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جرادات فخريخهود 
(*)

 
 

 

هدفت  لدفالةدا لددح يدفادف لاديا اد   لديفاامادا د دفاال  ااد   لااالد ن تد  لاافش تد   د     دا    :انمهخض
 ديدقاد  هد ل لدهدفم يدت لةديافلت لد دنهف لد صدال   ا لد فاال  أنالةدهش ند  لقيص ف لد عاتا  ش  اها نظ لديد ن

ةديم نا ة لدفالةدا  هد  لل فااة  زعد  عياهد  أف 656ع  لئاا ق ل ه   امقاا مص ايه لد ةداا داث يت لايا ا عانا
ادد   كددف  ددش صددفقه   .م يهدد    معددف يدياددن لدما ندد   لديدد  يددت ا عهدد ت يمدداش  ادد ف د تقدداةت يددت لدي  44 ك نددا  ددش 

يفاامادا مفاادا كماداة تد   اييد  لافلة لد يعيقداش م دكال اد   لد عاتادا  لافلئادا د دفاال  ااد   لااالد ن  ك د  ماند  
لدنيدد ئف عددفت  ادد ف تددا    ل  فادددا لدصدد ئاا تدد  لةدديا م   أتددالف لدعانددا يعددزل لدددح  ي اددا لد  هددن لدعي دد  مان دد  

 دح ااد   لااالدد ن لدا صدا  تدا   يعددزل لددح  ي اددا  ادف  تدا   يعددزل لددح  ي ادا  يكاددا لدا  دا  ك ندد  دصد
ةددن ل    قددف ل صدد  لدم د.ددا م ددا اة معددفلف ماندد  ف يددفاام  د ددفاال   61- 5لدامدداة  ك ندد  دصدد دح لدامدداة  ددش 

 .اا   لااال ن ديز افهش م دكال ا   لدي  ادي اهش ع يهش
 

 .ٕل َحٕ اقزظبد انًؼرفخاالحزٛبعبد انزذرٚجٛخ، يشرٔع انزح رٚبع االطفبل، انكهمات األساسية:

 
 
 

Training Needs For kindergarten Principals' In Jordan in Light of 

Educational Reform for Knowledge Economy Project 
 

Kholoud Jaradat 

 

Abstract: This Study aimed at finding out the training needs that Kindergarten 

principals in Jordan might need for doing their job in Light of Educational Reform 

For Knowledge Economy Project. A stratified random sample of 156 principals was 

chosen to reply at the questionnaire of the study. Using the Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS), the data analysis showed that there were a high degree of 

training needs for both the knowledge and performance competences. Also the results 

showed that there is no significant differences in the sample reply in regard to the 

scientific degree, while there were such differences in regard to the type of the 

kindergarten (public or private) and the years of experience for the kindergarten 

principal. At the end the researcher recommend that a training program should be 

prepared for kindergarten principals. 
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ىالمقدمة:ى
تعتربربالطيولٛيربرب١لطة هربربض٠لَربربٔلطةضط ربربٌلطة َربرب١لنل ٝربرب ٠لط٫ْغربرب ٕكلاٗربربٞلَربربٔل ٖربربِلَضتهربربظط لطذتٝربرب ٠للل

طٱْغ ١ْٝلنْٛٗرب لَض ًرب١لطع عرب١ٝلنلْؾربل٠لطيولربٌلٚه ربزطرٙليًُض ًرب١لطةزصعرب١ٝلطي٬ كرب١كلٚلتعربزلْكورب١لللللللللللل

١ًلطذت مس١لنلتهربٜٛٔللطي زط١ٜلٚط٫ْو٬ملضتٛلطيُٓٛلطٱْغ ْٞلطرت٬م.لٚمتثٌلَض ١ًلصٜ ضلط٭طل ٍلطةض 

ؽدق١ٝلطيولٌلنلطةغتك ٌلحبٝثلتؾهٌل  رطترب٘لٚطا ٖ ترب٘لَٚٝٛيرب٘.لٖٚربٞلنربشيولَض ًرب١لطيتلعربٝػلللللللل

ط٭ٚىلليًػ١كلٚسيولة لتٛاضٙلٖشٙلطي ١٦ٝلطيرتب١ٜٛلَٔلمم صع  لٚ ْؾو١ليػ١ٜٛلتظٜربزل قرب١ًٝلطيولربٌلَربٔللللل

لطةلضرط لٚطيرتطنٝبلٚط٫عتدزطَ  لطيًػ١ٜٛ.ل

ط٭طل ٍلب ٖتُ ّلن ريلنلط٭صرٕلالف حتلَض ١ًلصٜ ضلط٭طل ٍلٚقزل عٝتلَض ١ًلصٜ ضل

ٚمبٛجرببلٖربشطلللل1994يغرب١ٓللل3َض ١ًلَٔلَضط ٌلطيتعًِٝلنلط٭صرٕلمبٛجبلق ْٕٛلطيرتبٝرب١لٚطيتعًربِٝلصقربِلللل

طيك ْٕٛلطف حتلٚططص٠لطيرتب١ٝلتؾضفلهرطصٜرب لٚآٝرب ل ًرب٢لصٜرب ضلط٫طلرب ٍلطذتهَٛٝرب١لٚتؾربضفلآٝرب ل ًرب٢لللللللللل

ل(.2003طص٠لطيرتب١ٝلٚطيتعًِٝكلصٜ ضلط٫طل ٍلطرت ف١ل)ٚط

ٚطْتؾض لصٜ ضلط٭طلرب ٍلنلَععربِلَربزٕلطةًُهرب١لٚخمًربتلشتتًربطلطةٓرب طللٚلط٭صٜرب فلٚطيكربض٣كلللللللللل

ٚتكّٛل ٢ًلهرطص٠لٚص  ١ٜلَععُٗ لَ٪عغ  لخ ف١.لٚب يضغِلَٔلحتزٜزلطيك ْٕٛليػ ٜ  لصٜ ضلط٫طلرب ٍلل

طيرتنٝظل ٢ًلطيتعًِٝكلط٫ل ٕلَععِلنلص  ١ٜلطيُٓٛلطدتغُٞلٚطيعكًٞلٚطيقحٞلٚط٫جتُ  ٞليٮطل ٍلرٕٚل

طيتزصٜغربرب١ٝلاٗربربٞل قربربضرليًُزصعربرب١لَربربٔلطةلٗربربّٛللل١صٜربرب ضلط٭طلربرب ٍلٜػًربرببل ًربرب٢لطْؾربربوتٗ لطيقربربل١لطيتعًُٝٝربربل

 ٝثلٜقضلنلطيػ يبل ٚيٝ ٤لط٫َٛصلٜٚنػوٕٛل ًرب٢لصٜرب ضلط٫طلرب ٍليتحًٜٛربٗ لللللطذتكٝكٞليضٜ ضلط٫طل ٍ.ل

ُٝرب١لٖٚربٞلط٫ْؾربو١لطيو ٝعٝرب١لطيربالتتٛطاربللَرب للللللللهىللطيتزصٜػلبربزٍلط٫ْؾربو١لطيرتاٝٗٝرب١لٚطيرتٚ ٝرب١لٚطيعًلللل

ل.Ihmeideh; Khasawneh; Mahfouz ; Khawaldeh ,2008)ط ٝع١لصٜ ضلط٫طل ٍلٚطٖزطاٗ ل)

ٚيكزلططرطرلطٱق رب ٍل ًرب٢لصٜرب ضلط٭طلرب ٍلنلط٭صرٕلبغرب بلرخربٍٛلطةربض ٠لط٭صرْٝرب١لَٝربزطٕلطيعُربٌللللللللللل

ططرٜرب رلطيربٛ ٞليربز٣لطٯبرب ٤لللللل ٍ.لهمرب ا١لطىلل٫ٚصتل علطةربضرٚرلطةرب رٟلطيربشٟلٜعربٛرل ًرب٢ل فربح رلصٜرب ضلط٭طلربلللللللل

ٚط٭َٗربرب  لبنربربضٚص٠لطيعٓ ٜربرب١لب ٭طلربرب ٍلنلعربربٓٛطتِٗلط٭ٚىللٚ ُٖٝربرب١لصٜربرب ضلط٫طلربرب ٍلنل ٝربرب تِٗل)بو ٜٓربرب١كلل

 (.ل2006

ٚتٗزفلَض ١ًلصٜ ضلط٭طل ٍلنلط٫صرٕلهىللتٛاريلَٓ ذلَٓ عرببلٜٗٝرب٧ليًولربٌلتضبٝرب١لَتٛططْرب١لللللل

ضٚ ٝربرب١لٚطيٛجزطْٝربرب١لتغربرب  زٙل ًربرب٢لتهربربٜٛٔلطيعربرب رط لللتؾربربٌُلجٛطْربرببلطيؾدقربرب١ٝلطدتغربرب١ُٝلٚطيعكًٝربرب١لٚطيلل

طيقربربح١ٝلطيغربرب١ًُٝلٚتُٓٝربرب١ل ٬ق تربرب٘لط٫جتُ  ٝربرب١لٚتعظٜربربظلط٫ا ٖربرب  لطٱة بٝربرب١لٚ ربرببلطذتٝربرب ٠لطةزصعربرب١ٝلل

(.لٚقزل زر لٚططص٠لطيرتب١ٝلٚطيتعًِٝلَز٠لصٜ ضلط٭طل ٍلبغربٓت لٚق َربتللل2003)ٚططص٠لطيرتب١ٝلٚطيتعًِٝكل

عرب لطةربزطصؼلطذتهَٛٝرب١ليػ ٜرب  لتعًربِٝلٚص  ٜرب١لط٭طلرب ٍلنلطةٓرب طللللللللللطيٛططص٠لبإْؾرب ٤لصٜرب ضليٮطلرب ٍلنلبللل

لٚخمًتل غًبلطةٓ طللٚ ٢ًلْلك١لٚططص٠لطيرتب١ٝ.للطةدتًل١.

ٚتعتالهرطص٠لطيضٚمرب١ل ٓقربضطلَضنظٜرب لنل عرب  رلصت  ٗرب لٚحتكٝربلل ٖربزطاٗ لنلالٝرب لط رب ٫ لللللللللل

ْللللللل ؾربو١لطيضٚمرب١لٚبضطزتٗرب لاٗربٞللللل ٝثلٜك ل ًرب٢ل  تكٗرب لطيتدوربٝالٚطيتٓعربِٝلٚطيتٛجٝرب٘لٚطةت بعرب١ليهربٌل 

طةغ٦ٛي١ل ٔلَغت٣ٛلطيُٓٛلطيؾ ٌَلٚطةته ٌَلطيشٟلٜ ًػ٘ل طل ة كلنُ لٜك ل ًٝٗ ل ب٤لطختٝ صلط٫ع يٝبل

ٚطيوضملطيالعٛفلٜتِلبٗ لغضؼلطة  ر٨لٚطيكِٝلٚط٫ا ٖرب  كلٚطختٝرب صلطةعًُرب١لطةٓ عرب ١كلٚغربريلسيربولممرب لللللللل

زٜض٠لتعتالَلت حل ًُٝ  لطيتػربٝريلٚطيتوربٜٛضلنلطيضٚمرب١كللللٜتعًللب يعٌُلط٫رطصٟ.لٜٚ٪نزلطي   ثٕٛل ٕلطة

ل(.ل2004ٚ ْٗ لمتزلطةعًُ  لٚ ٚيٝ ٤لط٭َٛصلب يهثريلَٔلطةعًَٛ  لطينضٚص١ٜليرتب١ٝلطيولٌل)اُٗٞكل

َٚٔلطةِٗلطختٝ صلٚطْتك ٤لَزٜض٠لطيضٚم١لبعٓ ١ٜلا ٥كرب١لةرب لةرب لَربٔلعربًو  لٚبقربُ  ل ًرب٢لعربريللللللللل

٭ن رميٞ.لٚةبلطٕلتتٛطاضلنلَزٜض٠لطيضٚم١لخقرب ٥كلَٚٛطفربل  لللطيعٌُلنلطيضٚم١لٚ ٌُلجٗ طٖ لط

ل(:2010 زٜز٠لميهٔلت ٝ ْٗ لن ٯتٞل)طذتضٜضٟكل
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:لهٕلطةٛطفل  لطيؾدق١ٝلطٱة ب١ٝلةزٜض٠لطيضٚم١لٜهٕٛلة ل ثضل ٢ًلمم صعتٗ لطةٛطفل  لطيؾدق١ٝ .ل 

١لَثرب بض٠لفربل  لللٖٚشطلٜتُثٌلنل ٕلٜهٕٛلست ٛب١ليز٣لطدتُٝ لع١ًٗلطيتهٝربطلَرب لطيعربضٚفكلطُٛ ربلللل

لممٝظ٠لٚغ ي ً لَ لتعٗضل ٢ًلعًٛىلَزٜض٠لطيضٚم١لطيٓ جح١.لَٚٔلٖشٙلطيقل  :

 ٕلتهربربٕٛلَربربزٜض٠لطيضٚمربرب١لَثربرب ٫ًلطٝ ربربً ل تربربش٣لبربرب٘لعربربٛط٤لنربرب ٕلسيربربولنلَعٗضٖربرب ل ٚلعربربًٛنٗ للل .1

لٚنشيولنلْنٛجٗ لطيلهضٟ.ل

  ٕلتتٛاضليزٜٗ لَؾ  ضلطٱْغ ١ْٝلٚصٚحلط٭خ٠ٛلٚطيظَ ي١.ل .2

 ٢ًلنلطةٛطظ ١لٚط رتطّلَٛط ٝزلطيضٚم١.ل ٕلتهٕٛلطةثٌلط٭  .3

  ٕلتتل ٢ْلنل ًُٗ لٚختًكلي٘لٚتهٕٛلقزص٠ليٰخضٜٔ.لل .4

 ٕلحتػلب ةغ٦ٛي١ٝلطةًك ٠ل ٢ًل  تكٗرب لط غ عربً لنرب ٬ًَلحبٝربثلٜهربٕٛلٖربشطلطٱ غرب ؼلَٓعهغربً للللللللل .5

