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    ..العشب٘ث للعلْم اإلداسٗث ّالوال٘ث ّالوقشف٘ث العشب٘ث للعلْم اإلداسٗث ّالوال٘ث ّالوقشف٘ث األكادٗو٘ث األكادٗو٘ث ُؾام فْصٕ عةاط علٖ، ُؾام فْصٕ عةاط علٖ،   
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 يهخص انبحذ 

 انًؤعغيٙ األداء ححغٍٛ فٙ اإلداسٚت انؼًهٛاث ُْذعت إػادة دٔس ػهٗ انخؼشف إنٗ ْزا انبحذ ْذف 

إػيادة  نخطبٛي  انالصييت األعاعيٛت انًخطهباث حٕفش يذٖ ٔيؼشفت فٙ انششكت انؼايت نًخابض انقاْشة انكبشٖ ،

 . فٛٓا  األداء ححغٍٛ ػهٗ ،ٔأرشْا انششكت فٙ اإلداسٚت انؼًهٛاث ُْذعت

 انبحيذ ييٍ كيم ػُٛيت ٔحكَٕيج ، انخحهٛهيٙ انٕصييٙ انًيُٓش انباحيذ اعيخخذو انبحيذ أْذاف ٔنخحقٛ  

نضًيغ  سئٛغيٛت كيدداة االعيخباَت ،ٔحى اعيخخذاو ٔػايهٍٛ ( اداسٍٚٛ ٔيذساء األقغاو سؤعاء يٕظيٗ انششكت )

 انؼًهٛياث ٔحغيٓٛم حصيًٛى إػيادة ػًهٛيتأٌ  ٔحٕصيهج انذساعيت انيٙ يضًٕػيت ييٍ انُخيائش يُٓيا  انبٛاَياث،

 األداء ححغيٍٛ فيٙ  % 60,11 اإلداسٚيت حغياْى بُغيبت انؼًهٛياث ُْذعت إػادة يبادئ حطبٛ  ػبش اإلداسٚت

 ُْذعيت إػيادة يبادئ حطبٛ  قٕٚت بٍٛ إٚضابٛت طشدٚت ػالقت ٔصٕد انذساعت ٔبُٛج ، انششكت فٙ انًؤعغٙ

 كهًا انًبادئ ْزِ حطبٛ  ٔحبُج انششكت دػًج كهًا أَّ حٛذ ، انًؤعغٙ األداء ٔححغٍٛ اإلداسٚت انؼًهٛاث

 1فٛٓا انًؤعغٙ األداء يغخٕٖ ححغٍٛ فٙ رنك عاْى

 

The role of Re- engineering administrative processes to improve institutional 

performance 

"A case study of the General Company for Greater Cairo Bakeries" 
 

Dr. Hisham Fawzi Abbas Ali 

The Arab Academy for Administrative, Financial and Banking Sciences 

abstract 

   The aim of this research is to identify the role of administrative process re-

engineering in improving institutional performance in the general company of 

Greater Cairo Bakeries, and to know the availability of the basic 

requirements necessary to implement the re-engineering of administrative 

processes in the company, and its impact on improving performance in it. 

     To achieve the research objectives, the researcher used the descriptive 

analytical approach, and the research sample consisted of all company 

employees (department heads, administrative managers, and workers), and 

the questionnaire was used as a main tool for data collection, he study reached 

a set of results, including that the process of redesigning and facilitating 

administrative processes by applying the principles of re-engineering of 

administrative processes contributes by 69,01% to improving institutional 

performance in the company, and the study showed a strong positive 

relationship between applying principles of re-engineering of administrative 

processes and improving performance The institutional, as the more the 

company supports and adopts the application of these principles, the more it 

contributes to improving the level of institutional performance. 
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 انًؤعغٙححغٛـــــٍ األداء  فٙ اإلداسٚت انؼًهٛاث ُْذعت إػادة دٔس

 انششكت انؼايت نًخابش انقاْشة انكبشٖ " " دساعت حانت
 يـقـذيـت: -1

خدقفففي ب٘مفففث هٌألوفففاج األعوفففاا، ففففٖ ّلدٌفففا الفففشاُي، بالذٌٗاه٘ر٘فففث ّعفففشعث الد ٘٘فففش ًّألفففشا لِفففزٍ    

الة٘مفففث الود ٘فففشت ّضفففا علفففٔ ال فففا و٘ي علِ٘فففا خةٌفففٖ بعفففدشاخ٘ط٘اج خغفففوع لِفففا بوْاضِفففث الدِذٗفففذاج الة٘م٘فففث 

 ّالوػافألث علٔ هْلعِا الدٌافغٖ ّخطْٗشٍ. 

ي مى خػ ففففم للوٌألوففففاج الدو٘ففففض ، ُففففٔ ضففففْدت ّ هففففي مُففففن هقففففادس الو٘ففففضت الدٌافغفففف٘ث الدففففٖ ٗورفففف    

الوٌدطفففاج الدفففٖ خ فففذهِا للعوفففيس، ُّفففزا هفففا ٗغفففدلضم علفففٔ الوؾفففشف٘ي علِ٘فففا خةٌفففٖ هفففذا   بداسٗفففث خرفففْى 

هػْسُففففا الطففففْدت، بع مى الدعففففذٗ  الطض ففففٖ فففففٖ العول٘ففففاج لففففذ ع ٗفففف خٖ بٌدففففا ص خػ ففففم لِففففزا الطففففٌظ هففففي 

بعفففادت الدرر٘فففش بؾفففر  ضفففزسٕ ففففٖ العول٘فففاج  الوؤعغفففاج الوْلفففا الدٌافغفففٖ الوغفففدِذم، لفففزل  عبفففذ هفففي

الوخدلرففث الدفففٖ خففدن ففففٖ الوٌألوففث  اففففث هٌِفففا خلفف  الوشخةطفففث بففالطْدت، ّبعفففادت خقففو٘وِا باععدوفففاد علفففٔ 

 (.6114بعدشاخ٘ط٘ث للد ٘٘ش خٌةٌٖ علٔ معال٘ا غذٗسث )بعواع٘   

 الةؾففشٗث الػ٘ففات ضْاًففا هخدلففي فففٖ مزففشج ّهدغففاسعث ضزسٗففث خ ٘ففشاج ال٘ففْم العففالن ّٗؾففِذ  

 هغفد ة  علفٔ الد ٘فشا ج ُفزٍ مزفشج غ٘فر األعوفاا، ّعول٘فاج اإلداسٕ العوف  ففٖ هطفاا ّ قًْففا

 اعفد٘عا  ًػفْ الوٌألوفاج ُفزٍ عفعٖ ففٖ خدوسف  ضذٗفذت خػفذٗاج ّفشمفح علِ٘فا اإلداسٗفث الوٌألوفاج

 خرغفا غذٗسفث ّخْضِفاج مفرفاس هفي ضذٗفذ ُفْ هفا كف  هفا معوالِفا ّالدف للن ففٖ الودطفْست الفٌألن ّاد فاا

 غذٗسفث بداسٗفث معفال٘ا خةٌفٔ ٗغفدلضم ُّفزا ضذٗفذ، ُفْ كف  هفا ّهْاكةفث ّس ّالفدو الػذازفث ففرث الوٌألوفث

 لفادست خعفذ لفن لفدداست الد ل٘ذٗفث ّالْعفا   العفام، فاألعفال٘ا ال طفا  بِفا ٗوفش الدفٖ ّالد ٘فشا ج خفدي ن

 .الػذٗسث الدطْسا ج ها الدعاه  علٔ

مهلفم  عٌفذها م ، 1996 عفام ففٖ ّبالدػذٗفذ الدغفعٌ٘٘اج بذاٗفث ففٖ الٌِذعفث بعفادت هرِفْم ّظِفش   

 ٌُففذست(الؾففِ٘ش لردابِوففا كعٌففْاى الٌِففذست ؽففاهةٖ ّضفف٘وظ ُففاهش هاٗرفف  األهشٗر٘ففاى الراخةففاى

 هفي خػولفَ بوفا الػفذٗر اإلداست عفالن ففٖ غ ٘ ٘فث زفْست الٌِفذست مغفذزح الػف٘ي ّهٌفز رلف   )الوٌألوفاج

 ّاإلضفشاساج األًؾفطث كاففث ففٖ ضفزسٕ ّبؾفر  الٌألفش بعفادت بلفٔ ففشٗػث خ ل٘ذٗفث ّدعفْت غ٘فش مفرفاس

 ّلعف  ، ال٘فْم عالوٌفا ففٖ العاهلفث ّالؾفشكاج الوٌألوفاج هفي الرس٘فش لاهفح علِ٘فا الدفٖ ّاإلعفدشاخ٘ط٘اج

 ل٘فْد هفي ّالفدخلـ معوفالِن ففٖ اإلبفذا  بلفٔ العفاهل٘ي دعفْت ففٖ ٗدوسف  ُفزا الورِفْم بل٘فَ ٗفذعْ هفا مبفشص

 الطالفاج خرط٘فش علفٔ خغفاعذ ؽفوْل٘ث بٌألفشت ب عوفالِن الوػ٘طفث األهفْسبلفٔ  ّالٌألفش ّالشخابفث الدرفشاس

 (6112 ّالػوالٖ، فشد  )العد٘ةٖ ك  فٖ الراهٌث اإلبذاع٘ث

 علفٔ ٗشكفض ُّفْ الدطفْٗش، هفذا   مغفذ الٌِفذست اإلداسٗفث العول٘فاج ٌُذعفث بعفادت هرِفْم ّٗعدةفش

 الونفافث، ال ٘وفث ّراج اإلعفدشا خ٘ط٘فث اإلداسٗفث للعول٘ففاج الطفزسٕ ّالد ٘٘فش الدقفو٘ن الغففشٗا بعفادت

 الوٌألوفث، ففٖ اإلًداض٘فث ّصٗفادت األداس خػغف٘ي بِفذم الدٌأل٘و٘فث، ّالغ٘اعفاج، ّالِ٘اكف  للفٌألن، ّكفزل 

 ( 6111  العويس ) ال شْٗخٖ، سما  ّصٗادت

 العْاهف  ّخػل٘ف  ّهغفدْٗاخَ لعٌاففشٍ الؾفاهلث الذساعفث  فيا هفي بع ٗدػ فم ع األداس خػغف٘ي بى

 خػغف٘ي ّفلغفرث العْاهف  خلف  ّخطفْٗش لدػغف٘ي الرعالفث اععفال٘ا عفي ّالةػفر ف٘فَ الدٌأل٘و٘فث الوفؤزشت

 ( 6112 الػذٗسث )الراٗذٕ، الوٌألواج خٌدِطِا عاهث .ع٘اعث  خوس  األداس

الؾففشكث العاهففث لوخففابض ال ففاُشت الرةففشٓ ُففٔ الؾففشكث الوٌففْه بِففا مًدففاش سغ٘ففي الخةففض  اى غ٘ففر     

 الوطدوفا فمفاج ّخؾفو  ضو٘فا ُّاهفث كة٘فشت  فذهاج هفي خ ذهفَ ّهة فا لوفا الوفذعن علفٔ هغفدْٓ الذّلفَ 

 اإلداسٗفث األعفال٘ا خةٌِ٘فا ألغفذذ هفي عبفذ كفاى اعداسٗفث الوعفاهيج هفي بالعذٗفذ األففشاد فِ٘فا ّٗفشخةو

 1 بِا الوػ٘طث الود ٘شاج ّهْاكةث مدا ِا فٖ الوغدوش ػغ٘يللد

  



- 23 - 
 

 انًصطهحاث انًغخخذيت فٙ انبحذ : -8

 ( ُْذعت انؼًهٛاث اإلداسٚت :1)

ُفففففٖ بعفففففادت الدرر٘فففففش األعاعففففف٘ث ّبعفففففادت الدقفففففو٘ن الطفففففزسٕ للعول٘فففففاج بِفففففذم خػ ٘فففففم خػغفففففٌ٘اج   

 (.6112ضُْشٗث فا  ث فٖ هعاٗ٘ش األداس الػاكوث هس  الدرلرث ّالطْدت ّالخذهث ّالغشعث ) دٗغلش،

 ( األداء انًؤعغٙ : 8)

خراعلِفففا هفففا عٌاففففش األداس الوؤعغفففٖ ُفففْ الوٌألْهفففث الودراهلفففث لٌدفففاش معوفففاا الوٌألوفففث ففففٖ مفففْس    

 ب٘مدِا الذا ل٘ث ّالخاسض٘ث ُّْ ٗؾدو  علٔ األبعاد الدال٘ث:

 .مداس األفشاد فٖ ّغذخِن الدٌأل٘و٘ث 

 .مداس الْغذاج الدٌأل٘و٘ث فٖ بهاس الغ٘اعاج العاهث للوٌألوث 

 .مداس الوؤعغث فٖ بهاس الة٘مث اعلدقادٗث ّاعضدواع٘ث ّالس اف٘ث 

األداس الرفففففشدٕ ّمداس الْغفففففذاج الدٌأل٘و٘فففففث باإلمفففففافث بلفففففٔ ففففففاألداس الوؤعغفففففٖ هػقفففففلث لرففففف  هفففففي 

 (.6112خ ز٘شاج الة٘مث اعضدواع٘ث ّاعلدقادٗث ّالس اف٘ث علِ٘وا) الراٗذٕ،

 انذساعت االعخطالػٛت: -3

لفففام الةاغفففر بفففسضشاس دساعفففث بعفففدطيع٘ث هفففي  فففيا الو فففابيج الؾخقففف٘ث هفففا  بعفففل معنفففاس      

اسد الةؾففففشٗث ّهففففذٗشٓ الطففففْدت ّالدففففذسٗا ، ّه ففففذهٔ الخذهففففث هطلففففظ اعداست ّس عففففاس لطاعففففاج الوففففْ

هرفففشدت ، بِفففذم الدعفففشم علفففٔ  22العفففاهل٘ي بالؾفففشكث هػففف  الذساعفففث، غ٘فففر بلفففب عفففذد الفففزٗي خفففن ه فففابلدِن 

مسا ِففففن فففففٔ هرففففاُ٘ن ّمبعففففاد ّمعففففال٘ا بعففففادت ٌُذعففففث العول٘ففففاج ، ّكففففزا هرففففاُ٘ن ّمبعففففاد خػغفففف٘ي األداس 

لوخفففابض ال فففاُشت الرةفففشٓ ، ّهفففي  فففيا خلففف  الو فففابيج خورفففي الةاغفففر اإلداسٓ الو ذهفففث بالؾفففشكث العاهفففث 

 (1هي الدعشم علٔ مسا ِن فٔ الوْمْعاج الدال٘ث : )

 ٓالؾفشكث  ففٖ العفاهل٘ي لفذٓ اعداسٗفث العول٘فاج ٌُذعفث بسعفادت الودعل فث الورفاُ٘ن ّمفْظ هفذ

 العاهث لوخابض ال اُشت الرةشٓ.

 طة٘م بعادت ٌُذعث العول٘اج اإلداسٗث.هذٓ خْفش الودطلةاج األعاع٘ث اليصهث لد 

  هفففففذٓ بدساا العفففففاهل٘ي بالؾفففففشكث عهراً٘فففففث خطة٘فففففم بعفففففادت ٌُذعفففففث العول٘فففففاج لدػغففففف٘ي األداس

 اإلداسٓ .  

 . الْالا الػالٖ لألداس الوؤعغٖ للؾشكث 

 حبٍٛ يٍ َخائش انذساعت االعخطالػٛت يا ٚهٙ : 

  ّهةففففففادح ّهشاغففففف  بعففففففادت ٌُذعففففففث بًخرفففففاك بدساا العففففففاهل٘ي بالؾففففففشكث ألُفففففذام ّعٌافففففففش

 % (4464هي العٌ٘ث ، ّبٌغةث  26العول٘اج اإلداسٗث )ّف اً إلضاباج 

                                                           
  مع كل من :مع كل من :  50250288//55//5252تم إجراء المقابالت الشخصية يوم األحد الموافق تم إجراء المقابالت الشخصية يوم األحد الموافق   ((11))

  رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة.رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة.  --  22
  ..  مدير إدارة التدريب بالشركةمدير إدارة التدريب بالشركة  --55
    مدير عام الجودة  بالشركة.مدير عام الجودة  بالشركة.  --33
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  ًبًخرففففاك بدساا العففففاهل٘ي بالؾففففشكث لودطلةففففاج خطة٘ففففم بعففففادت ٌُذعففففث العول٘ففففاج اإلداسٗففففث )ّف ففففا

 % (.32هي العٌ٘ث ، ّبٌغةث  23إلضاباج 

  ففففٔ  خػغففف٘ي األداس الوؤعغفففٖ للؾفففشكث بًخرفففاك بدساا العفففاهل٘ي لفففذّس بعفففادت ٌُذعفففث العول٘فففاج

 % (.4263هي العٌ٘ث ، ّبٌغةث  22)ّف اً إلضاباج 

  هففففي  23اًخرففففاك األداس الوؤعغففففٖ للؾففففشكث هففففي ّضِففففث ًألففففش العففففاهل٘ي بِففففا ) ّف ففففاً إلضابففففاج

 %( .3263العٌ٘ث، ّبٌغةث 

 انذساعاث انغابقت :  -4

 قغى انباحذ انذساعاث انغابقت انٙ يا ٚهٙ : 

 خٌاّلح ٌُذعث العول٘اج اإلداسٗث.دساعاج  -2/1

 دساعاج خٌاّلح األداس الوؤعغٖ . -2/6

 دساعاج خٌاّلح العيلث ب٘ي ٌُذعث العول٘اج اإلداسٗث ّاألداس الوؤعغٖ . -2/2

 ٔرنك كًا ٚهٙ :

 دساعاث حُأنج ُْذعت انؼًهٛاث اإلداسٚت. -4/1

 إلعففادت الػاعففوث الٌطففاظ عْاهفف  ّفػففـ هعشفففث (Francis&Zairi,2007)اعففدِذفح دساعففث    

 هؤعغفاج زفيذ علفٔ خطة٘ ِفا خفن غ٘فر ،)غالفث  )دساعفث  الدعلف٘ن العفالٔ ففٖ اإلداسٗفث العول٘فاج ٌُذعفث

 العول٘ففاج ّعففعح ٌُذعففث بعففادت هرِففْم بدطة٘ففم ّالدففٖ لاهففح هال٘ضٗففا، فففٖ العففالٖ للدعلفف٘ن  افففث

ٗنففوي  ّامففع ًوففْرش بلففٔ للْفففْا ّرلفف  للٌطففاظ ، الػاعففوث العْاهفف  خلفف  هٌالؾففث بلففٔ الذساعففث

 الش ٘غف٘ث الػاعفوث الٌطفاظ عْاهف  خػذٗفذ  فيا هفي العول٘فاج، ٌُذعفث إلعفادت ًفاضع خٌر٘فز للوؤعغفاج

 الةفشاهص خلف  خٌر٘فز ّكفزل  لةشاهطِفا الدخطف٘و ففٖ العفالٖ الدعلف٘ن هؤعغفاج خغفاعذ مى لِفا بػ٘فر ٗورفي

 .بٌطاظ

الطوفاعٖ ،  ُّفٖ العوف  للٌطفاظ الػاعفوث الش ٘غف٘ث العْاهف  هفي هطوْعفث بلفٔ الذساعفث ّخْففلح

 الوعلْهفاج، خرٌْلْض٘فا ًألفن للعفاهل٘ي،  الوطضٗفث ّالوراففتج الطفْدت بداست ، ًألفام الرعالفث الد ٘٘فش بداست

  .الوؾاسكث ّصٗادت الة٘شّلشاه٘ث ،ّ رل الوال٘ث الوْاسد ّكاف٘ث الرعالث الوؾاسٗا بداست

ِففففضت الوػل٘ففففث ًّؾففففاهاخِا الخذه٘ففففث ( خطففففْٗش خٌأل٘وففففاج األض6112كوففففا اعففففدِذفح دساعففففث )ؽففففعح،   

ّبصالفففث هفففا بِفففا هفففي اصدّاش اّ خنفففاس  ّهشاعفففات الدٌاعفففا بففف٘ي الدٌألففف٘ن اإلداسٓ للْغفففذت الوػل٘فففث ّغطفففن 

ّهة٘عففففث ّالوِففففام الوٌْهففففث بِففففا ، ّ خػغفففف٘ي ًْع٘ففففث الخففففذهاج الو ذهففففث للوففففْاهٌ٘ي هففففي لةفففف  األضِففففضت 

مداس األضِفففضت ّالعفففاهل٘ي فِ٘فففا، ّخةغففف٘و  الوػل٘فففث، عفففي هشٗفففم صٗفففادت الراعل٘فففث الدٌأل٘و٘فففث، ّسففففا كرفففاست

اإلضفففففشاساج ًّألفففففن العوففففف ، ّ صٗفففففادت الدْاففففففم بففففف٘ي غطفففففن الطِفففففاص اإلداسٓ ّبففففف٘ي هدطلةفففففاج العوففففف  

ّظشّفففففَ، ّالدْضِففففاج الوغففففد ةل٘ث ًػففففْ مضِففففضت غرْه٘ففففث ملفففف  عففففذداً ّمكسففففش خخققففففاً ّمفنفففف  مداساً 

رفففاست، ّخْففففلح الذساعفففث بلفففٖ مى ّخخرففف٘ل خرفففال٘ي الدؾففف ٘  ّخْضفففَ الفففْفش ًػفففْ صٗفففادت الراعل٘فففث ّالر

عول٘فففث بعفففادت ٌُذعفففث اإلداست ُفففٔ الدْفففف  بلفففٔ هطوْعفففث هفففي الطفففشم ّاإلخطاُفففاج الةذٗلفففث الدفففٔ خعوففف  

بو دنففاُا علففٔ خطو٘ففا ّخْض٘ففَ هالففاج ّهففْاسد الْغففذاج الوػل٘ففث بػ٘ففر ٗػ ففم رلفف  مًغففا دسضففث هفففي 

ٗرفففْى الةفففذٗ  هورٌفففاً مّ ففففٔ اإلًطفففاص ففففٔ بهفففاس الوعط٘فففاج ّالوػفففذداج الدفففٔ ًدعاهففف  هعِفففا، بؾفففشه مى 

ًطفففام لفففذساج اإلداست ّهالاخِفففا ّمى ٗرفففْى هؤدٗفففاً الفففٔ خػ ٘فففم األُفففذام الوخدفففاست مّ بعنفففِا. ّٗورفففي 
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خقففففٌ٘ي الةففففذا   الوداغففففث لعول٘ففففث بعففففادت ٌُذعففففث اإلداست الففففٔ ًففففْع٘ي معاعفففف٘٘ي ُوا:بففففذا   الوغففففدْٓ 

األُففففذام، ّ بففففذا   الوغففففدْٓ  األعلففففٔ ُّففففٔ اإلعففففدشاخ٘ط٘اج الدففففٔ خعدوففففذُا فففففٔ دفففففا هْاسدُففففا باخطففففاٍ

 األدًٔ ّ ٗ قذ بِا الدرد٘  الزٓ خلط  الَ٘ اإلداست خٌر٘زاً إلعدشاخ٘ط٘ث هعٌ٘ث. 

 كل٘ففاج عوففذاس خطة٘ففم بهراً٘ففث هففذٓ بلففٔ الدعففشم ( بلفف6119ٖدساعففث )بٌففٖ ع٘غففٖ، ّ ُففذفح   

 العوفذاس ًألفش ّضِفث هفي خطة٘ ِفا ّهعْلفاج اإلداسٗفث لعول٘فث الٌِفذست األسدً٘فث الطاهعفاج ففٖ الدشب٘فث

 األسدً٘فث الطاهعفاج ففٖ األلغفام ّس عفاس ضو٘فا عوفذاس هفي الذساعفث عٌ٘فث خرًْفح األلغفام ّس عفاس

 اعففدةاًث بةٌففاس الةاغففر لففام مُفذام الذساعففث ّلدػ ٘ففم .لغففن ّس فف٘ظ عو٘ففذا ( 23 عففذدُن ) ّالةفالب

 الٌِففذست لعول٘ففث الطاهعففاج األسدً٘ففث فففٖ الدشب٘ففث كل٘ففاج عوففذاس خطة٘ففم بهراً٘ففث هففذٓ عففي للرؾففي

 فففٖ ظاُشٗففث فففشّم مُوِففاّضْد هففي ًدففا ص الذساعفث بلفٔ خْففلح ّلفذ خطة٘ ِفا ّهعْلفاج اإلداسٗفث

 الدشب٘فث كل٘فث خطة٘فم عوفذاس بهراً٘فث هطفاعج هفي هطفاا كف  علفٔ مًرغفِن العوفذاس خ فذٗشاج هدْعفطاج

 الػال٘ففث، ّالْظ٘رفث العلو٘فث، الشخةففث هد ٘ففش ّغغففا اإلداسٗففث، الٌِففذست لوةففذم األسدً٘فث الطاهعفاج ففٖ

خشضففا  العوفذاس خ ففذٗشاج هدْعففطاج ففٖ بغقففا ٘ث دعلففث راج ففشّم ّضفْد الخةفشت،ّ عففذم ّعفٌْاج

 ففشّم ّضفْد الذساعفث ،ّعفذم مدات هطفاعج ضو٘فا علفٔ الخةفشت ّعفٌْاج العلو٘فث ، الشخةفث لود ٘فشٕ

 علففٔ ضو٘ففا الخةففشت عففٌْاج لود ٘ففش خشضففا العوففذاس خ ففذٗشاج هدْعففطاج فففٖ بغقففا ٘ث دعلففث راج

 بف٘ي ففشّم ّضفْد ّخةف٘ي ال فشاس، هغفاًذت ًّألفن العوف ، ب٘مفث هطفاا باعفدسٌاس الذساعفث، مدات عجهطفا

  1عٌْاج ف كسش  ( 11 الخةشت ) ّفمث عٌْاج ( 4 ) هي مل  فمـــث الخــةشت

 الػاعففوث الٌطففاظ عْاهفف  بوعشفففث (Salimifard & Ghorbanpur,2010)دساعففث  ّ اُدوففح

 ًوفْرش  اعفدخذام علفٔ الذساعفث ّاعدوفذج ،  األٗشاً٘فث الةٌفْا ففٖ العول٘فاج ٌُذعفث بعفادت لدطة٘فم

(Interpretive) Structural Modeling بلففٔ الدْففف  الذساعففث خْفففلح  ال٘ففَ هففا اُففن ّهففي 

 بلدفضام : الةٌفْا ُّفٖ ففٖ العول٘فاج ٌُذعفث بعفادت خطة٘فم ًطفاظ هفذٓ ففٖ خفؤزش عْاهف  مسبعفث ّضفْد

 الوعلْهفاج ، خ ٌ٘فث ، اإلداسٕ الد ٘٘فش ( الدٌأل٘وفٖ ّالد ٘٘فش ، الوال٘فث الوفْاسد ّخفْف٘ش ، العل٘فا اإلداست

  .) الوغاّات ز افث ، العو٘  سماس ، الة٘شّلشاه٘ث خ ل٘  ( الطْدت ّاداست ،) الوؾشّ  بداست

( ّمففا ًوففْرش لدػ ٘ففم خػغفف٘ي الخففذهاج الطة٘ففث  (Rateb, et al ,2011كوففا اعففدِذفح  دساعففث   

ٌُذعفففث بعفففادت بٌفففاس العول٘فففاج اإلداسٗفففث الو ذهفففث بْاعفففطث ُ٘مفففث الدففف ه٘ي هفففي  فففيا بد فففاا فلغفففرث بداست 

القفففػٔ ّرلففف  بعفففدٌادا الفففٔ الورًْفففاج الدال٘فففث ًألفففام الػطفففض بفففالدشك٘ض علفففٔ العو٘ففف  ، عول٘فففاج الرػفففـ 

 الوع٘اسٗث، الد اسٗش الطة٘ث الخامعث للػواٗث ، خطْٗش الةٌ٘ث الدػد٘ث،ّ بٌاس ال ذساج.

