددمحذهدددلاذاي ددد اءذ

امح دئ ذس بدحثذبدلحتةدظذبددسةف ايذاسمميدزمذ فد،ذ ذةاستد ذأخ دهذاسمفيددسذاسذ ددئ ذةاسمفدت مذ

اددذ  ددمذ(ذ فد مذةهد ذاسفددد مذى د ذ يددسذاسمت يد ذاسدليذصدممذسفيدلد ذف  د ذا 34 ف اتد ذحذي

ذ.(1ي

 أ: صدق المقياس::ذمؤ رات الصدق -1

 صدق المحكمين: -1

(ذىبددد مذتددمذى ضدد دذى دد ذاجمخىدد ذادداذ37بعددتذ ىددتادذاسمفيدددسذةاسددليذأدددةذا خ دددًذادداذي

(ذاا مياذأمدذهخذاخضدحذ د ذ5اسما مياذ  ذاستا صذااذلةيذاساب مذةاسل اذب  ذىتدهمذي

بعدددذسفيددسذاس دده مذااد ذاسبادث ذةادت ذ( ذةتمذاخلذآ ائ مذةتات تذات ذارئمد ذاي1ا ادذي

ارئم ذاسعبد ايذس بعتذاسليذتذتم ذ سي ذةلرا ذاس يد  ذس عبد اي ذة ضدد  ذاددذ  ة د ذاذدلدبدًذ

%(ذ أى  لذة تذتمذايخلذبدر اءذاسما مدياذحيدثذسدمذ دتمذ80فةذاسالع ذةتمذايخلذبذسب ذاتةد ذي

يد   ذأمددذتدمذالدتبعددذيكدرثذىبدد اي(ذالتبعددذفيذبعتذااذفبعددذاسمفيدسذ يمدذىدتاذ ىدددمذاس د

ااذاسمفيدس ذةتعت  ذصديد  ذبعدضذاسعبدد ايذةبدلسمذفصدبحذاسعدتدذاسذ ددئ ذسعبدد ايذاسمفيددسذ

ذلىبد م(ذىبد مذذ34ي

ذ

ذ
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 صدق االتساق الداخلي:-2 

تددمذحسدددحذصددت ذالتسددد ذاسددتاخ  ذس مفيدددسذىدداذح  دددذحسدددحذاعددداريذال تبدددحذبددياذ

اسمفيدددسذةاست  دد ذاس  يدد ذس بعددتذاسددليذتذتمدد ذ سيدد ذاسعبددد مذيبعددتذد  دد ذأدد ذىبددد مذادداذىبددد ايذ

حلعذد   ذاسعبد م(ذةأدلسمذبدست  د ذاس  يد ذى د ذاسمفيددسذأ د ذأمددذهدخذاخضدحذ د ذ دتاةمذ

ذ(ل4 ذ3 ذ2 ذ1ي

 (1جدول )

نتائج قيم االتساق الداخلي لعبا ات البعد االول )الخدمات اة  ا ية النفسية( وا تباطها  

 بالد جة الكلية

 ميعذىبد ايذاسبعتذايةمذس مفيددسذبدست  د ذاس  يد ذى د ذ توحذااذاسجتةمذاسسدبدذا تبدحذ

اسبعتذةاست   ذاس  ي ذى  ذاسمفيدسذبمعداريذا تبدحذاخ ب ذةداس ذ ح دئيدً ذة تذت اةحدهذ ديمذ

(ذامددذ عذد ذفةذ ميدعذىبدد ايذاسمادخ ذاسبعدتذتتمتدعذ0.73 س ذذ0.25اعداريذال تبدحذبياذي

ذبت   ذصت ذاتسد ذداخ  ذا تةع ل

  

 

 العبا ة

معامل 

اال تباط 

 بالبعد

 

 الداللة

معامل 

اال تباط 

بالد جة 

 الكلية

 

 الداللة

 

 العبا ة

معامل 

اال تباط 

 بالبعد

 

 الداللة

معامل 

اال تباط 

بالد جة 

 الكلية

 

 الداللة

 ل05 ل309 ل01 ل471 9 ل05 ل448 .01 ل452 1

 ل01 ل701 ل01 ل687 10 ل05 ل325 ل05 ل387 2

 ل01 ل712 ل01 ل694 11 ل01 ل528 ل01 ل630 3

 ل01 ل539 ل01 ل593 12 ل05 ل418 ل01 ل479 4

 ل05 ل294 ل05 ل252 13 ل01 ل455 ل01 ل494 5

 ل05 ل334 ل01 ل511 14 ل01 ل534 ل01 ل649 6

 ل01 ل632 ل01 ل685 15 ل01 ل733 ل01 ل693 7

      ل01 ل693 ل01 ل676 8
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 (2جدول )

نتائج قيم االتساق الداخلي لعبا ات البعد الثاني )الخدمات اة  ا ية التربوية( وا تباطها  

 بالد جة الكلية للمقياس

 

 العبا ة

معامل 

اال تباط 

 بالبعد

 

 الداللة

معامل 

اال تباط 

بالد جة 

 الكلية

 

 الداللة

 

 العبا ة

معامل 

اال تباط 

 بالبعد

 

 الداللة

معامل 

اال تباط 

بالد جة 

 الكلية

 

 الداللة

 ل01 ل754 .01 ل742 20 ل01 ل607 .01 ل724 16

 ل01 ل730 ل01 ل765 21 ل01 ل728 ل01 ل846 17

 ل01 ل649 ل01 ل710 22 01 ل742 ل01 ل718 18

      ل05 ل389 ل01 ل520 19

 توحذااذاسجتةمذاسسدبدذا تبدحذ ميعذىبد ايذاسبعتذاسثد  ذس مفيددسذبدست  د ذاس  يد ذى د ذ

اسبعتذةاست   ذاس  ي ذى  ذاسمفيدسذبمعداريذا تبدحذاخ ب ذةداس ذ ح دئيدً ذة تذت اةحدهذ ديمذ

( ذامددذ عذد ذفةذ ميدعذىبدد ايذاسمادخ ذاسبعدتذتتمتدعذ0.84لذ سد ذ38اعداريذال تبدحذبدياذي

ذبت   ذصت ذاتسد ذداخ  ذا تةع ل

 ( 3جدول )

خدمات اة  ا ية االجتماعية( وا تباطها نتائج قيم االتساق الداخلي لعبا ات البعد الثالث )ال

 بالد جة الكلية للمقياس 

 

 العبا ة

معامل 

اال تباط 

 بالبعد

 

