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The wind of change sweeping the management world are the engine of Re-

engineering. Global survey results of several international institutions 

showed that engineering is at the top of the efforts list. The educational 

institution suffers from many challenges, which requires a radical redesign 

of administrative processes. This shows the need to develop the 

administration, especially in light of developments that call for the adoption 

of modern administrative approaches, so it is imperative to develop the 

educational administration, and redesign its operations, and engineering 

may be solve these problems. Therefore, the research problem was in the 

following question: What is the A Proposed Perspective for the engineering 

of the educational institution in light of modern international experiences? 

By applying re-engineering, employees are motivated to innovate, and to 

move between education and the labor market is provided, because the 

educational institution provides institutions with human cadres capable of 

working efficiently. 
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 يمديخ

إُ ًٝااجؿ ثىضيٞٞااٌ ثىضااٚ صؾضااجؿ اااجىٌ ثمهثًر ثىٞااً٘ ٕااٚ 
 ثىعَيٞجس ْٕوّز ثىَقٌك ثىققٞقٚ ىَشجًٝع ثىْٖوًر )إاجهر

ر ٍؤّْاجس ثمهثًٝز(. فقو أظٖاٌس ّضاجةؼ ٍْاـ ااجىَٚ ىعاو
اجىَٞااز أُ ثىْٖااوًر ايااٚ ًأُ اجةَااز ثىؾٖاا٘ه ثىضااٚ داايىضٖج 
ثىَؤّْاااجس ثىَنضيلاااز ىَ٘ثؽٖاااز ثىَضيٞاااٌثس  ٗ   ااال أُ 
ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز صعجّٚ ثىعوٝو ٍِ ثىضقاوٝجس  ٍَاج ٝضبياخ 
إاجهر ثىضصٌَٞ ثىؾايًٙ ىيعَيٞاجس ثمهثًٝاز ىجّاضؾجدز إىاٚ 

 2005ىغذٞضاٚ ثىضيٌٞثس ثىعجىَٞز. ٗٝؤمو ىىل ّضجةؼ هًثّاز ث
إىٚ ٗؽ٘ه اور ٍشنجس إهثًٝز ٍْٖاج: صقْاٌٞ ثىعَيٞاجس إىاٚ 
أؽااَثص ياايٌٞر ٝااؤهٙ إىااٚ ٍٝااجهر ثىضنااجىٞ،  ٗثىٌَمَٝااز  

 ٔطٕص،ٗمغٌر ثألمبجص ّضٞؾز صنٌثً ثألاَجه ٗصوثميٖج )
5102.) 

ٕٗاايث ٝرٖااٌ ثىقجؽااز إىااٚ صبااٌ٘ٝ ثمهثًر ٗمجيااز فااٚ 
اٚ ظااو ثىَْااضؾوثس ٗظٖااً٘ عااً٘ر ثىَعيٍ٘ااجس ثىضااٚ صْااضو

صذْٚ ٍاوثمو إهثًٝاز فوٝغاز  ىايث فاج داو ٍاِ صباٌ٘ٝ ثمهثًر 
ثىضعيَٞٞز  ٗإاجهر صصاٌَٞ اَيٞجصٖاج  ٗااو ٝناُ٘ فاٚ صبذٞا  
ثىْٖااوًر ٍااومجل ىقااو ٕاايٓ ثىَشاانجس  ٗثّبجالااج ٍااِ ىىاال 

 مجّش فنٌر ٕيث ثىذقظ.

 ثمّْجّٞز ثألّشبز إٌٔ ٍِ ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز إهثًر صعو
ثصاا  صااؤعٌ ألّٖااج ثىَؾضَااع فااٚ ٌل ث عٞ ٌل ثؽضَجاٞلااج   ٍذج اا

 فٚ أمئ ٝؤصٚ ّجؽـ ثّضغَجً فجىضعيٌٞ ّٗٞجّٞلج  ٗثاضصجهٝلج 
 صباٌ٘ٝ ّاذو ااِ ثىذقاظ صبيخ ىىل يجاو  ٗاو ؽٞو مو

 صعاٍَ ثىضاٚ ثمهثًر ثىقوٝغاز ّرٌٝاجس ماجه أهثةٖاٌ  ٍاِ
 ثىضقاوٝجس ثىضاٚ اياٚ ثىَؤّْاز ثىضعيَٞٞاز  ٗثىضيياخ ٍنجّاز

 ٝعاو ىاٌ ثىاوّٞج ض٘ٝجصٖجٍْا فاٚ ثألٕاوث  صعضٌضاٖج  فضققٞا 
 ٗثىَؤّْاز  إَّاج ثألفاٌثه ؽٖا٘ه صقا، اْاوٕج ثىضاٚ ثىيجٝاز
 ثمصقاجُ ٗثًصلاج  ٍاِ اجىٞاز هًؽاز إىاٚ ثى٘يا٘ه أياذـ
 ثىَْشا٘هر ثىيجٝاز ٕا٘ ثىضَٞاَ إىٚ ٝصو ثىيٙ ثألهثص ٍْض٘ٙ
 (.5102اندخُٗ، ) إىٖٞج ىي٘ي٘ه ٝبَـ ثىؾَٞع ثىضٚ

 ٌمَ ايٚص ثىضبٌ٘ٝ ثىضٚ ٍوثمو ثىْٖوًر إفوٙ ٗصعضذٌ
 فاٚ ثألهثص صقْاِٞ دٖاو  ىادهثًر ثىؾايًٙ ثىضصٌَٞ إاجهر

 فاٚ ثىؾايًٙ ثىضيٞٞاٌ اياٚ ٗصٌماَ ثىَؤّْاز ثىضعيَٞٞاز.
ج ثمّضجؽٞز ثىضعيَٞٞز ىضبٌ٘ٝ ثىَؤّْز َل  انمسٚوٕرٗ،ٗمٞللاج ) م
إٝؾاجه  ّقا٘ مبا٘ر ثىْٖاوًر أُ ثىاوؽْٚ  (. ٗٝضاٞ،5111
 ٗأُ ثىضعيَٞٞااز  ثىَشاانجس فجايٞااز ىضْااجٗه أمغااٌ ّااذو

 ثىضعياٌٞ دضباٌ٘ٝ ثىَٖضَاِٞ ٍْٖاج صَٗٝاو ثىَْاضلجهر ثىنذاٌثس
ألُ  ثىَؤّْااز  فااٚ ثىضااٌهٙ ىَ٘ثؽٖااز ؽوٝااور دَْااجظٌٞ
ث ىٌ ثىضبٌ٘ٝ ٌل  .ؽٌٕ٘ٝلج  ٌطلج أيذـ ٗىنْٔ ثمضٞجًٝلج ٝعو أٍ
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 ثىَؤّْاز فاٚ ثىعاجٍيِٞ صقلٞاَ ٝاضٌ ثىْٖاوًر ٗدضبذٞا 

 ّٗا٘  ثىضعياٌٞ داِٞ ىجّضقاجه ثىلٌياز ٗإصجفاز ىدداوث  

 فاٚ ثىَؾضَاع  ثىاٌةِٞ ٕاٚ ثىضعيَٞٞز ثىَؤّْز ألُ  ثىعَو

 ثىعَو ايٚ ثىقجهًر ثىذشٌٝز دجىن٘ثهً ثىَؤّْجس مجفز ٗصَو

 هثماو ٍشانجس أٙ ٍاع ثىلً٘ٙ ثمدوثاٚ ٗثىضعجٍو دنلجصر

 صضقا٘ه ثألّاي٘ح ىٖايث ٗدضبذٞقٖاج مجًؽٖاج  أٗ ثىَؤّْاز

 موٍٞااز إىااٚ موٍٞاز ٍؤّْااز ٍااِ ثىضعيَٞٞااز ثىَؤّْاز

 ثىذشاٌٝز ثىضَْٞاز ْٕوّاز إطاجً موٍجصٖج فاٚ صقوً ثّضغَجًٝز

 .دٖج ثىَضعيَِٞ ٗثىعجٍيِٞ أهثص فٚ ٕجةيز طلٌر ٝقق  دَج

 ثىَنٌؽاجس صاوّٚ إىاٚ ثىَ٘ؽأ ث ّضقاجه إىاٚ دجمضاجفز

 صذْاٚ ٝ٘ؽاخ ٍاج ىْا٘  ثىعَاو ٍْجّاذضٖج ٗااوً ثىضعيَٞٞاز 

 فٖٞاج ثىضيٌٞٞ أهثر ٝضٞـ دَج ثمهثًر  ىضبٌ٘ٝ مَومو ثىْٖوًر

  .ٍشنجصٖج ايٚ ضييخىي ؽيًٙ دشنو

 ثىضْلٞاايٙ ثى٘اااجص ثىضعيَٞٞااز ٗ اضذااجً ثىَؤّْااز

 دجاضذجًٕاج ثىضعياٌٞ صْراٌٞ فاٚ ثألّجّٞز ٗثى٘فور ىيقٌثًثس 

 فاٚ ٗىْؾجفٖج ثىضعيَٞٞز  فٚ ثىعَيٞز ثىَذج ٌ ثىَ٘ثؽٖز مظ

 انكُوبَٗ،إهثًصٖاج ) ياجفٞز إىاٚ دقجؽاز فئّٖاج ثىعَاو ٕايث

 مْرٌٝاز ًرثىْٖاو اياٚ ثىضا٘ص ثىذقاظ (. ٗٝيقا5110ٚ

 ثىَؤّْاز ثىضعيَٞٞاز دعاو فاٚ صبذا  داوأس فوٝغاز إهثًٝاز

ث فٞظ ثألاَجه ٍْرَجس فٚ ّؾجفٖج ًل اج ٝضع صصا٘  ٍقضٌفل

 .ىْٖوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز

 انجسث يشكهخ

ٍاٌس ٍصاٌ دغااً٘صِٞ ٍضضاجىٞضِٞ أعااٌس اياٚ ثاضصااجهٕج 

دشاانو مذٞااٌ ٍَااج ؽعيٖااج صَااٌ ثُٟ دٌَفيااز ثّضقجىٞااز ىضعَٝااَ 

. ٗثىضعيٌٞ ىصٞ  ثىصيز دَؾٌٝاجس ثىَؾضَاع دٞتجصٖج ثىْٞجّٞز

ٝضااا عٌ دااأ مَاااج ٝاااؤعٌ فٞااأ ٗىقاااو ثّعنْاااش صيااال ثىَضيٞاااٌثس 

اااجه إىااٚ  ٛثىَؾضَعٞااز ايااٚ ثىضعيااٌٞ دشاانو مذٞااٌ  ثألٍااٌ ثىااي

 فاااااوٗط ثىنغٞاااااٌ ٍاااااِ ث ماااااضج س ىعاااااو فاااااٚ ٍقاااااوٍضٖج

صٌثؽااع ثىضٌصٞااخ ثىعااجىَٚ ىيضعيااٌٞ دَصااٌ فٞااظ ؽااجص ثىضعيااٌٞ 

 ٗثمهثًر ثىضعيَٞٞاااااز ىيعاااااجً ثمدضاااااوثةٚ ٗثىْراااااجً ثىضعيَٞاااااٚ

 ( 135( عااٌ )134طذقلااج ىضقٌٝااٌ ثىضْجفْااٞز دجىعااجىٌ ) 2019

( هٗىااز. ٍَااج ٝعنااِ فقٞقااز 138) ( ٍااِ إؽَااجى138ٚعااٌ )

 أُ أٗىااااٚ ٍشاااانجس ٍصااااٌ ٕااااٚ ثىَؤّْااااز ٜدْٞااااز  ٕٗاااا

ثىضعيَٞٞااااز ثىضااااٚ ثفضيااااش ثىَْااااض٘ٙ ثألمٞااااٌ  ٍَااااج ٝؾعااااو 

ؽا٘ر ٍقجٗ س ثميجؿ ث اضصاجهٙ   صا صٚ دغَجًٕاج ثىٌَ

(The World Bank Group, 2019). 

ٍَاااج ٝشااااٌٞ ى٘ؽااا٘ه فجؽااااز ٍيقاااز ىْٖااااوًر ثىَؤّْااااز 

ثىضعيَٞٞز. ٗىقو ثّعنِ ىىل ايٚ ثىضعيٌٞ دشانو مذٞاٌ  فٞاظ 

أياااذـ ْٕاااجك ص٘ؽااأ ىنلااال ثمّلاااج   ٗثىض٘ؽااأ ثىعاااجىَٚ 

ىنصنصاااز ثىضعياااٌٞ  ٗصٌثؽاااع ّْاااخ ثمّلاااج  ايٞااأ  فيقاااو 

إَٖٔااااجظٖااااٌس ثىعوٝااااو ٍااااِ ثىَشاااانجس ثىضعيَٞٞااااز  ٍااااِ 
 

 (: 5104ػصاشٖ، )

 ثّضشجً ظجٌٕر غٞجح ثىبجح اِ ٍوثًٌّٖ ـ .1

ٍشنيز ثىوًُٗ ثىنص٘يٞز ٗثىٌَثماَ ثىضعيَٞٞاز  صلشٚ .2

 ثىنجيز ـ

 ث ٕضَجً دجىشنو ايٚ فْجح ثىؾٌٕ٘ـ .3

صعااجىٚ ثىصااٞقجس دضااًٌٗر صبااٌ٘ٝ ثىَؤّْااز ثىضعيَٞٞااز  .4

 ىَج صشنئ ٍِ ضيظ ٍجهٝلج ّٗلْٞلجـ

دأ ثمهثًر فاٚ صباٌ٘ٝ ْٕٗج ٝ صٚ إَٔٞز ثىوًٗ ثىَْ٘طاز 

ج ىٖايث ثىاوًٗ  ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز  إ  أّْاج ّؾاو غٞجدلاج ٗثضاقل

فٚ ثى٘ثاع ثىضٌد٘ٙ صذاٌٍ أمغاٌ ٍراجٌٕٓ فاٚ ٍعجّاجر ثمهثًر 

ٍِ ثىَشجمو ثىَضعيقز دجمهثًر ثىضقيٞوٝز ٗمجيز دعاو ثىغاً٘ر 

(  ٍٗااج 5110 انكُووبَٗ،ثىعجىَٞااز ثىغجىغااز عااً٘ر ثىَعيٍ٘جصٞااز )

صيٞٞاااٌ فاااٚ أّاااجىٞخ ثمهثًر ٍْٖٗاااج  صٌصاااخ اياااٚ ىىااال ٍاااِ

ج. ٍَاج  ج ٗثمهثًر ثىضعيَٞٞز مص٘يل ٍل ثىْٖوًر ىدهثًثس اَ٘

ْٝااضواٚ ضااًٌٗر ْٕااوًر ثىَؤّْااز ثىضعيَٞٞااز ىضلعٞااو ٕاايث 

ثىذقاظ فاٚ ثىْاؤثه  ثىاوًٗ ثىيجةاخ فٖٞاج. ىايث صضذياً٘ ٍشانيز

 ثىٌةِٞ ثٟصٚ:

ىْٖاوًر ثىَؤّْاز ثىضعيَٞٞاز اياٚ  ٍاج ثىضصاً٘ ثىَقضاٌؿ
 ىنذٌثس ثىعجىَٞز ثىَعجيٌر؟ض٘ص دعل ث

 ٗٝضلٌ  اِ ٕيث ثىْؤثه ثىٌةِٞ ثألّتيز ثٟصٞز:

ْٕاااوًر ٍاااج ثىنذاااٌثس ثىعجىَٞاااز ثىَعجياااٌر فاااٚ ٍؾاااجه  .1
 ؟ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز

اياٚ  ىْٖاوًر ثىَؤّْاجس ثىضعيَٞٞاز ثىلناٌٙ ٍاج ثألّاجُ .2
 ؟ض٘ص دعل ثىنذٌثس ثىعجىَٞز ثىَعجيٌر

 ؟ْٕوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز ٍج ٍع٘اجس صبذٞ  .3

 دٔد انجسثز

 زدٔد يكبَٛخ 

 .  مَؤّْز صعيَٞٞز ٍوثًُ ثىضعيٌٞ ثألّجّٚ .أ 

ٍقجفرز  َجه ّْٞجص دئهثًثصٖج ثىْاش )ثىعاٌٝ   ًفاـ   .ح 
 ثىشٞل ٍٗٝو  دتٌ ثىعذو  ثىقْْز  ّنو(.

 زدٔد ثشسٚخ

 .ثىَوٌُٝٗ  ثىَعيَُ٘  ثىعجٍيُ٘

 انجسث أْداف

ث ّااضلجهر ٍااِ ثىنذااٌثس ثىعجىَٞااز ثىَعجيااٌر فااٚ ٍؾااجه  .1
 .  ّْز ثىضعيَٞٞزْٕوًر ثىَؤ

 ىْٖوًر ثىَؤّْجس ثىضعيَٞٞز. ثىلنٌٙ ٍعٌفز ثألّجُ .2

 ٍعٌفز ٍع٘اجس صبذٞ  ْٕوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز. .3

 ثىَقضٌؿ ىْٖوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز. صقوٌٝ ثىضصً٘ .4

 أًْٛخ انجسث

صضَغو إَٔٞز ثىذقظ فٚ ثمضجفز ثىعيَٞز ثىضٚ ْٝاٌٖ دٖاج 

ىعٖو فٚ ثىَؤّْز فٚ ٍؾجه ثىْٖوًر إى أُ صبذٞقجصٖج فوٝغز ث
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دجىوٗه ثىْجٍٞز ٍْٖٗج ٍصٌ  ٗثّبجالج ٍِ ىىل صنَاِ إَٔٞاز 

 ثىذقظ فٚ ثٟصٚ:

 ىََجًّز دجىَعجً  ٗثىنذٌثس ثىجٍٍز ثىقٞجهثس صَٗٝو .1

 .ثىعَيٞجس ثمهثًٝز

 ْٕاوًر ثىضاٚ صضْاجٗه ثألدقاجط ٍاِ ىََٝاو ثىذاجح ٝلاضـ .2

 .ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز مّْٞ٘ز صعضذٌ ثىضٚ ثمهثًر

 يُٓح انجسث

فْْٞاااٌٞ ثىذقاااظ  ثىقاااجىٜ ثصْاااجالج ٍاااع إٔاااوث  ثىذقاااظ 

ث ايااٚ ثىَااْ   ٖؼ ثى٘ياالٚ ىَعجىؾااز ثمطااجً ثىْرااٌٙثاضَااجهل

 دأد،ٗايٚ ثمفصجص ثى٘يلٚ ىَعجىؾز ثمطاجً ثىَٞاوثّٚ )

0550.) 

 يظطهسبد انجسث

  Re- engineeringانُٓدزح

ثىْٖااااوًر ميَااااز ٌٍمذااااز ٍااااِ ميَضااااِٞ ْٕوّااااز ٗإهثًر   .أ 

ميَضااِٞ أٗ أمغااٌ ّاا٘  ٍااِ ٗثّااضنوثً ميَااز ٌٍمذااز ٍااِ 

ث مضصااجً اٌفضاأ ثىييااز ثىعٌدٞااز دَصاابيـ  ثىْقااش  

 (. 5112انؼزٛجٗ ٔانسًبنٗ، )

ثىْٖااوًر ٍلٖااً٘ إهثًٙ فااوٝظ ثّبياا  فااٚ ثىضْااعْٞٞجس   .ح 

ايااٚ ٝااو ٕااجٌٍ  1993ٗهمااو إىااٚ أهدٞااجس ثمهثًر اااجً 

ٗصشجٍذٚ فٚ ٍؤىلَٖج ثىشٌٖٞ  إااجهر ْٕوّاز ثىَْرَاز  

 (.5111 ٔظزبَزٍ ظزٛفٍ، ْبيس)

اااٌ  ٍجٝنااو ٕااجٌٍ ثىْٖااوًر د ّٖج ثىذااوص ٍااِ ؽوٝااو ٍااِ  .ػ 

ج ىي٘ضع ثىقاجةٌ  داو ثىضنياٚ  ّقبز ثىصلٌ   ىِٞ إيجفل

ااااِ ثمؽاااٌثصثس ثىقوَٝاااز  ٗإااااجهر ثىضصاااٌَٞ ثىؾااايًٙ 

 (. 0554 انهٕشٖ،ىيعَيٞجس ثمهثًٝز )

ٗاااٌ  ثىعقٞيااٚ ثىْٖااوًر د ّٖااج  إفااوٙ أّاا٘ث  ثىضيٞٞااٌ  .ه 

ْاضنوٍٖج ؽَٞاع أّا٘ث  ثىؾيًٝز ثىقوٝغز  ثىضٚ َٝناِ أُ ص

ثىَْرَجس  ٍِ أؽو صيٌٞٞثس ؽيًٝز اياٚ طاٌ  ثىعَاو 

 (.5110 ػمٛهٗ،) ىوٖٝج 

ٗايٞاأ  ّااٞضٌ صعٌٝاا، ثىْٖااوًر د ّٖااج   إاااجهر ثىضصااٌَٞ 

 إىاٚ ثىؾيًٙ ىيعَيٞجس ثىٌةْٞز دجىَؤّْز دٖو  ثى٘يا٘ه

 ثألهثص ٍْاض٘ٝجس ٗثًصلاج  إصقاجُ ثىعَاو ٍاِ اجىٞاز هًؽاز

 ىيضََٞ . ٗي٘ ل 

اااج  ّاااٞضٌ صعٌٝااا، ثىْٖاااوًر إؽٌثةٞلاااج د ّٖاااج ٗايٞااأ أٝ ضل

 أّي٘ح إهثًٙ دعْجيٌٓ ثألًدعز؛ ؽٌٕ٘ٙ ماجهر ثىضلنٌٞ 

ثىؾاإٌ٘ٙ  ٗثىعَيٞااجس ماااجهر صصااٌَٞ ثىعَيٞااجس ثمهثًٝااز  

ٗؽااايًٙ مااااجهر ثىضصاااٌَٞ ثىؾااايًٙ  ٗأّجّاااٚ ىيضقْاااِٞ 

ثىَْضٌَ ٍِ مجه اور اَيٞجس إهثًٝاز داوصثل ٍاِ ثىضنباٞظ 

ث داجىضْرٌٞ ٗثى ًل  ض٘ؽٞأ ٗث صصاجه ثمهثًٙ ٗثىَضجدعازٌٍٗٗ

  .ثىقٌثً ٗي٘ ل ىيضيٌٞٞ ثىؾيًٙ ٗثىضقٌ٘ٝ  ٗثّضٖجصل دجصنجى

 انًئظعخ انزؼهًٛٛخ

ااااٌ  ٍقَااا٘ه ٗثىذقٞاااٌٙ ثىَؤّْاااز ثىضعيَٞٞاااز د ّٖاااج  .أ 

 ٍنجُ ٝاضٌ فٞأ ثىضقاجص فتاجس ٍؾضَعٞاز ٍنضيلاز ثألاَاجً  

ٗٝااضٌ فٖٞااج صعيااٌَٖٞ ٗصضنااُ٘ ٍااِ ثىَعيَااُ٘  ٗثىبااجح  

ثمهثًٝاااز  ٗٝقاااً٘ ثىباااجح دجىذقاااجص فاااٚ ٕااايٓ  ٗثىٖٞتاااجس

ثىَؤّْااز ىضيقاااٚ ثىعيااٌ ىلضاااٌثس ٍٍْٞااز ٍعْٞاااز  ْٕٗاااجك 

ثىعوٝااو ٍااِ أّ٘ثاٖااج ٍغااو ًٝااجو ثألطلااجه  ٗثىَااوثًُ  

يسًٕد ٔانجسٛوسٖ، ٗثىَعجٕو  ٗثىنيٞجس  ٗثىؾجٍعجس  )

5115.) 

مَاااج اٌفٖاااج ايَٞاااجس د ّٖاااج   ٍؤّْاااجس ٍضنصصاااز  .ح 

ىلااٌه ٍااِ ثىْاا٘ثفٚ دجىضْشااتز ث ؽضَجاٞااز  فٞااظ صَْااٚ ث

ثىعقيٞااز  ٗثىؾْااَٞز  ٗث ؽضَجاٞااز  ٗثىْلْااٞز  ٗصٖٞتضاأ 

  فٞظ صا٘فٌ )5113 ػهًٛبد،ىجمضجط ٍع ثىَؾضَع  )

 ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز دٞتجس صعيَٞٞز ٍْ٘از ٗ جٍيز. 

ٗايٞاأ ّااٞضٌ صعٌٝاا، ثىَؤّْااز ثىضعيَٞٞااز د ّٖااج  دٞتااز 

ج صعيَٞٞاااز ٕاااوفٖج ٕااا٘ ثىضعياااٌٞ ىضَْٞاااز ثىلاااٌه اقيٞلاااج ٗؽْاااَٞل 

ٗثؽضَجاٞلج ّٗلْٞلج ايٚ ااور ٌٍثفاو دقٞاظ أُ ماو ٌٍفياز 

 ٍْٖج صنَو ثألمٌٙ .

