
 

 

 

 
 
 

 

147 

 P- ISSN:2074 – 9465  (160) نًإ( 147) ص يٍ انظفؾبد
E-ISSN:2706-7718                                      

 (30/6/2020) انؼششوٌ  انؼذد  –انًغهذ انشاثغ  –شَبضُخ يغهخ عبيؼخ االَجبس نهؼهىو انجذَُخ وان

 

   

 

 ا. د. أعُم عهُم  كبطغ

 أ.و.د نمبء ػجذ هللا  ػهٍ                       و.و.أعًبء اثشاهُى ػجبط 

 

 

 

 

 

  يغزخهض انجؾشيغزخهض انجؾش

نًؼشفخ  Baldrigeْذف انجحث انحبنٙ اػذاد يمٛبط كفبٚبد رؼهًٛٛخ ػهٗ ٔفك يؼبٚش انزؼهى يبنكٕو 

ٍ. ٔانزؼشف ػهٗ اعزجبثبد ػُٛخ انجحث حٕل اْى انكفبٚبد انزؼهًٛٛخ انٕاجت رٕافشْب نذ انًذسعٛ

ٔالغ انكفبٚبد انزؼهًٛٛخ نذٖ يذسعٙ يبدح كشح انغهخ يٍ ٔجّٓ َظش غهجزٓى .ٔكبَذ ػُٛخ انجحث غهجخ 

انًشحهخ) انثبنثخ( نهذساعخ انصجبحٛخ ٔانًغبئٛخ فٙ كهٛخ انزشثٛخ االعبعٛخ / لغى انزشثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو 

,  حٛث اػزًذ انًُٓج انٕصفٙ ثبنذساعخ انًغحٛخ نًالءيزّ نطجٛؼخ انشٚبظخ / انجبيؼخ انًغزُصشٚخ

( ػجبسح ٔكبَذ 44( يجبالد ٔ )5انذساعخ ٔأْذافٓب حٛث اػزًذد انجبحثخ ػهٗ اعزجبَخ يكَٕخ يٍ )

يٍ خالل ػشض االعزجبثبد نؼُٛخ انجحث رأكذد نذٖ انجبحثخ اٌ انكفبٚبد انزؼهًٛٛخ  اثشص االعزُزبجبد

سط فٙ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ . ٔحصهذ كفبٚخ انزخطٛػ نهذسط ٔيغزهضيبرّ ػهٗ ظشٔسٚخ جذا أل٘ يذ

يغزٕٖ كجٛش ْٔزا اٌ دل انزذسٚغٍٛٛ ٚخططٌٕ نذسٔعٓى ثشكم جٛذ ٔٚغبػذٌٔ ػهٗ رٕفٛش 

انًغزهضيبد انعشٔسٚخ نهذسط ٔحصهذ كفبٚخ رشجٛغ انطهجخ ػهٗ يغزٕٖ كجٛش حٛث اٌ ّْ انُغجخ 

  زٓى اثُبء انذسط ثشكم كجٛش.رذل ػهٗ اٌ انًذسعٍٛ ٚشجؼٌٕ غهج

 Baldrige: انكفبٚبد انزؼهًٛٛخ , انكهًبد انًفزبؽُخ
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  انكفبَبد انزؼهًُُخ انىاعت رىافشهب نذي يذسعٍ يبدح كشح انغهخ انكفبَبد انزؼهًُُخ انىاعت رىافشهب نذي يذسعٍ يبدح كشح انغهخ 

  يٍ وعهخ َظش طهجزهى يٍ وعهخ َظش طهجزهى   ((Baldrigeوفك يؼُبس عىدح )وفك يؼُبس عىدح )

 

 أ.و.د اَزظبس عًؼخ يجبسن      طبنجخ انًبعغزُش صَُت عزبس طؾٍ
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q 

 عبيؼخ ثغذاد –كهُخ انزشثُخ انجذَُخ وػهىو انشَبضخ نهجُبد 

 يغزخهض انجؾش

ْذف انجحث انىبػذاد رًشُٚبد يشكجخ فٙ رطٕٚش  ثؼط انمذساد انجذَٛخ 
انزؼشف ػهٗ ، ٔنزٓذٚف ثكشح انمذو انًصغشح ٔيٓبسرٙ انًشأغخ ٔا

انزًشُٚبد انًشكجخ فٙ رطٕٚش ثؼط انمذساد انجذَٛخ ٔيٓبسرٙ انًشأغخ رأثٛش

ٔلذ اعزخذيذ انجبحثزبٌ انًُٓج انزجشٚجٙ ، ٔانزٓذٚف ثكشح انمذو انًصغشح 
ثزصًٛى انًجًٕػخ انزجشٚجٛخ انٕاحذح راد االخزجبسٍٚ انمجهٙ ٔانجؼذ٘ ٔرًثم 

 ( 14)حث ثالػجٙ َبد٘ انجٛش ثكشح انمذو انًصغشح ٔػذدْى يجزًغ انج

( نؼذو انزضايٓى ثبنزذسٚت ٔلذ رى ػشض انُزبئج 2رى اعزجؼبد )، الػت 
 ب ثأٌ ٔاعزُزجز spssٔرحهٛهٓب ٔيُبلشزٓب ثبعزخذاو انحمٛجخ االحصبئٛخ 

انزًشُٚبد انًشكجخ انًؼذح يٍ لجم انجبحثزبٌ نٓب االثش االٚجبثٙ فٙ رطٕٚش 

نهزًشُٚبد انًشكجخ االثش االٚجبثٙ ،ٔانمذساد انجذَٛخ لٛذ انجحث  ثؼط
، انٕاظح فٙ رطٕٚش يٓبسرٙ انًشأغخ ٔانزٓذٚف ثكشح انمذو انًصغشح

بعزخذاو انزًشُٚبد انًشكجخ انًؼذح يٍ لجم انجبحثزبٌ فٙ رطٕٚش ٔأٔصزٗ ث
انزأكٛذ ػهٗ ظشٔسح ، يغ لذساد يٓبسٚخ اخشٖ ٔنفئبد ػًشٚخ اخشٖ 

انزًشُٚبد انًغزخذيخ نًب نٓب يٍ ربثٛش اٚجبثٙ فٙ رًُٛخ ٔرطٕٚش   اعزخذاو

 ػٍ ػبيم االثبسح ٔانزشٕٚك نذٚٓى . انمذساد ٔااليكبَبد نالػجٍٛ فعالا 
يهبسرٍ انًشاوغخ وانزهذَفجكشح , انمذساد انجذَُخ  , رًشَُبد يشكجخانكهًبد انًفزبؽُخ: 

 .انمذو
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My dribbling and scoring skills Miniature football 
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Abstract 
 

 

      The aim of the research is to prepare complex exercises in 

developing some physical abilities and the skills of dribbling and 

scoring mini-football, and to identify the effect of complex 
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Educational competencies that must be available to teachers of 

basketball according to the quality standard (Baldrige) 

From the perspective of their students 
Research submitted by 

Assist. Prof. MayadaKhaledJassim 

 

Abstract 

The current research enables the preparation of an educational competency 

scale according to Malcolm Baldrige learning criteria to know the most 

important educational competencies that must be available for teachers. 