 الداللة

معامل 

اال تباط 

بالد جة 

 الكلية

 

 الداللة

 

 العبا ة

معامل 

اال تباط 

 بالبعد

 

 الداللة

معامل 

اال تباط 

بالد جة 

 الكلية

 

 الداللة

 .01 ل628 .01 ل660 27 .01 ل682 .01 ل721 22

 ل01 ل638 ل01 ل790 28 ل01 ل735 .01 ل772 24

 ل01 ل696 ل01 ل644 29 ل01 ل455 ل01 ل669 25

 .01 ل785 .01 ل866 30 .01 ل780 ل01 ل836 26

 توحذااذاسجتةمذاسسدبدذا تبدحذ ميعذىبد ايذاسبعتذاسثدسثذس مفيدسذبدست  د ذاس  يد ذى د ذ

بمعداريذا تبدحذاخ ب ذةداس ذ ح ددئيدًذة دتذت اةحدهذ ديمذاسبعتذةاست   ذاس  ي ذى  ذاسمفيدسذ

(ذامدددذ عذدد ذاةذ ميددعذىبدد ايذاسبعددتذتتمتددعذبت  دد ذ0.86 سد ذ0.45اعدداريذال تبدددحذبددياذي

ذصت ذاتسد ذداخ  ذا تةع ل
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 ( 4جدول )

يبين نتائج قيم االتساق الداخلي لعبا ات البعد الرابع )الخدمات اة  ا ية المهنية( 

 بالد جة الكلية للمقياسوا تباطها 

 

 العبا ة

معامل 

اال تباط 

 بالبعد

 

 الداللة

معامل 

اال تباط 

بالد جة 

 الكلية

 

 الداللة

 

 العبا ة

معامل 

اال تباط 

 بالبعد

 

 الداللة

معامل 

اال تباط 

بالد جة 

 الكلية

 

 الداللة

 .01 ل541 .01 ل888 33 ل01 ل541 .01 ل906 31

 ل01 ل503 ل01 ل775 34 ل01 ل788 ل01 ل759 32

 توحذااذاسجتةمذاسسدبدذا تبدحذ ميعذىبد ايذاسبعتذاس ابعذس مفيدسذبدست  د ذاس  يد ذى د ذ

اسبعتذةاست   ذاس  ي ذى  ذاسمفيدسذبمعداريذا تبدحذاخ ب ذةداس ذ ح ددئيدًذة دتذت اةحدهذ ديمذ

تتمتدعذ(ذامددذ عذد ذفةذ ميدعذىبدد ايذاسمادخ ذاسبعدتذ0.90 سد ذ0.50اعداريذال تبدحذبدياذي

ذبت   ذصت ذاتسد ذداخ  ذا تةع ل

 ب: ثبات المقياس:

بدلتاتا ذح  ف ذفسةدذأ ةذ بد ذةاستجزئ ذاسذ ةي ذأمدذ د ذاسبدحثذبدستأأتذااذكبديذايدامذذذذذذذ

ذ   :

أ ة بد ذس مفيددسذأ د ذحيدثذذ-تمذحسدحذكبديذاسمفيدسذىاذح  دذحسدحذاعدا ذكبديذفسةد

-فسةدد-أمدذتمذحسدحذاعداريذكبدديذذ-دا ذكبديذىدس لذ(ذةهخذ  ي ذ س ذاع0.94ب  هذ يمت ذي

ذ(لذ5أ ة بد ذس  ذبعتذااذفبعددذاسمفيدسذأمدذهخذاخضحذبجتةمذي

 (5جدول )

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعا  المقياس 

 كرو نباخ-معامل ثبات ألفا عد  العبا ات األبعا 

 .847 15 الخدمات اال  ا ية النفسية

 .824 7 اال  ا ية التربويةالخدمات 

 .885 8 الخدمات اال  ا ية االجتماعية

 .851 4 الخدمات اة  ا ية المهنية

 .945 34 المقياس الكلى

(ذا تةددددذ دديمذاعددداريذكبددديذفسةدددذأدد ةذ بددد ذس دد ذبعددتذادداذفبعددددذ5ة توددحذادداذ ددتةمذيذذذ

(ذامددذ  دي ذ سد ذ0.94 س ذذ0.84اسمفيدسذحيثذت اةحهذ يمذاعداريذكبديذاسمفيدسذادذبياذي

ةت ددي ذت ددمذاسذتدددئجذ سدد ذفةذ دديمذاسثبددديذس د دد ذفبعددددذاسمفيدددسذذا تةددددذاعددداريذكبددديذايبعددددل
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ا تةعدد ذامدددذ عطدد ذا  دد ذسمذدلددبت دذستافيدددذفهددتاعذاسباددثذاسادددس  ذة ا د يدد ذ ىطدددءذ تدددئجذ

ذاستف مذةكدبت ذ  ذحدس ذ ىددمذتطبيدذاسباثل

ذ:المقياس في صو ته النهائية

ىبد مذسفيدسذ خدمذاساتاديذال  ددد  ذةهد ذذ34 ت خةذاسمفيدسذ  ذصخ ت ذاسذ دئي ذااذذ

اخزىدد ذى دد ذف بعدد ذفبعددددذهدد :ذاساددتاديذال  دددد  ذاسذةسددي  ذاساددتاديذال  دددد  ذاست بخ دد  ذ

اساتاديذال  دد  ذال تمدىيد  ذاسادتاديذال  ددد  ذاسم ذيد لذة سدتجيدذاسمةادخصذس مفيددسذ

ياخا دذب تم ذاخا د ذاخا دذ س ذحتذاد ذ ي ذاخا د ذ ي ذاخا ددذب دتم(ذذة فدذستت  جذخمدل 

ة عط ذاسمةاخصذد   ذى  ذأ ذبعدتذ  ىد ذةد  د ذأ يد ذى د ذاسمفيددسلذ د ذايخيد ذتافددذ

أ ذااذصدت ذةكبدديذاسمفيددسذب د  ذا ضد  ذامددذ جعد ذاسمفيددسذصددسادًذأدأدامذللت  ددعذ

ذ .  ذات ذ ذاسفذةلم خدمذاساتاديذال  دد  ذ  ذاسمتا سذاسثد خ  ذ

ذ :تفسير ومناقشة النتائج

مففا مسففتود جففو ة الخففدمات اة  ففا ية الموجهففة لطففالب  اةجابففة علففى السففؤال األول  

    المرحلة الثانوية؟

ف ددد يذاسذتدددئجذ سدد ذفةذ ددخدمذاساددتاديذام  دددد  ذاطدبفدد ذس معددد ي ذاستدد ذ  توددي دذ ددددمذ