بعفففادت الةٌفففاس علفففٔ خ ٘فففذ العوفففيس بٌألفففام الػطفففض ّّلفففح الدْفففف٘  ّخْففففلح الذساعفففث بلفففٖ مفففشّست 

للخذهفففث ففففٔ الوْلفففا ّخفففاسٗل ّسمفففا العو٘ففف  ّالعفففاهل٘ي زفففن ل٘فففاط الوخشضفففاج الوال٘فففث هفففي  فففيا زفففيذ 

 هشاغ  ُّٔ:

الِ٘رفففـ  : ّخفففن الدشك٘فففض علفففٔ خطذٗفففذ ّبففففيظ الوةفففأً ّبعفففدةذاا األزفففاذ ّالوعفففذاج ّبًؾفففاس ًألفففن      -م

 الوعلْهاج ّاعخقاا. ف٘اًث ّخطْٗش ًألن
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العول٘ففث: ّاؽففدولح علففٔ خرع٘فف  ملغففام  ذهففث العوففيس ًّألففام غطففض بففالروةْ٘خش، ّخٌرةففز ًألففام كففْدٓ  - 

ضذٗفففذ لدغفففط٘  ب٘اًفففاج العوفففيس ّخػفففذٗر ًألفففام الوشالةفففث، ّخطفففْٗش ال٘فففث هشاضعفففث راخ٘فففث بالٌغفففةث 

 للعاهل٘ي فٔ الع٘اداج .

 امففعث للوشاضعففث ّلففذ ضففشٓ الدعاهفف  هففا فففْس الوخشضففاج: ُّففٔ خففؤدٓ الففٔ الدػغفف٘ي لففْ كاًففح  -ش

عففذم الشمففا للعو٘فف  ّخػغفف٘ي الخففذهاج الو ذهففث للعففاهل٘ي ّخطففْٗش خففذسٗةِن ّصٗففادت هعففذا الدفففذفم 

للعفففاهل٘ي ّخ ْٗفففث الد ٘فففذ للعوفففيس ّالػنفففْس ففففٔ الوْعفففذ الوػفففذد مّ بضفففشاس هرالوفففاج لد طفففاس 

 بسل اس الػنْس مّ خعذٗ  الو ابيج ها األهةاس.

مى الدػغفف٘ي فففٔ الِ٘رفف  مغففذذ زففْست فففٔ الدطذٗففذ ّاإلفففيظ ّاألزففاذ ّاعففدةذاا الوعففذاج  ّلففذ خةفف٘ي 

ّبًؾفففاس مًألوفففث فففف٘اًث ّمففففةع الػطفففض بفففالروةْ٘خش ّضفففشٓ بًؾفففاس هْلفففا علفففٔ ؽفففةرث الْٗفففا ّخفففْف٘ش 

هقففففادس هعلْهاخ٘ففففث ّّمففففا لففففْاً٘ي ّلففففْا ع ّع٘اعففففاج ّبضففففشاساج ّكد٘ةففففاج بسؽففففاد ّخْصٗففففا ًوففففارش 

 لخذهث العويس. فػـ هةٔ ضذٗذت ّملغام

 ففٖ العول٘فاج ٌُذعفث عول٘فث خطة٘فم خػل٘ف  بلفٔ (Sibhato & Singh,2012) دساعفث  ُّفذفح

 ٌُذعفث خطة٘فم ّفعال٘فث الوؤعغفاج، لدلف  الػال٘ففث الػالفث األزْ٘ب٘فث ، ّخةف٘ي العفالٖ الدعلف٘ن هؤعغفاج

 ك٘في ّخرغف٘ش الرؾف ، مّ الٌطفاظ بلفٔ الوؤدٗفث خعفشك العْاهف  الذساعفث مى كوفا اإلداسٗفث ، العول٘فاج

 ضوفا ، ّلفذ العفالٖ الدعلف٘ن هؤعغفاج ففٖ العول٘فاج اإلداسٗفث ٌُذعفث عول٘فث علفٔ العْاهف  خلف  خفْزش

هففا  ّالو ففابيج الدففذسٗظ ُ٘مففث معنففاس هففي هغففع بعففدةاًث ( 141هشٗففم) عففي الة٘اًففاج الةاغففر

 عول٘فث ففٖ فعفاا غ٘فش الوؤعغفاج مداس مى الٌدفا ص ،ّ مظِفشج األعاعف٘ث العول٘فث مففػا  األكفادٗو٘٘ي

 الٌدفا ص ّمّمفػح هفٌخرل، الوؤعغفاج خلف  خ فذم ّمى ٌُذعفث العول٘فاج ، مُفذام ّخػ ٘فم الدْافف 

 خفذسٗا عفذم( هفي كف  مى مّمفػح كوفا الد فذم ، ُفْ خ ٘ف٘ن افغفدشاخ٘ط٘ث ًطفاظ عْاهف  مُفن مى مٗنفاً 

 بط٘مفث، ًدفا ص هفا الوػةطفث ّاإلداست ، الد فذم الرعلفٖ خخرفٖ الدفٖ الْالع٘فث غ٘فش ّالد فاسٗش الوفْظر٘ي،

 الوعلْهففاج خرٌْلْض٘ففا ّعطففض اإلعففدشاخ٘ط٘ث ، فففٖ خوْٗفف  العل٘فا اإلداست ّخففشدد اإلداست، خػذٗففذ عفذم

 العول٘ففاج ٌُذعففث معففدشاخ٘ط٘ث علففٔ ًطففاظ عففلةًا الوففؤزشت العْاهفف  اإلعففدشاخ٘ط٘ث( هففي هدطلةففاج لففذعن

 . اإلداسٗث

 معففدشاخ٘ط٘ث كفف دات بالٌِففذست (Goksoy, Ozsoy, & Vayvay,2012) دساعففث  ّ اُدوففح

 خشك٘فا ففٖ الطٌغف٘اج الودعفذدت بغفذٓ الؾفشكاج ففٖ الذساعفث هة فح ّلفذ ، الدٌأل٘وفٖ الد ٘٘فش إلداست

 هفي الذساعفث ال٘فَ خْففلح هفا ّهفي اُفن ، هرفشدت ( 33لْاهِفا) لعٌ٘فث اععفدةاًث اعفدخذام علفٔ ّاعدوفذج

 الدفضام : ُفٖ الدطة٘فم ففٖ الٌطفاظ معفةا  الؾفشكث، ّهفي مُفن ففٖ للٌِفذست الط٘فذ ُفْ الدطة٘فم   ًدفا ص

 الرعالفث اعخقفاعج ، الوٌاعفةث خفْف٘ش الوفْاسد ، ّدعوِفا الرعالفث ال ٘فادت ، الٌِفذست لدطة٘فم العل٘فا اإلداست

 فعال٘ففث ، الٌِفذست كرففاست فشٗففم ، الطوففاعٖ العوفف  ، ّازٌاسُففا الٌِففذست عول٘ففاج لةفف  الوففْظر٘ي هفا

 ّالدشك٘ففض علففٔ ، الؾففشكث معففدشاخ٘ط٘ث هففا الٌِففذست معففدشاخ٘ط٘ث هيسهففث ، الوعلْهففاج خرٌْلْض٘ففا

   .العويس

 العْاهفف  هففي العذٗففذ بلففٔ (Ringim , Razalli &Hasnan,2012)دساعففث  ّ مؽففاسج  

 اعفدخذام علفٔ ّالوعدوفذ الةٌفْا الٌ٘ط٘شٗفث ففٖ الوطة فث دساعفدِن فرفٖ ، الٌِفذست خطة٘فم ففٖ الوفؤزشت

 مُو٘فث  ًدفا ص اسعفث هفي اا ال٘فَ خْففلح هفا مُفن ّهفي ، هرفشدت ( 213) لْاهِفا لعٌ٘فث اععفدةاًث

بفف٘ي  ّالوْاسهففث ، الوعلْهففاج خرٌْلْض٘ففا فففٖ اععففدسواس  ُّففٖ الٌِففذست خطة٘ففم فففٖ الدال٘ففث العْاهفف 
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 بدطة٘فم الوفْظر٘ي ّالدفضام  ، العوففيس علفٔ ّالدشك٘فض ، الؾففشكث ّاعففدشاخ٘ط٘ث الٌِففذست اعفدشاخ٘ط٘ث

 الوفْظر٘ي ّخفذسٗا ، الٌِفذست خطة٘فم هشاغف  ضو٘فا ففٖ الوفْظر٘ي هفا الرعالفث ، ّاعخقفاعج الٌِفذست

  . للدطة٘م الوٌاعةث الوال٘ث ّخْف٘ش الوْاسد ، ّخعل٘وِن

 العلو٘ففاج ٌُذعففث بعففادت خطة٘ففم بفف٘ي بذساعففث العيلففث ( 6112دساعففث) دهٌِففْسٕ، كوففا اُدوففح  

 الدفضام : ُّفٖ الغفعْدٗث العشب٘فث الطْٗفث الخطفْه ففٖ علفٔ خطة٘ ِفا الوفؤزشت العْاهف  ّبعفل اإلداسٗفث

 العٌ٘ففث غطففن بلففب ، غ٘ففر الدٌأل٘و٘ففث ّالس افففث الدٌأل٘وففٖ ، ّالد ٘٘ففش ، الٌِففذست بةففشاهص العل٘ففا اإلداست

 هفي لِفزٍ الذساعفث اليصهفث الة٘اًفاج ّضوعفح ، العفاهل٘ي هفي ) 346 (الذساعفث  ُفزٍ ففٖ الوؾفاسكث

ٌُففذست  خوففح الدففٖ األلغففام فففٖ للعففاهل٘ي لعؾففْا ٘ثا العٌ٘ففث الةاغسففث ّاعففدخذهح اععففدةاًث ،  ففيا

 الْففر٘ث اإلغقفا ٘ث األعفال٘ا باعفدخذام الة٘اًفاج ُّغللفح ، الغفعْدٗث العشب٘فث الخطفْه ففٖ عول٘اخِفا

 ّالد ٘٘ففش الٌِففذست مُوِففا مى خطة٘ففم هففي ًدففا ص بلففٔ الذساعففث خْفففلح ّلففذ ، ّالدػل٘ل٘ففث الوٌاعففةث

 ّالدفضام  الس اففث الدٌأل٘و٘فث خطة٘فم ضفاس بٌ٘وفا ، اإلٗطاب٘فث بلفٔ خو٘ف  هدْعفطث بذسضفث كفاى الدٌأل٘وفٖ

 هػف  الٌِفذست خطة٘فم ففٖ الوفؤزشت العْاهف  مى ، الغفلة٘ث بلفٔ خو٘ف  هدْعفطث بذسضفث العل٘فا اإلداست

 لوفا ّف فاً  خ ز٘شُفا خشخ٘فا ّٗورفي   ، بٌغفا هدراّخفث الٌِفذست خطة٘فم علفٔ الدف ز٘ش علفٔ لفادست الذساعفث

 عيلففث ّضفْد الٌِففذست، بفذعن اإلداست العل٘ففا الدففضام ، الدٌأل٘وفٖ الد ٘٘ففش ، الدٌأل٘و٘ففث الس اففث : ٗف خٖ

 الٌِفذست،ّ  خطة٘فم علفٔ الوفؤزشت العْاهف  ضو٘فا ّبف٘ي الٌِفذست خطة٘فم بف٘ي ّهعٌْٗفث هْضةفث اسخةفاه

 هػف  الٌِفذست خطة٘فم علفٔ الوفؤزشت للعْاهف  الوغفد لث هفي الود ٘فشاج العذٗفذ بف٘ي هعٌْٗفث ففشّم ّضفْد

 الدٌأل٘و٘فث الد ٘فشاج ّعوف  العل٘فا ، اإلداست الدفضام خػ ٘فم هفي الغفعْدٗث الخطفْه خورفي الذساعفث ّبف٘ي

 . للٌِذست فعاا خطة٘م لٌطاظ ّالرعالث الوٌاعةث الس افث الدٌأل٘و٘ث ّخِ٘مث ،

بلففففٔ الد كففففذ هففففي الخةففففشت الٌ٘ط٘شٗففففث فففففٖ الدعلفففف٘ن  (Obi& Ibezim,2013)كوففففا ُففففذفح دساعففففث    

الطفففففاهعٖ باعفففففدخذام بعفففففادت ٌُذعفففففث بداست الوعلْهفففففاج اإلعفففففدشاخ٘ط٘ث ، رلففففف  مى الدعلففففف٘ن الطفففففاهعٖ ٗفففففدن 

خْضِ٘فففَ ب ُفففذام ّامفففػث ، ّخػ ٘ ِفففا ٗدطلفففا بعفففادت الٌِذعفففث هفففي  فففيا بداست الوعلْهفففاج اإلعفففدشاخ٘ط٘ث 

الطاهعففففث الٌ٘ط٘شٗففففث بؾففففر  كة٘ففففش فففففٖ عول٘ففففث ٌُذعففففث ، ّل ففففذ اعففففدسوشج هؤعغففففاج الدعلفففف٘ن العففففالٖ ّ

األعوفففاا، ّاععفففدرادت هفففي خرٌْلْض٘فففا الوعلْهفففاج لدػغففف٘ي الخفففذهاج ّ رفففل الدرفففال٘ي، ّلدػ ٘فففم ُفففذم 

الذساعفففث خفففن ّمفففا زيزفففث معفففملث للةػفففر ّفشمففف٘ث ّاغفففذت ، خفففن اإلضابفففث عٌِفففا ّا دةاسُفففا علفففٔ الدفففْالٖ، 

( هفففذٗش هعلْهفففاج ففففٖ  221ا الذساعفففث ّالةفففالب عفففذدُن )ّخفففن اعفففدخذام اعفففدةاًث لطوفففا الة٘اًفففاج هفففي هطدوففف

ّغفففذاج ًألفففام الوعلْهفففاج ففففٖ الطاهعفففاج اعخػادٗفففث ففففٖ ً٘ط٘شٗفففا، ّخفففن الدػ فففم هفففي ففففػث اععفففدةاًث هفففي 

 لة  زيزث هي  ةشاس فٖ بداست الوعلْهاج اإلعدشاخ٘ط٘ث.

 الدشب٘فث ٗاجهفذٗش ففٖ األلغفام س عفاس مداس ّالفا هعشففث بلفٔ (6113دساعفث )الٌخالفث،  ّ ُفذفح 

 هدْعفو بف٘ي بغقفا ٘ث دعلفث راج ففشّم ٌُفاا كفاى برا عوفا غفضت ، ّالرؾفي هػافألفاج ففٖ ّالدعلف٘ن

 اإلداسٗففث، الخذهففث الود ٘ففشاج ) عففٌْاج بلففٔ خشضففا لذسضففث مدا ِففن الذساعففث عٌ٘ففث مفففشاد خ ففذٗشاج

 فففٖ األلغففام س عففاس مداس لدطففْٗش خقففْس زففن ملدففشاظ ّهففي ،)الطففٌظ الدخقففـ، العلوففٖ، الوؤُفف 

 الةاغسففث اعففدخذهح الذساعففث مغففشاك غففضت ، ّ لدػ ٘ففم هػافألففاج فففٖ ّالدعلفف٘ن الدشب٘ففث هففذٗشٗاج

 الدشب٘فث هفذٗشٗاج ففٖ األلغفام مداس س عفاس ّالفا لوعشففث ّرلف  الدػل٘لفٖ الْففرٖ :مّلِوفا هٌِطف٘ي،

 ، ّاعففدخذهح الدقففْس الو دففشظ إللدففشاظ الةٌففا ٖ الوففٌِص :ّالسففاًٖ غففضت، هػافألففاج فففٖ ّالدعلفف٘ن

،  لغففن ( س فف٘ظ164 ( هففي      هرًْففث عٌ٘ففث علففٔ خطة٘ ِففا ّخففن بػس٘ففث كفف دّاج اععففدةاًث الةاغسففث
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 هفذٗشٗاج ففٖ األلغفام س عفاس مداس لْالفا الرل٘فث مُوِفا مى الذسضفث هفي ًدفا ص بلفٔ الذساعفث ّخْففلح

 راج % ، عفذم ّضفْد ففشّم 22622ًغفةٖ    ّصى غقفلح علفٔ غفضت هػافألفاج ففٖ ّالدعلف٘ن الدشب٘فث

 فففٖ الخذهففث اإلداسٗففث عففٌْاج بلففٔ خشضففا الذساعففث عٌ٘ففث خ ففذٗشاج هدْعففطاج بفف٘ي بغقففا ٘ث دعلففث

 ففٖ دعلفث غقفا ٘ث راج ففشّم ّضفذج بٌ٘وفا ، )اعخقفاا – الدطة٘فم – الدخطف٘و – ال ٘فادت( الوطفاعج

، ّعفذم  عفٌْاج ( 11 )     هفي مكسفش اإلداسٗفث  فذهدِن عفٌْاج الفزٗي لقفالع ّرلف  الد ٘ف٘ن هطفاا

العلوفٖ  الوؤُف  بلفٔ خشضفا الذساعفث عٌ٘فث خ فذٗشاج هدْعفطاج بف٘ي بغقفا ٘ث دعلفث راج ّضفْد ففشّم

بف٘ي  بغقفا ٘ث دعلفث راج ففشّم خْضفذ بٌ٘وفا ،)الد ٘ف٘ن – الدطة٘فم – الدخطف٘و – الوطفاعج )ال ٘فادت ففٖ

الفزٗي  لقفالع ّرلف  العلوفٖ الوؤُف  بلفٔ خشضفا اعخقفاا هطفاا ففٖ الذساعفث عٌ٘فث خ فذٗشاج هدْعفطاج

  .عل٘ا دساعاج العلوٖ نهؤُلِ

 فففٖ الةؾففشٗث الوففْاسد ٌُذعففث إلعففادت الوةاؽففش األزففش ( ا دةففاس6113دساعففث ) ففاى، ّ ُففذفح   

 األداس عوف  ًألفن مّ هواسعفاج  فيا هفي لِفا الوةاؽفش غ٘فش األزفش بلفٔ الةؾشٕ،بمفافث األداس خػغف٘ي

 األداس بدػغفف٘ي الةؾففشٗث الوففْاسد بداست عيلففث ّخرغفف٘ش فففٖ فِففن كة٘ففش خغففاُن ّبؾففر  الدففٖ العففالٖ،

 بعفادت مبعفاد ُفٔ مسبفا  فيا هفي الوفْاسد الةؾفشٗث ٌُذعفث بعفادت ل٘فاط خفن للوٌألوفاج ، لفزا الرو٘ف 

 الوففْاسد خقففو٘ن عول٘ففاج بعففادت الوعلْهففاج، خرٌْلْض٘ففا اعففدخذام الةؾففشٗث، الوففْاسد بداست خٌألفف٘ن

بوخشضاخِفا  العفالٖ ألداسا هواسعفاج ّل٘فاط .ّالوش ّعف٘ي الش عفاس ّهفؤُيج مدّاس خ ٘فش الةؾفشٗث،

 بةعذٗفَ الةؾفشٕ األداس األداس ،ّل٘فاط معفاط علفٔ الورافف ت الدورف٘ي، الفْظ٘رٖ، اعًفذهاش ففٖ الودوسلفث

 ٌُذعففث بعففادت مى بلففٔ اإلبففذاعٖ،ّ ّخْفففلح خْفففلح الذساعففث بمففافث للغففلْا الوِففام ّالغفف٘الٖ

 مدّاس هغفاُوث خ ٘فش  فيا هفي الةؾفشٕ األداس خػغف٘ي ففٖ هةاؽفش بؾفر  خغفاُن الةؾفشٗث الوفْاسد

 الةؾففشٗث الوففْاسد بداست خٌألفف٘ن بعففادت ّهغففاُوث األّلففٔ بالذسضففث ّالوش ّعفف٘ي الش عففاس ّهففؤُيج

 خقفو٘ن " بعفادت ب بعادُفا الةؾفشٗث الوفْاسد ٌُذعفث بعفادت مى بلفٔ الذساعفث خْففلح كوفا.ملف  بؾفر 

الةؾففشٗث "  الوفْاسد بداست خٌألفف٘ن ّاعففادت الوعوْهففاج خرٌْلْض٘ففا الةؾفشٗث، ّاعففدخذام الوفْاسد عوو٘فاج

 الدفٖ العفالٖ األداس هواسعفاج خف ز٘ش  فيا هفي األداس الةؾفشٕ خػغف٘ي ففٖ هةاؽفش غ٘فش بؾفر  خغفاُن ،

 .العيلاج فٖ ُزٍ الروٖ الْع٘و دّس م زج

 فففٖ الررففشٕ الوففاا سمط فففٖ اععففدسواس مزففش خػل٘فف  بلففٔ ( 6114دساعففث) العففض ، ّ ُففذفح   

 خفن الذساعفث مُفذام ّلدػ ٘فم .العاهفث األسدً٘فث الوؤعغفاج ففٖ اإلداسٗفث العول٘فاج ٌُذعفث بعفادت خطة٘فم

( 292هطوْعففث ) هففا هٌِففا ( مع٘ففذ223علففٔ ) ّخْصٗعِففا الة٘اًففاج، ضوففا ل ففشك اعففدةاًَ خطففْٗش

 بلففٔ الذساعففث خْفففلح %( ، ّلففذ9164ًغففةدَ ) هففا مٕ اإلغقففا ٖ للدػل٘فف  فففالػث ّضففذج مًِففا

 العاهفث الوؤعغفاج ففٖ الررفشٕ الوفاا سمط ففٖ مبشصُفا مى اععفدسواس هفي كفاى الٌدفا ص هفي هطوْعفث

 اإلداسٗففث العول٘ففاج ٌُذعففث هدْعففطث ، مى بعففادت بذسضففث ضففاسج الوففذٗشٗي ًألففش ّضِففث هففي األسدً٘فث

هشخرعفث، ّ ّضفْد  بذسضفث ضفاسج الوفذٗشٗي ًألفش ّضِفث هفي األسدً٘فث العاهفث الوؤعغفاج ففٖ )الٌِفذست(

الوفففاا الررفففشٕ ففففٖ بعفففادت ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث )الٌِفففذست( ، غ٘فففر مزفففش مبعفففاد اععفففدسواس ففففٖ سمط 

 %( هي الدةاٗي فٖ بعادت ٌُذعث العول٘اج اإلداسٗث )الٌِذست(. 32خرغش ها ه ذاسٍ ) 

( الدعففففشم علففففٖ  دّس بعففففادت ٌُذعففففث العول٘ففففاج اإلداسٗففففث فففففٖ 6114ّاعففففدِذفح دساعففففث) هغففففشعٖ، 

الففففذ بففففالخشش ،ّ خرففففْى هطدوففففا الذساعففففث هففففي ضو٘ففففا خطففففْٗش األداس الففففْظ٘رٖ فففففٖ هغدؾففففرٔ الولفففف   

( اعفففدةاًَ  116( ، غ٘فففر خفففن خْصٗفففا ) 116اعداسٗففف٘ي ففففٖ هغدؾفففرٔ الولففف   الفففذ بفففالخشش ّبلفففب عفففذدُن )
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ّخوففففح اعففففدعادخِا بالراهفففف  ّالةففففذم بالدػل٘فففف  اعغقففففا ٖ ،ّ اعففففدخذم الةاغففففر الوففففٌِص الْفففففرٖ ّالففففزٕ 

هة٘عدِفففا ، ّدسضفففث ّ ضْدُفففا، ّخْففففلح  ِٗفففذم بلفففٔ ّففففي ّخػل٘ففف  الألفففاُشت الوذسّعفففث هفففي غ٘فففر:

الذساعفففث بلفففٖ هطوْعفففث هفففي الٌدفففا ص هٌِفففا مى مففففشاد هطدوفففا الذساعفففث هْاف فففْى علفففٔ ّالفففا خطة٘فففم بعفففادت 

( غ٘فففر 3( هفففي )2632ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث ففففٖ هغدؾفففرٔ الولففف   الفففذ بفففالخشش بودْعفففو غغفففابٖ )

مًفففْا  العول٘فففاج ّبغفففذاذ خ ٘٘فففشاج  ُفففذفح بداست الوغدؾفففرٔ بلفففٔ خػ ٘فففم خػغفففٌ٘اج ضُْشٗفففث علفففٔ كاففففث

معاعففففف٘ث ففففففٖ بضفففففشاساج العوففففف  ، مى مففففففشاد هطدوفففففا الذساعفففففث هْاف فففففْى علفففففٔ ّالفففففا األداس الفففففْظ٘رٖ 

( غ٘فففففر اخغفففففن خػغففففف٘ي األداس 3( هفففففي )2636بوغدؾفففففرٔ الولففففف   الفففففذ بفففففالخشش ، بودْعفففففو غغفففففابٖ )

 فففْى علفففٔ هفففذٓ هغفففاُوث الفففْظ٘رٖ باععفففدوشاسٗث ّالؾفففوْل٘ث ّالذلفففث ، مى مففففشاد هطدوفففا الذساعفففث هْاف

( 3( هفففي )2636خطة٘فففم بعفففادت ٌُذعفففث العول٘فففاج ففففٖ هغدؾفففرٔ الولففف   الفففذ بفففالخشش بودْعفففو غغفففابٖ )

غ٘فففر عفففاُوح ففففٖ خ فففذٗن الخفففذهاج بطفففْدت مفنففف  ّبدرلرفففث ّفدفففشت صهٌ٘فففث الففف  ّبغفففشعث عال٘فففث، مى مففففشاد 

٘فففاج ففففٖ هغدؾفففرٔ هطدوفففا الذساعفففث هْاف فففْى علفففٔ الوعْلفففاج الدفففٖ خػفففذ هفففي خطة٘فففم بعفففادت ٌُذعفففث العول

( غ٘فففففر مدٓ غ٘فففففا  هرِفففففْم بعفففففادت ٌُذعفففففث 3( هفففففي )2623الولففففف   الفففففذ بفففففالخشش بودْعفففففو غغفففففابٖ )

العول٘ففففاج ّاعُدوففففام بففففةعل الورففففاُ٘ن الغففففا ذت ّلقففففْس الٌألففففشت الوغففففد ةل٘ث لففففدداست العل٘ففففا بلففففٔ ّضففففْد 

 هعْلاج خػذ هي خطة٘م بعادت ٌُذعث العول٘اج فٖ الوغدؾرٔ . 

 العول٘ففاج ٌُذعففث بعففادت ّّالففا هرِففْم علففٔ الدعففشم بلففٔ (6113دساعففث ) ل٘فف ، ّ ُففذفح  

 الرلغفطٌ٘٘ث الطاهعفاج ففٖ الٌِذعفث بعفادت بف٘ي هفا العيلفث ّدساعفث بِفا، ّاألًؾفطث الوشخةطفث ّالوِفام

 الْفففرٖ الوففٌِص الذساعففث اخةعففح األُففذام ُففزٍ ّلدػ ٘ففم لِففا، الدٌافغفف٘ث ّخػ ٘ففم الو٘ففضت غففضت فففٖ

 ( هففي623هففي ) الذساعففث هطدوففا خرففْى غ٘ففر الة٘اًففاج لطوففا اععففدةاًثعلففٔ  هعدوففذت الدػل٘لففٖ

( 162اعففدشداد ) خففن ( هرففشدت142هففي ) الذساعففث عٌ٘ففث ّخرًْففح فففٖ الطاهعففاج اإلداسٗفف٘ي األكففادٗو٘٘ي

 لدػل٘فف  SPSSاعضدواع٘ففث  للعلففْم اإلغقففا ٘ث الػضهففث اعففدخذم الةاغففر % ّلففذ33بٌغففةث   هٌِففا

  1الة٘اًاج 

 الطاهعففاج فففٖ العول٘ففاج ٌُذعففث بعففادت عل الٌدففا ص الِاهففث هٌِففا مى خطة٘ففمّلففذ خْففف  الةاغففر لففة

 خطة٘ففم خففذعن الةػففر هػفف  للطاهعففاج العل٘ففا % ، مًال ٘ففادت 3164بٌغففةث   هشخرففا بوعففذا الرلغففطٌ٘٘ث

 بذسضففث لففذِٗا العففاهل٘ي بدورفف٘ي خِففدن الةػففر هػفف  % ، مى الطاهعففاج 3664بٌغففةث  الٌِذعففث، بعففادت

 ّالو٘فضت الٌِذعفث بعفادت بف٘ي بغقفا ٘ث دعلفث راج بٗطاب٘فث ، ّّضفْد عيلفث%  4466بٌغفةث  هدْعفطث

  .الطاهعاج فٖ الدٌافغ٘ث

بلففففٔ الدعففففشم علففففٔ دّس بعففففادت ٌُذعففففث العول٘ففففاج اإلداسٗففففث فففففٖ  (Yassin,2017)ّ ُففففذفح دساعففففث 

خػغففف٘ي كرفففاست اإلًدفففاش ففففٖ بداست اإلًدفففاش ففففٖ مهاًفففث عوفففاى الرةفففشٓ. اعفففدخذم الةاغفففر الوفففٌِص الْففففرٖ 

الدػل٘لففٖ لدػل٘ففف  الة٘اًففاج ّخػذٗفففذ بعفففادت الِ٘رلففث اإلداسٗفففث ّمزشُفففا علففٔ خػغففف٘ي كرفففاست اإلًدففاش ففففٖ مهاًفففث 

عوفففاى الرةفففشٓ )بداست اإلًدفففاش(. هفففي مضففف  ا د٘فففاس الرشمففف٘اج الودعل فففث بالذساعفففث ، خفففن اعفففدخذام الةشًفففاهص 

الػغففففابٖ عففففو لدػ ٘ففففم األُففففذام الوْمففففػث فففففٖ ُففففزٍ الذساعففففث. خففففن اعففففدخذام الودْ SPSSاإلغقففففا ٖ 

ّهعاهففف  اسخةفففاه ب٘شعفففْى ّخػل٘ففف  اعًػفففذاس الخطفففٖ الةغففف٘و ع دةفففاس فشمففف٘اج الذساعفففث. خففف لي هطدوفففا 

( هففففذٗشاً ّس ٘غففففاً لففففدداساج ّالوففففْظر٘ي فففففٖ بداست اإلًدففففاش بةلذٗففففث عوففففاى الرةففففشٓ. 143الذساعففففث هففففي )

ٗفففث ففففٖ مهاًفففث عوفففاى مظِفففشج ًدفففا ص الذساعفففث مى الودطلةفففاج األعاعففف٘ث إلعفففادت ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداس

٪(. ُففففزا ٗففففذا علففففٔ مى مهاًففففث عوففففاى الرةففففشٓ لففففذِٗا الػففففذ 39.31الرةففففشٓ / لغففففن اإلًدففففاش هدففففْفشت بففففـ )



- 34 - 
 

األدًفففٔ الوطلفففْ  لدٌر٘فففز بعفففادت ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث ، ُّفففٖ ًد٘طفففث ض٘فففذت ففففٖ الألفففشّم اعلدقفففادٗث 

 الػال٘ث.

