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غزٜٛ ٚأصش ِزغ١شاد: اٌغٕظ ِٚ ،دٚس اإلششاف اٌزشثٛٞ اٌّم١ُ ّٚٔطٗ اٌزؼشف إٌٝ٘ذفذ اٌذساعخ : انًهخص

خ اٌخ١ًٍ ٚاٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٚعٕٛاد اٌخجشح ٚاٌّذ٠ش٠خ فٟ سفغ دسعخ وفبءح اٌّؼ١ٍّٓ فٟ ِذاسط ِحبفظ اٌّذسعخ

ٚرُ اخز١بسُ٘ ع١ّؼب وؼ١ٕخ ٌٍذساعخ.   ،ا ِٚذ٠شح( ِذ٠ش083رىْٛ ِغزّغ اٌذساعخ ِٓ ) اٌّذاسط. ّب ٠شا٘ب ِذساءو

أْ دٚس ِٚٓ أُ٘ إٌزبئظ  .زجبٔخ وأداح سئ١غخ ٌٍذساعخاالع ِغزخذِبْإٌّٙظ اٌٛصفٟ اٌزح١ٍٍٟ اٌجبحضبْ اعزخذَ 

اإلششاف اٌزشثٛٞ اٌّم١ُ أوضش رأص١شا فٟ سفغ وفب٠بد اٌّؼٍُ اٌزم١ّ٠ٛخ ١ٍ٠ٗ سفغ وفب٠بد اٌزخط١ػ ٚاٌزحع١ش ا١ٌِٟٛ 

خ ٚوبْ رأص١ش اٌذسع ،ألً رأص١ش اإلششاف اٌزشثٛٞ اٌّم١ُ ػٍٝ وفب٠بد اٌزط٠ٛش ا١ٍ٠ٌّٟٕٚٙٗ اٌىفب٠بد اٌشخص١خ. 

رأص١ش دٚس اإلششاف اٌّم١ُ فٟ سفغ وفبءح اٌّؼ١ٍّٓ فٟ ِذاسط ٚأْ  .اٌى١ٍخ ٌىفب٠بد اٌّؼٍُ ِغزّؼخ ثشىً ِزٛعػ

 .ِٜذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ ِحبفظخ اٌخ١ًٍ حغت اٌّزٛعطبد اٌحغبث١خ ٌىً ِٓ فمشاد االعزجبٔخ وً ػٍٝ حذ

دٚس اإلششاف اٌّم١ُ فٟ سفغ وفب٠خ اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ  رٛصٍذ اٌذساعخ إٌٝ ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ إحصبئ١خ فٟٚ

 اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟٚ ِغزٜٛ اٌّذسعخٚ ٚعٙخ ٔظش ِذساء اٌّذاسط فٟ ِحبفظخ اٌخ١ًٍ رجؼبً ٌّزغ١شاد )اٌغٕظ

 ٚاٌّذ٠ش٠خ(. ٚعٕٛاد اٌخجشح
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Abstract: The study aimed to identify the role of the resident supervision in raising 

the qualifications of teachers in Hebron according to several variables: gender, 

school level, academic qualification, years of experience and the Directorate. The 

study population consisted of (380) Administrator. The study sample consisted of 

(75.5%). Descriptive method were used. The  results showed that the role of the 

resident educational supervision more effective in raising the efficiencies of the 

calendar followed by teacher raising efficiencies planning and preparation, followed 

by daily personal competencies. And the less the effect of educational supervision 

resident efficiencies professional development, and the impact of the total score for 

teacher competencies . The effect of the role of the resident supervision in raising the 

efficiency of teachers in the schools of Education in Hebron by arithmetic averages 

for each of the paragraphs of the resolution separately. The study also found no 

statistically significant differences due to the variables (gender, school level, 

academic qualification, years of experience, and the Directorate). 
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 المقدمظ

ٜعترب اإلػشاف ايرتبٟٛ ع١ًُٝ دميكشاط١ٝ إْظان١ْٝ ةٗاذف إت ةكاذِٜ ااذَنج  ٓٝا١ َتعاذد٠        

ةؼٌُ املعًِ ٚاملتعًِ ٚايب٦ٝا١ ايتعًُٝٝا١; ٚرياو َأ حتراٌ لظاو ايلاشٚف ايتعًُٝٝا١  ٚصٜاند٠  نعًٝا١           

     ٚ س املٗاِ ايازٟ   ايتعًِٝ ٚلكٝل حتٖذا ٘ َٔ صٝد ة١ُٝٓ قذساج ايطًبا١   رلتًاا االان جن ْٚلاشاد يًاذ

ٜكّٛ ب٘ املؼش ٕٛ ايرتبٜٕٛٛ  كذ حتْؼأج ٚصاساج ايرتبٝا١ ٚايتعًاِٝ   رلتًاا ااقطانس َاذٜشٜنج ٚحتقظانّ       

رلتض١ بنإلػشاف ايرتبٟٛ  ٚايزٜٔ ٜتِ ااتٝنسِٖ َٔ املؼش و املتُٝاضٜٔ  َٚأ رٟٚ ٚايهءان٠٤ ٚاخلارب٠     

١ املعًُو ٚايٛقٛف عًا٢ اصتٝنرانةِٗ    ايعني١ٝ بنعتبنسِٖ َعًُٞ املعًُو  ٚحتْنطث بِٗ َظؤٚي١ٝ َتنبع

ٚايعٌُ ع٢ً ةطٜٛشِٖ مبختًا ايٛطن٥ٌ املتنصا١ن نُان حتٚياث املؼاش و ايرتباٜٛو ايشعنٜا١ ايتنَا١ َأ         

صٝد ةأًِٖٝٗ ٚةذسٜبِٗ ع٢ً رلتًا االن ج اإلػشا ١ٝ ٚايتخضض١ٝن َٚن ٖزٙ املند٠ ايعًُٝا١ إ  يبٓا١   

ْند بأ١ُٖٝ اإلػشاف ايرتبٟٛ  ٚرياو إ املٛاقاا اياو ٜٛارٗٗان     َٔ يبٓنج ايعٌُ ع٢ً ةطٜٛش املعًُو; إمين

ّ املعًِ ٚاملند٠ ايو ٜتعنٌَ َعٗن ٖٞ   ةغري َظتُش   ع )ايرتةاٛسٟ  د   ٤ٛ ةطٛس ايعًِ ٚاحلٝن٠   نٌ ٜاٛ

اإلػشاف ايرتبٟٛ ع١ًُٝ َتعذد٠ ايٛرٛٙ صت٢ ٚإٕ ااتًءث َظُٝنج اا شاد ايكن٥ُو عًٝٗن     ٜٚعتربج(

ٕ اذَنج َتٓٛع١ ةٗذف يتضظو ايتذسٜع َٔ االٍ ٚبنيتني ٞ  إٕ املؼش و ايرتبٜٛو ِٖ حت شاد ٜكذَٛ

ةكذِٜ حتْؼط١ رلتًء١ َخٌ ايضٜانساج اإلػاشا ١ٝ  ٚايتعًاِٝ املضاغش  ٚاإلػاشاف ايتعانْٚٞ ٚاإلنًٝٓٝهاٞ         

بٟٛ   دلًُ٘ إت ٜظع٢ اإلػشاف ايرتٚ (ن1997) ٝءش  ٚدْالب   يؼن١ًَ  ٚاإلػشاف ايرتبٟٛ املكِٝٚاملتنبع١ ا

لكٝل رٛد٠ ايتعًِٝ ٚلظو ْٛعٝت٘ نْٛ٘ َٔ ايعًُٝنج ايرتب١ٜٛ املضنصب١ يع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚاياتعًِ  

  املذسط١  صٝد ٜكّٛ بنختانر يٝاا ااطانيٝا ٚاإلراشا٤اج ايالصَا١ يًتعاشف عًا٢ اصتٝنرانج ايعًُٝا١          

ُ   ايرتب١ٜٛ َٚتطًبنج لظو َظت٣ٛ حتدا٥ٗن ايؼنٌَ (  نُان ٚةظاع٢    nerrG,1992 هو )ٚصاٛ د إت ايات

ع١ًُٝ اإلػشاف ايرتبٟٛ يًشقٞ بنإلْظنٕ ايزٟ ضلتنش بطبٝعت٘ إت املظنعذ٠ ٚايتعنٕٚ َا اآلاشٜٔ  َٚأ  

 :(2008)ٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ/ ايظعٛد١ٜ   ٖٓن ةٓبا حت١ُٖٝ اإلػشاف ايرتبٟٛ

 ٚ داعُند; إعان ١ إت حتٕ ْتان٥س ايبضاٛذ    املعًِ حبنر١ إت املؼشف ايرتبٟٛ بنعتبنسٙ َظتؼنساد َؼنسنند

 ايرتب١ٜٛ حتػنسج إت حتٕ املعًِ حبنر١ يًُؼشف ملظنعذة٘ ع٢ً ةطٜٛش حتدا٥٘ن

 عٌُ املؼشف ايرتبٟٛ ٜهٌُ   ايهخري َٔ رٛاْب٘ ايء١ٝٓ عٌُ املعًِ ٚحتدا٥٘ن 
               ايتضنم عاذد َأ املعًُاو ااري املاؤًٖو ةشبٜٛاند يًعُاٌ   َٗٓا١ ايتاذسٜع ٜتطًاا ٚراٛد رلطا

 ذسب َٚشػذ  ٖٚزا َن ٜتضكل   املؼشف ايرتبٟٛنَٚ
   ِٚرٛد َعًُو َؤًٖو ع٢ً املظت٣ٛ ايٓلشٟ  ك   ممن ٜتطًا ةٛ ري ةأٌٖٝ ةشبٟٛ ةطبٝكٞ هل

 ٚريو ٜهٕٛ بءعٌ اإلػشاف ايرتبٟٛن
      ْكط املعش ١ ٚااطنيٝا عٓذ بعض املعًُو إَن بظبا صذاح١ ايتعاٝو  حتٚ عاعا ايتأٖٝاٌ  حتٚ صتا٢

نس املعش ; َٚٔ ٖٓن ةلٗش حت١ُٖٝ املؼشف   س ا نءن١ٜ املعًِ  ٚمتهٝٓ٘ َٔ َٛانبا١  بظبا ا ْءز

 ايتطٛساج ايع١ًُٝ ٚايرتب١ٜٛن
 املعًُونن احلنر١ إت ْكٌ اخلرباج ٚاا هنس َٔ َذسط١ ااش٣  ٚةعُِٝ ايٓزنصنج ٚايتزنسب بو 

ايرتبٜٛا١  اإٕ عُاٌ     ٚملن ننٕ اإلػشاف ايرتبٟٛ مبعٓنٙ ايؼنٌَ ٜتغُٔ يٝا رٛاْاا ايعًُٝا١  

املؼشف ٜتغُٔ ةكِٜٛ املٛقا ايتعًُٝٞ بؼهٌ َتهنٌَ يشب  َن ٜاتِ   املذسطا١ َأ حتعُانٍ ْٚؼانطنج      

ٚحتٖذاف َٚذ٣ َن لكل َٓٗن بظٝنط١ ايذٚي١ ايتع١ًُٝٝ َٚتطًبنةٗن ٚحتٖذا ٗن املٓؼٛد٠ اياو ةضابٛ إيٝٗان    

١ ايرتبٜٛاا١   ٗااٛ اياازٟ ضلااذد ايطااشم اإلػااشاف ايرتبااٟٛ عااشٚس٠  صَاا١ يًعًُٝاا  ٜٚعتاارب (1996)احلبٝااا  

ٜٚشمسٗن  ٜٚٓري ايظبٌ حتَنّ املعًُو يبًٛغ ايغنٜنج املٓؼٛد٠  بٌ إٕ زلنح ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ حتٚ  ؼًٗن  

ٚنزيو دٜٓنَٝتٗن حتٚ يٛدٖن  ٜعتُذ ع٢ً ٚرٛد َؼشف ةشباٟٛ ْانري ٜكاّٛ بتٓءٝاز َٗانّ اإلػاشاف       

 (ن1997ػشاف ايرتبٟٛ  ايرتبٟٛ ٜٚعٌُ ع٢ً لكٝل حتاشاع٘ )ْلنّ اإل

 ٚيإلػشاف ايرتبٟٛ حتمننط َتعذد٠ ٖٞ:
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ٞ )ايعٝندٟ(:ن1 ٖٛ من  إػشا  َٛر٘ سلٛ لظو حتدا٤ املعًُو ايضءٞ  ٚممنسطتِٗ  اإلػشاف اإلنًٝٓٝه

ايضء١ٝ  َٔ االٍ ةظزٌٝ املٛقا ايتعًُٝٞ بهنًَ٘  ٚلًٌٝ حتمننط ايتءنعٌ ايذا٥ش٠  ٝ٘ بٗذف لظاو  

 نةعًِٝ ايتالَٝز

: ٖٛ من  إػشا  ٜع٢ٓ بتضضٝي اخلطأ دٕٚ إطن٠٤ يًُعًِ حتٚ ايؼو   قذسة٘ ع٢ً اإلػشاف ايتضضٝضٞن2

ايتذسٜع   إرا حتاطأ املعًِ اطأد   ةرتةا عًٝ٘ آحنس عنس٠  ٚ  ٜؤحش   ايع١ًُٝ ايتعًُٝٝا١   عًا٢ املؼاشف    

د   ٜظبا احلشش يًُعًاِ   حتٕ ٜتزنٚص عٔ ٖزا اخلطأ حتٚ حتٕ ٜؼري إيٝ٘ إػنس٠ عنبش٠  ٚبأطًٛب يطٝا  حبٝ

ٚبعبنساج   لٌُ حتٟ ةأْٝا حتٚ جتشٜي حتٚ طخش١ٜ  حتَن إرا ننٕ اخلطأ رظُٝند ٜؤدٟ إت ةٛرٝ٘ ايتالَٝز 