أددةذاسمتخلد،ذاساسددب ذس د د ذىبدد ايذاسمفيددسذا تةدعذاسمتا سذ  ذ دا مذتع يمذاسفذةلم؛ذحيدثذ

 دد ذأد دد ذايبعددددذاسذةسددي  ذةاست بخ دد ذةال تمدىيدد ذةاسم ذيدد  ذة ك  ددعذاسبدحددثذلسددمذ سدد ذتددخ  ذ

اسفخيذاسعدا  ذاداذاسم  دت اذاسطربيدياذاسمد ه ياذسدلسمذاسعمد  ذةتفدت م مذاسادتاديذام  ددد  ذ

 ددد ذادددتا ذف دددد ذاست الددد  ذةتفدددت مذاسادددتاديذب د ددد ذف ددد دس دذةبأحدددتثذاسبددد ااجذةاسخلددددئ  ذةى

ام  دد  ذفكذدءذاس خا ثذةايزاديذى  ذفل ذى مي ذل يم  ذة  د اءذاستفدخ مذاسمسدتم ذبفيددسذ

 خدمذاساتاديذام  دد  ذىاذح  دذاع   ذ دذ ع ذاسمستةيت اذااذاسطدرح ذةاسم د  ياذاداذ

اسسدذخ  ذسب  دداجذام  دددذ ددمذاسمتا س ذةت ميمذاسم  ت اذب ااجذ   دد  ذ  ذضخءذاساطد ذ

ذبدسمتا سذاسا خاي ذس م ح  ذاسثد خ  ذاسمخ خدمذى  ذاخ عذةزا مذاست بي ذةاستع يملذذ

( ذياسم دد تا  ذةاسةددزازي ذ1991د الدد ذياعمددخ ذةحمددزم ذةتتةدددذهددلدذاسذتدددئجذاددعذ تدددئجذ

( ذياس دديدد ذةايلددم ي ذ2018( ذيىسددع ذ2017ياعتددخ  ذذ( 2017ياس بدبعد  ذ( ذ2009

ةاخت ةدهذ تددئجذاست الد ذاسادسيد ذادعذ تددئجذد الد ذذل(Amatia & Clark, 2005) ذ(2019

ذذ(لذ2018يآمذ  دد ذ

اةجابفففة علفففى السفففؤال الثفففاني   مفففا مسفففتود جفففو ة بعفففد الخفففدمات اة  فففا ية النفسفففية 

 الموجهة لطالب المرحلة الثانوية؟ 
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 (6جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا ية وترتيب و  جة الخدمات اة  ا ية النفسية 

)ن=  من وجهة نظر قا ة المدا س في إ ا ة تعليم القنفذةلدد الطلبة بالمرحلة الثانوية 

32) 

 العبا ة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيا ي
 الرتبة المستوي

1 

اجمخى ذاسدىتمذاسطدسدذ  ذتات تذة  مذ

ةالع ذااذاسم دى ذةال ةعدليذاست ذتم ذ

 ب 

 12 ا تةع 67202. 4.0000

2 
تب ي ذاسطدسدذب يةي ذاستعبي ذىاذف  د دذ

 ةا دى دذاسم م 
 9 ا تةع 75935. 4.0625

 11 ا تةع 91361. 4.0625 تت  دذاسطدسدذى  ذا د ايذح ذاسم  ري 3

 1 ا تةع 70711. 4.3750 تخ ي ذاسطدسدذللتثمد ذ فدحذاسفخمذست   4

 2 ا تةع 65991. 4.3750 اسدىتمذاسطدسدذى  ذ  مذةتفب ذلات  5

 10 ا تةع 91361. 4.0625 اسدىتمذاسطدسدذى  ذ  مذاسفيمذاسادص ذب  6

7 
تت  دذاسطدسدذى  ذا د ايذاتادلذ

 اسف ا اي
 13 ا تةع 99950. 3.9687

ذ8
تخ ي ذاسطدسدذ س ذاللت رمذاياث ذسخ هذ

ذ  ا  
 8 ا تةع 89296.ذ4.0938

ذ9
تعز زذتخأيتذاسلايذست ذاسطدسدذة خمذ"ل"ذ

ذىذتادذ تط دذايا ذلسم
 4 ا تةع 1.01947ذ4.1562

ذ10
اسدىتمذاسطدسدذى  ذخةضذاسس خأيديذ

ذاسس بي 
 14 ا تةع 93272.ذ3.9687

ذ11
تذمي ذاسفت مذست ذاسطدسدذى  ذاخا   ذ

ذاس عخبديذال ةعدسي 
 7 ا تةع 96250.ذ4.0938

ذ12
تت  دذاسطدسدذى  ذفلدسيدذاخا   ذ

ذاسو خح
 15 ا تةع 94186.ذ3.8750

 3 ا تةع 64446.ذ4.3125ذتعز زذكف ذاسطدسدذ  ذ ةس ذ13

ذ14
اسدىتمذاسطدسدذى  ذ  مذاسعر  ذبياذ

ذاي  د ذةاسم دى ذةاسس خك
 5 ا تةع 1.05063ذ4.1562

 6 ا تةع 96250.ذ4.0938ذتب ي ذاسطدسدذبط  ذ  بددذحد دت ذاسذةسي ذ15

سإل دب ذى  ذهلاذاسس امذتمذالتاتا ذاسمتخلطديذاساسدبي ذةال ا ا دديذاسمعيد  د ذسةفد ايذ

افيدددسذاسادددتاديذام  دددد   ذة   ددد ذاسجددتةمذا تةدددددذاسددتخيذ دددخدمذاساددتاديذام  ددددد  ذ

ال تمدىيدد ذادداذة  دد ذ  دد ذ ددددمذاسمددتا سذبدد دا مذتع دديمذاسفذةددلم ذحيددثذت اةحددهذاسمتخلددطديذ

(ذبت  دد ذا تةعدد لذة   دد ذاسجددتةمذفةذاسةفدد مذاس ابعدد ذ"ذ3.88(ذةي4.38اساسدددبي ذس دددذادداذي

تخ ي ذاسطدسدذللتثمد ذ فدحذاسفخمذست د "ذ ددءيذ د ذاست تيددذايةمذضدماذاسادتاديذاسذةسدي  ذ



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

 

 

381 

(ذ"ذتددت  دذاسطدسدددذى دد ذفلدددسيدذاخا  دد ذاسودد خحذ"ذ دد ذاسم تبدد ذ12بيذمدددذ دددءيذاسةفدد مذي