اج ّاٞضٌ صعٌٝا، ثىَؤّْاز ثىضعيَٞٞاز إؽٌثةٞلاج  ٗايٞٔ أٝضل

د ّٖااج  ٍْااجفز صعيَٞٞااز ٍغااو ثىَوًّااز ثىقنٍ٘ٞااز ٗثىنجيااز 

ٗثىؾجٍعز ٗثىَعجٕو ٗثىنيٞجس ًٗٝجو ثألطلجه دقٞظ صنُ٘ 

ٗٝناااُ٘ ثىٖاااو  ٍعضاااٌ  دٖاااج ًّاااَٞلج ٍاااِ اذاااو ثىاااٍ٘ثًر  

س ثىَضعيَاااِٞ ثىاااٌةِٞ ٍْٖاااج ٕااا٘ ثىضعياااٌٞ ٗصيذٞاااز ثفضٞجفاااج

  .ٗثىَعيَِٞ ٗثىعجٍيِٞ

 انزؼهًٛٛخ انًئظعخ ُْدزح

 ثىضيٞٞاٌ أؽاو ٍاِ ثىاوا٘ثس صَثٝاو ٍاع ثىَلًٖ٘ ٕيث ّش 

دجىَؤّْاز  ثمهثًٝاز ثىعَيٞاجس ْٕوّاز ٗثمياجؿ ٗمااجهر

هر ٗثىضنيلاز ٍٗٝاج ٗصقيٞاو ثى٘ااش أهثصٕاج  ىضعَٝاَ ثىضعيَٞٞاز

 ٕايث دْاٚ ٗىقاو (,Doyle 2014) ثىعاجٍيِٞ ًٗضج ثىؾ٘هر

 ثىضْرَٞٞاز ثىضق٘ٝيٞاز  ٖٗٝاضٌ دجىغقجفاز اياٚ ثىقٞاجهر ثىَلٖاً٘

ثىعاجٍيِٞ دشانو  ايٚ صؤعٌ ٗثىضٚ  ثىضعيَٞٞز ثىَؤّْز هثمو

 ثىْٞجّاجس  ٜٕ مَْز اْجيٌ أّجّٞز ايٚ مذٌٞ. ٌٗٝمَ

 ايٚ نٌثفضٞجؽجس ثىَؾضَع ٗثىضقٌ٘ٝ. ٗثىق ثىضعيٌٞ  ثىضٌدٞز 

 َٕاج أّجّاِٞٞ  اقِٞ ماجه ٍاِ ٝناُ٘ ثىضعيَٞٞاز ثىَؤّْاز

(2016 (Ali,: 

 صققٞا  اياٚ ثىقاوًر ٜٕٗا: Effectivenessثىلعجىٞاز  .أ 

 ىيَؤّْز. ثىَْش٘هر ثألٕوث 

 ؽٖاو د ااو ثىٖاو  صققٞا  ٜ: ٕٗاEfficiencyثىنلجصر  .ح 

 ٗصنيلز. ٗٗاش

 ٗايٞاأ  ّااٞضٌ صعٌٝاا، ْٕااوًر ثىَؤّْااز ثىضعيَٞٞااز د ّٖااج

فاٚ ٍَجًّاز ثىعَيٞاجس  ثمهثًٝاز ثىْٖوّاز رإااجه ّاي٘حأ"

ىضبااٌ٘ٝ ثمهثًر ٗأّااجىٞذٖج   دجىَؤّْااز ثىضعيَٞٞااز ثمهثًٝااز

ٗثىعَو ايٚ إاجهر صصٌَٞ اَيٞجصٖاج  ٗثىضنياٚ ااِ ٍٞاٌثط 
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ثمهثًر ثىضقيٞوٝااز  ٗثىذقااظ فااٚ ثىَْٖؾٞااجس ثمهثًٝااز ثىضااٚ 

 ."صض٘ثمخ ٍع ٍضبيذجس ٕيث ثىعصٌ

اج  ّاٞضٌ صعٌٝا، ْٕاوًر ث ىَؤّْاز ثىضعيَٞٞاز ٗايٞٔ أٝضل

أّاي٘ح إهثًٙ ٖٝاو  إىاٚ ثىضيٞٞاٌ ثىؾايًٙ  "إؽٌثةٞلج د ّٖاج

ىيَؤّْز ثىضعيَٞٞز ٍِ مجه اور اَيٞجس إهثًٝاز داوصثل ٍاِ 

ث داجىضْرٌٞ ٗثىض٘ؽٞأ ٗث صصاجه ًل ٗثىضقاٌ٘ٝ   ثىضنبٞظ ٍٗاٌٗ

ثىقاااٌثً دجّاااضنوثً ثىّ٘اااجةو ثىضعيَٞٞااااز  ٗثّضٖاااجصل دجصناااجى

ٍِ ثىضقْٞاجس ثىقوٝغاز فاٚ  ثىَبً٘ر  دجمضجفز إىٚ ث ّضلجهر

إفاااوثط ثىاااوٍؼ ثألٍغاااو ىٖااايٓ ثىّ٘اااجةو ىضيذٞاااز ثفضٞجؽاااجس 

ثىَضعيَاااِٞ ٗثىَعيَاااِٞ ٗثىعاااجٍيِٞ فاااٚ ثىَؤّْاااز ثىضعيَٞٞاااز 

 ."ٗثى٘فجص دجفضٞجؽجصٖج ٍْضقذجل 

 اندزاظبد انعبثمخ

 ىايث ثىَعجياٌر  ثمهثًٝاز ث صؾجٕاجس صعاو ثىْٖاوًر ٍاِ

 ثىَؾاجه دٖايث صعيقاش ثىضاٚ ْٕاجك ّاوًر فاٚ ثىوًثّاجس ّؾاو

 إىٚ ثىعوٝاو ثىٌؽ٘  صٌ ىيث ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز  فٚ ٗمجيز

ثىَجهر ثىعيَٞز  ّٗاٞضٌ  ايٚ ىيقص٘ه ثىْجدقز ٍِ ثىوًثّجس

 ثىْق٘ ايٚ اٌضٖج ٍِ ثألاوً ىألفوط ٍِ مجه ٍقًِ٘ٝ

 :ٟٚصث

 انًسٕز األٔل6 اندزاظبد انؼسثٛخ

 انًدزظوخ أداء رسعٍٛ ثؼُٕاٌ (5112) دزاظخ زهًٗ

 ثبظوزدداو يود م اػوبدح يظوس فوٗ انؼبيوخ انثبَٕٚوخ

  ُٓدظخان

 ثىعَيٞاجس ْٕوّاز إااجهر ثّاضنوثً إىاٚ ثىوًثّاز ٕاوفش

 إىاٚ أَّا٘ىػ اَاو ىيض٘ياو ثىَوًّز ثىغجّ٘ٝز فٚ ثمهثًٝز

 ٍاِ أفضاو ثألهثص صققا  دقٞاظ ثىغجّ٘ٝاز ىيَوًّاز ؽوٝاو

 ثى٘يالٚ ثىضقيٞياٚ  ثّاضنوً ثىَاْٖؼ ثىقاجةٌ. ٗااو ثألَّا٘ىػ

 فاٚ عجّ٘ٝاز ٍوًّاز )503) اْٞاز ٚثىوًثّاز ايا ٗطذقاش

 .ٍصٌ

 ثىعجٍز ثىغجّ٘ٝز ىيَوًّز ثىضْرَٞٚ ثألهثص صقيٞو ٗٝرٌٖ

 :ٗثىضع، مجىضجىٚ ثىق٘ر ّ٘ثفٚ ٍصٌ فٚ

 انمٕح َٕازٗ

 ثىٌَصلاع  ٗثألّشابز  ٗثىضقصاٞو دجىبجىاخ  ث ٕضَاجً

ٗث ّااضقٌثً  ثمهثًٝااز  دجىَْااض٘ٝجس ثىؾٞااو ٗث صصااجه

 فٚ ٗثىَْؤٗىٞز ْيبزثى مب٘ط ثى٘ظٞلٚ ىيعجٍيِٞ ٗٗض٘ؿ

 .ثىضْرَٞٚ ثىٖٞنو

 انؼؼف َٕازٗ

 ثىضيٞاٌ مغاٌر ٍاع ثىقناٌٞ ثىقاٌثً غٞاجح فاٚ صضَغاو 

 ثمهثًٝاز  ٗثفضقاجً ثىَوًّاز ىقْا٘ثس ثمهثًٙ  ٗثىل٘ضاٚ

 ثمؽاٌثصثس ٗاصً٘ ٗثىَؾضَع  ثىبجح دِٞ فعجىز ثصصجه

 ٗثفضقاجً ثىَجىٞاز  ٗضاع، ث اضَاجهثس ثىَنضذٞز ٗثمهثًٝز 

 اضاجٝج فٌؽاز ثىوًثّاز ٗأظٖاٌس . ثمداوث  إىاٚ ثىقٞاجهثس

 ثىااوًُٗ صلشااٚ ظاجٌٕر ٍْٖاج: ثىَوًّاز ثىغجّ٘ٝااز صٖاوه

ث ثىعجىٞز  ٗثىضنيلز ثىنص٘يٞز  ًل اج ٗصاٌ صقاوٌٝ صصا٘  ٍقضٌفل

دْاجص  اياٚ دج اضَاجه ثىعجٍاز ثىغجّ٘ٝز ثىَوًّز ٕٞنيز ماجهر

 ٕٞنياز إااجهر اياٚ ثمهثًر  صقاً٘ فنٌصٖاج ىثصٞاز ٍوًّاز

 .ٗثىَقجّذز ٗثىَْجٕؼ ٗثىَ٘ثًه ثألفٌثه ثألًدع: ثىعْجيٌ

 اإلدازٚوخ انُٓودزحثؼُوٕاٌ  (5115) انودٚسبَٗدزاظوخ 

دٔنوخ  ثًدازض انًدزظٛخ اإلدازح فٗ رطجٛمٓب ٔايكبَٛخ

 انكٕٚذ 

 ثمهثًر أهثص ٗثااع ًياو إىاٚ ثىوًثّاز ٕايٓ ٕاوفش

 ).ٍٛضّ٘ااظ  عااجّ٘ )إدضااوثةٚ  ثىن٘ٝااش دَااوثًُ ثىَوًّااٞز

 ثمهثًٝاز فاٚ ثىْٖوًر ضبذٞ ى ٍقضٌؿ صصً٘ إىٚ ٗثىض٘يو

 ثىَاْٖؼ ثّاضنوً دضيال ثىَاوثًُ. ٗااو ثىَوًّاٞز ثمهثًر

ثمهثًر ثىَوًّاٞز   أهثص ٗثااع ى٘يا، ٗىىال ثى٘يالٚ 

ثىاغجط  فٚ ثىعَيٞجس ثمهثًٝز ثىْٖوًر صبذٞ  إٍنجّٞز ٍٗوٙ

 ثىَا٘ثًه إهثًر ىيَعياٌ  ثىَْٖٞاز ثىضَْٞاز ثىَاْٖؼ  إهثًر)

 ).ثىَجىٞز

 :إَٖٔج ثىْضجةؼ ٍِ ٍؾَ٘از ٚإى ثىوًثّز ٗص٘ييش

 أُ اياٚ ٝ٘ثفقاُ٘ هًؽاجصٌٖ دَنضيا، ثىعْٞاز أفاٌثه أُ .أ 

 ثىَْٖٞاز ثىضَْٞاز – ثىَاْٖؼ إهثًر فاٚ ٍع٘ااجس ْٕاجك

صذْٚ إاجهر  إىٚ ٝوا٘ ٍَج ثىَجىٞز  ثىَ٘ثًه إهثًر–ىيَعيٌ

 .ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز ٕٞنيز

 ثىنصاجة  دِٞ ّٗجىذز ٍ٘ؽذز ثًصذجطٞز اجاز ٗؽ٘ه .ح 

 )فٚ ثىعَاو ثىعَيٚ  ثىنذٌر ثىَؤٕو ذز )ثىٌص ثىشنصٞز

 .ثىن٘ٝش دوٗىز ثمهثًٝز ثىْٖوًر ٍٗقجًٗ

 اظووزدداو دزخووخ ثؼُووٕاٌ (5101) دزاظووخ زُووٌٕ

اإلدازٚوخ  انؼًهٛوبد يًبزظوخ فوٗ اإلدازٚوخ انُٓدظوخ

 َظس ٔخّ يٍ انغسثٛخ انؼفخ انسكٕيٛخ فٗ ثبنًدازض

 ٔانًدٚساد انًدٚسٍٚ

 ثىْٖوّاز ثًثّاضنو هًؽاز إىاٚ ثىضعاٌ  ثىوًثّاز ٕوفش

 فاٚ ثىَاوثًُ ثمهثًٝاز ٍَجًّاز ثىعَيٞاجس فاٚ ثمهثًٝاز

 ّراٌ ثىَاوٌِٝٝ ٗؽٖاز ثىيٌدٞاز ٍاِ فاٚ ثىضالز ثىقنٍ٘ٞاز

ثىَاوٌِٝٝ  ٍاِ اْٞاز ثىوًثّز اياٚ أؽٌٝش ٗاو ٗثىَوٌٝثس 

 % ٍا28ِصاو إىاٚ دْْاذز ص 429 ا٘ثٍٖاج ٗثىَاوٌٝثس 

 .ثىوًثّز ٍؾضَع

 :إَٖٔج ثىْضجةؼ ٍِ ٍؾَ٘از إىٚ ثىوًثّز ٗص٘ييش

 فاٚ ثمهثًٝاز ثىْٖوّاز  ّاضنوثً ثىنيٞاز ثىوًؽاز إُ .أ 

 ّراٌ ثىَاوٌِٝٝ ٗؽٖاز ٍاِ ثمهثًٝاز ٍَجًّاز ثىعَيٞاجس

 80.4 ثىْْاذز ٗيايش إى ث ؽول  ٌٍصلعز ٗثىَوٌٝثس مجّش

%.  

 ثىو ىز ٍْض٘ٙ اْو إفصجةٞز ه ىز ىثس فٌٗ  ص٘ؽو   .ح 

(α = 0.050) فٚ ثىْٖوّز ثمهثًٝز ثّضنوثً هًؽز ٜف 

فاٚ  ثىقنٍ٘ٞاز ثىَاوثًُ فاٚ ثمهثًٝاز جسٍَجًّز ثىعَيٞ

ٗثىَاوٌٝثس  ٗؽٖاز ّراٌ ثىَاوٌِٝٝ ثىيٌدٞاز ٍاِ ثىضالز

 .ثىَوًّز ٍْٗض٘ٙ ىَضيٌٞثس ثىؾِْ  صعَٙ
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 ٍْااض٘ٙ اْااو إفصااجةٞز ه ىااز ىثس فااٌٗ  ص٘ؽااو .ػ 

(α = 0.050) ٚثىْٖوّاز  هًؽاز ثّاضنوثً أّاي٘ح فا

 ثىَاوثًُ فاٚ ثمهثًٝاز ثىعَيٞاجس ٍَجًّاز فٚ ثمهثًٝز

 ٍضيٌٞ ثىَؤٕو ثىعيَٚ ثىيٌدٞز ٗف  ثىضلز فٚ ثىقنٍ٘ٞز

 ٍاِ أاياٚ ٍؤٕاو فَياز ٗىصاجىـ ثىضنباٞظ ٍؾاجه فاٚ

 .دنجىًُ٘ٝ٘

 :إَٖٔج ثىض٘يٞجس ٍِ ٍؾَ٘از إىٚ ثىوًثّز ٗص٘ييش

 ثىْٖوّاز أّاي٘ح ثّاضنوثً صا٘فٌٞ ٍضبيذاجس ضاًٌٗر .أ 

 .ثمهثًٝز ثىعَيٞجس فٚ ٍَجًّز ثمهثًٝز

 ثىعَيٞجس ٍَجًّز فٚ ثمهثًٝز ثىْٖوّز ثاضَجه ضًٌٗر .ح 

 .ثىقنٍ٘ٞز فٚ ثىَوثًُ ثمهثًٝز

 انًسٕز انثب6َٗ اندزاظبد األخُجٛخ

 رطجٛوك ثؼُوٕاٌ رمٛوٛى Sibhato (2018) دزاظوخ

 انزؼهٛى انؼبنٗ يئظعبد فٗ اإلدازٚخ انؼًهٛبد ُْدظخ

  األثٕٛثٛخ

 فاٚ ثىعَيٞاجس ْٕوّز صبذٞ  صقيٞو إىٚ ثىوًثّز ٕوفش

 ثىقجىٞاز ِ ثىقجىازٗصذاٞ ثألعٞ٘دٞاز  ثىعاجىٚ ثىضعياٌٞ ٍؤّْاجس

 ثمهثًٝز  ثىعَيٞجس ْٕوّز صبذٞ  ٗفعجىٞز ثىَؤّْجس  ىضيل

 أٗ ثىْؾاجؿ إىاٚ ثىوًثّاز صعاٌو ثىع٘ثٍاو ثىَؤهٝاز أُ مَاج

 ْٕوّز اَيٞز ايٚ ثىع٘ثٍو صيل صؤعٌ مٞ، ٗصلٌْٞ ثىلشو 

 160 طٌٝا  ااِ ثىذٞجّاجس ؽَعاش ٗااو .ثىعَيٞجس ثمهثًٝاز

 . جهَِٝٞٞثىضوًِٝ ٗثألم ٕٞتز أاضجص ٍِ إّضذجّز

 فعاجه غٞاٌ ثىَؤّْاجس أهثص أُ ثىذقاظ ّضجةؼ ٗأظٌٖس

 صياال صقاوً ٗأُ ْٕوّااز ثىعَيٞاجس  إٔااوث  صققٞا  فاٚ

 ا٘ثٍاو إٔاٌ أُ ثىْضاجةؼ ٗأٗضاقش ٍاْنلل  ثىَؤّْاجس

 ماو أُ أٗضاقش مَاج ثىضقاوً  ٕ٘ صقٌٞٞ ّؾجؿ ث ّضٌثصٞؾٞز

 ثمهثًر ثى٘ثاعٞز  غٌٞ ثىضقجًٌٝ ثىَ٘ظلِٞ  صوًٝخ اوً ٍِ

 ثمهثًر صٌهه ثمهثًر  صقوٝو اوً دبٞتز  ّضجةؼ ٍع ثىَقذبز

 ىاواٌ ثىَعيٍ٘اجس صنْ٘ى٘ؽٞاج ٗاؾاَ فاٚ ثىضَ٘ٝاو ثىعيٞاج

اياٚ  ّايذلج ثىَاؤعٌر ثىع٘ثٍاو ٍاِ ث ّاضٌثصٞؾٞز ٍضبيذاجس

 ثمهثًٝز. ثىعَيٞجس ْٕوّز ّؾجؿ ثّضٌثصٞؾٞز

 انزؼهوٛى ُْدظوخ اػوبدحثؼُوٕاٌ  Obi (2013) دزاظخ

 اندجسح االظزسارٛدٛخ6 يبدانًؼهٕ ادازح  الل اندبيؼٗ

 انُٛدٛسٚخ 

 فاٚ ثىْٞؾٌٞٝاز ثىنذاٌر ٍاِ ثىض ماو إىاٚ ٕاوفش ثىوًثّاز

 إهثًر ثىَعيٍ٘اجس ْٕوّاز إااجهر دجّاضنوثً ثىؾاجٍعٚ ثىضعيٌٞ

 د ٕوث  ص٘ؽٖٞٔ ٝضٌ ثىؾجٍعٚ ثىضعيٌٞ أُ ىىل ث ّضٌثصٞؾٞز 

 إهثًر ماجه ٍاِ إاجهر ثىْٖوّاز ٗصققٞقٖج ٝضبيخ ٗثضقز 

 ٍؤّْاجس ثىضعياٌٞ ثّضغٌَس ٗاو ٌثصٞؾٞز ث ّض ثىَعيٍ٘جس

 ٍااِ ٗث ّااضلجهر ثألاَااجه  ْٕوّااز اَيٞااز فااٚ ثىعاجىٚ

 .ثىنوٍجس ٗملل ثىضنجىٞ، ىضقِْٞ ثىَعيٍ٘جس صنْ٘ى٘ؽٞج

 ٍاِ ثىذٞجّجس ىؾَع ثّضذجّز ثّضنوثً صٌ ثىٖو  ٗىضققٞ 

 ٍعيٍ٘ااجس فااٚ ٍااوٌٝ 330 ٗاااوهٌٕ ٍؾضَااع ثىوًثّااز

ٍااِ  دااجىٌغٌ أّاأ ثىْضااجةؼ ٗمشاالش .ث صقجهٝااز ثىؾجٍعااجس

 ثىقٞ٘ٝز أُ ثىعَيٞجس إ  ثىَعيٍ٘جس إهثًر فٚ ث ّضغَجًثس

إهثًر  ْٕوّااضٖج مااجه إاااجهر ٝااضٌ ىااٌ إهثًر ثىؾجٍعااز فااٚ

 .ثىَعيٍ٘جس ث ّضٌثصٞؾٞز

 انُدووبذ ػٕايوومثؼُووٕاٌ  Ned (2019)دزاظووخ 

 انزؼهوٛى فوٗ اإلدازٚوخ ُْدظخ انؼًهٛوبد إلػبدح انسبظًخ

 انؼبنٗ 

 ثىقجّاَز ثىْؾاجؿ ا٘ثٍاو  فقا إىاٚ ثىوًثّازش ٕاوف

 صٌ ثىعجىٚ فٞظ فٚ ثىضعيٌٞ ثمهثًٝز ثىعَيٞجس ْٕوّز ماجهر

 ٍجىَٞٝاج  فاٚ ثىعاجىٚ ىيضعياٌٞ ٍؤّْاجس (3) اياٚ صبذٞقٖاج

 ثىعَيٞاجس. ّٗاعش ْٕوّاز إااجهر دضبذٞا  ٗثىضاٚ اجٍاش

 ىي٘ي٘ه ىيْؾجؿ ثىقجَّز ثىع٘ثٍو صيل ٍْجاشز إىٚ ثىوًثّز

 ٍِ ثىعَيٞجس  ْٕوّز جهرما ّجؽـ ٝضَِ صْلٞي َّ٘ىػ إىٚ

 ثىعَو :ٕٗٚ ثىٌةْٞز ثىقجَّز ثىْؾجؿ ا٘ثٍو صقوٝو مجه

 ثىلعجىز ثىَشٌٗاجس ثىلعجىز ٗإهثًر ثىضيٌٞٞ ثىؾَجاٚ ٗإهثًر

 .ثىَجىٞز ثىَ٘ثًه جٝزلٗم

 اندجساد انؼبنًٛخ فٗ يدبل ُْدزح انًئظعخ انزؼهًٛٛخ

 ث ّاضلجهر ٍاِأٗه ٕو  ٍِ إٔوث  ثىذقظ ثىقاجىٚ ٕا٘ 
ذٌثس ثىعجىَٞز فٚ ٍؾاجه ْٕاوًر ثىَؤّْاز ثىضعيَٞٞاز إٌٔ ثىن

ثىضااٚ َٝنااِ أُ صْااٌٖ فااٚ صبااٌ٘ٝ ثىَؤّْااز ثىضعيَٞٞااز فااٚ 
 ٍصٌ.

ٗصققٞقلاااج ىٖااايث ثىٖاااو  صاااٌ ث طاااج  اياااٚ ثىعوٝاااو ٍاااِ 
ثىنذااٌثس ثىعجىَٞااز فااٚ ٍؾااجه ْٕااوًر ثىَؤّْااز ثىضعيَٞٞااز  

 دجىضني  اجٍش ثىْٖوًر  صذْش ثىضٚ ٗثصضـ أُ ثىَؤّْجس
 داٌىٙ إهثًٝاز دلناٌ ثىقوَٝاز  ٗداوأس هثًٝازٍاِ طٌاٖاج ثم

فااٚ  ٗصقْااْٞلج ىااألهثص مغٞااٌر  ّؾجفااجس ٗفققااش ؽوٝااور 
  (5112 زهًوٗ،) ٗثىناوٍجس ٗثىضعياٌٞ ثألاَاجه ٍؤّْجس

 .ثىضعيَٞٞز ثىَؤّْجس ثّضنوثً ثىْٖوًر فٚ ايٚ ٝقلَ ٍَج

ٗفااٚ ٍقجٗىاااز ىضقوٝااو ثىؾ٘ثّاااخ ثىٖجٍااز فاااٚ ثىنذاااٌثس 
ثىََجًّاجس ثألفضاو فٖٞاج  ٗثىض٘ياو إىاٚ  ىيْٖوًرثىعجىَٞز 

هٗىااز صضااَْش  44ٍؤّْااز فااٚ  248 طذقااش هًثّااز ايااٚ
  ٗاو ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞزٍعرٌ ثىقبجاجس ثىَنضيلز ٍِ دْٖٞج 

 ّضجةؼ اور ٍِ إَٖٔج: ىيْٖوًرثصضـ ٍِ ثىوًثّز أُ 

  %.14 ملل صنيلز ثألهثص دَعوه .1

  %.30 ملل ثىوًٗر ثىٍَْٞز ىيعَو دَعوه .2

 %.22 ٍز دَعوهصقِْٞ ؽ٘هر ثىَْضؼ ٗثىنو .3

% ٍِ ثىَشاجًٝع ااو فققاش صقْاْلج فاٚ أهثةٖاج فاٚ 70أُ  .4
  ٍور صقو اِ ّضز أ ٌٖ ٍِ ثىضبذٞ .

% ٍِ ثىَشجًٝع ثىضٚ صقاوٍش فاٚ ثىضبذٞا  فققاش 75أُ  .5
  إٔوث  ثىَشٌٗ  أٗ ىثهس ايٖٞج.

% فقااظ ىااٌ صققاا  ّضااجةؼ إٝؾجدٞااز  أٙ فققااش ّضااجةؼ 5 أُ .6

  % ٍِ إٔوثفٖج ثىٌٍَّ٘ز.60 دْْذز
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فقااا   ثىَؤّْاااز ثىضعيَٞٞااازفاااٚ ثىْٖاااوًر بذٞااا  أٙ أُ ص

ّضجةؼ إٝؾجدٞز  ٍٗاِ إٔاٌ ثىع٘ثٍاو ثىضاٚ ّاجاوس اياٚ ًفاع 

ثىَشااجًمز ٍااج ثىَؤّْااجس ثىضعيَٞٞااز  أهثص فااٌ  ثىعَااو فااٚ

  :ٜٝي

ثىاااواٌ ثمهثًٙ ثىقااا٘ٙ ٍاااِ اذاااو ثىقٞاااجهثس ثىعيٞاااج فاااٚ  .1

 .ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز

 ص٘فو ثىٌىٝز ٗثىٖو  دجىْْذز ألاضجص ثىلٌٝ . .2

ّٗااجةو ث صصااجه ثىَْجّااذز ٗثىْااٖيز دااِٞ ثىلٌٝاا  صاا٘فٌٞ  .3

 ٗثمهثًر ثىعيٞج ٍٗع دعضٌٖ ثىذعل.