And identify the responses of the research sample about the reality of 

educational competencies among teachers of basketball from the viewpoint 

of their students. The research sample was stage (third) students for 

morning and evening study at the College of Basic Education / Department 

of Physical Education and Sports Science / Al-Mustansiriya University, 

where the descriptive approach to survey study For suitability of the nature 

of the study and its goals as it helpsThe researcher has a questionnaire 

consisting of (5) fields and (44) words. The most prominent conclusions 

were by presenting the responses to the research sample, the researcher 

confirmed that the educational competencies are very necessary for any 

teacher in the educational process. And the adequacy of the lesson planning 

and its requirements occurred on a large level, and this is because the 

teachers are planning their lessons well and help to provide the necessary 

supplies for the lesson. Adequacy of encouraging the students on a large 

level has occurred, as this ratio indicates that the teachers encourage their 

students during the lesson in a big way. 

Keywords: educational competencies 
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 انفظم األول
 انزؼشَف ثبنجؾش :-1

 يمذيخ انجؾش  وأهًُزه : 1-1

ُٚؼدددذ يدددذسط انًدددبدح سكدددٍ اعبعدددٙ ٔفؼدددبل ال ًٚكدددٍ االعدددزغُبء ػُدددّ فدددٙ ا٘ ػًهٛدددخ رؼهًٛٛدددخ ْٔدددٕ ُٚؼدددذ يدددذسط انًدددبدح سكدددٍ اعبعدددٙ ٔفؼدددبل ال ًٚكدددٍ االعدددزغُبء ػُدددّ فدددٙ ا٘ ػًهٛدددخ رؼهًٛٛدددخ ْٔدددٕ 

انؼبيدددددم االعبعدددددٙ ٔانشئٛغدددددٙ ٚزٕلدددددف ػهٛدددددخ َجدددددبم انزؼهدددددٛى ٔرطدددددٕس انًجزًؼدددددبد فدددددٙ جًٛدددددغ انؼبيدددددم االعبعدددددٙ ٔانشئٛغدددددٙ ٚزٕلدددددف ػهٛدددددخ َجدددددبم انزؼهدددددٛى ٔرطدددددٕس انًجزًؼدددددبد فدددددٙ جًٛدددددغ 

  انُٕاحٙ .انُٕاحٙ .

مٛدددك االْدددذاف انخبصدددخ ثزطدددٕس انًجزًدددغ مٛدددك االْدددذاف انخبصدددخ ثزطدددٕس انًجزًدددغ ٔيدددٍ اجدددم انٕصدددٕل اندددٗ يجزًدددغ يزمدددذو الثدددذ يدددٍ رحٔيدددٍ اجدددم انٕصدددٕل اندددٗ يجزًدددغ يزمدددذو الثدددذ يدددٍ رح

ٔكددم رندددت ال ٚزحمددك الثدددذ يددٍ ٔجدددٕد يدددذسط فؼددبل يهًدددب ثكددم انُدددٕاحٙ انؼهًٛددخ ٔانًُٓٛدددخ ٔكدددزنت ٔكددم رندددت ال ٚزحمددك الثدددذ يددٍ ٔجدددٕد يدددذسط فؼددبل يهًدددب ثكددم انُدددٕاحٙ انؼهًٛددخ ٔانًُٓٛدددخ ٔكدددزنت 

يهًدددددب ثبنجٕاَدددددت ثبنكفبٚدددددبد انزؼهًٛٛدددددخ ٔانًٓدددددبساد انزذسٚغدددددٛخ ٚغدددددزطٛغ يدددددٍ خدددددالل رٕافشْدددددب يهًدددددب ثبنجٕاَدددددت ثبنكفبٚدددددبد انزؼهًٛٛدددددخ ٔانًٓدددددبساد انزذسٚغدددددٛخ ٚغدددددزطٛغ يدددددٍ خدددددالل رٕافشْدددددب 

ز٘ يدددٍ خالندددّ ز٘ يدددٍ خالندددّ اعدددزغالل كدددم االيكبَدددبد انًزبحدددخ يدددٍ اجدددم انٕصدددٕل اندددٗ انزغٛٛدددش انًُشدددٕد ٔانددداعدددزغالل كدددم االيكبَدددبد انًزبحدددخ يدددٍ اجدددم انٕصدددٕل اندددٗ انزغٛٛدددش انًُشدددٕد ٔانددد

  انٕصٕل انٗ انزطٕس ٔاالثذاع .انٕصٕل انٗ انزطٕس ٔاالثذاع .

َجددددبم ا٘ ػًهٛددددخ رشثٕٚددددخ يجُددددٙ ػهددددٗ انًغددددزٕٖ انؼهًددددٙ انددددز٘ ًٚهكددددّ االعددددزبر يددددٍ يٓددددبساد َجددددبم ا٘ ػًهٛددددخ رشثٕٚددددخ يجُددددٙ ػهددددٗ انًغددددزٕٖ انؼهًددددٙ انددددز٘ ًٚهكددددّ االعددددزبر يددددٍ يٓددددبساد 

ٔكفبٚدددبد رؼهًٛٛدددخ يزًٛدددضح ٔاندددز٘ ثدددذٔسْب رجؼدددم االعدددزبر ٚزًزدددغ ثبنُشدددبغ اندددذائى ٔندددّ انمدددذسح ػهدددٗ ٔكفبٚدددبد رؼهًٛٛدددخ يزًٛدددضح ٔاندددز٘ ثدددذٔسْب رجؼدددم االعدددزبر ٚزًزدددغ ثبنُشدددبغ اندددذائى ٔندددّ انمدددذسح ػهدددٗ 