  ٢ًلطةعًُ  لٚط٭طل ٍ.ل

 يع طل١لا ٙل  ز.ل ٕلتهٕٛل  ري١لنلتع ًَٗ لَ لطةعًُ  لٚط٭طل ٍلٚه٫لتزخٌلج ْبلط .6

  ٕلتهٕٛلَض١ْلنلتقضا تٗ لٚ زّلطيتحهِلب ٯخضٜٔ.لل .7
لربلللل ٚتؾربربربٌُلٖربربربشٙلطةٛطفربربربل  ل قربربربٛة ل ًربربرب٢لَ٪ٖربربربٌل ًُربربربٞلَٓ عربربرببليًعُربربربٌللللطةٛطفربربربل  لطةٗٓٝربربرب١ل:ر

نُربربربربزٜض٠ليًضٚمربربربرب١لكلٚمتتعٗربربربرب لمبربربربرب٪٬ٖ لَغربربربربًه١ٝلتضبٜٛربربربرب١لتعٝٓٗربربربرب ليًعُربربربربٌلنلزتربربربرب ٍلصٜربربربرب ضلللللل

لنلصٜ ضلط٫طل ٍ.لط٭طل ٍلٚطَت٬نٗ ليًدا٠لطيع١ًُٝللنُع١ًُل

ٜٚكربربرب ل ًربربرب٢ل ربربرب تللهرطص٠لطيضٚمربربرب١لَٗربربرب ّلٚٚطج ربربرب  لنربربربثري٠لَٓٗربربرب لَربربرب لٖربربربٛلاربربرب لَٚٓٗربربرب لَربربرب لٖربربربٛلهرطصٟللل

 (:2002تٓعُٝٞلَٚٓٗ ل)طذتضٜضٟكل
:لتعتربربالطةٗربرب ّلطيلٓٝربرب١لةربربزٜض٠لطيضٚمربرب١لسط ل ُٖٝربرب١لنربربا٣لنلصتربرب حلهرطصتٗربرب للللللطةٗربرب ّلٚطيٛطج ربرب  لطيلٓٝربرب١ل ربربربل

ليًضٚم١لاُث٬ً:ل

لَغت٣ٛلطيع١ًُٝلطيرتب١ٜٛلنلطيضٚم١لٚطٱة ّلب يتوٛصط لطيرتب١ٜٛلطذتزٜث١.للل ٢ًلَزٜض٠لطيضٚم١لصا  .1

  ٢ًلَزٜض٠لطيضٚم١لطٱؽضطفل ٢ًلْٛط ٞلطيٓؾ طلطةدتًل١لٚ ٢ًلبضطَجلطيتٛجٝ٘.لل .2

  ٢ًلَزٜض٠لطيضٚم١ل ٕلتكّٛلبع١ًُٝلتكِٜٛليًعًُٝ  .ل .3

ًربربِلط٭طلربرب ٍلبٗربربزفل ًربرب٢لَربربزٜض٠لطيضٚمربرب١ل ٕلتهربربٕٛل ضٜقربرب١ل ًربرب٢لطٜربرب ر٠لق  ربرب  لط٭ْؾربربو١ل ثٓربرب ٤لتعل .4

 طة٬ ع١لٚطيتكِٜٛ.ل

 ٕلتكّٛلنربشيولب ٱؽربضطفل ًرب٢لختوربٝالط٫خت رب صط لٚطةكرب ٜٝػلطةغربتدز١َلٚتٓلٝربشٖ لٚتًدربٝكلللللللللل .5

 ْت ٥جٗ لٚصا لتك صٜضلٚطا١ٝليًُغ٦ٛي لٚ٭ٚيٝ ٤لط٭َٛصليت ٝ ٕلَز٣لتكزّل بٓ ٥ِٗ.لل

عًُرب  لٚ ٚيٝرب ٤ل َربٛصلط٭طلرب ٍللللل ٢ًلَزٜض٠لطيضٚم١لَغ٦ٛي١ٝل كزلط٫جتُ    لٚط٫عتُ علة لت زٜ٘لطة .6

 َٔل صط٤.ل
:لتؾربربػٌلطيٛطج ربربرب  لطٱرطصٜربربرب١لٚطيتٓعُٝٝربرب١لَععربربربِلٚقربربربتلَربربربزٜض٠لللطيٛطج ربرب  لطٱرطصٜربربرب١لٚطيتٓعُٝٝربربرب١لر.ل

لطيضٚم١كلَٚٔلٖشٙلطيٛطج   لَ لًٜٞ:ل

 ٕلتهٕٛلَزٜض٠لطيضٚم١لَتل١ُٗليًغٝ ع١لطيتع١ًُٝٝلنلزتتُعٗ لٚرٚصلطيضٚم١لنلحتكٝربللٖربشٙللل .1

ل١ُليضع ي١لصٚمتٗ لبٛمٛحلٚتٓكًٗ لبزٚصٖ ليٰخضٜٔلبٛمٛح.لطيغٝ ع١لٚ ٕلتهٕٛلَتلٗ

َٚٔلطيٛطج   لطةًك ٠ل ٢ًل  تللَزٜض٠لطيضٚم١لنٌلَ لٜتعًللب يتٓعِٝلطيزطخًٞليًضٚم١لَربٔلل .2

 ٝثلتٛطٜ لطيعٌُل ٢ًلطةعًُ  لٚطةٛظل لٚتٓعِٝلطيّٝٛلطيزصطعٞلٚط٭ْؾربو١لٚ ُربٌلطدتربزطٍٚلللل

َربرب١ليضٚمربربتٗ .لنربربشيولط٫ تلربرب ظلبغربربج٬ لَٓعُربرب١لٚتربٛاريلطيهتربرببلٚط٭رٚط لٚطيتجٗٝربربظط لطي٬طل

 يٮطل ٍ.ل

ٚاُٝربربرب لٜتعًربربربللبربربرب يٓٛط ٞلطة يٝربربرب١لَٚربربرب لٜربربربضت البٗربربرب لَربربربٔله ربربربزطرلَٝظطْٝربربرب١لطيضٚمربربرب١لبإٜضطرطتٗربربرب لل .3

 َٚقضٚا تٗ .لل
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نشيولتكّٛلَزٜض٠لطيضٚم١لمبٛطج١ٗلَؾه٬ لطيضٚم١لطي١َٝٛٝلطيربالتٓؾربللَربٔلخرب٬ٍلطيعُربٌلللللل .4

ٜتعًربربللب ٭طلربرب ٍلٚ ٚيٝربرب ٤ل َربربٛصِٖلَٚربربٔل ٖربربِلٖربربشٙللَٚربرب لٜتعًربربللب ةعًُربرب  لٚطيعربرب ًَ لَٚٓٗربرب لَربرب لل

 طةؾه٬ :لطيػٝ رلٚطيتلخريلٚطرتضٚجل ٢ًلطيٓع ّلٚطةؾه٬ لطيغًٛن١ٝليٮطل ٍ.لل

 ٢ًلَزٜض٠لطيضٚمرب١ل ٕلتنرب لبضْ زتٗرب لجٝربزًطلتغربتوٝ لطيضٚمرب١لَربٔلخ٬يرب٘ل ٕلتهربٕٛلَقربزصللللللللللل .5

ّل تضبٜٛرب١لٚ ْؾربو١للللهؽع علثك نلتضبٟٛلرتز١َلطي ١٦ٝلٚسيولَٔلخ٬ٍلست مضط لْٚزٚط لٚ ارب٬

 تضٚ ١ٝلَتٓٛ ١.ل

  نٛصلط٫جتُ    لَ لَزٜضلطةٓوك١لطيتع١ًُٝٝلٚغريٙلَٔلطةضطق  ل ٟلَ لص٩ع ٥ٗ .لل .6

  ٢ًلطةزٜض٠ل ٕلتٓ قؿلطةٛجٗ  لطيلٓٝ  لاُٝ لٜتعًللبتحغ لَغت٣ٛلطيع١ًُٝلطيرتب١ٜٛ. .7

 طةزٜض٠لَغ٦ٛي١ل ٔلطٱؽضطفل ٢ًلطيٓؾ طلطةتقٌلباطَجلطيضٚم١.لل .8

 ٫خت  صط لٚطٱط٬عل ًٝٗ لٚطٱؽضطفل ٢ًلتٓلٝشٖ لٚتًدٝكلْت ٥جٗ .للختوٝالط .9

 رصطع١ل ع  رلاؾٌلبع لط٭طل ٍل ٚلمعلِٗلنلبع لط٭ْؾو١لَٚغ  زتِٗلنلطيتػًبل ًٝٗ .لل .10
ل

ٚ ت٢لتكربّٛلَربزٜض٠لطيضٚمرب١لبٛطج  تٗرب لَٚٗ َٗرب ل٫لبربزل ٕلمتتًربولطيعزٜربزلَربٔلطةٗرب صط لٚميهربٔلللللللللللل

ل(:(Chung, 2011ت ٝ ْٗ لن ٫تٞل

:لتتعًللطةٗ صط لطيتقٛص١ٜليز٣لَزٜض٠لطيضٚم١لمبز٣لنل ٤تٗ لنلطبتهرب صلط٭اهرب صلللةٗ صط لطيتقٛص١ٜط .1

ٚطٱ غ ؼلب ةؾه٬ لٚطيتٛفٌلهىللطذتًٍٛلٚطةٗ صط لطيتقٛص١ٜلمربضٚص١ٜلةغرب  زتٗ ل ًرب٢لطيٓجرب حلنللللل

ٌل ٟلختوٝالطيعٌُلٚتٛجٝٗرب٘لٚتضتٝرببلط٭ٚيٜٛرب  لٚتٛقرب لط٭َربٛصلطيربالميهربٔل ٕلحتربزقلنلطةغربتك للللللللل

تضقبلط٭ زطقكلَٚ لٜرتترببل ًرب٢لَعًُرب  لطيضٚمرب١لسيربولَربٔلتكًٝربٌلطرتوربضل ٚلطرتغرب ص٠ل ٚلحتكٝربلللللللللللل

طيل ٥ز٠لطةضج٠ٛ.لٚتعتالطةٗ صط لطيتقٛص١ٜل ِٖلطةٗ صط لطينضٚص١ٜلطي٬ط١َلةرب ليهٓٗرب لنلْلربػلطيٛقربتللللل

قربٛص١ٜلجٝربز٠لللتعتال فعبلطةٗ صط لنلتعًُٗ لٚطنتغ بٗ .لَٚزٜض٠لطيضٚمرب١لطيربالتتُترب لمبٗرب صط لتلللل

لٖٞلطيالحتتلغلنلسٖٓٗ لرط٥ًُ لب يقٛص٠لطيه١ًٝليع١ًُٝلطيرتب١ٝ.لل

:لتتعًربربللطةٗربرب صط لطيلٓٝربرب١لب ٭عربرب يٝبلٚطيوضط٥ربربللطيربربالتغربربتدزَٗ لَربربزٜض٠لطيضٚمربرب١لنلللطةٗربرب صط لطيلٓٝربرب١ .2

مم صعتٗ ليعًُٗ لَٚع دتتٗ ليًُٛطقربطلطيربالتقرب راٗ ليٓجرب حلطيعُربٌلطٱرطصٟ.لٖٚهربشطلتربضت الطةٗرب صط للللللللل

بتدوٝالطيع١ًُٝلطيتع١ًُٝٝلٚصعِلطيغٝ ع١لطيع ١َلٚه زطرلطةٝظط١ْٝلٚتكربزٜضلطيتهًلرب١لٚٚمرب لللللطيل١ٝٓ

ْع ّلجٝزلي٬تق ٍلٚطيع٬قرب  لطيع َرب١لٚتٓعربِٝلط٫جتُ  رب  لٚنت برب١لطيتكرب صٜضلٚطختٝرب صلطةعًُرب  للللللللل

 ٚتٛطٜ لطيعٌُلٚحتزٜزلط٫ختق ف  .لل

يربالتغربتوٝ لبٗرب لَربزٜض٠لطيضٚمرب١لطيتع َربٌللللللل:لتتعًللطةٗ صط لطٱْغرب ١ْٝلب يوضٜكرب١لطللطةٗ صط لطٱْغ ١ْٝ .3

بٓج حلَ لطٯخضٜٔلنٝطلتغتوٝ ل ٕلاشرلطٯخضٜٔلهيٝٗ .لٚاعًِٗلٜتع ْٕٚٛلَعٗرب .لٚلًقربٕٛللل

نلطيعٌُلٜٚظٜزٕٚلَٔلقزصتِٗل ًرب٢لطيعورب ٤.لٚتتنربُٔلطةٗرب صط لطٱْغرب ١ْٝلطيهلرب ٠٤لنلطيتعربضفل ًرب٢للللللللل

طٱْغربرب ْٞلطدتٝربربز٠لحتربربرتّلؽدقربرب١ٝللَتوً ربرب  لطيعُربربٌلَربرب لطيٓربرب ؼلنربربلاضطرلٚزتُٛ ربرب  .لهٕلطةٗربرب صط ل

طٯخضٜٔلٚتزاعِٗل ٢ًلطيعٌُلحبُ ؼلٚق٠ٛلرٕٚلقٗضل ٚلهج  صلٚحتكربللةربِلطيضمرب لطيٓلغربٞلٚتٛيربزلللللل