ّ هفففي مُفففن ًدفففا ص خلفففف  الذساعفففث مى الودطلةفففاج األعاعففف٘ث إلعففففادت ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث فففففٖ    

٪(. ُفففزا ٗفففذا علفففٔ مى مهاًفففث عوفففاى الرةفففشٓ 39.31مهاًفففث عوفففاى الرةفففشٓ / لغفففن اإلًدفففاش هدفففْفشت بفففـ )

ألفففشّم لفففذِٗا الػفففذ األدًفففٔ الوطلفففْ  لدٌر٘فففز بعفففادت ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث ، ُّفففٖ ًد٘طفففث ض٘فففذت ففففٖ ال

٪ ، ُّفففففزٍ الٌد٘طفففففث ُفففففٖ اًعرفففففاط للْالفففففا 39.21اعلدقفففففادٗث الػال٘فففففث، مى هع٘فففففاس اععفففففدشاخ٘ط٘ث ُفففففْ 

القفففعا الفففزٕ خعفففاًٖ هٌفففَ بلذٗفففث عوفففاى / بداست اإلًدفففاش هفففي  فففيا اعفد فففاس بلفففٔ الوفففْاسد الوال٘فففث اليصهفففث 

   العو  الْ٘هٖ.لدٌر٘ز اععدشاخ٘ط٘ث بلٔ الذسضث الوطلْبث ّصٗادت عاس العو  اإلداسٕ ّ غ  هؾاك

 دساعاث اْخًج باألداء انًؤعغٙ : -4/8

( الدعفففشم علفففٖ  قفففا ـ هواسعفففاج ال ٘فففادت اععفففدشاخ٘ط٘ث ففففٖ 6112اعفففدِذفح دساعفففث ) األكلةفففٖ، 

ضاهعففففث ؽفففف شاس، ّكففففزل  الْفففففْا بلففففٖ ّالففففا األداس الوؤعغففففٖ فففففٖ ضاهعففففث ؽفففف شاس، ّاعدرؾففففام ًففففْ  

ٖ ففففٖ ضاهعفففث ؽففف شاس ّعٌاففففش دعفففن هواسعفففث ّهة٘عفففث العيلفففث بففف٘ي هفففذٕ ّمفففْظ الدْضفففَ اععفففدشاخ٘ط

ال ٘فففادت اععفففدشاخ٘ط٘ث، ّخْففففلح الذساعفففث بلفففٖ العذٗفففذ هفففي الٌدفففا ص هفففي مُوِفففا مفففعي الخطفففْاج العول٘فففث 

ّاعضففففشاساج الدٌر٘زٗففففث ليعففففدرادت هففففي الررففففاساج الودو٘ففففضت ّالوواسعففففاج العول٘ففففث ععففففد طا  عٌافففففش 

سضففففث اععففففدخذام الشؽفففف٘ذ للقففففيغ٘اج هو٘ففففضت ّالػففففشؿ علِ٘ففففا ّمففففعي بدساا هٌغففففْبٖ الطاهعففففث لذ

 كزل  بدساكِن لدْضَ ال ٘اداج بلٖ اعُدوام بالعوْه٘اج ها اعًؾ اا بالدراف٘  ّالطض ٘اج 

( الدعففففشم علففففٖ دّس األًوففففاه ال ٘ادٗففففث فففففٖ خػ ٘ففففم ضففففْدت 6112كوففففا اعففففدِذفح دساعففففث ) ضوففففاا،  

ًوففففاه األعاعفففف٘ث لل ٘ففففادت األكسففففش األداس الوؤعغففففٖ،ّالدعشم علففففٖ ًْع٘ففففث الدفففف ز٘ش اعٗطففففابٖ ّالغففففلةٖ لأل

خطة٘ فففا ففففٖ الوٌألوفففاج هسففف  الفففٌوو الدغفففلطٖ ّالفففٌوو الفففذٗو شاهٖ، ّاًدِفففح الذساعفففث بلفففٖ ّضفففْد عيلفففث 

 راج هة٘عث هدةادلث ب٘ي دّس األًواه ال ٘ادٗث ّخػ ٘م ضْدت األداس الوؤعغٖ .

علففففٖ األداس  ( الدعففففشم علففففٖ خفففف ز٘ش بداست الد ٘٘ففففش6114ّاعففففدِذفح دساعففففث) العابففففذٕ ّبففففْضيا، 

الوؤعغفففٖ ّرلففف  بفففالدطة٘م علفففٖ هؤعغفففث عففف ٖ ّففففشم الو٘فففاٍ ّغفففذت الؾفففلي األعلفففٖ بخوففف٘ظ هل٘اًفففث، 

ّخْفففففلح الذساعففففث بلففففٖ ّضففففْد عيلففففث اسخةففففاه بفففف٘ي بداست الد ٘٘ففففشّاألداس الوؤعغففففٖ ، كوففففا خْفففففلح 

 الذساعث بلٖ خ ز٘ش بداست الد ٘٘ش علٖ األداس الوؤعغٖ .

الةػففففر فففففٖ مزففففش ًطففففاظ عْاهفففف  الدخاففففف٘ث ّالدففففٖ خؾففففو   (6114ّاعففففدِذفح دساعففففث ) العوففففْػ،

علدؾفففففشٗعاج ّالغ٘اعفففففاج ّالس اففففففث الدٌأل٘و٘فففففث ّالخفففففذهاج الو ذهفففففث للوؾفففففدشك٘ي ّ فففففذهاج الؾفففففشكاج 

ّالعفففففاهلْى ّبداست الوعشففففففث ّالدرٌْلْض٘فففففا علفففففٖ األداس الوؤعغفففففٖ مفففففوي هػفففففاّس زيزفففففث ُفففففٖ األداس 

ّخْفففففلح الذساعففففث بلففففٖ هطوْعففففث هففففي الٌدففففا ص هٌِففففا اإلداسٕ ّاألداس اإلضدوفففاعٖ ّاألداس اإللدقففففادٕ ، 

مى بداست الوعشفففففث ّالدرٌْلْض٘ففففا اغدلففففح الوشخةففففث األّلففففٖ ّب ُو٘ففففث ًغففففة٘ث هشخرعففففث ، فففففٖ غفففف٘ي اغدفففف  

العفففاهلْى الوشخةففففث األ ٘ففففشت ّب ُو٘فففث ًغففففة٘ث هدْعففففطث، ّمظِفففشج ًدففففا ص الرشمفففف٘اج بففف ى ٌُففففاا مزففففش را 

 الوؤعغٖ فٖ ؽشكث اعخقاعج األسدً٘ث. دعلث اغقا ٘ث للدؾشٗعاج ّالغ٘اعاج فٖ األداس
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( الدعفففشم علفففٖ دّس الدخطففف٘و اععفففدشاخ٘طٖ ففففٖ ضفففْدت األداس 6111كوفففا اعفففدِذفح دساعفففث )علفففٖ،

الوؤعغففففٖ ، ّخطففففْٗش هعففففاٗ٘ش ّهؤؽففففشاج ل ٘ففففاط ضففففْدت األداس الوؤعغففففٖ فففففٖ الطاهعففففاج الرلغففففطٌ٘٘ث ، 

ت األداس الوؤعغفففٖ ففففٖ الطاهعفففاج ّخْففففلح الذساعفففث بلفففٖ هطوْعفففث هفففي الٌدفففا ص هٌِفففا خفففْافش مبعفففاد ضفففْد

الرلغفففطٌ٘٘ث هدوسلفففث ففففٖ بعفففذ الرلغفففرث ّالشعفففالث ّاألُفففذام، الػرفففن ّاإلداست، الٌطفففام الوؤعغفففٖ ، الوفففْاسد 

 الوؤعغاخ٘ث ّالخذهاج .

( بلفففٖ الدعفففشم علفففٖ ّالفففا الدخطففف٘و اععفففدشاخ٘طٖ ففففٖ خػ ٘فففم 6111كوفففا اعفففدِذفح دساعفففث) الفففذضٌٖ،

ؽففففشاج مداس ّامففففػث ّهػففففذداج لففففألداس الوؤعغففففٖ الراعفففف  لرافففففث ضففففْدت األداس الوؤعغففففٖ ، ّخ ففففذٗن هؤ

هرًْاخفففَ هفففي بففف٘ي الوؤؽفففشاج ّالوعفففاٗ٘ش الذّل٘فففث الدفففٖ خٌاعفففا الة٘م٘فففث الرلغفففطٌ٘٘ث،  لقفففح الذساعفففث بلفففٖ 

عففففذت ًدففففا ص هٌِففففا ّضففففْد عيلففففث بفففف٘ي هغففففدْٕ الدخطفففف٘و اععففففدشاخ٘طٖ ّهع٘ففففاس الرلغففففرث ّاععففففدشاخ٘ط٘ث 

اس الوؤعغففففٖ ، ّخففففْافش ضففففْدت الدخطفففف٘و اععففففدشاخ٘طٖ فففففٖ بعففففذِٗا ّالشعففففالث ك غففففذ مبعففففاد ضففففْدت األد

الدػل٘فففف  الة٘مففففٖ للة٘مففففث الذا ل٘ففففث ّالخاسض٘ففففث ،ّّضففففْد عيلففففث بفففف٘ي دّس الدخطفففف٘و اععففففدشاخ٘طٖ ّضففففْدت 

 األداس الوؤعغٖ .

 دساعاث اْخًج بانؼالقت بٍٛ ُْذعت انؼًهٛاث اإلداسٚت ٔاألداء انًؤعغٙ : -4/3

( الدعففففشم علففففٖ خفففف ز٘ش بعففففادت ٌُذعففففث العول٘ففففاج اإلداسٗففففثعلٖ األداس 6113اعففففدِذفح دساعففففث)غالا،

هْظرفففاً ، ّخفففن م فففز  1111الوؤعغفففٖ بفففْصاست الوال٘فففث بالطوِْسٗفففث ال٘وٌ٘فففث، ّخرفففْى هطدوفففا الةػفففر هفففي 

هضظفففي، ّخْففففلح الذساعفففث بلفففٖ هطوْعفففث هفففي الٌدفففا ص هٌِفففا ّضفففْد  212عٌ٘فففث عؾفففْا ٘ث هرًْفففث هفففي 

بعفففادت ٌُذعففث العول٘فففاج اإلداسٗففث) خةغففف٘و اعضففشاساج، ضفففْدت الخذهفففث  عيلففث رّ دعلفففث اٗطاب٘ففث بففف٘ي مبعففاد

 الو ذهث، خ ٌ٘ث الوعلْهاج، الِ٘ر  الدٌأل٘وٖ( ّاألداس الوؤعغٖ .

 يشكهت انبحذ: -5

ففففٔ مفففْس الذساعفففاج اإلعفففدطيع٘ث ّالذساعفففاج الغفففاب ث ٗورفففي خػذٗفففذ مُفففن هألفففاُش ّمعفففشاك هؾفففرلث 

 عففذم ، بالعففاهل٘ي ّالعوففيس الخافففث للوعففاهيج اسٗففثاإلد اعضففشاساج بخوففام فدففشت الةػففر فففٖ هففْا

 كة٘فشت فطفْت ّضفْد ، الؾفشكث ففٖ بِفا العوف  ٗفدن الدفٖ اإلداسٗفث اإلضفشاساج بغفةا بالشمفا ؽفعْسُن

 .بٌِ٘ا ف٘وا ّالدْاف  اإلخقاا اإلداساج العاهلث ّهشٗ ث ب٘ي

 عففام هٌففز بالؾففشكث الوففْظر٘ي ؽفؤّى بداست هففي القففادست الد ففاسٗش علفٔ الةاغففر بهففي  عٌفذ  

 ، الؾفشكث ففٖ الدٌأل٘و٘فث الِ٘اكف  ففٖ خشُف  ّضفْد علفٔ مكفذج الد فاسٗش ُفزٍ مى هعألفن ّضفذ 6113

 إلًطففاص الراف٘ففث الغففشعث خففْفش ّعففذم ال ففشاساج ، هشكضٗففث للقففيغ٘اج ّالوغففؤّل٘اج، خففذا  

 . اإلداسٗث الوعاهيج

 ( الدفف6111ٖدساعففث )ضففشاد،  بٌِ٘ففا هففي ، الطاًففا ُففزا خٌاّلففح الدففٖ الذساعففاج الففٔ باععففدٌاد  

 علففٔ بػ٘ففر خعوفف  الؾففشكث دا فف  اإلداسٗففث العول٘ففاج بعففل ٌُذعففث بعففادت مففشّست الففٔ خْفففلح

الخطففْاج  خلفف  إلخوففام الففيصم الففضهي ّخ ل٘فف  الضا ففذت الشّخٌ٘٘ففث اإلضففشاساج هففي العذٗففذ خ لفف٘ـ

   1ّالوشاغ  
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 الوؤعغفٖ األداس خػغف٘ي ففٖ اإلداسٗفث العول٘فاج ٌُذعفث بعفادت دّس لوعشففث الذساعفث ُفزٍ خف خٖ لفزل 

 الؾشكث العاهث لوخابض ال اُشت الرةشٓ . فٖ

 : الدالٖ الش ٘غٖ الغؤاا فٖ الذساعث هؾرلث ف٘اغث ٗوري ّ    

الؾففشكث العاهففث  فففٖ الوؤعغففٔ األداس خػغفف٘ي فففٖ اإلداسٗففث العول٘ففاج ٌُذعففث بعففادت ُففْ دّس هففا

 ؟ لوخابض ال اُشت الرةشٓ

  :الرشع٘ث عذد هي األعملث الش ٘غٔ هي الغؤاا ّ ٗدرش   

 اإلداسٗففث العول٘ففاج ٌُذعففث بعففادت لدطة٘ففم اليصهففث األعاعفف٘ث الودطلةففاج خففْافش هففذٓ هففا -3/1

 ؟ الؾشكث العاهث لوخابض ال اُشت الرةشٓ  فٖ

 ّ اعداسٗفففث العول٘فففاج ٌُذعفففث بعفففادت خطة٘فففم ُفف  ٌُفففاا عيلفففث راج دعلفففث بغقفففا ٘ث بففف٘ي -3/6

 ؟   الؾشكث العاهث لوخابض ال اُشت الرةشٓ فٖ ٔالوؤعغ األداس خػغ٘ي

 الفففففْظ٘رٖ، ُففففف  ٌُفففففاا خففففف ز٘ش للود ٘ففففففشاج الذٗوْضشاف٘فففففث للوغد قفففففٖ هففففففٌِن )الوْلفففففا -3/2

 بعففادت دّس ًػففْ) الخذهففث، ّالوػافألففث ّعففٌْاج العلوففٖ، ّالوؤُفف  ّالعوففش، ّالطففٌظ،

لوخفففابض الؾفففشكث العاهفففث  ففففٖ الوؤعغفففٖ األداس ففففٖ خػغففف٘ي اإلداسٗفففث العول٘فففاج ٌُذعفففث

 ؟  ال اُشت الرةشٓ

 : أْذاف انبحذ -6

 لدضابث علٔ خغا عج الةػر خغعٔ الذساعث الػال٘ث لدػ ٘م األُذام الدال٘ث :

 ففٖ اإلداسٗفث العول٘فاج ٌُذعفث بعفادت لدطة٘فم اليصهفث األعاعف٘ث الودطلةفاج خفْافش خػذٗفذ هفذٓ  -4/1

  الؾشكث العاهث لوخابض ال اُشت الرةشٓ 

 ّ اإلداسٗفففث العول٘فففاج ٌُذعفففث بعفففادت علفففٖ ًفففْ  ّلفففْت العيلفففث بففف٘ي خطة٘فففمالدعفففشم  -4/6 

 1  الؾشكث العاهث لوخابض ال اُشت الرةشٓ فٖ الوؤعغٔ اعداس خػغ٘ي

 الفففففْظ٘رٖ، خػذٗفففففذ هفففففذٕ خففففف ز٘ش الود ٘فففففشاج الذٗوْضشاف٘فففففث للوغد قفففففٖ هفففففٌِن )الوْلفففففا-4/2

 بعففادت دّس ًػففْ) الخذهففث، ّالوػافألففث ّعففٌْاج العلوففٖ، ّالوؤُفف  ّالعوففش، ّالطففٌظ،

الؾفففشكث العاهفففث لوخفففابض  ففففٖ الوؤعغفففٖ األداس ففففٖ خػغففف٘ي اإلداسٗفففث العول٘فففاج ٌُذعفففث

   ال اُشت الرةشٓ

 فــشٔض انبحذ:  -7

 خدوس  فشّك الةػر ف٘وا ٗلٖ :

 خْضفففففذ ا ديففففففاج راج دعلفففففث اغقفففففا ٘ث ففففففٖ اعفففففدطاباج الوغد قفففففٖ هفففففٌِن غفففففْا هفففففذٓ -3/1

 ففففٖ اإلداسٗفففث العول٘فففاج ٌُذعفففث بعفففادت لدطة٘فففم اليصهفففث األعاعففف٘ث الودطلةفففاج خفففْافش

 الؾشكث العاهث لوخابض ال اُشت الرةشىْف اً ع ديم  قا قِن الذٗوْضشاف٘ث.

 العول٘ففاج اإلداسٗففث ٌُذعففث بعففادت هةففادح خطة٘ففم بفف٘ي بغقففا ٘ث دعلففث راج عيلففث خْضففذ -3/6

 الوؤعغٔ. األداس ّخػغ٘ي الؾشكث العاهث لوخابض ال اُشت الرةشٓ  فٖ

 ّ ٗؾدم هي الرشك الش ٘غٖ عذد هي الرشّك الرشع٘ث الدال٘ث:   

 ّخػغ٘ي لؾشكث العاهث لوخابض ال اُشت الرةشٓ  فٖ اإلعدشاخ٘ط٘ث  ب٘ي بغقا ٘ث دعلث راج عيلث خْضذ 

 .الوؤعغٔ  اعداس
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 ال اُشت فٖ الؾشكث العاهث لوخابض  العل٘ا اإلداست ّلٌاعث الدضاهاج ب٘ي اغقا ٘ث دعلث راج عيلث خْضذ

 . الوؤعغٔ  اعداس الرةشٓ ّخػغ٘ي

 فٖ الؾشكث العاهث لوخابض ال اُشت الرةشٓ العاهل٘ي خور٘ي ب٘ي اغقا ٘ث دعلث راج عيلث خْضذ 

 .الوؤعغٔ  اعداس ّخػغ٘ي

 الؾشكث العاهث لوخابض ال اُشت الرةشٓ  فٖ الرعاا اعخقاا ب٘ي اغقا ٘ث دعلث راج عيلث خْضذ

 .الوؤعغٔ  اعداس ّخػغ٘ي

 فٖ الؾشكث العاهث لوخابض ال اُشت الرةشٓ  للد ٘٘ش اععدعذاد ب٘ي اغقا ٘ث دعلث راج عيلث خْضذ

 .الوؤعغٔ  اعداس ّخػغ٘ي

 فٖ الؾشكث العاهث لوخابض ال اُشت الرةشٓ  الوعلْهاج خرٌْلْض٘ا ب٘ي اغقا ٘ث دعلث راج عيلث خْضذ

 .الوؤعغٔ  اعداس ّخػغ٘ي

 غففْا دّس هطدوففا الةػففر اعففدطابث هدْعففطاج بفف٘ي اغقففا ٘ث دعلففث راج فففشّم خْضففذ -3/2

للؾفففشكث العاهفففث لوخفففابض  الوؤعغفففٔ اعداس خػغففف٘ي ففففٖ اعداسٗفففث العول٘فففاج ٌُذعفففث اعففادت

 ، الطففففٌظ ، الففففْظ٘رٖ الوْلففففا ( ال ففففاُشت الرةففففشٓ ّف ففففا للود ٘ففففشاج الذٗوْضشاف٘ففففث 

  1 )ّالوػافألث  ّعٌْاج الخذهث، ، العلوٖ ّالوؤُ  ّالعوش،

 أًْٛت انبحذ:  -2

 خٌةا مُو٘ث الةػر هي األعةا  الدال٘ث: 

 ال شاساج ّّامعٖ فاًعٖ لذٓ للد ٘٘ش ضذٗذت كسعدشاخ٘ط٘ث اإلداسٗث العول٘اج ٌُذعث بسعادت الدعشٗي 

فٖ الؾشكث  اإلداسٕ باألداس ليسخ اس ّاٗطابٖ عشٗا خ ٘٘ش هي لَ ّها الوطاا القٌاعٔ فٖ الخطو

 ال اُشت الرةشٓ .العاهث لوخابض 

  الخةشاج ّالرراساج ٗي ن بوا ضذٗذ هي ّالةذس ضزسٗث بقْست اإلداسٕ األداس ّالا خ ٘٘ش علٔ العو 

 1اإلعدشاخ٘ط٘ث  ُزٍ خطة٘م هشٗم عي األداس بوؤؽشاج ٗغوْ ّبوا الودْفشت

 ًَٕرس انبحذ ٔيخغٛشاحّ :  -0

 :انًغخقم  انًخغٛش  -0/1

 بلففٔ العففام ال طففا  هؤعغففاج فففٖ اإلداسٗففث العول٘ففاج ٌُذعففث بعففادت معففلْ  خطة٘ففم ٗػدففاش

 خغفففو٘دِا ٗورفففي ّالدفففٖ رلففف  إلًطفففاظ اليصهفففث األعاعففف٘ث هفففي الودطلةفففاج هطوْعفففث خفففْفش

 (6112 ّالػوالٖ، )العد٘ةٖ خل  الودطلةاج ، هي للٌطاظ الػاعوث بالعْاه 

 اإلعدشاخ٘ط٘ث.  

 العل٘ا اعداست ّلٌاعث الدضام.  

 الوعلْهاج خرٌْلْض٘ا .  

 اعخقاا .  

 1 العاهل٘ي خور٘ي 

 للد ٘٘ش اععدعذاد .  
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 :انخابغ انًخغٛش -0/8

 (6114الوؤعغٖ، ّخدوس  مبعاد األداس الوؤعغٖ ف٘وا ٗلٖ )العوْػ، األداس

 األداس. ضْدت 

 العو . بضشاساج خةغ٘و 

 األداس. غطن 

 اإلًطاص. عشعث 

  األداس كراست. 

 (1شكم سقى )

 يخغٛشاث انبحذ

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًصذس : إػذاد انباحذ 

 

 

 أعهٕب انذساعت  -11

خفففففن اععدوففففففاد علففففففٖ معفففففلْ  الذساعففففففث الوردة٘ففففففث ّالذساعففففففث الو٘ذاً٘فففففث لدػ ٘ففففففم مُففففففذام الةػففففففر 

 كوا ٗدنع علٖ الٌػْ الدالٖ:
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 انذساعت انًكخبٛت:  -11/1 

باععدوفففففاد ففففففٔ اإلهفففففاس الٌألفففففشٕ للذساعفففففث علفففففٖ الردفففففا العشب٘فففففث ّاألضٌة٘فففففث الدفففففٖ لفففففام الةاغفففففر 

خٌاّلفففففح هْمفففففْ  الةػفففففر ّالذساعفففففاج الغفففففاب ث ّالوطفففففيج العلو٘فففففث الدفففففٖ خٌاّلفففففح بعفففففادت ٌُذعفففففث 

العول٘ففففففففاج ّخػغفففففففف٘ي األداس اإلداسٓ باإلمففففففففافث للد فففففففففاسٗش ّاألغقففففففففا ٘اج الدففففففففٖ خقففففففففذس ففففففففففٔ 

 هْمْ  الذساعث.