  ُّٛ ٔثٍٛ انطهجخ . ُّٛ ٔثٍٛ انطهجخ . رٓٛئخ انفشص نهطهجخ انًزؼهًٍٛ يٍ اجم انٕصٕل انٗ انزفبػم ثرٓٛئخ انفشص نهطهجخ انًزؼهًٍٛ يٍ اجم انٕصٕل انٗ انزفبػم ث

ٔيدددٍ اجددددم يمبسػدددخ انددددذٔل انًزمذيدددخ فددددٙ انزصدددُٛفبد انؼبنًٛددددخ نهزؼهدددٛى ٔانٕصددددٕل ثدددبنزؼهٛى انددددٗ ٔيدددٍ اجددددم يمبسػدددخ انددددذٔل انًزمذيدددخ فددددٙ انزصدددُٛفبد انؼبنًٛددددخ نهزؼهدددٛى ٔانٕصددددٕل ثدددبنزؼهٛى انددددٗ 

رصدددُٛفبد يًٓدددّ رُدددبفظ دٔل انًُطمدددخ الثدددذ يدددٍ اٌ ركدددٌٕ انكفبٚدددبد انزؼهًٛٛدددخ يشرجطدددخ ثًؼدددبٚٛش رصدددُٛفبد يًٓدددّ رُدددبفظ دٔل انًُطمدددخ الثدددذ يدددٍ اٌ ركدددٌٕ انكفبٚدددبد انزؼهًٛٛدددخ يشرجطدددخ ثًؼدددبٚٛش 

يدددددٍ اْدددددى يدددددٍ اْدددددى   BBaallddrriiggeeجدددددٕدح انزدددددذسٚظ ٔاالداء انًزًٛدددددض حٛدددددث ٚؼزجدددددش يؼٛدددددبس اندددددزؼهى يدددددبنكٕو جدددددٕدح انزدددددذسٚظ ٔاالداء انًزًٛدددددض حٛدددددث ٚؼزجدددددش يؼٛدددددبس اندددددزؼهى يدددددبنكٕو 

  انًؼبٚٛش انزٙ رحذد يغزٕٖ رطٕس انزؼهى انجبيؼٙ فٙ انذٔل ٔفٙ انؼشاق ثشكم خبص .انًؼبٚٛش انزٙ رحذد يغزٕٖ رطٕس انزؼهى انجبيؼٙ فٙ انذٔل ٔفٙ انؼشاق ثشكم خبص .

ٔنكددٌٕ يددبدح كددشح انغددهخ يددٍ انًددٕاد انؼًهٛددخ انًًٓددخ يددٍ ظددًٍ يُٓددبد غهجددخ لغددى انزشثٛددخ انجذَٛددخ ٔنكددٌٕ يددبدح كددشح انغددهخ يددٍ انًددٕاد انؼًهٛددخ انًًٓددخ يددٍ ظددًٍ يُٓددبد غهجددخ لغددى انزشثٛددخ انجذَٛددخ 

ٔػهددددٕو انشٚبظددددخ ٔنكددددٌٕ ُْبنددددت رًددددبط يجباددددش ثددددٍٛ انطهجددددخ ٔيددددذسط انًددددبدح ٔجددددت يؼشفددددخ ٔػهددددٕو انشٚبظددددخ ٔنكددددٌٕ ُْبنددددت رًددددبط يجباددددش ثددددٍٛ انطهجددددخ ٔيددددذسط انًددددبدح ٔجددددت يؼشفددددخ 

نًذسعدددٍٛ ٔانزدددٙ رغدددبػذ انطهجدددخ فدددٙ فٓدددى انًدددبدح ثشدددكم صدددحٛح ٔٚدددزى نًذسعدددٍٛ ٔانزدددٙ رغدددبػذ انطهجدددخ فدددٙ فٓدددى انًدددبدح ثشدددكم صدددحٛح ٔٚدددزى انكفبٚدددبد انزدددٙ ٚزًزدددغ ثٓدددب اانكفبٚدددبد انزدددٙ ٚزًزدددغ ثٓدددب ا

رنددت يددٍ خددالل رخطددٛػ ٔرُفٛددز انفؼددبل انجٛددذ نهددذسط ٔ رًكددٍ انًددذسط يددٍ انًددبدح انؼهًٛددخ ثشددكم رنددت يددٍ خددالل رخطددٛػ ٔرُفٛددز انفؼددبل انجٛددذ نهددذسط ٔ رًكددٍ انًددذسط يددٍ انًددبدح انؼهًٛددخ ثشددكم 

  جٛذ .جٛذ .

ٔركًٍ اًْٛخ انجحث انحبنٙ فٙ دساعخ ٔالغ انكفبٚدبد انزؼهًٛٛدخ نهًذسعدٍٛ ٔفدك يؼدبٚش اندزؼهى يدبنكٕو ٔركًٍ اًْٛخ انجحث انحبنٙ فٙ دساعخ ٔالغ انكفبٚدبد انزؼهًٛٛدخ نهًذسعدٍٛ ٔفدك يؼدبٚش اندزؼهى يدبنكٕو 

BBaallddrriiggeeضاو انًذسط فٙ رًُٛخ رخطٛػ اندذسط ٔرُفٛدزِ ٔاندزًكٍ يدٍ انًدبدح انؼهًٛدخ ضاو انًذسط فٙ رًُٛخ رخطٛػ اندذسط ٔرُفٛدزِ ٔاندزًكٍ يدٍ انًدبدح انؼهًٛدخ نًؼشفخ يذٖ انزنًؼشفخ يذٖ انز

  يٍ ٔجٓخ َظش غهجزٓى .يٍ ٔجٓخ َظش غهجزٓى .