لبِٝٓٗلطيثك١لٚط٫ رتطّلطةت  رٍلٚتٛ زلبِٝٓٗلالٝعً لنل عض٠لٚط ز٠لَتح ب١لَتع طل١.ل

ل

ٚطيتعًربِٝلط٫صرْٝرب١لطيربشٟلللللٚنلظٌلَؾضٚعلطيتحٍٛلضتٛلطقتق رلطةعضا١لطيشٟلت ٓرب٘لٚططص٠لطيرتبٝرب١لل

تٓرب ٢َلرٚصلَربزٜضط لصٜرب ضللللل2015ٚتغتُضلَض ًت٘لطيث ١ْٝل ترب٢ل رب ّلللل2009طْتٗتلَض ًت٘لط٫ٚىللنل  ّل

ط٫طلربرب ٍكلاكربربزلصنربربظلَؾربربضٚعلطيتوربربٜٛضلضتربربٛلط٫قتقربرب رلطةعربربضنلنلَهْٛربرب٘لطيضطبربرب ل ًربرب٢لتُٓٝربرب١لط٫عربربتعزطرلل

٠كل ٝربثلٜٗربزفلهىلل  ربزطقلتػربٝريلٚحتربٍٛلنلللللل٤ًلَٔلَض ١ًلطيولٛيرب١لطة هربضللطيًتعًِٝلَٔلخ٬ٍلطيرتب١ٝلطبتز

طيٓع ّلطيرتبٟٛلبقٛص٠لخمٛي١ٝلته ١ًَٝلنلن ا١لطةضط ٌلطيتع١ًُٝٝلطبتزط٤لَربٔلطيولٛيرب١لطة هربض٠ل)صٜرب ضللللل

ط٭طل ٍ(.لٚتنُٔلطةهٕٛلطرت للب يولٛي١لطة هض٠لصا لطيهل ٠٤لطة٪عغرب١ٝلنلٖربشطلط رب ٍكلطيتُٓٝرب١لطةٗٓٝرب١لللللل



 خهٕد عراداد....االحزٛبعبد انزذرٚجٛخ نًذٚراد رٚبع األطفبل فٙ االردٌ                            5

 

 لنلصٜ ضلط٭طل ٍليتؾٌُلطةٓ طللط٭نثضل  ج١كلْؾضلطيربٛ ٞلط تُعربٞلللةعًُ  لصٜ ضلط٭طل ٍكلطيتٛع

 (.2012ٚطيلِٗلطيع ّلبل١ُٖٝلطيعٓ ١ٜلبٗشٙلطةض ١ًلطيعُض١ٜلطة ١َل)ٚططص٠لطيرتب١ٝلٚطيتعًِٝكل

ٕلطيكًٌٝلَٓٗ لبٌلطيٓ رصلطيشٟل ل٫هطيضغِلَٔلنثض٠لطيزصطع  لطيالتٓ ٚيتلصٜ ضلط٫طل ٍكلٚ ٢ًل

لط٫طل ٍكلهسلطٕلَععِلطيزصطع  لتٓ ٚيتلطيتعًِٝلٚط٭ْؾو١لنلطيضٚم١لٚطةعًُ  .للتٓ ٍٚلهرطص٠لصٜ ض

(لهىللطيتعربربضفل ًربرب٢لطةٗربرب ّلط٫رطصٜربرب١لٚطيلٓٝربرب١لةربربزٜضط لصٜربرب ضللل1990ٖربربزاتلرصطعربرب١لؽربربح ر٠ل)لاكربربزل

ط٫طل ٍلنلط٫صرٕلَٚز٣لتٓلٝربشلتًربولطةٗرب ّليًهؾربطل ربٔلْكرب طلطيكرب٠ٛلٚطينربعطلنلهرطص٠لصٜرب ضلط٫طلرب ٍ.للللللللللل

صٚم١لنلَٓوك١ل ُ ٕلٚمربٛط ٝٗ كل لتٛطٜرب ل رط٠لطيزصطعرب١ل ًربِٝٗلٖٚربٞللللللل١80لطيزصطع١لَٔلٚتهْٛتل ٝٓ

   ص٠ل ٔلطعت  ١ْليًهؾطل ٔلٚطق لهرطص٠لصٜرب ضلط٫طلرب ٍ.لٚقربزلبٝٓربتلْترب ٥جلطيزصطعرب١ل ٕلْغرب ١لتٓلٝربشللللللللل

َربربزٜضط لطيضٜربرب ضلةٗربرب َٗٔلَضتلعربرب١لٚ ٚفربربتلطيزصطعربرب١لبنربربضٚص٠ل كربربزلرٚصط لةربربزٜضط لطيضٜربرب ضلٚحتزٜربربزللل

لمح١لٚستزر٠ليٝتِلطختٝ صلطةزٜضط لبٓ ٤ل ًٝٗ .نل ٜ  لٚط

(لٖزاتلهىللطيتعربضفل ًرب٢لطثربضلطينربػٛطلطيٓلغرب١ٝل ًرب٢لللللللSai & Hing, 2005)لٚنلرصطع١ل خض٣

َزٜضٟلصٜ ضلط٫طل ٍلنك ر٠لتضبٜٛ لٚنٝطلٜض٣لٖ٪٤٫لطةزٜضٕٚل ًُربِٗلطسطلَرب لنرب ٕلٜضطاربللٖربشٙلللللل

نُ لٖربزاتلطيزصطعرب١لهىللطيهؾربطل ُرب لطسطلللللطينػٛطلتزْٞلطيضٜ ضلطيٛظٝلٞلَٚؾ  ضلعً ١ٝلضتٛلطيعٌُ.ل

طينربػٛطل ًرب٢لطةربزٜضٜٔ.لٚقربزل لطعربتدزطّلطعربت  ١ْل للللللللتًربولن ٕلطيربز ِلَربٔلطةؾربضا لٜكًربٌلَربٔلطثربضللللللل

َزٜضلصٚم١لططل ٍلنلَه ٚ.لٚقربزلبٝٓربتلْترب ٥جلطيزصطعرب١لطٕلطةربزٜضٜٔلٜربضٕٚلطٕلطينربػٛطللللللللل44تٛطٜعٗ ل ٢ًل

ٕلطيز ِلطيع طلٞلٚ زٙلنرب ٕل رب ٬َلارب  ٬لنللللطيٓلغ١ٝلنل ًُِٗلج ٤ لبزصج١لَتٛعو١كلنُ لت  ل 

 ختلٝطلطينػٛطلطيٓلغ١ٝ.

طيقربعٛب  لٚطيلربضللطيرباللللل(لٖٚربزاتلهىللطيتعربضفل ًرب٢للل(Lie, 2006لٚنلرصطع١لطجضٜتلنلطيق 

ترتطاللَ لطعتدزطّلتهٓٛيٛجٝ لطةعًَٛ  لٚط٫تقرب ٫ لنلصٜرب ضلط٫طلرب ٍلَربٔلٚجٗرب١لْعربضلَربزٜضٟلٖربشٙللللللللل

َربربزٜضطلق ربربٌلتٓلٝربربشلطياْربرب َجلطةته َربربٌليتهٓٛيٛجٝربرب للل31طيزصطعربرب١ل ًربرب٢للطيضٜربرب ض.لٚقربربزل لتٛطٜربرب لطعربربت  ١ْل

طةعًَٛ  لٚط٫تق ٫ لنلصٜ ضلط٫طل ٍكلثِل لط  ر٠لتٛطٜ لط٫عت  ١ْلٚتع ٦تٗرب لَربٔلق ربٌلطةربزٜضٜٔلبعربزلللللل

تٓلٝربربشلطياْربرب َجكلنُربرب لقربرب ّلطي   ربربثلمبك بًربرب١لٖربرب٪٤٫لطةربربزٜضٜٔ.لٚقربربزلتربرب  ليً   ربربثلطٕل ٖربربِلطةؾربربه٬ للللللل

معطلنل ٜ  لطةعًُ لنلزت ٍلتهٓٛيٛجٝرب لطةعًَٛرب  لٚط٫تقرب ٫ كلَؾربه٬ لنلزترب ٍللللللٚطيقعٛب  لٖٞل

تٛاضلط٫جٗظ٠لٚطةعزط لطذت عٛب١ٝلٚقًرب١لتربٛاضلطيازتٝرب  لطذت عربٛب١ٝكلٚ ربزّلتربٛاضلطيربز ِلطيلرب كلنُرب لللللللللل

لبٝٓتلْت ٥جلطيزصطع١لطٕلطيتزصٜبل ثٓ ٤لطرتز١َلٖٛلطيغ ٌٝلةٛطج١ٗلٖشٙلطةؾه٬ .

(لهىللطيتعربربضفل ًرب٢ل ربربز٠لبعرب لطةؾربربه٬ لطيربالتٛطجربرب٘لَربربزٜضط لللل2010تربٝ ل)لٖٚربزاتلرصطعربرب١لطيعلل

صٜ ضلط٫طل ٍلنلطةزطصؼلطذته١َٝٛلنلَٓوك١لطيضٜ ضلَٚعضا١لطع  بٗ لٚتكزِٜلطةكرت   لٚطذتًٍٛلةرب .لل

اربربضرطلَربربٔل اربربضطرلزتتُربرب لل89ٚطت عربربتلطي   ثربرب١لطةربربٓٗجلطيٛفربربلٞلطةغربربحٞكلٚط كربربتلطعربربت  ١ْلطيزصطعربرب١ل ًربرب٢لل

َزٜض٠لَٚغ  ز٠.لٚقزلتٛفًتلطيزصطع١لهىلل ٕلطنثضلطةؾه٬ لطيالتٛطج٘ل رطص٠لصٜ ضلل135لطيزصطع١لطي  يؼ

ط٫طل ٍلنلَز١ٜٓلطيضٜ ضلن ْتلطةؾربه٬ لطرت فرب١لب ةربزٜض٠لٚطبضطٖرب لنثربض٠لط٫  رب ٤لط٫رطصٜرب١كل  جرب١للللللللل

هىللتوٜٛضلَٗرب صطتٗٔلللطةزٜض٠لهىللطٜ ر٠لَٗ صطتٗ لطيل١ٝٓكل  ج١لطةزٜض٠لهىللطةٗ صط لطٱرطص١ٜكلٚ  ج١لطةزٜضط 

لط٫ؽضطا١ٝ.

(لرصطع١ليًتعربضفل ًرب٢لَٗرب ّلَربزٜضط لصٜرب ضلط٫طلرب ٍلنلَزٜٓرب١ل ربكللللللللل2011)لٚ جض لطدتًُٝٞ

صٚمربرب١لنعٝٓربرب١لل30صٚمربرب١لخ فربرب١كلطختربرب ص لطي   ثربرب١لَٓٗربرب لل153طيغربربٛص١ٜ.لٚتهربربٕٛلزتتُربرب لطيزصطعربرب١لَربربٔل

ل ٜرب  لطةدتًلرب١لةربزٜض٠للللاكربض٠لخمًربتلطيهللل75ققز١ٜليكضبٗ لَٔلعهٓٗ .لٚ لطعتدزطّلطعت  ١ْلَه١ْٛلَربٔلل

طيضٚم١كلٚقزل عٝتلمس  لطيؾدق١ٝلب ةضت رب١لط٫ٚىللت٬ٖرب لزترب ٍلط٫تقرب ٫ لٚطيع٬قرب  لط٫ْغرب ١ْٝلثربِلللللللل

لزت يٞلطيتٓعِٝلٚطيتٛجٝ٘لثِلج ٤لطيتدوٝا.

(لاكزلٖزاتلهىللطبضططلرٚصلطٱرطص٠لط٫عربرتطتٝج١ٝلنلتوربٜٛضلطةٓعُرب  لللل2011)لطَ لرصطع١لطيغًُٝ ْٞل

ُٝ لصٜ ضلط٫طل ٍ.لٚ لطعتدزطّلطةربٓٗجلطيٛفربلٞلطةغربحٞ.لٚتهربٕٛلزتتُرب لطيزصطعرب١لَربٔللللللللطيتع١ًُٝٝل٫ٚلع

ٚقزلطعتدزَتلطي   ثرب١لللَزٜض٠.ل65الٝ لَزٜضط لصٜ ضلط٫طل ٍلمبز١ٜٓلَه١لطةهض١َلٚطي  يؼل زرٖٔل
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ٌل تو ٝربلل  ٕ طيزصطعرب١ل ْترب ٥جل  ظٗض  ط٫عت  ١ْلنلرط٠لطيزصطع١.ل ٝث  يربز٣ل طٱعربرتطتٝج١ٝل طٱرطص٠ َضط رب

ٞل ٚطيضفربزل طيتحًٌٝ َٔ بهٌ ٚطيالتتعًل طةهض١َ َه١ مبز١ٜٓ ط٭طل ٍ صٜ ض ط َزٜض  فربٝ غ١ل - طي ٦ٝرب

 طي   ثرب١ل ٚ ٚفربتل ك١()  يٝربللبزصجرب١ل ن ْت ٚطيغٝوض٠ طيتكِٝٝ – طٱعرتطتٝج١ٝ تو ٝل – طٱعرتطتٝج١ٝ

ٛل  ٕ طيٓت ٥ج نُ ل ظٗض ل.ط٭طل ٍ صٜ ض هرطصط  ن طٱعرتطتٝج١ٝ طٱرطص٠ تو ٝل بإَه ١ْٝ  طٱرطص٠ َّلٗرب

ٌلللل بزصجرب١ل ٚطمح ط٭طل ٍ صٜ ض َزٜضط  يز٣ طٱعرتطتٝج١ٝ  طٜرب ر٠ل  ًرب٢ل َتٛعربو١لممرب لٜغربتز ٞلطيعُرب

ل.طٱعرتطتٝج١ٝ طٱرطص٠ مبلّٗٛ طيٛ ٞ

(لرصطع١لٖزاتلطىللٚم لتقٛصلَكربرتحليتوربٜٛضلهرطص٠لصٜرب ضلط٫طلرب ٍللللل2012 جض ل كٌٝل)نُ ل

َتلطي   ث١لطةٓٗجلطيٛفلٞلطيتحًًٝربٞكلٚتهربٕٛلللٚقزلطعتدزلنلطيُٝٔلنلم٤ٛلَزخٌلهرطص٠لطدتٛر٠لطيؾ ١ًَ.