 ذت بيد ذاسادتاديذام  ددد  ذاسذةسدي ذلحتيد دديذايخي مذةبت   ذا تةع ذف ًود ذةهلاذ  ي ذ سد

حرحذاسم ح  ذاسثد خ   ذة ك  عذاسبدحثذا تةددذاستخيذ خدمذاساتاديذام  دد  ذاسذةسدي ذاداذ

ة  دد ذ  دد ذ ددددمذاسمددتا سذ دد ذ دا مذتع دديمذاسفذةددلم ذ سدد ذةىدد ذاسم  ددت اذاسطربيددياذبأهميدد ذ

بيد ذسددت ذحددرحذاسم ح د ذاسثد خ دد  ذة يددد ذام  دددذاسذةسدد ذةاهتمددا مذبتذميدد ذاسسدد خأيديذام جد

اسم  ددت اذاسطربيددياذبتفددت مذاسددتىمذاسذةسدد ذةال تمدددى ذةاستعز ددزذبذطددد ذاسمذددزمذةاسمت لدد ذ

ةاسمجتمدددع ذامددددذا ع ددد ذى ددد ذتفدددت  ذاسدددلايذسدددت ذاسطدددرحذة ضددددهمذىددداذاسدددتخيذاستع ددديمذ

اءذفدةا هددمذةاستددت  د ذةلسددمذستمدد سذاسم  ددت اذة يدددا مذبجميددعذاي  ددط ذةا ادد اح مذ دد ذفد

بط  ف ذاذت م ذستفت مذاساتاديذام  دد  ذاسذةسي ذس طرحذةفلد همذةاع مدي مذب د  ذات داد  ذ

امدددذفلدد مذ دد ذت يددلذاسطددرحذاددعذاتط بددديذاسايدددمذةاخا  دد ذتعفيددتات دذاسمات ةدد ذب أسدددب مذ

الددددت اتيجيديذةخبدددد ايذةا ددددد ايذا ةعدسيدددد ذةا تمدىيدددد ذس خ د دددد ذادددداذخطدددد ذاسعت ددددتذادددداذ

ذةسي  ذةتتوماذهلدذاسم د ايذتاسياذا د ايذاستخاص ذةتذمي ذاة دخ ذاسدلايذالضط ابديذاس

ذام جدب ذست  مل

ةادداذاذط دددذفةذ ددددمذاسمددتا سذ فخاددخةذبعمدد ذفد يذة ذدد  ذةاسددليذ كعددتذادداذاسخظدددئلذ

امدا   ذاسم م ذاست ذتفدخ ذى د ذفلد ذةفلددسيدذةاحدتمذةاتفد بد  ذامددذ عد ذتفدت  ات مذسجدخدمذ

ذةسددي ذاسمفتادد ذس ط بدد ذاسم ح دد ذاسثد خ دد ذاتفد بدد ذةا تةعدد  ذحيددثذ فددخ ذاساددتاديذام  دددد  ذاس

اسم  ددتةةذبتب ددي ذاسطددرحذبفددت ات مذة ا د دددت مذسمسدددىتت مذى دد ذاسددتا صذادداذاسم دددى ذ

ذاسس بي ذةبذدءذ ا ي ذب   ذل يمذسي خ خاذ دد  اذى  ذتاط ذاس عخبديذاست ذتخا   ملذذ

 ذ(1997( ذد الدد ذياسجيمدددز ذ1991ةحمددزم ذياعمددخ ذةتتةدددذهددلدذاسذتدددئجذاددعذد الدد ذ

ذ(ل2017ياعتخ  ذ

اةجابفففة علفففى السفففؤال الثالفففث  مفففا مسفففتود جفففو ة بعفففد الخفففدمات اة  فففا ية التربويفففة 

 الموجهة لطالب المرحلة الثانوية؟ 

 (7جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا ية وترتيب و  جة الخدمات اة  ا ية التربوية 

)ن=  من وجهة نظر قا ة المدا س في إ ا ة تعليم القنفذةة بالمرحلة الثانوية لدد الطلب

32) 

 العبا ة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيا ي
 الرتبة المستوي

تت  دذاسطدسدذى  ذتطخ  ذا د اتد ذ 16

 است بخ  

 7 ا تةعذ 95409. 3.8437

تت  دذاسطدسدذى د ذا دد ايذايداءذ 17

 الختبد اياسةعدمذ  ذ

 3 ا تةعذ 1.04534 3.9375
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اسدددىتمذاسطدسدددذ دد ذ  ددمذاستاددت ديذ 18

 است ذ خا   دذ  ذاسمت ل 

 2 ا تةعذ 93272. 4.0312

تذميدد ذ ددت مذاسطدسدددذى دد ذاستاطددي،ذ 19

 ةاستذ يم

 1 ا تةعذ 96250. 4.0938

تدددددت  دذاسطدسددددددذى ددددد ذا دددددد ايذ 20

 اللتلأد ذاسجيت

 6 ا تةعذ 85607. 3.9063

تطددخ  ذا ددد ايذاسددتع مذاسددلات ذسددت ذ 21

 اسطدسد

 5 ا تةعذ 98169. 3.9375

اسددددىتمذاسطدسددددذاسمتدددأخ ذد الددديدًذ 22

 ستاسياذاستخادذاستا ي  

 4 ا تةعذ 98169. 3.9375

سإل دب ذى  ذهلاذاسس امذتمذالتاتا ذاسمتخلطديذاساسدبي ذةال ا ا دديذاسمعيد  د ذسةفد ايذ

اسجددتةمذا تةدددددذاسددتخيذ دددخدمذاساددتاديذام  ددددد  ذافيدددسذاسادددتاديذام  دددد   ذة   ددد ذ

است بخ دد ذادداذة  دد ذ  دد ذ ددددمذاسمددتا سذبدد دا مذتع دديمذاسفذةددلم ذحيددثذت اةحددهذاسمتخلددطديذ

(ذ"ذتذميد ذ19(ذبت   ذا تةع لذة    ذاسجدتةمذفةذاسةفد مذي3.84(ذةي4.09اساسدبي ذس دذااذي

مذضدماذاسادتاديذام  ددد  ذ ت مذاسطدسدذى  ذاستاطي،ذةاستذ ديمذ"ذ ددءيذ د ذاست تيددذاية

(ذ"تددت  دذاسطدسدددذى دد ذتطددخ  ذا د اتدد ذاست بخ دد ذ"ذ دد ذ16است بخ دد  ذبيذمدددذ دددءيذاسةفدد مذي