 يشكهخ انجؾش : 1-2

انًدددذسط ْدددٕ انؼُصدددش انفؼدددبل داخدددم اندددذسط ٔانًدددُظى نؼًهٛدددخ انزؼهدددٛى نهطهجدددخ . حٛدددث اٌ انطبندددت انًدددذسط ْدددٕ انؼُصدددش انفؼدددبل داخدددم اندددذسط ٔانًدددُظى نؼًهٛدددخ انزؼهدددٛى نهطهجدددخ . حٛدددث اٌ انطبندددت 

  ٚزددددأثش ثشددددكم يجباددددش ثبنطشٚمددددخ ٔاالعددددهٕة انًزجددددغ يددددٍ لجددددم انًددددذسط فددددٙ اداسح انددددذسط ٔيددددبٚزددددأثش ثشددددكم يجباددددش ثبنطشٚمددددخ ٔاالعددددهٕة انًزجددددغ يددددٍ لجددددم انًددددذسط فددددٙ اداسح انددددذسط ٔيددددب

ًٚزهكدددددّ يدددددٍ كفبٚدددددبد رؼهًٛٛدددددخ رةْهدددددّ اندددددٗ اػطدددددبء انًدددددبدح انؼهًٛدددددخ ثشدددددكم افعدددددم حٛدددددث اٌ ًٚزهكدددددّ يدددددٍ كفبٚدددددبد رؼهًٛٛدددددخ رةْهدددددّ اندددددٗ اػطدددددبء انًدددددبدح انؼهًٛدددددخ ثشدددددكم افعدددددم حٛدددددث اٌ 

انًةعغددددبد انزؼهًٛٛدددددخ رؼزًدددددذ اػزًدددددبد يجبادددددش ػهددددٗ كفبٚدددددخ انًذسعدددددٍٛ , حٛدددددث اٌ انشفدددددغ يدددددٍ انًةعغددددبد انزؼهًٛٛدددددخ رؼزًدددددذ اػزًدددددبد يجبادددددش ػهددددٗ كفبٚدددددخ انًذسعدددددٍٛ , حٛدددددث اٌ انشفدددددغ يدددددٍ 

انكفبٚدددددبد انزؼهًٛٛدددددخ نهًذسعدددددٍٛ يدددددٍ اْدددددى االْدددددذاف االعبعدددددٛخ نهزؼهدددددٛى انجدددددبيؼٙ ٔيدددددٍ اْدددددى انكفبٚدددددبد انزؼهًٛٛدددددخ نهًذسعدددددٍٛ يدددددٍ اْدددددى االْدددددذاف االعبعدددددٛخ نهزؼهدددددٛى انجدددددبيؼٙ ٔيدددددٍ اْدددددى 

  م انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ .م انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ .انًزطهجبد االعبعٛخ نهًذسط إلَجبانًزطهجبد االعبعٛخ نهًذسط إلَجب

ٔيدددٍ خدددالل خجدددشح انجبحثدددخ فدددٙ يجدددبل انزدددذسٚظ انجدددبيؼٙ ٔخصٕصدددب نهًدددبدح انؼًهٛدددخ نكدددشح انغدددهخ ٔيدددٍ خدددالل خجدددشح انجبحثدددخ فدددٙ يجدددبل انزدددذسٚظ انجدددبيؼٙ ٔخصٕصدددب نهًدددبدح انؼًهٛدددخ نكدددشح انغدددهخ 

الحظددددذ اٌ ُْبنددددت ظددددؼف فددددٙ اداء يذسعددددٙ انًددددبدح انؼًهٛددددخ نكددددشح انغددددهخ يددددٍ خددددالل رخطددددٛػ الحظددددذ اٌ ُْبنددددت ظددددؼف فددددٙ اداء يذسعددددٙ انًددددبدح انؼًهٛددددخ نكددددشح انغددددهخ يددددٍ خددددالل رخطددددٛػ 

ٔرُفٛدددز اندددذسط ٔانعدددؼف فدددٙ اػطدددبء انًدددبدح انؼهًٛدددخ نهطهجدددخ ,االيدددش اندددز٘ ادددجؼٓب اندددٗ دساعدددخ ٔرُفٛدددز اندددذسط ٔانعدددؼف فدددٙ اػطدددبء انًدددبدح انؼهًٛدددخ نهطهجدددخ ,االيدددش اندددز٘ ادددجؼٓب اندددٗ دساعدددخ 

غ ْدددزِ انكفبٚدددبد انزؼهًٛٛدددخ ثبالػزًدددبد ػهدددٗ يؼٛدددبس يدددبنكٕو ثبندددذسد نهزؼهدددٛى ٔاندددز٘ يدددٍ خالندددّ غ ْدددزِ انكفبٚدددبد انزؼهًٛٛدددخ ثبالػزًدددبد ػهدددٗ يؼٛدددبس يدددبنكٕو ثبندددذسد نهزؼهدددٛى ٔاندددز٘ يدددٍ خالندددّ ٔالدددٔالددد

ًٚكدددٍ رحذٚدددذ اْدددى َمدددبغ انمدددٕح ٔانعدددؼف خدددالل رخطدددٛػ اندددذسط ٔرُفٛدددزِ ٔيؼشفدددخ انًدددبدح انؼهًٛدددخ ًٚكدددٍ رحذٚدددذ اْدددى َمدددبغ انمدددٕح ٔانعدددؼف خدددالل رخطدددٛػ اندددذسط ٔرُفٛدددزِ ٔيؼشفدددخ انًدددبدح انؼهًٛدددخ 

نهًدددذسط يدددٍ أجدددم انٕصدددٕل اندددٗ كفبٚدددبد رؼهًٛٛدددخ رغدددبػذ ػهدددٗ رطدددٕٚش ٔرُفٛدددز اندددذسط ثبنشدددكم نهًدددذسط يدددٍ أجدددم انٕصدددٕل اندددٗ كفبٚدددبد رؼهًٛٛدددخ رغدددبػذ ػهدددٗ رطدددٕٚش ٔرُفٛدددز اندددذسط ثبنشدددكم 

  انًطهٕة .انًطهٕة .
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 نجؾش:هذفب ا 1-3

نًؼشفددددخ اْددددى نًؼشفددددخ اْددددى BBaallddrriiggeeاػددددذاد يمٛددددبط كفبٚددددبد رؼهًٛٛددددخ ػهددددٗ ٔفددددك يؼددددبٚش انددددزؼهى يددددبنكٕو اػددددذاد يمٛددددبط كفبٚددددبد رؼهًٛٛددددخ ػهددددٗ ٔفددددك يؼددددبٚش انددددزؼهى يددددبنكٕو   ..11

  انكفبٚبد انزؼهًٛٛخ انٕاجت رٕافشْب نذ انًذسعٍٛ.انكفبٚبد انزؼهًٛٛخ انٕاجت رٕافشْب نذ انًذسعٍٛ.