(لصٚمربرب١.لٚمتثًربربتل رٚط لطيزصطعربرب١لنلبو قربرب١ل٬َ عربرب١ليضفربربزلٚطقربرب لَ٪عغربرب  ل30زتتُربرب لطيزصطعربرب١لَربربٔل)

َربزٜض٠للل(30صٜ ضلط٫طل ٍلطي١ُٝٓٝكلٚطعربت ٝ ٕل لتٛطٜعرب٘ل ًرب٢ل ٝٓرب١لَربٔلط٫رطصٜرب لٚطةعًُرب  لخمًربتل)لللللللل

يزصطع١ل ٕلصٜ ضلط٫طل ٍلطي١ُٝٓٝلٜٓكقٗ لجٗ طلهرطصٟلَع١ًُلبضٜ ضلط٫طل ٍ.لٚقزلبٝٓتلْت ٥جلطل(116ٚ)

َتدقكلَٚغتكٌل ٔلطةزصع١لط٫بتزط٥ٝرب١كلنُرب لترب  لَربٔلطيزصطعرب١لقًرب١لخربا٠لط٫رطصٜرب لنلَ٪عغرب  لللللللللل

ط٫رطصٜرب١لطذتزٜثرب١لٚ ربزّلتو ٝكٗرب ليعٓ فربضلط٫رطص٠كلٚ ربزّلط٫يتربظطّلبتو ٝربربللللللللللب ٭عرب يٝبلصٜرب ضلط٫طلرب ٍللل

 ف١لبضٜ ضلط٫طل ٍ.لٚنؾلتلْت ٥جلطيزصطعرب١ل ربٔلطٕلَ رب ْٞلصٜرب ضلللللطيًٛط٥حلٚطيكٛطْ لٚطيتؾضٜع  لطرت

ط٫طلرب ٍلغربريلَٓ عرب ١لفربحٝ لٚتعًُٝٝرب كلٚعربٛطرلطةضنظٜرب١لنلطخترب سلطيكربضطصط كلٚبٝٓربتلنربشيولطٕل غًرببللللللللللللل

ل.َتدقق ط٫رطصٜ لمب٪عغ  لصٜ ضلط٫طل ٍلغريلَ٪ًٖ لٚغريل

طٱرطصٜرب١ليربز٣لَؾربضا  لللل(لرصطعرب١لٖربزاتلطيتعربضفل ًرب٢لطيهل ٜرب  لللللل2012نُ لطجربض لطيظٖضطْربٞل)للل

ٚهرطصٜ  لَٚعًُ  لصٜ ضلط٭طل ٍلطذته١َٝٛلٚطرت ف١لمبٓوك١لَه١لطةهضَرب١.لٚقربزلطعربتدزَتلطي   ثرب١للللل

َربٔلطةربزٜضط لٚطةؾربضا  لٚطةعًُرب  .لٚ لطختٝرب صل ٝٓرب١لللللللل700طةٓٗجلطةغربحٞكلٚتهربٕٛلزتتُرب لطيزصطعرب١لَربٔلللللل

حتًٌٝلطي ٝ ْ  لطيال لالعٗ لتربٛاضلللَلضر٠لَٔلَلضرط لط تُ .لٚقزلبٝٓتلْت ٥جل300 ؾٛط١ٝ٥لقٛطَٗ ل

طيهل ٜ  لطي٬ط١َلةٓغٛب  لهرطص٠لصٜ ضلط٫طل ٍلنلزت ٫ لطيتدوٝاكلطيتٓعربِٝكلطةٗرب صط لطةعضاٝرب١لٚطخترب سللللل

لطيكضطصكلط٫ؽضطفكلٚزت ٍلط٫تق ٍ.

(لهىللطيهؾطل ٔلرصج١لطعربٗ ّلَربزٜضط لصٜرب ضلط٫طلرب ٍلنلتُٓٝرب١لللللل2012ٖٚزاتلرصطع١لبٛات ل)

بٟٛليًُعًُرب  لٚ ٬قترب٘لبرب ي٤٫ٛلطيتٓعُٝربٞلَربٔلٚجٗرب١لْعربضلطةعًُرب  لنلرٚيرب١لطيهٜٛربت.لٚقربزللللللللللللطٱبزطعلطيرت

َعًُرب١لنلسترب اعال ربٛيٞلَٚ رب صىلطيهرب ريلنللللللل330طجض لطي   ث١لرصطعربتٗ ل ًرب٢لزتتُرب لطيزصطعرب١لطي رب يؼلللللل

لطيهٜٛت.لٚتهْٛتل رٚط لطيزصطعرب١لَربٔلطعربت  ْت كلط٫ٚىلليكٝرب ؼلرصجرب١لطعربٗ ّلَربزٜض٠لطيضٚمرب١لنلتُٓٝرب١للللللللل

اكض٠.لٚقربزللل29اكض٠كلٚطيث ١ْٝليكٝ ؼلطي٤٫ٛلطيتٓعُٝٞليز٣لطةعًُ  لٚتهْٛتلَٔلل30ط٫بزطعلٚتهْٛتلَٔل

بٝٓربربتلْتربرب ٥جلطيزصطعربرب١ل ٕلرصجربرب١لطعربربٗ ّلَربربزٜضط لطيضٜربرب ضلنلتُٓٝربرب١لط٫بربربزطعلطيرتبربربٟٛليًُعًُربرب  لن ْربربتلللل

لَتٛعو١كلٚنشيولن ْتلرصج١لطي٤٫ٛلطيتٓعُٝٞليز٣لطةعًُ  .

طيربربزٍٚلطيعضبٝربرب١لْغربرب ًٝ كله٫لطٕلٖٓربرب ىلط٫صرٕلٚلزرلصٜربرب ضلط٭طلربرب ٍلن ًربرب٢لطيربربضغِلَربربٔلتظطٜربربزل ربربلٚ

َؾه١ًلن ري٠لتع ْٞلَٓٗ لٖشٙلطيضٜ ضكلٖٚٞل زّلٚجٛرلطرطصط لسط لخربا٠لن اٝرب١لنُرب لٖربٛلَٛجربٛرلللللل

ٟل .ليربشيول٫لبربزل ٕلمتتًربولَربزٜض٠لطيضٚمرب١لطيهل ٜرب  لللللللَث٬ًلنلَزطصؼلطيتعًِٝلط٫بتزط٥ٞلٚطةتٛعالٚطيثرب ْٛ

ٜغتز ٞلحتزٜزلط تٝ ج  لَزٜضط لصٜ ضلط٭طل ٍلٚتزصٜبلطةزٜضط ل٫َربت٬ىلتًربوللللطي٬ط١َليعًُٗ لمم 

طةٗربرب صط لٚطيهل ٜربرب  لطي٬طَربرب١ليكٝربرب ر٠لطيضٚمربرب١.لٜٚعتُربربزلصتربرب حل ٟلبضْربرب َجلتربربزصٜ لَربربٔلْ  ٝربرب١لطيتدوربربٝاللل

ٚطيتٓلٝشلٚطةت بع١لنلطةك ّلط٭ٍٚل ٢ًلطيزق١لنلحتزٜزلط٫ تٝ جرب  لطيتزصٜ ٝرب١لطي٬طَرب١ليًُتربزصب ل ٝربثلللللل

 ٕلط٫ تٝ ج  لطيتزصٜ ١ٝلتع لطيلج٠ٛلب لَغت٣ٛلط٭رط٤لطذت يٞلَٚغت٣ٛلط٭رط٤لطةضغربٛر..ليربشيولجرب ٤ لللل

ٖشٙلطيزصطع١ليًهؾطل ٔلتًولط٫ تٝ ج  لطيتزصٜ ١ٝلةغ  ز٠لطةعٓ لنلتقُِٝلبضطَجلٚٚصـلتزصٜ ٝرب١لل

ل(.2000تً لتًولط٫ تٝ ج  ل)طرتث١ًٝك

ل

ى
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ىمشكلةىالدراسةىوأسئلتكا:ىى
١لصٜرب ضلط٭طلرب ٍلَربٔلطةضط ربٌلطة َرب١لٚطةرب٪ثض٠لنل ٝرب ٠لطيلربضرلٚط تُرب كلهسلٜعربربزلللللللللل مربحتلَض ًربلل

ُٜغربتزٍلبٗرب ل ًرب٢لت ًربٛصلطيربٛ ٞلط تُعربٞلٚصقربٞلللللللل ط٫ٖتُ ّلمبض ١ًلطيولٛي١لطة هض٠لٚط زًطلَٔلطةع مللطيال

هًٕٛلثك اتربرب٘كلهسل ٕلط٫ٖتُربرب ّلب يولٛيربرب١لجربربظ٤ًطلَربربٔلط٫ٖتُربرب ّلب ذت مربربضلٚطةغربربتك ٌلَعربربً ل٭ٕلط٭طلربرب ٍلٜؾربربلل

طيؾض ١لط٭نثضل ١ُٖٝلنلط تُ لٚ٭ِْٗلجٌٝلطةغتك ٌلٖٚشطلَوًبلطجتُ  ٞلٖرب ّ.لٚطٱرطص٠لطيٓ جحرب١للل

طيهل٪٠لٖٞلطينُ ١ْلطذتكٝكٝرب١ليتحكٝربللطٖربزطفلٖربشٙلطةض ًرب١كليربشيول٫لبربزلطٕلحتعرب٢لَربزٜضط لطيضٜرب ضللللللللللل

زصطعربرب١لنلحتزٜربربزلب يتربربزصٜبلٚطيربربتُه لطي٬طَربرب ليًكٝربرب ّلب يربربزٚصلطةٓؾربربٛركليربربشيولمتثًربربتلَؾربربه١ًلٖربربشٙلطيللل

ط٫ تٝ ج  لطيتزصٜ ١ٝلةزٜضط لصٜ ضلط٭طل ٍلنلط٭صرٕلنلم٤ٛلَؾضٚعلطيتوٜٛضلطيرتبربٟٛلضتربٛلطقتقرب رلللل

لتغع٢لطيزصطع١ليٲج ب١ل ٔلط٭ع١ً٦لطٯت١ٝ:للطكطةعضا١.لٚحتزٜز

َربربربرب لط٫ تٝ جربربربرب  لطيتزصٜ ٝربربربرب١لةربربربربزٜضط لصٜربربربرب ضلط٭طلربربربرب ٍلنلست اعربربربرب١لطصبربربربربزلنلمربربربرب٤ٛلَؾربربربربضٚعللل .1

لطةعضا١لَٔلٚج١ٗلْعضٖٔ؟لللطيتحٍٛلضتٛلطقتق ر

ٖربربربٌلتٛجربربربزلاربربربضٚملسط لر٫يربربرب١له قربربرب ١ٝ٥لنلطعربربربتج ب  ل اربربربضطرلطيعٝٓربربرب١ل ًربربرب٢لَكٝربربرب ؼلحتزٜربربربزلللللللل .2

 طيعًُٞكلًَه١ٝلطيضٚم١.لٌط٫ تٝ ج  لطيتزصٜ ١ٝلتعظ٣لةتػريط :لطرتا٠كلطة٪ٖ
ل

ىأهموةىالدراسة:ى
لتٓ ثربربلل ُٖٝربرب١لٖربربشٙلطيزصطعربرب١لَربربٔل ُٖٝربرب١:لَض ًربرب١لصٜربرب ضلط٭طلربرب ٍكلنْٛٗربرب لتتع َربربٌلَربرب لللللللللللل

ؽربربض ١لنربربرب ري٠لَربربٔلط تُربربرب لَٚربرب لَض ًربربرب١ل ُضٜربربرب١ل ضجربرب١لنل ٝربربرب ٠لط٭طلربرب ٍلٚ ربربربِٖٛكلنربربربشيولللللل

لتٓ  ل ١ُٖٝلٖشٙلطيزصطع١لنلطٯتٞ:ل

تغربربربًٝالطينربربرب٤ٛل ًربربرب٢لط تٝ جربربرب  لَربربربزٜضط لصٜربربرب ضلط٫طلربربرب ٍلنلط٫صرٕلممربربرب لعربربربٝلٝزلَتدربربربشٟلللللللل .1

 طيكضطصلٚطةٗتُ لنلتزصٜ ٗٔلٚمتهٝٓٗٔليتحكٝللطٖزطفلٖشٙلطة٪عغ  .ل

طيزصطعربربربرب١لنلَغربربربرب  ز٠لطةعربربربربٓ لنلبٓربربربرب ٤لبربربربربضطَجلتزصٜ ٝربربربرب١لتًربربربرب لط تٝ جربربربرب  لقربربربربزلتغربربربربِٗلٖربربربربشٙل .2

َربربربزٜضط لصٜربربرب ضلط٭طلربربرب ٍلنلمربربرب٤ٛلطيتحربربربٍٛلضتربربربٛلطقتقربربرب رلطةعضاربربرب١.لميهربربربٔلط٫عربربربتل ر٠لَٓربربرب٘لنللللل

 ٚططص٠لطيرتب١ٝلٚطيتعًِٝليهٌلَٔلطيكو علطذتهَٛٞلٚطيكو علطرت ل.