اسم تبد ذايخيد مذةبت  دد ذا تةعد ذف ًوددد ذةهدلاذ  دي ذ سدد ذت بيد ذاساددتاديذام  ددد  ذاست بخ دد ذ

اديذام  ددد  ذلحتيد ديذحرحذاسم ح  ذاسثد خ   ذة ك  عذاسبدحثذا تةددذاستخيذ خدمذاسات

است بخ  ذااذة   ذ   ذ ددمذاسمتا سذ  ذ دا مذتع ديمذاسفذةدلم ذ سد ذتةدد  ذاسم  دت اذاسطربيدياذ

  ذتذمي ذةتعز زذاسفت ايذايأدد مي ذةاسم  ديذاسلهذي ذةاسم د ايذاسلاتي ذست ذحرحذاسم ح د ذ

ذاسثد خ   ذةتلسي ذاس عدحذاست ذتخا   مذفكذدءذد الت مل

مددتا سذفةذاسم  ددت اذاسطربيددياذ فخاددخةذبتددت  دذاسطددرحذى دد ذتطددخ  ذةسفددتذ فيذ ددددمذاس

ا ددد ات مذاست بخ دد  ذةتددت  ب مذى دد ذا ددد ايذاللددتلأد ذاسجيددت ذةا ددد ايذايداءذاسةعدددمذ دد ذ

الختبد اي ذة سدىتة  مذ  ذ  مذاستات ديذاست ذ خا   دذ  ذاسمت ل  ذة اددةسخةذتذميد ذ دت مذ

دةسخةذتطدخ  ذا دد ايذاسدتع مذاسدلات ذسدت  م ذأمددذ سددىتذاسطرحذى  ذاستاطي،ذةاستذ يم ذة اد

اسم  ت اذاسطرحذاسمتأخ  اذد اليدًذستاسدياذاسدتخاهمذاستا دي   ذامددذفديذ سد ذتاسداذىدد ذ

ستيذاسطرحذةا تةددذاستخيذ ضدذ ددمذاسمدتا سذ د ذ دا مذتع ديمذاسفذةدلمذىداذ دخدمذاسادتاديذ

ذام  دد  ذاست بخ  ل

ذ( 2012( ذياسعتيبددد  ذ1991ياعمدددخ ذةحمدددزم ذجذد الددد ذةتتةددددذهدددلدذاسذتددددئجذادددعذ تددددئ

 ذةتات دلذ تددئجذهدلدذ(Amatia & Clark, 2005)ذ( 2017ياعتدخ  ذذ( 2017ياس بدبع  ذ
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(ذةاستد ذف دد يذ سد ذفةذدة ذاسم  دتذاسطربد ذ د ذ1997د ال ذياسجيمدز ذاست ال ذاعذ تدئجذ

ذلاي  ط ذاسمت لي ذفأث ذل بي ذ  ذآ اءذاسطرحذةاسطدسبدي

اةجابففة علففى السففؤال الرابففع  مففا مسففتود جففو ة بعففد الخففدمات اة  ففا ية االجتماعيففة ذ

 الموجهة لطالب المرحلة الثانوية؟ .

 (8جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا ية وترتيب و  جة الخدمات اة  ا ية 

إ ا ة تعليم  من وجهة نظر قا ة المدا س فياالجتماعية لدد الطلبة بالمرحلة الثانوية 

 (32)ن=  القنفذة

 العبا ة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيا ي
 الرتبة المستوي

23 
تت  دذاسطدسدذى  ذاسم د ايذ

 ال تمدىي ذةاستخاص ذاعذاآلخ  ا
 7 ا تةع 1.06066 3.8125

24 
تذمي ذا د ايذ دا مذاسخ هذست ذ

 اسطدسد
 8 ا تةع 1.06965 3.7812

25 
ال تمدىي ذتذمي ذاسمس ةسي ذ

 ةاسمخاحذ ذاس دسا ذست ذاسطدسد
 2 ا تةع 85607. 4.0938

26 
تطخ  ذا د ايذاللتمددذةح حذ

 ايلئ  ذست ذاسطدسد
 1 ا تةع 1.05063 4.1562

27 

اسدىتمذاسطدسدذى  ذأيةي ذاسعثخ ذ

ى  ذاسمسدىتمذىذتادذ  خةذست  ذ

 ا  ريذىدئ ي 

 6 ا تةع 1.07012 3.8750

28 

ى  ذ  مذاسدىتمذاسطدسدذ

الختر ديذةاست دب ذبياذاسذدسذ

 ةاستعدا ذاع د

 5 ا تةع 1.07576 3.9375

29 
تذمي ذاستخ ذتفب ذاآلخ  اذست ذ

 اسطدسد
 3 ا تةع 1.06208 4.0312

ذ30
تذمي ذاسفت مذى  ذتام ذاسمس ةسي ذ

ذست ذاسطدسد
 4 ا تةع 1.06208ذ3.9688

سإل دب ذى  ذهلاذاسس امذتمذالتاتا ذاسمتخلطديذاساسدبي ذةال ا ا دديذاسمعيد  د ذسةفد ايذ

افيدددسذاسادددتاديذام  دددد   ذة   ددد ذاسجددتةمذا تةدددددذاسددتخيذ دددخدمذاساددتاديذام  ددددد  ذ

ال تمدىيدد ذادداذة  دد ذ  دد ذ ددددمذاسمددتا سذبدد دا مذتع دديمذاسفذةددلم ذحيددثذت اةحددهذاسمتخلددطديذ
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(ذ"ذ26(ذبت  ددد ذا تةعددد لذة   ددد ذاسجدددتةمذفةذاسةفددد مذي3.78(ذةي4.16اساسددددبي ذس ددددذاددداذي

تطددخ  ذا ددد ايذاللددتمددذةحدد حذايلددئ  ذسددت ذاسطدسددد"ذ دددءيذ دد ذاست تيدددذايةمذضددماذ

(ذ"تذميد ذا دد ايذ دا مذاسخ دهذسدت ذ24اساتاديذام  دد  ذال تمدىي  ذبيذمددذ ددءيذاسةفد مذي

 ذةهلاذ  ي ذ س ذت بي ذاسادتاديذام  ددد  ذاسطدسد"ذ  ذاسم تب ذايخي مذةبت   ذا تةع ذف ًود

ال تمدىيدد ذلحتيد ددديذحددرحذاسم ح دد ذاسثد خ دد  ذة عددزةذاسبدحددثذلسددمذاسدد ذة ددخدذبدد ااجذ