انزؼددشف ػهدددٗ اعدددزجبثبد ػُٛدددخ انجحدددث حدددٕل ٔالددغ انكفبٚدددبد انزؼهًٛٛدددخ ندددذٖ يذسعدددٙ يدددبدح كدددشح انزؼددشف ػهدددٗ اعدددزجبثبد ػُٛدددخ انجحدددث حدددٕل ٔالددغ انكفبٚدددبد انزؼهًٛٛدددخ ندددذٖ يذسعدددٙ يدددبدح كدددشح   ..22

  انغهخ يٍ ٔجّٓ َظش غهجزٓى .انغهخ يٍ ٔجّٓ َظش غهجزٓى .

 يغبالد انجؾش : 1-4

: غهجددددخ انًشحهددددخ) انثبنثددددخ( نهذساعددددخ انصددددجبحٛخ ٔانًغددددبئٛخ فددددٙ كهٛددددخ : غهجددددخ انًشحهددددخ) انثبنثددددخ( نهذساعددددخ انصددددجبحٛخ ٔانًغددددبئٛخ فددددٙ كهٛددددخ   غاااابل انجشااااشٌغاااابل انجشااااشٌانًانً  11--44--11

  لغى انزشثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو انشٚبظخ / انجبيؼخ انًغزُصشٚخ . لغى انزشثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو انشٚبظخ / انجبيؼخ انًغزُصشٚخ .     --انزشثٛخ االعبعٛخ  انزشثٛخ االعبعٛخ  

 .2/4/2019انٗ    6/3/2019:  نهًذح يٍ  انًغبل انضيب1-4-2ٍَ

خ االعبعدددٛخ / لغدددى انزشثٛدددخ انجذَٛدددخ ٔػهدددٕو : انمبػدددخ انًغهمدددخ نكهٛدددخ انزشثٛددد انًغااابل انًكاااب33ٍَ--44--11

  انشٚبظخ / انجبيؼخ انًغزُصشٚخ .

  انفظم انضبٍَانفظم انضبٍَ
 يُهغُخ انجؾش وإعشاءاره انًُذاَُخ:-2

 يُهظ انجؾش  : 2-1

اػزًدددذد انجبحثدددخ انذساعدددخ انحبنٛدددخ ػهدددٗ انًدددُٓج انٕصدددفٙ ثبنذساعدددخ انًغدددحٛخ نًالءيزدددّ نطجٛؼدددخ اػزًدددذد انجبحثدددخ انذساعدددخ انحبنٛدددخ ػهدددٗ انًدددُٓج انٕصدددفٙ ثبنذساعدددخ انًغدددحٛخ نًالءيزدددّ نطجٛؼدددخ 

ْدددٕ يدددب ٚدددزى جًؼدددّ يدددٍ ثٛبَدددبد يدددٍ أفدددشاد انًجزًدددغ فبنجحدددث انٕصدددفٙ  انذساعدددخ ٔأْدددذافٓب, الٌ انذساعدددخ ٔأْدددذافٓب, الٌ 

ٔرحذٚددددذ انظدددددشٔف ٔانؼاللددددبد انزدددددٙ رٕجدددددذ ثددددٍٛ انٕلدددددبئغ ٔانًظدددددبْش نًحبٔنددددخ رحذٚدددددذ انحبندددددخ 

 انشاُْخ نهًجزًغ فٙ يزغٛش يؼٍٛ أٔ يزغٛشٍٚ
(1  ) 

 يغزًغ انجؾش : 2-2

ئٛخ فدددٙ ركدددٌٕ يجزًدددغ انجحدددث انحدددبنٙ يدددٍ غهجدددخ انًشحهدددخ) انثبنثدددخ( نهذساعدددخ انصدددجبحٛخ ٔانًغدددب

لغدددى انزشثٛدددخ انجذَٛدددخ ٔػهدددٕو انشٚبظدددخ / كهٛدددخ انزشثٛدددخ االعبعدددٛخ/ انجبيؼدددخ انًغزُصدددشٚخ  ٔانجدددبن  

 (1.كًب فٙ جذٔل )2019/  2018( غبنت ٔغبنجخ ٔنهؼبو انذساعٙ 182ػذدْى )
 (1عذول)

 َجٍُ يغزًغ انجؾش

 انؼُُخ انًغزًغ  انًشؽهخ  د

 132 132 انًشؽهخ انضبنضخ / طجبؽٍ 1

 50 50 هخ انضبنضخ / يغبئٍانًشؽ 2

 821 انًغًىع

 ػُُخ انجؾش: 2-3

% يدددٍ انًجزًدددغ انكهدددٙ نهجحدددث ٔثبنطشٚمدددخ انؼشدددٕائٛخ انجغدددٛطخ 50ردددى اخدددز ػُٛدددخ انجحدددث ثُغدددجخ 

 ( غبنت ٔغبنجخ ٔلذ رى رمغٛى انؼُٛخ ػهٗ انؼُٛبد كًب فٙ :91ٔلذ ركَٕذ انؼُٛخ يٍ )

 اوال : انؼُُخ االعزطالػُخ :

خ نًجزًغ ثحثًٓب ٔانًزًثم يٍ غهجخ انًشحهدخ) انثبنثدخ( نهذساعدخ انصدجبحٛخ ٔانًغدبئٛخ ثؼذ رحذٚذ انجبحث

فددٙ لغددى انزشثٛددخ انجذَٛددخ ٔػهددٕو انشٚبظددخ / كهٛددخ انزشثٛددخ االعبعددٛخ/ انجبيؼددخ انًغزُصددشٚخ  اخزددبسد 

( غبنددت ٔغبنجددخ رددى اخزٛدبسْى ثصددٕسح ػشددٕائٛخ  ٔكبَددذ 25انجبحثدخ رجشثددخ اعددزطالػٛخ يكَٕددخ يدٍ )

                                                

،  انجؾاااش انؼهًاااٍ فاااٍ انخذياااخ االعزًبػُاااخ ) انذساعاااخ وانزشاااخُض فاااٍ ثؾاااىس انًًبسعاااخ(: ( دمحم ػدددٕٚظ 1)

 .151، ص 2003، انمبْشح ، داس انُٓعخ انؼشثٛخ نهُشش ٔانزٕصٚغ ،  3غ
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% يددٍ انًجزًدددغ االصدددهٙ نهجحددث . نغدددشض يؼشفدددخ اْددى انكفبٚدددبد انزؼهًٛٛدددخ 27.4انًئٕٚدددخ  َغددجزٓى

 ٔرجشٚجٓب ػهٛٓى .