ٗؽااوٌٝ دجىاايمٌ أُ ٍعرااٌ ثىااوٗه ثىَضقوٍااز ىؾاا س إىااٚ 

ثىْٖوًر مئفاوٙ ث صؾجٕاجس ثمهثًٝاز ثىَعجياٌر ثىضاٚ صقاً٘ 

ااج ايااٚ ثىضيٞٞااٌ ثىؾاايًٙ ىضبااٌ٘ٝ ٍؤّْااجصٖج ثىضعيَٞٞااز  ّل أّج

 مَج ٝضضـ ٍِ ثىنذٌثس ثىضجىٞز:

ح انٕالٚبد انًزسدح األيسٚكٛخ فٗ ُْدزح انًئظعخ  جس

 انزؼهًٛٛخ

ج ىْٖوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز  اجٍش أٌٍٝنج دضبذٞ  َّ٘ىؽل

ااااور أّاااِ  ٗااااو ااااجً اياااٚ دجىَاااوثًُ ثىغجّ٘ٝاااز دضنْاااجُ 

ٍؤهثٕااج أُ ثىَؤّْااز ثىضعيَٞٞااز ثىَااٌثه ْٕااوًصٖج ْٝذيااٚ أُ 

 :(Chian, 2016) صنُ٘

ًل  .أ  ث أمغااااٌ ياااايٌٞر ثىقؾااااٌ  ٍضنصصااااز  صعبااااٚ مٞااااج

 ِٞ.عيَىيبجح  ٗثى٘ثىوِٝ ٗثىَ

ٍااوثًر دبااٌ  ؽوٝااور ٍااِ مااجه ٍااوٙ أمذااٌ ٍااِ  .ح 

 .ثألفٌثه ّٗنذز أمغٌ اوًر ايٚ ثمعٌثص ثى٘ظٞلٚ

ث  ٗٝااواٌَٖ ىااوٖٝج ٍعيَاا٘ ثى٘اااش ثىنجٍااو  ٍااوًدُ٘ .ػ  ؽٞااول

 .ٗ أهٗثً ٍنضيلزٍوًُّ٘ ٍْجاوُٗ ى

ّجفير إىٚ ثىَؾضَاع ٗثألاَاجه ثىَنضيلاز  فضاٚ ٝاضٌ صاواٌٞ  .ه 

 .ثىعجىٌ ثىنجًؽٚ ٖج ٗدِٞظ دْٞثىٌٗثد

 .ٍيضٍَز دضٌدٞز ٗطْٞز اجٍز ٍِ أؽو ٍؾضَع ٍضَجّل .ٓ 

ث دجىضنْ٘ى٘ؽٞج ثىضلجايٞز ثىؾوٝور .ٗ   .ٍعور ؽٞول

 شٛفهد خبيؼخ  جسح ُْدزح

 اَيٞاز فجىاز هًثّاز أؽاٌس  ٞليو فٞاظ ؽجٍعز صؾٌدز

 أفاو ٕٗا٘ ثىَؤّْاز ثىضعيَٞٞاز  فاٚ حثىبج ْٖوًر  ؤُٗى

 ٗهااٌ دْاجص دئااجهر فٞاظ اجٍاش  ثىٌَمَٝاز ثمهثًر أاْاجً

ألٍاٌِٝ   ثّاضؾجدز مجُ فٞظ ٍْض٘ٙ ثىبجح  ايٚ إهثًٙ

دٖاو   ثىعاجٍيِٞ ٍاِ ااوه ٗصقجااو َٕج: ضًٌٗر ثىَ٘ثٍّاز 

ؽَٞاع  صْرٌٞ إاجهر ايٚ اَيش إى ملؤ  إهثًٙ ّرجً صبٌ٘ٝ

 ٍنجصاخ ااور ٍاِ مجُ ّجدقلج اَيٌٖ ألُ ثمهثًٝز  ثىنوٍجس

 ثىعَاو  مبا٘ط ٞاعصؾَ اياٚ اَياش مَاج ٗدشانو فاٌهٙ 

ايٚ ثىبجىاخ   صٌمَ موٍز ٗص ِّٞ ثىعَجىز  فؾٌ ٗصقيٞ 

 إَٔٞاز اياٚ ثألمجهَٝٞز  ٗص مٞو ثىوٗثةٌ ىقجؽجس ٗصْضؾٞخ

 .(5101 زٌُٕ،) ثىعجٍيِٞ ٍِ ؽٖز صوًٝخ

 ثىٌّاً٘ ٗصٌصٞذاجس ثىضَ٘ٝاو أمٌٙ صٌ ص٘فٌٞ ٍِٗ ؽٖز

 انْٞز ثىعَجص ٗصقوٌٝ صييٝز ٗثّضشجًر ح ثىوًثّٞز ىيبج

 ٗصٌ ثىؾَٞع. ٍِ صؾجٗدلج ٗؽوٗث  ٌٖ ٗدعو ثىضؾٌدز  ٗصبذٞ

ٗأمااوس ثىَؤّْااز ثىضعيَٞٞااز  ثّضشااجًٝز  إّشااجص ٍؾَ٘اااز

ّراجً  إاجٍاز ٗىاِٞ اَٞاز  صضاٞ، موٍاز صا٘فٌٞ ٍَٖضٖاج

 ثمهثًر فاٚ صقاجًٌٝ ٍعيٍ٘اجصٚ ماظ ٗصباٌ٘ٝ دٌٞٗاٌثطاٚ 

ج يٌَ صْؾٞو ٌٍمَٙ ايٚ ٝعضَو  ٍِ ىجّضنوثً مصٞصل

ث ّاضنوثً  فاٚ دقصاو ٍْاجاوصٌٖ ثألمجهَٝٞاز ثىاوٗثةٌ اذاو

 صاٌ مَاج ثىؾٖاو  صناٌثً ٗصؾْاخ ثىٌَماَٙ  ىيْراجً ثألٍغاو

 ؽوٝاو اَاو فٌٝا  ٗصبإٌٌ٘ٝ  ٗصشانٞو ثىعاجٍيِٞ صاوًٝخ

 صققا  ماجه ثىضقٞاٌٞ ثألاضاجص. ٍٗاِ صنجٍاو اياٚ ٌٝصناَ

صَناِٞ  ٗصاٌ ثىضبذٞا   ٍاِ ّضز  اًٖ٘ مجه ثىعجٍيِٞ ًضج

 صقْاِٞ فٚ ف٘ثةو ٍِ فققضٔ ىَج دضبذٞقٖج ٗأٗي٘ث ثىعجٍيِٞ

 ٕٗيث داوًٗٓ ٝاؤهٙ إىاٚ ّٞاو ( Davis, 2019) ثىنوٍجس

 ًٗفاع ٍعْ٘ٝاجصٌٖ  ًضاج ثىَضعيَاِٞ ٗثىَعيَاِٞ ٗثىعاجٍيِٞ 

  مذٌٞ.  دشنو ٗهثفعضٌٖٞ

 فٗ ُْدزح انًئظعخ انزؼهًٛٛخ فُهُدا جسح 

ايٚ ْٕوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞاز دج اضَاجه  ًمَس فْيْوث

ثىضعيَٞٞااز إىااٚ ٍْرَااز ايااٚ ٍذااوأ ٍااؤهثٓ  صق٘ٝااو ثىَؤّْااز 

صعياااٌ  دَعْاااٚ أُ صناااُ٘ ٍاااجٌٕر فاااٚ صْٞاااٌٞ ّقاااو ثىَعٌفاااز 

دجّااضنوثً ثىضنْ٘ى٘ؽٞااج ٗىىاال دجّااضنوثً اااور ثّااضٌثصٞؾٞجس 

 ثىضٚ َٝنِ ثّضنوثٍٖج فٚ ْٕاوًر ثىَؤّْاز ثىضعيَٞٞاز ٍْٖٗاج

Doyle, 2014):) 

ثىَاااْٖؼ ٍاااِ ماااجه داااٌثٍؼ  ٚثىَشاااجًمز ثىَضَثٝاااور فااا .أ 

أٙ ٍااجهر ٌٝغااخ  هًٗثس اصااٌٞر اااِ ٜثمضٞجًٝااز ٕٗاا

ثىبااجح فااٚ صعيَٖااج  ٗٝااضٌ صوًْٝااٖج فااٚ ٍؾَ٘اااجس   

 .صضقٞو دجىِْ

صنااِ٘ٝ ٍؾَ٘اااز ٍااِ ثىعااجٍيِٞ ثألملااجص  ٗ ٍااِ ثىبااجح  .ح 

 .ثىَضََِٞٝ ىَْجاشز ٍوٙ صقوٌٍٖ ثألمجهَٝٚ

 .ث اضَجه ايٚ ثىضعيٌ ثىضعجّٗٚ ٗدْجص فٌ  ثىعَو .ػ 

ثّاااضنوثً أّاااجىٞخ ثىضقْٞاااز فاااٚ صباااٌ٘ٝ ثألهثص ثمهثًٙ  .ه 

 .يِٞ ٗثىضقصٞو ثألمجهَٝٚ ىيبجحىيعجٍ

ث  ْٕااوًر ثىَؤّْااز ثىضعيَٞٞااز فااٚ فجؽااز ٍجّااز  ٌل ٗأمٞاا

ىقٞجهر ا٘ٝاز ٍاِ أّاجُ ٕاٌ ٍعيَاُ٘  ٍٗضعيَاُ٘  ٍٗصاََ٘ 

ثىذااااٌثٍؼ  ٗاٞااااجهثس ٍٗضٌَّااااُ٘ فااااٚ هاااااٌ صنْ٘ى٘ؽٞااااج 

 .ثىَعيٍ٘جس

ٗإىث ماجُ ٕاايث ٕا٘ ثىقااجه دجىْْاذز ىيااوٗه ثىَضقوٍاز  فاائُ 

ٚ فجؽاز إىاٚ ْٕاوًر  اجٍيز ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞاز ثىَصاٌٝز فا

فضااااٚ صْااااضبٞع ٍ٘ثؽٖااااز ثىَْجفْااااز ثىعجىَٞااااز  ٗأُ صققاااا  

ثألٕاوث  ىثس ثىؾا٘هر ثىعجىٞاز ٗصٌضاٚ ثىَؾضَاع ٗثىباجح 

ٗثىعااجٍيِٞ  ٗصقْااِٞ أهثص إهثًصٖااج  ّٗااٌاز ثصنااجى ثىقااٌثً  

ٗصذْٞظ ثىعَيٞاجس ٍاِ أؽاو صنلاٞل ثىضناجىٞ، ٗثى٘ااش فاٚ 

 ىَلجٌٕٞ ثىضقيٞوٝز.ثىعَيٞجس ثىٌٗصْٞٞز ٗثمهثًٝز  ٗصيٌٞٞ ث
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نُٓدزح انًئظعبد انزؼهًٛٛخ ػهٗ  انفكسٖ األظبض

  ػٕء ثؼغ اندجساد انؼبنًٛخ انًؼبطسح

 ٍعٌفاز ثألّاجُعجّٚ ٕو  ٍِ إٔوث  ٕيث ثىذقظ ٕا٘ 

ثىضٚ َٝنِ أُ صْاٌٖ فاٚ صباٌ٘ٝ  ىْٖوًر ثىَؤّْجس ثىلنٌٙ

ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز دَصٌ. ٗصققٞقلج ىٖيث ثىٖو  ّٞضٌ صْجٗىأ 

 ثىَقجًٗ ثىضجىٞز:ٍِ مجه 

 انًسٕز األٔل6 رؼسٚف ُْدزح انًئظعخ انزؼهًٛٛخ 

صعاااوهس صعٌٝلاااجس ْٕاااوًر ثىَؤّْاااز ثىضعيَٞٞاااز ىضعاااوه 

 ٗؽٖجس ّرٌ ايَجص ثمهثًر ٗثىضٌدٞز ٗىىل مَجٝيٚ:

اَيٞااز صٖااو  إىااٚ إاااجهر "د ّٖااج  Dongاٌفٖااج هّٗااؼ 

ثىضصااااٌَٞ ثىؾاااإٌ٘ٙ ىيعَيٞااااجس ثمهثًٝااااز فااااٚ ثىَؤّْااااز 

ذااٌ ٕاايٓ ثىعَيٞااز ٍْجّااذز فااٚ ثىذٞتااز ّااٌٝعز ثىضعيَٞٞااز  ٗصعض

 .(Davis, 2019ثىضيٌٞٞ )

إاااااجهر صصااااٌَٞ " د ّٖااااج Chian مَااااج اٌفٖااااج صشااااِٞ

ث ّاااضٌثصٞؾٞز ؽااايًٝلج هُٗ ثىضقٞاااو دااا ٙ ثفضٌثضاااجس صضعيااا  

دجى٘ضااع ثىقااجىٚ ىضققٞاا  صقْااْٞجس ٍيَّ٘ااز فااٚ ٍعااو س 

ثألهثص دقٞظ ٝشَو ملل ثىضنيلز ٌّٗاز إّؾاجٍ ثألاَاجه  

 عيَااااِٞ اااااِ ٍْااااض٘ٙ ثىنوٍااااز ثىَقوٍااااز ىٖااااًٌٗضااااج ثىَض

(2016
 

Chian,.) 

ٍٗعْٚ ىىل أُ ْٕوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز َٝنِ أُ صعٞو 

صشاانٞو ٗصصااٌَٞ اَيٞااز ثىنااوٍجس  ٗثىضااوًِٝ ٗثىضعيااٌٞ فااٚ 

ٍْرٍ٘ااز ثىضعيااٌٞ  ٗثىضبااٌ٘ٝ ثىضنْ٘ىاا٘ؽٚ  ٗصنيلااز ثىضعيااٌٞ  

ٗثىَْجفْز ثىعجىَٞز ٗص٘اعجس ثىَؾضَع ٕٚ ثىع٘ثٍو ثىٌةْٞاز 

 .ٚ صق٘ٝو اَيٞجس ثىضعيٌٞ إىٚ ثىعَيٞجس ثىَْٖوًرف

ْٕوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز ٕٚ ثىضلنٌٞ  ٗدٖيث ثىَعْٚ صعو

صقاوٌٝ ثىناوٍجس ىضققٞا   مٞلٞاز فاٚ ٍٗنضيلاز ؽوٝاور دصً٘ر

 ّاضنُ٘ ايٞأ ٛثىاي ثىشانو صقاوه دقٞاظ ثىَضعيَِٞ ًغذجس

 فاٚ ؽوٝاو ْٕاوًصٖج ٍاِ ثىَؤّْاز ثىضعيَٞٞاز ٍْاضقذجل إىث صاٌ

 .ثىقوٝغز ثىضقْٞز ٗثىّ٘جةو ثىَض٘فٌر يٍ٘جسثىَع ظو

ٗدْجصل ايٚ ٍج ّذ  ٝضضـ أّٔ داٌغٌ ثماضج  صعٌٝلاجس 

ْٕوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞاز إ  أّٖاج صاوًٗ فا٘ه ٍعْاٚ ٗثفاو 

ٕٗ٘ ثىضيٌٞٞ ثىؾيًٙ فٚ ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز ىيقص٘ه ايٚ 

  .أفضو ثىْضجةؼ

 د ّٖاااجىااايث  َٝناااِ صعٌٝااا، ْٕاااوًر ثىَؤّْاااز ثىضعيَٞٞاااز 

ث ىضققٞ  ؼ ٍْٖ ٌل دجّاضنوثً  ثىذٞتز ثىضعيَٞٞاز فٚ ؽيًٝلج صب٘ٝ

 ؽٌٕ٘ٝاز ىضباٌ٘ٝ صيٞٞاٌثس مفاوثط ٍضباً٘ر صقْٞز ّٗجةو

 ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز.

ٗايٞٔ  ّٞضٌ صعٌٝ، ْٕوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞاز إؽٌثةٞلاج 

ؤّْاز د ّٖج  ٍومو ٍْبقٚ ىضيٌٞٞ ثمؽٌثصثس ثمهثًٝز دجىَ

 ٗص٘ؽٞأ ٗصْراٌٞ ٞظصنبا ٍاِ د٘ظجةلٖاجثىضعيَٞٞز ىيْٖا٘و 

ىضققٞاا  ث ّااضلجهر ثىقصاا٘ٙ ٍااِ ثىَاا٘ثًه ثىَجهٝااز  ٗصقااٌ٘ٝ

 .ٗثىذشٌٝز  ٍٗٝجهر ملجصر ٕيٓ ثمؽٌثصثس 

 انًسٕز انثب6َٗ رطٕز يفٕٓو ُْدزح انًئظعخ انزؼهًٛٛخ 

 اجٍاش اْاوٍج  1990 ااجً ٍاٌر ألٗه ثىْٖاوًر ظٖاٌس

دعْا٘ثُ  دقاظ دائؽٌثص ىيضنْ٘ى٘ؽٞاج ٍجّجصشّ٘اضِ ٍؤّْاز

 ثىذقاظ ٕايث ٍاِ ثىعاجً ّلْأ  ٗماجُ ثىياٌو ٚفا ثمهثًر

فااٚ  ثىَعيٍ٘ااجس صنْ٘ى٘ؽٞااج ثىاايٙ صيعذاأ ثىااوًٗ ٍعٌفااز

 ثىَلاجٌٕٞ صيٞٞاٌ ايٚ ثىَْٖؼ ٕيث ٗٝقً٘. ثألاَجه ٍؤّْجس

ااِ  أّجّاٖج  ٗثىذقاظ اياٚ اٌثًثصٖاج ثمهثًر صذْاٚ ثىضاٚ

 ثىقاجهٙ ثىقاٌُ صْجّاخ ثمهثًٙ ىيلناٌ ؽوٝاور ٍلاجٌٕٞ

 (. 5102 لٛطخ،) ٗثىعشٌِٝ

ث ألُ ثىْٖاااوًر صعاااو أفاااو ث صؾجٕاااجس ثمهثًٝاااز ٗ ٌل ّرااا
ثىَعجيٌر  فقو صٌ صْجٗىٖج دَصبيقجس ٍنضيلز ٍْٖاج: إااجهر 
صصااٌَٞ ّرااٌ ثىعَااو  ٗإاااجهر صصااٌَٞ ثىعَيٞااجس  ٗثىْٖوّااز 
ثىصاااْجاٞز ثىؾوٝاااور  ٗإااااجهر ْٕوّاااز ثألّاااجىٞخ ثمهثًٝاااز 

(2018 Kamal,) ِٞٗااااو صاااٌ ثّضقاااجه ٕااايٓ ثألّاااجىٞخ ىااا  
ٖج فقْااخ دااو ألّٖااج ٍؾااٌه ٗثفااور ٍااِ  مااضج  ٍْااَٞجص

ّيْيز مجٍيز ىألّاجىٞخ ثمهثًٝاز ثىضقيٞوٝاز ٗىناِ ثىْٖاوًر   
 صقَااااو ّلااااِ ثىَعْااااٚ دااااجىرذظ ثىضااااٚ صشااااٌٞ إىااااٚ  فعااااو

  أٍاج ثىْٖاوًر اْاو  Doing less with lessثىقيٞو دجىقيٞو
 فعاااااااو ثىنغٞاااااااٌ دجىقيٞاااااااو "صعْاااااااٚ  ٕاااااااجٌٍ ٗصشاااااااجٍذٚ

"Doing more with lessّٖاج  إااجهر   فقاو اٌفجٕاج د 
ثىضلنٞاااٌ ثىؾااإٌ٘ٙ  ٗإااااجهر ثىضصاااٌَٞ ثىؾااايًٙ ىيعَيٞاااجس 
ثمهثًٝز ٍِ أؽو إفوثط صقْاِٞ ٍغٞاٌ فاٚ ثىَعاجٌٝٞ ىاألهثص 

(  5102 لٛطخ،ٍغو ثىضنيلز ٗثىؾ٘هر ٗثىنوٍز ٗثىٌْاز   )
 ثىذْاٚ صؾَٞيٞاز  ٗصاٌك فجىْٖاوًر ىْٞاش إؽاٌثص صيٞٞاٌثس

 ثىاْرٌ ٘حعقا صٌاٞع ٝعْٚ   مَج ايٞٔ  مجّش مَج ثألّجّٞز
ثىْجًٝز  إَّج ٕٚ ثىع٘هر إىٚ ّقبز ثىذاوص ٗثمضشاج  ّٗاجةو 

 ألهثص ثىعَو ٍِ ّقبز ثىصلٌ.

ًىٝاز ؽوٝاور ااِ ثىايمٌ  ش ثىوًثّاضِٞ ّاجدقضِٞفقو ااوٍ
ثىبٌٝقز ثىضٚ صعَو دٖج ثىَؤّْجس اْوٍج اوٍج مضاجح إااجهر 
ْٕوّز ثىَؤّْز ٗاٌضاج فٞأ ٍْٖؾٞاز ؽوٝاور ىضقاٌ٘ٝ إهثًر 

 . اٞو ثىذقظ – َؤّْز ثىضعيَٞٞزثى ٍْٖٗج ثىَؤّْجس

ٗثّبجالج ٍَج ّاذ  َٝناِ صقْاٌٞ ٌٍثفاو ظٖاً٘ ْٕاوًر 
ثىَؤّْااز ثىضعيَٞٞااز إىااٚ عجعااز ٌٍثفااو؛ ثىٌَفيااز ثألٗىااٚ 

( ٗمجّااش صضْااٌ دااجى٘ا٘ه ثىذٌثاااز  ىنااِ ىااٌ 1998 -1994)
صرٌٖ ّضجةؼ مجىٖج ٗىقو اَٙ ؽٌْٝضٌْ ىىال أُ ثىَؤّْاز 

صااٌَٞ ثىؾاايًٙ ثىاايٙ ثىضعيَٞٞااز اااو ٗالااش مااجًػ إاااجهر ثىض
ٝ٘ثؽاأ ثىَؤّْااجس ثألمااٌٙ فااٚ صياال ثىٌَفيااز  ٗثصْااَش 

( دنٞلٞز ثىضق٘ه ٍاِ ثىٖٞناو 2010-1999ثىٌَفيز ثىغجّٞز )
ثىٌٍٖاااٚ إىاااٚ ثىٖٞناااو ثىَْااابـ  ٗفاااٌ  ثىعَاااو  ٗصيٞٞاااٌ 
ثىعجٍيِٞ ٍِ ٍضٌَمَِٝ ف٘ه ثىََٖاز إىاٚ ااجٍيِٞ ٍضعاوهٙ 

 ثألدعجه  ٗصيٌٞٞ ثىعَيٞجس ثمهثًٝز. 

فضاااٚ ثُٟ(  -2011ثىٌَفياااز ثىغجىغاااز ) دَْٞاااج ثصْاااَش

دضناااِ٘ٝ فاااٌ  ثىعَاااو ٗصلااا٘ٝل ثىْااايبز فٖااا٘ ٝضناااُ٘ ٍاااِ 

ٍؾَ٘ااااز ٍاااِ ثىعاااجٍيِٞ ٝلناااٌُٗ ٗٝضلاااجايُ٘ ٗٝضاااعُ٘ 

ثىقااٌثًثس  مَااج ثصْااَش ثىٌَفيااز دَقااجٗ س ىااوٍؼ ثىضلنٞااٌ 

ثىَْضقذيٚ ٍاِ ماجه ثىْٖاوًر ٗإااجهر ثىضلنٞاٌ ثىؾايًٙ فاٚ 

ىٖااايث ٕٗااا٘ ّاااي٘صٌ ثىعَيٞاااز ثىضعيَٞٞاااز  ْٕٗاااجك ٍغاااجه ؽٞاااو 
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ث ىااااٌدظ ثىضلنٞااااٌ  ٌل ااااج ٍذضناااا ٗدٞااااٌٙ ٗثىياااايثُ اااااوٍج َّ٘ىؽل

ثىَْااااضقذيٚ ٗثىضعيااااٌٞ  ٗأفااااو ثألاَااااجه ثىٖجٍااااز مجّااااش ىااااـ 

فجةقاز  ٍٗعرَٖج أظٌٖ ّضجةؼ(  5104ػصاشٖ، ٕجًؽٌٝلَ )

 .فٚ ثىَؤّْجس ثىضعيَٞٞز ٍِ أؽو ثىَْجفْز اجىَٞلج

 صقً٘ إهثًٝز ّٗٞيز ٍَٗج ّذ  ّني  إىٚ أُ ثىْٖوًر

 ٗ  صعضَو ؽيًٗٓ ىيَؤّْز ٍِ ثىضْرَٞٚ ثىذْجص إاجهر ٚاي

 .أهثص ثىَؤّْز فٚ ثىضبٌ٘ٝ ثىؾٌٕ٘ٙ دٖو  ٕٞنيز إاجهر ايٚ

ثؽخ ؤّْجس ث٘ى  ْٕٗج ٝضذجهً إىٚ ثىيِٕ ّؤثه ٕٗ٘ ٍجٕٚ ثَى

 ْٕوًصٖج ٕٗ٘ ٍج ّْضبٌ  إىٞٔ فٚ ثىْبً٘ ثىقجهٍز. 

  انُٓدزح رطجٛك رسزبج انزٗ انًسٕز انثبنث6 انًئظعبد

 صبذٞ  صقضجػ ثىضٚ ثىَؤّْجس ٗ جٍذٚ ٕجٌٍ ِدٞ

 (:5112 ؽٛفٕز،ٕٚ ) ثىْٖوًر

 انزفٕق لًخ ثهغذ انزٗ انًئظعبد

إهثًثصٖج  ٗصضََٞ اوًر صْجفْٞز ىٖج ٕٚ ثىَْرَجس ثىضٚ

 ثىَؤّْجس َٝغو ىٖيٓ دجىْْذز ثىْٖوًر صبذٞ  فئُ دجىبَ٘ؿ

 ٍعو س ٗٝقق  ٗدِٞ ٍْجفْٖٞج دْٖٞج ثىلؾ٘ر ىضّ٘ٞع فٌيز

ثىْيذٞز  ثىَْضؾوثس ثىَْضقذيٞز ثألهثص  ٗصلجهٙ فٚ زاٞجّٞ

 :ٕٚ أمٌٙ ٍَثٝج ايٚ ثىَْضقذو  ٗثىقص٘ه ٍٗ٘ثمذز

 ثىَْجفِْٞ ايٚ ثىْؾجؿ  ثىضييخ ٍِ ٍَٝو صققٞ  فٚ ثىٌغذز

 ثىَؤّْز. إّؾجٍثس اِ ثىَؾضَع ًٗضج ثىبٞذز دجىَْعز

 انزدْٕز انٗ رظم نى انزٗ انًئظعبد

 فاٚ ٗضاعٖج صاوًٕ٘ ٖجإهثًص صض٘اع ٕٚ ثىَْرَجس ثىضٚ

ثىذٞتااز  أٗ فااٚ ثىقاا٘ثِّٞ ثىضيٞٞااٌ دْااذخ ٗىىاال ثىَْااضقذو

دعال  ؽجّاخ ثىَْضقذو إىٚ فٚ ّؾجفٖج صٖوه ثىضٚ ثىنجًؽٞز

 ثىقاجىٚ ٗظٖاً٘ ثىضْراٌٞ ٍجةَاز ااوً :ٕاٚ ثىَشانجس

 ثىَْضلٞوِٝ  ٗثًصلاج  ص٘اعجس فٚ ؽوه  ٗصيٌٞثس ٍْجفِْٞ

 دعال هً فاّٚقا٘ ثىضاوّٚ  ٗصقاج ثمّضجؽٞاز ٗثصؾجٓ ثىضنجىٞ،

 . ٗملجصصٌٖ ثىعجٍيِٞ أهثص فٚ ثّنلجو ٗد٘ثهً ثىعَيٞجس

 انًزدْٕز  انٕػغ ذاد انًئظعبد

 ص٘ثؽأ ألّٖج صْجفْٞز اوًر ىٖج ىِٞ ثىضٚ ثىَْرَجس ٕٚ

ج ث ثًصلجال  .ٍْاض٘ٙ ماوٍجصٖج ثىضناجىٞ، أٗصاوّٚ فاٚ ٍضابٌهل

 ثّنلاجو :ٕاٚ أماٌٙ ص٘ثؽٔ ٍشانجس ىىل إىٚ دجمضجفز

ثىَعْ٘ٝاز   ٗصاوًٕ٘ ثىاٌٗؿ ثألهثص ٍْ٘ٙاض ٗصاوّٚ ثمّضجؽٞز

 ٗصقاجهً ثىَعيٍ٘اجس ّراٌ ثمٍنجّٞاجس  ٗضاع، ٗضاع،

خ ْجفْاز ) ايٚا ثىقاوًر ٗااوً ثىعَاو أّاجٞى  .(,Doyle 2014ثَى

ٕٗاايٓ ثىَ٘ثياالجس صْبذاا  ايااٚ ثىَؤّْااز ثىضعيَٞٞااز  ىاايث  

صق٘ه ثٕضَجً ثىعيَاجص إىاٚ ٍْراً٘ ثىْٖاوًر ثألمغاٌ ؽيًٝاز  

٘ٙ ثىنذٞااٌ ٍضَاااغجل فاااٚ ثىاايٙ ٌٝماااَ اياااٚ مااو  ٍاااِ ثىَْاااض

إياااجؿ ثىْراااجً مناااو  ٗثىَْاااض٘ٙ ثمؽٌثةاااٚ ٍاااِ ماااجه 

 .ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز

 م ّاي٘ح ثىْٖاوًر فا٘ه مضذاش ثىضاٚ ىألهدٞاجس ٗٗفقلاج

ثىَؤّْاجس اجٍاز ف ّأ  اياٚ صبذٞقٖاج ّضاجةؼ ٗإىاٚ ىيضباٌ٘ٝ

 فٞاظ ثىَؤّْاجس ثىضعيَٞٞاز مجياز اياٚ صبذٞقٖاج َٝناِ

 ألّي٘ح  ٗإُ مجُث دٞذوٙ أُ ٕيث ٗؽُ٘ ى٘ك ؽٞ، أٗضـ

 اجداو أّأ إ  ثىناج،  ثىقباج  ٍصاجّع أفضجُ فٚ ّش  او

(  ٗثىَؤّْاز 5115انشومبٖٔ، ثىعاجً ) فٚ ثىقباج  ىيضبذٞ 

دعال  ثىضعيَٞٞز ٗثفور ٍِ ٍؤّْجس ٕايث ثىقباج  ٗصقنَٖاج

 أُ َٝناِ ثىضاٚ إىاٚ ثىذٌٞٗاٌثطٞاز صٌؽاع ثىضاٚ ثىنصجة 

 ،انؼزٛجووٗ ٔانسًووبنٗ) ٜٕٗاا ثىْٖااوًر صبذٞاا  صااؤعٌ ايااٚ

5112 :) 

 ٗصعوه ثىضْرَٞٞز ثىٖٞجمو ثى٘ظٞلٚ ٗؽَ٘ه ثىضْيْو .1

 .ثىعَيٞجس دضْلٞي ثىقجةَِٞ ثىعجٍيِٞ

 .فؾجةٚ ٝنُ٘ او ثىْٞجّجس ثصؾجٓ فٚ ثىضيٌٞٞ .2

 .ٗثىَذجهًثس ثألاَجه أهثص فٚ ثىضعجًو .3

 اوًر ثىعجٍيِٞ. ىضقلَٞ ثىنجفٞز ث اضَجهثس ص٘ثفٌ اوً .4

 ىاِٞ ثىْٖاوًر صبذٞا  فائُ ثىنصاجة  ىٖايٓ ٗٗفقلاج

 فٞاظ ثىضعيَٞٞاز  ثىَؤّْاجس فاٚ ٗمجياز ثىْاٖيز دجىعَيٞز

 ثىْااجةور فااٚ ثىضقيٞوٝااز ٗثىَعضقااوثس ىيقااٌٞ صقااوٙ ٝعااو

 ثىَؤّْجس.