   دد  ذتطخ    ذتفت ذسطرحذاسم ح  ذاسثد خ  ذ  ذاسمتا سذب   ذادذ مذحيدثذ ت أدزذاهتمدد ذ

ذخا دذال تمدىي لذاسمت ل ذةاسمجتمعذى  ذاسجخا دذاسمع  ي ذ ذبًدذ س ذ ذدذاعذاسج

أمدذ ك  عذاسبدحثذا تةددذاسدتخيذ دخدمذاسادتاديذام  ددد  ذال تمدىيد ذاداذة  د ذ  د ذ

 ددمذاسمتا سذ  ذ دا مذتع يمذاسفذةلم ذ س ذتفت مذاسم  ت اذاسطربيياذختاديذ   دد  ذا تمدىيد ذ

  دد ذاسددد تمذس طددرحذ دد ذبيئددت مذلددخاءذبطدد  ذ  د دد ذفةذ مدىيدد  ذةلسددمذسمسدددىتت مذى دد ذاخا

استاددت ديذال تمدىيدد ذةاستدد ذتاددتذادداذاستفددت  ذةت يئدد ذاس دد ةعذاستدد ذتسدد  ذتافيدددذاستةدىدد ذ

ةال تاد ذاسمجتمع  ذامدذ عخدذبدسذةعذى  ذاسطدرحذ د ذحد ذاسم د ريذاستد ذ دتذتدخا   مذ د ذ

ذبيئت مذاسمت لي ذة  ذاسمذزمذةاعذاسمايطياذب ملذذ

 تمدىيد ذ عدخدذ سد ذاهتمدد ذاسم  دتةةذأمدذفةذا تةددذاستخيذ خدمذاساتاديذام  دد  ذال

اسطربيياذب ىتادذب ااجذاستدت  دذى د ذاسم دد ايذال تمدىيد ذةاستد ذتسدع ذ سد ذز دددمذاس ةددءمذ

اسلاتيدد ذةال تمدىيدد ذسددت ذاسطددرح ذةخدصدد ذا ددد مذالت دددمذاددعذاسددلايذةاآلخدد  ا ذةاستددزةدذ

 بمفخاديذةىذدص ذاسس خكذاسم  خحذ ي ذةاسمفبخمذا تمدىيدل

 ذ(1997( ذد الد ذياسجيمددز ذ1991د ال ذياعمخ ذةحمدزم ذهلدذاسذتد ذاعذ تدئجذةتتةدذ

ذل(2017ةد ال ذياعتخ  ذ( ذ2012ياسعتيب  ذةد ال ذ

اةجابففة علففى السففؤال الخففامت  مففا مسففتود جففو ة بعففد الخففدمات اة  ففا ية المهنيففة 

 الموجهة لطالب المرحلة الثانوية؟ .

 (9جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا ية وترتيب و  جة الخدمات اة  ا ية المهنية 

)ن=  من وجهة نظر قا ة المدا س في إ ا ة تعليم القنفذةلدد الطلبة بالمرحلة الثانوية 

32) 

 العبا ة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيا ي
 الرتبة المستوي

31 

ذاسدىتمذاسطدسدذى  ذاستع عذى  

اسجداعديذةاستا  ديذاسمخ خدمذ

  ي د

 3 ا تةع 90696. 3.8750

32 
تخ ي ذاسطدسدذستطخ  ذا د ات ذااذ

 خرمذاختيد ذاستة ايذاسمذدلب 
 4 ا تةع 91966. 3.8438
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33 
تخ ي ذاسطدسدذ س ذاختيد ذ

 استا صذاسمذدلدذما د دت 
 2 ا تةع 89296. 4.0938

34 
اسدىتمذاسطدسدذى  ذالت  دعذ

 اسمذدلب ذس ذ  ذاسمستفب اسم اذ
 1 ا تةع 75134. 4.1250

سإل دب ذى  ذهلاذاسس امذتمذالتاتا ذاسمتخلطديذاساسدبي ذةال ا ا دديذاسمعيد  د ذسةفد ايذ

افيدسذاساتاديذام  دد   ذة    ذاسجتةمذا تةددذاستخيذ خدمذاساتاديذام  ددد  ذاسم ذيد ذ

اسفذةلم ذحيثذت اةحهذاسمتخلطديذاساسدبي ذس دذاداذااذة   ذ   ذ ددمذاسمتا سذب دا مذتع يمذ

(ذ"اسددىتمذاسطدسددذى دد ذ34(ذبت  د ذا تةعد لذة   د ذاسجددتةمذفةذاسةفد مذي3.84(ذةي4.13ي

الت  ددددعذاسم ددداذاسمذدلدددب ذسددد ذ ددد ذاسمسدددتفب "ذ ددددءيذ ددد ذاست تيددددذايةمذضدددماذاسادددتاديذ

 ذا د اتدد ذادداذخددرمذ(ذ"تخ يدد ذاسطدسدددذستطددخ 32ام  دددد  ذاسم ذيدد  ذبيذمدددذ دددءيذاسةفدد مذي

اختيد ذاستة ايذاسمذدلب "ذ  ذاسم تب ذايخيد مذةبت  د ذا تةعد ذف ًودد ذةهدلاذ  دي ذ سد ذت بيد ذ

اساددتاديذام  دددد  ذاسم ذيدد ذلحتيد ددديذحددرحذاسم ح دد ذاسثد خ دد  ذة ةسدد ذاسبدحددثذا تةددددذ

مذاسمدتا سذاسمتخل،ذاساسدب ذسةف ايذبكعتذ خدمذاساتاديذام  دد  ذاسم ذي ذااذة   ذ   ذ دد

  ذ دا مذتع يمذاسفذةلم ذ س ذفةذاع مذب ااجذام  ددذاسمفتا ذس ط ب ذ  ذاسم ح د ذاسثد خ د ذأد دهذ

اتا  دد  ذةتسددع ذ سدد ذتددخ ي  مذ اددخذا ذدد ذاسمسددتفب  ذأمدددذف  دددذتذدلدددذايددخمذاسط بدد  ذأمدددذ

ف ددد يذ سدد ذةلسددمذب دد ضذ  دد ذاسددخى ذسددت  مذبدددسم اذةأيةيدد ذاختيد هدددذةامد لددت دلذ يفددخ ذ

  ت اذاسطربيياذبمسدىتمذحرحذاسم ح  ذاسثد خ  ذى  ذالت  ددعذاسم داذاسمذدلدب ذس دمذ د ذاسم

اسمسددتفب  ذادداذخددرمذاختيددد ذاستا ددصذاسمذدلدددذما د دددت م ذكددمذتعدد  ة مذى دد ذاسجداعددديذ

