
حٓذف ْزِ انذساعت إنٗ يؼشفت يذٖ انخضاو إداسة خايؼت بٕنٛخكُك فهغطٍٛ بإخشاءاث انغاليت ٔانصحت انًُٓٛت ٔحطبٛقٓا فٙ 

يخخبشاحٓا ٔيشاغهٓا ٔانكشف ػٍ يذٖ حٕفٛش ٔعائم انغاليت ٔانصحت انًُٓٛت فٛٓا ٔدساعت ٔاقغ حذسٚب انؼايهٍٛ فٙ ْزِ 

 ًُٓٛت ٔيؼشفت يذٖ حطبٛق األَظًت ٔانقٕاٍَٛ انًخؼهقت بانغاليت ٔانصحت انًُٓٛتانًخخبشاث ػهٗ إخشاءاث انصحت ٔانغاليت ان

ٔنغاٚاث رنك حبُج انذساعت انًُٓح انٕصفٙ ٔاػخًذث ػهٗ انالعخباَت كأداة ندًغ انبٛاَاث انثإَٚت يٍ انؼايهٍٛ فٙ يخخبشاث 

ٔيشاغم خايؼت بٕنٛخكُك فهغطٍٛ ٔسغبت يٍ انباحثت فٙ انحصٕل ػهٗ أػهٗ دسخاث انذقت فقذ حًج دساعت كافت أفشاد يدخًغ 

اعخباَت أ٘  33اعخباَت يٍ أصم  35ٚغ أداة انذساعت ػهٛٓى ٔبؼذ انخٕصٚغ اعخشخاع انذساعت ) يغح شايم نهًبحٕثٍٛ( ٔحٕص

  SPSS%( خضؼج خًؼٛٓا نهخحهٛم باعخخذاو بشَايح 3.65بُغبت )

حظٓش َخائح انذساعت أٌ اإلداسة انؼهٛا نهدايؼت حقٕو بخطبٛق إخشاءاث انصحت ٔانغاليت انًُٓٛت بذسخت يخٕعطت ٔأٌ انؼايهٍٛ 

ٚخفقٌٕ بذسخت يخٕعطت ػهٗ حٕفش انصحت ٔانغاليت انًُٓٛت فٙ يحٛط انؼًم كًا حبٍٛ أَٓى يخفقٍٛ بذسخت قهٛت ػهٗ حذسٚبٓى ػهٗ 

ُٓٛت فٙ خايؼت بٕنٛخكُك فهغطٍٛ كًا ٚخضح يٍ انُخائح أٌ انؼايهٍٛ يخفقٍٛ بذسخت يخٕعطت ػهٗ انصحت ٔانغاليت انًإخشاءاث 

يذٖ االنخضاو بخٕفٛش ٔحطبٛق انهٕائح ٔاألَظًت ٔانقٕاٍَٛ انًخؼهقت بانصحت ٔانغاليت انًُٓٛت فٙ يخخبشاث ٔيشاغم خايؼت 

حؼض٘ نًخغٛش اندُظ ٔانؼًش ٔعُٕاث انخبشة ٔانًغخٕٖ  بٕنٛخكُك فهغطٍٛ فٙ يذٖ حطبٛق اخشاءاث انصحت ٔانغاليت انًُٓٛت

 انخؼهًٛٙ ٔطبٛؼت انؼًم 

فٙ ضٕء انُخائح انغابقت حٕصٙ انباحثت بًدًٕػت يٍ انخٕصٛاث أًْٓا حٕفٛش االيكاَٛاث انًانٛت ٔانفُٛت انالصيت نخطبٛق انصحت 

بانصحت ٔانغاليت انًُٓٛت نهؼايهٍٛ فٙ اندايؼت  ٔانغاليت انًُٓٛت فٙ يخخبشاث اندايؼت ٔيشاغهٓا ٔػقذ دٔساث حذسٚبٛت خاصت

ٔيخخبشاحٓا بشكم دٔس٘ حشكٛم نداٌ نهغاليت انًُٓٛت حًاسط دٔسْا فٙ حطٕٚش اخشاءاث انصحت ٔانغاليت انًُٓٛت فٙ اندايؼت 

ٍ يُاعبت ٔاٌ ٔخذ انقهٛم يُٓا فٓٙ بحاخت انٗ اعُاد ٔدػى ٔحٕفٛش يخاسج انطٕسئ بانًخخبش بانًشغم بأػذاد كافٛت ٔأياك

انًشغم يٍ حٛث خضاَاث نإلعؼافاث األٔنٛت خاْضة نالعخخذاو ٔيؼذاث انغاليت  \ٔانخأكذ يٍ ٔخٕد يغخهضياث انًخخبش

انشخصٛت انًُٓٛت يٍ حذسٚب فُٙ نهًخخبش ٔاعخخذاو أدٔاحّ بانشكم انصحٛح ٔحذسٚب ػهٗ اعخخذاو طفاٚاث حذسٚب ػهٗ 

ء ٔيٍ انًًكٍ أٌ ٚخى ْزا انخذسٚب ػهٗ أٚذ٘ يخخصصٍٛ داخم اندايؼت أٔ اإلعؼافاث األٔنٛت ٔانخذسٚب ػهٗ خطط اإلخال

 خاسخا، ٔحفؼٛم أكبش انهٕائح ٔانقٕاٍَٛ انخاصت بانصحت ٔانغاليت انًُٓٛت داخم اندايؼت.