 صبَُب : انؼُُخ انشئُغخ :

( غبنت ٔغبنجخ رى اعزجؼبدْب يٍ انؼُٛدخ انشئٛغدٛخ 25ثؼذ اٌ لبيذ انجبحثخ ثزحذٚذ انؼُٛخ االعزطالػٛخ)

( غبنددت ٔغبنجددخ 66انشئٛغددٛخ ٔانزددٙ ثهغددذ ) % اخزددبسٔا ػُٛددخ انجحددث27.4ٔكبَددذ َغددجزٓى انًئٕٚددخ 

 % يٍ ػُٛخ انجحث .72.5ٔثُغجخ يئٕٚخ ثهغذ 

 اداح انجؾش : 2-4

رى رحذٚذ انجبحثخ ألعهٕة انًالحظخ أداح نجًغ انًؼهٕيبد نزشكٛم لبئًخ انكفبٚبد انزؼهًٛٛخ ٔفك يؼٛبس 

 جٕدح ثبنذسد ٔلذ رى جًؼٓب يٍ خالل انخطٕاد االرٛخ :

 :  ػُخانًالؽظخ االعزطال .1

كبٌ انٓذف االعبعٛخ يٍ اعزطالع يجًٕػخ يٍ انطهجخ ْٕ انحصٕل ػهٗ انكفبٚبد انٕاجدت رٕافشْدب 

نًذسط يبدح كشح انغهخ ٔيؼشفخ اْى انُمبغ االعبعٛخ انزٙ رؼٛك اندذسط  ثبنشدكم انصدحٛح يدٍ خدالل 

 ثبنًذسط .انزُفٛز ٔاػذاد خطػ انذسط . ٔثؼذ رحذٚذ اْى انًزطهجبد االعبعٛخ انٕاجت رٕافشْب 

ثؼذ رنت لبيذ انجبحثخ ثصٛبغخ ػجبساد نزهت انًجبالد انزٙ رى رحذٚذْب ػهٗ انؼُٛخ االعزطالػٛخ ٔرى 

االخزٛددبس انكفبٚددبد انعددشٔسٚخ نًددذسط انًددبدح ٔفددٙ ظددٕء اغددالع انجبحثددخ ػهددٗ ثؼددط انذساعددبد 

انؼجدبساد  ( يجدبالد ٔثهد  ػدذد5ٔاالدثٛبد ٔصع رهت انؼجدبساد ػهدٗ انًجدبالد  ٔانزدٙ ركَٕدذ يدٍ )

 (.2( ػجبسح ٔكًب فٙ جذٔل )44ثصٛغزٓب االٔنٛخ)

 (2عذول)

 َجٍُ انًغبالد وػذد انؼجبساد وانُغجخ انًئىَخ نكم يغبل

 انُغجخ انًئىَخ انؼجبساد انًغبل د

 %18,18 8 كفبَخ انزخطُظ نهذسط ويغزهضيبره 1

 %20.45 9 كفبَخ رشغُغ انطهجخ 2

 %20.45 9 كفبَخ طشَمخ انزذسَظ 3

 %20.45 9 كفبَخ رُفُز ويزبثؼخ انذسط 4

 %20.45 9 كفبَخ انزمىَى وانًزبثؼخ 5

 %100 44 انًغًىع

 ولذ اػزًذد انجبؽضخ فٍ رفغُش انُزبئظ ػهً انُغجخ انًئىَخ :

 % فًب فٕق دسجخ كفبٚخ كجٛشح جذاا.80 .1

 % دسجخ كفبٚخ كجٛشح .79-70 .2

 % دسجخ كفبٚخ يزٕعطخ .69-60 .3

 خ .دسجخ كفبٚخ لهٛه 59-50 .4

 دسجخ كفبٚخ لهٛهخ جذاا. 50الم يٍ  .5

 االعظ انؼهًُخ نالعزجبَخ : 2-5
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 اوال : طذق االداح : 

ُٚؼذ افعم إَاع انصذق يالئًخ ألداح االعزجبَخ ْٕ انصذق انظبْش٘ كَٕدّ يدٍ اْدى االيدٕس انٕاجدت 

لٛبعّرٕافشْب أل٘ اداح لٛبط ٔانزٙ ركٌٕ ػجبسارٓب لبدسح ػهٗ لٛبط يب صًًذ االعزجبَخ ألجم 
(1)

. 

حٛث لبيذ ثؼدشض انجبحثدخ انًمٛدبط ثصدٛغزٓب االٔنٛدخ ػهدٗ يجًٕػدخ يدٍ انخجدشاء ٔانًخزصدٍٛ فدٙ 

( 1( خجدشاء كًدب فدٙ يهحدك )8يجبل ) كشح انغهخ , االداسح انشٚبظٛخ , ٔانًُبْج ( حٛث ثه  ػدذدْى )

حٛدث ردى  ( ػجدبسح44ٔيٍ خالل رفشٚ  َزبئجٓى ٔيالحظبرٓى اصجحذ جدبْضح ثصدٛغزٓب انُٓبئٛدخ يدٍ )

 % فًب فٕق .80اػزًبد انُغجخ انًئٕٚخ نزحذد اْى انؼجبساد ثبالػزًبد ػهٗ َغجخ ارفبق 

 صبَُب : صجبد االداح :

ا ٔٚؼُدٙ يدذٖ انذلدخ أٔ اإلرمدبٌ  إٌ انثجبد يٍ انششٔغ انزٙ ٚجت رٕافشْب فٙ انًمٛبط نكٙ ٚكدٌٕ دلٛمدب

هٓدب   ٔٚؼدشف انثجدبد   ْدٕ االخزجدبس أٔ االرغبق انز٘ ٚمٛظ ثّ االخزجدبس انظدبْشح انزدٙ ٔظدغ يدٍ أج

انز٘ ٚؼطٙ َزبئج يمبسثخ أٔ َفظ انُزبئج إرا غجك أكثش يٍ يشح فدٙ ردشٔف يًبثهدخ   
(2)