 ٕلمتتًهٗربرب لَربربزٜضط لصٜربرب ضللللهثربربضط٤لط٭ررلطذتربرب يٞلمبعًَٛربرب  ل ربربٔلطيهل ٜربرب  لٚطةٗربرب صط لطيربربالةربرببللللللل .3

 ط٭طل ٍلنلطةًُه١لنلم٤ٛلطيتحٍٛلضتٛلطقتق رلطةعضا١.ل
ل

ىلتعروفاتىاالصطالحوةىواإلجرائوة:ا
 ط٫ تٝ ج  لطيتزصٜ ١ٝ:ل"ٖٞلطيٓككل ٚلطينعطلنلَعًَٛ  ل ٚلَٗ صط ل ٚلطا ٖ  لط٭اضطرلطيشٟلٜ٪ثضل

ٚللل لك2005طمربح١لنلطيعُربٌ"ل) غربٓ كللللنلرصج١لنل ٤تِٗلنلتلر١ٜل ًُِٗكلٜٚترب  لسيربولنلَؾرب نٌل

 (.لل43ل
ٚتعضاٗ لطي   ث١لهجضط٥ًٝ لنلٖشٙلطيزصطع١:لبلْٗ ل"طيلكضط لطيالحتقٌل ٢ًلَتٛعال غ بٞلٜك بٌلرصجرب١لل

   ٢ًلَٔلَتٛعو١ل ٢ًلط٫رط٠لطيالعتكّٛلطي   ث١لب ٓ ٥ٗ ليتحزٜزلط٫ تٝ ج  لطيتزصٜ ١ٝ".ل
 ١ليًولربٌلق ربٌلَض ًرب١لطيتعًربِٝلط٭ع عربٞللللللتكربزّلتضبٝربللل١صٜ ضلط٭طل ٍ:لٖربٞلنربٌلَ٪عغرب١لتعًُٝٝربلللل

بغٓت ل ٢ًلط٭نثضلٚتٗزفلهىللتٛاريلَٓ ذلَٓ عبل٧ٜٝٗليًولربٌلتضبٝرب١لَتٛططٜرب١لتؾربٌُلجٛطْرببلللللل

طيؾدق١ٝلطدتغ١ُٝلٚطيعك١ًٝلٚطيضٚ ١ٝلٚطيٛجزط١ْٝلتغ  زٙل ٢ًلتهٜٛٔلطيع رط لطيقربح١ٝلطيغرب١ًُٝللل

طذتٝرب ٠لطةزصعرب١ٝل)ٚططص٠لطيرتبٝرب١لللللٚت١ُٝٓل ٬ق ترب٘لط٫جتُ  ٝرب١لٚتعظٜربظلط٫ا ٖرب  لطٱة بٝرب١لٚ رببلللللل

 (.ل17للك2003ٚطيتعًِٝكل
 ط٫قتقربرب رلطةعربربضن:لٖربربٛل"تٛظٝربربطلطيو قربرب  لطي ؾربربض١ٜلبل  ًٝربرب٘ليًحقربربٍٛل ًربرب٢لطةعضاربرب١ لٚهْت جٗربرب  للللللللل

ٚتٛظٝلٗربرب  لٚحتًٜٛربربٗ لهىللعربربًع١ليتحغربرب لزتربرب ٫ لطذتٝربرب ٠لن اربرب١لٚطعربربتثُ صلطرتربربزَ  لطةعًَٛ تٝربرب١لللل
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طيعًُٞلبقٛصٙلطنثضلا  ًٝرب١ليٝقرب حلطنثربضلطْغربج َ لللللٚطيتو ٝك  لطيتهٓٛيٛج١ٝلٚتٛظٝطلطي حثل

 (.2012َ لطيتحزٜ  لٚطةغتجزط لطيع ة١ٝلٚتعظٜظلطيت١ُٝٓلطةغتزط١َ"ل)ٚططص٠لطيرتب١ٝلٚطيتعًِٝكل
ل

ىحدودىالدراسةىومحدداتكا:ى
تكتقضلٖشٙلطيزصطع١ل ٢ًل ١ٓٝلَٔلَزٜضط لصٜرب ضلط٭طلرب ٍلنلست اعرب١لطصبربزلنلط٫صرٕليًعرب ّلطيزصطعربٞللللللل

.لنُربرب لٜتحربربزرلتعُربربِٝلْتربرب ٥جلٖربربشٙلطيزصطعربرب١لب رتقربرب ٥كلطيغربربٝهَٛرت١ٜل٭رٚطتٗربرب ل)خقربرب ٥كلل2013/لل2012

لطيقزملٚطيث   (.

ل

ىامنكجوةىالدراسةىوإجراءاتك
لطعتدزَتلٖشٙلطيزصطع١لطةٓٗجلطيٛفلٞلطةغحٞل ٝثلٜٓ عبلٖشطلطيٓٛعلَٔلطيزصطع  .ل

ل

ىمجتمعىالدراسة
ٍلللل َربزٜض٠كل َرب لللل328نلست اعرب١لهصبربزلٚ ربزرٖٔلللللتهٕٛلزتتُ لطيزصطع١لَٔلالٝرب لَربزٜضط لصٜرب ضلط٭طلرب 

%لَربٔلزتتُرب لطيزصطعرب١.لٜٚرب  للللل48 ١ٓٝلطيزصطع١لاتِلطختٝ صٖ لب يوضٜك١لطيو كٝرب١لطيعؾربٛط١ٝ٥.لٚؽربهًتلللل

ل(لتٛطعلزتتُ لطيزصطع١لٚ ٝٓتٗ ل غبلطةزٜض١ٜلًَٚه١ٝلطيضٚم1.١طدتزٍٚل)

ل1للجزٍٚ

لتٛطعلزتتُ لٚ ١ٓٝلطيزصطع١ل غبلطةزٜض١ٜلًَٚه١ٝلطيضٚم١

 ٚرٚخانًذ
 ػُٛخ انذراضخ يغزًغ انذراضخ

 انًغًٕع خبص حكٕيٙ انًغًٕع خبص حكٕيٙ

 67 56 22 225 23 33 ارثذ األٔنٗ

 37 27 21 63 43 31 ارثذ انضبَٛخ

 21 5 7 32 2 23 ارثذ انضبنضخ

 31 22 2 54 35 22 انكٕرح

 26 22 5 42 35 3 انريضب

 24 3 7 32 26 24 االغٕار انشًبنٛخ

 27 3 2 45 26 22 ثُٙ كُبَخ

 267 212 66 432 327 223 انًغًٕع

ل

ل2طَ لتٛطعل اضطرلطيع١ٓٝل غبلطة٪ٌٖلطيعًُٞلٚطرتا٠لاه ٕلنُ لنلطدتزٍٚل

ل2جزٍٚل

لتٛطعل اضطرل ١ٓٝلطيزصطع١ل غبلطة٪ٌٖلطيعًُٞلٚعٓٛط لطرتا٠

 انُطجخ انؼذد انفئبد انًزغٛر

 انًؤْم انؼهًٙ

  

  

 %16.0 25 اقم أقم يٍ ثكبنٕرٕٚش

 %21.2 33 ثكبنٕرٕٚش

 %62.8 98 أػهٗ يٍ ثكبنٕرٕٚش

انخجرح كًذٚرح 

 رٔضخ

  

 %16.7 26 اقم يٍ خًص ضُٕاد

 %32.7 51 ضُٕاد 10- 5

 %50.6 79 ضُٕاد 21أكضر يٍ 

 %100.0 156 انًغًٕع 
ى

ىأداةىالدراسة:
 لطعتدزطّلطعت  ١ْليتحزٜزلط٫ تٝ ج  لطيتزصٜ ١ٝلةزٜضط لصٜ ضلط٭طل ٍلٚخمًتلستربٛصٜٔ:للل

اكربربض٠ليكٝربرب ؼلطيهل ٜربرب  لطةعضاٝربرب١لطيربربالقربربزلحتت جٗربرب لطةربربزٜضط لنلمربرب٤ٛلطقتقربرب رلطةعضاربرب١.للل21ط٫ٍٚلتنربربُٔل
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ضٟلاكربربربض٠ليكٝربربرب ؼلطيهل ٜربربرب  لط٫رط٥ٝربربرب١ليًُربربربزٜضط .لٚ لط٫عربربربتل ر٠لَربربربٔلط٫ررلطيٓعربربربل23ٚطيثربربرب ْٞلتنربربربُٔل

لٚطيزصطع  لطيغ بك١لَٚتوً   لطقتق رلطةعضا١لنلبٓ ٤لطعت  ١ْلطيزصطع١.

ل

ىصدقىاألداة
 ل ربربضضلط٭رط٠لنلفربربٛصتٗ لط٭ٚيٝربرب١ل ًربرب٢ل ربربزرلَربربٔلطءهُربرب لَربربٔل  نربرب ٤ل٦ٖٝربرب١لطيتربربزصٜػلنللللل

طدت َع  لط٭صر١ْٝلٚ ٢ًلبع لَؾضنلصٜرب ضلط٭طلرب ٍلنلَربزٜضٜ  لطيرتبٝرب١ليًتلنربزلَربٔلفربزقٗ لٚ خربشللللللللل

 ٛةربرب لٚهبربربزط٤لَربرب لًٜربربظّلَربربٔلَكرت ربرب  ليتعربربزٌٜل ٚل ربربشفل ٚلطمربرب ا١لاكربربضط ليًٛفربربٍٛلهىللللللل٬َ عربرب تِٗل

 لتٛطٜرب لط٫عربت  ١ْل ًرب٢ل ٝٓرب١لللللل٫عتدضطجلر٫٫ لفزملطي ٓرب ٤ليًُكٝرب ؼللط٫عت  ١ْلبقٛصتٗ لطيٓٗ ١ٝ٥.لٚ

طعربتدضجتلَعرب ٬َ لطصت رب طللللٚلَزٜض٠لَٔلزتتُرب لطيزصطعرب١لَٚربٔلخرب صجل ٝٓتٗرب كلللللل20طعتو٬ ١ٝلقٛطَٗ ل

كٝ ؼلَ لطيزصج١لطيه١ًٝكل ٝثل لحتًٌٝلاكضط لطةكٝرب ؼلٚ غرب رلَع َربٌلمتٝٝربظلنربٌلاكربض٠لللللللاكضط لطة

َٔلطيلكضط كل ٝربثل ٕلَع َربٌلطيتُٝٝربظلٖٓرب لميثربٌلر٫يرب١ليًقربزملب يٓغرب ١ليهربٌلاكربض٠لنلفربٛص٠لَع َربٌللللللللللللل

طيربالللبرب ءٛصلطصت  طلب لنٌلاكض٠لٚبرب لطيزصجرب١لطيهًٝرب١لَربٔلجٗرب١كلٚبرب لنربٌلاكربض٠لٚبرب لطصت  طٗرب للللللللللل

ٚطيزصج١لطيه١ًٝلَٔلج١ٗل خض٣كلٚقزلتضطٚ ربتلَعرب ٬َ لطصت رب طلطيلكربضط للللللستٛصكلٚب لنٌلٝ٘تٓتُٞلهي

ل.ٜ  لسيول3ٚطدتزٍٚلل(0.89-0.31)لط٫رط٠لنهٌَٚ للك(0.81-0.30)ب للَ لطءٛصَ ل

ل(3)لجزٍٚ

لطيالتٓتُٞلهيٝ٘لٚطءٛصَع ٬َ لط٫صت  طلب لطيلكضط لٚطيزصج١لطيه١ًٝل

 رقى انفقرح
 االررجبط

 ًحٕربنث
 االررجبط

 بألداحث
 رقى انفقرح

 االررجبط
 بنًحٕرث

 االررجبط
 بألداحث

 رقى انفقرح
 االررجبط

 بنًحٕرث
 االررجبط

 بألداحث

1 0.39 0.30 16 0.75 0.77 31 0.78 0.70 

2 0.65 0.68 17 0.73 0.64 32 0.84 0.68 

3 0.83 0.72 18 0.71 0.80 33 0.79 0.64 

4 0.78 0.58 19 0.82 0.74 34 0.89 0.81 

5 0.65 0.35 20 0.53 0.56 35 0.83 0.72 

6 0.56 0.40 21 0.67 0.60 36 0.73 0.65 

7 0.69 0.52 22 0.74 0.67 37 0.64 0.59 

8 0.64 0.39 23 0.70 0.68 38 0.75 0.62 

9 0.64 0.49 24 0.69 0.74 39 0.86 0.72 

10 0.68 0.55 25 0.70 0.82 40 0.87 0.77 

11 0.63 0.55 26 0.62 0.74 41 0.65 0.68 

12 0.73 0.66 27 0.70 0.76 42 0.83 0.81 

13 0.81 0.70 28 0.57 0.52 43 0.65 0.59 

14 0.78 0.67 29 0.64 0.68 44 0.31 0.39 

15 0.85 0.78 30 0.86 0.77    
*

(، 1.16دانخ إحظبئٛب ػُذ يطزٕٖ انذالنخ ) 
** 

 (.1.12) دانخ إحظبئٛب ػُذ يطزٕٖ انذالنخ

ل

كلٚرطيرب١له قرب ٥ٝ للل ٕلالٝ لَع ٬َ لط٫صت  طلن ْتلسط لرصج  لَك ٛي١ل4ٜت  لَٔلطدتزٍٚلٚل

طَ لب يٓغ ١لةع ٬َ لط٫صت  طلبرب لط٫بعرب رلب عنربٗ لٚطيزصجرب١للللللٚيشيولمللٜتِل شفل ٟلَٔلٖشٙلطيلكضط .