 انًسٕز انساثغ6 أْداف ُْدزح انًئظعخ انزؼهًٛٛخ

صنضياا، إٔااوث  ثىْٖااوًر ٍااِ ٍؤّْااز صعيَٞٞااز ألمااٌٙ 

ٗفقلج ىرٌٗ  ماو  ٍْٖاج  ٗىَاج صٌٝاوٓ ٍاِ صباٌ٘ٝ فاٚ ثىاْرٌ 

ٝاااز ىاااوٖٝج  ٗدشااانو ااااجً صٖاااو  ْٕاااوًر ثىَؤّْاااز ثمهثً

 :(,Sprawls 2016) ثىضعيَٞٞز إىٚ

ث ّضقااجه ٍااِ ثىااٌٗصِٞ إىااٚ مىٞااز ثىعَااو هثمااو ثىَؤّْااز  .1

 .ثىضعيَٞٞز

 ؽعو ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز أمغٌ اوًر ايٚ ثىَْجفْز. .2

صقوٝااو ثمطااجً ثىَْااضقذيٚ ىيعَيٞااز ثىضعيَٞٞااز ٗثىنوٍٞااز  .3

 ز.ٗثمهثًٝز هثمو ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞ

صقيٞااااو ثىضنيلااااز ٍٗٝااااجهر ثمّضجؽٞااااز ٗإ ااااذج  فجؽااااجس  .4

 ثىَضعيَِٞ.

ثىؾَااااع دااااِٞ ٍَثٝااااج ثىٌَمَٝااااز ٗثىجٌٍمَٝااااز هثمااااو  .5

 .ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز

 انزؼهًٛٛخ انًئظعخ انًسٕز اندبيط6 أًْٛخ ُْدزح

 ثىَؤّْاز ْٕاوًر ضاًٌٗر ٜإىا صاوا٘ ٍذاًٌثس ْٕاجك

 :(,Doyle 2014)ٍْٖج  ثىضعيَٞٞز

 .ٞز ىيَْضقذوصٖٞتز ثىَؤّْز ثىضعيَٞ .1

 .ص٘فٌٞ أٍجُ ثىضْؾٞو ثمىنضٌّٗٚ .2

ثىااضني  ٍااِ ثمؽااٌثصثس ثمهثًٝااز غٞااٌ ثىضااًٌٗٝز   .3

 .ٗميىل ثمؽٌثصثس ثمهثًٝز غٌٞ ثىلعجىز

 فاٚ ىيشاٌٗ  اا٘ٙ فاجفَ ٕٗا٘ ٗثىلعجىٞز ثىنلجصر صقِْٞ .4

    .ثىْٖوًر
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ٗثىَضعيَاِٞ ٗثىَعيَاِٞ  ثىذشاٌٙ ىيعاجٍيِٞ ثألهثص صباٌ٘ٝ .5

 ّ٘ثص.   فو ايٚ

انعبدض6 انؼُبطس انسئٛعخ نُٓدزح انًئظعوخ انًسٕز 

 انزؼهًٛٛخ

 دَؾَ٘ااز صضَضاع ثىْٖوًر أُ إىٚ ٗ جٍذٚ مي  ٕجٌٍ

 ٜٗثىضا )ثىعَيٞاجس-ؽايًٙ -فاجة - أّجّاٚ (ثىعْجياٌ ٍاِ

ثألماٌٙ َّاجىػ ثىضباٌ٘ٝ ٍاِ غٌٕٞاج ااِ صََٕٞاج
 

)ْوبيس 

  ٗثىضٚ ٍِ مجىٖج َٝنِ أُ ّنيا  إىاٚ (5100ٔشبيجٗ، 

 وًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز   ٕٚ:أُ ثىعْجيٌ ثىٌةْٞز ىْٖ

 )خْٕسٖ( اػبدح انزفكٛس اندْٕسٖ

ث ؽايًٝلج ىيضلنٞاٌ   ٌل صعضذٌ ْٕوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز صيٞٞا

فجىْٖوًر   صٖضٌ داجىضلنٌٞ ثىضاوًٝؾٚ  ْٕٗاج ٍاِ ثىضاًٌٗٙ 

ْٕااوًر ثًٟثص ٍااِ فٞااظ طٌٝقااز صلنٞااٌ ثىَضعيَااِٞ دٖااو  

ىضعيَٞٞاز  إمْجدٌٖ ثىقوًر ايٚ إاجهر ثىضلنٌٞ فاٚ ثىَؤّْاز ث

فجىضٌمَٞ ايٚ مٞلٞز ثىاضعيٌ  ٗاياٚ هًٗ ثىضنْ٘ى٘ؽٞاج ْٝاَـ 

ىيَؤّْز ثىضعيَٞٞز د ُ صعٞو ثىضلنٌٞ ؽيًٝلج فاٚ ٍناجُ ثىاضعيٌ 

 .ٗهًٗ ثىَعيٌ

 )خرزٖ( اػبدح انزظًٛى اندرزٖ

إُ ْٕوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞاز صؤماو اياٚ فيا٘ه ؽيًٝاز 

اج  ٗطاٌؿ ؽَٞاع  ٍل ؽوٝور صضضاَِ صاٌك ثى٘ضاع ثىاٌثِٕ صَج

مؽااٌثصثس ثىقجىٞااز ٗثىذااوص ٍااِ ؽوٝااو ٍااع ثصذااج  أّااجىٞخ ث

 .ثدضنجًٝز أمٌٙ

 )أظبظٗ( انزسعٍٛ انًعزًس

فٞظ صْعٚ ْٕوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز ًٗثص أهثص  اجٍو 

ٍٗغٞاااٌ  أٙ ثألهثص ثىغاااً٘ٙ  فاااْقِ ّقضاااجػ إىاااٚ صقْاااْٞجس 

ٍْااضٌَر فااٚ ثىَعااجٌٝٞ ثىضعيَٞٞااز ىضققٞاا  طلااٌر ٗثّااعز فااٚ 

 .ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز

 ًهٛبد( ٔٚزؼًٍ اػبدح رظًٛى انؼًهٛبد اإلدازٚخ)انؼ

صٌمَ ْٕوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز ايٚ ثىعَيٞجس ثمهثًٝز 

ثىضااٚ صضضااَِ ْٕااوًر مٞلٞااز إصَااجً ثىعَااو ٍااِ مااجه صيٞٞااٌ 

ثى٘ظااجة، ٗثىَٖااجً ٗثىضيٞٞااٌ ثىْااي٘مٚ ىيعااجٍيِٞ  ٗصبااٌ٘ٝ 

أهثص ماااو ٍاااِ ثىَضعيَاااِٞ ٗثىَعيَاااِٞ ٗىاااِٞ فقاااظ صباااٌ٘ٝ 

ْضْجٗىٖج دشاٚص ٍاِ ثىضلصاٞو اياٚ ثىْقا٘ ٗثىضٚ ّا .ثىَْجٕؼ

 ثىضجىٚ:

 انًئظعوخ نُٓودزح اإلدازٚخ انًسٕز انعبثغ6 انؼًهٛبد

 انزؼهًٛٛخ 

 ىَٝاجهر ٜثألّجّا ثىَقاٌك صشانو ثىعَيٞاجس ثمهثًٝاز

ثألّجّااٞز  ثىضعيَٞٞااز دجاضذجًٕااج ثى٘فااور فجايٞااز ثىَؤّْااز

اج هثماو ثمهثًر صَاجًُ إى ىيضباٌ٘ٝ  ٍل  ثىضعيَٞٞاز ثىذٞتاز ٍٖج

ااااجٜ ٕٗاااا ًؽٖاااج ٗمج ٍضوثميااااز )ثىضنبااااٞظ  ثىضْرااااٌٞ   أٝضل

مَاج ، ثىقاٌثً( ثصناجى ٗثىضقاٌ٘ٝ  ثىَضجدعاز ث صصجه  ثىض٘ؽٞٔ 

 (51016 )زٌُٕ، ٝيٚ

 انزدطٛؾ

 ٗضاع ماجه ٍاِ ثىَْاضقذو فاٚ ثىضلنٞاٌ ٕا٘ ثىضنباٞظ

   ٗثىضااٚ((Obi, 2013 ٗثمؽااٌثصثس ث ّااضٌثصٞؾٞجس 

فاٚ  زثىضعيَٞٞا ثىَؤّْاز إٔاوث  صققٞا  مجىٖاج ٍاِ َٝناِ

 ثىَضجفز.   ٗثىذشٌٝز ثىَجهٝز ثىَ٘ثًه ض٘ص

دْٖوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز ايٚ  ثىضنبٞظ ٗصضَغو اجاز

 :ثىْق٘ ثىضجىٚ

ْٕٗوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز  ٝعَو ٍلٍٖ٘ٚ ثىضنبٞظ

ملجصر ثىعجٍيِٞ   ثمضشج  ٝضٌ إى ىألهثص  ٍقجِٝٞ ٗضع ايٚ

أُ  ثىضٚ َٝنِ ثىَنجطٌ ٍِ ثىضقيٞو فَِ مجىَٖج ٝضٌ

 إىٚ ثىضعٌ  ٍْضقذجل  ٗٝضٌ ثىَعيَِٞ ىٖج ضعٌوٝ

 ثمفجهر ٗمٞلٞز ٗثفضٞجؽجس ٗاوًثس ثىعجٍيِٞ  ثىَع٘اجس 

 ثىضنبٞظ طٌٝ  اِ ٗثىَجه ثى٘اش إٕوثً صقيٞو دٖو  ٍْٖج

ْٕٗوًر  ثىضنبٞظ ٍِ مو إىٞٔ ٕٗيث ْٝعٚ ثىَْضقذيٚ 

  ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز.

ز ْٕٗوًر ثىَؤّْ ثىضنبٞظ دِٞ ثىضٌثدظ مجه فَِ

ثىضٚ صبٌفٖج  ثىلٌاٞز ثىنبظ دِٞ ث ّْؾجً ٝضٌ ثىضعيَٞٞز

 صقوٝو ٗٝضٌ ٍضنجٍيز  دصً٘ر صضٌثدظ دقٞظ ثىْٖوًر 

ثىٌٗصِٞ   ايٚ ثىقضجص ثىضنبٞظ دٖو  أعْجص فٚ ثىذوثةو

 .ْٕوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز إٔوث  ٍِ ٕٗيث ٗثىذٌٞٗاٌثطٞز

 ثىلٌ،  ثّضيجه ايٚ صْجاو ْٕٗوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز

 فٚ ثىَؤّْز ٗصضقق  ثىَضجفز  ثىَجهٝز ثمٍنجّجسٗ

 ثٟصٞز: ثىضنبٞبٞز ثىعَيٞجس مجه ٍِ ثىضعيَٞٞز

 ٗثمفجهر إهثًصٖج ٗمٞلٞز ثىضعيَٞٞز ىألّشبز ثىضنبٞظ .أ 

 .فٚ ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز ٍْٖج

صَْٞز  فٚ ثىَقيٚ ثىَؾضَع ٍِ ىدفجهر ثىضنبٞظ .ح 

 ثميجؿ  فٚ ثىَشجًمز مجه ثىضعيَٞٞز ٍِ ثىَؤّْز

  ثىضَ٘ٝو.  فٚ ثىَْجَٕز مجه ٍِ أٗ ٗثىضؾوٝو 

 ْٕوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز ٕ٘ ٕو  أُ ثىق٘ه ٗمجيز

 ىىل ٝضٌ ٗ  د هثةٖج  ثألفضو ٗث ًصقجص ّق٘ ٗثاعٖج صيٌٞٞ

أُ  إىٚ دجمضجفز ىيضيٌٞٞ  مبز ٗضع مجه ٍِ إ 

 صضٌ؟ ٍضٚ فٚ ثألفنجً صضَغو ٍِ ٍؾَ٘از ٍِ صذوأ ثىْٖوًر

 ٗٝعضذٌ صنبٞبلج؛ ٕٗيث ٝعضذٌ صضٌ؟ ِٝٗأ صضٌ؟ ٗمٞ،

 .ىيْٖوًر ثألّجّٞز ثىيذْز ثىضنبٞظ

 انزُظٛى

 ٗٝضضاَِ ثىضنباٞظ  دعاو ثىغجّٞز ثى٘ظٞلز ثىضْرٌٞ ٝعضذٌ

 ٍؤّْاضٔ فاٚ ثألهٗثً ضٍ٘ٝعدثىضعيَٞٞز  ٍوٌٝ ثىَؤّْز اٞجً

 ثىَيقاجر ٗثىَْاؤٗىٞجس  ٗثىَٖاجً  ثىصاجفٞجس  صقوٝاو ٍاع

ثىضعيَٞٞاز ثىَؤّْاز فاٚ ٍاِ ثىعاجٍيِٞ فاٌه ماو اياٚ ااجص 
 

(2016
 

Chian, )ٝناُ٘ فعاج ل  ٜىنا ثىَوٌٝ . مَج ٗٝقضجػ 

ّاٞقً٘  ثىضاٚ ثألّشابز ٍاج دجىضقوٝاو ٝعاٌ  أُ اَيأ فاٚ

 ٍِٗ ثىَْؤٗىُ٘ ًىّجىٓ؟ ٍِٗ ٍْجاوٗٓ؟ ٍِٗ دئهثًصٖج؟

 أٍجٍٔ؟
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اج صلشاو أٗ صاْؾـ ااو فجىَؤّْاجس ثىضعيَٞٞاز  ىلعجىٞاز صذعل

 ٝاضٌ ٛثىعاجً ثىاي ثمطاجً ٕا٘ ٗثىضْراٌٞ صضذعأ  ٛثىاي ثىضْرٌٞ

 ثىَؤّْااز هثمااو ثى٘فااوثس ٗصشاانٞو ثىضَٞٞااَ  دَ٘ؽذاأ

 .إٔوثفٖج ىضققٞ  ثىضعيَٞٞز ٗصْْٞ  ثألاَجه

دْٖاوًر ثىَؤّْاز ثىضعيَٞٞاز اياٚ  ثىضْرٌٞ ٗصضَغو اجاز

 :ثىْق٘ ثىضجىٚ

 صقِْٞ فٚ ثّضنوثً ْٕوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز أؽو ٍِ

 صا٘ثفٌ اٞاجهر ٍاِ ثىضْراٌٞ  داو ٗمجياز ثمهثًر  ٗظاجة،

صققٞقٖاج  إىاٚ صْاعٚ ثىضاٚ ثألٕاوث  ٗضا٘ؿ ٍٗاوٙ ٗثاٞاز 

 َٕاٌ إعاجًر ٍاِ داو   ْٕٗاج ثىضنباٞظ  د َٕٞاز ٗثىقْجااز

 فجىْٖاوًر صعَاو ثىْٖاوًر  دا هثص ّاٞقٍُ٘٘ ثىايِٝ ثىعاجٍيِٞ

اج ثىضْراٌٞ ىؾعيأ إاجهر ايٚ َل  صيٞاٌثس  ٍاِ ٝباٌأ ىَاج ٍجة

 يَٞٞاز ثىضع ثىَؤّْاز صضعجٍاو ٍعٖاج ثىضاٚ ثىؾٖاجس ٗصقوٝاو

 ثىضبً٘. ٍٗؾج س

 ماجه ٗثىْٖاوًر ٍاِ ثىضْراٌٞ داِٞ ثىضاٌثدظ مَاج ٝضضاـ

 ٗثىضْراٌٞ دجىعجٍيِٞ  صٖضٌ ثىْٖوًر ألُ فٌٝ  ثىعَو  صوًٝخ

 ٍْٗاض٘ٙ ثىنلاجصر ثىعاجٍيِٞ ّ٘اٞاز صقوٝاو فاٚ ْٝاجاوٕج

 صل٘ٝل ٍغو ؽوٝور  د هٗثً ثىضْرٌٞ ٗصَو ثىْٖوًر ثىَبي٘دز

 ر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز ْٕوً مب٘ثس دِٞ ٗثىضْْٞ  ثىْيبز 

 ثىضلجااو دْجص ٗإاجهر ثىعجٍيِٞ ايٚ ٗصٍ٘ٝع ث مضصجيجس

ثىضْرااٌٞ  ايااٚ ٜصضاال مَااج ثىضعيَٞٞااز  هثمااو ثىَؤّْااز

 ثىضْراٌٞ فاٚ ثىضيٌٞثس دعل دئفوثط َْٝـ ٕٗيث ثىٌَّٗز 

 ثىضْرَٞٞز.     ثىنٌٝبزٜ اي أّجّٞز صعوٝجس هُٗ إفوثط

 انزٕخّٛ 

 طٌٝا  اِ ثمهثًر يٞزاَ أّجُ ثىعجٍيِٞ ص٘ؽٞٔ ٝعضذٌ

 صضقق  ٜىن دغقز ثىعَو مّؾجٍ ٍِ ثىَوٌٝ ثىصجهًر ثألٗثٌٍ

 ٛثىاي طٌٝ  ث صصجه اِ ثىض٘ؽٞٔ ٗٝضٌ ثىٌَغ٘دز  ثىْضجةؼ

 ٍٝاجهر دٖاو  ٗثىٌَىّٗاِٞ دِٞ ثىٌىّجص صذجهىٞز اَيٞز ٕ٘

 ٗٝضبيخ  (5101 زٌُٕ،)ثألهثص ثألّْخ  ٗصقق  ثمّضجؽٞز

 ثصناجى فاٚ ٌٝا  ٗثىَشاجًمزثىل دٌٗؿ ٗثىعَو ىىل ثىضقلَٞ 

 .ثىَْض٘ٝجس ايٚ مجفز دجىعجٍيِٞ ٗث صصجه ثىقٌثً

ثىض٘ؽٞٔ ْٕٗوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞاز  دِٞ ٗصضَغو ثىعجاز

 ايٚ ثىْق٘ ثىضجىٚ:

 ثىضاٚ ثىَشنجس فو ْٕوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز صضضَِ

 ٗفو ثىَْجٍااجس  فق  ثىشنجٗٙ ٍغو ثىَ٘ؽِٖٞ  صٌٕ 

 ٍْٗاجاور ث مضصجياجس  عصٍ٘ٝا اياٚ ثىْٖاوًر صعَاو إى

 ٍعجياٌر  ٗأّاجىٞخ إهثًٝاز ٍلاجٌٕٞ صذْاٚ اياٚ ثىَشاٌفِٞ

 اياٚ فٌٝا  ْٕااوًر ثىَؤّْاز ثىضعيَٞٞاز ثىض٘ؽٞاأ ْٝاجاو

 دٖاو  ىيَعياٌ ثىَلجؽتاز ثىَٝاجًثس أّاي٘ح ٍاِ ثىضقا٘ه

 صقاوٌٝ اياٚ ثىقجةٌ ثىض٘ؽٞٔ ٗثم ٌث  إىٚ ثىَضجدعز ٗثىضقٌ٘ٝ

 ألهثص  دجىَقجداوث فاٚ ثألمباجص ٍٗعجىؾز ثىْجؽقز  ثىنذٌثس

 ثألهثص اِ ثىجٍٍز ثىَعيٍ٘جس ثىْيٌٞ ص٘فٌٞ ثىض٘ؽٞٔ ٝضبيخ

 ّراٌ صا٘فٌٞ ماجه ىىال ٍاِ ٗٝاضٌ ثىعاجٍيِٞ ىناو ثىلعياٚ

 ٗىىال ثىضعيَٞٞاز  ْٕاوًر ثىَؤّْاز ثىضٚ صشاَيٖج ثىَعيٍ٘جس

 ىيٖاو  دجىْْاذز ثىَضاجفز ثىقَٞاز ىثس ثىعَيٞاز ىضقوٝاو

  ثىضعيَٞٞز. ثىَؤّْز ٕو  ٕٗ٘ ثألَّٚ 

 اإلدازٖ رظبلاال

 ىيعَيٞاجس ثىٌةْٞاز ثىَنّ٘اجس أفاو ث صصاجه ٝعضذاٌ

فااٚ  اصااً٘ فاا ٙ ثىضعيَٞٞااز  ثىَؤّْااز فااٚ ثمهثًٝااز

 ثىعجٍيِٞ ٗثىَعيَاِٞ ثىضعيَٞٞز ٗدِٞ ثمهثًر ث صصج س دِٞ

 ٍْض٘ٙ ثألهثص.      فٚ ٝؤعٌ أُ ٗثىَضعيَِٞ َٝنِ

 إٔاوثفٖج صققٞا  فاٚ ثىضعيَٞٞاز ثىَؤّْجس ّؾجؿ ٗٝعضَو

 هثميٖج ٗمجًؽٖج  اَيٞز ث صصجه ّؾجؿ ايٚ مذٌٞ  دشنو

 ثىضعيَٞٞاز ثىَؤّْاجس ٕايٓ صْراٌٞ دْٞز فٚ إَٔٞز ٍِ ىٖج ىَج

 دضباٌ٘ٝ ثىوًثّجس ثىَٖضَاز ٍعرٌ ٗصشٌٞ إٔوثفٖج  ٗصققٞ 

 )ثىضنباٞظ  ثمهثًر صاضٌ اَيٞاجس أُ َٝناِ   أّأ ثمهثًر

 ثىقاٌثً( ٗثىَضجدعاز ٗثىضقاٌ٘ٝ  ٗثصناجى ٗثىض٘ؽٞأ  ثىضْراٌٞ 

 .    (5101 زٌُٕ،) ث صصجه اِ دَعَه

 ٍِ ثىقٌثً ثصنجى اَيٞز ْٖٝو ث صصجه أُ ْٕٗج ٝضضـ

ث أّجّاٞلج ٗٝيعاخ ثىَعيٍ٘اجس  صا٘فٌٞ ماجه ًل  صقوٝاو فاٚ هٗ

 ىيعَاو  ٗٝقلاَ ثىعاجٍيِٞ ٗٝا٘ؽٌٖٖ ٗاجؽٖاج  ثىَشانجس

 ث ؽضَجاٞاز  ثىعجااجس ايٚ ثىضٌفٞٔ ٗثىقلجظ ايٚ ْٗٝجاو

 ٗصنااِ٘ٝ ث صؾجٕااجس يٞٞااٌص فااٚ ث صصااجه مَااج ْٝااجاو

 ثىْاي٘ك  ٗٝعاٌ  فاٚ ٗثىضا عٌٞ أؽو ثماْج  ٍِ ثىَعضقوثس

 ثىَبي٘ح ٗثىيجٝجس ٗثألٕوث  دجىَٖجً ٗثى٘ثؽذجس ثىَعيَِٞ

 .صققٞقٖج

دْٖوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز ايٚ  ث صصجه ٗصضَغو اجاز

 ثىْق٘ ثىضجىٚ:

 ثىنلاجصر صققٞا  اياٚ صْجاو ْٕوًر ثىَؤّْاز ثىضعيَٞٞاز

 فٞٔ فعج ل صض٘ثفٌ ث صصجه ٝنُ٘ ٗاْوٍج. ىيعجٍيِٞ ثمّضجؽٞز

 فاٚ ٗثى٘ضا٘ؿ ثىضؾوٝاو فٞاظ ٍاِ ثىْجؽـ ث صصجه  ٌٗط

 ث صصجه صلعٞو مَج صعَو ثىْٖوًر ايٚ ٗثىَعجٌٝٞ  ثألٕوث 

 ٗثمهثًر  ثىَعيَاِٞ هثمو ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز داِٞ ثمهثًٙ

 ثىذاجح ّٞجّاز ماجه دعال ٍاِ دعضاٌٖ أٗ داِٞ ثىَعيَاِٞ

صْاٖٞو  فاٚ ثىضقْٞاز ثألّجىٞخ ثّضنوثً ايٚ صقظ إى ثىَلض٘ؿ

 أمغاٌ ؽوٝاور ثصصجه أّجىٞخ ص٘فٌٞ ٗصْجاو ايٚ ث صصجه 

 ثىضنجىٞ،.   ٗصققٞ  ثىعَو إّؾجٍ فٚ ملجصر

 ٔانزمٕٚى انًزبثؼخ

 ّراجً صصا، ٜٕٗا ثمهثًر  ىؾْاو ثىعصاذٚ ثىؾٖاجٍ

ٝض ماو  مجىٖاج ٍٗاِ ٝضضاَِ ثىعَيٞاجس ثىايٙ ثىَعيٍ٘اجس

 ٍْاؤٗىٞجصٌٖ  دا هثص ٝقٍ٘اُ٘ يَِٞ ٗثىعجٍيِٞأُ ثىَع ثىَوٌٝ

 ثىصااقٞـ  ثىضعيَٞٞااز صْااٌٞ فااٚ ث صؾااجٓ ٗأُ ثىَؤّْااز

صققٞا   فاٚ ْٝاجٌٕ ّراجً ثىَضجدعاز ٗثىضقاٌ٘ٝ فائُ ٗدجىضاجىٚ

 .(5102 لٛطخ،ثألٕوث  )



252                 El-Shref and El-Shref
 
| SINAI Journal of Applied Sciences 9 (3) 2020 315-340 

 

 ألّشابز ثىْٖجةٞاز ثىَقصايز صَغاو ثىَضجدعاز ٗثىضقاٌ٘ٝ

ر ٍاوٙ ملاجص اٞجُ طٌٝقٖج اِ َٝنِ إى ثىضعيَٞٞز  ثىَؤّْز

 مَاج ىضققٞقٖاج  أفضاو داوثةو ْٕاجك ماجُ ٍاج ٗإىث ثىنباظ 

 ثىعوثىز  ضَجُ ٗصقق  ٗثىذٌثٍؼ  ثىنبظ صيٌٞٞ فٚ صْجٌٕ

  ثألمبجص.  ىألهثص ٗصصقٞـ ٗصؾ٘ٝو ثىعَو  ٌّٞ ىقِْ

 دجىَضجدعااز ْٕااوًر ثىَؤّْااز ثىضعيَٞٞااز ٗصضَغااو اجاااز

 ٗثىضقٌ٘ٝ ايٚ ثىْق٘ ثىضجىٚ:

ثىْٖاوًر  صعَاو ىإ أٍاً٘؛ ااور ماجه ٍاِ ثىعجاز صضضـ

ثىَضجدعااز ٗثىضقااٌ٘ٝ ٍااِ فٞااظ ؽعياأ  ّرااجً صقْااِٞ ايااٚ

 إىث صيٞاٌس صعوٝيأ َٝناِ ثىضبذٞا  ٍ٘ض٘اٞلج  ٌٍّلج  ّاٖو

 فٚ ثىَضجدعز ٗثىضقٌ٘ٝ  مَج اور أّجىٞخ ثىرٌٗ  ٗثّضنوثً

 فااٚ ٗثىْ٘اٞااز ثألهثص دضقْااِٞ مااجل ثىَلٖااٍِ٘ٞ ٝااٌصذظ

 ثىضعيَٞٞز.    ثىَنٌؽجس

 انمساز اردبذ

 ثصناجى ٗاَيٞاز ثمهثًر  اصاخ ثمهثًٙ ٌثًثىقا ٝعضذاٌ

ثىٍٞ٘ٞاز  فاجىقٌثً  ثىَاوٌٝ أاَاجه ٍاِ ٝضؾاَأ   ؽَص ثىقٌثً

 ّاٞقع ىْاي٘ك ثّعناجُ إ  ثى٘ثااع فاٚ ٍاج َٕاج ٗثصناجىٓ

ثىْااي٘ك  ٕاايث ايااٚ ّااضضٌصخ ٍض٘اعااز ٗىْضااجةؼ ٍْااضقذجل 

(2016
 

Chian,). ثمهثًٝز ثىعَيٞز ٍقً٘ ثىقٌثً فجصنجى. 