، نٓدزا ٚجدت 

أٌ ٚكٌٕ انثجبد ػهدٗ دسجدخ ػبنٛدخ يدٍ انذلدخ ٔانًثبنٛدخ فدٙ ثُدبء انًمٛبعدٍٛ، ٔألجدم اعدزخشاد انثجدبد 

جدبد األداح يدٍ َبحٛدخ االرغدبق اندذاخهٙ نؼجدبساد اػزًذد انجبحثدخ غشٚمدخ أنفدب كشَٔجدبي نمٛدبط يدذٖ ث

ا ٚزصددددف ثبنصددددذق  األداح، فددددأداح انمٛددددبط رزًزددددغ ثبنثجددددبد إرا كبَددددذ رمددددٛظ عددددًخ يحددددذدح لٛبع دددد ب

ٔاالرغبق
(3)

 ( ٚج3ٍٛ.جذٔل )
 (3عذول )

 َجٍُ يؼبيم أنفب كشوَجبؿ نهكفبَبد انزؼهًُُخ

 يؼبيم أنفب كشوَجبؿ انًغبالد د

 0.914 يغزهضيبرهكفبَخ انزخطُظ نهذسط و 1

 0.898 كفبَخ رشغُغ انطهجخ 2

 0.897 كفبَخ طشَمخ انزذسَظ 3

 0.854 كفبَخ رُفُز ويزبثؼخ انذسط 4

 0.954 كفبَخ انزمىَى وانًزبثؼخ 5

 رطجُك االداح : 2-6

فدٙ  13/3/2019( غبندت ٔغبنجدخ فدٙ ٚدٕو االسثؼدبء 66رى رطجٛك االعدزجبَخ ثصدٛغزٓب انُٓبئٛدخ ػهدٗ )

( اعدزًبسح كبَدذ 66ثٛخ االعبعٛخ / لغدى انزشثٛدخ انجذَٛدخ ٔػهدٕو انشٚبظدخ ٔلدذ ردى اعدزشجبع )كهٛخ انزش

( اعزًبسح نكَٕٓب نى ركٍ اجبثبرٓب ثبنشكم انؼهًٙ انصدحٛح 16( اعزًبسح صبنحخ ٔرى حزف )50يُٓب )

. 

 انىعبئم االؽظبئُخ : 2-7

 Spssاعزخذيذ انجبؽضخ انؾمُجخ االؽظبئُخ 

 انفظم انضبنش

                                                

، انمددبْشح، يشكددض انكزددبة 1، غ خانًااذخم إنااً انمُاابط فااٍ انزشثُااخ انجذَُااخ انشَبضااُ: دمحم َصددش انددذٍٚ سظددٕاٌ( 1)

 . 131، ص2006نهُشش،

 .24ص ،2005، داس انفكش انؼشثٙ نهُشش، ، ػًب3ٌ، غيجبدئ انمُبط وانزمىَى فٍ انزشثُخ( َبدس فًٓٙ انضٕٚد:1)

، ػًد بٌ ، داس ٔائدم نهُشدش ٔانزٕصٚد غ، 1، غ Spssانزؾهُم اإلؽظبئـٍ االعـبعـٍ ثبعزخذاو : يحفٕر احًذ ج  ٕدح(. 2)

 .298، ص2008
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 بلشخ  انُزبئظ :ػشع ويُ .3

 :ػشع انُزبئظ ورؾهُههب ويُبلشزهب 3-1
 (4عذول )

 َجٍُ االوعبط انؾغبثُخ وانُغجخ انًئىَخ نهًغبالد 

 انزمذَش انُغجخ انًئىَخ انىعظ انؾغبثٍ انؼجبساد انًغبل د

1 
كفبَخ انزخطُظ نهذسط 

 ويغزهضيبره
 كجُش 73,06% 3,82 8

 شكجُ %75,60 3,58 9 كفبَخ رشغُغ انطهجخ 2

 يزىعظ %66,13 3,56  9 كفبَخ طشَمخ انزذسَظ 3

 كجُش %70,33 3,68  9 كفبَخ رُفُز ويزبثؼخ انذسط 4

 كجُش %71,30 3,70  9 كفبَخ انزمىَى وانًزبثؼخ 5

 يزىعظ %71,28 3,66 44 انذسعخ انكهُخ نهًغبالد

ٖ يذسعدددٙ يدددبدح ( ٚزجدددٍٛ نُدددب اٌ انكفبٚدددبد انزؼهًٛٛدددخ انٕاجدددت رٕافشْدددب ندددذ4يدددٍ خدددالل انجدددذٔل )

كددددشح انغددددهخ لددددذ حصددددهذ انذسجددددخ انكهٛددددخ نهكفبٚددددبد ػهددددٗ َغددددجخ يزٕعددددطخ ثُغددددجخ يئٕٚددددخ ثهغددددذ 

 %( حٛث كبٌ رشرٛت انكفبٚبد حغت انُغجخ انًئٕٚخ ػهٗ انشكم انزبنٙ :71,28)

 %( ٔثزمذٚش )كجٛش(73,06كفبٚخ انزخطٛػ نهذسط ٔيغزهضيبرّ ثُغجخ يئٕٚخ ثهغذ ) .1

 %( ٔثزمذٚش )يزٕعػ(75,60ٚخ ثهغذ )كفبٚخرشجٛغ انطهجخ ثُغجخ يئٕ .2

 %( ٔثزمذٚش )يزٕعػ(66,13كفبٚخ غشٚمخ انزذسٚظ ثُغجخ يئٕٚخ ثهغذ ) .3

 %( ٔثزمذٚش )يزٕعػ(70,33كفبٚخ رُفٛز ٔيزبثؼخ انذسط ثُغجخ يئٕٚخ ثهغذ ) .4

 %( ٔثزمذٚش )يزٕعػ(71,30كفبٚخ انزمٕٚى ٔانًزبثؼخ ثُغجخ يئٕٚخ ثهغذ ) .5

خ نًدددب ٚشدددبْذِ انطهجدددخ يدددٍ كفبٚدددبد رؼهًٛٛدددخ ندددذٖ يذسعدددٙ كدددشح ٔردددشٖ انجبحثدددخ ْدددٙ حمٛمدددخ ٔالؼٛددد

 ( .1انغهخ . كًب فٙ اكم )

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1شكم )