ةٛرٝٗند اري طًِٝ  حتٚ ٜضش ِٗ عٔ لكٝل ااٖذاف ايرتب١ٜٛ ايو اط  هلن   نملؼشف ايرتبٟٛ ٖٓن ٜهٕٛ 

ارتُان    نجلا١ املٛقاا طاٛا٤   َكنبًا١ عشعا١ٝ حتٚ       حتصٛش َن ٜهٕٛ إت اطاتخذاّ يبنقتا٘ ٚقذساةا٘   َع   

ٚااطاع اياو    املباند   شدٟ حبٝد ٜٛ ش رٛاد َٔ ايخك١ ٚاملٛد٠ بٝٓ٘ ٚبو املعًِ  عٔ طشٜال اإلػانس٠ إت   

ةذعِ ٚر١ٗ ْلشٙ  ٚةبو َذ٣ ايغشس ايزٟ ٜٓزِ عٔ اااطن٤ ايو ٚقا  ٝٗن املعًِ  حِ ٜضٌ َعا٘ إت  

 زٙ اااطن٤نايتخًط َٔ ٖ اقتٓن  بغشٚس٠

ايرتب١ٜٛ  املبند اشغ بعض  : ٖٛ من  إػشا  ٜكّٛ  ٝ٘ املؼشف ايرتبٟٛ بنيعٌُ ع٢ًاإلػشاف ايٛقن٥ٞن 3

إقنَا١ رظاٛس     ٚ  ْءٛغ املعًُو ايزٜٔ مت ةعِٝٝٓٗ يتال  ايٛقٛ   ُٝن ميهٔ حتٕ ٜعرتعِٗ َٔ َتنعا

 نَٔ ايخك١ ٚاحملب١ حبٝد ةضٍٚ ايؼهٛى ٚةشطخ ايطُأ١ْٓٝ   ْءٛطِٗ

: ٖٛ من  إػشا  ٜكّٛ ع٢ً ايشؤ١ٜ ايٛاعض١ يألٖذاف ايرتب١ٜٛ ٚيًٛطن٥ٌ ايو لككٗن اإلػشاف ايبٓن٥ٞن 4

حتبعذ َذ٣  يزا صلا حتٕ ةٓضا حتْلنس املؼشف ٚاملعًِ ع٢ً املظتكبٌ    ع٢ً املنعٞ  إر حتٕ ايغنٜا١ َأ ٖازا    

ملعًُو   سؤ١ٜ َان ٜٓبغاٞ حتٕ ٜهإٛ    اإلػشاف   ةكتضش ع٢ً اا غٌ  ٚإمنن جتنٚص إت املظتكبٌ بإػشاى ا

عًٝ٘ ايتذسٜع اجلٝذ ٚحتٕ ٜؼزا منِٖٛ ٚحتٕ ٜظتخري املٓن ظ١ بِٝٓٗ َٔ حترٌ حتدا٤ حت غٌ ٜٚٛرٗٗن يضنحل 

 نايرتبٟٛ

: ٖٛ من  إػشا  ٜعتُذ ع٢ً ايٓؼنط اجلُعٞ ٖٚٛ ْندس ايتٓءٝز  صٝاد   ٜكتضاش   اإلػشاف اإلبذاعٞ ن5

ؼشف حتٕ ٜؼضز اهل١ُ  ٚضلشى َن عٓذٙ َٔ قذساج االق١ إلاشاش ع٢ً إْتنش ااصظٔ  بٌ ٜتطًا َٔ امل

حتصظٔ َن ميهٔ إاشار٘   دلنٍ ايعالقانج اإلْظان١ْٝ بٝٓا٘ ٚباو املعًُاو  ٚبٝآِٗ ٚباو ااقاشإ َعاندن          

ٚاإلػشاف اإلبذاعٞ ٜعٌُ ع٢ً لشٜش ايعُش ٚاإلساد٠ ٚإطالم ايطنقا١ عٓاذ املعًُاو  طاتخُنس قاذساةِٗ      

  ٌ َذ٣ ممهٔ   لكٝل ااٖذاف ايرتب١ٜٛنَٚٛاٖبِٗ إت حت غ

ٟ َٔ لكٝل ااٖذاف ايرتب١ٜٛ احملذد٠  ٚيٝتظ٢ٓ ي٘ ايكٝنّ مبٗنَ٘  ٚصت٢ ٜتُهٔ املؼشف ايرتبٛ

    ٘ اإلػااشا ١ٝ بٛطاان٥ٌ ايُٓااٛ املختًءاا١     بنيٛراا٘ ايضااضٝي  ٜااتعو عًٝاا٘ حتٕ ٜظااع٢  طااتهُنٍ نءنٜنةاا

ملظتُش٠  ٚاملؼنسن١    شظ ايتذسٜا املتنص١ حتحٓان٤  ننيذساط١ اانندمي١ٝ املٓل١ُ  ٚايذساط١ ايزاة١ٝ ا

اخلذ١َ  ٚةبندٍ اخلرباج َا املؼش و املتُشطو بنيعٌُ اإلػشا ن ٚةعشف ايهءن١ٜ بأْٗن " ايكذس٠ عًا٢ حتدا٤  

(ن ٚايهءنٜا١ ةعا" "   1987املٗنّ مبظت٣ٛ َعو َٔ اإلةكانٕ ٜغأُ لكٝال ايٓتان٥س املطًٛبا١"ن )عبٝاذاج        

يؼ٤ٞ مبظت٣ٛ َعو َٔ اادا٤  ٚةتهٕٛ ايهءن١ٜ َٔ َهٕٛ َعش  ٜتُخٌ   دلُٛعا١  ايكذس٠ ع٢ً عٌُ ا

املءنِٖٝ ٚاملذسننج  َٚهٕٛ طًٛنٞ ٜتُخٌ   حتعُنٍ ميهٔ َالصلتٗن  ٚةتٛقا دسرا١ ايهءنٜا١ عًا٢    

(ن 1983َذ٣ اةءنم املهْٛو ٚعًا٢ َاذ٣ ةٛفٝءُٗان ةٛفٝءاند  انعالد"ن )ٚصاس٠ ايرتبٝا١ ٚايتعًاِٝ ااسدْٝا١          

يهءن١ٜ اإلػشا ١ٝ ٖٞ " دلُٛع١ املعنسف ٚاملٗنساج ٚا جتنٖنج ايو ميهأ اػاتكنقٗن َأ حتدٚاس املؼاشف"ن     ٚا

 (ن2009( ْكالد عٔ )ايذيٌٝ املشرعٞ   اإلػشاف ايرتبٟٛ  1990)حتبٛ منش٠  

 ( دلُٛع١ َٔ ايهءنٜنج ايالص١َ يًُؼشف ايرتبٟٛ َٓٗن:1994ٚقذ حتٚسد احلُند )

اصٌ  ايتءنعٌ(: ٚةؼاٌُ ةكباٌ حت هانس املعًُاو َٚؼانعشِٖ  ٚةاٛ ش ايب٦ٝا١        نءنٜنج )ا ةضنٍ  ايتٛ ن1

 ايضضٝض١ يعًُٝنج ا ةضنٍ ٚايتٛاصٌ بِٗن

نءنٜنج  ٓٝا١ )ةكٓٝانج اإلػاشاف(: ٚةؼاٌُ ايتخطاٝ  يإلػاشاف  ٚاطاتخذاّ ااطانيٝا اإلػاشا ١ٝ           ن2

 املتٓٛع١  ٚٚعا اخلط  يتطٜٛش ايع١ًُٝ اإلػشا ١ٝن
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ؼٌُ لذٜاذ ااٖاذاف ايتعًُٝٝا١ ٚايظاًٛن١ٝ  ٚااتٝانس ااْؼاط١       نءنٜنج ايتخطٝ  ايذساطٞ: ٚة ن3

 املٓنطب١ن

نءنٜنج ة١ُٝٓ املعًُو: ٚةؼٌُ إحانس٠ ايٛاقعٝا١ ياذ٣ املعًُاو  ٚةُٓٝا١ اجتنٖانج إصلنبٝا١ ياذِٜٗ           ن4

 ٚإعذاد ٚاطتخذاّ املٛاسد ايتع١ًُٝٝ ايالص١َ يتطٜٛش حتدا٥ِٗن

ا املعًُاو باشٚح ايءشٜال ٚإحانس٠ دا عٝاتِٗ      نءنٜنج ايعٌُ َا اجلُنعنج: ٚةؼٌُ ةعنٌَ املؼشف َا  ن5

 يًعٌُ اجلُنعٞ  ٚإنظنبِٗ املٗنساج ايالص١َن

نءنٜنج ايرتب١ٝ املظتُش٠: ٚةع٢ٓ مبُنسط١ ايتعًِٝ املظتُش ٚإنظنب املعًُو َٗنساج ايُٓٛ ايزاةٞ   ن6

 ٚةبندٍ اخلرباجن

ساطاا١ٝ ٚةااذسٜا نءنٜاانج ةطااٜٛش املٓاانٖس: ٚةٗااتِ بإعااذاد ٚجتشٜااا ٚةطااٜٛش ٚةكااِٜٛ املٓاانٖس ايذ  ن7

 املعًُو ع٢ً ةٓءٝز ايرباَس املطٛس٠ن

نءنٜنج ايتكِٜٛ: ٚةتًخط   قذس٠ املؼشف ع٢ً ةكِٝٝ عًُ٘ ٚعٌُ اآلااشٜٔ ٚنازيو إنظانب     ن8

 املعًُو َٗنس٠ ايتكِٜٛ بأْٛاع٘ املختًء١ن

نءنٜاانج ايتغااٝري ٚايتطااٜٛش: ٚةؼااٌُ صضااش ايعٛاَااٌ املااؤحش٠   ايااتغري  ٚةٛفٝااا ْتاان٥س ايبضااٛذ     ن9

 طنج ايرتب١ٜٛ   ع١ًُٝ ايتخطٝ  يًتغٝري ٚايتطٜٛش ايرتبٟٛنٚايذسا

نءنٜاانج ايعالقاانج اإلْظاان١ْٝ: ٚةعاا" اصاارتاّ املعًُااو ٚارتٗاانداةِٗ  ٚا عاارتاف بكااذساةِٗ ٚإقنَاا١    ن10

 عالقنج طٝب١ َعِٗن

نءنٜنج ايتٛرٝ٘ ٚاإلسػند: ٚةع" نظا حك١ املعًُو يًتعبري عٔ صنرنةِٗ املٗٓٝا١ ٚايعُاٌ عًا٢     ن11

 ٙ احلنرنجنةًب١ٝ ٖز

 نءنٜنج إداس١ٜ: ٚةؼٌُ ة١٦ٝٗ ايب١٦ٝ املٓنطب١ يًُعًُو  يٝعًُٛا بهءن١ٜ ٚ نع١ًٝ ٚاط٦ُٓنٕن ن12

نءنٜنج ايعالقنج ايعن١َ: ٚةؼٌُ ا ٖتُنّ بت١ُٝٓ عالقنج إصلنب١ٝ بو املذسطا١ ٚاالتُاا احملًاٞ      ن13

 ٚةٛفٝا إَهنْنةٗن املؼرتن١ خلذ١َ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛن 

 

دج اإلداس٠ ايعن١َ يإلػشاف ايرتبٟٛ   ٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًاِٝ ايعانيٞ ايءًظاط١ٝٓٝ حتٖاِ     ٚقذ صذ

 :(٠2009 ايعن١َ يإلػشاف ايرتبٟٛ  )اإلداس ايهءنٜنج ايٛارا ةٛا شٖن   املعًِ ٖٚٞ

َشاعن٠   إحشا٤ املٓٗنش ايذساطٞ  عشض املند٠ ايتع١ًُٝٝ)حتٚ د: ايهءنٜنج امل١ٝٓٗ: ٚةؼٌُ عٓنصش اادا٤ ايتني١ٝ:

ٌ ايتع١ًُٝٝ  ااط١ً٦ ايضء١ٝ  يغ١ املعًِ  ايت١٦ٝٗ  ايءشٚم ايءشد١ٜ بو ايطًب١   إحنس٠ ايذا ع١ٝ  ايٛطن٥

 ن(إداس٠ ايٛقث  ايكِٝ ٚا جتنٖنج  اادا١ٝ٥ ٚايعك١ًٝ  ة١ُٝٓ َٗنساج ايطًب١  ايظًٛى ٚايب١٦ٝ ايضء١ٝ
  قااشا٠٤ ٚلًٝااٌ ايٓتاان٥س  يتٓااٛ  ٚايؼااُٛي١ٝا)حنْٝااند: نءنٜاانج ايتكااِٜٛ: ٚةؼااٌُ عٓنصااش اادا٤ ايتنيٝاا١: 

 ن(رذٍٚ املٛاصءنج  طزالج ايتكِٜٛ  ايتكِٜٛ ايزاةٞ  إزلنص حتعُنٍ ايتكِٜٛ  ةٛفٝا ْتن٥س ايتكِٜٛ

اخلضان٥ط    املعش ١ ايتخضضا١ٝ )حنيخند: نءنٜنج ايتُهٔ ايعًُٞ ٚايرتبٟٛ: ٚةؼٌُ عٓنصش اادا٤ ايتني١ٝ:

 ن(ايخكن ١ ايرتب١ٜٛ  ايُٓن١ٝ٥ يًطًب١

املٛاقااا   ا يتااضاّ بنيااذٚاّ  االقٝاانج املٗٓاا١)حت:سابعاند: ايهءنٜاانج ايؼخضاا١ٝ: ٚةؼااٌُ عٓنصااش اادا٤ ايتنيٝاا١ 