ثىقاٌثً  دجصناجى ثىَؤّْاز ثىضعيَٞٞازْٕوًر  ٗصضَغو اجاز

 ايٚ ثىْق٘ ثىضجىٚ:

 ثىقاٌثً  ثصناجى فاٚ دجىَشاجًمز ىيعاجٍيِٞ ثىْٖوًر صْاَـ

 ٗإصجفاز ًغذاجصٌٖ إ ذج  فٚ ْٝجاو ثىَوٌٝ ٗثىضل٘ٝل ٕٗيث

فاٚ  ٗظٞلاٚ ٗااٚ إىاٚ ٝاؤهٙ ٕٗايث .ثىقٞجهٝاز ىٖاٌ ثىلٌياز

 .(5102 لٛطخ،) ىوٌٖٝ ثمهثًر

ثىَؤّْااز  ْٕااوًر دااٌثٍؼ فااٚ ٍَٖااز ا٘ثٍااو ٕٗاايٓ

ٍعاجٌٝٞ  ٗٗضاع ثىَؾضَعٞاز  ثىَشاجًمز ثىضعيَٞٞاز  ٗصلعٞاو

 ثمؽاٌثصثس ٗاَاو دجىَعاجٌٝٞ  ٍٗقجًّضٖاج ثألهثص ىقٞاجهر

 جس ثمّقٌثفا ااِ ثألّاذجح ثىْجصؾاز ىَعجىؾاز ثىضصاقٞقٞز

 ىْٖاوًر ثىَؤّْاز ثىضعيَٞٞاز. ثىَْجّذز ثىقٌٞ ص٘فٌٞ ايٚ ٗٝعَو

ماو  إٔوث  صْٖو ْٕوًر ثىَؤّْز دبٌٝقز ايٚ ثىعَو ٗٝضٌ

ثّاضيجه  ٕٗا٘ ثألّاَٚ  ثىٖاو  دٖاو  صققٞا  ثىَلاجٌٕٞ

 .ثىضعيَٞٞاز إٔوث  ثىَؤّْاز ىضققٞ  ٗىىل ثىَضجفز  ثىَ٘ثًه

 .ثىضبٌ٘ٝ صضذْٚ فعجىز إهثًر صعيَٞٞز ايٚ ٝض٘ا، ٕٗيث

 انًئظعخ انزؼهًٛٛخ ُْدزح رطجٛك يؼٕلبد

ٍعٌفاااز ٍع٘ااااجس صبذٞااا  عجىاااظ إٔاااوث  ثىذقاااظ ٕااا٘ 

ث ثىٖاااو  صاااٌ ث طاااج  اياااٚ ااااور . ٗصققٞقلاااج ىٖااايثىْٖاااوًر

 فااٚ ّقاا  هًثّااجس  ٗثصضااـ أُ ْٕااجك ٍعجّااجر ٍااِ

صقا، فؾاٌ  ٕٗايٓ ٗثىلْٞاز  ٗثىَجىٞاز ثمهثًٝاز ثىضؾٖٞاَثس

2016) ٍْٖٗااج ثىْٖااوًر  صبذٞاا  أٍااجً اغااٌر
 

Chian,) 

 ٗصؾجٕااو ثىقااٌٞ  ٗث ّااضعجّز ىيضيٞٞااٌ  ثىَقجٍٗااز ثىغقجفااز

 ضَٞٞاَثى ٗااوً ثىْٖاوًر  اٞاجهر اياٚ اجهًِٝ د  نج، غٌٞ

 .دِٞ ثىْٖوًر ٗثىضيٌٞٞ

ث إُ ّؾجؿ ْٕوًر ثىَؤّْز ٝضبيخ اْجااز ثمهثًر  ٌل ٗأمٞ

دضبذٞقٖااج  ٗثدضنااجً أّااجىٞخ اَااو ٗماا٘ثهً دشااٌٝز ؽوٝااور  

ٗثىضٌمٞاااَ اياااٚ فاااٌ  ثىعَاااو  ٗثىذٞتاااز ثىضعيَٞٞاااز ٗإٝؾاااجه 

ثىضنبٞظ ثىلعجه  ٗٗض٘ؿ ثألهٗثً ٍٗٝاجهر ااوًثس ثمداوث  

ع صْجفْاٚ ؽٞاو ٍٗ٘ثؽٖاز مدقجص ثىَؤّْاجس ثىضعيَٞٞاز د٘ضا

 ثىضقوٝجس ثىَْضقذيٞز.

ء  انًئظعبد رظٕز يمزسذ نُٓدزح انزؼهًٛٛخ ػهٗ ػٕو

 ثؼغ اندجساد انؼبنًٛخ انًؼبطسح

 صقاااوٌٝ ثىضصاااًً٘ثداااع ٕاااو  ٍاااِ إٔاااوث  ثىذقاااظ ٕااا٘ 

 :ثٟصٚ ٗف  ثىَقضٌؿ ىْٖوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز ٌْٝٞ

 انًمزسذ انزظٕز أْداف

ٗص٘ؽٞأ  ٗصْراٌٞ ٞظصنبا ٍاِ ثمهثًٝاز ثىعَيٞاجس ؽا٘هر .أ 

 .اٌثً ٍٗضجدعز ٗصقٌ٘ٝ ٗثصنجى ٗثصصجه

 .ثىعَو ّ٘  ثىضعيَٞٞز  فضٞجؽجس صيذٞز ثىَؤّْز .ح 

 .ثىَضعيٌ ثىَؾضَع مٝؾجه ثى٘فٞو ثىضَجُ ىيؾَٞع ثىضعيٌٞ .ػ 

 ثىعَاو فٚ ثىقوٝغز ث صؾجٕجس صضذْٚ إهثًر صعيَٞٞز ص٘فٌٞ .ه 

 .ثمهثًٙ

 ٗثىضقلٞاَ ثىاوثميٚ ثىؾإٌ٘ٙ ثىضقلٞاَ داِٞ ثىضا٘ثٍُ .ٓ 

 .ثىنلجصر ٗثىلعجىٞز ثىنجًؽٚ ىضَجُ ثىَجهٙ

 انًمزسذ انزظٕز ٔيُطهمبد آنٛبد

 ٍاوثمو ٍاِ ٍاومو دجاضذاجًٓ ثمهثًٙ ثألهثص صقْاِٞ .أ 

 .صبٌ٘ٝ ثمهثًر ثىضعيَٞٞز

 فٚ ثىيثصٞز ثىؾَع دِٞ ثىٌَمَٝز ٗثىجٌٍمَٝز  ٗثمهثًر .ح 

 .ثألهثص هثمو ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز

 ٍذاجها ٍْٖاج: ااور اياٚ اجةَاز صعيَٞٞاز دٞتاز ص ّاِٞ .ػ 

 ثصنجى ثىقٌثً. فٚ ٗثىَشجًمز ثىْيبز صل٘ٝل

 ثىَؾضَعٞااز ٍااِ مااجه هاااٌ ثىَشااجًمز هًٗ صلعٞااو .ه 

 ثىَْض٘ٝجس. مجفز ايٚ ثىض٘ثيو

 انًمزسذ انزظٕز رُفٛر يزطهجبد

 ثىعَاو صقْاٌٞ ايٚ ثىْجةو  ٗثىقجةٌ ثمهثًٙ ثىَْظ صيٌٞٞ .أ 

 .ْٝليّٗٔ ٗممٌُٗ ثىعَو ٝوٌُٝٗ أفٌثه دِٞ

 ٍذاوأٙ ٌٍمَٝاز ٗ ٌٍمَٝاز ىيََػ دِٞ ثىلعجه ثىضبذٞ  .ح 

صصذـ  ص ٕٞو ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز ألُ ٗضًٌٗر ثمهثًر 

 دصً٘ر ثىَجىٞز ٍ٘ثًهٕج إهثًر ٍْٖٗٞلج ايٚ اجهًر ىثصٞلج 

 .ىثصٞز

 صذْاٚ اياٚ فاٌ  ثىعَاو دجىَؤّْاز ثىضعيَٞٞاز صاوًٝخ .ػ 
 .ثىْٖوًر ٍْٖٗج فٚ ثمهثًر  ثىقوٝغز ث صؾجٕجس
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 ثىض ٕٞاو ٍاِ اجىٞاز ًؽازه ىيْٖاوًر اياٚ فٌٝا  صشانٞو .ه 
 .دٌْٖٞ ثىعجاجس ٗصواٌٞ ٗثىنلجصر

 رطجٛك رظٕز يمزسذ نُٓدزح انًئظعخ انزؼهًٛٛخ يسازم

 ٗثىَٖضَاُ٘ دْٖاوًر ثىَؤّْاز ثىضعيَٞٞاز ثىذاجفغُ٘ ااوً
 أًداع ٌٍثفاو صضضاَِ ثىعَيٞاز ٗثىضاٚ ثىَْاجٕؼ ٍاِ ثىعوٝاو
 ثىَٖجً ٍِ ٍؾَ٘از إىٚ صْقٌْ ٌٍفيز ٗمو ثىْٖوًر ىضبذٞ 
 (:  5115 انعهطبٌ،) ز  ٕٚثىلٌاٞ

 انًئظعخ انزؼهًٛٙ رؼجئخ انًسزهخ األٔن6ٗ

ٗصذاوأ  ٍؾٖا٘ه  ٍاِ ّاٞذيه ىَاج ثىعجٍيِٞ صقضٌٞ ٗصعْٚ
 ٛٗصقضا٘ ثىعَو. دضنيٞ، فٌ  ٜدضومو ثمهثًر ثىعيٞج ٗصْضٖ

 :ثىضجىٞز ثىَٖجً ايٚ

ثىعجٍيُ٘  أٍجً ثىَشنجس مجفز ٗضع :ثبنًشكهخ انشؼٕز .أ 
 .ر ثىضيٌٞٞدضًٌٗ ماْجاٌٖ ٗثمهثًر

 ٝعْاٚ دجىَ٘ثفقاز ثىعيٞاج ثمهثًر هاٌ إُ :دازحاإل يٕافمخ .ح 
 .ٗثىضَٗٝو دجىَعيٍ٘جس دجىضعجُٗ ثىضصٌٝـ

ٗثضاقز  ٍٖاجً ْٕاجك ٝناُ٘ أُ ٝؾخ :انؼًم  طخ اػداد .ػ 
 .ثىض٘ثًٝل ٍٗقوهر ٍٍْٞجل  ٌٍٗصذز

 أّاِ اياٚ ثىعاجٍيِٞ صوًٝخ ٝؾخ :انؼًم فسٚك ردزٚت .ه 
 .ٗمب٘ثس ْٕوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز

 انثبَٛخ6 انزشدٛض انًسزهخ

 ثىَاٌثه ثىعَاجص ٗثىعَيٞاجس صقوٝاو ثىٌَفيز ٕيٓ فٚ ٝضٌ
 ٛٗصقضا٘ ىيَشاٌٗ   ثىٌَصناَ ثىاٌةِٞ د٘يالٖج ْٕاوًصٖج 

 :ثىضجىٞز ثىَٖجً ايٚ ٕيٓ ثىٌَفيز

 هًثّز ٝؾخ6 انزؼهًٛٛخ انًئظعخ ػًالء دزاظخ .أ 
ٗٝؾخ ثىض٘يو إىٚ  ثفضٞجؽجس ثىَضعيَِٞ ٗثىَعيَِٞ

 .دٌْٖٞ ٗدِٞ ثمهثًر ثىَغجىٞز ثىعجاز  نو ٝ٘ضـ

 ثألّجّٞز  ثمؽٌثصثس ثمهثًٝز هًثّز 6انؼًهٛبد دزاظخ .ح 
 .ٍْٖج مو   صْضيٌأ ٛٗص٘ثىٖٞج ٗثىٍَِ ثىي

 ثألّشبز ايٖٞج ٝبي  ٍج أٗ :األَشطخ رسهٛم .ػ 
 .ثىَضجفز ثىقَٞز ىثس أٗ ث ّضٌثصٞؾٞز

 ٝن ٍج  مو دزاظخ :ٔاألدٔاد انؼبيهٍٛ دزاظخ .ه 
 .دٖج ثىٌَصذبز ٗثىعجاجس ثألؽَٖرٗثىَْجىػ ٗ ثىعجٍيِٞ

 انزظًٛى اػبدح انثبنثخ6 انًسزهخ

دقٞاظ  ثىَغاجىٚ ثىضصاٌَٞ اِ صصً٘ إىٚ دجىض٘يو صٖضٌ

 ىييجٝاز ّضاجةؼ إٝؾجدٞاز إىاٚ ٍٗاؤه ٗؽيًٙ ٍلجؽب د ّٔ ٝضٌْ

 :ثىَٖجً ثىضجىٞز ايٚ ثىٌَفيز ٕيٓ ٛٗصقض٘

 أعاٌ ٍٗعٌفاز ثىَٖاجً مجفز صقيٞو انؼًهٛبد6 ٔفٓى رسهٛم .أ 

 .ثىْٖجةٚ ثىْجصؼ ايٚ هٍؾٖج أٗ جإىيجةٖ

 ثىَٖاجً ّاٌٞ مبا٘ثس صقيٞاو انزودفك6 ٔفٓوى رسهٛوم .ح 

ثىنبا٘ثس   فٚ مب٘ر ٗثىضعبو مو ٗٗا، ىٖج ثىَضضجدعز

 ىضقاوٌٝ ثىْٖاجةٚ ثىْاجصؼ اياٚ مبا٘ر ماو ٗأعاٌ ٗإَٔٞاز

 .ىيعَٞو ثىنوٍز

 ثىَٖاجً إىاٚ ثىض٘ياو :انًؼوبفخ انمًٛوخ أَشوطخ رسدٚود  .ػ 

 ٗثىضٚ ٝؾخ ثىَضجفز( َٞزثىق )ىثس ثىنذٌٞر ثألَٕٞز ىثس

 .إىيجىٕج ثىضٚ ٝؾخ ثىٖجٍشٞز ثىَٖجً ٗإىٚ ايٖٞج  ثمدقجص

 ثىَٖاجً ٍقجًّاز :أ وسٖ ثًئظعوبد رؼهًٛٛوخ انًمبزَوخ .ه 

 .ؽوٝور أفنجً ىيقص٘ه ايٚ َؤّْجس أمٌٙد

 ااِ ٍعيٍ٘اجس اياٚ ثىقصا٘ه انًشوكالد6 رسدٚود .ٓ 

 .ثألهثص ٗصقِْٞ صعوٝيٖج ديٌو ثىَشنجس

 ىيض٘يو دوٝو مو ٗاٞ٘ح ٍَثٝج ىَعٌفز: انجدائم رسدٚد .ٗ 

 ٍٖاجً فاٚ هٍاؼ : ٕٚ ثىضقِْٞ دوثةو أفضيٖج  ٗإٌٔ إىٚ

 ٗثصناجى ثىضصاٌ  ٍاِ ثىعاجٍيِٞ ٗصَناِٞ ٗثفاور  ٍَٖاز

  ثىقٌثً.

 إىاٚ ثىْاجدقز ثىنبا٘ثس صٌؽَاز ٝاضٌ :انزظوًٛى اػوبدح .ٍ 

ٍع ثألماي  ثىلعجىز  دجىَٖجً ٖٝضٌ ىيضصٌَٞ ثىَغجىٚ  صصً٘

 ٍِ ٗث ؽضَجاٞز ٗثىْلْٞز ثمّْجّٞز ثألدعجه ثىقْذجُ فٚ

 ٗاجاضأ دَنجّاز ثىؾوٝاو  ىيضصاٌَٞ اذا٘ه ثىْاجُ ماجه

 ثىضصٌَٞ ٍِ ٝقصو ايٖٞج ثىضٚ ثى٘ظٞلٞز ٗثىََثٝج ثىلٌه

 .ثىَغجىٚ

 ٔانزطجٛك انزسٕل انًسزهخ انساثؼخ6 

 :ثىضجىٞز ثىَٖجً إىٚ ٗصْقٌْ ثألمٌٞر ثىٌَفيز ٜٕٗ

 ْٕج :يظٕز شكم فٗ ُْدزح انًئظعخ انزؼهًٛٛخ ٔػغ .أ 

 صقاوه ثىَٖاجً  صاوف  ماٌثةظ إىاٚ ثىضصاٌَٞ صٌؽَاز ٝاضٌ

 .ثىضعبو ٗأٗاجس ثىَْضيٌ   ٗثىٍَِ

 أٗ َّجىػ إىٚ ثىَٖجً دعل صقضجػ ْٕج :انًُبذج رظًٛى .ح 

 صصََٖٞج دشنو ٗٝؾخ أٗ ٍْضْوثس  أٗثٌٍ أٗ ّؾجس

 أٗ أٗ ثىب٘ثدع ثىٌَثؽعز أٗ ثىض٘اٞع ٍع ٍٗضنجٍو  ٍذْظ

 .ثىَبي٘دز ثىًٌّ٘

 هًٗ صقوٝاو ٝاضٌ ْٕٗاج :انزكُٕنٕخٛوبٔ األدٔاد رظوًٛى .ػ 

ثىَنضذٞااز  ٍغااو ثألهٗثس ٗثٟ س ٗثىَعااوثس ثألهٗثس

 أماٌٙ أؽٖاَر ٗأٙ ٗثىنَذٞا٘صٌ ثىضصاٌ٘ٝ ٍٗجمْٞاجس

 .ثىَٖجً دضٌْٞٞ صوف  اجاز ىثس

 ثىَعيٍ٘اجس  أّرَاز صعضذاٌ :ثوسايح ػهوٗ انُظوبو ٔػغ .ه 

ىؾعاو  ٍٗعجّٗاز ؽٞاور أّاجىٞخ ٗثمّضٌّاش  ٗثىذاٌثٍؼ

 ٗٝؾاخ ؽايًٙ صا عٌٞ ىضعيَٞٞاز ىثسْٕاوًر ثىَؤّْاز ث

 .ثىَضجفز ٕيٓ ثىَ٘ثًه ٍِ ث ّضلجهر

 ثىعاجٍيُ٘ ٝناُ٘ أُ ٝؾاخ :انؼوبيهٍٛ ٔرسفٛوص رودزٚت .ٓ 

ث ٍقلَِٝ دَج  هًثٝز ثىؾوٝو ٗايٚ ثىْرجً إصذج  ايٚ ؽٞول

ْٕااوًر ثىَؤّْااز  صٖااوه أُ ٍٖااجً فااَٞنِ ٍااِ ٝقااوط

 .دجىلشو ثىضعيَٞٞز

 ثىضٚ ثىذٌثٍؼ صبذٞ  ْٕج ٝضٌ) : )انزطجٛك انُظبو ردسٚت .ٗ 

 ثىؾوٝاو ثىْراجً صبذٞا  ثىعاجٍيُ٘  َٗٝناِ ايٖٞاج صاوًح

 ؽ٘ثّاخ دعال ٍعٌفاز َٝناِ فضاٚ صؾٌٝذاٚ دشانو

 .ٗصبٌٕ٘ٝج فٞٔ ىضعوٝيٖج ثىضع،
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 ثىضاع، ّقاجط : ٍعجىؾازنهًئظعوخ انُٓوبئٗ انزؼودٚم .ٍ 

ث ثىْٖجةٞز ىيض٘يو ىيصً٘ر  .ٗثاعٞلج ىضْلٞيٓ صَٖٞول

 :انًمزسذ انزظٕز رطجٛك يؼٕلبد

 فٚ ثىْرٌ ٗدعو ث ّضذصجً  ٍٖجًر ثىَوٌٝ كثٍضج اوً .أ 
 .ثىْٖوًر ٗثفضٞجؽجس ثىضقوٝظ  ٍؾجه

 .فٚ ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز ثىَجىٚ ثىقصً٘ .ح 

 ٗثصذجاٌٖ ثىضيٌٞٞ ٍوٌٝٙ ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز ٍِ صن٘  .ػ 
 .ثمهثًٙ ثىعَو فٚ ىيَْبٞز

 ايٚ ثىٍ٘ثًر صلٌضٖج ثىضٚ ثىصجًٍز ثمهثًٝز ثىق٘ثِّٞ .ه 
 .ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز

 د َٕٞاز ثىَؤّْاز ثىضعيَٞٞاز ٍاوٌٝٙ إهثًك ضاع، .ٓ 
 .ثىعَو صقِْٞ فٚ ٗهًٕٗج ثمهثًٝز ثىعَيٞجس

 انًمزسذ انزظٕز رطجٛك يؼٕلبد ػهٗ انزغهت ؽسق

 صٌد٘ٝلاج صا ٕٞجل  ثىَؤّْاجس ثىضعيَٞٞاز ٍاوٌٝٙ ص ٕٞاو .أ 
 .ثمدوث  ايٚ ٗصقلٌَٕٞ ٍْٖٗٞلج

 ٍاِ داو ل  ثىضٌاٞاز فاٚ ثى٘ظٞلٞاز ثىَقاوًر اياٚ ث اضَاجه .ح 
 .ألاوٍٞزث ٍعٞجً

 .ثىَْض٘ٝجس مجفز فٚ ىيعجٍيِٞ ثىْي٘مٞز ثألَّجط صعوٝو .ػ 

 ٍاِ مجصؾاجٓ ثىْٖاوًر د َٕٞاز ثىاٍ٘ثًر ٗااٚ ٍٝاجهر .ه 
 .ثىَعجيٌ ثمهثًٙ ثىلنٌ ثصؾجٕجس

ثًسزهووخ  دزاظووخ يٛداَٛووخ نٕالووغ انًئظعووخ انزؼهًٛٛووخ

 انزؼهٛى األظبظٗ ثشًبل ظُٛبء

صٖو  ثىوًثّز ثىَٞوثّٞز ٍعٌفز ٗثاع إهثًر ثىَؤّْز 
دجىضعيٌٞ ثألّجّٚ دشَجه ّْٞجص. ٍِ مجه:  ىضعيَٞٞزث

ٍْٖؾٞز ثىوًثّز ثىَٞوثّٞز  ٗثىضقيٞو ثمفصجةٚ ىيذٞجّجس  
 :ٜٗهًثّز ٍوٙ يقز ثىلٌٗو ثىذقغٞز. مَج ٝي

 يُٓدٛخ اندزاظخ انًٛداَٛخ

 فسٔع اندزاظخ

ص٘ؽو فٌٗ  هثىز إفصجةٞجل ٍِ ٗؽٖز ّرٌ ثىَوٌُٝٗ  .1
 َؤّْز ثىضعيَٞٞزٗثىَعيَُ٘ ٗثىعجٍيُ٘ ّق٘ ٗثاع ثى

ثىعْجيٌ دٌَفيز ثىضعيٌٞ ثألّجّٚ دشَجه ّْٞجص فٚ 
  ٕٗٚ: إاجهر ثىضلنٌٞ ثىٌةْٞز ىْٖوًر ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز

ثىؾٌٕ٘ٙ ٗإاجهر ثىضصٌَٞ ثىؾيًٙ ٗثىضقِْٞ ثىَْضٌَ 
 ٗإاجهر صصٌَٞ ثىعَيٞجس ثمهثًٝز.

ص٘ؽو فٌٗ  ىثس ه ىز إفصجةٞز دِٞ ٍضّ٘بجس ثىَوٌٝ  .2
 صعَٙ إىٚ ٍضيٌٞ ثى٘ظٞلز. ٗثىَعيٌ ٗثىعجٍو

 يسبٔز اندزاظخ انًٛداَٛخ

 إاجهر  ثىَقً٘ ثألٗه ايٚ ض٘ص ٍقجًٗ ثىذقظ ٌٕٗ:
إاجهر ثىضصٌَٞ ثىؾيًٙ  ثىغجّٚ  ثىضلنٌٞ ثىؾٌٕ٘ٙ  ٗ

إاجهر صصٌَٞ ثىٌثدع   ثىضقِْٞ ثىَْضٌَ  ٗ ثىغجىظٗ
 ثمهثًٝز . ثىعَيٞجس

 االظزجبَخثجبد 

أثٕ زطت ) ٌهثصٔٝعضَو عذجس ث ّضذجّز ايٚ عذجس ٍل

(. ٗاو صٌ ثّضنوثً ثىبٌٝقز ثىَْ٘ثىٞز ٗىىل 0532 ٔػثًبٌ،

 ( :0535 انجٓٗ،) دجّضنوثً ٍعجهىز ثىغذجس ثىضجىٞز

                                       ُ1 

 ــــــــــ( -ٍعجٍو ثىغذجس = ـــــــــــــ )ه 

                       ُ
-1

             ُ 

)ُ( ايٚ اوه ث فضَج س ث مضٞجًٝز  َفٞظ ٝوه ثىٌٍ

ثفضَج س  ٗٝوه ثىٌٍَ )ه( ايٚ أمذٌ  3 ٜىنو اذجًر ٕٗ

ديغ  ٛصنٌثً  فضَجه ثمؽجدز ايٚ ٍؾَ٘  ثىضنٌثًثس ثىي

 ( فٌهثل.50)

أٗضقش ثىْضجةؼ ثًصلج  ٍعجٍو عذجس اذجًثس  ٗاو

ج.  ث ّضذجّز دبٌٝقز ث فضَجه ثىَْ٘ثىٚ ٗثىو ىز ثمفصجةٞز ٖى

 ٔػُٛخ انجسث يدزًغ

فضٚ صصذـ اْٞز ثىذقظ ؽٞور  ٝؾخ أُ صضَغو فٖٞج 

ث ضقش ٍْٔ  ىيث صٌ ثصذج   ٛؽَٞع يلجس ثأليو ثىي

 ثىنب٘ثس ثىضجىٞز  مضٞجً اْٞز ثىذقظ:

 رسدٚد يدزًغ األطم

 ثىَوٌِٝٝٝضَغو ٍؾضَع ثأليو ىيذقظ ثىقجىٚ ٍِ 

ّجّٚ دشَجه دئهثًثس ثىضعيٌٞ ثأل ٗثىَعيَُ٘ ٗثىعجٍيُ٘

 ايٚ ثىْق٘ ثىضجىٚ: 1ؽوٗه مَج ٝضضـ ٍِ ّْٞجص. 