ل4طيه١ًٝلاه ْتلنُ لنلطدتزٍٚلصقِل

ل(4جزٍٚل)

لٜ عنٗ لٚطيزصج١لطيه١ًٝللط٫بع رَع ٬َ لط٫صت  طلب ل

 انذرعخ انكهٛخ خانكفبٚبد األدائٛ انكفبٚبد انًؼرفٛخ  

   1 انكفبٚبد انًؼرفٛخ

  1 **1.722 خانكفبٚبد األدائٛ

 1 **1.244 **1.266 انذرعخ انكهٛخ
*

(، 1.16دانخ إحظبئٛب ػُذ يطزٕٖ انذالنخ ) 
** 

 (.1.12دانخ إحظبئٛب ػُذ يطزٕٖ انذالنخ )

ل
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ىةثباتىاألدا
ه رب ر٠لط٫خت رب صلللل-بعزلحتهِٝلط٭رط٠لٚطيٛفٍٛليقربٛصتٗ لطيٓٗ ٥ٝرب١ل لطعربتدزطّلطضٜكرب١لط٫خت رب صلللللل

يًتلنزلَٔلث  تٗ ل ٝثل لتٛطٜ لط٭رط٠ل ٢ًل ؾضٜٔلاضرًطلَربٔلزتتُرب لطيزصطعرب١لٚتو ٝربللط٭رط٠ل ًربِٝٗلللللل

 رب  للَضت لبل صملطَ ل عرب ٛ  لٚ ل غرب رلَع َربٌلطصت رب طلبريعربٕٛلبرب لطيتو ربٝك ليًتلنربزلَربٔلثللللللللل

ط٫عربربتكضطصلٚقربربزل لطعربربت ع رِٖلَربربٔل ٝٓربرب١لطيزصطعربرب١ل٫ كربربً .لنُربرب ل لطعربربتدزطّلَع َربربٌلنضْٚ ربرب ذل يلربرب للل

لٜ  لَع ٬َ لطيث   .ل5يًتلنزلَٔلث   لط٫تغ ملطيزطخًٞ.لٚطدتزٍٚل

ل5جزٍٚل

لٚطيزصج١لطيه١ًُٝج ٫ لًَع ٌَلط٫تغ ملطيزطخًٞلنضْٚ  ذل يل لٚث   لطٱ  ر٠لي

 طبق انذاخهٙاالر صجبد اإلػبدح انًغبل

 1.24 1.22 انكفبٚبد انًؼرفٛخ

 1.26 1.23 انكفبٚبد األدائٛخ

 1.27 1.24 انذرعخ انكهٛخ

ل

ىمتغوراتىالدراسةى
لطةتػريلطيض٥ٝغٞ:

لط٫ تٝ ج  لطيتزصٜ ١ٝلةزٜضٜ  لصٜ ضلط٭طل ٍلنلم٤ٛلَؾضٚعلطيتحٍٛلضتٛلطقتق رلطةعضا١.ل

ل

لطةتػريط لطةغتك١ً:ل

ل هَٛٞ(.ًَه١ٝلطيضٚم١ل)خ لكل -

لعٓٛط لالنثض(.ل10عٓٛط (كل)ل10-5عٓٛط (كل)َٔلل5طرتا٠ل) قٌلَٔل -

لطة٪ٌٖلطيعًُٞل) قٌلَٔلبه يٛصٜٛؼ(كل)به يٛصٜٛؼ(كل)  ٢ًلَٔلبه يٛصٜٛؼ(.ل-

ل

ىالمعالجةىاإلحصائوة
يٲج بربرب١ل ربربٔلطيغربرب٪طٍلط٭ٍٚل لطعربربتدزطّلطةتٛعربربو  لطذتغربرب ب١ٝلٚط٫ضتضطاربرب  لطةعٝ صٜربرب١ليتحزٜربربزلل .1

لصٜ ١ٝلةزٜضط لصٜ ضلط٭طل ٍ.ط٫ تٝ ج  لطيتز

يٲج بربرب١ل ربربٔلطيغربرب٪طٍلطيثربرب ْٞلعربربٝتِلطعربربتدزطّلحتًٝربربٌلطيت ربرب ٜٔلطةتعربربزرليًهؾربربطل ربربٔلطيلربربضٚملنلللل .2

 طعتج ب  لطيع١ٓٝلت عً لةتػريط لطيزصطع١.
لٚيًحهِل ٢ًلرصج١لتٛاضلطذت ج١لطيتزصٜ ١ٝل لطعتدزطّلطةعٝ صلط٫تٞ:

لرصج١لق١ًًٝللل2.33 قٌلَٔلل-1

لرصج١لَتٛعو١لل3.66 قٌلَٔلل-ل2.33

لرصج١لن ري٠لللالنثضل3.66

ل

ىنتائجىالدراسةىومناقشتكا:
نللَربربرب لط٫ تٝ جربربرب  لطيتزصٜ ٝربربرب١لةربربربزٜضط لصٜربربرب ضلط٭طلربربرب ٍلنلست اعربربرب١لطصبربربربزلللل":لطيغربربرب٪طٍلط٭ٍْٚتربربرب ٥جل

ل"َٔلٚج١ٗلْعضٖٔ؟لم٤ٛلَؾضٚعلطيتحٍٛلضتٛلطقتق رلطةعضا١

٬ تٝ ج  لي٫ضتضطا  لطةعٝ ص١ٜليٲج ب١ل ٔلٖشطلطيغ٪طٍل لطعتدضطجلطةتٛعو  لطذتغ ب١ٝلٚطل

لٜٛمحلسيو.ل6ٚطدتزٍٚلصقِللكطيتزصٜ ١ٝلةزٜضط لصٜ ضلط٭طل ٍلنلست اع١لطصبزلَٔلٚج١ٗلْعضٖٔ

ل

ل
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ل(6جزٍٚل)

٬ تٝ ج  لطيتزصٜ ١ٝلةزٜضط لصٜ ضلط٭طل ٍلنلست اع١ليطةتٛعو  لطذتغ ب١ٝلٚط٫ضتضطا  لطةعٝ ص١ٜل

لبلطةتٛعو  لطذتغ ب١َٝضت ١لتٓ طيًٝ ل غلطصبزلَٔلٚج١ٗلْعضٖٔ

 انًغبل انرقى انررجخ
انًزٕضط 
 انحطبثٙ

االَحراف 
 انًؼٛبر٘

 انذرعخ

 كجٛرح 65. 4.20 االحزٛبعبد فٙ يغبل انكفبٚبد انًؼرفٛخ 2 2

 كجٛرح 82. 4.03 االحزٛبعبد فٙ يغبل انكفبٚبد األدائٛخ 3 3

 كجٛرح 70. 4.11 انذرعخ انكهٛخ  

لل

زترب ٍللل ٝربثلجرب ٤للكل(4.20-4.03برب ل)للو  لطذتغ ب١ٝلقربزلتضطٚ ربتلَرب لللطةتٛع ٕل(ل6ٜ  لطدتزٍٚل)

ٖٚربشطلٜؾربريلطىلل  جرب١لتزصٜ ٝربرب١للللل(4.20َتٛعربال غربرب بٞلبًربؼل)للبربل ٢ًللنلطةضت رب١لط٭ٚىللللطيهل ٜرب  لطةعضاٝرب١لل

(لٜٚرب  لٖربشطللل4.03نلطةضت رب١لطيث ْٝرب١لٚمبتٛعربال غرب بٞلبًربؼل)لللللل١طيهل ٜ  لط٭رط٥ٝبُٝٓ لج ٤لزت ٍللن ري٠ك

(ل4.11 ج١لتزصٜ ١ٝلن ري٠كلٚبًؼلطةتٛعالطذتغ بٞليًزصج١لطيه١ًٝليًح جرب  لطيتزصٜ ٝرب١ل)للطةتٛعالطٜن ل 

ٖٚشطلٜؾريلطىلل  ج١لتزصٜ ١ٝلن ري٠لنلالٝ لطيهل ٜ  لطيالحتت جٗ لَربزٜضط لصٜرب ضلط٫طلرب ٍ.لٚتعربظٚللللل

ٜرب ضللطي   ث١لٖشٙلطيٓتٝج١لطىلل ٕلَزٜضط لصٜ ضلط٫طل ٍلنلط٭صرٕل٫لميتًهٔلَ٪٬ٖ لخ فرب١لبربإرطص٠لصلل

ط٫طلربرب ٍلالربربٞلغ يربرببلط٫ ٝربرب ٕلٖربربٔلَعًُربرب  لنلختققربرب  لشتتًلربرب١ل٫ل ٬قربرب١لةربرب لبربرب ٱرطص٠لطةزصعربرب١ٝلطٚلللللل

طيرتب١ٜٛ.لٜٚتِلتعٝٓٗٔلنُزٜضط لبٓ ٤ل ٢ًلَع ٜريلغريل ١ًُٝلنق١ًلطيكضطب١لة يولطيضٚم١كلنُرب لطْرب٘للل

ليٝػلٖٓ ىلخضة  لَٔلطدت َع  لط٫صر١ْٝلنلختقق  لهرطص٠لصٜ ضلط٫طل ٍ

 ًرب٢للل اضطرل ٝٓرب١لطيزصطعرب١للغ رلطةتٛعو  لطذتغ ب١ٝلٚط٫ضتضطا  لطةعٝ ص١ٜليتكزٜضط لٚقزل ل ل

لط٫تٞ:ل ٝثلن ْتل ٢ًلطيٓحٛلاكضط لنٌلزت ٍل ٢ًل ز٣ك

ل

ل:ةزٜض٠لطيضٚم١لنلزت ٍلطيهل ٜ  لطةعضا١ٝل١ط٭ٍٚ:لط٫ تٝ ج  لطيتزصٜ ٝ

ل(7جزٍٚل)

َضت ١لتٓ طيًٝ للزت ٍلطيهل ٜ  لطةعضا١ٝل تٝ ج  لنط٫لطةتٛعو  لطذتغ ب١ٝلٚط٫ضتضطا  لطةعٝ ص١ٜليلكضط 

ل غبلطةتٛعو  لطذتغ ب١ٝ

 انفقراد: انرقى انررجخ
انًزٕضط 
 انحطبثٙ

االَحراف 
 انًؼٛبر٘

 انًطزٕٖ

 كجٛرح 90. 4.52 أْذاف رٚبع االطفبل 3 2

 كجٛرح 85. 4.45 يٕاطفبد االصبس ٔاالنؼبة انخبطخ ثرٚبع االطفبل 4 3

 كجٛرح 88. 4.31 طهجبد يجُٗ رٚبع االطفبليٕاطفبد ٔيز 5 4

 كجٛرح 85. 4.28 يٓبراد االرظبل انفؼبل 25 5

 كجٛرح 91. 4.28 يٓبراد ٔأضبنٛت إدارح انٕقذ 26 5

 كجٛرح 89. 4.26 اضبنٛت إصبرح انذافؼٛخ نذٖ انًؼهًبد 24 7

 كجٛرح 85. 4.25 أضبنٛت انزخطٛط انًالئًخ نرٚبع االطفبل 2 3

 كجٛرح 89. 4.22 يُٓبط رٚبع االطفبليؼبٚٛر  6 2

 كجٛرح 86. 4.21 رًُٛخ يٓبراد انزفكٛر انُبقذ نذٖ انًؼهًبد 27 2

 كجٛرح 95. 4.20 االَشطخ انزرثٕٚخ انًُبضجخ ألطفبل انرٔضخ 23 21

 كجٛرح 90. 4.20 انكشف ػٍ االطفبل انًْٕٕثٍٛ فٙ انرٔضخ أضبنٛت 32 21

 كجٛرح 90. 4.19 كفبٚبد يؼهًبد رٚبع االطفبل 7 23

 كجٛرح 86. 4.17 أضبنٛت انقٛبش ٔانزقٕٚى انًالئًخ نًرحهخ رٚبع االطفبل 21 24

 كجٛرح 1.30 4.16 إعراءاد ٔشرٔط ررخٛض انرٔضخ 2 25

أضااابنٛت االشاااراف انزرثااإ٘ انحذٚضاااخ انًالئًاااخ نًرحهاااخ  22 25

 رٚبع االطفبل

 كجٛرح 89. 4.16

 كجٛرح 89. 4.15 انزرثٕٚخ فٙ انرٔضخاضبنٛت رحهٛم ٔرقٕٚى االَشطخ  22 27

 كجٛرح 94. 4.14 يؼبٚٛر انغٕدح انشبيهخ فٙ رٚبع االطفبل 31 23

 كجٛرح 89. 4.12 اضهٕة حم انًشكالد ٔخطٕارّ 23 22
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 كجٛرح 91. 4.05 يزطهجبد اقزظبد انًؼرفخ فٙ يغبل رٚبع االطفبل 22 22

 كجٛرح 1.09 3.97 طفبل انرٔضخ ٔضجم حهٓبألانًشكالد انطهٕكٛخ  2 31

 كجٛرح 1.01 3.96 طفبل انرٔضخأل خانخظبئض انًُبئٛ 3 32

 كجٛرح 65. 4.20 انكفبٚبد انًؼرفٛخ  

لل

كل ٝربربثلجربرب ٤ ل(4.52ل-3.96بربرب ل)لطةتٛعربربو  لطذتغربرب ب١ٝلقربربزلتضطٚ ربربتلَربرب لطٕل(ل7ٜربرب  لطدتربربزٍٚل)

ٍل ٖربزطفلصٜرب ضلط٫لل"لٚطيالتتحزقل ٔلطذت جرب١لطىللَعضارب١لطةربزٜض٠للل(ل2صقِل)ل٠طيلكض نلطةضت رب١لط٭ٚىللل"لطلرب 

طلربرب ٍلطرتقربرب ٥كلطيُٓ ٥ٝربرب٘ل٭"ْٚقربربٗ ل(ل7)صقربربِللطيلكربربض٠بُٝٓربرب لجربرب ٤ لكل(4.52ٚمبتٛعربربال غربرب بٞلبًربربؼل)ل

ٚبًربربؼلطةتٛعربربالطذتغربرب بٞليًهل ٜربرب  لطةعضاٝربرب١لل.(3.96ب ةضت ربرب١لط٭خربربري٠لٚمبتٛعربربال غربرب بٞلبًربربؼل)"لطيضٚمربرب١

لكجرب  لتزصٜ ٝرب١لبزصجرب١لنرب ري٠لللل(.ل٬ٜٚ غل ٕلالٝ لطيهل ٜ  لطةعضا١ٝلقزلج ٤ لن  تٝ 4.20نهٌل)

ٚتعربربظٚلطي   ثربرب١لٖربربشٙلطيٓتٝجربرب١لطىلل كٝكربرب١ل ٕلَربربزٜضط لصٜربرب ضلط٫طلربرب ٍلغربربريلَعربربزط لبؾربربهٌلطٚلبربربلخضللللللل

نُربربزٜضط لصٜربرب ضلططلربرب ٍلاُععُٗربربٔلَعًُربرب  لفلط٫فربربٌلنلختققربرب  ل ن رميٝربرب١لبعٝربربز٠ل ربربٔلزتربرب ٍلل

ع رٜرب١لَربٔلللنُ ل ٕلصٜ ضلط٫طل ٍلَض ١ًلسط لخقٛف١ٝلختتًطل ت٢ل ربٔلطةربزطصؼلطيلللصٜ ضلط٫طل ٍ.