 ٛت: انذساعت انًٛذاَ -11/8

 –س عففففففففاس ال طاعففففففففاج  –خففففففففن مضففففففففشاس ه ففففففففابيج ؽخقفففففففف٘ث هففففففففا معنففففففففاس هطلففففففففظ اإلداست 

خٌألفففففف٘ن ( ،ّ خففففففن عوفففففف   –خقففففففٌ٘ا  –مًدففففففاش  –العوففففففيس ) هففففففْاسد بؾففففففشٗث   –العففففففاهل٘ي  -الوففففففذٗشٗي 

   1اعدواست معد قاس لدٌر٘ز مغشاك الةػر ّللدْف  للٌدا ص 

 يُٓش انذساعت: -11/3

ا ٔ ففففففففٔ عففففففشك األعففففففاط الٌألففففففشٓ ّهففففففٌِص خػل٘لفففففففٖ اعففففففدخذم الةاغففففففر الوففففففٌِص اإلعففففففد ش   

عففففففي هشٗففففففم بعففففففذاد لا وففففففث معد قففففففاس لرافففففففث الوففففففذٗشٗي بففففففاإلداساج السيزففففففث ) العل٘ففففففا ّالْعففففففطٔ 

ّالوةاؽففففففشت ( ، للدعففففففشم علففففففٔ ئساس ّاخطاُففففففاج ال ففففففا و٘ي علففففففٔ العوفففففف  اإلداسٕ بالؾففففففشكث هػفففففف  

الوفففففْاسد الةؾفففففشٗث الذساعفففففث هفففففي  فففففيا بعفففففل الو فففففابيج الؾخقففففف٘ث هفففففا معنفففففاس اإلداست العل٘فففففا 

ّهففففففذٗشٓ الطففففففْدت ّالدففففففذسٗا بالؾففففففشكث هػفففففف  الذساعففففففث ّبعففففففل الخةففففففشاس فففففففٔ هطففففففاا الوففففففْاد 

ال زا ٘ففففففث ّف ففففففا لو ٘ففففففاط عٌافففففففش بعففففففادت ٌُذعففففففث العول٘ففففففاج اإلداسٗففففففث ّعٌافففففففش خػغفففففف٘ي األداس 

   1الوؤعغٔ  

 يضخًغ ٔػُٛت انبحذ: -11/4

ابض ال ففففففاُشت الرةففففففشٕ ٗدوسفففففف  هطدوففففففا الةػففففففر فففففففٖ ضو٘ففففففا العففففففاهل٘ي بالؾففففففشكث العاهففففففث لوخفففففف 

( هْظفففففففي بفففففففس ديم هغفففففففدْٗاخِن اإلداسٗفففففففث ، ًّألفففففففشاً لقفففففففعْبث  6211ّالفففففففزٕ ٗةلفففففففب عفففففففذدُن ) 

ضوفففففا الة٘اًفففففاج كػقفففففش ؽفففففاه  ّففففففعْبث الْففففففْا بلفففففٔ كففففف  هرشداخفففففَ، اعدوفففففذ الةاغفففففر علفففففٔ 

معففففففلْ  العٌ٘ففففففاج. ّبففففففالشضْ  بلففففففٔ الطففففففذاّا اإلغقففففففا ٘ث لدػذٗففففففذ غطففففففن العٌ٘ففففففث، خةفففففف٘ي مى غطففففففن 

%(، ّهغففففففدْٓ هعٌْٗففففففث لففففففذسٍ 93( هرففففففشدت فففففففٖ مففففففْس هعاهفففففف  ز ففففففث لففففففذسٍ )691العٌ٘ففففففث ٗةلففففففب )

 (.6116%( )سٗاى، 3)

ّلرففففٖ خرففففْى العٌ٘ففففث هوسلففففث للوطدوففففا خوسفففف٘يً هة٘ع٘ففففاً ، ف ففففذ كففففاى مًغففففا ا د٘ففففاس لٌففففْ  العٌ٘ففففث   

ُففففففْ  خػذٗففففففذ عٌ٘ففففففث هة ٘ففففففث هففففففي  ففففففيا الدْصٗففففففا الودٌاعففففففا علففففففٔ الوغففففففدْٗاج اإلداسٗففففففث هػفففففف  

ضوففففففا لففففففْا ن اععد قففففففاس ، لففففففام الةاغففففففر بوشاضعدِففففففا ععففففففدةعاد  الذساعففففففث. ّبعففففففذ اعًدِففففففاس هففففففي

( لا وففففففث بٌغففففففةث 641غ٘ففففففش القففففففالع هٌِففففففا للدػل٘فففففف  اإلغقففففففا ٖ. ّبلففففففب عففففففذد ال ففففففْا ن القففففففػ٘ػث )

 %(.2964سدّد بل ح )

 اإلطاس انُظشٖ:                             -11       

إلداسٗفففففففث ،عٌاففففففففشُا ف٘وفففففففا ٗلفففففففٔ عفففففففدن الدعفففففففشم علفففففففٔ  هرِفففففففْم بعفففففففادت ٌُذعفففففففث العول٘فففففففاج ا

 ،مُو٘دِا ، ّهشاغ  بعادت ٌُغث العول٘اج اإلداسٗث :  

 ييٕٓو إػادة ُْذعت ػًهٛاث:  -11/1

ْٗضفففففذ عفففففذد هفففففي الدعشٗرفففففاج الوخدلرفففففَ إلعفففففادت ٌُذعفففففث العول٘فففففاج، مُوِفففففا ّمكسشُفففففا ؽفففففْ٘عا هفففففا 

 ٗلٔ : 
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 الونافث الودػ  ث الفٔ  بعادت الدقو٘ن الطزسٓ ّالغشٗا للعول٘اج اإلداسٗث اإلعدشاخ٘ط٘ث ّراج ال ٘وث

ضاًففا الدٌألفف٘ن ّالغ٘اعففاج الدففٔ خغففاعذ خلفف  العول٘ففاج ، ّرلفف  بِففذم خػ ٘ففم هوْغففاج عال٘ففث هففي 

 (  Hammer,1996األُذام الدٌأل٘و٘ث . )

  هذ   ٗغعٔ بلٔ بغذاذ خ ٘شاج ضضسٗث فٔ معال٘ا ّهشم العو  بالوؤعغفث لددٌاعفا هفا هدطلةفاج

 (     6114)معواع٘  ،  1ُزا العقش عقش الغشعث ّالدرٌْلْض٘ث 

  عول٘ث بعادت الٌِذعث فٔ هٌألوث األعواا خدطلا هي الوذساس الةذس فٔ بعادت الدرر٘ش ففٔ ك٘ر٘فث بًطفاص

العوفففف  ّك٘ففففي ٗدراعفففف  األفففففشاد ّالدرٌْلْض٘ففففا عففففْٗث ّك٘ففففي ٗففففدن خشك٘ةففففث الوٌألوففففاج الذا ل٘ففففث. 

(Ellen&.Emmons,1988  ) 

 ذاذ خ ٘٘فشاج ضُْشٗفث دا ف  الدٌألف٘ن بِفذم بغفذاذ ّع٘لث خغدٌذ الٔ عذد هي الوعاسم خغدخذم إلغ

   Mario,2004)خ ٘٘شاج معاع٘ث ضزسٗث فٔ خطْٗشاألداس الدٌأل٘ؤ للؾشكث ّسفا معِوِا. )

بعفففففذ مى خعشفٌفففففا علفففففٔ هرفففففاُ٘ن بعفففففادت ٌُذعفففففث عول٘فففففاج هٌألوفففففث األعوفففففاا ، فيبفففففذ هفففففي مى      

( الدففففففٔ خعٌففففففٔ "هطوْعففففففث هدٌاغوففففففث ّهدٌاعفففففف ث هففففففي Processًدطففففففشم الففففففٔ هرِففففففْم )العول٘ففففففاج 

األًؾففففففطث الدففففففٔ خففففففن خقففففففو٘وِا هعففففففا لدػْٗفففففف  هففففففذ يج هعٌ٘ففففففث الففففففٔ هخشضففففففاج هػففففففذدت بِففففففذم 

 بمافث ل٘ن ًّدا ص هشغْبث خِن العويس". 

خعدةففففففش العول٘ففففففاج هػففففففْس الٌِففففففذست ّهشخرففففففض الد ٘٘ففففففش الطففففففزسٕ ُّ٘رلففففففث العوفففففف  فففففففٔ ٌُذعففففففث   

 العول٘اج األداسٗث.  

 إػادة ُْذعت انؼًهٛاث االداسٚت : ػُاصش  -11/8

هففففففي  ففففففيا الدعففففففاسم الغففففففاب ث إلعففففففادت ٌُذعففففففث العول٘ففففففاج اإلداسٗففففففث ، ٗدةفففففف٘ي مى ضو٘عِففففففا     

خؾففففففدشا فففففففٖ عففففففذد هففففففي العٌافففففففشالدٖ خو٘ضُففففففا عففففففي غ٘شُففففففا هففففففي هرففففففاُ٘ن ًّوففففففارش الدػغفففففف٘ي 

 (Murray& Mary,2012ّالدطْٗش ّمُن ُزٍ العٌافش الدالٖ : )

 دت ٌُذعث العول٘اج اإلداسٗث خطشظ اعملث اعاع٘ث ع خؾو  ف فو الطفشم ّاععفال٘ا الد ٘٘ش معاعٖ : اى اعا
اإلداسٗث الوغدخذهث ، ب  خدطاّصُا الٔ اععواا ًرغِا الدٖ خ ْم علِ٘ا ّخدوس  ففٔ : لوفارا ً فْم باععوفاا 

علِ٘فا اععوفاا  الدٖ ً ْم بِا ؟ لوارا ًدةا ُزا اععلْ  فٖ العو  ؟ هس  ُفزٍ اععفملث اععاعف٘ث الدفٖ خ فْم
 هػ  الدغا ا ، ّخذفا العاهل٘ي الٔ بعادت الٌألش فٖ ُزٍ الدغا عج. 

 -  الد ٘٘ش الطزسٕ : ٗطا اى ٗرْى الوطلْ  فٖ اعادت ٌُذعث العول٘اج اإلداسٗث ، ضزسٗا ّلَ هعٌٔ ّل٘وفث
ى الد ٘٘فش ، ّل٘ظ خ ٘٘شا عطػ٘ا ٗدوس  فٖ خػغ٘ي ّخطْٗش ها ُْ هْضْد ) إ خشه٘ن الْمفا الػفالٖ( ، ا

الطزسٕ ٗعٌٖ بلدي  ها ُْ هْضْد هي ضزّسٍ ّبعفادت بٌا فَ بوفا ٗدٌاعفا هفا الودطلةفاج الػال٘فث ّاُفذام 
 الوٌألوث.  

 -  ، الد ٘٘ش فٖ العول٘اج : خشكض بعادت ٌُذعث العول٘اج اعداسٗث علٖ خػل٘  ّبعادت بٌاس العول٘اج اإلداسٗفث
مّ الوغففمْل٘اج الْظ٘رففث . فالعول٘ففاج اإلداسٗففث ًرغففِا ُففٖ ّلفف٘ظ علففٖ الِ٘اكفف  الدٌأل٘و٘ففث ّهِففام بإلداساج 

 هػْس الدشك٘ض ّالةػر ، ّل٘ظ األؽخاؿ ّاإلداساج .
 -  ٗعدوذ الد ٘٘ش علٔ خ ٌ٘فث الوعلْهفاج : خعدوفذ بعفادت ٌُذعفث العول٘فاج اإلداسٗفث علفٖ اععفدسواس ففٖ خ ٌ٘فث

للد ٘٘ففش الطففزسٕ الففزٕ ٗخلففم معففلْبا الوعلْهففاج ّاعففدخذام ُففزٍ الد ٌ٘ففث بؾففر  فعففاا ، بػ٘ففر ٗففدن خْظ٘رِففا 
 ابذاع٘ا فٖ هشم ّمعال٘ا خٌر٘ز العو  ، ّل٘ظ للو٘رٌث الدٖ خِذم لدْف٘ش الْلح.

 -  ، الٌدا ص ضُْشٗث ّمخوث : خدطلا بعادت ٌُذعث العول٘اج اعداسٗث الٔ خػ ٘م ًدفا ص ضُْشٗفث ّمفخوث
 ، ّالزٕ غالةا ها ٗرْى خذسٗط٘ا.مٕ ع خ دقش علٖ الدػغ٘ي ّالدطْٗش الٌغةٖ ّالؾرلٖ فٖ اعداس 

  ٔٗعدوفذ الد ٘٘ففش علففٖ الدرر٘ففش اععفد شا ٖ ّلفف٘ظ اععففدٌداضٖ: خعدوففذ بعفادت ٌُذعففث العول٘ففاج اإلداسٗففث علفف
اععد شاس ّالودوس  فٖ الةػر عي فشؿ الدطْٗش ّالد ٘٘ش لة  ظِفْس هؾفاك  خفذعْ للد ٘٘فش ّالدطفْٗش ، 

الدرر٘ش اععدٌداضٖ ّالودوسف  ففٖ اإلًدألفاس غدفٖ ظِفْس الوؾفرلث ّخشفل بعادت ٌُذعث العول٘اج اإلداسٗث 
 .زن العو  علٔ خػل٘لِا ّالةػر عي غلْا هٌاعةث لِا
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 أًْٛت إػادة ُْذعت ػًهٛاث يُظًت األػًال: -11/3

 ( 6111خروي مُو٘ث بعادت الٌِذعث اإلداسٗث ف٘وا ٗلٔ : )الغ٘ذ  ،      

 -  األداس بػ٘ففر ٗؾففو  الدػغفف٘ي  رففل هشاغفف  ّّلففح هففٌِص خػغفف٘ي عففشٗا ّضففُْشٓ فففٔ ضْاًففا

ّخرلرث العول٘اج ّصٗادت عا ذُا مّ ل٘ودِا الونفافث ، ّكفزل  خػذٗفذ معفعاس خٌافغف٘ث خ فْم علفٔ ُ٘رف  

 خرلرث ه ةْا ّع ئً.

 - :ُٔ مدات الدعاه  ها زيزث مفٌام هي الوٌألواج 

 ل٘اخِا.الوٌألواج راج الْما الودذُْس إلً ارُا هي  يا بعادت ٌُذعث عو 

  الوٌألواج الدٔ خدْلا بداسخِا بلفْ  اإلًػفذاس الوٌألوفٔ ففٔ الْلفح ال شٗفا ّالدفٔ ٗورفي خػغفٌِ٘اعي

 هشٗم بعادت ٌُذعث معوالِا لوْاكةث الوغدطذاج الوغد ةل٘ث.

   الوٌألواج الدٔ بل ح لوفث الدرفْم ّالٌطفاظ هفي  فيا بعفادت ٌُذعفث عول٘اخِفا ّابدرفاس معفال٘ا عوف

 دػ ٘م ًطاغاج بماف٘ث ه اسًث بوٌافغِ٘ا.مكسش ًطاغا هوا عةم ل

  ٔبعففدشاخ٘ط٘ث لوْاضِففث الود ٘ففشاج الة٘م٘ففث لرفف  هٌألوففث خةػففر عففي الررففاست ّالراعل٘ففث ّالوػافألففث علفف

الة اس ّاععفدوشاس، ُفزٍ الػ ٘ فث مكفذُا )دّاٗفح ض٘شخفض ّّضفْا بابدغفح( ب ْلِوفا: )لةف  عفام غفضج 

الغففف٘اساج ّالػذٗفففذ ّاإللردشًّ٘فففاج، ّّضفففذج الوٌدطفففاج ال٘اباً٘فففث األعفففْام العالو٘فففث ففففٔ ففففٌاعث 

الؾشكاج األهشٗر٘ث ًرغِا عاضضت عي خػذٓ ّهٌافغث الؾشكاج ال٘اباً٘ث الدٔ خن٘ي معال٘ا هةدرشت 

بعفادت الٌِذعفث  –فٔ بداست الوخضّى ّاإلًداش هوا دففا بالؾفشكاج األهشٗر٘فث الفٔ اعفدخذام )الٌِفذست 

 ه اٗ٘ظ األداس. اإلداسٗث( هي مض  خػ ٘م خػغٌ٘اج ضزسٗث فٔ 

 أْذاف إػادة ُْذعت انؼًهٛاث اإلداسٚت:  -11/4

بعفففادت ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث بؾفففر  علوفففٖ ّعفففل٘ن عفففْم خورفففي الوٌألوفففث هفففي خػ ٘فففم اعُفففذام 

 (Murray& Mary,2012الدال٘ث: )

 خػ ٘م خ ٘٘ش ضزسٕ فٖ األداس: خِذم ضِْد بعادت ٌُذعث العول٘اج اإلداسٗث الٖ خػ ٘م خ ٘٘ش ضزس ٕ

فٖ األداس ّ ٗدوسف  رلف  ففٖ خ ٘٘فش معفلْ  ّمدّاج العوف  ّالٌدفا ص ، هفي  فيا خورف٘ي العفاهل٘ي هفي 

 خقو٘ن العو  ّال ٘ام بَ ّفم مغد٘اضاج العويس ّمُذام الوٌألوث.

   الدشك٘ض علٖ العويس : خِذم بعادت ٌُذعث العول٘اج اإلداسٗث الٖ الدشك٘فض علفٔ العوفيس هفي  فيا

 ّالعو  علٔ خػ ٘م سغةاخِن ، بػ٘ر ٗدن بعادت بٌاس العول٘اج لدػ ٘م ُزا ال شك.خػذٗذ اغد٘اضاخِن 

   الغشعث : خِفذم بعفادت ٌُذعفث العول٘فاج اإلداسٗفث الفٔ خورف٘ي الوٌألوفث هفي ال ٘فام ب عوالِفا بغفشعث

 عال٘ث هي  يا خْف٘ش الوعلْهاج الوطلْبث ألخخار ال شاساج ّخغِ٘  عول٘ث الػقْا علِ٘ا .

   الطْدت : خِذم بعادت ٌُذعث العول٘اج اإلداسٗث الٔ خػغ٘ي ضْدت الخفذهاج ّالوٌدطفاج الدفٖ خ فذهِا

 لدٌاعا مغد٘اضاج ّسغةاج العويس .

   خخرفف٘ل الدرلرففث : خِففذم بعففادت ٌُذعففث العول٘ففاج اإلداسٗففث الففٔ خخرفف٘ل الدرلرففث هففي  ففيا ال ففاس

 ل ٘وث الونافث. العول٘اج ال ٘ش مشّسٗث ّالدشك٘ض علٖ العول٘اج راج ا

 :اإلداسٚت انؼًهٛاث ُْذعت إػادة ػًهٛت يشاحم  -11/5

 الفشغن علفٔ  ، العول٘فاج ٌُذعفث إلعفادت ّاغفذ ًوفو ٌٗة فٔ اإلؽفاسٍ بلفٔ عفذم ّضفْد  ففٔ الةذاٗفث    

 ففٖ الٌِاٗفث ٗدْلفي األهفش مى بع ،"بخطفْت  طفْت" العول٘فث ُفزٍ خفدن ك٘في خْمفع مدلفث عفذت ظِفْس  هفي

 العول٘فث ، ُفزٍ علِ٘فا ب ُو٘فث ال فا و٘ي الدٌفا  ّهفذٓ الوؤعغفث، بِفا خعوف  الدفٖ القفٌاعث هة٘عفث علفٔ

 الػاضفث خألِفش الدفٖ الذساعفث الدوِ٘ذٗفث مى العول٘فث،ّالْالا لِفزٍ الوؤعغفث خخققفِا الدفٖ ّالوفْاسد

 ُفٖ علِ٘فا( خذسٗط٘فث ّبضفشاس خػغفٌ٘اج الػال٘فث العول٘فاج علفٔ اإلب فاس )مّ العول٘فاج ٌُذعفث بعفادت بلفٔ
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 ففسى عفام ّبؾفر  ، العول٘فاج ٌُذعفث عول٘فث بعفادت خٌر٘فز معاعفِا علفٔ ٗفدن الدفٖ للطشٗ فث الوػفذد العاهف 

 ( 6113 ّالغ٘ذ، )الػٌإّ :خدوس  ف٘واٗلٔ العول٘اج ٌُذعث هشاغ  عول٘ث بعادت

 ا دراس عو ، ّبالدالٖ لوطوْعث مّ ّاغذ لؾخـ ّخخق٘قِا ّاغذت ، عول٘ث فٖ عول٘اج عذت دهص 

  1 الدطوا  طْه

 ال شاس باخخار ٗ ْهْى مًرغِن العاهل٘ي بى ب  ال شاس ّاخخار العو  ب٘ي الرق  عذم. 

 خفدن مى هغفد ٘ن )ٗورفي  فو ففْست ففٖ خفدن مى بالنفشّست ّلف٘ظ لِا، الطة٘عٖ بالددابا العول٘اج خدن 

 .ضو٘عِا(  الغاب ث عًدِاس العول٘اج اًدألاس ّدّى بعناً، بعنِا ها بالدْاصٕ   هعٌ٘ث عول٘اج

 ال طاعفاج الغفْل٘ث هدطلةفاج هْاضِفث ٗورفي غ٘فر عفذت، مؽفراا الْاغفذت للعول٘فث ٗرفْى مى ٗورفي 

 ّالدٖ الرة٘ش، الػطن "ّفْساج" الطذٗذت العول٘اج فٖ ٗدْافش مى ٗطا ف و ، ب  ُزا ّل٘ظ الوخدلرث،

  العو  ّخ غ٘ن الدخقـ خو٘ض كاًح

 خفذّس الد ل٘ذٗفث، ّالدفٖ الدٌأل٘وفاج ففٖ الػفاا بعرفظ ّهٌط ٘فث هٌاعفةث األكسش الوراى فٖ العو  خٌر٘ز 

 ."الودخقق٘ي " غْا

  خخر٘ل ً فو الدْلفي ّالوشاضعفث ، ّالدردف٘ؼ ّالشلابفث الدفٖ خدو٘فض بِفا الدٌأل٘وفاج الد ل٘ذٗفث غ٘فر بى

فض الشلابفث علفٔ الطفْدت، ّخ  فز ففْست  العول٘ث خدن هي  يا فشد ّاغفذ، مّ هطوْعفث عوف ، ّخدوشكا

 1اس العول٘ث بضوال٘ث بعذ اًدِ

  خخرفف٘ل عففذد )الدغففْٗاج( الدففٖ خففدن فففٖ ظفف  الدٌأل٘وففاج الػال٘ففث بفف٘ي اإلداست مّ األلغففام الْظ٘ر٘ففث

 الوخدلرث للد كذ هي )خطابم( األضضاس الوخدلرث للعول٘اج الدٖ خدن ب٘ي ُزٍ اإلداساج مّ األلغام.

 الوؤعغث.ٗوس  ال ا ن علٔ العول٘ث فٖ ظ  بعادت الةٌاس ً طث اعخقاا الْغ٘ذت دا    

 العول٘اج. ٗوري الطوا ب٘ي هضاٗا الوشكاضٗث ّاليهشكاضٗث دا   الوؤعغث الدٖ خغدخذم بعادت ٌُذعث 

 األداء انًؤعغٙ: -11/6

ٗعٌففففٖ خ ٘فففف٘ن األداس الوؤعغففففٖ مى خ ففففْم الوٌألوففففث الوعٌ٘ففففث بطوففففا الة٘اًففففاج ّالوعلْهففففاج اليصهففففث       

لو اسًدففففَ هففففا الوعففففاٗ٘ش ّالخطففففث الوْمففففْعث هغففففة ا، عففففي اإلًطففففاص الرعلففففٖ  ففففيا فدففففشت صهٌ٘ففففث هعٌ٘ففففث 

لوعشففففث هفففا خفففن بًطفففاصٍ عفففي خلففف  الردفففشت، لدفففدوري الوٌألوفففث هفففي الرؾفففي عفففي ً فففاه ال فففْت ّالنفففعي ففففٖ 

ضو٘ففففا ّظففففا ي اإلداست: الدخطفففف٘و، الدٌألفففف٘ن، ال ٘ففففادت، الشلابففففث، اإلؽففففشام، الدْظ٘ففففي ، لْمففففا ّخػذٗففففذ 

 (.6114ْػ،الغ٘اعاج ّالةشاهص ّاإلضشاساج األًغا ) العو

ّهفففي ٌُفففا، ففففاى مّلفففٔ الخطفففْاج األعاعففف٘ث لدػغففف٘ي األداس الوؤعغفففٔ ُفففٖ عول٘فففث خ ٘ففف٘ن األداس الدفففٖ 

خةفففذم بطوفففا الة٘اًفففاج ّالوعلْهفففاج اليصهفففث هفففي ضو٘فففا ال طاعفففاج الوعٌ٘فففث، كًٌْفففا ًدػفففذذ عفففي خ ٘ففف٘ن األداس 

هففذساس ّس عففاس ملغففام فففٖ لطففا  هففا، غ٘ففر ٗففدن ضوففا الة٘اًففاج اليصهففث ب  ففز عٌ٘ففاج هففي رّٕ العيلففث، 

ّهففففْظر٘ي، باإلمففففافث الففففٔ م ففففز عٌ٘ففففاج هففففي الوففففشاضع٘ي ّالودعففففاهل٘ي هففففا الففففْصاساج ّالففففذّا ش ل٘ففففدن 

خػل٘لِففففا ّخػْٗلِففففا الففففٔ هعلْهففففاج ليعففففدرادت هٌِففففا، غ٘ففففر خةففففذم بعففففذُا عول٘ففففث الو اسًففففث هففففا الخطففففث 

ػ ٘فففم الفففشبع ّالدفففٔ ّالوعفففاٗ٘ش الوػفففذدت هغفففة ا، ّففففٖ غالفففث ال طاعفففاج الػرْه٘فففث الدفففٔ ع خِفففذم الفففٔ خ

خِففذم فففٔ ال الففا الففٔ خ ففذٗن الخففذهاج ّالوٌففافا العاهففث للوففْاهٌ٘ي الدففٖ هففي القففعا ل٘اعففِا، غ٘ففر مًِففا 

غ٘ففش هعففذّدت، هوففا ٗعٌففٖ عففذم ّمففْظ األُففذام العاهففث ّالدؾفف ٘ل٘ث بؾففر  دل٘ففم، ّبالدففالٖ لففذ ٗرففْى هففي 

صاست اّ الفففذا شت الوعٌ٘فففث بذلفففث القفففعْبث بورفففاى بٗطفففاد هعفففاٗ٘ش كو٘فففث دل٘ فففث خعةفففش عفففي األداس العفففام للفففْ

ّبؾفففففوْا، لفففففزل  ع بفففففذ هفففففي خطفففففْٗش هعفففففاٗ٘ش ّففففففر٘ث، ُّفففففزٍ ٗورفففففي اعفففففدٌةاهِا ب عفففففذاد كة٘فففففشت ) 

 (.6112األكلةٖ،

لفففزا، فوفففي النفففشّسٕ اللطفففْس الفففٔ عفففذد هٌاعفففا هفففي الوعفففاٗ٘ش ّالوؤؽفففـشاج الدفففٖ ٗعفففـةش كففف  هٌِفففا     

مى خدغفففن بالؾفففوْل٘ث.  ّٗورفففي  خػذٗفففذ  عفففي مغفففـذ مّضفففَ األداس ّخعطفففٖ بوطوْعِفففـا ففففْست عاهفففث ٗورفففي 
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بعففففل  الوعففففاٗ٘ش الْفففففر٘ث  الدففففٖ  خر٘ففففذ  عول٘ففففث   خ ٘فففف٘ن األداس الوؤعغففففٖ خدوسفففف  األّلففففٔ بال ففففذست علففففٔ 

اإلًدفففاش، مٕ ل٘فففاط هفففذٓ لفففذست الوٌألوفففث علفففٔ اععفففدوشاس ففففٔ اإلًدفففاش لد فففذٗن الغفففلا ّالخفففذهاج بالطٌغففف٘ث 

ةٖ الخفففذهاج مّ الوٌدطفففاج. الساً٘فففث خدوسففف  بذسضفففث ّالرو٘فففث الدفففٖ خدرفففم هفففا الطلفففا علِ٘فففا هفففي لةففف  هفففال

الشمفففا عفففْاس هفففي لةففف  العفففاهل٘ي بالوٌألوفففث مّ الودعفففاهل٘ي هعِفففا مّ اإلزٌففف٘ي هعفففاً، فوفففسيً ٗورفففي ل٘فففاط هفففذٓ 

سمفففا العفففاهل٘ي بوفففذٓ اععفففد شاس الفففْظ٘رٖ ّدّساى العوففف  ، ّٗورفففي ل٘فففاط هفففذٓ الشمفففا للعو٘ففف  هفففي 

ٓ الذلفففث ففففٖ العوففف  الوٌطفففض الدفففٖ خ ففف٘ظ بوطولِفففا هفففْا  فففيا هفففشظ معفففملث خدعلفففم بذسضفففث الغفففشعث ّهفففذ

فدففشت اعًدألففاس. مهففا الوع٘ففاس السالففر ف٘دعلففم بوففذٓ لففذست الوٌألوففث علففٔ الدر٘ففي هففا الوغففدطذاج الة٘م٘ففث ع 

عففف٘وا ًّػفففي ًعففف٘ؼ عقفففش اًردفففاظ ؽفففاه  برنففف  الد فففذم الغفففشٗا ففففٖ هطفففاا ّعفففا   اعخقفففاا الغفففشٗعث، 

ٔ لفففذست الوففْظر٘ي ّهففذٓ خففف ُ٘لِن الرففافٖ ّهففذٓ هشًّفففث غ٘ففر ٗورففي ل٘فففاط رلفف  هففي  فففيا الدعففشم علفف

الِ٘رفف  الدٌأل٘وففٖ برفف  غ٘س٘اخففَ ّهرشداخففَ، ُففزا باإلمففافث بلففٔ بهراً٘ففث اعففدٌةاه العذٗففذ هففي الوعففاٗ٘ش الدففٖ 

 (.6112خدٌاعا ها هة٘عث ّظشّم عو  ك  هٌألوث علٔ غذت) ضواا،

لألفففشّم الدفففٖ خعوففف  بِفففا الوٌألوفففث ّلرفففٖ ٗرفففْى الد ٘ففف٘ن عفففادعً ع بفففذ هفففي األ فففز بعففف٘ي اععدةفففاس ا   

ّمعففففةا  ّضْدُففففا ّاإلسذ الس ففففافٖ للوففففْظر٘ي ّالعففففاهل٘ي، للخففففشّش بٌدففففا ص هْمففففْع٘ث ٗورففففي اععففففدٌاد 

علِ٘فففا ففففٖ الد ٘ففف٘ن ّالػرفففن علفففٔ األداس العفففام، عخخفففار اإلضفففشاساج اليصهفففث لدقفففْٗا األّمفففا  بدعضٗفففض 

ا   ّهفففْاسد هال٘فففث ّبؾفففشٗث) هفففْاهي ال فففْت ّالد لفففا علفففٔ هفففْاهي النفففعي، بوفففا ُفففْ هدفففاظ هفففي ّعففف

 (. 6112الوالرٖ،

ّهفففي ٌُفففا، ففففاى عول٘فففث خ ٘ففف٘ن األداس الوؤعغفففٖ ّخػغفففٌَ٘ خفففشخةو اسخةاهفففاً ّز٘ فففاً بفففالدطْٗشاإلداسٕ،    

غ٘فففر مى الِفففذم العفففام ّاألعاعفففٖ للد ٘ففف٘ن ُفففْ اإلففففيظ، فوخشضفففاج الد ٘ففف٘ن ٗورفففي خْظ٘رِفففا كوفففذ يج 

ًدففففا ص خففففؤدٕ بلففففٔ مففففشّست بعففففادت الٌألففففش بطففففذّٓ  معاعفففف٘ث للدطففففْٗش اإلداسٕ، الدففففٖ لففففذ خرنففففٖ بلففففٔ

اعففففدوشاسٗث بعففففل الففففْصاساج ّالففففذّا ش العاهففففث، ّمٗنففففا بعففففادت الٌألففففش فففففٔ هففففذٓ هيسهففففث األًألوففففث 

اإلداسٗفففث برففف  غ٘س٘اخِفففا ّهرشداخِفففا الودةعفففث ففففٖ هعالففف  العوففف ، ٗنفففام بلفففٔ رلففف  مفففشّست بعفففادت الٌألفففش 

دلرفففث لدػ ٘فففم اععفففدخذام األهسففف ، ّمٗنفففاً ففففٔ ال فففْٓ العاهلفففث هفففي غ٘فففر خْصٗعِفففا علفففٔ ال طاعفففاج الوخ

هففففذٓ الػاضففففث بلففففٔ خ ُ٘فففف  ال ففففْٓ العاهلففففث ّخقففففو٘ن الةففففشاهص الدذسٗة٘ففففث الوٌاعففففةث. ّبؾففففر  عففففام ٗورففففي 

اععفففدٌاد علفففٔ ًدفففا ص الد ٘ففف٘ن الفففذّسٕ إلغفففذاذ الدػغفففٌ٘اج الوغفففدوشت علفففٔ األداس العفففام ُّفففْ هفففا ٗعفففشم 

 (.6112بٌألام الدػغ٘ي الوغدوش فٔ الطْدت ) ضواا،

 صذق ٔرباث أداة انذساعت: -18

 لػغا  هعاهيج القذم ّالسةاج.  Cronbach Alphaخن اعدخذام ا دةاس  

( بلففففٔ لفففف٘ن هعففففاهيج السةففففاج ّالقففففذم ل ا وففففث اععد قففففاس 1ّخؾفففف٘ش ب٘اًففففاج الطففففذّا سلففففن ) 

 الوغدخذهث. 