 ٔطف ػُٛخ انجسث

ٗيلجل ألفٌثه اْٞز ثىذقظ فٞظ  2ٝ٘ضـ ؽوٗه 

 ( فٌهثل.177صضنُ٘ ٍِ )

 انًؼبندخ اإلزظبئٛخ

صااٌ ثىضقيٞااو ثمفصااجةٚ  ّااضؾجدجس أفااٌثه ثىعْٞااز ٍااِ 

مؽٌثص ثىَعجىؾجس ثمفصجةٞز ىْضجةؼ  SPSSمجه دٌّجٍؼ 

 ً ثألّجىٞخ ثمفصجةٞز ثىضجىٞز:ثىوًثّز ثىَٞوثّٞز  ٗثّضنوث

جس ثىَعٞجًٝز ثمّقٌثفثّضنٌثػ ثىَضّ٘بجس ثىقْجدٞز ٗ .أ 

ىيَقجًٗ ثألًدعز ثىَضعيقز دْٖوًر ثىَؤّْز دئهثًثس 

ثىضعيٌٞ ثألّجّٚ دشَجه ّْٞجص  ثىعْٞز ىٗ ثىَضّ٘ظ 

 ( ف مغٌ ٝعضذٌ فعج ل.3ثىقْجدٚ )

  ىَعٌفز ه ىز ثىلٌٗ  دِٞ T testصٌ ثّضنوثً ثمضذجً  .ح 

ٍضّ٘بجس هًؽجس ثىَوٌُٝٗ ٗثىَعيَُ٘ ٗثىعجٍيُ٘ 

دئهثًثس ثىضعيٌٞ ثألّجّٚ دشَجه ّْٞجص ف٘ه ْٕوًر 

 ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز.

)صقيٞو ثىضذجِٝ ثألفجهٛ(   F Testصٌ ثّضنوثً ثمضذجً  .ػ 

ىلق  ص عٌٞ ثىََْٚ ثى٘ظٞلٚ ٗثىنذٌر ثىضوًْٝٞز ايٚ 

ثّضؾجدجس ثىَوٌُٝٗ ٗثىَعيَُ٘ ٗثىعجٍيُ٘ دئهثًثس 

 يٌٞ ثألّجّٚ.ثىضع
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 ثبدازاد انزؼهٛى األظبظٗ ثشًبل ظُٛبء ٔانًؼهًٌٕ ٔانؼبيهٌٕ انًدٚسٍٚرسدٚد يدزًغ األطم نهدزاظخ يٍ  .0خدٔل 

 يدزًغ األطم نهدزاظخ

 ادازاد
 انًعًٗ انٕظٛفٗ

 انؼبيهٌٕ انًؼهًٌٕ انًدٚسٌٔ

 84 39 14 انؼسٚش

 24 9 9 ثئس انؼجد

 46 42 49 انشٛخ شٔٚد

 40 30 49 زفر

 28 7 9 انسعُخ

 15 3 6 َدم

 237 130 136 االخًبنٗ

 إفصجةٞز ثّضقٌثًٝز ٍوٌٝٝز ثىضٌدٞز ٗثىضعيٌٞ دشَجه ّْٞجص انًظدز6
 

 ثبدازاد انزؼهٛى األظبظٗ ثشًبل ظُٛبء زعت انًعًٗ انٕظٛفٗ انًدٚسٌٔ ٔانًؼهًٌٕ ٔانؼبيهٌٕرٕشٚغ . 5خدٔل 

 ػُٛخ انجسث

 ادازاد
 انًعًٗ انٕظٛفٗ

 انؼبيهٌٕ انًؼهًٌٕ ٌانًدٚسٔ

 23 17 8 انؼسٚش

 13 4 4 ثئس انؼجد

 17 14 9 انشٛخ شٔٚد

 17 2 3 زفر

 14 8 12 انسعُخ

 7 3 2 َدم

 91 48 38 االخًبنٗ

 ثفصجةٞز ثّضقٌثًٝز ٍوٌٝٝز ثىضٌدٞز ٗثىضعيٌٞ دشَجه ّْٞجص انًظدز6

 

ىيَقجًّجس ثىذعوٝز  Schffeصٌ ثّضنوثً ثمضذجً  ٞلٞز ه. 

 ّبجس هًؽجس أفٌثه ثىعْٞز.دِٞ ٍض٘

 انزسهٛم اإلزظبئٗ نهجٛبَبد

 أظبنٛت انزسهٛم اإلزظبئٗ

صذوأ ثمؽٌثصثس دضقوٝو أّجىٞخ ثىضقيٞاو ثمفصاجةٜ فاٜ 

مو ٍاِ ثىَقاجِٝٞ ثى٘يالٞز ٗثىباٌ  ثىضقيٞيٞاز  ٍضَغياز فاٚ 

ثىَعٞااااجًٙ  ٗطااااٌ   ثمّقااااٌث ثىَضّ٘اااابجس ثىقْااااجدٞز  

ىعْٞضااااِٞ  ثىضقيٞااااو ثمفصااااجةٚ ٍضَغيااااز فااااٚ ثمضذااااجً  س 

ىَعٌفاز ٍااج إىث مجّااش T test   Independentٍْاضقيضِٞ

ثىلااٌٗ  داااِٞ ثىَضّ٘ااابجس هثىاااز إفصاااجةٞجل  ٗثىلاااٌٗ  داااِٞ 

(  ثىَاااااوٌُٝٗ ٗثىَعيَاااااُ٘ ٗثىعاااااجٍيُ٘) ثىذقاااااظاْٞاااااجس 

  فْاااخ ANOVAدجّاااضنوثً صقيٞاااو ثىضذاااجِٝ ثألفاااجهٙ  

ثىَضيٌٞ ثى٘ظٞلٚ  ٗأمٌٞثل ثمضذجً أىلجمٌّٗذاجك ىقٞاجُ عذاجس 

 ث ّضذٞجُ. ٗيو  ٍقض٘ٙ

 يسزهخ ثُبء لبػدح انًؼهٕيبد

صٌ ٌٍثؽعز ث ّضذجّز ىيض مو ٍاِ ياجفٞضٖج ىذْاجص اجااور 

ثىَعيٍ٘اااجس ٗإاااااوثه ثىضقيٞاااو ثمفصااااجةٜ ٗفقاااجل ىذٌّااااجٍؼ 

  ٗفااٚ  (SPSS)ثىقٍَااز ثمفصااجةٞز ىيعيااً٘ ث ؽضَجاٞااز 

 إطجً ىىل صٌ صنِ٘ٝ ثىَضيٌٞثس ثىضجىٞز:
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 أدٔاد لٛبض يزغٛساد انجسث

ش ثىذٞجّاااجس ثألٗىٞاااز ثىضاااٚ صاااٌ ؽَعٖاااج ااااِ ٗااااو صَغيااا

ٍضيٞااااٌثس ثىذقااااظ ٍااااِ ثى٘ثاااااع ثىَٞااااوثّٚ ٗىقااااو ثاضَااااوس 

 اجةَاازايااٚ ؽَااع ثىذٞجّااجس ثألٗىٞااز ىيذقااظ ايااٚ ثىذجفغضااجُ 

ث ّضقصااجص ٗىىاال ىقٞااجُ ثىَضيٞااٌثس ثىَنضيلااز ىيذقااظ ٗاااو 

)إاجهر ثفض٘س ثىقجةَز ايٚ أًدعز ٍقجًٗ ًةْٞز صَغيش فٚ 

ر ثىضصااٌَٞ ثىؾاايًٙ  ٗثىضقْااِٞ ثىضلنٞااٌ ثىؾاإٌ٘ٙ  ٗإاااجه

 ىْٖااوًر ثىَْااضٌَ  ٗإاااجهر صصااٌَٞ ثىعَيٞااجس ثمهثًٝااز(

 دشَجه ّْٞجص. ثىضعيَٞٞز  ثىَؤّْجس

ٕيث ٗصشٌٞ ٍعراٌ ثىوًثّاجس إىاٚ صقٞاٌٞ فتاجس ثىَضّ٘اظ 

ثىَااٌؽـ ٗفقااجل ىَعااجٌٝٞ ثألَٕٞااز ٗاااوً ثألَٕٞااز  فااٚ إطااجً 

ثىَْاضنوً  Likert Scaleث صؾاجٓ  ٍٜقٞجُ ىٞناٌس مَجّا

 .3يث ثىذقظ مَج ّٞضضـ ٍِ ؽوٗه دٖ

 طدق أداح انمٛبض

ثاضَو ثىذقظ ثىقجىٚ اياٚ ٍعجٍاو ثىغذاجس ثىلجمٌّٗذاجك  

ىقٞاااجُ عذاااجس ثىَقضااا٘ٙ ىَضيٞاااٌثس ثىذقاااظ  ٗااااو صذاااِٞ أُ 

ٍَااج ٝااوه  0.754ٍعجٍااو ثىغذااجس مؽَااجىٚ ثىَقااجًٗ اااو ديااغ 

ايااٚ أُ هًؽااز ثىغذااجس ٌٍصلعااز ىعْٞااز ثىذقااظ  ثألٍااٌ ثىاايٛ 

َٝغاااو ثىؾااايً  ٛثىصاااو  ثىااايثصٚ )ثىاااي ثّعناااِ أعااآٌ اياااٚ

  أٍاااج اْٞاااز 0.868ثىضٌدٞعاااٜ ىَعجٍاااو ثىغذاااجس( فٞاااظ دياااغ 

  فذياااغ ٍعجٍاااو ثىغذاااجس ثىَاااوٌُٝٗ ٗثىَعيَاااُ٘ ٗثىعاااجٍيُ٘

0.705. 

ٗٝاااوىْج ىىااال اياااٚ عذاااجس اجةَاااز ث ّضقصاااجص ٗإٍنجّٞاااز 

 صبذٞقٖج ايٚ ٍؾضَع ثىذقظ.

 انزسهٛم اإلزظبئٗ نهجٛبَبد

صقيٞاو ثىذٞجّاجس  ٜٞاز أ  ٕٗاٍِٗ ْٕج صذاوأ ثىٌَفياز ثىضجى

ٍِ أؽو ثمؽجدز ايٚ ثىضْجى س ثىذقغٞاز ٗثىضاٚ صنضذاٌ فاٚ 

 .ثىْٖوًر ٍضَّٖ٘ج ثىعجاز دِٞ ثىَقجًٗ ٍٗوٙ صقق  أدعجه

ٌ ٔانؼوبيهٌٕرٕشٚغ ػُٛخ انجسوث )  (،انًودٚسٌٔ ٔانًؼهًٕو

 ٔفمًب نًزغٛس انٕظٛفخ

 :ٍٜج ٝي 4ٝضضـ ٍِ ؽوٗه 

ىَضيٞااٌ ثى٘ظٞلااز  أُ صٍ٘ٝااع ٍلااٌهثس اْٞااز ثىذقااظ ٗفقااجل 

صشاٌٞ إىاٚ أُ ٗظٞلاز اااجٍيُ٘ فاجٍس اياٚ ثىضٌصٞااخ ثألٗه 

%  ٝيٖٞااج ٗظٞلااز ٍعيَااُ٘ فااٚ ثىضٌصٞااخ ثىغااجّٜ 56.5دْْاذز 

%  عااٌ فااٚ ثىضٌصٞااخ ثىغجىااظ ٗظٞلااز ٍااوٌُٝٗ 27.1دْْااذز 

 % ٍِ إؽَجىٚ اْٞز ثىذقظ. 16.5دْْذز 

 انًمبٚٛط اإلزظبئٛخ انٕطفٛخ نهًزغٛساد انجسثٛخ

جِٝٞ دٞجّااااجس ثىؾااااوثٗه ىض٘ضااااٞـ صضْااااجٗه صياااال ثىَقاااا

ثىعذجًثس ثىضٜ فجٍس ايٚ أايٚ ٗأاو هًؽجس ثألَٕٞز  عٌ 

ص٘ضٞـ ث صؾاجٓ ثىعاجً  ّاضؾجدجس ٍلاٌهثس ثىذقاظ دجىْْاذز 

 ىنو ٍقً٘ دجىْرٌ إىٚ ثىَضّ٘ظ ثىقْجدٚ.

 انًسٕز األٔل6 اػبدح انزفكٛس اندْٕسٖ نُٓدزح انًئظعخ

 ظُٛبء انزؼهٛى األظبظٗ ثشًبل انزؼهًٛٛخ ثبدازاد

 :ٍٜج ٝي 5ٝضضـ ٍِ ؽوٗه 

إلخًووووبنٗ يسووووٕز لاػووووبدح انزفكٛووووس  انًزٕظووووؾ انؼووووبو

 اندْٕسٖ نُٓدزح انًئظعخ انزؼهًٛٛخل 

إُ ْٕااجك هًؽااز ٍ٘ثفقااز ىقااو ٍااج  ايااٚ إؽَااجىٚ ٍقااً٘ 

 إااااجهر ثىضلنٞاااٌ ثىؾااإٌ٘ٙ ىْٖاااوًر ثىَؤّْاااز ثىضعيَٞٞاااز 

 .0.35  ٗثّقٌث  ٍعٞجًٙ 2.72 دَضّ٘ظ فْجدٚ 

 دازٚخيسٕز6 انؼًهٛخ اإل

ْٕجك هًؽز ٍ٘ثفقز ىقو ٍج  ايٚ إؽَجىٚ ٍقً٘  إاجهر 

ثىضلنٞااٌ ثىؾاإٌ٘ٙ ىْٖااوًر ثىَؤّْااز ثىضعيَٞٞااز  دَضّ٘ااظ 

 .0.37  ٗثّقٌث  ٍعٞجًٙ 3.24 فْجدٚ

ٕاااايث ٗمجّااااش ثىعذااااجًثس ٍ٘ثفقااااز ثصلااااج  ًىٝااااز إهثًر 

ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز ٍع ًىٝاز ثىاٍ٘ثًر  ٍقجٍٗاز ثىضيٞٞاٌ ٍاِ 

  4.29  4.42فْجدٞز ٍقاوثًٕج اذو ثىَوٌِٝٝ  دَضّ٘بجس 

 ايٚ ثىض٘ثىٚ.

أٍج ثىعذجًثس ثألاو ثصلجااج فضَغياش فاٚ ثىَضجدعاز ٗثىضقاٌ٘ٝ 

ثىَْضٌَ ىضبذٞ  ثىنبظ ث ّضٌثصٞؾٞز  صقشو ثمهثًر ثىعيٞاج 

ثىذٞجّجس ٗثىَعيٍ٘جس ٗثىَذًٌثس ثىجٍٍز  صنجى ثىقاٌثًثس 

ايااٚ  1.49  2.76ثىْاايَٞز  دَضّ٘اابجس فْااجدٞز ٍقااوثًٕج 

 ىٚ  ٗفقجل ىٌهٗه اْٞز ثىذقظ.ثىض٘ث

 يسٕز6 انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ

أُ ْٕااجك هًؽااز ٍ٘ثفقااز ىقااو ٍااج  ايااٚ إؽَااجىٜ ٍقااً٘ 

 إااااجهر ثىضلنٞاااٌ ثىؾااإٌ٘ٙ ىْٖاااوًر ثىَؤّْاااز ثىضعيَٞٞاااز  

 .0.43  ٗثّقٌث  ٍعٞجًٙ 2.63 فْجدٚدَضّ٘ظ 

ٕااايث ٗمجّاااش ثىعذاااجًثس ٍ٘ثفقاااز ث اضَاااجه اياااٚ طاااٌ  

٘ٝااااع أّااااجىٞخ ثىَضجدعااااز ٗأّااااجىٞخ صقيٞوٝااااز فااااٜ ثىعَااااو  صْ

ٗثىضقٌ٘ٝ  ثىضيٌٞ ثىؾيًٛ ىيعَيٞجس ثمهثًٝز دٖو  ٍ٘ثؽٖاز 

ثىضقااوٝجس ثىَلٌٗضااز ايااٚ ثىعَيٞااز ثىضعيَٞٞااز  دَضّ٘اابجس 

   ايٚ ثىض٘ثىٚ.2.61  2.62  4.54فْجدٞز ٍقوثًٕج 

أٍااج ثىعذااجًثس ثألاااو ثصلجالااج فضَغيااش فااٚ )إاااجهر صٍ٘ٝااع 

ألاياااٚ إىاااٚ ثىْااايبز ٗثىقااا٘ر ثىٌَماااَر ٍاااِ ثىَْاااض٘ٝجس ث

إااجهر ثىضلنٞاٌ دشانو ٍْاضٌَ  ٚثىضْلٞيٝز(  )صضؾأ ثمهثًر إىا

فااااٜ ثى٘ضااااع ثىقااااجىٜ(  دَضّ٘اااابجس فْااااجدٞز ٍقااااوثًٕج 

 (  ايٚ ثىض٘ثىٚ.1.62(  )1.81)
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 انًزٕظؾ انًسخر نًمٛبض نٛكسد ٔانًعزٕٖ انًمبثم نّ . 2خدٔل 

 انًعزٕٖ انًزٕظؾ انًسخر

 1.79-1.00 غٛس يٕافك ثشدح

 2.59-1.80 غٛس يٕافك

 3.39-2.60 يسبٚد

 4.19-3.40 يٕافك

 5.00-4.20 يٕافك ثشدح

 

 ثبدازاد انزؼهٛى األظبظٗ ثشًبل ظُٛبء انًدٚسٌٔ ٔانًؼهًٌٕ ٔانؼبيهٌٕرٕشٚغ ػُٛخ اندزاظخ ٔفمًب نًزغٛس فئخ . 2خدٔل 

 انزسرٛت (%) انؼدد انٕظٛفخ و

 3 16.5 28 انًدٚسٌٔ 0

 2 27.1 46 انًؼهًٌٕ 5

 1 56.4 96 ٌٕانؼبيه 2

 - 011 031 اإلخًبنٗ   

 

 اإلزظبءاد انٕطفٛخ نًسٕز اػبدح انزفكٛس اندْٕسٖ نُٓدزح انًئظعخ انزؼهًٛٛخ. 2خدٔل 

 انؼجبزاد

 يدٚسٌٔ ٔيؼهًٌٕ ٔػبيهٌٕ

انًزٕظؾ 

 انسعبثٗ

 اإلَسساف

 انًؼٛبزٖ
 انزسرٛت

 . انؼًهٛخ اإلدازٚخ0

 4 0.65 1.49 د انالشيخ الردبذ انمسازاد انعهًٛخ.رسشد اإلدازح انؼهٛب انجٛبَبد ٔانًؼهٕيب 0

 1 0.60 4.42 ارفبق زإٚخ ادازح انًئظعخ انزؼهًٛٛخ يغ زإٚخ انٕشازح. 5

 3 0.96 2.76 انًزبثؼخ ٔانزمٕٚى انًعزًس نزطجٛك اندطؾ االظزسارٛدٛخ. 2

 2 0.62 4.29 يمبٔيخ انزغٛٛس يٍ لجم انًدٚسٍٚ. 2

 - 1.23 2.52 انًزٕظؾ انؼبو

 . انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ5

 5 0.68 1.62 رزدّ اإلدازح انٙ اػبدح انزفكٛس ثشكم يعزًس فٙ انٕػغ انسبنٙ.  0

 1 0.53 4.54 االػزًبد ػهٗ ؽسق ٔأظبنٛت رمهٛدٚخ فٙ انؼًم. 5

 4 0.80 1.81 اػبدح رٕشٚغ انعهطخ ٔانمٕح انًسكصح يٍ انًعزٕٚبد األػهٗ انٗ انزُفٛرٚخ. 2

 3 0.94 2.61 نهؼًهٛبد اإلدازٚخ ثٓدف يٕاخٓخ رسدٚبد انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ.انزغٛس اندرز٘  2

 2 1.02 2.62 رُٕٚغ أظبنٛت انًزبثؼخ ٔانزمٕٚى. 2

 - 1.22 5.22 انًزٕظؾ انؼبو

 - 1.22 5.35 اػبدح انزفكٛس اندْٕسٖ إلخًبنٗ يسٕز  انًزٕظؾ انؼبو
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 زٖ نُٓدزح انًئظعخ انزؼهًٛٛخ اػبدح انزظًٛى اندراإلزظبءاد انٕطفٛخ نًسٕز  .2خدٔل 

 يدٚسٌٔ ٔيؼهًٌٕ ٔػبيهٌٕ انؼجبزاد

انًزٕظؾ 

 انسعبثٗ

 اإلَسساف

 انًؼٛبزٖ

 انزسرٛت

 . انًدٚس0ٌٔ

 3 0.58 1.54 رسمٛك انزٕاشٌ ثٍٛ انًٓبزاد اإلدازٚخ ٔانفُٛخ ٔاإلَعبَٛخ. 0

 2 0.80 1.67 االػزًبد ػهٗ رفٕٚغ انعهطخ. 5

 1 1.02 2.62 ذ انمساز.اشسان انًؼهًٍٛ فٗ اردب 2

 - 1.22 0.52 انًزٕظؾ انؼبو

 . انًؼه5ًٌٕ

 3 1.09 2.74 رسعٍٛ انٕػغ انًبدٖ ٔانًُٓٗ نهًؼهى. 0

 2 0.98 2.97 رٓٛئخ أخٕاء انصيبنخ ٔانزؼبٌٔ ٔزٔذ انفسٚك. 5

 1 0.91 4.04 رسدٚد أدٔاز ٔيعئٔنٛبد انًؼهى. 2

 - 1.22 2.52 انًزٕظؾ انؼبو

 . انؼبيه2ٌٕ

 3 0.57 1.71 اػداداً يزكبيالً ػمهٛبً ٔثدَٛبً َٔفعٛبً. ؼبيهٍٛاػداد ان 0

 2 0.81 1.79 ردسٚح اَعبٌ لبدز ػهٗ انزؼبيم يغ يزطهجبد انًدزًغ انعُٛبٖٔ. 5

 1 0.66 4.16 زفغ يعزٕٖ انزسظٛم ػهٗ ػٕء انًعزدداد انؼهًٛخ. 2

 - 1.22 5.22 انًزٕظؾ انؼبو

 - 1.55 5.24 اػبدح انزظًٛى اندرزٖ إلخًبنٗ يسٕز انًزٕظؾ انؼبو

 

انًسٕزانثب6َٗ اػبدح انزظًٛى اندرزٖ نُٓدزح انًئظعخ 

 انزؼهًٛٛخ

 ٍج ٝيٜ: 6ٝضضـ ٍِ ؽوٗه 

إلخًوووبنٗ يسوووٕز لاػوووبدح انزظوووًٛى  انًزٕظوووؾ انؼوووبو

 اندرزٖ نُٓدزح انًئظعخ انزؼهًٛٛخل

ْٕااجك هًؽااز ٍ٘ثفقااز ىقااو ٍااج  ايااٚ إؽَااجىٜ ٍقااً٘ إ

يًٙ ىْٖاااوًر ثىَؤّْاااز ثىضعيَٞٞاااز   إااااجهر ثىضصاااٌَٞ ثىؾااا

 (.0.29(  ٗثّقٌث  ٍعٞجًٙ )2.58دَضّ٘ظ فْجدٚ )

 يسٕز6 انًدٚسٌٔ

ْٕجك هًؽز ٍ٘ثفقز ىقو ٍج  ايٚ إؽَجىٚ ٍقً٘  إاجهر 

ثىضصااٌَٞ ثىؾاايًٙ ىْٖااوًر ثىَؤّْااز ثىضعيَٞٞااز   دَضّ٘ااظ 

 (.0.63(  ٗثّقٌث  ٍعٞجًٙ )1.94فْجدٚ )

ِ فاٚ ثصناجى ثىقاٌثً(  )إ اٌثك ثىَعيَاٞٗثىعذجًثس ثىَ٘ثفقاز 

  دَضّ٘اابجس فْااجدٞز ()ث اضَااجه ايااٚ  صلاا٘ٝل ثىْاايبز

 . 1.67  2.62ٍقوثًٕج 

ثٍج ثىعذجًثس ثألااو ثصلجااج فضَغياش فاٚ )صققٞا  ثىضا٘ثٍُ 

داااِٞ ثىَٖاااجًثس ثمهثًٝاااز ٗثىلْٞاااز ٗثمّْاااجّٞز(  دَضّ٘اااظ 

 (  ٗفقجل ىٌهٗه اْٞز ثىذقظ.1.54فْجدٚ ٍقوثًٓ )

 يسٕز6 انًؼهًٌٕ

إاجهر ٘ثفقز ىقو ٍج  ايٚ إؽَجىٜ ٍقً٘  ز ٍْٕجك هًؽ
ثىضصااٌَٞ ثىؾاايًٙ ىْٖااوًر ثىَؤّْااز ثىضعيَٞٞااز   دَضّ٘ااظ 

 (.0.55(  ٗثّقٌث  ٍعٞجًٛ )3.24فْجدٚ )

 صقوٝااااااو أهٗثً)ٕاااااايث ٗمجّااااااش ثىعذااااااجًثس ثىَ٘ثفقااااااز 
ٍْٗاااؤٗىٞجس ثىَعياااٌ(  )صٖٞتاااز أؽااا٘ثص ثىٍَجىاااز ٗثىضعاااجُٗ 

(  4.04  دَضّ٘ااابجس فْاااجدٞز ٍقاااوثًٕج )ًٗٗؿ ثىلٌٝااا (
(2.97.) 

أٍج ثىعذجًثس ثألااو ثصلجالاج فضَغياش فاٜ )صقْاِٞ ثى٘ضاع 
(  2.74ثىَجهٙ ٗثىَْٖٚ ىيَعيٌ( دَضّ٘اظ فْاجدٚ ٍقاوثًٓ )

 ٗفقلج ىٌهٗه اْٞز ثىذقظ.