 ٝثلط ٝع١لٚخق ٥كلطيوً ١لاٝٗ كلٚطةزفلطيشٟلتغع٢لطىللحتكٝك٘كلٚطياطَجلٚط٫ْؾربو١لٚطيتجٗٝربظط للل

ٚطَت٬ىلطيهل ٜرب  لطةعضاٝرب١لٜتوًرببلللللحتت جٗ لمم لٜغتز ٞلتل٬ًٖٝلخ ف ليًتع ٌَلَ لٖشٙلطيضٜ ض.لطيا

ٔلطيتعضٜربطلبلٖربزطفلللرصطع١لَٓٗج١ٝلٜتنُٔلَٓٗ جٗرب لَربٛطرلٚطْؾربو١لتؾربٌُلٖربشٙلطيهل ٜرب  لطةعضاٝرب١لَربلللللللل

صٜ ضلط٫طل ٍلَٚغتًظَ تٗ لٚط٫ْؾو١لطةوًٛب١لاٝٗ لٚخقٛفٝ  لهرطص٠لَثٌلٖشٙلطياطَج.لٚتتلللٖربشٙلل

عرب يٝبلط٫رطصٜرب١لللصٜرب ضلط٫طلرب ٍليٮلللطَربت٬ىلتلطىلل ربزّلل(لطيالتٛف2012ًطيٓت ٥جلَ لْت ٥جلرصطع١ل كٌٝل)

قرب  لنلٖربشطلط رب ٍ.لنُرب لطتلكربتللللللطذتزٜث١لٚ ٕل غًبلَزٜضط لصٜ ضلط٫طل ٍلغريلَ٪٬ٖ لٚغريلَتدق

(كلطيالٚجز ل  ج١لطةربزٜضط لطىللطيعزٜربزلَربٔلطةٗرب صط للللل2010ْت ٥جلٖشٙلطيزصطع١لَ لْت ٥جلرصطع١لطيعتٝ ل)

(لطيربالل2011طيل١ٝٓلٚط٫رطص١ٜلٚط٫ؽضطا١ٝ.لنُ لتتلللْترب ٥جلطيزصطعرب١لطذت يٝرب١لَرب لْترب ٥جلرصطعرب١لطدتًُٝربٞل)للللللل

ختتًطلْت ٥جلطيزصطع١لطذت ي١ٝلَرب لْترب ٥جلرصطعرب١للللٚل لطيتدوٝا.تٛفًتلطىلل ٕل  ج١لطةزٜضط لطىللنل ٜ 

(لطيربربالٚجربربز لتربربٛاضلطيهل ٜربرب  لطي٬طَربرب١لةربربزٜضط لصٜربرب ضلط٫طلربرب ٍلنلَهربرب١لنلزتربرب ٫ للللللللل2012طيظٖضطْربربٞل)

طيتدوٝاكلطيتٓعِٝكلطةٗ صط لطةعضا١ٝكلٚطخت سلطيكربضطصلٚط٫ؽربضطفلٚنلزترب ٍلط٫تقرب ٍ.لنُرب لختتًربطلْترب ٥جلللللللل

(لطيربربالتٛفربربًتلطىللمتهربربٔلَربربزٜضط لصٜربرب ضلط٫طلربرب ٍل رط٤لَٗربرب َٗٔل1990ؽربربح ر٠ل)ٖربربشٙلطيزصطعربرب١لَربرب لرصطعربرب١ل

لبزصج١لَضتلع١.

ل

لطءٛصلطيث ْٞ:لط٫ تٝ ج  لطيتزصٜ ١ٝلةزٜض٠لطيضٚم١لنلزت ٍلطيهل ٜ  لط٭رط١ٝ٥:

ل(8جزٍٚل)

َضت ١لتٓ طيًٝ ل غبللزت ٍلطيهل ٜ  لط٭رط١ٝ٥لطةتٛعو  لطذتغ ب١ٝلٚط٫ضتضطا  لطةعٝ ص١ٜليلكضط 

لطةتٛعو  لطذتغ ب١ٝ

 انفقراد انرقى انررجخ
انًزٕضط 
 انحطبثٙ

االَحراف 
 انًؼٛبر٘

 انًطزٕٖ

 كجٛرح 1.03 4.22 يٓبراد االرظبل ٔانزٕاطم يغ أٔنٛبء االيٕر 36 2

 كجٛرح 1.06 4.19 إػذاد انطغالد انخبطخ ثأطفبل انرٔضخ فٙ يخزهف انًغبالد 33 3

 كجٛرح 1.02 4.19 رِ ٔاصراءِرحهٛم يُٓبط انرٔضخ يٍ اعم رطٕٚ 32 2

 كجٛرح 1.10 4.18 إدارح االعزًبػبد يغ انًؼهًبد ثفبػهٛخ 34 5

 كجٛرح 98. 4.18 اضزخذاو انزكُٕنٕعٛب انحذٚضخ فٙ إدارح انرٔضخ 35 4

 كجٛرح 1.15 4.15 رقٛٛى أداء انًؼهًبد 46 7

 كجٛرح 1.04 4.13 يٓبراد انؼالقبد االَطبَٛخ يغ انًؼهًبد 37 3

 كجٛرح 1.04 4.12 يٓبراد ٔضغ خطخ انُشبطبد انطُٕٚخ فٙ انرٔضخ 33 2

 كجٛرح 1.16 4.10 خانؼبي خاعراءاد انطالي 42 2

 كجٛرح 1.09 4.10 انزؼبيم يغ يشكالد انؼبيالد فٙ انرٔضخ ٔضجم حهٓب 52 2

 كجٛرح 1.16 4.08 رظًٛى انٓٛكم انزُظًٛٙ نهرٔضخ 47 22

 كجٛرح 1.12 4.08 ار فٙ انرٔضخيٓبراد طُغ ٔارخبر انقر 53 22
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 كجٛرح 1.12 4.07 يٓبراد انحٕار انفؼبل انٓبدف 51 24

 كجٛرح 1.07 4.06 رُظٛى زٔاٚب ٔأركبٌ انُشبط فٙ انرٔضخ 32 25

 كجٛرح 1.08 4.06 إػذاد انذنٛم انزُظًٛٙ نهؼًم فٙ انرٔضخ 43 25

ثٛااخ اناارد ػهااٗ انًؼاابيالد انرضااًٛخ اناإاردح يااٍ يذٚرٚااخ انزر 41 27

 ٔانزؼهٛى

 كجٛرح 1.11 4.01

أضااابنٛت ٔاضااازرارٛغٛبد انزؼبيااام ياااغ انظاااراع انزُظًٛاااٙ فاااٙ  45 27

 انرٔضخ

 كجٛرح 1.08 4.01

 كجٛرح 1.10 3.99 اضبنٛت إدارح فرق ٔحهقبد انغٕدح فٙ انرٔضخ 42 22

اضاابنٛت رفؼٛاام انزٕاطاام ٔانًشاابركخ يااغ يؤضطاابد انًغزًااغ  43 22

 انًحهٙ

 كجٛرح 1.07 3.98

 كجٛرح 1.09 3.98 كزبثخ ٔإػذاد انزقبرٚر انذٔرٚخ ػٍ ػًم انرٔضخ 44 22

 كجٛرح 1.12 3.97 رُظٛى ٔيزبثؼخ انطغالد انًبنٛخ فٙ انرٔضخ 42 32

ثُااابء قٕاػاااذ انجٛبَااابد ٔانًؼهٕيااابد انزاااٙ ٚحزبعٓاااب انؼًااام فاااٙ  54 33

 انرٔضخ

 كجٛرح 1.04 3.87

 يزٕضطخ 1.22 3.08 يٓبراد انجحش انؼهًٙ فٙ يغبل رٚبع االطفبل 55 34

 كجٛرح 82. 4.03 انكفبٚبد األدائٛخ  

لل

طةتٛعو  لطذتغ ب١ٝلي٬ تٝ ج  لطيتزصٜ ١ٝلنلط  ٍلط٫رط٥ٞلقزلتضطٚ ربتللطٕل(ل8ٜ  لطدتزٍٚل)

ٖٚربربشطلٜؾربربريلطىلل  جربرب١لتزصٜ ٝربرب١لبزصجرب١لنربرب ري٠لدتُٝربرب لاكربربضط لٖربربشطلط ربرب ٍل ربربزطللكل(4.22ل-3.08بربرب ل)لَرب ل

ل٠جرب ٤ لطيلكربضلل(.ل3.08ٚطيعًُٞلطيالج ٤ لبزصج١لَتٛعو١لٚمبتٛعال غرب بٞل)لطةٗ صط لطةتعًك١لب ي حثل

نلطةضت رب١لط٭ٚىللٚمبتٛعرباللل"لَٗرب صط لط٫تقرب ٍلٚطيتٛطفربٌلَرب ل ٚيٝرب ٤لط٫َربٛصلللللل"لٚطيربالتربٓكل ًرب٢للل(ل25صقِل)

كلت٬ٖربرب لط٫ تٝ جربرب  لطةتعًكربرب١لبإ ربربزطرلطيغربربج٬ لنلطيضٚمربرب١لَٚٗربرب صط لحتًٝربربٌلطةٓٗربرب جللل(4.22 غربرب بٞلبًربربؼل)

(.لٚتعتكربزلطي   ثرب١ل  للل4.03ٚبًؼلطةتٛعربالطذتغرب بٞليًهل ٜرب  لط٭رط٥ٝرب١لنهربٌل)للللللٜ ضلط٫طل ٍ.طرت للبض

ٖشٙلطيٓتٝج١لْتٝج١لَٓوك١ٝلْعضطليعزّلطَت٬ىلَزٜضط لصٜ ضلط٫طلرب ٍليًُٗرب صط لٚطيهل ٜرب  لطةعضاٝرب١للللل

ا١كلا ةعضا١لأُلطيو ٝعٞل زّلطَت٬نٗٔليًهل ٜ  لط٫رط١ٝ٥لهسل ٕلط٫رط٤لٜغتًظّلب ينضٚص٠لطَت٬ىلطةعض

ع بك١لٱتك ٕلط٫رط٤.لٚنٌلٖشطلَضت البعزّلٚجٛرلؽضٚطلخ ف١لمب٪٬ٖ لَٓ عرب ١لٚخ فرب١لبضٜرب ضلللل

ط٫طل ٍل ٝثلٜتِلطيتع ٌَلَ لَربزٜضط لصٜرب ضلط٫طلرب ٍلَربٔل ٝربثلؽربضٚطلطيتعربٝ لمت َرب لنُربزٜضط لللللللللل

لطةزطصؼلطيع ر١ٜ.