 ن(ا بتهنس ٚاإلبذا   ايتٛاصٌ  ايتعنٕٚ  امللٗش ايعنّ  ايطنس١٥

  املؼانسن١   ايتاذسٜا    املبندس٠ يًتاذسٜا )انَظند: نءنٜنج ايتطٛس املٗ": ٚةؼٌُ عٓنصش اادا٤ ايتني١ٝ:

 ن(إرشا٤ ااحبنذ  ايتعًِ ايزاةٞ
مشٛيٝا١    ةظًظٌ ايتضغري)ٚايتضغري ايَٝٛٞ: ٚةؼٌُ عٓنصش اادا٤ ايتني١ٝ: طندطند: نءنٜنج ايتخطٝ 

 َشارع١ اخلط١ن   لًٌٝ احملت٣ٛ  ااْؼط١  ايتكِٜٛ  ااٖذاف ٚةٓٛعٗن

ٚايتعًااِٝ ايعاانيٞ ٚ  إطاانس طااعٝٗن ٚمتنػااٝند َااا اطتٗاان اإلطاارتاةٝز١ٝ  كااذ بااذحتج ٚصاس٠ ايرتبٝاا١   

(  بتطبٝل ْلانّ اإلػاشاف ايرتباٟٛ املكاِٝ   َذاسطاٗن       2009/2010ايءًظط١ٝٓٝ َا بذا١ٜ ايعنّ ايذساطٞ )

ٖٚٛ حتصذ ااطنيٝا املظتخذ١َ يإلػشاف ع٢ً املذاسغ ٚةعشف َؼهالةٗن ٚاصتٝنرنةٗن ٚحتْؼطتٗن ٚٚاقعٗان  
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 ذاسغ حتطاٍٛ  ارت٠ ممهٓا١; حبٝاد ٜهإٛ:     ايرتبٟٛ ٚا رتُنعٞ  َٔ االٍ ةٛاراذ املؼاشف ايرتباٟٛ   املا    

حتقذس عًا٢ املتنبعا١ َٚتنبعا١      َتءشاند يًعٌُ اإلػشا   حتنخش ايتضنقند بنيع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ دااٌ املذسط١)

 :(٠2009 ايعن١َ يإلػشاف ايرتبٟٛ  )اإلداس ٜٚتِ ةٓءٝز ريو َٔ االٍ اآلةٞ(  ايتغرياج   املذسط١

ن٤ َذاسغ دلُٛعنج ايعٓنقٝاذ ٚرلطا  طاري املؼاش و     ٜكّٛ س٥ٝع قظِ اإلػشاف بإعذاد حتمسن 1

( َااذاسغ َتكنسباا١  5-3ايرتبااٜٛو   يٝااا املااذاسغ  حبٝااد ةتهاإٛ االُٛعاا١ ايٛاصااذ٠ َاأ )     

 رغشا ٝند  َا َشاعن٠ رٓع املذسغ  َٚظتٛاٖن  ٚعذد طالبٗنن

 ٜطًا املؼشف ايرتبٟٛ ع٢ً ايبطنق١ اإلػشا ١ٝ يًُعًُو قبٌ رٖنب٘ إت ايعٓكٛدنن 2
ٟ َٔ ايبٝث إت املذسط١ َبنػش٠ دٕٚ ايتٛر٘ إت املذٜش١ٜ  حتٚ ايعٛد٠ إيٝٗننن 3  ٜتٛر٘ املؼشف ايرتبٛ
 ٜتضشى املؼشف ايرتبٟٛ   َذاسغ االُٛع١ ايٛاصذ٠ إت صو ا ْتٗن٤ َٔ َٗنَ٘نن 4
 ٜخبث دٚاَ٘ ع٢ً ايظزٌ اخلنظ بنيضٜنساج اإلػشا ١ٝ   املذسط١نن 5
 ( اٜنّن7-5  االُٛع١ َٔ )ميهد املؼشف ايرتبٟٛ ن 6
 ٜءغٌ حتٕ ٜتٛارذ املؼشف ايرتبٟٛ   َذسطتو   ايّٝٛ ايٛاصذنن 7
طلضط ّٜٛ ٚاصذ يًُؼشف ايرتبٟٛ املكِٝ يًُهٛذ   املذٜشٜا١ ادا٤ َٗانّ إداسٜا١ حتٚ اطاتهُنٍ     ن 8

 نصٜنساج  حتٚ عكذ ٚسش ةشب١ٜٛ حتٚ ةع١ًُٝٝ  َا عشٚس٠ ايتأنذ َٔ ةظًِٝ ةكنسٜشٙ يش٥ٝع قظُ٘
ٜهًا س٥ٝع قظِ اإلػشاف املؼش و ايرتبٜٛو مبُٗنج َه١ًُ يعًُِٗ اإلػشا  )جلنٕ انصا١   ن 9

 إعذاد َٛاد ةذسٜب١ٝ(  ٚ  ٜؤحش ريو ع٢ً عًُِٗ   املذاسغ ايعٓكٛد١ٜن 
 

ىمشكلظىالدراسظىوأسئلتكاى
    ٝ ِ ٜٗااذف اإلػااشاف ايرتبااٟٛ إت لظااو عًُااٝو ايتعًااِٝ ٚايااتعًِ  ٚايٓٗااٛض مبظاات٣ٛ ايتعًاا

ٚحتطنيٝب٘ يًضضٍٛ ع٢ً ةعًِ ْٛعٞ  َٔ ااالٍ ا سةكان٤ بنيعٛاَاٌ املاؤحش٠  ٝٗان  ٚذلنٚيا١ ايتغًاا عًا٢         

ايتضذٜنج ايو ةٛارٗٗن  ٚةطٜٛش ايع١ًُٝ ايتعًُٝٝا١   عا٤ٛ ااٖاذاف اياو ةغآُتٗن طٝنطا١ ٚ ًظاء١        

(  َٚٓاز  2009ايرتباٟٛ    )اإلداس٠ ايعنَا١ يإلػاشاف   ايتعًِٝ   ٚصاس٠ ايرتبٝا١ ٚايتعًاِٝ ايعانيٞ ايءًظاط١ٝٓٝ    

ّ( ٖٚاٞ ةظاع٢ إت لظاو راٛد٠ ايتعًاِٝ صٝاد طبكاث اياٛصاس٠ حتطانيٝا          1994  ايعانّ )   ْؼأج ايٛصاس٠

إرشا٤ ٖزٙ ايذساط١   نٕإػشا ١ٝ َتعذد٠ ننٕ آاشٖن من  اإلػشاف ايرتبٟٛ املكِٝ  ٚيزيو اسةأ٣ ايبنصخ

 ٚميهٔ لذٜذ َؼه١ً ايذساط١ َٔ االٍ ااط١ً٦ ايتني١ٝ:

 َن دٚس من  اإلػشاف ايرتبٟٛ املكِٝ   س ا نءن١ٜ املعًُو َٔ ٚر١ٗ ْلش َذسا٤ املذاسغ؟ ( 1

 2 ِ بااناتالف اجلاآع  َٚظاات٣ٛ املذسطاا١ ٚاملؤٖااٌ ايعًُااٞ   ( ٖااٌ ختتًااا دسراا١ نءنٜاا١ املعًاا

 ؟ٚطٓٛاج اخلرب٠ ٚاملذٜش١ٜ ايو ٜعٌُ بٗن

 

ىفرضواتىالدراسظى
 :ايضءش١ٜ ايتني١ٝ ١ايءشعٝٚيإلرنب١ عٔ حتط١ً٦ ايذساط١ صنغ ايبنصخنٕ  

       ( ةٛرذ  شٚم راج د ي١ إصضن١ٝ٥ ٖنَا١ عٓاذ َظات٣ٛ ايذ يا١α =0.05   دسرا١ نءان٠٤   )

بناتالف اجلٓع  َٚظت٣ٛ املذسط١  ٚاملؤٖاٌ ايعًُاٞ  ٚطآٛاج اخلارب٠  ٚاملذٜشٜا١ اياو        املعًِ/٠

 ٜعٌُ بٗن َذٜش املذسط١ن

 

ىأهدافىالدراسظى
 :إتٖذ ث ايذساط١ ايتعشف   

ٚس مناا  اإلػااشاف املكااِٝ   س ااا نءاان٠٤ املعًُااو ايعاانًَو   َااذٜشٜنج ايرتبٝاا١ ٚايتعًااِٝ     د ن1

 رٓٛب ايغء١ ايغشب١ٝن
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حتحش بعض املاتغرياج ايٛفٝءٝا١ ٚايذميٛاشا ٝا١   دسرا١ نءان٠٤ املعًُاو ايعانًَو           ن2

 َذٜشٜنج ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ   رٓٛب ايغء١ ايغشب١ٝن

 

ىأهموظىالدراسظىى
 ط حت١ُٖٝ ٖزٙ ايذساط١ مبن ٜأةٞ:ميهٔ ةًخٝ  

ْتن٥س ٖزٙ ايذساط١ قذ ةءٝذ املظؤٚيو   ٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ايعنيٞ ايءًظاط١ٝٓٝ   َعش ا١    -1

 دٚس اإلػشاف ايرتبٟٛ املكِٝ   س ا نءن٠٤ املعًُون 

قذ ةظنعذ ْتن٥س ٖزٙ ايذساط١   ةطٜٛش اإلداساج ايتع١ًُٝٝ   ايغء١ ايغشب١ٝ َٔ االٍ ايبضد  -2

عٔ حتمننط إػشا ١ٝ رذٜذ٠ ايعٛاٌَ َٔ حترٌ ةعضٜض ممنسط١ ٖزا ايُٓ  َٔ اإلػشاف حتٚ ايبضد 

عٔ حتمننط رذٜذ٠ ةؤدٟ إت س ا نءن٠٤ املعًُو يًٛصٍٛ إت اهلذف املٓؼٛد   لظو راٛد٠  

 ايتعًِٝ ٚايتعًِن

ٚياث دٚس  ٚايو ةٓن -ع٢ً صذ عًِ ايبنصخنٕ-   ًظطو  ٖزٙ ايذساط١ ةعذ َٔ ايذساطنج ااٚت -3

اإلػشاف ايرتبٟٛ املكِٝ   س ا نءن٠٤ املعًُو   َذٜشٜنج رٓٛب ايغاء١ ايغشبٝا١ َأ ٚرٗا١     

ُٜؼهٌ إحشا٤ً يًُهتب١ ايرتب١ٜٛ بنجلذٜذ َٔ ايذساطنجن  ْلش املعًُو حتْءظِٗ  ممن 
 

ىحدودىالدراسظى
 ةتضذد صذٚد ٖزٙ ايذساط١ مبن ٜأةٞ:  

٤ املذاسغ ايعنًَو   َذاسغ َذٜشٜنج ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ احلذٚد املهن١ْٝ: ةكتضش ايذساط١ ع٢ً َذسا -1

  ذلن ل١ اخلًٌٝ ) َذاسغ َذٜش١ٜ مشانٍ اخلًٝاٌ  َاذاسغ َذٜشٜا١ اخلًٝاٌ  َاذاسغ َذٜشٜا١        

 رٓٛب اخلًٌٝ(ن

احلذٚد ايض١َٝٓ: ةتضذد ْتن٥س ايذساط١ بنيءرت٠ ايض١َٝٓ ايو حترشٜث  ٝٗن ٖٚاٞ   ايءارت٠ َأ ػاٗش      -2

 ن١2012 اٜنس /ٚصت٢ ْٗنٜ 2012ْٝظنٕ /

احلذٚد ايبؼش١ٜ: ةكتضش ايذساط١ ع٢ً َعش ١ دٚس من  اإلػشاف املكِٝ   س ا نءن٠٤ املعًُاو     -3

َذٜشٜنج ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ   ذلن لا١ اخلًٝاٌ  حبٝاد ةؼاٌُ يٝاا َاذسا٤ املاذاسغ   َاذٜشٜنج         

 ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ   ذلن ل١ اخلًٌٝن

 

ىالمصطلحاتىاإلجرائوظ
ٕ بت عشٜا املضطًضنج ايٛاسد٠   ايذساط١ ٚ كند يًتعشٜءنج ايٛاسد٠   املشارا ايعشب١ٝ قنّ ايبنصخن

ٚاارٓب١ٝ  ٚطٝتِ ةعشٜا بعض املضطًضنج ٚ كن خلرباج ايبنصخنٕ ايزاة١ٝ  ٚ ُٝن ًٜٞ ةعشٜا يابعض  

 َضطًضنج ايذساط١:

 

ن ايتءنعٌ ايبٓن٤ : "ع١ًُٝ ةعن١ْٝٚ ةؼخٝض١ٝ ل١ًًٝٝ عالر١ٝ َظتُش٠ ٜتِ َٔ االهلاإلػشاف ايرتبٟٛ

(ن 1986ٚاملخُش بو املؼشف ايرتبٟٛ ٚاملعًِ بٗذف لظو ٚةطٜٛش ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝ"ن )ْؼٛإ  

ٜٚعشف ع٢ً حتْ٘: "ع١ًُٝ ةٗذف إت لظو حتدا٤ املعًُو ٚةطٜٛش حتطنيٝا ٚٚطن٥ٌ عًُِٗ بكضذ ايش ا 

 (ن1984ايعشب١ٝ يًرتب١ٝ ٚايخكن ١ ٚايعًّٛ  َٔ َشدٚد ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ ٚلكٝل حتٖذا ٗن"ن )املٓل١ُ 

: "يٝا اجلٗٛد املٓل١ُ ايو ٜبزهلن املظؤٚيٕٛ يكٝند٠ املعًُو ٚايعنًَو   اإلػشاف ايرتبٟٛ احلذٜد