 يسٕز6 انؼبيهٌٕ

إاجهر ٘ثفقز ىقو ٍج  ايٚ إؽَجىٚ ٍقً٘  ْٕجك هًؽز ٍ
ثىضصااٌَٞ ثىؾاايًٙ ىْٖااوًر ثىَؤّْااز ثىضعيَٞٞااز   دَضّ٘ااظ 

 (.0.33(  ٗثّقٌث  ٍعٞجًٙ )2.55) فْجدٚ

ٕااايث ٗمجّاااش ثىعذاااجًثس ثىَ٘ثفقاااز )ثاضَاااجه ّراااجً فعاااجه 
 فاٚ دجىَشاجًمز ىيعاجٍيِٞ ىيقا٘ثفَ ٗثىَنجفا(س(  )ثىْاَجؿ

(  4.16ثىقااٌثً(  دَضّ٘اابجس فْااجدٞز ٍقااوثًٕج ) ثصنااجى
 ( ايٚ ثىض٘ثىٚ.1.79)
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أٍج ثىعذاجًثس ثألااو ثصلجالاج فضَغياش فاٜ )إااوثه ثىعاجٍيِٞ 

ٍضناااجٍجل اقيٞاااجل ٗداااوّٞجل ّٗلْاااٞجل( دَضّ٘اااظ فْاااجدٚ إااااوثهثل 

 (  ٗفقُج ىٌهٗه اْٞز ثىذقظ.1.71ٍقوثًٓ )

انًسٕز انثبنث6 انزسعٍٛ انًعزًس نُٓدزح انًئظعخ 

 انزؼهًٛٛخ ثبدازاد انزؼهٛى األظبظٗ ثشًبل ظُٛبء

 :ٍٜج ٝي 7ٝضضـ ٍِ ؽوٗه 

انًزٕظؾ انؼبو إلخًبنٗ يسٕز لانزسعٍٛ انًعزًس 

 عخ انزؼهًٛٛخلنُٓدزح انًئظ

ْٕاااجك هًؽاااز ٍ٘ثفقاااز ىقاااو ٍاااج  اياااٚ إؽَاااجىٚ ٍقاااً٘ 

ىْٖااوًر ثىَؤّْااز ثىضعيَٞٞااز داائهثًثس   ثىضقْااِٞ ثىَْااضٌَ

  2.30ثىضعيااٌٞ ثألّجّااٚ دشااَجه ّااْٞجص  دَضّ٘ااظ فْااجدٚ 

 .0.30ٗثّقٌث  ٍعٞجًٙ 

 انزفٕق لًخ انزٗ ثهغذ يسٕز6 انًئظعخ

٘ثفقاااز ىقاااو ٍاااج  اياااٚ إؽَاااجىٚ ٍقاااً٘ ْٕاااجك هًؽاااز ٍ

ىْٖااوًر ثىَؤّْااز ثىضعيَٞٞااز داائهثًثس  ِٞ ثىَْااضٌَثىضقْاا 

  1.78ثىضعيااٌٞ ثألّجّااٚ دشااَجه ّااْٞجص   دَضّ٘ااظ فْااجدٚ 

 .0.54ٗثّقٌث  ٍعٞجًٙ 

 ٕاايث ٗمجّااش ثىعذااجًثس ثىَ٘ثفقااز )صضلااجهٙ ثىَؤّْااز

 ثىَْاضقذو(  )ًغذاز ثىْيذٞز ٗص٘ثمخ ثىَْضؾوثس ثىَْضقذيٞز

 ىضّ٘اٞع ثىْؾاجؿ ملٌياز ٍاِ ٍَٝاو صققٞا  ثىَؤّْاز فاٚ

ٗدِٞ ٍْجفْٖٞج(  دَضّ٘ابجس فْاجدٞز ٍقاوثًٕج  دْٖٞج ثىلؾ٘ر

 (  ايٚ ثىض٘ثىٚ.1.82(  )1.84)

 اٞجّٞز ٗثىعذجًثس ثألاو ثصلجالج )صقق  ثىَؤّْز ٍعو س

 (.1.69ثألهثص(  دَضّ٘ظ فْجدٚ ) فٚ

 انزدْٕز انٗ رظم انزٗ نى يسٕز6 انًئظعخ

٘ثفقاااز ىقاااو ٍاااج  اياااٚ إؽَاااجىٚ ٍقاااً٘ ْٕاااجك هًؽاااز ٍ

ىْٖااوًر ثىَؤّْااز ثىضعيَٞٞااز داائهثًثس  ىَْااضٌَثىضقْااِٞ ث 

(  2.43ثىضعيٌٞ ثألّجّٚ دشَجه ّْٞجص   دَضّ٘اظ فْاجدٚ )

 (.0.40ٗثّقٌث  ٍعٞجًٙ )

 ٍااااِ داااا٘ثهً ثىَؤّْااااز ٜٗثىعذااااجًثس ثىَ٘ثفقااااز )صعااااجّ

ٗملجصصٌٖ(  )ثىضيٌٞٞ فٚ ثىق٘ثِّٞ أٗ  ثىعجٍيِٞ د هثص ثّنلجو

ذو( ثىذٞتااااز ثىنجًؽٞااااز ثىضااااٚ صٖااااوه ّؾجفٖااااج فااااٚ ثىَْااااضق

 .1.87  4.34دَضّ٘بجس 

 ٍجةَاز ثىَؤّْاز أٍاج ثىعذاجًثس ثألااو ثصلجااجل )صقاجٗه

 ثىضناجىٞ، ؽوه.(  )ثًصلج  ٍْجفِْٞ ثىقجىٚ ٗظًٖ٘ ثى٘ضع

ّق٘ ثىضوّٚ(  دَضّ٘ابجس فْاجدٞز  إّضجؽٞز ثىَؤّْز ٗثصؾجٓ

(1.81(  )1.74.) 

 انًزدْٕز انٕػغ ذاد يسٕز6 انًئظعخ

ٚ إؽَااجىٚ ٍقااً٘ ٘ثفقااز ىقااو ٍااج  ايااإُ ْٕااجك هًؽااز ٍ

ىْٖااوًر ثىَؤّْااز ثىضعيَٞٞااز داائهثًثس  ثىضقْااِٞ ثىَْااضٌَ 

(  2.63  دَضّ٘اظ فْاجدٚ )ثألّجّٚ دشاَجه ّاْٞجص ثىضعيٌٞ

 (.0.44ٗثّقٌث  ٍعٞجًٙ )

ثىَعْ٘ٝاز  ٕيث ٗمجّش ثىعذجًثس ثىَ٘ثفقز )صوًٕ٘ ثىاٌٗؿ

ثألهثص فاٚ ثىَؤّْاز  ٍْاض٘ٙ ىيعاجٍيِٞ دجىَؤّْاز(  )صاوّٚ

فٖٞاج(  دَضّ٘ابجس فْاجدٞز ٍقاوثًٕج  ثىعَاو أّاجىٞخ ٗصقجهً

(4.31(  )1.88.) 

 ىٖج ىِٞ أٍج ثىعذجًثس ثألاو ثصلجالج فضَغيش فٚ )ثىَؤّْز

 (.1.73صْجفْٞز( دَضّ٘ظ فْجدٚ ) اوًر

 اػبدح رظًٛى انؼًهٛبد اإلدازٚخانًسٕز انساثغ6 

 نُٓدزح انًئظعخ انزؼهًٛٛخ 

 ٍج ٝيٜ: 8ٝضضـ ٍِ ؽوٗه 

 اػبدح رظًٛى انؼًهٛبدز لانًزٕظؾ انؼبو إلخًبنٗ يسٕ

 اإلدازٚخل 

إاجهر  ْٕجك هًؽز ٍ٘ثفقز ىقو ٍج  ايٚ إؽَجىٚ ٍقً٘ 

ٌٞ ثىعَيٞااااجس ثمهثًٝااااز  ىْٖااااوًر ثىَؤّْااااز ثىضعيَٞٞااااز  صصاااَا

 (.0.32(  ٗثّقٌث  ٍعٞجًٙ )2.23دَضّ٘ظ فْجدٚ )

 يسٕز6 انؼًهٛبد اإلدازٚخ دا م انًئظعخ انزؼهًٛٛخ

إؽَااجىٚ ٍقااً٘ إُ ْٕااجك هًؽااز ٍ٘ثفقااز ىقااو ٍااج  ايااٚ 

ىْٖااااوًر ثىَؤّْااااز  إاااااجهر صصااااٌَٞ ثىعَيٞااااجس ثمهثًٝااااز 

  ٗثّقاااٌث  ٍعٞاااجًٙ 1.71  دَضّ٘اااظ فْاااجدٚ ثىضعيَٞٞاااز

0.45. 

 ٕااايث ٗمجّاااش ثىعذاااجًثس ثىَ٘ثفقاااز )ٝقياااو ثىضنباااٞظ

ىٖاج  أُ صضعاٌو ثىضاٚ َٝناِ ثىَنجطٌ فٌ، ثىَْضقذيٚ ٍِ

(  )ٝعَو ثىضْرٌٞ ايٚ إاجهر  ثىضلجاو دْجص ثىَؤّْز ٍْضقذجل

ثىضعيَٞٞااز(  دَضّ٘اابجس فْااجدٞز ٍقااوثًٕج  ثمااو ثىَؤّْاازه

 (  ايٚ ثىض٘ثىٚ.1.70(  )1.77)

 أٍج ثىعذجًثس ثألااو ثصلجااجل فضَغياش فاٚ )صقا٘ه ثىض٘ؽٞأ

 صقوٌٝ ايٚ ثىقجةٌ أّي٘ح ثم ٌث  إىٚ ثىضلضٞ  أّي٘ح ٍِ

ثألهثص(  دَضّ٘اظ  فاٚ ثألمبجص ٍٗعجىؾز ثىْجؽقز  ثىنذٌثس

 (.1.69فْجدٚ ٍقوثًٓ )

 ز6 انؼًهٛبد اإلدازٚخ  بزج انًئظعخ انزؼهًٛٛخيسٕ

إاجهر ْٕجك هًؽز ٍ٘ثفقز ىقو ٍج  ايٚ إؽَجىٚ ٍقً٘  

ثىضعيَٞٞاااز  ىْٖاااوًر ثىَؤّْاااز  صصاااٌَٞ ثىعَيٞاااجس ثمهثًٝاااز

 .0.32  ٗثّقٌث  ٍعٞجًٙ 3دَضّ٘ظ فْجدٚ 
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 اإلزظبءاد انٕطفٛخ نًسٕز انزسعٍٛ انًعزًس نُٓدزح انًئظعخ انزؼهًٛٛخ .3خدٔل  

 يدٚسٌٔ ٔيؼهًٌٕ ٔػبيهٌٕ ؼجبزادان

انًزٕظؾ 

 انسعبثٗ

 اإلَسساف

 انًؼٛبزٖ

 انزسرٛت

 ئظعخ انزٗ ثهغذ لًخ انزفٕق. ان0ً

 1 0.83 1.84 انًعزمجم. انعهجٛخ ٔرٕاكت انًعزدداد انًعزمجهٛخ رزفبدٖ انًئظعخ 1

 3 0.72 1.69 األداء.            فٗ لٛبظٛخ رسمك انًئظعخ يؼدالد 2

 2 0.78 1.82 ثٍٛ يُبفعٛٓب. انفدٕح نزٕظٛغ انُدبذ كفسطخ رسمٛك نًئظعخ فٗا زغجخ 3

 - 1.22 0.34 انًزٕظؾ انؼبو

 ئظعخ انزٗ نى رظم انٙ انزدْٕزانً. 5

 2 0.81 1.87 انًعزمجم. فٗ َدبزٓب رٓدد انزٗ انجٛئخ اندبزخٛخ أٔ فٗ انمٕاٍَٛ انزغٛٛس 0

 4 0.71 1.74 َسٕ انزدَٗ. خاَزبخٛخ انًئظع ٔاردبِ انزكبنٛف ازرفبع 5

 3 0.74 1.81 خدد. يُبفعٍٛ انسبنٗ ٔظٕٓز انٕػغ يالئًخ انًئظعخ رسبٔل 2

 1 0.68 4.34 ٔكفبءرٓى. انؼبيهٍٛ ثؤداء اَدفبع يٍ ثٕادز انًئظعخ ٙرؼبَ 2

 - 1.21 5.22 انًزٕظؾ انؼبو

 ئظعخ ذاد انٕػغ انًزدْٕزانً. 2

 3 0.75 1.73 رُبفعٛخ. لدزح نٓب نٛط انًئظعخ 0

 2 0.86 1.88 انؼًم فٛٓب. أظبنٛت األداء فٗ انًئظعخ ٔرمبدو يعزٕٖ ردَٗ 5

 1 0.66 4.31 انًؼُٕٚخ نهؼبيهٍٛ ثبنًئظعخ. ردْٕز انسٔذ 2

 - 1.22 5.22 انًزٕظؾ انؼبو

 - 1.21 5.21 الخًبنٙ يسٕز انزسعٍٛ انًعزًس انًزٕظؾ انؼبو

 

 نُٓدزح انًئظعخ انزؼهًٛٛخ بدح رظًٛى انؼًهٛبد اإلدازٚخاػاإلزظبءاد انٕطفٛخ نًسٕز  .4خدٔل 

 يدٚسٌٔ ٔيؼهًٌٕ ٔػبيهٌٕ انؼجبزاد

انًزٕظؾ 

 انسعبثٗ

 اإلَسساف

 انًؼٛبزٖ

 انزسرٛت

 انؼًهٛبد اإلدازٚخ دا م انًئظعخ انزؼهًٛٛخ .0

 1 0.68 1.77 نٓب انًئظعخ يعزمجاًل. انزٗ ظززؼسع انًدبؽس انًعزمجهٗ يٍ ٚمهم انزدطٛؾ 1

 2 0.60 1.70 انزؼهًٛٛخ.            دا م انًئظعخ انزفبػم ثُبء ٚؼًم انزُظٛى ػهٗ اػبدح 2

 3 0.61 1.69 أظهٕة اإلشساف. انٗ انزفزٛش أظهٕة يٍ رسٕل انزٕخّٛ 3

 - 1.22 0.30 انًزٕظؾ انؼبو

 انؼًهٛبد اإلدازٚخ  بزج انًئظعخ انزؼهًٛٛخ .5

 كفبءح أكثس خدٚدح ارظبل انًفزٕذ أظبنٛت بةانج ظٛبظخ  الل يٍ ٕٚفس االرظبل 1

 انؼًم. اَدبش ظسػخ فٗ
1.74 0.59 2 

انظسٛر ٔاردبذ  انزؼهًٛٛخ رعٛس فٗ االردبِ انًزبثؼخ ٔانزمٕٚى ٚدؼم انًئظعخ 2

 انمساز انًُبظت.
4.27 0.71 1 

 - 1.22 2 انًزٕظؾ انؼبو

 - 1.25 5.52 خإلخًبنٗ يسٕز اػبدح رظًٛى انؼًهٛبد اإلدازٚ انًزٕظؾ انؼبو
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 دزاظخ يدٖ طسخ انفسٔع انجسثٛخ

 َض انفسع6 انفسع األٔل

ص٘ؽو فاٌٗ  هثىاز إفصاجةٞجل ٍاِ ٗؽٖاز ّراٌ ثىَاوٌُٝٗ 

 ٗثىَعيَاااُ٘ ٗثىعاااجٍيُ٘ ّقااا٘ ٗثااااع ثىَؤّْاااز ثىضعيَٞٞاااز

ثىعْجياااٌ دااائهثًثس ثىضعياااٌٞ ثألّجّاااٚ دشاااَجه ّاااْٞجص فاااٚ 

ٞااٌ : إاااجهر ثىضلنٜ  ٕٗااثىٌةْٞااز ىْٖااوًر ثىَؤّْااز ثىضعيَٞٞااز

ثىؾاإٌ٘ٙ ٗإاااجهر ثىضصااٌَٞ ثىؾاايًٙ ٗثىضقْااِٞ ثىَْااضٌَ 

. ثىلااٌٗ  دااِٞ ثألدعااجه ٗإاااجهر صصااٌَٞ ثىعَيٞااجس ثمهثًٝااز

 ثألًدعز.

 األظهٕة اإلزظبئٗ انًعزددو

   ANOVAً أّي٘ح صقيٞو ثىضذجِٝ ثألفاجهٙ  ّضنوأ

ثىَؤّْز  ْٕوًرىَضّ٘بجس أهثص ثىَقجًٗ ثىَنّ٘ز  ّضذجّز 

ٌٞ ثألّجّااٚ دشااَجه ّااْٞجص ايااٚ داائهثًثس ثىضعياا ثىضعيَٞٞااز

ْٕااوًر فْااخ أدعااجه ضاا٘ص ثىنذااٌثس ثىعجىَٞااز ثىَعجيااٌر 

 ثألًدعز. ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز

ص٘ؽااو فااٌٗ   0.05فاائىث مااجُ ٍْااض٘ٙ ثىو ىااز أاااو ٍااِ 

 0.05ىث مااجُ ٍْااض٘ٙ ثىو ىااز أمذااٌ ٍااِ إهثىااز إفصااجةٞلج  ٗ

  ص٘ؽو فٌٗ  هثىز إفصجةٞلج.

 :ٍٜج ٝي 9ؽوٗه ٝضضـ ٍِ 

ْٕاااوًر  أدعااجهىثس ه ىااز ثفصاااجةٞز دااِٞ ص٘ؽااو فااٌٗ  

ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز دئهثًثس ثىضعياٌٞ ثألّجّاٚ دشاَجه ّاْٞجص 

ايااٚ ضاا٘ص ثىنذااٌثس ثىعجىَٞااز ثىَعجيااٌر  ثألًدعااز ايااٚ 

ٍْض٘ٙ ثىَوٌُٝٗ ٗثىَعيَُ٘ ٗثىعاجٍيُ٘ فٞاظ أُ ٍْاض٘ٙ 

إااجهر ( ٗىىل ٌٝؽع ىصجىـ ثألدعاجه )0.05ثىو ىز أاو ٍِ )

ثىضقْاِٞ (  )اجهر ثىضصاٌَٞ ثىؾايًٙإ(  )ثىضلنٌٞ ثىؾٌٕ٘ٙ

(  دَضّ٘ابجس إاجهر صصٌَٞ ثىعَيٞجس ثمهثًٝاز(  )ثىَْضٌَ

 (  ايٚ ثىض٘ثىٚ.2.30(  )2.23(  )2.58(  )2.72فْجدٞز )

ٍِٗ ثىْضجةؼ ثىْجدقز ّْضبٞع أُ ّغذش ٍوٙ ثىلٌٗ  داِٞ 

ٍضّ٘بجس ثألدعجه ثألًدعز ثىْاجدقز دجّاضنوثً ثمضذاجً  اٞلٞٔ 

 :ٜمَج ٝي

 :ٍٜج ٝي 10ؽوٗه ٝضضـ ٍِ 

إااااجهر ص٘ؽاااو فاااٌٗ  ىثس ه ىاااز ثفصاااجةٞز داااِٞ دعاااو   .1

إااااجهر ثىضصاااٌَٞ ٗماااو ٍاااِ دعاااو   ثىضلنٞاااٌ ثىؾااإٌ٘ٙ 

إااااجهر   ٗدعاااو  ٗثىضقْاااِٞ ثىَْاااضٌَٗدعاااو  ثىؾااايًٙ  

.(  14  دلاٌٗ  ٍضّ٘ابجس )صصٌَٞ ثىعَيٞاجس ثمهثًٝاز

 .(  ايٚ ثىض٘ثىٚ.41.(  )48)

إااااجهر ص٘ؽاااو فاااٌٗ  ىثس ه ىاااز ثفصاااجةٞز داااِٞ دعاااو   .2

    ٗدعاوٗثىضقْاِٞ ثىَْاضٌَٗدعاو   ثىضصٌَٞ ثىؾايًٙ 

  دلااٌٗ  ٍضّ٘اابجس إاااجهر صصااٌَٞ ثىعَيٞااجس ثمهثًٝااز

 .(  ايٚ ثىض٘ثىٚ.27.(  )34)

ٗثىضقِْٞ فصجةٞز دِٞ دعو  إ  ص٘ؽو فٌٗ  ىثس ه ىز  .3

  مَاج إاجهر صصٌَٞ ثىعَيٞاجس ثمهثًٝاز  ٗدعو  ثىَْضٌَ

 أفجهس ًهٗه اْٞز ثىذقظ.

 َض انفسع6 َٗانفسع انثب

 ٍضّ٘ااابجسص٘ؽاااو فاااٌٗ  ىثس ه ىاااز إفصاااجةٞز داااِٞ 

صعَٙ إىٚ ٍضيٞاٌ ثىَْاَٚ ثىَوٌُٝٗ ٗثىَعيَُ٘ ٗثىعجٍيُ٘ 

 (.ثىعجٍيُ٘ -ثىَعيَُ٘  -ثىَوٌُٝٗ ثى٘ظٞلٚ )

 األظهٕة اإلزظبئٗ انًعزددو

ثّااااضنوثً أّااااي٘ح صقيٞااااو ثىضذااااجِٝ ثألفااااجهٙ ث صؾااااجٓ 

 ANOVA     ّاضذجّز ىَضّ٘بجس أهثص ثىَقجًٗ ثىَنّ٘ز

 فْخ ثىَضيٌٞ ثى٘ظٞلٚ. ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز ْٕوًر

 ٍج ٝيٚ: 11ٝضضـ ٍِ ؽوٗه 

ص٘ؽو فٌٗ  ىثس ه ىز إفصجةٞز دِٞ ثىَْاَٚ ثىا٘ظٞلٚ  .1

ايٚ ٍْض٘ٙ ٍقً٘ )إاجهر ثىضصٌَٞ ثىؾيًٙ( فٞاظ أُ 

( ٗىىاال ٌٝؽااع ىصااجىـ 0.05) ٍْااض٘ٙ ثىو ىااز أاااو ٍااِ

دٞز ثىَااوٌٝ عااٌ ثىعااجٍيُ٘ عااٌ ثىَعيَااُ٘ دَضّ٘اابجس فْااج

 ( ايٚ ثىض٘ثىٚ.2.48(  )2.59(  )2.67)

ص٘ؽاااو فاااٌٗ  ىثس ه ىاااز إفصاااجةٞز داااِٞ ثىَْاااَٚ    .2

ثىاا٘ظٞلٚ ايااٚ ٍْااض٘ٙ ثىَقااجًٗ ثىغجعااز ثىذجاٞااز )إاااجهر 

ثىضلنٞااااٌ ثىؾاااإٌ٘ٙ(  )ثىضقْااااِٞ ثىَْااااضٌَ(  )إاااااجهر 

صصااٌَٞ ثىعَيٞااجس ثمهثًٝااز(  فٞااظ أُ ٍْااض٘ٙ ثىو ىااز 

ُٗ ٗثىَعيَااُ٘ (  ٗفقااجل ىعْٞااز ثىَااو0.05ٌٝأمذااٌ ٍااِ )

 ٗثىعجٍيُ٘ دَعْٚ ثصلجاٌٖ فٚ ثًٟثص ف٘ه ثىَقجًٗ.

ٍِٗ ثىْضجةؼ ثىْجدقز ّْضبٞع أُ ّغذش ٍوٙ ثىلٌٗ  داِٞ 

ٍضّ٘اااابجس ٍضيٞااااٌ )ثىَْااااَٚ ثىاااا٘ظٞلٚ(  ىذعااااو  إاااااجهر 

 :ٜثىضصٌَٞ ثىؾيًٙ دجّضنوثً ثمضذجً  ٞلٞٔ مَج ٝي

 :ٍٜج ٝي( 12)ؾوٗه ثىٝضضـ ٍِ 

دِٞ ٍضيٌٞ ٗظٞلز ص٘ؽو فٌٗ  ىثس ه ىز إفصجةٞز  .1

 (.0119ثىَوٌُٝٗ ٗثىَعيَُ٘ دلٌٗ  ٍضّ٘بجس )

   ص٘ؽو فٌٗ  ىثس ه ىز إفصجةٞز دِٞ ٗظٞلز ثىَوٌُٝٗ .2

 (.0.05ٗثىعجٍيُ٘ فٞظ أُ ٍْض٘ٙ ثىو ىز أمذٌ ٍِ )

  ص٘ؽو فٌٗ  ىثس ه ىز إفصجةٞز دِٞ ثىَعيَُ٘  .3

 .(0.05أُ ٍْض٘ٙ ثىو ىز أمذٌ ٍِ )ٗثىعجٍيُ٘ فٞظ 
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ل نهًزٕظطبد انسعبثٛخ نُٓدزح انًئظعخ انزؼهًٛٛخ ANOVAزجبز رسهٛم انزجبٍٚ األزبدٖ االردبِ )ف( لا . 5خدٔل 

 األزثؼخ انُٓدزح  ثبدازاد انزؼهٛى األظبظٗ ثشًبل ظُٛبء ٔفمبً ألثؼبد

 انًزٕظؾ انؼدد األثؼبد انؼُٛخ

 انسعبثٗ

 اإلَسساف

 انًؼٛبزٖ

 لًٛخ

 )ف(

 دزخبد

 انسسٚخ

 يعزٕٖ

 اندالنخ

 انُزٛدخ

انًدٚسٌٔ 

ٔانًؼهًٌٕ 

 ٔانؼبيهٌٕ

 ثىزه **0.001 676 87.415 0.35 2.72 170 إاجهر ثىضلنٌٞ ثىؾٌٕ٘ٙ

 

 

 0.29 2.58 170 إاجهر ثىضصٌَٞ ثىؾيًٙ

 0.32 2.23 170 ثىضقِْٞ ثىَْضٌَ

إاجهر صصٌَٞ ثىعَيٞجس 

 ثمهثًٝز

170 2.30 0.30 

 0.05* هثىز اْو ٍْض٘ٙ ٍعْ٘ٝز 

 

ندزخبد يدٚسٌٔ ٔيؼهًٌٕ ٔػبيهٌٕ زعت أثؼبد  َزبئح ا زجبز شٛفّٛ نهًمبزَبد انجؼدٚخ نهًزٕظطبد انسعبثٛخ .01خدٔل 

 األزثؼخ ُْدزح انًئظعخ انزؼهًٛٛخ ثبدازاد انزؼهٛى األظبظٗ ثشًبل ظُٛبء

اػبدح انزفكٛس  األثؼبد          

 اندْٕسٖ

اػبدح انزظًٛى 

 اندرزٖ

انزسعٍٛ 

 انًعزًس

انؼًهٛبد اػبدح رظًٛى 

 اإلدازٚخ

 *0.41 *0.48 *0.14 - اػبدح انزفكٛس اندْٕسٖ

 *0.27 *0.34 -  اػبدح انزظًٛى اندرزٖ

 0.06 -   انزسعٍٛ انًعزًس

 -    اػبدح رظًٛى انؼًهٛبد اإلدازٚخ

 0.05* هثىز اْو ٍْض٘ٙ ٍعْ٘ٝز 

 

 انًئظعخ انزؼهًٛٛخ ُٓدزحن بد انسعبثٛخل نهًزٕظطANOVAا زجبز رسهٛم انزجبٍٚ األزبدٖ االردبِ )ف( ل .00خدٔل 

ٔفمًب نًزغٛس انًعًٗ انٕظٛفٗ.  ثبدازاد انزؼهٛى األظبظٗ ثشًبل ظُٛبء ػهٗ ػٕء اندجساد انؼبنًٛخ انًؼبطسح

 انًدٚسٌٔ ٔانًؼهًٌٕ ٔانؼبيهٌٕ

 انًزٕظؾ انؼدد انٕظٛفخ انًسٕز

 انسعبثٗ

 اإلَسساف

 انًؼٛبزٖ

 لًٛخ

 )ف(

 دزخبد

 انسسٚخ

 يعزٕٖ

 اندالنخ

 انُزٛدخ

اػبدح انزفكٛس 

 اندْٕسٖ

 غٌٞ هثىز 0.51 167 0.660 .36 2.75 28 ٍوٌُٝٗ

 .33 2.76 46 ٍعيَُ٘

 .35 2.69 96 اجٍيُ٘

اػبدح انزظًٛى 

 اندرزٖ

 هثىز *0.01 167 4.533 .24 2.67 28 ٍوٌُٝٗ

 .31 2.48 46 ٍعيَُ٘

 .28 2.59 96 اجٍيُ٘

 انزسعٍٛ انًعزًس

 غٌٞ هثىز 0.39 167 0.944 .33 2.15 28 ٌٍُٗوٝ

 .33 2.23 46 ٍعيَُ٘

 .32 2.25 96 اجٍيُ٘

اػبدح رظًٛى انؼًهٛبد 

 اإلدازٚخ

 غٌٞ هثىز 0.47 167 0.764 .35 2.23 28 ٍوٌُٝٗ

 .29 2.32 46 ٍعيَُ٘

 .29 2.30 96 اجٍيُ٘
 0.05* هثىز اْو ٍْض٘ٙ ٍعْ٘ٝز 
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ئح ا زجبز شٛفّٛ نهًمبزَبد انجؼدٚخ نهًزٕظطبد انسعبثٛخ نؼُٛخ انًدٚسٌٔ ٔانًؼهًٌٕ ٔانؼبيهٌٕ زعت َزب .05 خدٔل

 يزغٛس انًعًٗ انٕظٛفٗ يسٕز اػبدح انزظًٛى اندرزٖ

 ػبيهٌٕ يؼهًٌٕ يدٚسٌٔ انٕظٛفخ

 0.07 *0.19 - يدٚسٌٔ

 0.11 -  يؼهًٌٕ

 -   ػبيهٌٕ

 0.05* هثىز اْو ٍْض٘ٙ ٍعْ٘ٝز 

 

 ٕطٛبد انجسثَزبئح ٔر

   ثىذقظ إىٚ ٍؾَ٘از ٍِ ثىْضجةؼ ٗثىض٘يٞجس ٍِ إَٖٔج ٍج ٝ صٚ: ىُن

 انزٕطٛخ انُزٛدخ و  

 فاٚ ثىَعيَِٞ ٗثىعجٍيِٞ دئ ٌثك ضع، ث ٕضَجً 0

 .ثمهثًٙ ثىعَو ىضْٖٞو ثىقٌثًثس ٍعرٌ

 ىضْٖٞو ثىقٌثًثس ٍعرٌ فٚ ثىَعيَِٞ ٗثىعجٍيِٞ دئ ٌثك ث ٕضَجً

 .ثمهثًٙ ثىعَو

 ؽَٞع ىيْٖوًر فٚ فٌٝ  ٗإّشجص ثىْٖوًر  عقجفز ّشٌ ايٚ ثىعَو ثىْٖوًر. دغقجفز ٜثى٘اضع،  5

 ثىَؤّْجس.