 ( 1صذٔل سقى )

 قٛى يؼايالث انزباث ٔانصذق نقائًت االعخقصاء

 يؼايم انصذق يؼايم انزباث  انًخغٛــــشاث 

 1,03 1,26 يخطهباث إػادة ُْذعت انؼًهٛاث اإلداسٚت   -

 1,05 1,01 األداء انًؤعغٙ  -
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خؾففف٘ش ب٘اًففففاج الطففففذّا الغففففابم بلففففٔ مى هعففففاهيج السةففففاج ّالقففففذم ه ةْلففففث غ٘ففففر كاًففففح ملفففف   

 (.1692(، ّمل  ل٘وث هغطلث لوعاه  القذم )1624ل٘وث هغطلث لوعاه  السةاج )

هففففي  –ّخففففذا الٌدففففا ص الغففففاب ث علففففٔ زةففففاج مدات ال ٘ففففاط الوغففففدخذهث فففففٖ ُففففزٍ الذساعففففث ّفففففيغ٘دِا 

 لطوا ب٘اًاج الذساعث الو٘ذاً٘ث.  –الٌاغ٘ث اإلغقا ٘ث 

 اخخباس انيشٔض :  -13

االخخالفيييييياث بييييييٍٛ إدساكيييييياث انؼييييييايهٍٛ بانشييييييشكت انؼايييييييت نًخييييييابش انقيييييياْشة انكبييييييش٘  حييييييٕل  -13/1

يييييييذ٘ حييييييٕافش انًخطهبيييييياث األعاعييييييٛت انالصيييييييت نخطبٛيييييي  إػييييييادة ُْذعييييييت انؼًهٛيييييياث اإلداسٚييييييت 

 ٔفقا الخخالف خصائصى انذًٕٚصشافٛت : 

اع فففديم بففف٘ي  ٗدٌفففاّا ُفففزا الطفففضس هٌالؾفففث ًدفففا ص الدػل٘ففف  اإلغقفففا ٖ الخفففاؿ بالرؾفففي عفففي هفففذٕ

بدساكففففاج العففففاهل٘ي بالؾففففشكث العاهففففث لوخففففابش ال ففففاُشت الرةففففشٕ بففففا ديم  قا قففففِن الذٗوْضشاف٘ففففث ) 

الطفففٌظ ، العوفففش ، الوؤُففف  العلوفففٖ ، ّالوْلفففا الفففْظ٘رٖ( ، ّرلففف  ًػفففْ هفففذٕ خفففْافش الودطلةفففاج األعاعففف٘ث 

شاخِففففا )اععففففدشاخ٘ط٘ث اليصهفففث لدطة٘ففففم بعفففادت ٌُذعففففث العول٘فففاج اإلداسٗففففث ، ًّػففففْ كففف  هد ٘ففففش هفففي هد ٘

،الدفففففضام ّلٌاعفففففث اإلداست العل٘فففففا ، خرٌْلْض٘فففففا الوعلْهفففففاج ، اعخقفففففاا ، خورففففف٘ي العفففففاهل٘ي ، اععفففففدعذاد 

للد ٘٘ففففش ( علففففٖ غففففذٍ . ّفففففٖ مففففْس رلفففف  لففففام الةاغففففر باعففففدخذام معففففلْب٘ي بغقففففا ٘٘ي مّلِوففففا معففففلْ  

شكضٗفففث ( ّاعًػفففشام الْففففي اإلغقفففا ٖ باعفففدخذام كففف  هفففي الْعفففو الػغفففابٖ ) كو ٘فففاط للٌضعفففث الو

الوع٘ففففاسٕ ) كو ٘فففففاط للدؾفففففدح ( ، باإلمففففافث بلفففففٖ ا دةفففففاس " ج" لعٌ٘دفففف٘ي هغفففففد لد٘ي ، ّرلففففف  بالٌغفففففةث 

للود ٘ففففش الففففذٗوْضشافٖ الودعلففففم بففففالطٌظ، ّالوْلففففا الففففْظ٘رٖ  ّالسففففاًٖ معففففلْ  خػل٘فففف  الدةففففاٗي مغففففادٕ 

 ُ  العلوٖ .اعخطاٍ ّرل  بالٌغةث للود ٘شاج الذٗوْضشاف٘ث الودعل ث بالعوش ّالوؤ

 ّلذ خوسلح ًدا ص اعدخذام ُزٗي األعلْب٘ي اإلغقا ٘٘ي ف٘وا ٗلٖ : 

)م( بدساكففففففاج العففففففاهل٘ي بالؾففففففشكث العاهففففففث لوخففففففابش ال ففففففاُشت الرةففففففشٕ غففففففْا هففففففذٕ خْافشالودطلةففففففاج 

 األعاع٘ث اليصهث لدطة٘م بعادت ٌُذعث العول٘اج اإلداسٗث ّف ا للٌْ  : 

اهل٘ي بالؾفففشكث العاهفففث لوخفففابش ال فففاُشت الرةفففشٕ غفففْا هفففذٕ لدػذٗفففذ اع ديففففاج بففف٘ي بدساكفففاج العففف

خفففْافش الودطلةفففاج األعاعففف٘ث اليصهفففث لدطة٘فففم بعفففادت ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث ، ًّػفففْ كففف  هد ٘فففش هفففي 

هد ٘شاخِففففا )اععففففدشاخ٘ط٘ث ،الدففففضام ّلٌاعففففث اإلداست العل٘ففففا ، خرٌْلْض٘ففففا الوعلْهففففاج ، اعخقففففاا ، خورفففف٘ي 

لد ٘٘ففففش ( علففففٖ غففففذٍ، ّرلفففف  بففففا ديم الطففففٌظ ، لففففام الةاغففففر بدطة٘ففففم معففففلْ  العففففاهل٘ي ، اععففففدعذاد ل

الْففففي اإلغقفففا ٖ باعفففدخذام كففف  هفففي الْعفففو الػغفففابٖ ) كو ٘فففاط للٌضعفففث الوشكضٗفففث ( ّاعًػفففشام 

الوع٘فففاسٕ ) كو ٘فففاط للدؾفففدح ( ، باإلمفففافث بلفففٖ ا دةفففاس " ج" لعٌ٘دففف٘ي هغفففد لد٘ي غ٘فففر ضفففاسج الٌدفففا ص 

 ( .6كوا فٖ الطذّا سلن )

( علففففٖ ّضففففْد ا ديفففففاج راج دعلففففث بغقففففا ٘ث بفففف٘ي بدساكففففاج 6ّخؤكففففذ ًدففففا ص الطففففذّا سلففففن )   

العففففاهل٘ي بالؾففففشكث العاهففففث لوخففففابش ال ففففاُشت الرةففففشٕ ًػففففْ هففففذٕ خففففْافش الودطلةففففاج األعاعفففف٘ث اليصهففففث 

لدطة٘ففففم بعففففادت ٌُذعففففث العول٘ففففاج اإلداسٗففففث ، ًّػففففْ كفففف  هد ٘ففففش هففففي هد ٘شاخِففففا )اععففففدشاخ٘ط٘ث ،الدففففضام 

اعفففث اإلداست العل٘فففا ، خرٌْلْض٘فففا الوعلْهفففاج ، اعخقفففاا ، خورففف٘ي العفففاهل٘ي ، اععفففدعذاد للد ٘٘فففش( علفففٖ ّلٌ

 %.3% 1ّغذٍ،ّرل  با ديم الطٌظ ، غ٘ر مى ل٘وث )ج( هعٌْٗث عٌذ هغدْٕ دعلث بغقا ٘ث 
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 (3صذٔل سقى )

طهباث األعاعٛت انالصيت حٕل حٕافش انًخ انكبشٖإدساكاث انؼايهٍٛ بانششكت انؼايت نًخابش انقاْشة 

 نخطبٛ  إػادة ُْذعت انؼًهٛاث اإلداسٚت ٔفقا نهُٕع

انًخطهباث األعاعٛت انالصيت نخطبٛ  إػادة ُْذعت 
 انؼًهٛاث اإلداسٚت

انٕعط انحغابٙ نالعخضاباث 
 ٔفقا نهُٕع 

انٕعط 
انحغابٙ 
 أَزٙ  ركش  اإلصًانٙ 

 8,47 8,40 8,45 انًخطهباث األعاعٛت بشكم إصًانٙ **

 8,48 8,45 8,30 االعخشاحٛضٛت *

 8,37 8,41 8,34 انخضاو ٔقُاػت اإلداسة انؼهٛا * 

 8,61 8,60 8,54 حكُٕنٕصٛا انًؼهٕياث  **

 8,56 8,40 8,64 االحصال **

 8,37 8,42 8,86 حًكٍٛ انؼايهٍٛ **

 8,58 8,41 8,65 االعخؼذاد نهخغٛٛش **

( ٚشٛش  5( ٚشٛش إنٙ ػذو انًٕافقت حًايا ، بًُٛا ٚشٛش انشقى )1حٛذ أٌ انشقى )،  5-1انًقٛاط انًغخخذو ًٚخذ يٍ  -

 ( فٙ انًُخصف .3إنٙ انًٕافقت انخايت ،  يغ ٔصٕد دسصت حٛادٚت )

 . ( T- Test)% ٔفقا الخخباس ث 5* دالنت إحصائٛت ػُذ يغخٕ٘ 

 . ( T- Test)% ٔفقا الخخباس ث 1** دالنت إحصائٛت ػُذ يغخٕ٘ 

( ٗدنففففع مى الود ٘ففففشٗي الخاففففف٘ي باعخقففففاا ّاععففففدعذاد للد ٘٘ففففش ٗل ٘ففففاى 6ّهففففي الطففففذّا سلففففن )   

ال ةفففْا ّالد ٗ٘فففذ هفففي الفففزكْس بٌغفففةث مكةفففش هفففي اإلًفففاذ، بٌ٘وفففا بفففالٖ الودطلةفففاج األعاعففف٘ث اليصهفففث لدطة٘فففم 

 س.بعادت ٌُذعث العول٘اج اإلداسٗث خل ٖ ال ةْا ّالد ٗ٘ذ هي اإلًاذ بٌغةث مكةش هي الزكْ

(  مى خففففْافش الودطلةففففاج األعاعفففف٘ث اليصهففففث لدطة٘ففففم بعففففادت ٌُذعففففث 6ّخؤكففففذ ًدففففا ص الطففففذّا سلففففن )

العول٘ففاج اإلداسٗففث كاًففح هٌخرنففث علففٖ الوغففدْٕ اإلضوففالٖ ّبالٌغففةث لرفف  بعففذ هففي مبعادُففا علففٖ غففذت . 

ول٘فففاج ُّفففزا ٗفففذا علفففٖ اًخرفففاك هغفففدْٕ خفففْافش الودطلةفففاج األعاعففف٘ث اليصهفففث لدطة٘فففم بعفففادت ٌُذعفففث الع

 اإلداسٗث.

) ( بدساكففففففاج العفففففففاهل٘ي بالؾفففففففشكث العاهفففففففث لوخفففففففابش ال ففففففاُشت الرةفففففففشٕ ًػفففففففْ خفففففففْافش الودطلةفففففففاج 

 األعاع٘ث اليصهث لدطة٘م بعادت ٌُذعث العول٘اج اإلداسٗث ّف ا للعوش : 

لدػذٗففففذ اع ديفففففاج بفففف٘ي بدساكففففاج العففففاهل٘ي بالؾففففشكث العاهففففث لوخففففابش ال ففففاُشت الرةففففشٕ ًػففففْ        

فش الودطلةفففاج األعاعففف٘ث اليصهفففث لدطة٘فففم بعفففادت ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث ،ّ ًػفففْ كففف  هد ٘فففش هفففذٕ خفففْا

هفففي هد ٘شاخِفففا علفففٖ غفففذٍ ، ّرلففف  بفففا ديم العوفففش ، لفففام الةاغفففر بدطة٘فففم معفففلْ  خػل٘ففف  الدةفففاٗي مغفففادٕ 

غ٘ففر ٗورففي خْمفف٘ع ًدففا ص خػل٘فف  الدةففاٗي بفف٘ي بدساكففاج العففاهل٘ي   one – way ANOVA اعخطففاٍ 

ؾفففشكث العاهفففث لوخفففابش ال فففاُشت الرةفففشٕ ًػفففْ هفففذٕ خفففْافش الودطلةفففاج األعاعففف٘ث اليصهفففث لدطة٘فففم بعفففادت بال

ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث ، ًّػفففْ كففف  هد ٘فففش هفففي هد ٘شاخِفففا  علفففٖ غفففذٍ بفففا ديم العوفففش ّرلففف  هفففي 

 ( .2 يا الطذّا سلن )

ث بففف٘ي بدساكفففاج العفففاهل٘ي ( علفففٖ ّضفففْد ا ديففففاج راج دعلفففث بغقفففا 2ّ٘خؤكفففذ ًدفففا ص الطفففذّا سلفففن ) 

بالؾفففشكث العاهفففث لوخفففابش ال فففاُشت الرةفففشٕ ًػفففْ هفففذٕ خفففْافش الودطلةفففاج األعاعففف٘ث اليصهفففث لدطة٘فففم بعفففادت 

ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث ًّػفففْ كففف  هد ٘فففش هفففي هد ٘شاخِفففا )اععفففدشاخ٘ط٘ث ،الدفففضام ّلٌاعفففث اإلداست العل٘فففا 

ي ، اععفففففدعذاد للد ٘٘فففففش( علفففففٖ غفففففذت ، ّرلففففف  ، خرٌْلْض٘فففففا الوعلْهفففففاج ، اعخقفففففاا ، خورففففف٘ي العفففففاهل٘

 % . 3% ، 1با ديم العوش ، غ٘ر مى ل٘وث )م( هعٌْٗث عٌذ هغدْٕ دعلث بغقا ٘ث 
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 21ّٗورفففي ال فففْا بففف ى ّضفففْد ُفففزا اع فففديم الػ ٘ فففٖ لقفففالع اخطاُفففاج الرمفففث العوشٗفففث ) هفففي      

داست العل٘فففا ، اعخقفففاا ، خورففف٘ي عفففٌث ( ه ابففف  الرمفففاج األ فففشٓ ًػفففْ هد ٘فففشاج الدفففضام ّلٌاعفففث اإل 29بلفففٖ 

عففٌث   21العففاهل٘ي ، اععففدعذاد للد ٘٘ففش ،  فففٖ غفف٘ي كففاى ُففزا اع ففديم لقففالع الرمففث العوشٗففث ) ملفف  هففي 

 ( ًػْ هد ٘شٕ خرٌْلْض٘ا الوعلْهاج، ّاععدشاخ٘ط٘ث  .

 (3صذٔل سقى )

انًخطهباث األعاعٛت انالصيت إدساكاث انؼايهٍٛ بانششكت انؼايت نًخابش انقاْشة انكبش٘ َحٕ حٕافش 

 نخطبٛ  إػادة ُْذعت انؼًهٛاث اإلداسٚت ٔفقا نهغٍ

انًخطهباث األعاعٛت 

انالصيت نخطبٛ  إػادة 

 ُْذعت انؼًهٛاث اإلداسٚت

انٕعط  انٕعط انحغابٙ نالعخضاباث ٔفقا نهغٍ

انحغاب

٘ 

اإلصًان

٘ 

أقم يٍ 

 عُت 31

يٍ 

30إن31ٙ

 عُت

 41يٍ

إنٙ 

 عُت 40

أكزش يٍ 

 عُت  51

انًخطهبييييييياث األعاعيييييييٛت 

 بشكم إصًانٙ **

8,47 8,60 8,62 8,30 8,56 

 8,40 8,41 8,61 8,36 8,52 االعخشاحٛضٛت **

انخيييييضاو ٔقُاػيييييت اإلداسة 

 انؼهٛا **

8,30 8,21 8,78 8,34 8,56 

 8,35 8,37 8,81 8,35 8,47 حكُٕنٕصٛا انًؼهٕياث  *

 8,32 8,34 8,62 8,34 8,14 االحصال **

 8,46 8,54 8,74 8,30 8,12 حًكٍٛ انؼايهٍٛ **

 8,53 8,41 8,74 8,64 8,34 االعخؼذاد نهخغٛٛش **

( إنٙ 5( إنٙ ػذو انًٕافقت حًايا ، بًُٛا ٚشٛش انشقى )1حٛذ ٚشٛش انشقى ) 5-1انًقٛاط انًغخخذو ًٚخذ يٍ  -  

 ( فٙ انًُخصف .3انًٕافقت انخايت يغ ٔصٕد دسصت حٛادٚت )

  (F- Test)% ٔفقا الخخباس ف 5*دالنت إحصائٛت ػُذ يغخٕ٘ 

   ( F- Test) ف  % ٔفقا الخخباس1** دالنت اإلحصائٛت ػُذ يغخٕ٘ 

 

)ش( بدساكفففففففاج العفففففففاهل٘ي بالؾفففففففشكث العاهفففففففث لوخفففففففابش ال فففففففاُشت الرةفففففففشٕ ًػفففففففْ خفففففففْافش الودطلةفففففففاج 

 للوؤُ  العلوٖ  :األعاع٘ث اليصهث لدطة٘م بعادت ٌُذعث العول٘اج اإلداسٗث ّف ا 

لدػذٗففففذ اع ديفففففاج بفففف٘ي العففففاهل٘ي بالؾففففشكث العاهففففث لوخففففابش ال ففففاُشت الرةففففشٕ ًػففففْ هففففذٕ خففففْافش    

الودطلةففففاج األعاعفففف٘ث اليصهففففث لدطة٘ففففم بعففففادت ٌُذعففففث العول٘ففففاج اإلداسٗففففث ، ًّػففففْ كفففف  هد ٘ففففش هففففي 

هد ٘شاخِفففا علفففٖ غفففذٍ ، ّرلففف  بفففا ديم الوؤُففف  العلوفففٖ ، لفففام الةاغفففر بدطة٘فففم معفففلْ  خػل٘ففف  الدةفففاٗي 

، غ٘فففر ٗورفففي خْمفف٘ع ًدفففا ص خػل٘ففف  الدةفففاٗي بففف٘ي بدساكفففاج   One Way ANOVAٕ اعخطفففاٍ مغففاد

العففففاهل٘ي بالؾففففشكث العاهففففث لوخففففابش ال ففففاُشت الرةففففشٕ ًػففففْ هففففذٕ خففففْافش الودطلةففففاج األعاعفففف٘ث اليصهففففث 

لدطة٘ففم بعففادت ٌُذعففث العول٘ففاج اإلداسٗففث ، ًّػففْ كفف  هد ٘ففش هففي هد ٘شاخِففا علففٖ غففذٍ بففا ديم الوؤُفف  

 ( .2ّرل  هي  يا الطذّا سلن ) العلوٖ
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 ( 4صذٔل سقى )

إدساكاث انؼايهٍٛ بانششكت انؼايت نًخابش انقاْشة انكبش٘ َحٕ حٕافش انًخطهباث األعاعٛت انالصيت 

 نخطبٛ  إػادة ُْذعت انؼًهٛاث اإلداسٚت ٔفقا نهًؤْم انؼهًٙ 

انًخطهباث األعاعٛت انالصيت 

نخطبٛ  إػادة ُْذعت انؼًهٛاث 

 ٚتاإلداس

 انٕعط انٕعط انحغابٙ نالعخضاباث ٔفقا نهًؤْم انؼهًٙ 

يؤْم  انحغابٙ

 يخٕعط

يؤْم 

 ػانٙ

دبهٕو دساعاث 

 ػهٛا

 دكخٕساِ ياصغخٛش

انًخطهبييييياث األعاعيييييٛت بشيييييكم 

 إصًانٙ **

8,55 8,41 8,57 8,61 8,30 8,51 

 8,36 8,10 8,88 8,32 8,45 8,60 االعخشاحٛضٛت *

 8,31 8,12 8,36 8,42 8,86 8,36 انؼهٛا **انخضاو ٔقُاػت اإلداسة 

 8,43 8,16 8,36 8,56 8,36 8,71 حكُٕنٕصٛا انًؼهٕياث **

 8,44 8,84 8,47 8,50 8,41 8,42 االحصال **

 8,71 8,57 8,20 8,60 8,42 8,27 حًكٍٛ انؼايهٍٛ **

 8,63 8,60 8,04 8,20 8,32 8,83 االعخؼذاد نهخغٛٛش **

( إنٙ 5( إنٙ ػذو انًٕافقت حًايا ، بًُٛا ٚشٛش انشقى )1حٛذ ٚشٛش انشقى ) 5-1ًٚخذ يٍ  انًقٛاط انًغخخذو -

 ( فٙ انًُخصف .3انًٕافقت انخايت يغ ٔصٕد دسصت حٛادٚت )

  (F- Test)% ٔفقا الخخباس ف 5*دالنت إحصائٛت ػُذ يغخٕ٘           

   ( F- Test) ف  % ٔفقا الخخباس1** دالنت اإلحصائٛت ػُذ يغخٕ٘          
( علفففٖ ّضفففْد ا ديففففاج راج دعلفففث بغقفففا ٘ث بففف٘ي بدساكفففاج العفففاهل٘ي 2ّخؤكفففذ ًدفففا ص الطفففذّا سلفففن )

بالؾفففشكث العاهفففث لوخفففابش ال فففاُشت الرةفففشٕ ًػفففْ هفففذٕ خفففْافش الودطلةفففاج األعاعففف٘ث اليصهفففث لدطة٘فففم بعفففادت 
إلداست العل٘فففا ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث ًّػفففْ كففف  هد ٘فففش هفففي هد ٘شاخِفففا )اععفففدشاخ٘ط٘ث ،الدفففضام ّلٌاعفففث ا

، خرٌْلْض٘فففففا الوعلْهفففففاج ، اعخقفففففاا ، خورففففف٘ي العفففففاهل٘ي ، اععفففففدعذاد للد ٘٘فففففش( علفففففٖ غفففففذت، ّرلففففف  
 % . 3%،1با ديم الوؤُ  العلوٖ ، غ٘ر مى ل٘وث )م( هعٌْٗث عٌذ هغدْٕ دعلث بغقا ٘ث 

ّٗورفففي ال فففْا بففف ى ّضفففْد ُفففزا اع فففديم الػ ٘ فففٖ لقفففالع اخطاُفففاج العفففاهل٘ي الػاففففل٘ي علفففٖ     
دبلففففْم دساعففففاج عل٘ففففا ّهاضغففففد٘ش ه اسًففففث بةففففالٖ الوففففؤُيج العلو٘ففففث األ ففففشٓ ًػففففْ خففففْافش الودطلةففففاج 
األعاعفففف٘ث اليصهففففث لدطة٘ففففم بعففففادت ٌُذعففففث العول٘ففففاج اإلداسٗففففث بؾففففر  بضوففففالٖ ًّػففففْ كفففف  هد ٘ففففش هففففي 

 . ِا علٖ غذٍهد ٘شاخ
)د( بدساكفففففففاج العفففففففاهل٘ي بالؾففففففففشكث العاهفففففففث لوخففففففففابش ال فففففففاُشت الرةففففففففشٕ غفففففففْا خْافشالودطلةففففففففاج 

 األعاع٘ث اليصهث  إلعادت ٌُذعث العول٘اج اإلداسٗث ّف ا للوْلا الْظ٘رٖ : 
لدػذٗفففذ اع ديففففاج بففف٘ي بدساكفففاج العفففاهل٘ي بالؾفففشكث العاهفففث لوخفففابش ال فففاُشت الرةفففشٕ غفففْا هفففذٕ     
الودطلةفففاج األعاعففف٘ث اليصهفففث لدطة٘فففم بعفففادت ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث ، ًّػفففْ كففف  هد ٘فففش هفففي خفففْافش 

هد ٘شاخِففففا )اععففففدشاخ٘ط٘ث ،الدففففضام ّلٌاعففففث اإلداست العل٘ففففا ، خرٌْلْض٘ففففا الوعلْهففففاج ، اعخقففففاا ، خورفففف٘ي 
ر بدطة٘ففففم العففففاهل٘ي ، اععففففدعذاد للد ٘٘ففففش ( علففففٖ غففففذٍ، ّرلفففف  بففففا ديم الوْلففففا الففففْظ٘رٖ ، لففففام الةاغفففف

معففففلْ  الْفففففي اإلغقففففا ٖ باعففففدخذام كفففف  هففففي الْعففففو الػغففففابٖ ) كو ٘ففففاط للٌضعففففث الوشكضٗففففث ( 
ّاعًػففففشام الوع٘ففففاسٕ ) كو ٘ففففاط للدؾففففدح ( ، باإلمففففافث بلففففٖ ا دةففففاس " ج" لعٌ٘دفففف٘ي هغففففد لد٘ي غ٘ففففر 

 ( .3ضاسج الٌدا ص كوا فٖ الطذّا سلن )
راج دعلففففث بغقففففا ٘ث بفففف٘ي بدساكففففاج ( علففففٖ ّضففففْد ا ديفففففاج 3ّخؤكففففذ ًدففففا ص الطففففذّا سلففففن )   

العففففاهل٘ي بالؾففففشكث العاهففففث لوخففففابش ال ففففاُشت الرةففففشٕ ًػففففْ هففففذٕ خففففْافش الودطلةففففاج األعاعفففف٘ث اليصهففففث 
لدطة٘ففففم بعففففادت ٌُذعففففث العول٘ففففاج اإلداسٗففففث ، ًّػففففْ كفففف  هد ٘ففففش هففففي هد ٘شاخِففففا )اععففففدشاخ٘ط٘ث ،الدففففضام 

اا ، خورففف٘ي العفففاهل٘ي ، اععفففدعذاد للد ٘٘فففش( علفففٖ ّلٌاعفففث اإلداست العل٘فففا ، خرٌْلْض٘فففا الوعلْهفففاج ، اعخقففف
% 1غفففذٍ،ّرل  بفففا ديم الوْلفففا الفففْظ٘رٖ ، غ٘فففر مى ل٘وفففث )ج( هعٌْٗفففث عٌفففذ هغفففدْٕ دعلفففث بغقفففا ٘ث 

ّ3.% 
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 (5صذٔل سقى )

إدساكاث انؼايهٍٛ بانششكت انؼايت نًخابش انقاْشة انكبش٘ حٕل حٕافش انًخطهباث األعاعٛت انالصيت 

 عت انؼًهٛاث اإلداسٚت ٔفقا انًٕقغ انٕظٛيٙنخطبٛ  إػادة ُْذ

انًخطهباث األعاعٛت انالصيت نخطبٛ  إػادة ُْذعت 
 انؼًهٛاث اإلداسٚت

انٕعط انحغابٙ نالعخضاباث 
 ٔفقا نهًٕقغ انٕظٛيٙ 

انٕعط 
انحغابٙ 
 يذٚش إداسة  سئٛظ قغى  اإلصًانٙ 

 8,58 8,47 8,56 انًخطهباث األعاعٛت بشكم إصًانٙ **

 8,67 8,74 8,63 االعخشاحٛضٛت *

 8,68 8,57 8,62 انخضاو ٔقُاػت اإلداسة انؼهٛا * 

 8,51 8,41 8,63 حكُٕنٕصٛا انًؼهٕياث  **

 8,55 8,51 8,61 االحصال **

 8,54 8,51 8,61 حًكٍٛ انؼايهٍٛ **

 8,71 8,65 8,24 االعخؼذاد نهخغٛٛش **

( ٚشٛش  5( ٚشٛش إنٙ ػذو انًٕافقت حًايا ، بًُٛا ٚشٛش انشقى )1انشقى ) ، حٛذ أٌ 5-1انًقٛاط انًغخخذو ًٚخذ يٍ  -

 ( فٙ انًُخصف .3إنٙ انًٕافقت انخايت ،  يغ ٔصٕد دسصت حٛادٚت )

 . ( T- Test)% ٔفقا الخخباس ث 5* دالنت إحصائٛت ػُذ يغخٕ٘ 

 . ( T- Test)% ٔفقا الخخباس ث 1** دالنت إحصائٛت ػُذ يغخٕ٘ 

( ٗدنففففع مى الود ٘ففففشاج الخافففففث بالودطلةففففاج األعاعفففف٘ث اليصهففففث لدطة٘ففففم 3سلففففن ) ّهففففي الطففففذّا   

بعفففادت ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث خل فففٖ ال ةفففْا ّالد ٗ٘فففذ هفففي س عفففاس األلغفففام بٌغفففةث مكةفففش هفففي هفففذٗشٕ 

 اإلداساج.