 (ن1985احلكٌ ايرتبٟٛ   دلنٍ لظو ايتعًِٝ َٗٓٝند"ن )اا ٓذٟ  
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٢ً املذاسغ ٚةعشف َؼهالةٗن ٚاصتٝنرنةٗن : "حتصذ ااطنيٝا املظتخذ١َ يإلػشاف عاإلػشاف ايرتبٟٛ املكِٝ

ٚحتْؼطتٗن ٚٚاقعٗن ايرتبٟٛ ٚا رتُنعٞ  َٔ االٍ ةٛارذ املؼشف ايرتبٟٛ   املذاسغ حتطٍٛ  رت٠ ممه١ٓ; 

يًٓٗٛض بنيٛاقا ايتعًُٝٞ حبٝد ٜهٕٛ حتنخش ايتضنقند بنيع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ دااٌ املذسط١  َٚتءشاند 

َٚالصل١ ايتغرياج   املذسط١د"ن )اإلداس٠ ايعن١َ يإلػشاف ايرتبٟٛ   يًعٌُ اإلػشا   ٚاقذس ع٢ً املتنبع١

 (ن2009

ٜٚعشف ايبنصخنٕ اإلػشاف ايرتبٟٛ املكِٝ بأْ٘: حتطًٛب إػشا  ٜؼٌُ املذاسغ ايعٓكٛد١ٜ  

ٜٚتغُٔ دٚاّ املؼشف   املذسط١ َٔ بذا١ٜ ايذٚاّ املذسطٞ صت٢ ْٗنٜت٘  ٚةهٕٛ ١َُٗ املؼشف املكِٝ   

ةٓءٝز ايضٜنساج ايضء١ٝ بنإلعن ١ إت ايتعشف ع٢ً َؼهالج املذسط١ ٚاصتٝنرنةٗن ٚايعٌُ َا  ٖزا ايُٓ 

َذٜش املذسط١ َٔ حترٌ ةعضٜض اإلصلنبٝنج املٛرٛد٠   املذسط١  ٚذلنٚي١ ايتخًط َٔ ايظًبٝنج ٚةزيٌٝ 

 ايعكبنج َٔ حترٌ ايٛصٍٛ إت ْلنّ ةشبٟٛ  عنٍ ٚلظو ْٛع١ٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِن

 

ىتىالسابقظالدراسا
  " احلنرنج املتُٝض٠ يإلػشاف ٚاادٚاس املءض١ً ٚمن  اإلػشاف" (  بعٓٛإ.1997Ziporaدساط١  )-

ٖذ ث ايذساط١ إت لذٜذ ا صتٝنرنج املتُٝض٠ يإلػشاف ٚاادٚاس املءض١ً ٚمن  اإلػشاف  ٚةهْٛث   

ن ٚقذ حتػنسج ايذساط١ حتٕ ( َؼشف َذسطٞ   إطشا٥ٌٝ َا َظتٜٛنج ارب٠ رلتًء202١ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ )

املؼشف ايرتبٟٛ ايزٟ ةكٌ اربة٘ عٔ طبا طٓٛاج ٜعرب بنطتُشاس عٔ صنرنج عني١ٝ ع٢ً بٓذ ٚاصذ 

 َكنس١ْ َا املؼش و اانخش ارب٠ن

 

(  بعٓٛإ " دٚس املؼشف ايرتباٟٛ   ةُٓٝا١ نءنٜانج َعًُاٞ املاٛاد ا رتُنعٝا١         2004دساط١ احلظو )-

 ًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ"املشص١ً ايخن١ْٜٛ   امل

ٖذ ث ايذساط١ ايتعشف إت دٚس املؼشف ايرتبٟٛ   ة١ُٝٓ نءنٜنج َعًُٞ املٛاد ا رتُنع١ٝ   املشص١ً    

  ٚرٗانج ْلاش ناٌ َأ َؼاش  املاٛاد        -إٕ ٚراذج  -ايخن١ْٜٛ مبذ١ٜٓ ايشٜنض  ٚايتعشف ع٢ً ايءاشٚم  

املؼاشف ايرتباٟٛ   ةُٓٝا١ نءنٜانج َعًُاٞ املاٛاد       ا رتُنع١ٝ ٚعًُٞ املٛاد ا رتُنع١ٝ   ٜتعًل بذٚس 

ا رتُنعٝاا١ بنملشصًاا١ ايخنْٜٛاا١  ٚاقاارتاح بعااض احلًااٍٛ ايااو ةظااِٗ   ةُٓٝاا١ نءنٜاانج َعًُااٞ املااٛاد      

ا رتُنع١ٝ  اطتخذَث ايذساط١ املٓٗس ايٛصاءٞ ايتضًًٝاٞ  ٚقاذ ةٛصاًث ايذساطا١ إت ايٓتان٥س ايتنيٝا١:         

( بو َؼاش  املاٛاد ا رتُنعٝا١ ٚ كاند     05ن0عٓذ َظت٣ٛ ايذ ي١ )عذّ ٚرٛد  شٚم راج د ي١ إصضن١ٝ٥ 

  عذّ ٚرٛد  شٚم راج د ي١  ملتغرياج املؤٌٖ ايذساطٞ  ٚاخلرب٠   ايتذسٜع  ٚاخلرب٠   اإلػشاف ايرتبٟٛن

( باو َعًُاٞ املاٛاد ا رتُنعٝا١ ٚ كاند ملاتغرياج املؤٖاٌ ايذساطاٞ          05ن0إصضن١ٝ٥ عٓاذ َظات٣ٛ ايذ يا١ )   

( باو َؼاش  املاٛاد    05ن0  ٚرٛد  شٚم راج د ي١ إصضن١ٝ٥ عٓذ َظات٣ٛ ايذ يا١ )   ٠   ايتذسٜعنٚاخلرب

ٚ  ع٤ٛ ايٓتن٥س  ا رتُنع١ٝ ٚاملٛاد ا رتُنع١ٝ سلٛ دلن ج ايذساط١ ٚيضنحل َؼش  املٛاد ا رتُنع١ٝن

ملٛاد ا رتُنع١ٝ  حتٚصث ايذساط١ ايعذٜذ َٔ ايتٛصٝنج َٓٗن: ايعٌُ ع٢ً س ا نءنٜنج َؼش  َٚعًُٞ ا

ٚعا عٛاب  صنس١َ ٚػشٚط دقٝك١ ياليتضنم   اإلػاشاف ايرتباٟٛ  ةهخٝاا ايتاذسٜا حتحٓان٤ اخلذَا١         

 نءنٜنج إداس٠ ايضا ٚطشا٥ل ايتذسٜع ٚةكٓٝنج ايتعًِٝ ٚايعالقنج اإلْظن١ْٝن

 

ْ  2005دساطاا١ ايهااٛيٞ )- ٜٛاا١ بنجلُٗٛسٜاا١ (  بعٓااٛإ " ايهءنٜاانج ايالصَاا١ ملعًااِ اجلغشا ٝاان   املشصًاا١ ايخن

 اي١ُٝٓٝ/ دساط١ ةكٛمي١ٝ"ن

ٖذ ث ايذساط١ إت ةكاِٜٛ ايهءنٜانج ايالصَا١ ملعًُاٞ اجلغشا ٝان بنملشصًا١ ايخنْٜٛا١ بانيُٝٔ  َأ ااالٍ              

اخلشٚش بكن١ُ٥ هلزٙ ايهءنٜنج ايالص١َ ٚإت َعش ١ َظت٣ٛ لككٗن يذ٣ َذسطٞ اجلغشا ٝن  ٚريو بٗذف 

( َعًِ 90ايالص١َ يتعًِٝ اجلغشا ٝن  ٚقذ ةهْٛث ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ )لظو حتدا٥ِٗ ٚإنظنبِٗ ايهءنٜنج 

( َذسط١ ةؼهٌ املذاسغ ايخن١ْٜٛ   ذلن ل١ رَنس  نُن مت 30َٚع١ًُ بنملشص١ً ايخن١ْٜٛ َٛصعو ع٢ً )

( ْظخ َٔ ا طتبنْنج ع٢ً َٛرٗٞ َٚٛرٗانج اجلغشا ٝان  ٚقاذ اشراث ايذساطا١ إت ايٓتان٥س       10ةٛصٜا )

ايهءنٜنج يذ٣ َعًُٞ اجلغشا ٝن َتضكك١ بنطتخٓن٤ نءنٜتو    ١٦ ايٛطن٥ٌ ايتع١ًُٝٝ   ن يٝا1ايتني١ٝ:
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ن صضًث ايكن١ُ٥ ايه١ًٝ يًهءنٜنج ع٢ً َظت٣ٛ لكل َتٛط  2ٚنءن١ٜ ٚاصذ٠   ا اتبنساج ٚايتكِٜٛن

 ن صضٌ ذلٛس ايهءنٜنج ايؼخض3١ٝيذ٣ َعًُٞ َٚعًُنج اجلغشا ٝن َٔ ٚر١ٗ ْلش حت شاد ع١ٓٝ ايذساط١ن

ن 4ع٢ً َظت٣ٛ لكل َتٛط  يذ٣ َعًُٞ َٚعًُنج اجلغشا ٝان َأ ٚرٗا١ ْلاش حت اشاد عٝٓا١ ايذساطا١ن       

صضٌ ذلٛس ايهءنٜنج ايع١ًُٝ ع٢ً َظت٣ٛ لكل َتٛط  َشةءا يذ٣ َعًُٞ َٚعًُنج اجلغشا ٝن َأ  

ن صضاٌ ذلاٛس ايهءنٜانج املٗٓٝا١ عًا٢ َظات٣ٛ لكال َتٛطا  ياذ٣          5ٚر١ٗ ْلش حت شاد ع١ٓٝ ايذساطا١ن 

ن   ةٛرذ  اشٚم راج د يا١ إصضان١ٝ٥    6َٚعًُنج اجلغشا ٝن َٔ ٚر١ٗ ْلش حت شاد ع١ٓٝ ايذساط١نَعًُٞ 

بو َتٛط  آسا٤ املؼش و ايرتبٜٛو َٚتٛط  آسا٤ املعًُو صٍٛ َظت٣ٛ لكل ايهءنٜنج ايالص١َ ملعًُاٞ  

    ٗ ن  شٚقاند دايا١   َٚعًُنج اجلغشا ٝن بنطتخٓن٤ نءنٜنج ايٛطن٥ٌ ايتع١ًُٝٝ املٗٓٝا١ اياو حتفٗاشج َتٛطاطنة

ن   ةٛراذ  اشٚم راج د يا١ إصضان١ٝ٥ باو َتٛطا  آسا٤       7يضنحل املؼش و ايرتباٜٛون  01ن0عٓذ َظت٣ٛ 

املعًُو املؤًٖو ةشبٜٛند ٚاملعًُو اري املاؤًٖو ةشبٜٛاند صاٍٛ لكال ايهءنٜانج ايالصَا١ ملعًُاٞ َٚعًُانج         

سا٤ املعًُاو ٚآسا٤ املعًُانج رٟٚ اخلارباج    ن   ةٛرذ  شٚم راج د ي١ إصضان١ٝ٥ باو َتٛطا  آ   8اجلغشا ٝنن

ٚ  عا٤ٛ ايٓتان٥س    ايط١ًٜٛ ٚايكضري٠ ٚاملتٛطط١ صٍٛ َظت٣ٛ لكل ايهءنٜنج ايالصَا١ ملعًاٞ اجلغشا ٝانن   

ايظنبك١ اشرث ايذساط١ بعذ٠ ةٛصٝنج حتُٖٗن إعاند٠ ايٓلاش   ْلانّ ايكباٍٛ   نًٝانج ايرتبٝا١ عأُ        

ن ١ رنْاا ةطبٝكاٞ ملاند٠ طاشم ايتاذسٜع  ايعُاٌ عًا٢        َعنٜري ةغُٔ صاالص١ٝ ايطنياا يًذساطا١  إعا    

 لظو ٚعا املعًُو ا رتُنعٞ ٚاملعنػٞ 

بعٓااٛإ " ايتااٛةشاج ٚاملؼااننٌ ايااو ةٛاراا٘ إداس٠ املااذاسغ ايخنْٜٛاا١ يااذ٣    ( Zepeda,  2006دساطاا١ )-

 ذلنٚيتٗن يتغٝري ايُٓ  اإلػشا "ن

يو ةٛار٘ إداس٠ املذاسغ ايخن١ْٜٛ يذ٣ ٖذ ث ايذساط١ إت ةظزٌٝ ٚةًخٝط ايتٛةشاج ٚاملؼننٌ ا  

ذلنٚيتٗن يتغٝري ايُٓ  اإلػشا ن ٚحتػنسج ايبٝنْنج إت حتْ٘ بغض ايٓلش عٔ اإلطرتاةٝز١ٝ  إٕ املؼنسنو 

 ٜشابٕٛ بنإلػشاف ع٢ً املذسطون

 (  بعٓٛإ " دٚس املؼشف ايرتباٟٛ   س اا نءان٠٤ اادا٤ اياٛفٝءٞ ملعًُاٞ ايرتبٝا١      2008دساط١ ايذٚطشٟ )-

   املشص١ً ا بتذا١ٝ٥ َٔ ٚر١ٗ ْلش املعًُو"ن ايء١ٝٓ

ٖذ ث ايذساط١ ايتعشف إت دٚس املؼشف ايرتبٟٛ   س اا نءان٠٤ اادا٤ اياٛفٝءٞ ملعًُاٞ ايرتبٝا١ ايءٓٝا١          

املتعًكا١ بنإلملاانّ بناطاع ايرتبٜٛاا١   إعااذاد اياذسٚغ ٚةطبٝكٗاان  ٚاطااتخذاّ ايظابٛس٠ ٚايهتااا املذسطاا١ٝ     

ِ املظتُشن ٚةهٔ دلتُا ايذساط١ َٔ يٝا ٚايٛطن٥ٌ ايتعً ١ُٝٝ اااش٣ ٚإداس٠ ايءضٌ ٚا ٖتُنّ بنيتكٜٛ