ذةاستا  ديذاسمخ خدمذ ي د ذةتخ ي مذستطخ  ذا د ات مذااذخرمذاختيد ذاستة ايذاسمذدلب ل

ىم يد ذةاست ذف دد يذ سد ذفةذذ(1991ياعمخ ذةحمزم ذاعذ تدئجذد ال ذةتتةدذهلدذاسذتدئجذ

استخ ي ذام  دديذاسد ذ فدخ ذب ددذاسم  دتذاسطربد ذتمدد سذامد لد ذةا عيد ذةاثدسيد  ذةتات دلذ

ذل(2017ياعتخ  ذهلدذاسذتدئجذاعذ تدئجذد ال ذ

 التوصيات :

ام  دد  ذ  ذبيئدديذ   اءذد الديذ ت تمذى  ذىيذديذفأب ذحجًمدذستفييمذ خدمذاساتاديذ -1

 فخ يل

تةعي ذدة ذختاديذام  ددذاسذةس ذااذخرمذب ااجذام  ددذاسجمع ذس طرحذة دذفل ذ -2

ى ميدد ذت اىدد ذاحتيد دددت مذاسذةسددي ذةال تمدىيدد ذةاست بخ دد ذةاسم ذيدد ذةتفددت ذادداذخددرمذ

 ف ادصذا ه يال

 سثد خ  لاسعم ذى  ذتخ ي ذاسخى ذبأهمي ذتخ ي ذاساتاديذاسرزا ذسطرحذاسم ح  ذا -3

ض ة مذة خدذتذسيدذات دا ذبياذاسج ديذاسمفتا ذس اتاديذام  ددد  ذة دا مذاسمدتا سذ -4

 اسثد خ  ل
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ح  ذاستعيياذسخظية ذاسم  تذاسطرب ذسا  ج ذتا دصذام  دددذاسذةسد ذفةذى دمذ ةد ذ -5

  ف،ذاعذاستت حذى  ذحد ديذةا  ريذاسطرحل

  دددد  ذاسمفتادد ذس طددرحذ  دد اءذاز ددتذادداذاست الددديذاستدد ذتباددثذىر دد ذاساددتاديذام -6

 بدسم ح  ذاسثد خ  ذبمت ي ايذاس ا ذاسذةسي ل

 البحوث المقترحة:

ذد ال ذاعخ ديذتفت مذساتاديذام  دد  ذسطرحذاسم ح  ذاسثد خ  ذب دا مذتع يمذاسفذةلمل -1

اس ةد ديذاسم ذي ذاسرزا ذسمفتا ذاساتاديذام  دد  ذس طرحذ  ذاسم ح د ذاسثد خ د ذةادتيذ -2

ذاسعدا ياذب دا مذتع يمذاسفذةلملتخا  هدذ  ذ

 دى ي ذب  داجذ   دديذستأهي ذةتاسياذاستخيذفداءذاسعدا ياذبدساتاديذام  ددد  ذبد دا مذ -3

ذتع يمذاسفذةلمل

ذ

ذ

ذ

 المراجع

(لذةا دعذاسادتاديذاسمسدد تمذاسمتعدتدمذاسمفتاد ذسدلةيذامىد دديذ2018آمذ  دد ذلعتذبداذحسداذي

ب  ي(ذ  ذاع تذاسذخ ذس م ةخ ياذبدس  دضذااذة   ذ  د ذاسمع مديالذذ-ي   يذ

 ل280ذ-237( ذ19ي14 ذاج  ذاسباثذاسع م ذ  ذاست بي 

(لذحد ديذاسترايلذ  ذا ح  ذاستع يمذاسثد خيذ سد ذاسادتاديذال  ددد  ذ2007 ذسبذ يباذدىيم 

لذ لددس ذاد سدتي ذ يد ذاذ دخ م  ذضدخءذات يد ذاسجدذ ذةاستا دصذاست الد لذ

ذبدتت :ذ داع ذاساد ذخو ل

(لذد ال ذ عدسي ذاسم  دتذاست بدخيذ د ذ  دد ذاسمفد  ايذ د ذدةسد ذ1997اسجيمدز ذ دلمذ ا تذي

ذل57ذ-50( ذ23 ذيست بي اج  ذااس خ هلذ

 لذبي ةي:ذفأدداييدلاسم  عذ  ذام  ددذاست بخي(لذ2000اساسيذ  ذهت ذي

(لذاسم  ريذاسد ذتخا د ذح بد ذاسم ح د ذاسثد خ د ذةدة ذ2001اسا بخل  ذلعتةةذل مدةذ جمذي

 ةدد ة:ذام  ددددذ دد ذىدسج دددذادداذة  دد ذ  دد ذاسمددت اءذةاسمت لددياذةاسم  ددت الذ
ذلايلدل ذةاسمتخل،ذاسذتةمذاستذ يطي ذس تع يم

استخ يدد ذاست بددخيذام  ددددذاسذةسدد ذبددياذاسذ   دد ذ(لذ2002اسا بخلدد  ذلددعتةةذلدد مدةذ جددمذي
ذلذاذ خ ايذفةس دلةاستطبيد

لذىمددة:ذدا ذام  دددذاسذةسد ذاسمت لد  ذفلددسيب ذة    دتد (لذ2008استاه ي ذصددسحذحسداذي

ذلصةدءذس ذ  ذةاستخز ع

ذام  ددذاسذةسد ذاسمت لد ذيفلددسيب ذة    دتد (للي خسخ ي ذ(لذ2008استاه ي ذصدسحذحساذي

ذاي دة:ذىمدةل
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(لذاسادددتاديذام  ددددد  ذاسمفتاددد ذس ط بددد ذاسمخهدددخبياذ ددد ذ2017اس بدبعددد  ذ عمدددديذاامدددخدذي

ذ-95( ذ44ي2 ذد الديذاسع خ ذاست بخ د اسمتا سذاسا خاي ذ  ذااد   ذىج خةلذ

 ل105

لذاي دة:ذتخ يد ذةام  دددذاسذةسد ابددد ذاس(لذ2001اسزبددي ذفحمتذاامتذةاساطيدد ذه دد ذي

 ذذ .دا ذاسثفد  

(لذاسفددده م:ذىدددسمذ3لذيحاس ددا ذاسذةسددي ذةاسعددر ذاسذةسدد (لذ1997زهدد اة ذحداددتذىبتاسسددر ذي

ذاس تدل

(لذةا ددعذبعددضذاساددتاديذاسمسددد تمذ2019اس دديدد ذةسيددتذىدددحل ذةايلددم ي ذةدادذاامددتذي