لطيع١ٓٝلتعظ٣لةتػريط ل"ٌٖلتٛجزلاضٚملسط لر٫ي١له ق ١ٝ٥لنلطعتج ب ل:طيغ٪طٍلطيث ْْٞت ٥جل  ل اضطر

ل"؟ًَٚه١ٝلطيضٚم١لكٚطة٪ٌٖلطيعًُٞلكطرتا٠

يٲج ب١ل ٔلٖشطلطيغرب٪طٍل لطعربتدضطجلطةتٛعربو  لطذتغرب ب١ٝلٚط٫ضتضطارب  لطةعٝ صٜرب١ل٫عربتج ب  لللللللل

لٜٛمحلسيو.ل(9) اضطرلطيع١ٓٝل غبلَتػريط لطرتا٠لٚطة٪ٌٖلطيعًُٞلًَٚه١ٝلطيضٚم١كلٚطدتزٍٚل

ل(9جزٍٚل)

لٌطرتا٠لٚطة٪ٖ غبلَتػريط لعتج ب  ل اضطرلطيع١ٓٝل٫لطذتغ ب١ٝلٚط٫ضتضطا  لطةعٝ ص١ٜطةتٛعو  ل

لًَه١ٝلطيضٚم١ٚطيعًُٞل

 االداح ككم انكفبٚبد األدائٛخ انكفبٚبد انًؼرفٛخ  انًزغٛر ٔيطزٕٚبرّ

 4.28 4.15 4.42 ش أقم يٍ ثكبنٕرٕٚش  انًؤْم انؼهًٙ

 60. 75. 49. ع

 4.11 4.07 4.15 ش ثكبنٕرٕٚش

 71. 79. 73. ع

 4.07 3.99 4.16 ش أػهٗ يٍ ثكبنٕرٕٚش

 71. 85. 65. ع

 حكٕيٛخ يهكٛخ انرٔضخ

 

 3.91 3.80 4.03 ش

 78. 98. 68. ع

 4.23 4.16 4.30 ش خبطخ
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 62. 69. 62. ع

انخجرح كًذٚرح 

 رٔضخ

 3.71 3.62 3.80 ش  اقم يٍ خًص ضُٕاد

 1.03 1.16 96. ع

 4.26 4.22 4.30 ش ضُٕاد 10- 5

 47. 57. 50. ع

 4.15 4.05 4.27 ش ضُٕاد 21أكضر يٍ 

 64. 79. 56. ع
 ش= انًزٕضط انحطبثٙ ع=االَحراف انًؼٛبر٘

لل

عتج ب  ل اربضطرلل٫نلطةتٛعو  لطذتغ ب١ٝلٚط٫ضتضطا  لطةعٝ ص١ٜلظ ٖضًٜ لل(لت  ًٜٓ 9ٜ  لطدتزٍٚل)

لز٫يرب١لطٱ قرب ١ٝ٥للطيٚي ٝ ٕل.لًَه١ٝلطيضٚم١ٚطيعًُٞللٌطرتا٠لٚطة٪ٖريط لبغ بلطخت٬فلا٦  لَتػطيع١ٓٝل

ل(.10جزٍٚل)لطةتعزرل ٢ًلط  ٫ لب لطةتٛعو  لطذتغ ب١ٝل لطعتدزطّلحتًٌٝلطيت  ٜٔيًلضٚمل

ل(10جزٍٚل)

لزت ٫ لط٭رط٠للل ٢ًطرتا٠لٚلًَه١ٝلطيضٚم١ٚطيعًُٞللٌطة٪ٖل٭ثضطةتعزرللحتًٌٝلطيت  ٜٔ

 انًغبالد بٍٚيظذر انزج
يغًٕع 
 انًرثؼبد

درعبد 
 انحرٚخ

يزٕضط 
 انًرثؼبد

 قًٛخ ف
انذالنخ 

 اإلحظبئٛخ

 508. 680. 258. 2 517. انكفبٚبد انًؼرفٛخ انًؤْم انؼهًٙ

 686. 377. 235. 2 469. انكفبٚبد األدائٙ  977.ٔٚهكص=

 012. 6.512 2.476 1 2.476 انكفبٚبد انًؼرفٛخ يهكٛخ انرٔضخ

 009. 7.083 4.408 1 4.408 انكفبٚبد األدائٙ 052.ْٕرهُظ=

 003. 6.170 2.346 2 4.693 انكفبٚبد انًؼرفٛخ انخجرح كًذٚرح رٔضخ

 009. 4.911 3.056 2 6.112 انكفبٚبد األدائٙ 915.ٔٚهكص=

   380. 150 57.040 انكفبٚبد انًؼرفٛخ انخطأ

   622. 150 93.338 انكفبٚبد األدائٙ 

لل

ل:(لطٯت10ٞ)زٍٚلٜت  لَٔلطدت

ٞللتعربظ٣ل٭ثربضلللٚجٛرلاضٚملسط لر٫ي١له قرب ١ٝ٥لل زّل - ط رب ٫ كل ٝربثلبًػربتللللنلالٝرب لللطة٪ٖربٌلطيعًُرب

ل.0.676ٚبز٫ي١له ق ١ٝ٥لبًػتلل0.393ق١ُٝلفل

ٚتعظٚلطي   ث١لسيولطىلل ٕلطة٪٬ٖ لالٝعٗ لبعٝز٠ل ٔلصٜ ضلط٭طلرب ٍلٚب يترب يٞلالٝعٗرب ل٫لختتًربطللللل -

غٛط٤لن ٕلطة٪ٌٖلطيعًُٞلبه يٛصٜٛؼل ٚل  ًرب٢لارب ٕلطةعضارب١لٚطيع٬قرب١لللللنلْعضتٗ لطىللصٜ ضلط٫طل ٍلا

لبضٜ ضلط٫طل ٍلٖٞلْلغٗ .

ط  ٫ كل ٝثلبًػتلقُٝرب١لفللنلالٝ لًَه١ٝلطةزصع١لتعظ٣ل٭ثضلٚجٛرلاضٚملسط لر٫ي١له ق ١ٝ٥ل -

ُٜعظ٣للل0.006ٚبز٫ي١له ق ١ٝ٥لبًػتلل7.781 سيربوللٚج ٤ لطيلضٚمليق حللطةزطصؼلطرت ف١.لٚميهٔل ٕل

طىللط ٝع١لطيضٜ ضلطرت ف١لطيالغ ي  لَ لٜع لٜٚٓتكٞلطفح بٗ لَزٜضط لصٜ ضلط٫طلرب ٍلاٝٗرب لممربٔلللل

ةٔلخا٠لع بك١كلبعهػلطيضٜ ضلطذته١َٝٛلطياليٝػلة لهرطصط لخ ف١لبٌلتت  لطةزصعرب١لطيربالتعرب لللل

لَزٜضطتٗ لٚاللطعػلشتتًل١.ل

ل6.086 لط رب ٫ كل ٝربثلبًػربتلقُٝرب١لفلللللتعظ٣ل٭ثضلطرتا٠لنلالٝاضٚملسط لر٫ي١له ق ١ٝ٥لٚجٛرل -

.لٚت ربربزٚلٖربربشٙلطيٓتٝجربرب١لَربرباص٠لهسل ٕلطرتربربا٠لُتعوربربٞلطةربربزٜض٠لطيلضفربرب١لل0.003ٚبز٫يربرب١له قربرب ١ٝ٥لبًػربربتل

ليًتعضفل ٢ًلَ لحتت ج٘لَٔلَٗ صط لٚنل ٜ  لتتعًللبعًُٗ .

 لةتػريلطرتا٠ل ٢ًلزت ٫ب لطةتٛعو  لطذتغ ب١ٝلطيزطي١له ق ٥ٝ لٚي ٝ ٕلطيلضٚملطيظٚج١ٝلل

ل.(11)لنُ لٖٛلَ  لنلطدتزٍٚلؽلٝ٘ لطعتدزطّلطةك صْ  لطي عز١ٜلبوضٜك١لط٫رط٠لٚ ٢ًلط٫رط٠لنهٌل

ل

ل

ل
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ل(11جزٍٚل)

 ٭ثضلطرتا٠لنلهرطص٠لطيضٚم١لا١ٝ ؽطةك صْ  لطي عز١ٜلبوضٜك١ل

 فئبد انخجرح فٙ إدارح انرٔضخ انًحبٔر
انًزٕضط 
 انحطبثٙ

 6اقم يٍ 
 ضُٕاد

5 -10 

 ضُٕاد

أكضر يٍ 
 ضُٕاد 21

    3.80 اقم يٍ خًص ضُٕاد انكفبٚبد انًؼرفٛخ

   *50. 4.30 ضُٕاد 10- 5

  04. *46. 4.27 ضُٕاد 21أكضر يٍ 

    3.62 اقم يٍ خًص ضُٕاد  انكفبٚبد األدائٛخ

   *61. 4.22 ضُٕاد 10- 5

  18. 43. 4.05 ضُٕاد 21أكضر يٍ 

    3.71 اقم يٍ خًص ضُٕاد انذرعخ انكهٛخ

   *56. 4.26 ضُٕاد 10- 5

  11. *45. 4.15 ضُٕاد 21أكضر يٍ 
 (.1.16دانخ ػُذ يطزٕٖ انذالنخ ) *

ل(لطٯتٞ:11ٜت  لَٔلطدتزٍٚل)ل

ا١٦لطرتا٠ل قٌلَٔلمخػلعربٓٛط لَربٔلجٗرب١لٚنربٌلَربٔلللللللب ٚجٛرلاضٚملسط لر٫ي١له ق ١ٝ٥لل-

ل10-5 لطيلضٚمليق حللا٦الطرتربا٠للعٓٛط لَٔلج١ٗل خض٣كلٚج ٤ل10عٓٛط لٚ نثضلَٔلل10-5ا٦الطرتا٠ل

عٓٛط لنلطيهل ٜ  لطةعضا١ٝلٚنلطيزصجرب١لطيهًٝرب١.لٜٚ ربزٚلسيربولَٓوكٝرب لهسل ٕلخربا٠لللللللل10عٓٛط لٚ نثضلَٔل

طةزٜض٠لنلطيضٚم١لةز٠لتظٜزل ٔلمخػلعٓٛط لتهغٝٗ لَعضا١لب يضٚم١لٚ ٖربزطاٗ لٚطجربضط٤ط لٚاٗٝربظط لللل

ل ج  لطيتزصٜ ١ٝلطيالحتت جٗ ل٭رط٤ل ًُٗ .طيضٚم١لحبٝثلتق حل نثضلقزص٠ل ٢ًلحتزٜزلط٫ تٝ

ل

ىالتوصواتىوالمقترحات
ربربربلمربربضٚص٠له ربربزطرلبضْربرب َجلتربربزصٜ لٜتنربربُٔلتربربزصٜبلَربربزٜضط لصٜربرب ضلط٫طلربرب ٍل ًربرب٢لطيهل ٜربرب  لطةعضاٝربرب١لللل1

لٚط٫رط١ٝ٥لطيالبٝٓتلطيزصطع١لطذت ج١لة لٚبزصج١لن ري٠

ضٚص١ٜلق ربٌلتعٝٓٗرب لَربزٜض٠للللنربل لطيربلمضٚص٠لتلنزلطدتٗ  لطةع١ٝٓلَربٔلطَربت٬ىلَربزٜض٠لطيضٚمرب١ليًهل ٜرب للللل2

ليًضٚم١.

ل.نلط٭صرٕ هجضط٤لَظٜزلَٔلطيزصطع  ل ٍٛلتكِٝٝل رط٤لَٚٗ ّلَزٜضط لصٜ ضلط٭طل ٍربلل3

لربلطدتٗ  لطةع١ٝٓلبإ زطرلريٌٝليًهل ٜ  لٚطةٗ صط لطيالحتت جٗ لَزٜض٠لصٜ ضلط٭طل ٍلنلط٭صرٕ.4

 
ىالمراجع:

 . إرثذ: ػبنى انكزت نهُشر ٔانزٕزٚغ. مشكالت رياض األطفال(. 3117ثطبَٛخ، َٕر )

درجةة اسةماو مةذيرات ريةاض الطفةال فةي جإلميةة البةذاي انحربةوي نهمعهمةات  عال حةة  (. 3123ثإفزٍٛ، فبطًاخ )

)رضابنخ يبعطازٛر غٛار يُشإرح(. عبيؼاخ  بانولء انحإلظيمي من  جمة نظر انمعهمةات فةي د نةة انكويةث

 انشرق االٔضط، ػًبٌ، االردٌ.

 .22-63 ،27مجهة انفحخ، (. يٓبو يذٚراد رٚبع االطفبل ٔيذٖ رٕافرْب نذٍٚٓ. 3122يم )انغًٛهٙ، ا

 . ػًبٌ: يكزجخ انؼجٛكبٌ. نشأة رياض األطفال(. 3113انحرٚر٘، رافذح )

 . ػًبٌ: دار انًطٛرح نهُشر ٔانزٕزٚغ. نشأة  ئدارات رياض األطفال(. 3121انحرٚر٘، رافذح )

 . ػًبٌ: دار يغذالٔ٘. 2ط دحياجات انحذريييةجذذيذ ال(. 3116حطٍُٛ، حطٍ )

. انؼاٍٛ: دار انكزابة انغابيؼٙ، الدارة فةي ريةاض الطفةال فةي انممهكةة انعربيةة ان ةعودية(. 3111انخضٛهخ، ُْذ )

 االيبراد انؼرثٛخ انًزحذح

-وميةةةانكفايةةات الداريةةة نةةذا مشةةرفات  مةةذيرات  معهمةةات ريةةاض الطفةةال )انذك(. 3123انسْراَااٙ، فبطًااخ )

 )رضبنخ يبعطزٛر غٛر يُشٕرح(. عبيؼخ أو انقرٖ، انًًهكخ انؼرثٛخ انطؼٕدٚخ. الههية( بمكة انمكرمة
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رؤيةةة م ةةحةيهية نح ييةةر الدارة السةةحراجيجية فةةي ئدارات ريةةاض (. 3122انطااهًٛبَٙ، حُاابٌ ثُااذ ػجااذانرحًٍ )

بنخ يبعطازٛر غٛار يُشإرح(. )رضا الطفال من  جمة نظر مذيرات رياض الطفال بمذيإلة مكة انحعهيميةة

  عبيؼخ أو انقرٖ، انًًهكخ انؼرثٛخ انطؼٕدٚخ، يكخ انًكريخ.

 انممةةاو الداريةةة  انفإليةةة نمةةذيرات ريةةاض الطفةةال فةةي الردل  مةةذا جإلفيةة  جهةة  انممةةاو(. 2221شااحبدح، اياام )

 )رضبنخ يبعطزٛر غجر يُشٕرح(. انغبيؼخ االردَٛخ، ػًبٌ، االردٌ.

بعةةط انمشةةكالت انحةةي جواجةة  الدارة انمذرسةةية نريةةاض الطفةةال انذكوميةةة بمذيإلةةة (. 3121انؼزٛجااٙ، َاإال )

)رضبنخ يبعطزٛر غٛر يُشإرح(. عبيؼاخ اإليابو يحًاذ ثاٍ ضاؼٕد االضااليٛخ، انرٚابع، انًًهكاخ  انرياض

 انؼرثٛخ انطؼٕدٚخ.

انيمإليةة فةي ظةوء  جصور مةحرح نح وير ئدارة مإس ات رياض الطفةال فةي انجمموريةة(. 3123ػقٛم، أيٛرح )
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