َعًُٞ ايرتب١ٝ ايء١ٝٓ بنملشص١ً ا بتذا١ٝ٥   َذٜٓا١ ايشٜانض  ٚمت ااتٝانس عٝٓا١ عؼاٛا١ٝ٥ ةهْٛاث َأ        

ض ( َعًُند  ٚاطاتخذّ ايبنصاد ا طاتبن١ْ جلُاا املعًَٛانج  ٚقاذ حتفٗاشج ْتان٥س ايذساطا١ قضاٛس بعا           45)

١ٝ إت  ضٌ نٌ صا دساطٞ يٛصذٙ   د رت ايتضغري ٚاطتخذاّ املؼش و   ةٛرٝ٘ َعًُٞ ايرتب١ٝ ايءٓ

ايٛطن٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ٚا ٖتُنّ بنيتكِٜٛ املظتُش  ٚيكذ ننٕ ٖٓنى َعٛقانج لاٍٛ دٕٚ لكٝال املؼاشف     

ن إياضاّ املؼاشف   2ن عاذّ اٖتُانّ املظاؤٚيو بتكشٜاش املؼاشف ايرتباٟٛن       1ايرتبٟٛ َن ٜضبٛ إيٝا٘ ٚاياو َٓٗان:   

ن حتٕ 1ٚ  ع٤ٛ َن ةٛصًث إيٝ٘ ايذساط١   كذ قذّ ايبنصد عاذداد َأ ايتٛصاٝنج َٓٗان:     بناعُنٍ اإلداس١ٜن

ٜكّٛ املؼشف ايرتبٟٛ بنيتأنٝذ ع٢ً  ضٌ نٌ صا دساطٞ يٛصذٙ   د رت ايتضغري َا عشٚس٠ سبا   

ن حتٕ ٜؼزا 3ن حتٕ ٜٛر٘ املؼشف ايرتبٟٛ املعًِ إت نٝء١ٝ ٚعا اط١ ايتذسٜع اي١َٝٛٝن 2ايءضًو َعندن 

 ؼشف ايرتبٟٛ املعًُو ع٢ً صٜنس٠ قظِ ايٛطن٥ٌ ايتع١ًُٝٝنامل

 (  بعٓٛإ " ايتطٛساج احلذٜخ١   ةكِٝٝ اإلػشاف ايرتبٟٛ"نre la,nhoG, 2008دساط١ )-

ٖذ ث ايذساط١ إت َٓنقؼ١ ايتطٛساج احلذٜخ١   ةكِٝٝ اإلػشاف ايرتبٟٛ   َٓطك١ ػٓغٗنٟ   ايضو    

 س إصلنب١ٝ ٚطًب١ٝ يإلػشاف ايرتبٟٛ ع٢ً ةطٜٛش ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝنٚقذ نؼءث ايذساط١ عٔ ٚرٛد آحن

 

ىىتطلوقىصامىصلىىالدراساتىالسابقظ
بعذ ا طتعشاض ايظنبل يًذساطنج ايظنبك١ ايعشب١ٝ ٚاارٓب١ٝ ةٛصٌ ايبنصخو إت حتٕ َٛعٛ    

ٚعالقت٘  بٟٛاإلػشاف ايرتصٝد ةٓنٚيث دساطنج عذٜذ٠  قذ صلٞ بنٖتُنّ ايبنصخو اإلػشاف ايرتبٟٛ
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اشا ١ٝ عذ٠ يذ٣  ٦نج نخري٠ ع٢ً َظت٣ٛ ايطًب١ ٚاملعًُو ٚاملؼش و ٚايعنًَو   ٛمبتغرياج دمي

 دلن ج رلتًء١ن

اطتءند ايبنصخو َٔ ٖزٙ ايذساطنج   ايتعشف إت دلن ج ايذساط١ َٚتغرياةٗن ٚااطنيٝا اإلصضن١ٝ٥     

ٚدلن ةٗن ٚ كشاةٗن  نُن اطتءند َٔ ايٓتن٥س ٚايتٛصٝنج  لًٌٝ ْتن٥زٗن ٚنزيو   بٓن٤ بٓٛد ا طتبن١ْ

َٚٔ رنْا آاش اطتءند ايبنصخو َٔ ٖزٙ ايذساطنج    ٚاملكرتصنج ايو اشرث بٗن ٖزٙ ايذساطنجن

ةضُِٝ ا طتبن١ْ اخلنص١ بٗزٙ ايذساط١ ٚنزيو   دلنٍ َٓٗز١ٝ ايبضد ٚحتطًٛب٘   كذ حتطُٗث ةًو 

 نخلرباج ايٛاسد٠  ٝٗننايذساطنج   إحشا٤ ٖزٙ ايذساط١ ب

ٚختتًا ٖزٙ ايذساط١ عٔ ايذساطنج ايظنبك١ َٔ صٝد ااتالف دلتُا ايذساط١ ٚعٝٓتٗن  ٚايءرت٠   

 إرشا٤ ايذساط١ن بنإلعن ١ إت َهنٕ  ايض١َٝٓ ايو حترشٜث  ٝٗن ايذساط١ املٝذا١ْٝ

ر١ٗ ْلش َذسا٤ َذاسغ ٚةأةٞ ٖزٙ ايذساط١ يتكِٝٝ اإلػشاف ايرتبٟٛ املكِٝ يذ٣ َعًُٞ املذاسغ َٔ ٚ  

َذٜشٜنج ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ   ايغء١ ايغشب١ٝ ٚعالقت٘ بنملتغرياج ايذميغشا ١ٝ  إمينْند َٔ ايبنصخنٕ 

بأ١ُٖٝ صٜند٠  نع١ًٝ اإلػشاف ايرتبٟٛ املكِٝ ٚرذٚاٙ حِ َظنُٖت٘ ايعني١ٝ   ا سةكن٤ مبظت٣ٛ ايعًُٝنج 

 ؼش و   َذٜشٜنج ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ   ايغء١ ايغشب١ٝناإلػشا ١ٝ ٚاخلذَنج ايء١ٝٓ املكذ١َ َٔ نن ١ امل

 

ىمنكجىالدراسظ
ٚاطاتخذّ ايبنصخانٕ      2012ٚحتٜانس َأ عانّ     2012حترشٜث ٖزٙ ايذساط١ َن بو ْٝظنٕ َٔ عانّ    

إزلنصٖن املٓٗس ايٛصءٞ ايتضًًٝٞ بنعتبنسٙ املٓٗس ايزٟ ٜكّٛ بٛصا ايلانٖش٠ ٚدساطاتٗن ٚياا ايبٝنْانج     

 قٝك١  ٚملال٥ُت٘ ملخٌ ٖزا ايٓٛ  َٔ ايذساطنجن ٚاملعًَٛنج ايذ

 

ىمجتمعىالدراســــظى
ةهاإٛ دلتُااا ايذساطاا١ َاأ يٝااا َااذسا٤ املااذاسغ ايعاانًَو   َااذٜشٜنج ايرتبٝاا١ ٚايتعًااِٝ     

( َاذٜش/٠ َذسطا١  ٚ كاند ملضاندس     380ذلن ل١ اخلًٌٝ  ٚايزٜٔ ِٖ ع٢ً سحتغ عًُِٗ صٝد بًغ عذدِٖ )

 ( ٜبو ةٛصٜا ا شاد دلتُا ايذساط1:١  ٚاجلذٍٚ )2012يعنيٞ يًعنّ ٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ا

 

 صظا املذٜش١ٜن (: ةٛصٜا حت شاد دلتُا ايذساط1١رذٍٚ )

 عذد انًذراء انًذيريت انرقى

 93 ِذ٠ش٠خ شّبي اٌخ١ًٍ 0

 033 ِذ٠ش٠خ اٌخ١ًٍ 3

 068 ِذ٠ش٠خ عٕٛة اٌخ١ًٍ 0

 083 اٌّغّــــــــــٛع

 

ىصونظىالدراسظ
َاذٜش   380بنصخنٕ بتٛصٜا ا طتبن١ْ ع٢ً يٝا حت شاد دلتُا ايذساطا١ ٚايبانيغ عاذدِٖ    قنّ اي

ٞ   5ن71) اطتبن١ْ حتٟ َن ْظبت٘ 272َٚذٜش٠  ٚمت اطرتداد  ٖٚاٞ عٝٓا١ ممخًا١     %( َٔ صزِ االتُاا ايهًا

 إصضن٥ٝندن 

 صظا َتغرياج ايذساط١ (: ةٛصٜا حت شاد ع١ٓٝ ايذساط2١) رذٍٚ

 يى انناقصتانق انعذد انًتغيراث انرقى

 - 373 اٌغٕظ 0

 - 373 ِغزٜٛ اٌّذسعخ 3

 - 373 اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ 0

 - 373 عٕٛاد اٌخجشح 4

 - 373 اٌّذ٠ش٠خ اٌزٟ ٠ؼًّ ثٙب اٌّٛظف 5
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ىأداةىالدراسظ
( يكٝانغ نءان٠٤ املعًاِ  ٚقاذ     2009قنّ ايبنصخنٕ بنطتخذاّ اطتبن١ْ اإلداس٠ ايعنَا١ يإلػاشاف ايرتباٟٛ )     

 مبزًُٗن َٔ قظُو: ةهْٛث ا طتبن١ْ

  :ٚضلتٟٛ ٖزا اجلض٤ ع٢ً َتغرياج ايذساط١ ايذميٛاشا ١ٝ ٖٚٞ: ايكظِ ااٍٚ

 املؤٌٖ ايعًُٞ  طٓٛاج اخلرب٠  املذٜش١ٜ ايو ٜعٌُ بٗن املٛفا(ن )اجلٓع  َظت٣ٛ املذسط١ 

رنبا١  (  كش٠ ةٓنٚيث  شعٝنج ايبضد ٚاإل52ٜٚتهٕٛ َٔ ) ايكظِ ايخنْٞ: ٜٚكٝع دسر١ نءن٠٤ املعًُو

َٓخءغ١  َٓخءغ١   َتٛطط١  عني١ٝ  )عني١ٝ رذا ٚقذ ننْث إرنب١ ٖزٙ ايءكشاج عٔ حتط١ً٦ ايذساط١

 (ن3نُن   اجلذٍٚ ) رذاد(  ٚقذ مت ةكظِٝ ٖزا ا طتبٝنٕ

 (: ذلنٚس ايذساط١ ايش٥ٝظ١ٝن3رذٍٚ )

 عذد انفقراث انًحور انرقى

 33 اٌىفب٠بد ا١ٌّٕٙخ 0

 9 وفب٠بد اٌزم٠ُٛ 3

 0 اٌزّىٓ اٌؼٍّٟ ٚاٌزشثٛٞوفب٠بد  0

 8 اٌىفب٠بد اٌشخص١خ 4

 6 وفب٠بد اٌزطٛس إٌّٟٙ 5

 6 وفب٠بد اٌزخط١ػ ٚاٌزحع١ش ا١ٌِٟٛ 6

 53 اٌّغّٛع

 

ىصدقىاألداة
ٜعارب صاذم اادا٠ عاأ َاذ٣ صااذم اادا٠ املظاتخذ١َ   قٝانغ َاان ٚعاعث يكٝنطاا٘  ٚقاذ قاانّ        

 ملختضو   املٝذإ ايرتباٟٛ ٚاإلداسٟ  ٚرٟٚ اخلارب٠  ع٢ً عذد َٔ احملهُو ٚا ا طتبن١ْايبنصخنٕ بعشض 

  رنَع١ ايكذغ  ٚرنَع١ اخلًٌٝ  ٚرنَع١ ايكذغ املءتٛص١  ٚرنَع١ بٛيٝتهٓو  ًظاطو ٚعاذد َأ    

( ذلهُاند َاأ  ًاا١ ػااٗنداج  18رٟٚ اخلارب٠   َااذٜشٜنج ايرتبٝاا١ ٚايتعًااِٝ  صٝاد بًااغ عااذد احملهُااو )  

يرتب١ٝ  ٚقذ مت ةعذٌٜ  كشاج ا طتبن١ْ ٚ ل املالصلنج ٚايتعاذٜالج  ايذنتٛساٙ ٚاملنرظتري   اإلداس٠ ٚا

املكرتص١  ٚحتعٝذ صٝنا١ ا طتبن١ْ بؼهًٗن ايٓٗن٥ٞ ٚ كند يزيو  ٚقذ ننٕ ايغشض َأ رياو احلهاِ عًا٢     

دسراا١ َٓنطااب١ ايءكااشاج  ٚٚعااٛصٗن ٚاْتُن٥ٗاان يًُزاانٍ  ٚطااال١َ ايضااٝنا١ ايًغٜٛاا١  ٚبٓاان٤ً عًاا٢ آسا٤       

ُٝضابي عاذد            َٚكرتصنج احملهُاو  مّت ةعاذٌٜ صاٝنا١ بعاض ايءكاشاج ياغٜٛاند  ٚصازف بعاض ايءكاشاج  ي

 ن(  كش52٠ كشاج ا طتبن١ْ )

 

ىثباتىاألداة
يًتضكل َٔ حبنج حتدا٠ ايكٝنغ مت  ضط ا ةظنم اياذااًٞ ٚايخبانج يءكاشاج ا طاتبن١ْ حبظانب      

 (ن 4) (  ٚريو ٚ ل اجلذٍٚ(Cronbach's alphaَعنٌَ نشْٚبنخ حتيءن 

ٚايذسر١ ايه١ًٝ صظاا   مبزن ج ايذساط١(: َضءٛ ١ َعنَالج ايخبنج ابعند ايذساط١ اخلنص١ 4رذٍٚ )