 مددت اذ د ذاسم ح د ذةاعخ ديذتفت م دذسلةايذصعخبديذاستع مذااذة  د ذ  د ذاع

 ل74ذ-36( ذ9ي31 ذاج  ذاست بي ذاسادص ذةاستأهي البتتائي لذ

 صدعخبدي لةي س ط ب  اسمفتا  ام  دد   اساتادي استخ  (ل2012 دص ذي و ىبت اسعتيب  

 اس  ددضل اذطفد   د  است الد  ةاستا دي  ال تمدىيد  بدس ةددءم اسدتع مذةىر ت دد

ذ.ا ت   داع  ذم ي ذاذ خ  اد ستي   لدس 

(لذتفييمذةا عذخدتاديذام  دددذاسذةسد ذاسمفتاد ذسألحةددمذاسمذتةعدياذ2018ىسدع ذس يذاامتذي

د الدددديذاسع دددخ ذام سدددد ي ذاددداذا لسدددديذاس ىد ددد ذال تمدىيددد ذ ددد ذاي دةلذ
 ل17ذ-1( ذ45ي1 ذةال تمدىي 

(لذةا دددعذاسممد لددد ذام  ددددد  ذ ددد ذاسم لسدددديذ2008ىطدددد  ذلدددعيتمذةب   ددد  ذا  داددد ذي

استع يميددد ذاددداذة  ددد ذ  ددد ذاست دددد يذاستخ يددد ذةام  دددددذاسمت لددد ذذ-ست بخ ددد ا

اسمددد تم ذاسدددتةس ذسإل  دددددذاسذةسددد ذةاستخ ددد ذ ددد ذةاسم ذددد لذة  ددد ذافتاددد ذ سددد :ذ
ذ. ذة     ذاسجزائ اسم لسديذاستع يمي 

(لذاساددتاديذام  دددد  ذةفك هدددذ د ذاساددتذادداذظددده مذ1998اس دادتي ذ  ددتذ بدد اهيمذاس دا د ذي

الدد ذبدسم ح دد ذاسمتخلددط ذبمت ذدد ذ ددتمذبدسمم  دد ذاسع بيدد ذاسسددعخد   ذاستسدد حذاست 

ذ.لذ داع ذاسجزائ  ذاسجزائ  لدس ذاد ستي ذ ي ذاذ خ م

اساد  ذال  دد  ذسط بد ذ داعد ذىمد ذاسماتدد ذ د ذ(لذ2008 مد ي ذصدسحذةاسطدئ  ذ  مدةذي
ذأ ي ذاست بي لذ داع ذىم ذاسماتد  ذسيبيدلذضخءذبعضذاسمت ي ايل

لذىمددة:ذدا ذابدد ذاستخ ي ذةام  دددذاسذةسد (لذ1999أدا  ذ عبدةذةتيم ذىبتاسجدب ياسة  ذ ذ

ذصةدءل

ختاديذام  ددذ  ذاسم ح  ذاسثد خ  ذحسدذف اءذ(لذ2007 ذطدزي ذأ اي ذةسخأيد ذاس د م ذي
اسطددرحذةاست ددد يذاستخ يدد :ذد الدد ذايتا يدد ذبم لسددديذاستع دديمذاسثددد خيذبخل دد ذ

ذ. سذطيذ 
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(لذاسعم يدد ذال  دددد  ذ دد ذاسم ح دد ذاسثد خ دد ذةدة هدددذ دد ذاعدسجدد ذ2011ي ذطدددزي ذأ  مدد ذ

 سدذطيذ :ذ داعدد ذذ لددس ذدأتدخ ادذ يد ذاذ دخ د ا د ريذاسم اهددذاسمتمدت سلذ

ذالخخمذاذتخ يل

لذاستخ يد ذاست بدخيذةام  دددذاسذةسد ذبدياذاسذ   د ذةاستطبيدد(لذ2002اس يس  ذةهيددذاجيدتذي

ذادسطد:ذاذ خ ايذآةس دل

(لذ ددخدمذاساددتاديذام  دددد  ذةىر ت دددذبسددمديذ2018اسمامددخدي ذاعيددخعذبطدد ذ اضدد ذي

( ذ2ي3 ذاج  ذاسع خ ذاست بخ د اس ا ي ذست ذاسم  ت اذاسطربيياذبم  ذاسم  ا لذ

 ل192ذ-167

لذاسفدددده م:ذا تبددد ذام  دددددذةاستخ يددد ذاست بدددخيذةاسم ذددد (لذ1976ا لددد  ذلددديتذىبتاساميدددتذي

ذاساد ج ل

ام  دددذ ا أدز  د  اسمفتاد  ام  ددد   اسادتادي (لذتفيديمذ دخدم2009زيياسم د تا  ذةاسةدزا

 اسمتخ دع اسط بد    اهدد ىمددة(ذأمدد  ددبخسذيلد طذ  اسسد طدة بجداعد  اسطربد 

ذ.61-22(ذ3ي19  أ ي ذاست بي  اج   تا   مل

 دددخدمذاسادددتاديذ(لذ2006اسم ددد تا   ذلددد   اذ بددد اهيمذةاسةدددزازي ذاذددددمذبذدددهذخ ددديدذي
اسمفتا ذ  ذا أزذال  ددذاسطرب ذبجداع ذاسس طدةذ دبخسذأمدذ  اهددذام  دد  ذ

ذلذل طذ ذىمدة:ذ داع ذاسس طدةذ دبخسلاسط ب ذاسمتخ عذتا   م

(لذد   ذامد ل ذاساتاديذام  دد  ذاسمفتا ذس ت ميلايذاسمخهخبدديذ2017اعتخ  ذد ذدذخدستذي

مع مدددي:ذد الدد ذبدسم ح دد ذالبتتائيدد ذادداذة  دد ذ  دد ذاسمددت  ايذةاسم  ددتايذةاس

 ل150ذ-106( ذ17ي5 ذاج  ذاست بي ذاسادص ذةاستأهي تفخ مي لذ

(لذاسممد لدديذاسخا عيد ذةاسمثدسيد ذسعم يد ذاستخ يد ذةام  دددذ1991اسمذدة ذبد ذىبتذحمتذخدةذي

ل سدد  ذأمدددذ ددت أ دذاسطدسدددذبدسم ح دد ذاسثد خ دد ذ دد ذاسمم  دد ذاسع بيدد ذاسسددعخد  لذ
ذ.73ذ-13 ذاسباخثذاست بخ  ذةاسذةسي 
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