(  مى خففففْافش الودطلةففففاج األعاعفففف٘ث اليصهففففث لدطة٘ففففم بعففففادت ٌُذعففففث 3ّخؤكففففذ ًدففففا ص الطففففذّا سلففففن )

اج اإلداسٗففث كاًففح هٌخرنففث علففٖ الوغففدْٕ اإلضوففالٖ ّبالٌغففةث لرفف  بعففذ هففي مبعادُففا علففٖ غففذت . العول٘فف

ُّفففزا ٗفففذا علفففٖ اًخرفففاك هغفففدْٕ خفففْافش الودطلةفففاج األعاعففف٘ث اليصهفففث لدطة٘فففم بعفففادت ٌُذعفففث العول٘فففاج 

 اإلداسٗث.

انؼالقيييييييت بيييييييٍٛ حطبٛييييييي  يبيييييييادئ إػيييييييادة ُْذعيييييييت انؼًهٛييييييياث اإلداسٚيييييييت ٔ ححغيييييييٍٛ األداء  -13/8

 نًؤعغٙ نهششكت انؼايت نًخابض انقاْشة انكبش٘ : ا

ّع دةفففاس الرفففشك السفففاًٖ ّالفففزٕ ٗفففٌـ علفففٖ عفففذم ّضفففْد عيلفففث راج دعلفففث بغقفففا ٘ث بففف٘ي خطة٘فففم   

هةفففادح بعفففادت ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث اإلداسٗفففث ّ خػغففف٘ي األداس الوؤعغفففٖ للؾفففشكث العاهفففث لوخفففابض 

ا سلفففن ال فففاُشت الرةفففشٕ ، لفففام الةاغفففر باعفففدخذام معفففلْبٖ اعسخةفففاه ّاعًػفففذاس الودعفففذد ّرلففف  كوفففا بالطفففذّ

(4. ) 

 ( 6صذٔل سقى )

 َخائش االَحذاس انًخؼذد نهؼالقت بٍٛ انًخغٛشاث انًغخقهت ٔانًخغٛش انخابغ

 انًخغٛشاث انًغخقهت انًخغٛش انخابغ
يؼايم 
االَحذاس 
 Bبٛخا 

t 
يغخٕٖ 
 انًؼُٕٚت 

َٕػٛت األداء كدحذ أبؼاد 
األداء انًؤعغٙ نهششكت 
انؼايت نًخابض انقاْشة 

 انكبش٘

 اإلعخشاحٛضٛت 
 انخضاو ٔقُاػت اإلداسة انؼهٛا 

 حكُٕنٕصٛا انًؼهٕياث 
 اإلحصال 

 حًكٍٛ انؼايهٍٛ 
 االعخؼذاد نهخغٛٛش 

1,651 
1,764 
1,741 
1,760 
1,781 
1,781 

17,211 
81,547 
81,220 
88,404 
10,042 
10,215 

1,111 
1,111 
1,111 
111, 
111, 
11 1, 
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ّٗدنفففع هفففي الطفففذّا الغفففابم مى ٌُفففاا اسخةفففاه هفففشدٕ لفففْٕ راج دعلفففث بغقفففا ٘ث بففف٘ي بعفففادت  

ٌُذعفففففث العول٘فففففاج اإلداسٗفففففث ّ ًْع٘فففففث األداس ك غفففففذ مبعفففففاد األداس الوؤعغفففففٖ للؾفففففشكث العاهفففففث لوخفففففابض 

 .الرةشٓال اُشت 

 ( 7صذٔل سقى ) 

 انخابغَخائش االَحذاس انًخؼذد نهؼالقت بٍٛ انًخغٛشاث انًغخقهت ٔانًخغٛش 

 انًخغٛشاث انًغخقهت انًخغٛش انخابغ
يؼايم االَحذاس 

 Bبٛخا 
t 

يغخٕٖ 

 انًؼُٕٚت 

حبغٛط اصشاءاث انؼًم 

كدحذ أبؼاد األداء 

انًؤعغٙ نهششكت 

انؼايت نًخابض انقاْشة 

 انكبش٘

 اإلعخشاحٛضٛت  

 انخضاو ٔقُاػت اإلداسة انؼهٛا 

 حكُٕنٕصٛا انًؼهٕياث 

 اإلحصال 

 حًكٍٛ انؼايهٍٛ 

 االعخؼذاد نهخغٛٛش 

1,514 

1,513 

1,510 

1,516 

1,511 

1,515 

11,562 

11,418 

11,381 

18,618 

18,674 

11,634 

1,111 

1,111 

1,111 

111, 

111, 

11 1, 

ّٗدنففففع هففففي الطففففذّا الغففففابم مى ٌُففففاا اسخةففففاه هففففشدٕ هدْعففففو راج دعلففففث بغقففففا ٘ث بفففف٘ي   

العوففف  ك غفففذ مبعفففاد األداس الوؤعغفففٖ للؾفففشكث مبعفففاد بعفففادت ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث ّخةغففف٘و بضفففشاساج 

 العاهث لوخابض ال اُشت الرةشٕ .

 ( 2صذٔل سقى ) 

 َخائش االَحذاس انًخؼذد نهؼالقت بٍٛ انًخغٛشاث انًغخقهت ٔانًخغٛش انخابغ

 انًخغٛشاث انًغخقهت انًخغٛش انخابغ
يؼايم االَحذاس 

 Bبٛخا 
t 

يغخٕٖ 

 انًؼُٕٚت 

حضى األداء كدحذ أبؼاد 

األداء انًؤعغٙ نهششكت 

انؼايت نًخابض انقاْشة 

 انكبش٘

 اإلعخشاحٛضٛت  

 انخضاو ٔقُاػت اإلداسة انؼهٛا 

 حكُٕنٕصٛا انًؼهٕياث 

 اإلحصال 

 حًكٍٛ انؼايهٍٛ 

 االعخؼذاد نهخغٛٛش 

1,721 

1,245 

1,754 

1,241 

1,624 

1,241 

81,681 

12,854 

17,581 

12,654 

12,611 

10,681 

1,111 

1,111 

1,111 

111, 

111, 

11 1, 

ّٗدنفففع هفففي الطفففذّا الغفففابم مى ٌُفففاا اسخةفففاه هفففشدٕ لفففْٕ راج دعلفففث بغقفففا ٘ث بففف٘ي مبعفففاد بعفففادت  

ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث ّغطفففن األداس ك غفففذ مبعفففاد األداس الوؤعغفففٖ للؾفففشكث العاهفففث لوخفففابض ال فففاُشت 

 الرةشٕ .

 ( 0صذٔل سقى )

 انًخغٛشاث انًغخقهت ٔانًخغٛش انخابغَخائش االَحذاس انًخؼذد نهؼالقت بٍٛ 

 انًخغٛشاث انًغخقهت انًخغٛش انخابغ
يؼايم االَحذاس 

 Bبٛخا 
t 

يغخٕٖ 

 انًؼُٕٚت 

عشػت االَضاص 

كدحذ أبؼاد 

األداء 

انًؤعغٙ 

نهششكت انؼايت 

نًخابض انقاْشة 

 انكبش٘

 اإلعخشاحٛضٛت  

انخييييييضاو ٔقُاػييييييت اإلداسة 

 انؼهٛا 

 حكُٕنٕصٛا انًؼهٕياث 

 اإلحصال 

 حًكٍٛ انؼايهٍٛ 

 االعخؼذاد نهخغٛٛش 

1,627 

1,762 

1,702 

1,745 

1,241 

1,606 

16,418 

81,186 

10,604 

17,627 

15,815 

16,745 

1,111 

1,111 

1,111 

111, 

111, 

11 1, 
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ّٗدنفففع هفففي الطفففذّا الغفففابم مى ٌُفففاا اسخةفففاه هفففشدٕ لفففْٕ راج دعلفففث بغقفففا ٘ث بففف٘ي مبعفففاد بعفففادت  

اإلداسٗففففث ّعففففشعث اإلًطففففاص ك غففففذ مبعففففاد األداس الوؤعغففففٖ للؾففففشكث العاهففففث لوخففففابض ٌُذعففففث العول٘ففففاج 

 ال اُشت الرةشٕ .

 ( 11صذٔل سقى )

 َخائش االَحذاس انًخؼذد نهؼالقت بٍٛ انًخغٛشاث انًغخقهت ٔانًخغٛش انخابغ

 انًخغٛشاث انًغخقهت انًخغٛش انخابغ
يؼايم االَحذاس 

 Bبٛخا 
t 

يغخٕٖ 

 انًؼُٕٚت 

األداء كدحذ كياءة 

أبؼاد األداء 

انًؤعغٙ نهششكت 

انؼايت نًخابض انقاْشة 

 انكبش٘

 اإلعخشاحٛضٛت  

 انخضاو ٔقُاػت اإلداسة انؼهٛا 

 حكُٕنٕصٛا انًؼهٕياث 

 اإلحصال 

 حًكٍٛ انؼايهٍٛ 

 االعخؼذاد نهخغٛٛش 

1,602 

1,274 

1,624 

1,721 

1,705 

1,601 

17,156 

10,681 

12,654 

17,611 

16,271 

12,038 

1,111 

1,111 

1,111 

111, 

111, 

11 1, 

ّٗدنفففع هفففي الطفففذّا الغفففابم مى ٌُفففاا اسخةفففاه هفففشدٕ لفففْٕ راج دعلفففث بغقفففا ٘ث بففف٘ي مبعفففاد بعفففادت  

ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث ّكرفففاست األداس ك غفففذ مبعفففاد األداس الوؤعغفففٖ للؾفففشكث العاهفففث لوخفففابض ال فففاُشت 

 الرةشٕ .

كوفففا ٗورفففي خْمففف٘ع العيلفففث بففف٘ي مبعفففاد بعفففادت ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث هطدوعفففث ّ مبعفففاد األداس   

 ( .11الوؤعغٖ هطدوعث هي  يا الطذّا سلن )

 ( 11صذٔل سقى )

 َخائش االَحذاس انًخؼذد نهؼالقت بٍٛ انًخغٛشاث انًغخقهت ٔانًخغٛش انخابغ

 انًخغٛشاث انًغخقهت انًخغٛش انخابغ

يؼايم 

َحذاس بٛخا اال

B 

t 
يغخٕٖ 

 انًؼُٕٚت 

أبؼاد األداء 

 انًؤعغٙ 

أبؼاد إػادة ُْذعت 

 انؼًهٛاث اإلداسٚت 

1,275 41,654 1,111 

غ٘ففر ٗدنففع هففي الطففذّا الغففابم مى ٌُففاا اسخةففاه هففشدٕ لففْٕ ضففذا راج دعلففث بغقففا ٘ث بفف٘ي مبعففاد 

للؾففففشكث العاهففففث لوخففففابض ال ففففاُشت بعففففادت ٌُذعففففث العول٘ففففاج اإلداسٗففففث هطدوعففففث ّ مبعففففاد األداس الوؤعغففففٖ 

 الرةشٕ.

االخخالفيييييياث بييييييٍٛ إدساكيييييياث انؼييييييايهٍٛ بانشييييييشكت انؼايييييييت نًخييييييابض انقيييييياْشة انكبييييييش٘ حييييييٕل  -13/3

 يغخٕ٘ األداء انًؤعغٙ ٔفقا الخخالف خصائصى انذًٕٚصشافٛت : 

ٗدٌفففاّا ُفففزا الطفففضس هٌالؾفففث ًدفففا ص الدػل٘ففف  اإلغقفففا ٖ الخفففاؿ بالرؾفففي عفففي هفففذٕ اع فففديم بففف٘ي 

اكففففاج العففففاهل٘ي بالؾففففشكث العاهففففث لوخففففابض ال ففففاُشت الرةففففشٕ بففففا ديم  قا قففففِن الذٗوْضشاف٘ففففث ) بدس

الطفففٌظ ، العوفففش ، الوؤُففف  العلوفففٖ ، ّالوْلفففا الفففْظ٘رٖ( ، ّرلففف  ًػفففْ ّالفففا األداس الوؤعغفففٖ هففف  ْرا 

بؾففففر  بضوففففالٖ ، ًّػففففْ كفففف  هد ٘ففففش هففففي هد ٘شاخِففففا )غطففففن األداس ، ًْع٘ففففث األداس ، خةغفففف٘و بضففففشاساج 

وففف  ، عفففشعث اعًطفففاص ، كرفففاست األداس ( علفففٖ غفففذٍ . ّففففٖ مفففْس رلففف  لفففام الةاغفففر باعفففدخذام معفففلْب٘ي الع

بغقففففا ٘٘ي مّلِوففففا معففففلْ  الْفففففي اإلغقففففا ٖ باعففففدخذام كفففف  هففففي الْعففففو الػغففففابٖ      ) كو ٘ففففاط 
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للٌضعفففففث الوشكضٗفففففث ( ّاعًػفففففشام الوع٘فففففاسٕ ) كو ٘فففففاط للدؾفففففدح ( ، باإلمفففففافث بلفففففٖ ا دةفففففاس " ج" 

غفففد لد٘ي ، ّرلففف  بالٌغفففةث للود ٘فففش الفففذٗوْضشافٖ الودعلفففم بفففالطٌظ ّالوْلفففا الفففْظ٘رٖ ، ّالسفففاًٖ لعٌ٘دففف٘ي ه

معفففففلْ  خػل٘ففففف  الدةفففففاٗي مغفففففادٕ اعخطفففففاٍ ّرلففففف  بالٌغفففففةث للود ٘فففففشاج الذٗوْضشاف٘فففففث الودعل فففففث بفففففالعوش 

 ّالوؤُ  العلوٖ . 

 ّلذ خوسلح ًدا ص اعدخذام ُزٗي األعلْب٘ي اإلغقا ٘٘ي ف٘وا ٗلٖ : 

)م( بدساكفففففاج العففففففاهل٘ي بالؾفففففشكث العاهففففففث لوخففففففابض ال فففففاُشت الرةففففففشٕ غفففففْا ّالففففففا األداس الوؤعغففففففٖ 

 ّف ا للٌْ  : 

لدػذٗفففذ اع ديففففاج بففف٘ي بدساكفففاج العفففاهل٘ي بالؾفففشكث العاهفففث لوخفففابض ال فففاُشت الرةفففشٕ غفففْا ّالفففا     

داس ، ًْع٘ففففث األداس الوؤعغففففٖ هفففف  ْرت بؾففففر  بضوففففالٖ ، ًّػففففْ كفففف  هد ٘ففففش هففففي هد ٘شاخِففففا )غطففففن األ

األداس ، خةغففف٘و بضفففشاساج العوففف  ، عفففشعث اعًطفففاص، كرفففاست األداس ( علفففٖ غفففذٍ، ّرلففف  بفففا ديم الطفففٌظ 

، لففففام الةاغففففر بدطة٘ففففم معففففلْ  الْفففففي اإلغقففففا ٖ باعففففدخذام كفففف  هففففي الْعففففو الػغففففابٖ ) كو ٘ففففاط 

" ج" للٌضعفففففث الوشكضٗفففففث ( ّاعًػفففففشام الوع٘فففففاسٕ ) كو ٘فففففاط للدؾفففففدح ( ، باإلمفففففافث بلفففففٖ ا دةفففففاس 

 ( .16لعٌ٘د٘ي هغد لد٘ي غ٘ر ضاسج الٌدا ص كوا فٖ الطذّا سلن )

( علفففففٖ ّضفففففْد ا ديففففففاج راج دعلفففففث بغقفففففا ٘ث بففففف٘ي بدساكفففففاج 16ّخؤكفففففذ ًدفففففا ص الطفففففذّا سلفففففن )

العفففاهل٘ي بالؾفففشكث العاهفففث لوخفففابض ال فففاُشت الرةفففشٕ ًػفففْ ّالفففا األداس الوؤعغفففٖ هففف  ْرت بؾفففر  بضوفففالٖ ، 

ا )غطففففن األداس ، ًْع٘ففففث األداس ، خةغفففف٘و بضففففشاساج العوفففف  ، عففففشعث ًّػففففْ كفففف  هد ٘ففففش هففففي هد ٘شاخِفففف

اعًطفففاص، كرفففاست األداس( علفففٖ غفففذٍ،ّرل  بفففا ديم الطفففٌظ ، غ٘فففر مى ل٘وفففث )ج( هعٌْٗفففث عٌفففذ هغفففدْٕ 

 %.3% 1ّدعلث بغقا ٘ث 

 (18صذٔل سقى )

 ٔفقا نهضُظ إدساكاث انؼايهٍٛ بانششكت انؼايت نًخابض انقاْشة انكبش٘ حٕل ٔاقغ األداء انًؤعغٙ

 ٔاقغ األداء انًؤعغٙ

انٕعط انحغابٙ نالعخضاباث 
 ٔفقا نهُٕع 

انٕعط 
انحغابٙ 
 أَزٙ  ركش  اإلصًانٙ 

 3,71 3,65 3,21 ٔاقغ األداء انًؤعغٙ  بشكم إصًانٙ **

 3,51 3,46 3,55 حضى األداء  **

 3,71 3,60 3,20 َٕػٛت األداء  * 

 3,77 3,74 3,24 حبغٛط اصشاءاث انؼًم   **

 3,58 3,44 3,65 عشػت االَضاص  **

 3,38 3,42 3,84 كياءة األداء *

( ٚشٛش إنٙ ػذو انًٕافقت حًايا ، بًُٛا ٚشٛش انشقى 1، حٛذ أٌ انشقى ) 5-1انًقٛاط انًغخخذو ًٚخذ يٍ  -

 ( فٙ انًُخصف .3( ٚشٛش  إنٙ انًٕافقت انخايت ،  يغ ٔصٕد دسصت حٛادٚت )5)

 . ( T- Test)% ٔفقا الخخباس ث 5* دالنت إحصائٛت ػُذ يغخٕ٘ 

 . ( T- Test)% ٔفقا الخخباس ث 1** دالنت إحصائٛت ػُذ يغخٕ٘ 

ّهفففي الطفففذّا الغفففابم ٗدنفففع مى الود ٘فففش الخفففاؿ بررفففاست األداس ٗل فففٖ ال ةفففْا ّالد ٗ٘فففذ هفففي اإلًفففاذ 

 ّالد ٗ٘ذ هي الزكْس بٌغةث مكةش هي اإلًاذ.بٌغةث مكةش هي الزكْس، بٌ٘وا بالٖ األبعاد خل ٖ ال ةْا 
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ّخؤكفففذ ًدفففا ص الطفففذّا الغفففابم مى ّالفففا األداس الوؤعغفففٖ  كاًفففح هشخرعفففث علفففٖ الوغفففدْٕ اإلضوفففالٖ 

 ّبالٌغةث لر  بعذ هي مبعادُا علٖ غذت . 

) ( بدساكفففففففففاج العفففففففففاهل٘ي بالؾفففففففففشكث العاهفففففففففث لوخفففففففففابض ال فففففففففاُشت الرةفففففففففشٕ ًػفففففففففْ ّالفففففففففا األداس 

 :  الوؤعغٖ ّف ا للعوش 

لدػذٗففففذ اع ديفففففاج بفففف٘ي بدساكففففاج العففففاهل٘ي بالؾففففشكث العاهففففث لوخففففابض ال ففففاُشت الرةففففشٕ ًػففففْ        

ّالفففا األداس الوؤعغفففٖ هففف  ْرت بؾفففر  بضوفففالٖ ،ّ ًػفففْ كففف  هد ٘فففش هفففي هد ٘شاخِفففا علفففٖ غفففذٍ ، ّرلففف  

 one – way بفففا ديم العوفففش ، لفففام الةاغفففر بدطة٘فففم معفففلْ  خػل٘ففف  الدةفففاٗي مغفففادٕ اعخطفففاٍ 

ANOVA   غ٘ففر ٗورففي خْمفف٘ع ًدففا ص خػل٘فف  الدةففاٗي بفف٘ي بدساكففاج العففاهل٘ي بالؾففشكث العاهففث لوخففابض

ال فففاُشت الرةفففشٕ ًػفففْ ّالفففا األداس الوؤعغفففٖ هففف  ْرت بؾفففر  بضوفففالٖ ، ًّػفففْ كففف  هد ٘فففش هفففي هد ٘شاخِفففا  

 ( . 12علٖ غذٍ با ديم العوش ّرل  هي  يا الطذّا سلن )

علففففٖ ّضففففْد ا ديفففففاج راج دعلففففث بغقففففا ٘ث بفففف٘ي بدساكففففاج  (12ّخؤكففففذ ًدففففا ص الطففففذّا سلففففن )     

العفففاهل٘ي بالؾفففشكث العاهفففث لوخفففابض ال فففاُشت الرةفففشٕ ًػفففْ ّالفففا األداس الوؤعغفففٖ هففف  ْرت بؾفففر  بضوفففالٖ 

ًّػففففْ كفففف  هد ٘ففففش هففففي هد ٘شاخِففففا )غطففففن األداس ، ًْع٘ففففث األداس ، فففففراج مففففػاٗا الدٌوففففش ، عففففشعث 

بفففا ديم العوفففش ، غ٘فففر مى ل٘وفففث )م( هعٌْٗفففث عٌفففذ هغفففدْٕ  اعًطفففاص، كرفففاست األداس( علفففٖ غفففذت ، ّرلففف 

 % . 3% ، 1دعلث بغقا ٘ث 

 21ّٗورفففي ال فففْا بففف ى ّضفففْد ُفففزا اع فففديم الػ ٘ فففٖ لقفففالع اخطاُفففاج الرمفففث العوشٗفففث ) هفففي      

عفففٌث ( ه ابففف  الرمفففاج األ فففشٓ ًػفففْ هد ٘فففشٕ األداس الوؤعغفففٖ بؾفففر  بضوفففالٖ ّغطفففن األداس ،  29بلفففٖ 

عفففٌث  ( ًػففففْ هد ٘فففشٕ ًْع٘ففففث  31ا اع فففديم لقففففالع الرمفففث العوشٗففففث ) مكسفففش هففففي ففففٖ غفففف٘ي كفففاى ُففففز

عفففٌث(  21األداس، ّخةغففف٘و بضفففشاساج العوففف  ، كوفففا كفففاى ُفففزا اع فففديم لقفففالع الرمفففث العوشٗفففث ) ملففف  هفففي 

 ًػْ هد ٘ش عشعث اعًطاص   .