 َعنَالج ايخبنج نشْٚبنخ حتيءنن

 قيًت أنفا عذد انفقراث يجاالث انذراست

 3.948 33 اٌىفب٠بد ا١ٌّٕٙخ

 3.933 9 وفب٠بد اٌزم٠ُٛ

 3.847 0 وفب٠بد اٌزّىٓ اٌؼٍّٟ ٚاٌزشثٛٞ

 3.904 8 اٌىفب٠بد اٌشخص١خ

 3.903 6 وفب٠بد اٌزطٛس إٌّٟٙ

 3.894 6 وفب٠بد اٌزخط١ػ ٚاٌزحع١ش ا١ٌِٟٛ

 3.976 53 اٌذسعخ اٌى١ٍخ
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( حتٕ قُٝاا١ َعنَااٌ ايخباانج صظااا نشْٚباانخ حتيءاان قااذ ةشاٚصااث َاان     4ٜتغااي َاأ اجلااذٍٚ )   

ج   صاو  عًا٢ حتعًا٢ َعنَاٌ حبان     املٗٓٝا١ بنيهءنٜانج  (  صٝاد صضاٌ االانٍ املتعًال     948ن0( ٚ)847ن0بو)

ع٢ً حتد٢ْ َعنَاٌ حبانج  ٚحتاارياد بًغاث قُٝا١ حتيءان        بهءنٜنج ايتُهٔ ايعًُٞ ٚايرتبٟٛصضٌ االنٍ املتعًل 

 (  ٖٚٞ بؼهٌ عنّ َعنَالج حبنج عني١ٝ ممن ٜؼري إت دق١ حتدا٠ ايكٝنغن976ن0ع٢ً ايذسر١ ايه١ًٝ )

 

ىإجراءاتىالدراسظ
ايع١ٓٝ  قنّ ايبنصخنٕ مبشارع١ املظؤٚيو بعذ ايتأنذ َٔ صذم ٚحبنج حتدا٠ ايذساط١  ٚلذٜذ   

  ٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ايعنيٞ ايءًظط١ٝٓٝ  صٝد متث املٛا ك١ ع٢ً إرشا٤ َخٌ ٖزٙ ايذساط١  ٚايظُنح 

َذٜشٜنج ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ   ذلن ل١ اخلًٌٝ  صٝد مت  بتٛصٜا ا طتبن١ْ ع٢ً َذسا٤ املذاسغ ايعنًَو  

 اطتبن١ْن 380ةٛصٜا 

 

ىطالجظىاإلحصائوظالم
بعذ يا بٝنْنج ايذساط١ قنّ ايبنصخنٕ مبشارعتٗن ٚرياو متٗٝاذا إلدانهلان يًضنطاا ٚقاذ مت        

إدانهلن يًضنطا ٚريو بإعطن٥ٗن حتسقنَن َع١ٓٝ  حتٟ بتضٌٜٛ اإلرنبنج ايًءل١ٝ إت سق١ُٝ صٝاد حتعطٝاث   

َ حتسباا دسرانج   عنيٝا١    ٚاإلرنبا١ مخاع دسرانج   اإلرنب١ عني١ٝ رذاد   حاالذ دسرانج   تٛطاط١   ٚاإلرنبا١ 

ن ٚرياو   يٝاا  كاشاج ايذساطا١     دسرا١ ٚاصاذ٠   ٚاإلرنب١ َٓخءغ١ راذاد  دسرتو  ٚاإلرنب١ َٓخءغ١

ٚقاذ متاث     ٚبزيو اصبي ا طتبٝنٕ ٜكٝع دٚس ا ػشاف املكِٝ   س ا نءن٠٤ املعًُو بن جتنٙ املٛراا 

ملتٛطااطنج احلظاانب١ٝ ٚا سلشا اانج املعنجلاا١ اإلصضاان١ٝ٥ يًبٝنْاانج بنطااتخشاش ااعااذاد  ايٓظااا امل٦ٜٛاا١  ا  

)لًٝااٌ ايتباانٜٔ ااصااندٟ (  one way ANOVA)ااتباانساج (  TESTاملعٝنسٜاا١ ٚاملعنَااٌ اإلصضاان٥ٞ 

 نSPSSَٚعندي١ ايخبنج نشْٚبنخ حتيءن ٚريو بنطتخذاّ احلنطا يربْنَس ايشصّ اإلصضن١ٝ٥ 

 

ىنتائجىالدراسظىومناقشتكاىوتفسورهاىوالتوصوات
عشعند يًٓتن٥س ايو ةٛصٌ إيٝٗن ايبنصخنٕ َٔ االٍ اطتزنب١ حت شاد دلتُا  اجلض٤ٜتٓنٍٚ ٖزا   

ايذساط١ صٍٛ دٚس اإلػشاف املكِٝ   س ا نءن٠٤ املعًُو   َذاسغ َذٜشٜنج ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ   

ذلن ل١ اخلًٌٝ َٔ ٚر١ٗ ْلش َذٜشٟ املذاسغ  ٚ كند يتظنؤ ج ايذساط١ ٚ شعٝنةٗن  ٚميهٔ ةءظري 

 احلظنبٞ يًعبنساج حتٚ املتٛط  ايعنّ املشرا يًعبنساج   حتدا٠ ايذساط١ )ا طتبن١ْ( نُن ًٜٞ: ق١ُٝ املتٛط 

 د يت٘ يهٌ َٓٗنٚ ن١ْبيءكشاج ا طت ١احلظنبٝ نج(: املتٛطط5رذٍٚ )

 انفقرة و
انًتوسط 
 انحسابي

االنحراف 
 انًعياري

 انًستوى

شاػ١بً اٌزغٍغلً اإلششاف اٌّم١ُ ِىٓ اٌّؼٍُ ِٓ ػشض اٌّبدح اٌزؼ١ّ١ٍخ ِ 0

 ٚاٌزشاثػ ِٚغز٠ٛبد اٌطٍجخ.

 ِزٛعػ 3.70 0.60

 ِزٛعػ 3.74 0.56 اإلششاف اٌّم١ُ عؼً اٌّؼٍُ ٠ٕٛع فٟ أعب١ٌت اٌزذس٠ظ. 3

اإلششاف اٌّم١ُ ِىٓ اٌّؼٍلُ ِلٓ إصلشاء إٌّٙلبط ثطلشق ِزؼلذدح ٚأسثطلٗ  0

 ثبٌٛالغ.

 ِزٛعػ 3.80 0.04

ٔشلللطخ اٌزؼ١ّ١ٍلللخ ِشاػ١لللبً اإلشلللشاف اٌّمللل١ُ عؼلللً اٌّؼٍلللُ ٠ٕلللٛع فلللٟ األ 4

 اٌّغز٠ٛبد اٌضالس ٌٍطٍجخ.

 ِزٛعػ 3.70 0.54

اإلششاف اٌّم١ُ ِىٓ اٌّؼٍُ ِٓ أْ ٠ؼُّ األعئٍخ ػٍٝ اٌّغز٠ٛبد اٌضالصخ  5

 ٌٍطٍجخ.

 ِزٛعػ 3.70 0.54

اإلشللشاف اٌّملل١ُ عؼللً اٌّؼٍللُ ٠ّٕللٟ ِٙللبساد اإلثللذاع ٚاالثزىللبس ٌللذٜ  6

 اٌطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ.

 ِزٛعػ 3.83 0.36

اإلششاف اٌّمل١ُ ِىلٓ اٌّؼٍلُ ِلٓ رملذ٠ُ ر١ٙئلخ ِحفلضح، ٘بدفلخ، ِزٕٛػلخ،  7

 ِٕٚبعجخ ٌٍضِٓ.

 ِزٛعػ 3.83 0.40

 ِزٛعػ 3.75 0.50اإلشللشاف اٌّمللل١ُ عؼلللً اٌّؼٍللُ ٠غلللزخذَ ٌغلللخ علل١ٍّخ ِٚؼجلللشح ِٕٚبعلللجخ  8
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 ٌّغزٜٛ اٌطٍجخ ثبعزّشاس.

اإلشللشاف اٌّملل١ُ عؼللً اٌّؼٍللُ ٠ٕللٛع فللٟ ٔجللشاد صللٛرٗ حغللت اٌّٛلللف  9

 اٌزؼ١ٍّٟ.

 ِزٛعػ 3.73 0.36

اإلششاف اٌّم١ُ ِىٓ اٌّؼٍُ ِٓ غشػ أعئٍخ ِز١ّضح ِلٓ ح١لش اٌصل١ب خ  03

 ٚاٌزٕٛع، ٘بدفخ ِٚحذدح ٚرّٕٟ ِٙبساد اٌزفى١ش.

 ِزٛعػ 3.73 0.47

اإلششاف اٌّم١ُ ِىٓ اٌّؼٍُ ِٓ اعزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌزشث٠ٛخ ثذسعخ ػب١ٌلخ  00

 ٌطٍجخ.ِٓ اٌىفبءح ٚاٌفبػ١ٍخ رٕبعت ِغزٜٛ ا

 ِزٛعػ 3.83 0.07

اإلششاف اٌّم١ُ ِىٓ اٌّؼٍُ ِٓ اثزىبس ثؼط اٌٛعبئً ٌخذِخ اٌّبدح اٌزٟ  03

 ٠ذسعٙب.

 ِزٛعػ 3.79 0.43

اإلشللشاف اٌّملل١ُ عؼللً اٌّؼٍللُ ٠للٛفش عللٛ ِللٓ اٌشظللب ٚاٌطّأ١ٕٔللخ ٚث١ئللخ  00

 حبفضح ٌٍزؼٍُ.

 ِزٛعػ 3.79 0.47

وبف١للخ ٌالعزىشللبف  اإلشللشاف اٌّملل١ُ عؼللً اٌّؼٍللُ ٠للٛفش ٌٍطٍجللخ فللش  04

 ٚاٌزفبػً ِغ ثؼعُٙ.

 ِزٛعػ 3.75 0.33

 ِزٛعػ 3.77 0.00 اإلششاف اٌّم١ُ عؼً اٌّؼٍُ ٠ظٙش ٌٍطٍجخ س جخ ٚاظحخ ثبٌزؼٍُ. 05

 ِزٛعػ 3.78 0.60 اإلششاف اٌّم١ُ عؼً اٌّؼٍُ ٠غزخذَ اٌزؼض٠ض اٌّبدٞ ٚاٌّؼٕٛٞ. 06

ٔزجلللبٖ ٚاٌّشلللبسوخ اإلشلللشاف اٌّمللل١ُ ٠حفلللض اٌطٍجلللخ ػٍلللٝ االٔعلللجبغ ٚاال 07

 ثأعب١ٌت فبػٍخ.

 ِزٛعػ 3.76 0.63

اإلشللشاف اٌّملل١ُ ٠ىغللت  بٌج١للخ اٌطٍجللخ ِٙللبساد أدائ١للخ ٚػم١ٍللخ ِزٕٛػللخ  08

 ثشىً ِز١ّض.

 ِزٛعػ 3.75 0.07

اإلشلشاف اٌّملل١ُ عؼللً اٌّؼٍللُ ٠ّٕللٟ ٌللذٜ  بٌج١للخ اٌطٍجللخ أّٔبغللبً عللٍٛو١خ  09

 ِش ٛثبً ف١ٙب ٚثأعب١ٌت ِزٕٛػخ.

 ِزٛعػ 3.79 0.38

اإلشلشاف اٌّملل١ُ ِىللٓ اٌّؼٍلُ ِللٓ رٛص٠للغ اٌٛللذ ػٍللٝ فؼب١ٌللبد اٌّٛلللف  33

 اٌزؼ١ٍّٟ.

 ِزٛعػ 3.78 0.63

اإلشلللشاف اٌّمللل١ُ عؼلللً اٌّؼٍلللُ ٠شاػلللٟ اعلللزّشاس٠خ اٌزمللل٠ُٛ ٚشللل١ٌّٛزٗ  30

 ٚرٕٛػٗ.

 ػبي 3.75 0.70

 ػبي 3.76 0.73 اإلششاف اٌّم١ُ عؼً اٌّؼٍُ ٠مشأ ٠ٚحًٍ ٔزبئظ االخزجبساد. 33

اف اٌّملل١ُ عؼللً اٌّؼٍللُ ٠ٛظلللف ٔزللبئظ اٌزملل٠ُٛ فللٟ رحغللل١ٓ أداء اإلشللش 30

 اٌطٍجخ.

 ِزٛعػ 3.74 0.53

اإلششاف اٌّم١ُ ِىٓ اٌّؼٍُ ِٓ إٔغبص أػّبي رم٠ُٛ اٌطٍجخ فٟ ِٛاػ١ذ٘ب  34

 ٠ٚٛصمٙب فٟ اٌغغالد ثذلخ.

 ِزٛعػ 3.77 0.66

ٍفلخ اإلششاف اٌّم١ُ ِىٓ اٌّؼٍُ ِٓ إعشاء اٌزم٠ُٛ اٌشعّٟ ثأدٚارلٗ اٌّخز 35

 فٟ ِٛاػ١ذٖ اٌّحذدح.

 ِزٛعػ 3.76 0.59

 ِزٛعػ 3.74 0.35 اإلششاف اٌّم١ُ عؼً اٌّؼٍُ ٠حفض اٌطٍجخ ػٍٝ رم٠ُٛ أدائُٙ رار١بً. 36

اإلشللشاف اٌّملل١ُ عؼللً اٌّؼٍللُ ٠حللزفع ثغللغالد رملل٠ُٛ رشلل١ش إٌللٝ رطللٛس  37

 اٌطٍجخ فٟ ع١ّغ اٌغٛأت.

 ػبي 3.78 0.73

زفع ثغللغالد ِٕظّللخ ِٚشرجللخ ٠غللًٙ اإلشللشاف اٌّملل١ُ عؼللً اٌّؼٍللُ ٠حلل 38

 ِشاعؼزٙب ٚاإلفبدح ِٕٙب.