ث اضَجه ايٚ ثألاوَٝٞز مَعٞجً ىيضٌاٞز ٍَج ٝؤعٌ  2

ّيذلج ايٚ ٍْض٘ٙ ثألهثص ٍِٗ عٌ إّضجؽٞز 

 ثىَؤّْز.

 ثىنلجصر ايٚ دْجصل  ثىَوٌِٝٝ ٗثىَعيَِٞ ٗثىعجٍيِٞ صٌاٞز ضًٌٗر

 ٞز  ٗىىل ٍِ مجه أّجىٞخ ثىضقٌٞٞ دَ٘ض٘اٞز ٗ لجفٞزثألاوٍ ٗىِٞ

إاجهر صٍ٘ٝع ثىْيبز ٗثىق٘ر ثىٌَمَر ٍِ ثىَْض٘ٝجس ثألايٚ إىٚ  صٌمَٞ ثىْيبز فٚ ٝو ثىَْض٘ٝجس ثمهثًٝز ثىعيٞج. 2

 ثىضْلٞيٝز

 

 غانًساخ

ثىضقااٌ٘ٝ  (.0532) فووئاد ٔظووٛد أزًوود ػثًووبٌ ،أثووٕ زطووت

 .جٌٕر  ثألّؾي٘ ثىَصٌٝز  ثىق2ثىْلْٚ   ط

أَّ٘ىػ ٍقضٌؿ ماجهر ْٕوّاز  (.5102)اٚبد ػهٗ  ،اندخُٗ

ثىعَيٞاااجس ثمهثًٝاااز ٗفّ٘اااذضٖج فاااٚ ٍؤّْاااجس ثىضعياااٌٞ 

 .1: 29هًثّز فجىز  ٍؾيز ؽجٍعز هٍش    –ثىعجىٚ

 ٗإٍنجّٞاز ثمهثًٝاز ثىْٖاوًر (.5115)ظوهطبٌ ، انودٚسبَٗ

ثىن٘ٝاش   هٗىاز دَاوثًُ ثىَوًّاٞز ثمهثًر فاٚ صبذٞقٖج

 أهثص صباٌ٘ٝ ّقا٘ ؽوٝاور ًىٝاز ىيَعياٌ ّٚثىَْضاوٙ ثىغاج

 ثىن٘ٝش  ثىن٘ٝش. ؽجٍعز ثىَعيٌ 

 صقْٞاز فاٚ ؽيًٝاز ّقياز ثىْٖاوًر (.5115) فٓود ،انعوهطبٌ

 .ثىٌٝجو ٍبجدع ثىنجىو  ثمهثًر 

اياااٌ ثىاااْلِ ثمفصاااجةٚ  (.0535)فوووئاد ، انعوووٛد، انجٓوووٗ

 .ٗاٞجُ ثىعقو ثىذشٌٙ  هثً ثىلنٌ ثىعٌدٚ

 فاٚ أفضاو أهثص ّقا٘ (.5115)ػجودانسزًٍ ، انشومبٖٔ

 ثىٌىٝز ثىَْضقذيٞز ثىْع٘هٝز  ّوٗر فٚ ثىقنٍ٘ٚ ثىقبج 

 مزثثىشٌ ٍقً٘   1440 اجً فضٚ ثىْع٘هٙ ىجاضصجه

 .ٗثىنج، ثىعجً دِٞ ثىقبجاِٞ

 ْٕوّاز إااجهر (.5112) ظوؼد ٔزاشود انسًوبنٗ ،انؼزٛجوٗ

 –ثىعااجً  ثىقبااج  فااٚ )ثىْٖااوًر(ثمهثًٝااز  ثىعَيٞااجس

ىيؾاا٘هر   ثألٗه ثىاا٘طْٚ ٌَثىع٘ثٍاو ثىقجّااَز  ثىَااؤص

 . .ّع٘ه ؽجٍعز ثىَيل

 ثىضْرَٞااٚ  ثىْااي٘ك (.5111)لبظووى  يسًوود ،انمسٚووٕرٗ

فااٚ  ٗثىؾَااجاٚ ثىلااٌهٙ ثمّْااجّٚ ثىْااي٘ك هًثّااز

ىيْشااٌ  ثىشااٌٗ  هثً اَااجُ ثىَْرَااجس ثىَنضيلااز 

 .ٗثىضٍ٘ٝع

ٍاوٙ صبذٞا  إااجهر ْٕوّاز  (.5110)طجٛر كوسو  ،انكُبَٗ

ٖااز ّرااٌ وثّٞااز ٍااِ ٗؽهًثّااز ٍٞ -ثىعَيٞااجس ثمهثًٝااز

 .21  ثىعجٍيِٞ  ٍؾيز إٔو ثىذٞش

 أّجّاٞجس ثىضْرَٞاٚ ثىضباٌ٘ٝ (.0554) يٕظوٗ، انهوٕشٖ

 .ٗثىضٍ٘ٝع ٗثةو ىيْشٌ فوٝغز  هثً ٍٗلجٌٕٞ

 ؽوٝاو ٍاومو ثىْٖاوًر: عاً٘ر (.5113) ظواليخ، زعوٍٛ

 .ثىؾجٍعز هثً ثىضعيٌٞ  ثمّنْوًٝز  ىَْرٍ٘ز
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 ثىغجّ٘ٝز ىَوًّزث أهثص صقِْٞ (.5112)أزًد  فئاد ،زهًٗ

ٍؾياز  ثىْٖوّز  ٍومو إاجهر دجّضنوثً ٍصٌ فٚ ثىعجٍز

 ٗثمهثًر ثىَقجًّاز ىيضٌدٞاز ثىَصاٌٝز ثىؾَعٞاز ثىضٌدٞاز 

 .8: 6 ثىضعيَٞٞز 

 ثمهثًٝاز ثىْٖوّاز ثّاضنوثً هًؽاز (.5101) َبدٚخ ،زٌُٕ

ثىقنٍ٘ٞاز  ثىَاوثًُ فاٚ ثمهثًٝز ثىعَيٞجس ٍَجًّز فٚ

 ثىَااوٌِٝٝ رااٌّ ٗؽاأ ٍااِ ثىيٌدٞااز  ثىضاالز فااٚ

 ثىْؾجؿ. ًّجىز ٍجؽْضٌٞ  ؽجٍعز ٗثىَوٌٝثس 

ٍْاااجٕؼ ثىذقاااظ فاااٚ ثىعياااً٘  (.0550)ػصٚوووص زُوووب ، دأد

 .ٍنضذز ثألّؾي٘ ثىَصٌٝز  ثىقجٌٕر  ثىْي٘مٞز

 ثمهثًٝاز ثألاَاجه ْٕوّاز إااجهر (.5112)يسًود ، ؽٛفٕز

 ثىَعجياٌر ىيَْرَاجس ثىضْجفْاٚ ثىضَٞاَ ىضققٞا  ّٗاٞيز

ّاً٘ٝج   فٚ ىجصصج س ثىعجٍز ثىَؤّْز ىوٙ ٗثىَبذقز

 .ؽجٍعز فيخ

إااجهر ْٕوّاز  (.5104)فوبرٍ يسًود ػجود انًوُؼى  ،ػصاشٖ

ثىعَيٞااجس ثمهثًٝااز )ْٕااوًر( ٌٍثمااَ ثىذقاا٘ط ثىضٌد٘ٝااز 

فاااٚ ضااا٘ص مذاااٌثس دعااال ثىاااوٗه  ثىٌَماااَ ثىقاااٍ٘ٚ 

 ىيذق٘ط ثىضٌد٘ٝز ٗثىضَْٞز.

 مهثًر ثىَضنجٍياز ثىَْٖؾٞاز ٍاومو (.5110) ػًوس، ػمٛهٗ

 .ىيْشٌ اَجُ  هثً ٗثةوثىؾ٘هر  

 فااااٚ ثمهثًٝااااز ثىعَيٞااااجس (.5113) طووووبنر، ػهًٛووووبد

 .ٗثىضٍ٘ٝع ىيْشٌ ثىضٌد٘ٝز  هثً ثىشٌٗ  ثىَؤّْجس

 ثىَْاضقذو ىَوًّاز ٍقضاٌؿ صصاً٘ (.5102)َٓهوخ ، لٛطوخ

 ْٕوّاز إااجهر ٍاومو دجّاضنوثً ىددااوث  مقجضاْز

 ىاٍ٘ثًر ثىغقجفاز ثىناجٍِ ثىَاؤصٌَ ثىعَيٞاجس ثمهثًٝاز 

 (.دوث ثم عقجفز(

 ثصؾجٕااجس (.5115) انجسٛووسٖ ٔانعووٛد يسًوود، يسًووٕد

 .ثىنضخ ثىضعيَٞٞز  اجىٌ ثىَؤّْز مهثًر ٍعجيٌر

 إاااجهر عااً٘ر (.5111) يبٚكووم ٔظووزبَزٍ ظووزٛفٍ ،ْووبيس

 ثىعَيٞاجس ْٕوّاز إااجهر عاً٘ر إىاٚ هىٞاو - ثىْٖوّاز

 مفاج  ثىٌٝاجو  ثىلجفاٚ  صٌؽَاز فْاِ ثمهثًٝاز 

 .ٗثماجً ىيْشٌ ثمدوث 

 ثىعَاو ّراٌ ْٕوّز إاجهر ثىْٖوًر (.5100) شبيجْٗبيسٔ

 ثمهثًٝاز يٌٝقز ىيغً٘ر ها٘ر ثىَْرَجس  ثىْٖوًر فٚ

 ثىشٌمز اغَجُ  ثىقجٌٕر   َِ ثىوِٝ ثىؾوٝور  صٌؽَز

 . عج  ىداجً ثىعيَٚ ثىعٌدٞز

ٗثاااع صبذٞاا  ثىْٖااوًر دَااوثًُ  (.5102)دًٚووخ  ،ٔطووٕص

يٞااز ثىضعيااٌٞ ثىعااجً ٍااِ ٗؽٖااز ّرااٌ ٍااوٌٝٙ ثىَااوثًُ  م

ثىضٌدٞز  ؽجٍعز ثىقِْ دِ طجه  ٍؾيز ثىعيً٘ ثىضٌد٘ٝز 
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 انًالزك

 ثىْٞو ثىلجضو / ..................................................

                                         

 دعو ثىضقٞز ٗثىضقوٌٝ                                  

رظٕز يمزسذ نُٓدزح انًئظعبد ثوبنزطجٛك ػهوٗ انًئظعوخ انزؼهًٛٛوخ ػهوٗ ػوٕء ئؽٌثص هًثّز ف٘ه  صقً٘ ثىذجفغضجُ د      

  مؾاَص ٍاِ ٍضبيذاجس ثىذقاظ ٌٍٗٝاٚ ٕايث ثىذقاظ إىاٚ إااجهر ثىضصاٌَٞ ثىؾايًٙ ىيعَيٞاجس ثؼغ اندجساد انؼبنًٛخ انًؼبطسح

ز دائهثًس ثىضعياٌٞ ثألّجّاٚ دشاَجه ّاْٞجص  ٗمايىل ثمهثًٝز ىجّضؾجدز إىٚ ثىضيٌٞثس ثىعجىَٞز داجىضبذٞ  اياٚ ثىَؤّْاز ثىضعيَٞٞا

 صعٌ  ٗؽٖز ّرٌمٌ فٚ مٞلٞز صبٌ٘ٝٓ.

 ثمهثًٝز. ثىعَيٞجس ْٕوّز ٗٝقصو دجىْٖوًر فٚ ٕيث ثىذقظ د ّٖج ميَز ٌٍمذز ٍِ ميَضِٞ ْٕوّز ٗإهثًر دَعْٚ إاجهر    

ج دا ُ إؽاجدضنٌ ّاضنُ٘ ٍ٘ضاع ثفضاٌثً ٗصقاوٌٝ ٌّؽ٘ ٍِ ّٞجهصنٌ ثمؽجدز ايٚ فقٌثس ث ّضذجّز دعيَٞز ٍٗ٘ضعٞز ا           َل ي

( ّٗٞضٌ ثىضعجٍو ٍعٖج دَْضٖٚ ثىٌْٝز ٗىِ صْضنوً إ  ألغٌثو ثىذقظ ثىعيَٚ. دٌؽجص ثىضنًٌ دئدوثص ثىٌأٙ د٘ضاع اجٍاز )

 مٍيِٞ أُ صقرٚ ٕيٓ ث ّضذجّز دٌاجٝضنٌ ٗثٕضَجٍنٌ.  أٍجً ٍج ٝضل  ٗمًثةنٌ

 ٗصلضي٘ث دقذ٘ه ٗثفٌ ث فضٌثً

 ثىذجفغضجُ                                                                                                                               

                                                            ....................... 

 انسخبء يمء انجٛبَبد األٔنٛخ انزبنٛخ6  

 ....................... 6ثىوًؽز ثىعيَٞز.............................             6ٌّ اثمضٞجًٙ ث 

 .............................              6ثى٘ظٞلز ثىقجىٞز

 انزؼهٛى األظبظٗ ثشًبل ظُٛبء اػبدح انزفكٛس اندْٕسٖ نُٓدزح انًئظعخ انزؼهًٛٛخ ثبدازادانًسٕز األٔل6 

 االظزدبثخ انؼجبزح سٕزانً

يٕافك 

 خداً 

غٛس  يسبٚد يٕافك

 يٕافك

غٛس 

يٕافك 

 خداً 

انؼًهٛخ 

 اإلدازٚخ

رسشد اإلدازح انؼهٛب انجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد انالشيخ الردبذ انمسازاد 

 انعهًٛخ.
  

 
  

      ارفبق زإٚخ ادازح انًئظعخ انزؼهًٛٛخ يغ زإٚخ انٕشازح.

      نزطجٛك اندطؾ االظزسارٛدٛخ.انًزبثؼخ ٔانزمٕٚى انًعزًس 

      يمبٔيخ انزغٛٛس يٍ لجم انًدٚسٍٚ.

 

 

 

انؼًهٛخ 

 انزؼهًٛٛخ

      اػبدح انزفكٛس ثشكم يعزًس فٙ انٕػغ انسبنٙ.  ٗرزدّ اإلدازح ان

      االػزًبد ػهٗ ؽسق ٔأظبنٛت رمهٛدٚخ فٙ انؼًم.

األػهٗ انٗ  اػبدح رٕشٚغ انعهطخ ٔانمٕح انًسكصح يٍ انًعزٕٚبد

 انزُفٛرٚخ.
  

 
  

انزغٛس اندرز٘ نهؼًهٛبد اإلدازٚخ ثٓدف يٕاخٓخ رسدٚبد انؼًهٛخ 

 انزؼهًٛٛخ.
  

 
  

      رُٕٚغ أظبنٛت انًزبثؼخ ٔانزمٕٚى.

 ٍؾج س أمٌٙ صٌُٗ إضجفضٖج:..............................................................................
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 انزؼهٛى األظبظٗ ثشًبل ظُٛبء ثبدازاد اػبدح انزظًٛى اندرزٖ نُٓدزح انًئظعخ انزؼهًٛٛخانثب6َٗ انًسٕز 

 انؼجبزح انًسٕز

 االظزدبثخ

يٕافك 

 خداً 
 يسبٚد يٕافك

غٛس 

 يٕافك
غٛس يٕافك 

 خداً 

 انًدٚسٌٔ

      رسمٛك انزٕاشٌ ثٍٛ انًٓبزاد اإلدازٚخ ٔانفُٛخ ٔاإلَعبَٛخ.

      ارجبع أظبنٛت اثزكبزٚخ أ سٖ.انجدء يٍ خدٚد يغ 

      رؤكٛد ػهٗ زهٕل خرزٚخ خدٚدح رزؼًٍ رسن انٕػغ انساٍْ رًبًيب.

 انًؼهًٌٕ

      رسعٍٛ انٕػغ انًبدٖ ٔانًُٓٗ نهًؼهى.

      ٔاإلدازح. انًؼهًٍٛ دا م انًئظعخ انزؼهًٛٛخ ثٍٛ اإلدازٖ االرظبل رفؼٛم

      رسدٚد أدٔاز ٔيعئٔنٛبد انًؼهى.

 انؼبيهٌٕ

      اػداد انؼبيهٍٛ اػداداً يزكبيالً ػمهٛبً ٔثدَٛبً َٔفعٛبً.

      انمساز. اردبذ فٗ ثبنًشبزكخ نهؼبيهٍٛ انعًبذ

      اػزًبد َظبو فؼبل نهسٕافص ٔانًكبفآد.

 ................ٍؾج س أمٌٙ صٌُٗ إضجفضٖج:..............................................................

 

 انزسعٍٛ انًعزًس نُٓدزح انًئظعخ انزؼهًٛٛخ ثبدازاد انزؼهٛى األظبظٗ ثشًبل ظُٛبء انًسٕز انثبنث6

 انؼجبزح انًسٕز

 االظزدبثخ

يٕافك 

 خداً 
 يسبٚد يٕافك

غٛس 

 يٕافك
يٕافك   غٛس

 خداً 

 انزٗانًئظعخ 

 لًخ ثهغذ

 انزفٕق

      انًعزمجم. هجٛخ ٔرٕاكتانع انًعزدداد انًعزمجهٛخ رزفبدٖ انًئظعخ

      األداء.            فٗ لٛبظٛخ رسمك انًئظعخ يؼدالد

      ثٍٛ يُبفعٛٓب. انفدٕح نزٕظٛغ انُدبذ كفسطخ رسمٛك انًئظعخ فٗ زغجخ

 انزٗانًئظعخ 

 انٗ رظم نى

 انزدْٕز

      انًعزمجم. فٗ َدبزٓب رٓدد انزٗ انجٛئخ اندبزخٛخ أٔ فٗ انمٕاٍَٛ انزغٛٛس

 َسٕ انزدَٗ. اَزبخٛخ انًئظعخ ٔاردبِ انزكبنٛف ازرفبع
  

   

      خدد. يُبفعٍٛ انسبنٗ ٔظٕٓز انٕػغ يالئًخ انًئظعخ رسبٔل

      ٔكفبءرٓى. انؼبيهٍٛ ثؤداء اَدفبع يٍ ثٕادز رؼبَٗ انًئظعخ

 ذاد انًئظعخ

 ٕػغان

 انًزدْٕز

      رُبفعٛخ. لدزح نٓب نٛط انًئظعخ

      انؼًم فٛٓب. أظبنٛت األداء فٗ انًئظعخ ٔرمبدو زٕٖيع ردَٗ

   انًؼُٕٚخ نهؼبيهٍٛ ثبنًئظعخ. ردْٕز انسٔذ
 

  

 ٍؾج س أمٌٙ صٌُٗ إضجفضٖج:..............................................................................

 انًئظعخ انزؼهًٛٛخ ثبدازاد انزؼهٛى األظبظٗ ثشًبل ظُٛبء اػبدح رظًٛى انؼًهٛبد اإلدازٚخ نُٓدزحانًسٕز انساثغ6 

 انؼجبزح انًسٕز

 االظزدبثخ

يٕافك 

 خداً 
 يسبٚد يٕافك

غٛس 

 يٕافك
غٛس 

 يٕافك خداً 

انؼًهٛبد 

اإلدازٚخ دا م 

انًئظعخ 

 انزؼهًٛٛخ

نٓوب انًئظعوخ  انزوٗ ظوززؼسع انًدوبؽس انًعزمجهٗ يٍ ٚمهم انزدطٛؾ

 يعزمجاًل.
  

 
  

      انزؼهًٛٛخ.            دا م انًئظعخ انزفبػم ثُبء ُظٛى ػهٗ اػبدحٚؼًم انز

      أظهٕة اإلشساف. انٗ انزفزٛش أظهٕة يٍ رسٕل انزٕخّٛ

انؼًهٛبد 

اإلدازٚخ  بزج 

انًئظعخ 

 انزؼهًٛٛخ

 خدٚودح ارظوبل انًفزٕذ أظبنٛت انجبة ظٛبظخ  الل يٍ ٕٚفس االرظبل

 .انؼًم اَدبش ظسػخ فٗ كفبءح أكثس
  

 
  

انظسٛر  انزؼهًٛٛخ رعٛس فٗ االردبِ انًزبثؼخ ٔانزمٕٚى ٚدؼم انًئظعخ

 ٔاردبذ انمساز انًُبظت.
  

 
  

 ..............................................................................ٍؾج س أمٌٙ صٌُٗ إضجفضٖج:
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ًُهدض  انؼسثٙ ان

 ٛك ػهٗ انًئظعخ انزؼهًٛٛخنُٓدزح انًئظعبد ثبنزطج يمزسذ رظٕز

 ػهٗ ػٕء ثؼغ اندجساد انؼبنًٛخ انًؼبطسح

َدالء يسًد يسعٍ انشسٚف
0
ُْد يسًد يسعٍ انشسٚف ،

5
 

   ٍ ًٍ٘ ضٌثةخ  ٍقجفرز  َجه ّْٞجص  ٍصٌ.همضً٘ثٓ ثىليْلز فٚ ثىضؾجًر صنص  إهثًر ثألاَجه -1

    َجه ّْٞجص  ٍصٌ.ىيز ثّؾيَٞٝز  ٍعيٌ مذٌٞ َٞزهمضً٘ثٓ ثىليْلز فٚ ثىضٌدٞز صنص  صٌدٞز ٍقجًّز ٗإهثًر صعيٞ -2

 ثىعَيٞااجس إُ ًٝااجؿ ثىضيٞٞااٌ ثىضااٚ صؾضااجؿ اااجىٌ ثمهثًر ثىٞااً٘ ٕااٚ ثىَقااٌك ثىققٞقااٚ ىَشااجًٝع ثىْٖااوًر )إاااجهر ْٕوّااز

 ثمهثًٝز(. فقو أظٌٖس ّضجةؼ ٍْـ اجىَٚ ىعور ٍؤّْجس اجىَٞز أُ ثىْٖوًر ايٚ ًأُ اجةَز ثىؾٖ٘ه ثىضٚ دايىضٖج ثىَؤّْاجس

ثىعوٝااو ٍااِ ثىضقااوٝجس  ٍَااج ٝضبيااخ إاااجهر ثىضصااٌَٞ  ٜثىَنضيلااز ىَ٘ثؽٖااز ثىَضيٞااٌثس  ٗ   اال أُ ثىَؤّْااز ثىضعيَٞٞااز صعااجّ

ثىؾاايًٙ ىيعَيٞااجس ثمهثًٝااز ىجّااضؾجدز إىااٚ ثىضيٞااٌثس ثىعجىَٞااز. ٕٗاايث ٝرٖااٌ ثىقجؽااز إىااٚ صبااٌ٘ٝ ثمهثًر ٗمجيااز فااٚ ظااو 

ز  ىيث فج داو ٍاِ صباٌ٘ٝ ثمهثًر ثىضعيَٞٞاز  ٗإااجهر صصاٌَٞ اَيٞجصٖاج ٗااو ثىَْضؾوثس ثىضٚ صْضواٚ صذْٚ ٍوثمو إهثًٝز فوٝغ

ىْٖاوًر  ٝناُ٘ فاٚ ثىْٖاوًر ٍاومجل ىقاو ٕايٓ ثىَشانجس  ىايث مجّاش ٍشانيز ثىذقاظ فاٚ ثىْاؤثه ثٟصاٚ: ٍاج ثىضصاً٘ ثىَقضاٌؿ

 ثىَؤّْاز فاٚ ىعاجٍيِٞث صقلٞاَ ٝاضٌ ثىْٖاوًر ٗدضبذٞا  ثىَؤّْاز ثىضعيَٞٞاز اياٚ ضا٘ص دعال ثىنذاٌثس ثىعجىَٞاز ثىَعجياٌر؟

 داجىن٘ثهً مجفاز ثىَؤّْاجس صَاو ثىضعيَٞٞز ثىَؤّْز ألُ ثىعَو  ّٗ٘  ثىضعيٌٞ دِٞ ىجّضقجه ثىلٌيز ٗإصجفز ثىضعيَٞٞز ىددوث  

 مجًؽٖج. أٗ ثىَؤّْز هثمو ٍشنجس أٙ ٍع ثىلً٘ٙ ثمدوثاٚ ٗثىضعجٍو دنلجصر ثىعَو ايٚ ثىقجهًر ثىذشٌٝز

   ثىن٘ثهً ثىذشٌٝز.ثىنذٌثس ثىعجىَٞز ثىَعجيٌر  ثىَؤّْز ثىضعيَٞٞز  ثىَؤّْجس ْٕوًرانكهًبد االظزسشبدٚخ6 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 انًسكًـــــــ6ٌٕ
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