 (13صذٔل سقى )

 ٔاقغ األداء انًؤعغٙ ٔفقا نهؼًشإدساكاث انؼايهٍٛ بانششكت انؼايت نًخابض انقاْشة انكبش٘ َحٕ 

 األداء انًؤعغٙ

انٕعط  انٕعط انحغابٙ نالعخضاباث ٔفقا نهؼًش

 انحغابٙ

 اإلصًانٙ
أقم يٍ 

31 

 عُت

يٍ 

30إن31ٙ

 عُت

 41يٍ

إنٙ 

 عُت 40

أكزش يٍ 

 عُت  51

 3,71 3,74 3,61 3,77 3,71 األداء انًؤعغٙ  بشكم إصًانٙ **

 3,61 3,58 3,44 3,01 3,58 حضى األداء  **

 3,78 3,01 3,51 3,24 3,68 َٕػٛت األداء  * 

 3,21 3,01 3,64 3,58 3,74 حبغٛط إصشاءاث انؼًم   **

 3,64 3,64 3,75 3,61 3,76 عشػت االَضاص  **

 3,61 3,55 3,71 3,41 3,51 كياءة األداء *

( إنٙ 5انًٕافقت حًايا ، بًُٛا ٚشٛش انشقى )( إنٙ ػذو 1حٛذ ٚشٛش انشقى ) 5-1انًقٛاط انًغخخذو ًٚخذ يٍ  -  

 ( فٙ انًُخصف .3انًٕافقت انخايت يغ ٔصٕد دسصت حٛادٚت )

  (F- Test)% ٔفقا الخخباس ف 5*دالنت إحصائٛت ػُذ يغخٕ٘ 

   ( F- Test) ف  % ٔفقا الخخباس1** دالنت اإلحصائٛت ػُذ يغخٕ٘ 
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ال فففففاُشت الرةفففففشٕ ًػفففففْ ّالفففففا األداس الوؤعغفففففٖ )ش( بدساكفففففاج العفففففاهل٘ي بالؾفففففشكث العاهفففففث لوخفففففابض 

 ّف ا للوؤُ  العلوٖ  :

لدػذٗففففذ اع ديفففففاج بفففف٘ي العففففاهل٘ي بالؾففففشكث العاهففففث لوخففففابض ال ففففاُشت الرةففففشٕ ًػففففْ ّالففففا األداس      

الوؤعغففففٖ هفففف  ْرت بؾففففر  بضوففففالٖ ، ًّػففففْ كفففف  هد ٘ففففش هففففي هد ٘شاخِففففا علففففٖ غففففذٍ ، ّرلفففف  بففففا ديم 

 One Way ANOVAبدطة٘ففم معففلْ  خػل٘فف  الدةففاٗي مغففادٕ اعخطففاٍ الوؤُفف  العلوففٖ ، لففام الةاغففر 

، غ٘فففر ٗورفففي خْمففف٘ع ًدفففا ص خػل٘ففف  الدةفففاٗي بففف٘ي بدساكفففاج العفففاهل٘ي بالؾفففشكث العاهفففث لوخفففابض ال فففاُشت  

الرةفففشٕ ًػفففْ ّالفففا األداس الوؤعغفففٖ هففف  ْرت بؾفففر  بضوفففالٖ ، ًّػفففْ كففف  هد ٘فففش هفففي هد ٘شاخِفففا علفففٖ 

 ( .12غذٍ با ديم الوؤُ  العلوٖ ّرل  هي  يا الطذّا سلن )

علفففففٖ ّضفففففْد ا ديففففففاج راج دعلفففففث بغقفففففا ٘ث بففففف٘ي بدساكفففففاج  (12ّخؤكفففففذ ًدفففففا ص الطفففففذّا سلفففففن )

العفففاهل٘ي بالؾفففشكث العاهفففث لوخفففابض ال فففاُشت الرةفففشٕ ًػفففْ ّالفففا األداس الوؤعغفففٖ هففف  ْرت بؾفففر  بضوفففالٖ 

ًّػففففْ كفففف  هد ٘ففففش هففففي هد ٘شاخِففففا )غطففففن األداس ، ًْع٘ففففث األداس ، خةغفففف٘و اضففففشاساج العوفففف  ، عففففشعث 

لففف  بفففا ديم الوؤُففف  العلوفففٖ ، غ٘فففر مى ل٘وفففث )م( هعٌْٗفففث عٌفففذ اعًطفففاص، كرفففاست األداس( علفففٖ غفففذت ، ّر

 % . 3% ، 1هغدْٕ دعلث بغقا ٘ث 

ّٗورفففي ال فففْا بففف ى ّضفففْد ُفففزا اع فففديم الػ ٘ فففٖ لقفففالع اخطاُفففاج العفففاهل٘ي الػاففففل٘ي علفففٖ     

هاضغفففد٘ش ه اسًفففث بةفففالٖ الوفففؤُيج العلو٘فففث األ فففشٓ ًػفففْ األداس الوؤعغفففٖ بؾفففر  بضوفففالٖ ًّػفففْ كففف  

 هي هد ٘شاخِا علٖ غذٍ. هد ٘ش

 ( 14صذٔل سقى )

 إدساكاث انؼايهٍٛ بانششكت انؼايت نًخابض انقاْشة انكبش٘ َحٕ ٔاقغ األداء انًؤعغٙ ٔفقا نهًؤْم انؼهًٙ 

 انٕعط انٕعط انحغابٙ نالعخضاباث ٔفقا نهًؤْم انؼهًٙ  األداء انًؤعغٙ 

يؤْم  انحغابٙ

 يخٕعط

يؤْم 

 ػانٙ

دبهٕو 

دساعاث 

 ػهٛا

 دكخٕساِ ياصغخٛش

األداء انًؤعغييييييييييٙ  بشييييييييييكم 

 إصًانٙ **

3,12 3,51 3,74 3,00 3,01 3,74 

 3,65 3,08 3,22 3,60 3,40 8,08 حضى األداء  **

 3,72 3,20 4,16 3,02 3,62 3,10 َٕػٛت األداء  * 

 3,76 4,12 3,27 3,24 3,57 3,41 حبغٛط اصشاءاث انؼًم   **

 3,60 3,02 4,14 3,62 3,45 3,68 عشػت االَضاص  **

 3,50 3,23 4,16 3,75 3,51 8,27 كياءة األداء *

( إنٙ 5( إنٙ ػذو انًٕافقت حًايا ، بًُٛا ٚشٛش انشقى )1حٛذ ٚشٛش انشقى ) 5-1انًقٛاط انًغخخذو ًٚخذ يٍ  -

 ( فٙ انًُخصف .3انًٕافقت انخايت يغ ٔصٕد دسصت حٛادٚت )

  (F- Test)% ٔفقا الخخباس ف 5*دالنت إحصائٛت ػُذ يغخٕ٘           

   ( F- Test) ف  % ٔفقا الخخباس1** دالنت اإلحصائٛت ػُذ يغخٕ٘          
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)د( بدساكفففففاج العفففففاهل٘ي بالؾفففففشكث العاهفففففث لوخفففففابض ال فففففاُشت الرةفففففشٕ غفففففْا ّالفففففا األداس الوؤعغفففففٖ 

 ّف ا للوْلا الْظ٘رٖ : 

لدػذٗفففذ اع ديففففاج بففف٘ي بدساكفففاج العفففاهل٘ي بالؾفففشكث العاهفففث لوخفففابض ال فففاُشت الرةفففشٕ غفففْا ّالفففا     

األداس الوؤعغففففٖ هفففف  ْرت بؾففففر  بضوففففالٖ ، ًّػففففْ كفففف  هد ٘ففففش هففففي هد ٘شاخِففففا )غطففففن األداس ، ًْع٘ففففث 

وْلفففا األداس ، خةغففف٘و بضفففشاساج العوففف  ، عفففشعث اعًطفففاص، كرفففاست األداس ( علفففٖ غفففذٍ، ّرلففف  بفففا ديم ال

الففففْظ٘رٖ ، لففففام الةاغففففر بدطة٘ففففم معففففلْ  الْفففففي اإلغقففففا ٖ باعففففدخذام كفففف  هففففي الْعففففو الػغففففابٖ ) 

كو ٘ففففاط للٌضعففففث الوشكضٗففففث ( ّاعًػففففشام الوع٘ففففاسٕ ) كو ٘ففففاط للدؾففففدح ( ، باإلمففففافث بلففففٖ ا دةففففاس " 

 ( .13ج" لعٌ٘د٘ي هغد لد٘ي غ٘ر ضاسج الٌدا ص كوا فٖ الطذّا سلن )

( علفففففٖ ّضفففففْد ا ديففففففاج راج دعلفففففث بغقفففففا ٘ث بففففف٘ي بدساكفففففاج 13)ّخؤكفففففذ ًدفففففا ص الطفففففذّا سلفففففن 

العفففاهل٘ي بالؾفففشكث العاهفففث لوخفففابض ال فففاُشت الرةفففشٕ ًػفففْ ّالفففا األداس الوؤعغفففٖ هففف  ْرت بؾفففر  بضوفففالٖ ، 

ًّػففففْ كفففف  هد ٘ففففش هففففي هد ٘شاخِففففا )غطففففن األداس ، ًْع٘ففففث األداس ، خةغفففف٘و بضففففشاساج العوفففف  ، عففففشعث 

ٍ،ّرل  بفففا ديم الوْلفففا الفففْظ٘رٖ ، غ٘فففر مى ل٘وفففث )ج( هعٌْٗفففث عٌفففذ اعًطفففاص، كرفففاست األداس( علفففٖ غفففذ

 %.3% 1ّهغدْٕ دعلث بغقا ٘ث 

 (15صذٔل سقى )

 إدساكاث انؼايهٍٛ بانششكت انؼايت نًخابض انقاْشة انكبش٘ حٕل ٔاقغ األداء انًؤعغٙ ٔفقا نهًٕقغ انٕظٛيٙ

 ٔاقغ األداء انًؤعغٙ

انٕعط انحغابٙ نالعخضاباث 
 انٕظٛيٙ ٔفقا نهًٕقغ 

انٕعط 
انحغابٙ 
 يذٚش إداسة  سئٛظ قغى  اإلصًانٙ 

 3,62 3,64 3,27 ٔاقغ األداء انًؤعغٙ  بشكم إصًانٙ **

 3,46 3,85 3,67 حضى األداء  **

 3,70 3,61 3,02 َٕػٛت األداء  * 

 3,77 3,71 3,21 حبغٛط اصشاءاث انؼًم   **

 3,50 3,41 3,77 عشػت االَضاص  **

 3,51 3,48 3,62 األداء *كياءة 

( ٚشٛش إنٙ ػذو انًٕافقت حًايا ، بًُٛا ٚشٛش انشقى 1، حٛذ أٌ انشقى ) 5-1انًقٛاط انًغخخذو ًٚخذ يٍ  -

 ( فٙ انًُخصف .3( ٚشٛش  إنٙ انًٕافقت انخايت ،  يغ ٔصٕد دسصت حٛادٚت )5)

 . ( T- Test)% ٔفقا الخخباس ث 5* دالنت إحصائٛت ػُذ يغخٕ٘ 

 . ( T- Test)% ٔفقا الخخباس ث 1** دالنت إحصائٛت ػُذ يغخٕ٘ 

ّهففي الطففذّا الغففابم ٗدنففع مى ضو٘ففا األبعففاد خل ففٖ ال ةففْا ّالد ٗ٘ففذ هففي س عففاس األلغففام بٌغففةث مكةففش 

 هي هذٗشٕ اإلداست.

ّخؤكفففذ ًدفففا ص الطفففذّا الغفففابم مى ّالفففا األداس الوؤعغفففٖ  كاًفففح هشخرعفففث علفففٖ الوغفففدْٕ اإلضوفففالٖ 

 لر  بعذ هي مبعادُا علٖ غذت . ّبالٌغةث 
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 انُخائش ٔانخٕصٛاث  : -14

 خْفلح الذساعث لعذد هي الٌدا ص الِاهث خدوس  ف٘وا ٗلٔ : 

الؾفشكث العاهفث لوخفابض  ففٖ اإلداسٗفث العول٘فاج ٌُذعفث بعفادت لدطة٘فم اليصهث األعاع٘ث الودطلةاج خدْافش - م

  1 % 39631 ال اُشت  الرةشٓ بٌغةث  

 ٌُذعففث بعففادت لدطة٘ففم اليصهففث الو ْهففاج هففي األدًففٔ الػففذ خودلفف  الؾففشكث مى علففٔ ٗففذا ُففزا

الؾفشكث هفي  لِفا خعفشك الدفٖ القفعةث األّمفا  ظف  ففٖ ض٘فذت الٌد٘طفث ُفزٍ خعدةفش العول٘فاج اإلداسٗفث،

 1 غا ش 

 بػاضفث مًفَ بع ، ففٔ الؾفشكث اإلداسٕ ال طفا  بِفا ٗوفش الدفٖ القفعةث األضفْاس ُفزٍ هفي الفشغن علفٔ

 بعفادت فِ٘فا بوفا الػذٗسفث األعفال٘ا اإلداسٗفث علفٔ هعدوفذاً  اإلداسٕ العوف  مًألوفث ّخطفْٗش دعفن لضٗفادت

 هففا ٗدٌاعففا الوؤعغففٔ بوففا بففاألداس ّالشلففٖ الوففْظر٘ي هوففْظ لدلة٘ففث اإلداسٗففث، العول٘ففاج ٌُذعففث

 :الدالٖ الٌػْ علٔ خرق٘ل٘ث ًدا ص عذت الٌد٘طث ُزٍ عي ٌّٗةسم العقش، هدطلةاج

 الفزٕ القفعا للْالفا بًعرفاط الٌد٘طفث ُفزٍ ّاى ، % 39621 بٌغفةث اإلعفدشاخ٘ط٘ث هع٘فاس ٗدفْفش -

 بالذسضففث اإلعففدشاخ٘ط٘ث لدطة٘ففم اليصهففث الوال٘ففث الوففْاسد ً ففـ  ففيا هففي بففَ الؾففشكث خوففش

 ففٖ العل٘فا بعالفث اإلداست بلفٔ رلف  ف٘فؤدٕ ، بالؾفشكث اإلداسٕ العوف  معةفاس ّصٗفادت الوطلْبفث ،

 .العو  الْ٘ه٘ث هؾاك  بػ  ّاإلكدراس هددابعث بقْست ّخ ٘٘وِا اإلعدشاخ٘ط٘ث خٌر٘ز هدابعث

 بًعرفاط ضفاسج الٌد٘طفث ُفزٍ ّاى ، % 34612 بٌغفةث العل٘فا اإلداست ّدعفن بلدفضام هع٘فاس ٗدفْفش -

 ال ٘ففش الودرففشست ّالدففٌ يج الففْظ٘رٖ ّٗففش الدففذ ّع٘اعففث ، العل٘ففا اإلداست هففي إلعففدٌرام عففذد

 ، الؾفشكث ففٖ اإلداسٕ العوف  ّخطفْٗش دعفن عول٘فث بسبفاا بلفٔ مدٓ الرمفث ُفزٍ ففٖ بعٌاٗفث هذسّعفث

 بلفٔ مدٓ الرمفث ُفزٍ ففٖ الفْظ٘رٖ الدفذسش مّ الوٌِ٘فث عفي الدٌأل٘و٘فث  ّالةع٘فذت الدعٌ٘٘فاج ّكفزل 

 .اإلداسٕ ّالدطْٗش اإلبذا  دعن علٔ لادست غ٘ش فمث بٗطاد

 الْففْا بفالووري كفاى الٌد٘طفث ُفزٍ ّاى ، % 43633 بٌغفةث الوعلْهفاج خرٌْلْض٘فا هع٘فاس ٗدفْفش -

 العوفشّاج ففٖ خطْٗشُفا خفن الدفٖ الطذٗفذت ّالدرٌْلْض٘فا الةفشاهص ظف  ففٖ رلف  هفي مفنف  بلفٔ ًغفةث

 خػفذٗر هدابعفث عفذم مى بع ، الؾفشكث ففٖ الوعلْهفاج لدرٌْلْض٘فا العاهفث عةفش اإلداست األ ٘فشت

 ّخضّٗففذُا الدرٌْلْض٘ففا ُففزٍ لدٌاعففا الؾففشكث فففٖ الوخدلرففث فففٖ اإلداساج الػاعففْ  مضِففضت

 الوعففاهيج بلففٔ ّاإلعففدٌاد ، رلفف  دّى خػففْا ؽففةراج هٌاعففةث  هففي لففزل  اليصهففث بالو ْهففاج

 .الوطلْبث بالقْست الشّخٌ٘ث الوعاهيج خ ل٘ـ الْسل٘ث ّعذم

هفي  هضٗفذ بلفٔ ٗػدفاش الوع٘فاس ُفزا مى الةاغفر ّٗعدةفش ، % 42624 بٌغفةث اإلخقفاا هع٘فاس ٗدفْفش -

 ّعفا   هفي الؾفشكث دا ف  الودفْفشت اإلهراً٘فاج مى غ٘فر ، الؾفشكث دا ف  ّالدػغف٘ي الدطفْٗش

 باإلهرفاى كفاى ) ّاإلًدشًفح ، ّالرفاكظ الخلفْٕ، ّالِفاخي السابفح، الِفاخي(  اإلخقفاا الودعفذدت

 اإلداسٕ العوف  صٗفادت غطفن بغفةا ّلرفي ، علِ٘فا الػقفْا خفن الدفٖ هفي مفنف  ًدفا ص خعطفٖ مى

 ، هخدلرفث لعفذت بداساج ّالدابعفث األداس ففٖ الودؾفابِث ّاأللغفام الفذّا ش عفذد لضٗفادت الؾفشكث دا ف 

 هففا خ ٌ٘فث ٗدٌاعفا بوففا الدٌأل٘وففٖ الِ٘رف  خطففْٗش دّى اإلخقففاا ففٖ الوشكضٗفث علففٔ ّاإلعدوفاد

 .الودْفشت اإلخقاا

 بعطفاس لعفذم هؤؽفش الوع٘فاس ُفزا ّٗعدةفش ، % 33639 بٌغفةث الوفْظر٘ي خورف٘ي هع٘فاس ٗدفْفش -

 ّخرففْٗل ، ال ففشاساج بخخففار فففٖ الراف٘ففث الرشفففث الوخدلرففث اإلداسٗففث الوغففدْٗاج اإلداست العل٘ففا

 فففٖ اإلداسٕ بففاألداس للشلففٖ كغ٘اعفث اإلداسٕ ّالدطففْٗش الدففذسٗا ّعففذم بعدوففاد ، القفيغ٘اج

 العوف  بداست ففٖ اإلداسٕ الرفادس بِفا ٗدودفا الدفٖ العلو٘فث علفٔ ال فذساج اإلعدوفاد ّعفذم ، االؾفشكث

 ففٖ اإلداسٕ العوف  عفلن ففٖ الودْعفطث الرمفث خعدةفش الذساعفث ّالدفٖ عٌ٘فث ا في فوفي ، اإلداسٕ

 العذٗفذ ففٖ عل٘فا دساعفاج ؽفِادت ٗودلف  العٌ٘فث هفي ُفزٍ % 2362 هفي ٗ فاس  هفا مى خةف٘ي االؾفشكث

  .الدخققاج هي

 عفذم عفي لدعةفش مفع٘رث ضفاسج الٌغفةث ُّفزٍ ، % 34663 بٌغفةث للد ٘٘فش اإلعفدعذاد هع٘فاس ٗدفْفش -

 بقفْست اإلضدواعفاج هػامفش ًؾفش عفذم  فيا هفي الؾفشكث ففٖ الد ٘٘فش لس اففث اإلداست العل٘فاخةٌفٖ 

 ّعفذم ، الؾفشكث ففٖ ضذٗفذ ُفْ هفا كف  علفٔ اإلهفي   يلِفا هفي للوفْظر٘ي ّالدفٖ ٗورفي دّسٗفث
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 اإلداسٗففث الوغففدْٗاج مى ّبٌ٘ففح ، اإلداسٗففث األعوفاا بداست ففٖ اإلداست الػذٗسففث ألعففال٘ا خةٌِ٘فا

 لفذِٗن الدػر٘فض سّظ ل ٘فا  ّرلف  ، الوطلْبفث بالقفْست ُفزا الوع٘فاس هفا خدعاهف  لفن مٗنفاً  الوخدلرفث

   .اإلداسٕ  األداس فٖ ٗػ  ًِْا الدٖ اإلٗطاب٘ث علٔ الٌدا ص الوو٘ضٗي الوْظر٘ي هرافمث ّعذم ،

  : انًؤعغٗ  األداء ححغٍٛ - ب

 العول٘فاج ٌُذعفث بعفادت هةفادح خطة٘فم عةفش اإلداسٗفث العول٘فاج ّخغفِ٘  خقفو٘ن بعفادت عول٘فث خغفاُن

 عيلفث ّضفْد الذساعفث ّبٌ٘فح ، الؾفشكث ففٖ اإلداسٕ األداس خػغف٘ي ففٖ  % 49611 اإلداسٗفث بٌغفةث

 ، الوؤعغفٔ األداس ّخػغف٘ي اإلداسٗفث العول٘فاج ٌُذعفث بعفادت هةفادح خطة٘فم لْٗفث بف٘ي بٗطاب٘فث هشدٗفث

 األداس هغفدْٓ خػغف٘ي ففٖ رلف  عفاُن كلوفا الوةفادح ُفزٍ خطة٘فم ّخةٌفح الؾفشكث دعوفح كلوفا مًفَ غ٘فر

  :الدالٖ الٌػْ علٔ خرق٘ل٘ث ًدا ص عذت ُزٍ الٌد٘طث عي ٌّٗةسم ، الؾشكث فٖ اإلداسٕ

 األداس ًْع٘ففث خػغفف٘ي فففٖ % 49626 بٌغففةث اإلداسٗففث العول٘ففاج ٌُذعففث بعففادت عول٘ففث خغففاُن -

 ّاألًؾففطث العول٘ففاج خػغفف٘ي  ففيا هففي رلفف  ّٗرففْى ، الؾففشكث فففٖ  )األداس ضففْدت(اإلداسٕ 

 الخففذهاج ضففْدت ّ ، اعداسٗففث العول٘ففاج ّؽففراف٘ث ّمففْظ هغففدْٓ ّصٗفادت الُوٌطفضت ، اعداسٗفث

 خطفْٗش ّ ، اعداسٗفث اععوفاا اداس ففٖ الوؾفريج هفي ّالػفذ خ ل٘ف  اع طفاس ّ ، الُو ذهفث اإلداسٗفث

 . برراست بًطاص الوعاهيج علٔ اإلداسٗث الرْادس لذست

 األداس بضففشاساج خةغفف٘و فففٖ % 4969 بٌغففةث اإلداسٗففث العول٘فاج ٌُذعففث بعففادت عول٘ففث خغفاُن -

 عةففش ّالة٘اًففاج الوعلْهففاج خةففادا عففِْلث  ففيا هففي رلفف  ّٗرففْى ، فففٖ الؾففشكث اإلداسٕ

 اإلداسٕ العوف  علفٔ لل فا و٘ي ّالوغفؤّل٘اج القفيغ٘اج ، ّخػذٗفذ الوخدلرفث اإلداسٗفث الوغفدْٗاج

 الشّخٌ٘٘ففث اإلداسٗففث األعوففاا خ لفف٘ـ علففٔ ّخعوفف  فففٖ العوفف ، اإلصدّاض٘ففث ًغففةث خ لفف٘ـ ف٘ففدن

 الدعل٘وففاج بٗقففاا عففِْلث علففٔ ، ّخعوفف  ّالنففشّسٗث اليصهففث األعوففاا علففٔ ّالدشك٘ففض

 علففٔ اإلعدوففاد ّخففذعن ، كوففا الوعلْهفاج خرٌْلْض٘ففا خ ٌ٘ففث ع٘فش للوففْظر٘ي اإلداسٗففث ّال فشاساج

 . الد ل٘ذٗث إلداستا عي بذعً  اإلداسٗث العول٘اج بًطاص فٖ اإللردشًّ٘ث اإلداست

 اإلداسٕ األداس غطفن صٗفادت ففٖ % 43633 بٌغفةث اإلداسٗفث العول٘فاج ٌُذعفث بعفادت عول٘فث خغفاُن -

 الوخدلرفث اإلداسٗفث الْظفا ي سبفو  فيا هفي رلف  ّٗرفْى ،)اإلداسٕ العوف  بًداض٘فث(ففٖ الؾفشكث 

 الوفْظر٘ي ّهفٌع ، الوةفزّا ّالطِفذ األ طفاس هفي ّالد ل٘ف  اإلصدّاض٘فث علفٔ بعنفِا ّال نفاس هفا

 بفذّسٍ ُّفزا ، الوٌاعفةث ال فشاساج بخخفار علفٔ ّال فذست الْ٘ه٘فث العوف  غف  هؾفاك  علفٔ ال فذست

 فففٖ الوٌُطففض اإلداسٕ األداس غطففن صٗففادت ّبالدففالٖ اإلداسٕ بًداض٘ففث العوفف  صٗففادت فففٖ ع٘غففاُن

 .عام بؾر  الؾشكث

 األداس بًطففاص عففشعث فففٖ % 49632 بٌغففةث اإلداسٗففث العول٘ففاج ٌُذعففث بعففادت عول٘ففث خغففاُن -

 اإلداسٗفث الوغفدْٗاج بف٘ي فعالفث بخقفاا لٌفْاج بٗطفاد  فيا هفي رلف  ّٗرفْى ففٖ الؾفشكث، اإلداسٕ

 ففٖ الوعلْهفاج خرٌْلْض٘فا علفٔ ّخعدوفذ كوفا ، الوعفاهيج بًطفاص ّدلفث لضٗفادت عفشعث الوخدلرفث

 الفزٕ اإلداسٕ ّالفشّخ٘ي اإلضفشاساج هفي ٗ لف  بفذّسٍ ُّفزا هطشٗفاج العوف  علفٔ الشلابفث بداست

 ال فذست لِفا عف٘رْى الوغفدخذهث الدرٌْلْض٘فا مى غ٘فر ، الوعفاهيج اإلداسٗفث بًطفاص عفشعث هفي ٗ لف 

 الوعفاهيج ضو٘فا عفي الردشًّ٘فث بٌغفل اإلغدرفاظ هفي  فيا الوفْظر٘ي لطو٘فا الػ فْم غرفع علفٔ

  .عال٘ث ّعشعث بذلث اإلداسٗث

اهل٘ي بالؾفففشكث العاهفففث لوخفففابش ال فففاُشت ّضفففْد ا ديففففاج راج دعلفففث بغقفففا ٘ث بففف٘ي بدساكفففاج العففف - -

الرةفففشٕ ًػفففْ هفففذٕ خفففْافش الودطلةفففاج األعاعففف٘ث اليصهفففث لدطة٘فففم بعفففادت ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث ، 

ًّػفففففْ كففففف  هد ٘فففففش هفففففي هد ٘شاخِفففففا )اععفففففدشاخ٘ط٘ث ،الدفففففضام ّلٌاعفففففث اإلداست العل٘فففففا ، خرٌْلْض٘فففففا 

 لد ٘٘ش( علٖ غذٍ،ّرل  با ديم الطٌظ.الوعلْهاج ، اعخقاا ، خور٘ي العاهل٘ي ، اععدعذاد ل

ّضففففْد ا ديفففففاج راج دعلففففث بغقففففا ٘ث بفففف٘ي بدساكففففاج العففففاهل٘ي بالؾففففشكث العاهففففث لوخففففابش ال ففففاُشت  -

الرةفففشٕ ًػفففْ هفففذٕ خفففْافش الودطلةفففاج األعاعففف٘ث اليصهفففث لدطة٘فففم بعفففادت ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث 

اعفففففث اإلداست العل٘فففففا ، خرٌْلْض٘فففففا ًّػفففففْ كففففف  هد ٘فففففش هفففففي هد ٘شاخِفففففا )اععفففففدشاخ٘ط٘ث ،الدفففففضام ّلٌ

الوعلْهفففففاج ، اعخقفففففاا ، خورففففف٘ي العفففففاهل٘ي ، اععفففففدعذاد للد ٘٘فففففش( علفففففٖ غفففففذت ، ّرلففففف  بفففففا ديم 

 العوش.
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ّضففففْد ا ديفففففاج راج دعلففففث بغقففففا ٘ث بفففف٘ي بدساكففففاج العففففاهل٘ي بالؾففففشكث العاهففففث لوخففففابش ال ففففاُشت  -

بعفففادت ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث  الرةفففشٕ ًػفففْ هفففذٕ خفففْافش الودطلةفففاج األعاعففف٘ث اليصهفففث لدطة٘فففم

ًّػفففففْ كففففف  هد ٘فففففش هفففففي هد ٘شاخِفففففا )اععفففففدشاخ٘ط٘ث ،الدفففففضام ّلٌاعفففففث اإلداست العل٘فففففا ، خرٌْلْض٘فففففا 

الوعلْهفففففاج ، اعخقفففففاا ، خورففففف٘ي العفففففاهل٘ي ، اععفففففدعذاد للد ٘٘فففففش( علفففففٖ غفففففذت، ّرلففففف  بفففففا ديم 

 الوؤُ  العلوٖ.

اهل٘ي بالؾففففشكث العاهففففث لوخففففابش ال ففففاُشت ّضففففْد ا ديفففففاج راج دعلففففث بغقففففا ٘ث بفففف٘ي بدساكففففاج العفففف -

الرةفففشٕ ًػفففْ هفففذٕ خفففْافش الودطلةفففاج األعاعففف٘ث اليصهفففث لدطة٘فففم بعفففادت ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث ، 

ًّػفففففْ كففففف  هد ٘فففففش هفففففي هد ٘شاخِفففففا )اععفففففدشاخ٘ط٘ث ،الدفففففضام ّلٌاعفففففث اإلداست العل٘فففففا ، خرٌْلْض٘فففففا 

لد ٘٘فففش( علفففٖ غفففذٍ،ّرل  بفففا ديم الوْلفففا الوعلْهفففاج ، اعخقفففاا ، خورففف٘ي العفففاهل٘ي ، اععفففدعذاد ل

 الْظ٘رٖ.

ٌُفففاا اسخةفففاه هفففشدٕ لفففْٕ راج دعلفففث بغقفففا ٘ث بففف٘ي بعفففادت ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث ّ ًْع٘فففث  -

 األداس ك غذ مبعاد األداس الوؤعغٖ للؾشكث العاهث لوخابض ال اُشت الرةشٕ.

عفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث ٌُفففاا اسخةفففاه هفففشدٕ هدْعفففو راج دعلفففث بغقفففا ٘ث بففف٘ي مبعفففاد بعفففادت ٌُذ -

 ّخةغ٘و بضشاساج العو  ك غذ مبعاد األداس الوؤعغٖ للؾشكث العاهث لوخابض ال اُشت الرةشٕ.

ٌُففاا اسخةففاه هففشدٕ لففْٕ راج دعلففث بغقففا ٘ث بفف٘ي مبعففاد بعففادت ٌُذعففث العول٘ففاج اإلداسٗففث ّغطففن  -

 ٕ.األداس ك غذ مبعاد األداس الوؤعغٖ للؾشكث العاهث لوخابض ال اُشت الرةش

ٌُففففاا اسخةففففاه هففففشدٕ لففففْٕ راج دعلففففث بغقففففا ٘ث بفففف٘ي مبعففففاد بعففففادت ٌُذعففففث العول٘ففففاج اإلداسٗففففث  -

 ّعشعث اإلًطاص ك غذ مبعاد األداس الوؤعغٖ للؾشكث العاهث لوخابض ال اُشت الرةشٕ .