 ػبي 3.80 0.77

 ِزٛعػ 3.90 0.05 اإلششاف اٌّم١ُ ِىٓ اٌّؼٍُ ِٓ إػذاد ثغذاٚي ِٛاصفبد ٌالخزجبساد. 39

اإلشللشاف اٌّملل١ُ أظٙللش ٌٍّؼٍللُ ِؼشفللخ رخصصلل١خ ِزؼّمللخ ِٚزشاثطلللخ  03

 ثّبدرٗ.

 ِزٛعػ 3.78 0.43

ٌلذٜ اٌّؼٍلُ ثبٌخصلبئإل اإلّٔبئ١لخ  ِؼشفخ ِزؼّملخ اإلششاف اٌّم١ُ اٚعذ 00

 ٌٍطٍجخ.

 ِزٛعػ 3.83 0.30

صاد ِللللللٓ إٌّللللللبَ اٌّؼٍللللللُ ثبأل٘للللللذاف ٚاألعللللللب١ٌت  اإلشللللللشاف اٌّملللللل١ُ 03

 ٚاٌّصطٍحبد اٌزشث٠ٛخ ثذسعخ وبف١خ.

 ِزٛعػ 3.84 0.50

 ِزٛعػ 3.83 0.55 صاد ِٓ حش  اٌّؼٍُ ػٍٝ أخالل١بد ِٕٙخ اٌزؼ١ٍُ. اإلششاف اٌّم١ُ 00

اإلشللشاف اٌّملل١ُ عؼللً اٌّؼٍللُ ٠ٛاظللت ػٍللٝ اٌللذٚاَ فللٟ اٌؼّللً، ٠ٍٚزللضَ  04

 ثّٛاػ١ذٖ.

 ػبي 3.90 0.73

اإلشللشاف اٌّملل١ُ عؼللً اٌّؼٍللُ ٠زصللشف فللٟ اٌّٛالللف اٌطبسئللخ ثللبٌزضاَ  05

 ٚحىّخ.

 ِزٛعػ 3.80 0.44

 ِزٛعػ 3.89 0.40 اإلششاف اٌّم١ُ صاد ِٓ ا٘زّبَ اٌّؼٍُ ثّظٙشٖ. 06



 ع١ّش اٌغًّ ِٚشٚاْ عٍؼٛد....اٌّؼ١ٍّٓدٚس اإلششاف اٌزشثٛٞ اٌّم١ُ فٟ سفغ وفب٠بد    88

 

عؼللً اٌّؼٍلُ ٠جللبدس إٌللٝ اٌزؼلبْٚ ِللغ صِالئللٗ ٚاإلداسح، اإلشلشاف اٌّملل١ُ  07

 ٠ٚحش  ػٍٝ اٌؼًّ ثشٚػ اٌفش٠ك اٌٛاحذ.

 ِزٛعػ 3.80 0.47

اإلشللشاف اٌّملل١ُ ِىللٓ اٌّؼٍللُ ِللٓ اٌزفبػللً رفللبػالً ا٠غبث١للبً ِللغ اٌّذسعللخ  08

 ٚاٌّغزّغ اٌّحٍٟ.

 ِزٛعػ 3.76 0.48

 ِزٛعػ 3.70 0.60  بٌجبً.اإلششاف اٌّم١ُ عؼً اٌّؼٍُ ٠زفُٙ ٠ٚزمجً اٌزٛع١ٙبد  09

 ِزٛعػ 3.84 0.08 اٌّؼٍُ ً ٌزمذ٠ُ أفىبس رط٠ٛش٠خ ٌٍؼًّ. اإلششاف اٌّم١ُ صاد ِٓ ِجبدسح 43

 ِزٛعػ 3.83 0.40 اإلششاف اٌّم١ُ صاد ِٓ ِشبسوخ اٌّؼٍُ فٟ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ. 40

 ِزٛعػ 3.84 0.04 ٌٍزذس٠ت. دافؼ١خ اٌّؼٍُ اإلششاف اٌّم١ُ صاد ِٓ 43

اإلششاف اٌّم١ُ شغغ اٌّؼٍُ ػٍٝ اٌّشبسوخ فلٟ اٌجلشاِظ اٌزذس٠ج١لخ ػٍلٝ  40

 ِغزٜٛ اٌّذسعخ ٚاٌّذ٠ش٠خ ثفبػ١ٍخ.

 ِزٛعػ 3.80 0.37

 ِزٛعػ 3.79 0.03 ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌزارٟ. اإلششاف اٌّم١ُ صاد ِٓ حش  اٌّؼٍُ 44

اإلشلللشاف اٌّمللل١ُ عؼلللً اٌّؼٍلللُ ٠ؼّلللً ػٍلللٝ إصلللشاء ِبدرلللٗ اٌزخصصللل١خ  45

 بٌمشاءح ٚاالغالع.اٌزشث٠ٛخ ث

 ِزٛعػ 3.86 0.06

ٚثحلٛس  اإلششاف اٌّم١ُ ِىلٓ اٌّؼٍلُ ِلٓ اٌّجلبدسح إٌلٝ إػلذاد دساعلبد 46

 رشث٠ٛخ.

 ِزٛعػ 3.93 3.93

 ػبي 3.88 0.84 اإلششاف اٌّم١ُ ِىٓ اٌّؼٍُ ِٓ اٌزحع١ش ثبٔزظبَ. 47

 ِزٛعػ 3.80 0.63 اإلششاف اٌّم١ُ ِىٓ اٌّؼٍُ ِٓ اٌزخط١ػ ثش١ٌّٛخ. 48

 ػبي 3.83 0.68 اإلششاف اٌّم١ُ عؼً أعب١ٌت اٌزم٠ُٛ ِزٕٛػخ ِٚشرجطخ ثبأل٘ذاف. 49

ثأٔشطخ ٚخجشاد رٕبعت ِغز٠ٛبد  اإلششاف اٌّم١ُ أصشٜ رخط١ػ اٌّؼٍُ 53

 اٌطٍجخ ٚاعزؼذادارُٙ.

 ِزٛعػ 3.85 0.40

اإلششاف اٌّم١ُ عؼً رخط١ػ اٌّؼٍُ ٠ؼزّذ ػٍلٝ رح١ٍلً ِحزلٜٛ رؼ١ٍّلٟ  50

 فغٗ أٚ ٠ضشٞ رح١ٍالً عب٘ضاً ِٓ د١ًٌ اٌّؼٍُ.٠مَٛ ثئػذادٖ ثٕ

 ِزٛعػ 3.86 0.00

اإلششاف اٌّم١ُ عؼً اٌّؼٍُ ٠شاعغ اٌخطخ أعلجٛػ١بً، ٠ٚلذْٚ ٍِحٛظبرلٗ  53

 حٛي رٕف١ز٘ب، ٠ٚؼذي اٌزٛص٠غ اٌضِٕٟ وٍّب ٌضَ األِش.

 ِزٛعػ 3.98 0.47

 

عًُو   َذاسغ َذٜشٜنج ( ةأحري دٚس اإلػشاف املكِٝ   س ا نءن٠٤ امل5ٜتغي َٔ اجلذٍٚ )  

ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ   ذلن ل١ اخلًٌٝ َٔ ٚر١ٗ ْلش َذٜشٟ املذاسغ صظا املتٛططنج احلظنب١ٝ يهٌ َٔ 

 كشاج ا طتبن١ْ نٌ ع٢ً صذ٠, ٚقذ ةبو حتٕ ةأحري دٚس اإلػشاف املكِٝ   س ا نءن٠٤ املعًُو حتانرب 

( ًٜٚٝ٘ حتٕ 84ن3) ضغري بنْتلنّ مبتٛط  صظنبٜٞتز٢ً    كش٠ حتٕ اإلػشاف املكِٝ َهٔ املعًِ َٔ ايت

اإلػشاف املكِٝ رعٌ املعًِ ضلتءظ بظزالج َٓل١ُ َٚشةب١ ٜظٌٗ َشارعتٗن ٚاإل ند٠ َٓٗن مبتٛط  

( ًٜٚٝ٘ حتٕ اإلػشاف املكِٝ رعٌ املعًِ ٜٛافا ع٢ً ايذٚاّ   ايعٌُ  ًٜٚتضّ مبٛاعٝذٙ 77ن3) صظنبٞ

املكِٝ رعٌ املعًِ ٜشاعٞ اطتُشاس١ٜ ايتكِٜٛ ٚمشٛيٝت٘  ( ًٜٚٝ٘ حتٕ اإلػشاف72ن3) مبتٛط  صظنبٞ

( ًٜٚٝ٘ حتٕ اإلػشاف املكِٝ رعٌ املعًِ ٜكشحت ٚضلًٌ ْتن٥س ا اتبنساج 71ن3) ٚةٓٛع٘ مبتٛط  صظنبٞ

( ٚنزيو حتٕ اإلػشاف املكِٝ رعٌ املعًِ ضلتءظ بظزالج ةكِٜٛ ةؼري إت ةطٛس 70ن3) مبتٛط  صظنبٞ

( ٚننٕ ةأحري دٚس اإلػشاف املكِٝ   س ا 70ن3) ع املتٛط  احلظنبٞايطًب١   يٝا اجلٛاْا بٓء

 نءن٠٤ املعًُو حتاقٌ ٜتز٢ً    كش٠ حتٕ اإلػشاف املكِٝ َهٔ املعًِ َٔ املبندس٠ إت إعذاد دساطنج

 (ن 92ن2) ٚحبٛذ ةشب١ٜٛ مبتٛط  صظنبٞ

 (: د ي١ املتٛط  احلظنب6ٞرذٍٚ ) 

 انذالنت انًتوسط انحسابي

 ِٕخفط  3.00 - 0

 ِزٛعػ 0.67 - 3.04 

 ػبي 5 – 0.68 

 

( حتْ٘   ٜٛرذ ةأحري َٓخءض يإلػشاف ايرتبٟٛ املكِٝ ع٢ً س اا نءان٠٤   6ٜتغي َٔ اجلذٍٚ )  

ٚ  عا٤ٛ َعنجلا١ بٝنْانج     (  كاش٠ن 45إت َتٛطا )  اج(  كاش 7املعًُو ٚإمنن ةشاٚح ٖزا ايتأحري باو عانٍ)  

 س ايتني١ٝ:ايذساط١ اصضن٥ٝند ةٛصٌ ايبنصخنٕ يًٓتن٥
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ىتفسورىومناقشظىالنتائجىالمتطلقظىبالسؤالىاألول:
ٛ دٚس من  اإلػشاف ايرتبٟٛ املكِٝ   س ا نءن٠٤ املعًُو َٔ ٚر١ٗ ْلش َذسا٤ املذاسغ؟  َن ٖ

ٍ  اٚيإلرنب١ عٔ ٖاز    مت اطاتخشاش املتٛطاطنج احلظانب١ٝ ٚا سلشا انج املعٝنسٜا١ ٚرياو نُان ٖاٛ          ايظاؤا

 (ن7) اجلذٍٚٚاعي   

(: املتٛططنج احلظانب١ٝ ٚا سلشا انج املعٝنسٜا١ ياذٚس اإلػاشاف املكاِٝ   س اا نءان٠٤ املعًُاو          7) رذٍٚ

 صظا دلن ج ايذساط١ن

 كفاياث انًعهى انرقى
 انًتوسط
 انحسابي

 االنحراف
 انًعياري

 يستوى اإلجابت

 ِزٛعػ 3.54 0.40 اٌىفب٠بد ا١ٌّٕٙخ 0

 ِزٛعػ 3.59 0.56 وفب٠بد اٌزم٠ُٛ 3

 ِزٛعػ 3.70 0.08 اٌزّىٓ اٌؼٍّٟ ٚاٌزشثٛٞ وفب٠بد 0

 ِزٛعػ 3.65 0.50 اٌىفب٠بد اٌشخص١خ 4

 ِزٛعػ 3.73 0.37 وفب٠بد اٌزطٛس إٌّٟٙ 5

 ِزٛعػ 3.73 0.55 وفب٠بد اٌزخط١ػ ٚاٌزحع١ش ا١ٌِٟٛ 6

 ِزٛعػ 3.509 0.46 اٌذسعخ اٌى١ٍخ 5

 

ِ  7ٜتغااي َاأ اجلااذٍٚ )     س ااا نءنٜاانج املعًُااو ناانٕ      ( حتٕ دٚس اإلػااشاف ايرتبااٟٛ املكااٝ

( ًٜٝا٘ س اا   3, 56حتنخاش ةاأحريا   س اا نءنٜانج املعًاِ ايتكٛميٝا١ مبتٛطا  صظانبٞ)         َتٛططند  ٚننٕ

( ًٜٝاا٘ ايهءنٜاانج ايؼخضاا١ٝ مبتٛطاا  3, 55نءنٜاانج ايتخطااٝ  ٚايتضغااري ايٝااَٛٞ مبتٛطاا  صظاانبٞ)

ٜٛش املٗاا" مبتٛطاا   ( ٚناانٕ حتقااٌ ةااأحري اإلػااشاف ايرتبااٟٛ املكااِٝ عًاا٢ نءنٜاانج ايتطاا     3, 51صظاانبٞ)

ٚبنيتانيٞ ٚاعتُاندا    (نٚننٕ ةأحري ايذسر١ ايه١ًٝ يهءنٜنج املعًاِ دلتُعا١ بؼاهٌ َتٛطا     3, 27صظنبٞ)

 نع٢ً ْتن٥س )ج( احملظٛب١  كذ مت س ض ايءشع١ٝ ايضءش١ٜ

 