ٌُففففاا اسخةففففاه هففففشدٕ لففففْٕ راج دعلففففث بغقففففا ٘ث بفففف٘ي مبعففففاد بعففففادت ٌُذعففففث العول٘ففففاج اإلداسٗففففث  -

 ك غذ مبعاد األداس الوؤعغٖ للؾشكث العاهث لوخابض ال اُشت الرةشٕ .ّكراست األداس 

ٌُفففاا اسخةفففاه هفففشدٕ لفففْٕ ضفففذا راج دعلفففث بغقفففا ٘ث بففف٘ي مبعفففاد بعفففادت ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث  -

 هطدوعث ّ مبعاد األداس الوؤعغٖ للؾشكث العاهث لوخابض ال اُشت الرةشٕ.

ج العففففاهل٘ي بالؾففففشكث العاهففففث لوخففففابض ال ففففاُشت ّضففففْد ا ديفففففاج راج دعلففففث بغقففففا ٘ث بفففف٘ي بدساكففففا -

الرةفففشٕ ًػفففْ ّالفففا األداس الوؤعغففففٖ هففف  ْرت بؾفففر  بضوفففالٖ ، ًّػففففْ كففف  هد ٘فففش هفففي هد ٘شاخِففففا 

)غطففففن األداس ، ًْع٘ففففث األداس ، خةغفففف٘و بضففففشاساج العوفففف  ، عففففشعث اعًطففففاص، كرففففاست األداس( علففففٖ 

 غذٍ،ّرل  با ديم الطٌظ.

٘ث بفففف٘ي بدساكففففاج العففففاهل٘ي بالؾففففشكث العاهففففث لوخففففابض ال ففففاُشت ّضففففْد ا ديفففففاج راج دعلففففث بغقففففا  -

الرةففشٕ ًػففْ ّالففا األداس الوؤعغففٖ هفف  ْرت بؾففر  بضوففالٖ ًّػففْ كفف  هد ٘ففش هففي هد ٘شاخِففا )غطففن 

األداس ، ًْع٘فففففث األداس ، ففففففراج مفففففػاٗا الدٌوفففففش ، عفففففشعث اعًطفففففاص، كرفففففاست األداس( علفففففٖ غفففففذت ، 

 ّرل  با ديم العوش.

دعلففففث بغقففففا ٘ث بفففف٘ي بدساكففففاج العففففاهل٘ي بالؾففففشكث العاهففففث لوخففففابض ال ففففاُشت ّضففففْد ا ديفففففاج راج  -

الرةففشٕ ًػففْ ّالففا األداس الوؤعغففٖ هفف  ْرت بؾففر  بضوففالٖ ًّػففْ كفف  هد ٘ففش هففي هد ٘شاخِففا )غطففن 

األداس ، ًْع٘ففففث األداس ، خةغفففف٘و اضففففشاساج العوفففف  ، عففففشعث اعًطففففاص، كرففففاست األداس( علففففٖ غففففذت ، 

 ٖ.ّرل  با ديم الوؤُ  العلو

ّضففففْد ا ديفففففاج راج دعلففففث بغقففففا ٘ث بفففف٘ي بدساكففففاج العففففاهل٘ي بالؾففففشكث العاهففففث لوخففففابض ال ففففاُشت  -

الرةفففشٕ ًػفففْ ّالفففا األداس الوؤعغففففٖ هففف  ْرت بؾفففر  بضوفففالٖ ، ًّػففففْ كففف  هد ٘فففش هفففي هد ٘شاخِففففا 

)غطففففن األداس ، ًْع٘ففففث األداس ، خةغفففف٘و بضففففشاساج العوفففف  ، عففففشعث اعًطففففاص، كرففففاست األداس( علففففٖ 

   با ديم الوْلا الْظ٘رٖ.غذٍ، ّرل

 ٔفٙ ضٕء انُخائش انغابقت قاو انباحذ بٕضغ يضًٕػت يٍ انخٕصٛاث حخًزم فًٛا ٚهٙ : 

لفذّسُا  الؾفشكث العاهفث لوخفابض ال فاُشت الرةفشٓ  ففٖ اإلداسٗفث العول٘فاج ٌُذعفث بعفادت هةفادح خطة٘فم -4

 :    ٖالطذّا الدال  يا هي رل  ّٗرْى ، بٌِ٘ن هشدٗث عيلث ّّضْد الوؤعغٖ األداس خػغ٘ي فٖ
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 الوغمْا األًؾطث اليصهث لدٌر٘ذُا الدْف٘ث
الضهي 
اعصم 
 للدٌر٘ذ

 هؤؽشاج الٌطاظ

 هع٘اس خطة٘م -1
 اإلعدشاخ٘ط٘ث

 بالوشًّث خدغن معدشاخ٘ط٘ث ّمُذام  طو خةٌٖ -
ّخػل٘ف   الوػ٘طفث، الود ٘فشاج هْاضِفث ففٖ

 ّالدقففْساج ّالخاسض٘ففث الذا ل٘ففث الة٘مففث
 لدفدي ن ، ّّامفع دل٘ فث بقفْست الوغفد ةل٘ث

 الدٖ خع٘ؾفِا الود ٘شت ها الة٘مث اإلعدشاخ٘ط٘ث
 الؾشكث

اإلداست  -
العل٘ا 
 بوؾاسكث
 الوْظر٘ي

 ؽِش

خدنع هي ّما  -
س ٗث ّسعالَ للؾشكث 
ّالدٔ خؤدٓ لْما 
مُذام ّ طو 

معدشاخ٘ط٘ث لدػ ٘م خل  
 .األُذام 

 خطة٘م -6
 هع٘اس
 اإللدضام
 ّلٌاعث
 العل٘ا اإلداست
 الؾشكث فٖ

 اإلداست ففٖ الفْظ٘رٖ األعفد شاس هةفذم خطة٘فم -
 بداسٕ ّخفذّٗش خفٌ يج بغفذاذ ّعفذم العل٘فا

 هذسّط غ٘ش هديغم
 العل٘ا اإلداست لذٓ القيغ٘اج خرْٗل هةذم -
 ّاألًؾفطث للخطفو العل٘فا اإلداست خةٌفٖ هةفذم -

 ال فذساج ّخفْف٘ش الؾفشكث ففٖ الدطْٗشٗفث
 ، لفزل  اليصهفث ّال اًًْ٘فث الوال٘ث ّاإلداسٗفث

 ففٖ الوو٘فضٗي الوفْظر٘ي ّخػر٘فض دعفن عةفش
 بخةففشاس ، ّاععففدعاًث األعوففاا بًطففاص

 إلًطففاص اليصهففث لألعدؾففاساج  ففاسض٘٘ي
 1برا لضم األهش  األعواا

اإلداست  -
 العل٘ا

 الوذساس -
 الدٌر٘زْٗى

اإلداست  -
 الْعطٔ

عدث 
 مؽِش
 

ّمْظ الخطو  -
ّاإلضشاساج  الوْمْعث 

ها هؾاسكث كافث 
 اإلداساج ّالعاهل٘ي

 هع٘اس خطة٘م -2
 خرٌْلْض٘ا
 الوعلْهاج

 الؾشكث فٖ

 ًألفام خطْٗش فٖ الوعلْهاج خرٌْلْض٘ا خطة٘م -
ّاألعفال٘ا  اإلداسٗفث ّالوعفاهيج اإلضشاساج

 ، الؾفشكث ففٖ اإلداسٕ األداس ففٖ الودةعفث
 اإللردشًّ٘ث اإلداست لدعضٗض

 الوعلْهفاج لدرٌْلْض٘فا الدػد٘فث الةٌ٘فث خطفْٗش -
مضِفضت  اعفدةذاا عةفش ّرلف  ، الؾفشكث ففٖ

 فففٖ هشافففم الؾففشكث ، ال ذٗوففث الػاعففْ 
ّال ففذساج  بالغففشعاج الؾففةراج ّخضّٗففذ
 اليصهث

 بوفا الؾفشكث ففٖ الدٌأل٘وفٖ الِ٘رف  خطفْٗش -
 الوعلْهفاج خرٌْلْض٘فا خطة٘ فاج هفا ٗدٌاعفا

 الد ٘فشاج لوْاكةفث ، ّاإلداست اإللردشًّ٘فث
 الِ٘اكفف  فففٖ الدنفخن ّخ لف٘ـ الوػ٘طفث
 الؾشكث فٖ الدٌأل٘و٘ث

 الد ٌ٘فاج اعدخذام عةش اإلدا سٗث الشلابث خرع٘  -
 الوعلْهاج خرٌْلْض٘ا فٖ الودْفشت

اإلداست  -
 العل٘ا

اإلداست  -
 الْعطٔ

اإلداست  -
 الوةاؽشت

زواً٘ث 
 مؽِش
 

د ْا الػاعةاج األل٘ث 
ّخذسٗا العاهل٘ي ّّما 
الةشاهص الوغاعذت علٔ 
م دقاس هْا العول٘اج 

 اإلداسٗث

خطة٘م  -2
هع٘اس 

اإلخقاا فٖ 
 الؾشكث

خطففففْٗش الةٌ٘ففففث الدػد٘ففففث ألعففففال٘ا ّخ ٌ٘ففففاج  -
اعخقففاا اإلداسٕ بفف٘ي الوغففدْٗاج اإلداسٗففث 

 الوخدلرث
خطففففْٗش اعخقففففاا اإللردشًّففففٖ عةففففش ؽففففةرث  -

خْاففف  دا فف  الؾففشكث ) األًدشاًففح (  بفف٘ي 
الوغفدْٗاج اإلداسٗفث الوخدلرفث لوفا    ففٖ رلفف  
هي خ ل٘  للدرلرفث ّالطِفذ ّالْلفح ففٖ هدابعفث 

 اج اإلداسٗثع٘ش العول٘
 الشعفو٘ث غ٘فش اإلخقفاعج الد ك٘ذ علٔ هةفذح -

 الطْاًففا خعضٗففض عةففش الؾففشكث دا فف 
 ففٖ لوا الوْظر٘ي ّالدْاف  ب٘ي اإلضدواع٘ث

 الشعو٘ث اإلخقاعج خعضٗض فٖ دّس هي رل 
 ليخقاا الرعاا ضذٗذت لٌْاج ّفدع

اإلداست  -
 الْعطٔ

اإلداست  -
 الوةاؽشت

زيزث 
 مؽِش
 

د ْا ؽةرث األًدشاًح  -
ّخذسٗا الوْظر٘ي علٔ 

خذاّا األّاهش 
ّالوعلْهاج هي  يا 

 .الؾةرث الذا ل٘ث 
صٗادت الل اساج ها  -

الوْظر٘ي ّدعن الغ٘اعٔ 
للٌأل٘ن غ٘ش الشعؤ 
لوغاعدث علٔ فِن 
 .ع٘اعاج الؾشكَ 

 خطة٘م -3
 خور٘ي هع٘اس

 فٖ العاهل٘ي
 الؾشكث

 ّخ فذٗن الوفْظر٘ي، لذٓ الد ذٗش غاضاج بؽةا  -
 هففٌِن للوو٘ففضٗي ّهعٌْٗففث هادٗففث غففْافض
 ، ّاإلداسٕ الْظ٘رٖ بػطن بًطاصُن ّسبطِا
 الوْظر٘ي لذٓ ّالدو٘ض اإلبذا  ّخؾط٘ا

اإلداست  -
 العل٘ا

اإلداست  -
 الْعطٔ

 ؽِشٗي
 

خدطْٗش ّّما لْا ع   -
للعاهل٘ي هْمع بِا ًألام 

الػْافض اإلٗطاب٘ث 
ّالغلة٘ث بوؾاسكث 
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الدػففْا هففي هشكضٗففث ال ففشاساج اإلداسٗففث بلففٔ  -
ؽةرث ال شاساج لذعن ّخػر٘ض الوفْظر٘ي علفٔ 

 اخخار ال شاساج اإلداسٗث الوٌاعةث .
 خؾفر٘  عةفش الؾفشكث ففٖ الوفْظر٘ي هؾفاسكث -

 اإلداسٗفث األعوفاا إلًطفاص هفٌِن عوف  ففشم
 خضّٗفذ علفٔ ال فذست لِفن ٗرفْى ّالرٌ٘ث ّبزل 

 ّاإلداسٗث الرٌ٘ث  ةشاخِن
 الرعففاا الدففذسٗا لغ٘اعففاج الؾففشكث خةٌففٖ -

 خعوف  ؽفاهلث خذسٗة٘فث  طفو ّففم للوفْظر٘ي
 ّالوعشففث الخةفشت الوفْظر٘ي علفٔ بكغفا 
 الطذٗفذت ّاألعفال٘ا الد ٌ٘فاج علفٔ ّاعهي 

 . اإلداست عالن فٖ

اإلداست  -
 الوةاؽشت

 .العاهل٘ي 
ؽةرث دعن ّمخخاد ال شاس  -

) عهشكضَٗ الغلطث 
 ّمخخادال شاس (

خطة٘م  -4
هع٘اس 

اععدعذاد 
فٖ للد ٘٘ش 
 الؾشكث

 الوعوفْا اإلداسٗفث ّال فْاً٘ي األًألوفث خطفْٗش -
 الفزٕ الْالفا هفا الؾفشكث لددٌاعفا ففٖ بِفا

 اإلداسٗث الدع ٘ذاج عي الؾشكث ، بع٘ذاً  خع٘ؾَ
 الد ل٘ذٗث ّاألًألوث

 الْظ٘ر٘فث ّالعيلاج الدٌأل٘و٘ث الِ٘اك  خطْٗش -
 القففيغ٘اج خْصٗففا بعففادت ٗنففوي بوففا

 خففذفم هففا خدْافففم ّالوغففؤّل٘اج بقففْست
 عففي بع٘ففذاً  ّاًغفف٘ابِا اإلداسٗففث العول٘ففاج
 اإلداسٗث الدع ٘ذاج

اإلداست  -
 العل٘ا

اإلداست  -
 الْعطٔ

اإلداست  -
 الوةاؽشت

عدث 
 مؽِش
 

خ ٘٘ش الِ٘اك  الدٌأل٘و٘ث  -
 ّالد ك٘ذ علٔ الوشًَّ

ظِْس مًألوث ضذٗذت  -
خدْافم ها خذفم العول٘اج 

 اإلداسٗث
 

الؾفشكث العاهفث  ففٖ اإلداسٕ األداس ّخطفْٗش لدػغف٘ي هدراهلفث  طفث بعفذاد العل٘فا اإلداست خةٌفٖ مفشّست -3

 ضْدخففَ ،– األداس ًْع٘ففث( الةاغففر اعدوففذُا الدففٖ األداس ّفففم هؤؽففشاج لوخففابض ال ففاُشت الرةففشٓ 

 اإلداسٗفث العول٘فاج بًطفاص عفشعث ، اإلداسٗفث اإلًداض٘فث صٗفادت  -األداس  غطفن ، العوف  بضفشاساج خةغف٘و

 معوفاا هشالةفث ٗورفي غدفٔ الوؤؽفشاج ُفزٍ هعفاٗ٘ش ل ٘فاط خػذٗفذ ّٗطفا ) اإلداسٕ األداس كرفاست ،

  . األ طاس فٖ الْلْ  لة  ّخقْٗةِا اإلداسٕ الدطْٗش

 بعفادت خطة٘فم عول٘فث بداست ففٖ ٗدخقفـ هو٘فض بداسٕ فشٗفم لدؾفر٘  العل٘فا اإلداست خةٌفٖ مفشّست -2

 ففٖ هدخققف٘ي  ةفشاس عةفش الرشٗفم ُفزا خفذسٗا ٗفدن غ٘فر ، الؾفشكث ففٖ اإلداسٗفث ٌُذعفث العول٘فاج

 لذساعفث لفَ اليصهفث ّاإلداسٗفث الوال٘فث ّاإلهراً٘فاج القفعا  خفزل٘  ّٗطفا كوفا هِاهفَ ، إلًطفاظ رلف 

 الدقفْساج خلف  لدٌر٘فز ٗلفضم هفا ّخفْف٘ش ، لفزل  اليصهفث الدقفْساج اإلداسٗفث ّّمفا العول٘فاج ضو٘فا

  .ًطاغِا ّمواى العول٘ث هي غدٔ اإلًدِاس الرشٗم ُزا بؽشام ّفم

ل فاساج  ّع فذ العل٘فا، ّاإلداست للوفْظر٘ي خذسٗة٘فث دّساج بع فذ ل٘اهفَ عةفش اإلداسٕ الرشٗفم دّس دعفن -3

 . ّدعوِا العو  لخطْاج خةٌِ٘ا لنواى ّرل  العل٘ا اإلداست ها هغدوشت ّاضدواعاج

 حٕصٛاث بحٕد يغخقبهٛت : 

  .بالوؤعغاج الش عاس ًألش ّض٘ث هي الةؾشٗث الوْاسد ٌُذعث بعادت خطة٘م ّهعْلاج هدطلةاج -4

  .الةؾشٗث الوْاسد ٌُذعث بعادت خطة٘م فٖ الوؤزشت العْاه  -3

  .الةؾشٗث الوْاسد ٌُذعث بعادت خطة٘م معة ٘اج -2

  1اإلداسٗث  العول٘اج ٌُذعث بعادت خطة٘م دعن فٖ اععدشاخ٘طٖ الدخط٘و دّس -3
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 يشاصغ انبحذ

 أٔالً: انًشصغ انؼشبٛت:

مغوفففذ هػوفففذ غٌففف٘ن، بعفففادت ٌُذعفففث ًألفففن العوففف : السفففْست اإلداسٗفففث الونفففادت، الوردةفففث العقفففشٗث للٌؾفففش .1 

 . 6119ّالدْصٗا، الوٌقْس، 

 الفذاس :األّلفٔ، اإلعفرٌذسٗث الطةعفث هعاففشت، بداسٗفث لنفاٗا بعفواع٘ ، الغف٘ذ، هػوفذ، الػٌفإّ،.6 

 .م 6113 الطاهع٘ث،

 Businessالد ٘٘فففش الطفففزسٕ لرفففي اإلداست " الوٌِط٘فففث ّالدطة٘فففم"، خشكفففٖ ببفففشاُ٘ن عفففلطاى، ٌُذعفففث .2 

Reengineering ،1994، ال اُشت : ضاهعث ع٘ي ؽوظ، كل٘ث الدطاست . 

الفففذٗي زابفففح ، الؾفففشكث سٗوًْففذ هاًطفففالٖ، هفففاسا كيٗفففي، الفففذل٘  العلوفففٖ للٌِذست،خشضوففث هػوفففذ ضوفففاا .2 

 .1993العشب٘ث للعيم العلوٖ ) ؽعا (، ال اُشت.

ًدفففاش ّالعول٘فففاج "هٌألفففْس بعفففدشاخ٘طٔ"ب ففففيظ الفففذٗي بعفففواع٘ ، اعخطاُفففاج الػذٗسفففث ففففٔ بداست اإل.3 

 . 6114ضاهعث غلْاى  –كل٘ث الدطاست ّبداست األعواا 

، هطوْعفففث الٌ٘ففف  العشب٘فففث 61ث اإلداست لوْاضِفففث خػفففذٗاج ال فففشىعةفففذ الػو٘فففذ الو شبفففٔ، بعفففادت ٌُذعففف.4 

  ،6112. 

ال ففففاُشت: داس ه٘ةففففث للٌؾففففش ّالدْصٗففففا،   فشٗففففذ الٌطففففاس، بعففففادت ٌُذعففففث العول٘ففففاج ُّ٘رلففففث الؾففففشكلح ،.3 

6113 . 

٘ن ّخ ٌ٘ففففث فِففففذ بففففي فففففالع الغففففلطاى ، بعففففادت ٌُذعففففث العول٘ففففاج )الٌِففففذست( ً لففففث ضزسٗففففث فففففٖ هرففففاُ.2 

 .6113اإلداست، الشٗاك،

 ؽففوظ، عفف٘ي ضاهعففث :ال ففاُشت األّلففٔ، الطةعففث ،"ل٘ففاجالعو ٌُذعففث بعففادت"، هوففذّظ سفففاعٖ.9 

6113. 

 . 6113للٌؾش، ّا   داس  :عواى األّلٔ، الطةعث ،"العو  ّبضشاساج الدٌأل٘ن" هْعٔ اللْصٕ ،.11 

ول٘فففاج دساعفففث خطة٘ ٘فففث مهففف  هػوفففذ ؽففف٘ل دهٌِفففْسٓ،  العْاهففف  الوفففؤزشت ففففٔ خطة٘فففم بعفففادت ٌُذعفففث الع.11 

العففففذد  –هطلففففث ضاهعففففث ال ففففذط لألبػففففاذ ّالذساعففففاج  -علففففٔ الخطففففْه الطْٗففففث العشب٘ففففث الغففففعْدٗث 

  . 6112الػادٓ ّالسيزْى ، 

ىذساعففففث ه٘ذاً٘ففففث  -غٌففففاى خشكوففففاى، بعففففادت ٌُذعففففث العول٘ففففاج )الٌِففففذست( كوففففذ   للد ٘٘ففففش الدٌأل٘وففففٖ .16 

عفففام  21العفففذد  22الوطلفففذ  –هطلفففث ضاهعفففث الةعفففر  -علفففٔ الوقفففاسٗي العاهلفففث ففففٔ هذٌٗفففث اليرل٘فففث 

6114. 

سمفففففح ؽففففرشٓ، بداست الطففففْدت، اإلداست الذٌٗاه٘ر٘ففففث الراعلففففث، هطلففففث اإلداست، الوطلففففذ السيزففففْى، العففففذد .12 

 .6119األّا،

دساعفففث خطة٘ ٘فففث علفففٔ بٌففف   -فنففف٘لث بْهفففْست ، هشاغففف  خطة٘فففم بعفففادت ٌُذعفففث العول٘فففاج )الٌِفففذست( .12 

العففففذد  –ضاهعففففث خةغففففث  -اا ّالذساعففففاج اعلدقففففادٗثهطلففففث بداست األعوفففف -الريغففففث الدٌو٘ففففث الشٗر٘ففففث  

 . 6113الغادط عام 

 العول٘فاج ٌُذعفث بعفادت خطة٘فم ففٖ الررفشٕ الوفاا سط م ففٖ اععفدسواس غغف٘ي هػوفذ العفض  ، مزفش.13 

،  16األسدً٘فففث ، الوطلفففث األسدً٘فففث ففففٔ بداست األعوفففاا  ، الوطلفففذ  العاهفففث الوؤعغفففاج اإلداسٗفففث ففففٖ

  1 6114،  2لعذد ا

فِففففذ بففففي  ففففففالع الغففففطاى، بعففففدشاخ٘ط٘ث خطفففففْٗش العول٘ففففاج، الوففففؤخوش الفففففذّلٔ للدٌو٘ففففث اإلداسٗفففففث، .14 

 .6119الشٗاك، 

اإلفففففيظ الوففففالٔ ّاإلداسٓ، خةغفففف٘و اإلضففففشاساج فففففٔ الوعففففاهيج الوال٘ففففث  -هػوففففذ غشبففففٔ غغففففي .13 

 .6119مبشٗ   –خشك٘ا   -اعطٌةْا  -٘ث اإلداسٗث ًذّت الوٌألوث العشب٘ث للدٌو -ّاإلداسٗث 
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 فففٖ الدٌافغفف٘ث بدػ ٘ففم الو٘ففضت العول٘ففاج ٌُذعففث بعففادت مغوففذ  ل٘فف  هػوففْد كػلففْج ، عيلففث.12 

   6113غضت   –ضاهعث األصُش  -غضت ، سعالث هاضغد٘ش  فٖ الطاهعاج الرلغطٌ٘٘ث

بعفففادت ٌُذعفففث العول٘فففاج اإلداسٗفففث الٌِفففذست ّدّسُفففا ففففٔ  خفففاش الفففذٗي فخفففش الفففذٗي هػوفففذ ؽفففوظ الفففذٗي،.19 

خػغفففففف٘ي األداس اإلداسٓ،سعففففففالث دكدففففففْسات، ضاهعففففففث الغففففففْداى العلففففففْم ّالدرٌْلْض٘ففففففا، الذساعففففففاج 

  .6112الدطاسٗث، 

غة٘ةففففث هلعففففح هففففاصى ، بعففففادت الٌِذعففففث كوففففذ   لدطففففْٗش الوٌألوففففاج العاهففففث  ، سعففففالث لٌ٘فففف  دسضففففث .61 

 .6113الواض٘غد٘ش ، كل٘ث اعلدقاد ّالعلْم الغ٘اع٘ث ،

علفففٔ دّلفففث اعهفففاساج   -غغففف٘ي الؾففف٘ل، اهفففاس ه دفففشظ لد ففف٘ن ىفففاعداس باعفففدخذام هفففذ   بعفففادت ٌُذعفففث .61 

ضاهعفففث  –دساعفففث خطة٘ ٘فففث للػقفففْا علفففٔ دسضفففث الفففذكدْسات ففففٖ بداست اععوفففاا  –العشب٘فففث الودػفففذت 

 . 6119 –ع٘ي ؽوظ ، كل٘ث الدطاست 

 فففففاى مغفففففيم ، مُو٘فففففث بعفففففادت ٌُذعفففففث الوفففففْاسد الةؾفففففشٗث ففففففٖ خػغففففف٘ي األداس الةؾفففففشٕ بالوؤعغفففففث .66 

 1 6113الطضا ش  –بغرشت  –ش ضاهعث هػوذ  ٘ن –اعلدقادٗث ، سعالث الذكدْسات 

عقفففام ضفففيا ؽفففعح، بعفففدخذام هفففٌِص ٌُذعفففث اإلداست ففففٔ  خطفففْٗش ًألفففام اإلداست الوػل٘فففث الوقفففشٓ، .62 

 .6112كدْاست، كل٘ث الدطاست، ضاهعث ع٘ي ؽوظ ، سعالث د

ؾففففشٗث كوففففذ   لط٘رففففث علففففٖ الػْعففففٌٖ، عْاهفففف  الٌطففففاظ الػاعففففوث ععففففادت ٌُذعففففث بداست الوففففْاسد الة.62 

دساعفففث خطة٘ ٘فففث  –عففففيظ الوؤعغفففاج الدعل٘و٘فففث بفففالدطة٘م علفففٔ دّلفففث اعهفففاساج العشب٘فففث الودػفففذت 

   6116 –ضاهعث ال اُشت، كل٘ث الدطاست  –للػقْا علٔ دسضث الواض٘غد٘ش فٖ بداست اععواا 

ًففْسٓ بعففواع٘  هػوففذ علفففٔ الطففاُش، مزففش بعفففادت ٌُذعففث العول٘ففاج علفففٔ الررففاست اإلداسٗففث بوٌألوفففاج .63 

األعوففففاا  هشكففففض الٌ٘فففف  لألبػففففاذ الد ٌ٘ففففث، سعففففالث ضاهع٘ففففث هاضغففففد٘ش ضاهعففففث الففففضع٘ن األصُففففشٓ 

 .  6116الغْداى 

عففففاٗل ؽففففافٖ األكلةففففٖ، دّس ال ٘ففففادت اععففففدشاخ٘ط٘ث فففففٖ دعففففن األداس الوؤعغففففٖ : دساعففففث علو٘ففففث .64 

علدقفففاد ّالعلفففْم الغ٘اعففف٘ث، ضاهعفففث ال فففاُشت، بفففالدطة٘م علفففٖ ضاهعفففث ؽففف شاس ّكل٘اخِفففا، هطلفففث كل٘فففث ا

 .6112، 1،  19هص 

ألداس: دساعففففث ه٘ذاً٘ففففث، سعففففالث لو٘ففففاس ابففففشاُ٘ن، دّس ال ٘ففففادت اععففففدشاخ٘ط٘ث فففففٖ خػغفففف٘ي هغففففدْٕ ا.63 

 .6116هاضغد٘ش غ٘ش هٌؾْست، كل٘ث الدطاست، ضاهعث لٌات الغْٗظ،

اععفففففدشاخ٘طٖ فففففٖ ضفففففْدت األداس الوؤعغففففٖ: دساعفففففث ّففففففر٘ث  بٗففففاد علفففففٖ الففففذضٌٖ، دّس الدخطففففف٘و.62 

خػل٘ل٘فففث ففففٖ الطاهعفففاج الٌألاه٘فففث الرلغفففطٌ٘٘ث، سعفففالث دكدفففْساٍ غ٘فففش هٌؾفففْست، كل٘فففث الدشب٘فففث، ضاهعفففث 

 .6111دهؾم،
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