ىبالفرضوظىالثانوظ:وىتفسورىومناقشظىالنتائجىالمتطلقظىبالسؤالىالثاني
ف اجلٓع  َٚظت٣ٛ املذسط١  ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ  ٚطٓٛاج بناتال ٌٖ ختتًا دسر١ نءن١ٜ املعًِ

 ؟اخلرب٠  ٚاملذٜش١ٜ ايو ٜعٌُ بٗن

       ( ةٛراذ  ااشٚم راج د يا١ إصضاان١ٝ٥ ٖنَا١ عٓااذ َظات٣ٛ ايذ ياا١α =0.05 دٚس ا ػااشاف   )

بناتالف اجلٓع  َظت٣ٛ املذسط١  املؤٌٖ ايعًُٞ  طٓٛاج اخلرب٠   املكِٝ   س ا نءن٠٤ املعًُو

 ١ناملذٜشٜ
 

ٚيإلرنب١ عٔ ٖزا ايءشع١ٝ  كاذ مت اطاتخشاش املتٛطاطنج احلظانب١ٝ ٚا سلشا انج املعٝنسٜا١          

 (ن9  8) ٜٚبو ريو اجلذٚيو ْٚتن٥س ااتبنس "ج"  ْٚتن٥س ااتبنس لًٌٝ ايتبنٜٔ ااصندٟ 

تعًِٝ   (: ْتن٥س ااتبنس "ج" يذ ي١ ايءشٚم   دسر١ نءن٠٤ املعًُو   َذٜشٜنج ايرتب١ٝ ٚاي8رذٍٚ )

 ذلن ل١ اخلًٌٝ ةبعند ملتغريٟ اجلٓع  َٚظت٣ٛ املذسط١ن

 انعذد انجنس انًجال
انًتوسط 
 انحسابي

االنحراف 
 انًعياري

درجاث 
 انحريت

 قيًت ث
انذالنت 

 اإلحصائيت

دسعللخ اٌىفللبءح ثشللىً 

 ػبَ

 3,36 0.834 043 3.46 0.53 040 روش

 003 3.63 0.43 000 أٔضٝ

 انًجال
يستوى 
 انًذرست

 انعذد
انًتوسط 
 انحسابي

االنحراف 
 انًعياري

درجاث 
 انحريت

 قيًت ث
انذالنت 

 اإلحصائيت
دسعللخ اٌىفللبءح ثشللىً 

 ػبَ

 3.776 0.500- 083 3.56 0.40 080 اعبعٟ

 88 3.53 0.50 89 صبٔٛٞ

 



 ع١ّش اٌغًّ ِٚشٚاْ عٍؼٛد....اٌّؼ١ٍّٓدٚس اإلششاف اٌزشثٛٞ اٌّم١ُ فٟ سفغ وفب٠بد    010

 

 ٍ ٌ   املتٛطاطنج احلظانب١ٝ ٚا سلشا انج املعٝنسٜاا١  ْٚتان٥س ااتبانس      (:9) راذٚ  "ف"  ْٚتان٥س ااتبانس لًٝاا

ايتباانٜٔ ااصااندٟ يذ ياا١ ايءااشٚم   دسراا١ نءاان٠٤ املعًُااو   َااذٜشٜنج ايرتبٝاا١ ٚايتعًااِٝ   ذلن لاا١  

 اخلًٌٝ ةبعند ملتغرياج املؤٌٖ ايعًُٞ  ٚطٓٛاج اخلرب٠  ٚاملذٜش١ٜن

 انعذد انًؤهم انعهًي انًجاالث
انًتوسط 
 انحسابي

االنحراف 
 انًعياريت

قيًت ف 
 انًحسوبت

انذالنت 
 اإلحصائيت

عخ اٌىفبءح دس

 ثشىً ػبَ

 3.40 0.58 08 دثٍَٛ ِزٛعػ

0.330 3.063 
 3.50 0.44 338 ثىبٌٛس٠ٛط

 3.70 0.44 36 ِبعغز١ش فأػٍٝ

 3.54 0.46 373 اٌّغّٛع

 انعذد سنواث انخبرة انًجاالث
انًتوسط 

 انحسابي

االنحراف 

 انًعياريت

قيًت ف 

 انًحسوبت

انذالنت 

 اإلحصائيت

دسعخ اٌىفبءح 

 ىً ػبَثش

 3.447 0.35 37 عٕٛاد 5ألً ِٓ 

3.883 3.36 
 3.637 0.40 43 عٕٛاد 5-9ِٓ 

 3.500 0.5 335 عٕٛاد فأوضش 03ِٓ 

 3.509 0.46 373 اٌّغّٛع

 انعذد انًذيريت انًجاالث
انًتوسط 
 انحسابي

االنحراف 
 انًعياريت

قيًت ف 
 انًحسوبت

انذالنت 
 اإلحصائيت

دسعخ اٌىفبءح 

 َثشىً ػب

 3.493 0.08 83 شّبي اٌخ١ًٍ

3.306 3.039 
 3.553 0.56 76 اٌخ١ًٍ

 3.558 0.45 004 عٕٛة اٌخ١ًٍ

 3.509 0.46 373 اٌّغّٛع

 

عذّ ٚرٛد  شٚم راج د يا١ إصضان١ٝ٥   دٚس اإلػاشاف املكاِٝ     ( 9)ٚ (8ٜتغي َٔ اجلذٚيو )  

اجلٓع  َٚظت٣ٛ املذسط١  ٚاملؤٌٖ  بعن ملتغرياج)  س ا نءن١ٜ املعًُو َٔ ٚر١ٗ ْلش َذسا٤ املذاسغ ة

 ٖٚٞ اري داي١ إصضن٥ٝندن 05ن0 >ايعًُٞ  ٚطٓٛاج اخلرب٠  ٚاملذٜش١ٜ(  صٝد ننْث ايذ ي١ اإلصضن١ٝ٥ 

 

ىالتوصواتى
 إيٝٗن َٔ االٍ ايذساط١ ٜٛصٞ ايبنصخو مبن ًٜٞ: اعتُنداد ع٢ً ايٓتن٥س ايو مت ايتٛصٌ

ّ ٚصاس٠ ايرتب -1 ١ٝ ٚايتعًِٝ ايعنيٞ ٚرٟٚ ايعالق١ مبٛعٛ  اإلػشاف ايرتبٟٛ املكِٝ ملن ي٘ عشٚس٠ اٖتُن

 َٔ حت١ُٖٝ ع٢ً حتدا٤ املعًُو ٚانص١ اإلبذاعٞ َٓ٘ن

عااشٚس٠ إعااند٠ ٖٝهًاا١ اإلػااشاف ايرتبااٟٛ املكااِٝ باانيرتنٝض عًاا٢ س ااا نءنٜاا١ املعًُااو   دلاانٍ  -2

  شلءنعٗنننءنٜنج ايتطٛس املٗ" ٚنءنٜنج ايتُهٔ ايعًُٞ ٚايرتبٟٛ ْلشا 
 إعند٠ ايٓلش   طٔ قٛاْو ةشنض ع٢ً ايبضد ايعًُٞ ٚاملتعًل بنملبندس٠ إت إعذاد دساطنج عشٚس٠-3

 ٚحبٛذ ةشب١ٜٛنن
ٚرياو َأ ااالٍ إػاشانِٗ   دٚساج ةذسٜبٝا١ َتخضضا١         ايعٌُ ع٢ً ةطٜٛش قطان  املؼاش و  -4

 ٚ كند  صتٝنرنةِٗن
حتط٠ٛ برباَس اإلػشاف املتبع١   ايذٍٚ املتكذ١َ  ٟ املكِٝايعٌُ ع٢ً إعند٠ بٓن٤ ْلنّ اإلػشاف ايرتبٛ-5

 يًٛقٛف ع٢ً املظتزذاج  ٝٗن ٚةضٜٚذ املؼش و بٗنن

  نايكٝنّ بذساطنج ةتعًل بنملعٛقنج اإلػشا ١ٝ ايو ةؤحش ع٢ً  نع١ًٝ اإلػشاف ايرتبٟٛ-6

 

ىالمراجــع
 اٌمب٘شح، ِصش. (: " اإلششاف اٌزشثٛٞ "، ػبٌُ اٌىزبة،0985األفٕذٞ، ِحّذ حبِذ. )

 (: " اٌذ١ًٌ اٌّشعؼٟ فٟ اإلششاف اٌزشثٛٞ "، ساَ هللا، فٍغط١ٓ.3339اإلداسح اٌؼبِخ ٌإلششاف اٌزشثٛٞ. )
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اٌزشرٛسٞ، د. ِحّذ ػٛض. )دد(: " اإلششاف اٌزشثٛٞ اٌحذ٠ش ٚدٚسٖ فٟ ِؼبٌغخ اٌّشىالد اٌزؼ١ّ١ٍلخ"، )ثحلش 

-oeet)05-3:زشٔللللللللللذ،ِٕشللللللللللٛس(، إٌّشللللللللللبٚٞ ٌٍذساعللللللللللبد ٚاٌجحللللللللللٛس، ِٛلللللللللللغ ػٍللللللللللٝ االٔ

3303.)//www.minshawi.com/other/tartury2.htm 

(: " اٌزٛع١لٗ ٚاإلشلشاف اٌزشثلٛٞ فلٟ دٚي اٌخٍل١ظ اٌؼشث١لخ"، ِىزلت اٌزشث١لخ اٌؼشثلٟ 0996اٌحج١ت، فٙذ إثشا١ُ٘. )

 ٌذٚي اٌخ١ٍظ، اٌش٠بض، اٌغؼٛد٠خ.

فب٠بد ِؼٍّلٟ اٌّلٛاد االعزّبػ١لخ فلٟ (: " دٚس اٌّششف اٌزشثٛٞ فٟ ر١ّٕخ و3334اٌحغ١ٓ، أحّذ ثٓ ِحّذ عؼذ. )

اٌّشحٍلللخ اٌضب٠ٛٔلللخ فلللٟ اٌٍّّىلللخ اٌؼشث١لللخ اٌغلللؼٛد٠خ"، )سعلللبٌخ دوزلللٛساٖ  ١لللش ِٕشلللٛسح(، ِٛللللغ ػٍلللٝ 

 .oeet)05-3-3303.)//www.fculty.imamu.edu.sa/css/amalhussein:االٔزشٔذ،

الِٟ وّلذخً ٌعلّبْ اٌغلٛدح ِلٓ (: " ِؼلب١٠ش اخز١لبس اٌّؼٍلُ فلٟ اٌفىلش اإلعل3339حّبد، صالػ اٌلذ٠ٓ إثلشا١ُ٘. )

ٚعٙلخ ٔظللش اٌّشللشف١ٓ اٌزشثلل١٠ٛٓ ٚعّبػلخ اٌّللذ٠ش٠ٓ ٌٍّللذاسط"، )ثحللش ِٕشلٛس(، و١ٍللخ اٌزشث١للخ، عبِؼللخ 

 WM.UMUL.NNN( ،9/3/3303.)األلصٝ،  ضح، فٍغط١ٓ، ِٛلغ ػٍٝ االٔزشٔذ،

ٌٛظ١فٟ ٌّؼٍّلٟ اٌزشث١لخ (: " دٚس اٌّششف اٌزشثٛٞ فٟ سفغ وفبءح األداء ا3338اٌذٚعشٞ، ثذس ثٓ عبٌُ ِجبسن. )

اٌف١ٕخ فٟ اٌّشحٍخ االثزذائ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؼ١ٍّٓ"، )سعبٌخ ِبعغز١ش ِٕشٛسح(، و١ٍلخ اٌزشث١لخ، عبِؼلخ 

 اٌٍّه عؼٛد، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ.

ٖ(: " اخز١للبس اٌّؼٍللُ ٚإػللذادٖ فللٟ اٌٍّّىللخ اٌؼشث١للخ اٌغللؼٛد٠خ، س ٠للخ 0434اٌصللبئ ، ِحّللذ ثللٓ حغللٓ، ٚ خللشْٚ. )

 ، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ.95ج١ٍخ، ِغٍخ اٌّؼشفخ، ػذد ِغزم

. )رشعّلخ ِحّلذ ػ١لذ د٠شألٟ(، 3(: "اإلششاف اٌزشثٛٞ ػٍٝ اٌّؼٍّل١ٓ"، غ0997ف١فش، ا٠ضاث١ً، ٚدٔالة، ع١ٓ. )

 ِٕشٛساد اٌغبِؼخ األسد١ٔخ، ػّبْ، األسدْ.

شاف١للب فللٟ اٌّشحٍللخ اٌضب٠ٛٔللخ ثبٌغّٙٛس٠للخ (: " اٌىفب٠للبد اٌالصِللخ ٌّؼٍّلٟ اٌغغ3335اٌىلٌٟٛ، عجللش ِحّللذ ػجللذ هللا. )

-05-3(oeet:ا١ّٕ١ٌخ/دساعللللخ رم١ّ٠ٛللللخ"، )سعللللبٌخ دوزللللٛساٖ  ١للللش ِٕشللللٛسح(، ِٛلللللغ ػٍللللٝ االٔزشٔللللذ،

3303.)//www.yemen-nice info/contents. 

(: " اإلشللشاف اٌزشثللٛٞ فللٟ اٌللٛغٓ اٌؼشثللٟ، ٚالؼللٗ ٚعللجً 0984إٌّظّللخ اٌؼشث١للخ ٌٍزشث١للخ ٚاٌضمبفللخ ٚاٌؼٍللَٛ. )

 شٖ"، رٛٔظ.رط٠ٛ

 (: " اإلداسح ٚاإلششاف اٌزشثٛٞ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك"، داس اٌفشلبْ، ػّبْ، األسد0986ْٔشٛاْ، ٠ؼمٛة. )

 (: "اعزشار١غ١خ إػذاد ٚرأ١ً٘ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ فٍغط١ٓ"، ساَ هللا، فٍغط١ٓ.3338ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ. )
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