 َىضؼ انىعظ انؾغبثٍ وانُغجخ انًئىَخ وانزمذَش نًمُبط انكفبَبد انزؼهًُُخ

 ػشع َزبئظ كفبَخ انزخطُظ نهذسط ويغزهضيبره: 4-2
 (5عذول )

 نكفبَخ انزخطُظ نهذسط ويغزهضيبره َجٍُ االوعبط انؾغبثُخ وانُغجخ انًئىَخ
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 يغبل / كفبَخ انزخطُظ نهذسط ويغزهضيبره د
انىعظ 

 انؾغبثٍ

انُغجخ 

 انًئىَخ
 انزمذَش

 كجُشح عذا %82,76 4.23 َؼًم ػهً رؾذَذ يغزهضيبد انذسط لجم انجذء ثبنذسط 1

 كجُشح %70.34 3,98 َمىو ثزؾذَذ االهذاف انزؼهًُُخ وانؼبيخ نهذسط  2

3 
ػهً اخزُبس انىلذ انًُبعت إلػطبء انذسوط انؼًهُخ ثكشح َؼًم 

 انغهخ
3,65 66,12% 

 يزىعطخ

 كجُشح %77,20 3,87 َؼًم ػهً اخزُبس انزًشَُبد انًُبعجخ نهًشؽهخ انذساعُخ 4

 يزىعطخ %61,32 3,14 َؼًم ػهً رىفُش كشاد انغهخ راد انًىاطفبد انؼبنًُخ 5

 كجُشح %76,32 3,02 يُُخ نجذء دسط كشح انغهخ َؼًم ػهً االهزًبو ثبنزىلُزبد انض 6

 كجُشح عذا %90,23 4,90 َؼًم ػهً وضغ خطخ َىيُخ نذسط كشح انغهخ  7

 يزىعطخ %60.20 3,80 َؼًم ػهً وضغ خطظ انذسط ثًب رالئى ايكبَُبد انطهجخ  8

 كجُشح %73,06 3,82 انذسعخ انكهُخ نهًغبالد

غدددبثٙ ٔانُغدددجخ انًئٕٚدددخ العدددزجبثبد انطهجدددخ ٔانطبنجدددبد ( اٌ انًزٕعدددػ انح5ٚزجدددٍٛ يدددٍ انجدددذٔل )

حٛدددث كبَدددذ اعدددزجبثبد  نكفبَاااخ انزخطاااُظ نهاااذسط ويغااازهضيبرهػهدددٗ كدددم ػجدددبسح يدددٍ انؼجدددبساد 

( ار رشأحدددذ انُغدددجخ انًئٕٚدددخ ثدددٍٛ 1,7انطهجدددخ ػهدددٗ انكفبٚدددخ ثذسجدددخ كجٛدددشح جدددذا ػهدددٗ انؼجدددبساد )

ار رشأحددددددددذ انُغددددددددجخ  (2,4,6( ٔكبَددددددددذ كجٛددددددددشح ػهددددددددٗ انؼجددددددددبساد )90,23% -% 82,76)

( ار 3,5,8ٔكبَددددددددذ يزٕعدددددددددطخ ػهددددددددٗ انؼجدددددددددبساد ) %(77,20-% 70.34)انًئٕٚددددددددخ ثدددددددددٍٛ 

نكفبَااااخ ٔكبَددددذ انذسجددددخ انكهٛددددخ نًجددددبل  %(60.20-%66,12)رشأحددددذ انُغددددجخ انًئٕٚددددخ ثددددٍٛ

 (.)كجُشحٔثذسجخ %( 73,06( َٔغجخ يئٕٚخ ثهغذ)3,82)انزخطُظ نهذسط ويغزهضيبره 

 نكفبَاااخ انزخطاااُظ نهاااذسط ويغااازهضيبرهانُغدددت انًئٕٚدددخ نًجدددبل  ( ا5ٌٚزجدددٍٛ يدددٍ خدددالل جدددذٔل )

رشركدددض ػهدددٗ اًْٛدددخ انزخطدددٛػ انًغدددجك نهدددذسط يدددٍ لجدددم يذسعدددٙ كدددشح انغدددهخ ثحٛدددث اٌ َجدددبم 

اندددذسط أ فشدددهخ ٚؼزًدددذ ثشدددكم كجٛدددش ػهدددٗ انزخطدددٛػ انًغدددجك نهدددذسط ٔردددٕفٛش جًٛدددغ انًغدددزهضيبد 

ت االْزًددددبو ثبنزٕلٛزددددبد انعددددشٔسٚخ يددددٍ كددددشاد ٔثددددٕسد كددددشح عددددهخ لجددددم انجددددذء ثبنددددذسط ٔكددددزن

 انضيُٛخ نهذسط ٔحعٕس انطهجخ فٙ رنت انزٕلٛذ .

 ػشع َزبئظ كفبَخ رشغُغ انطهجخ : 4-3

 (6عذول )

 َجٍُ االوعبط انؾغبثُخ وانُغجخ انًئىَخ كفبَخ رشغُغ انطهجخ

 يغبل / كفبَخ رشغُغ انطهجخ د
انىعظ 

 انؾغبثٍ

انُغجخ 

 انًئىَخ
 انزمذَش

 يزىعطخ %68,02 3.13 ق انؾًُذح نذي انطهجخَؼًم رًُُخ وصسع االخال 1

 كجُشح %79,02 3,43 َؼًم ػهً ثش سوػ انؼًم وانزؼبوٌ ثٍُ انطهجخ  2
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 كجُشح عذا %92,20 3,76 َؼًم ػهً  رطىَش انًُىل وانشغجبد نذي انطهجخ 3

 يزىعطخ %66.12 3,81 َؼًم ػهً رشغُغ انطهجخ ػهً يًبسعخ انُشبط انشَبضٍ اال طفٍ 4

 كجُشح %70,65 3,10 ًم ػهً رًُُخ انذوافغ انشَبضُخ ثٍُ انطهجخ َؼ 5

 كجُشح عذا %80,71 3,54 َشغغ انطهجخ ػهً انًشبسكخ فٍ االػزًبد ػهً اَفغهى 6

 كجُشح %75.36 4,87 َؼًم ػهً عؼم انطهجخ َزخزوٌ انمشاساد انغُذح اصُبء انزؾكُى 7

8 
بسَه انخبطخ ثكشح َؼًم ػهً اكغبة انطهجخ انظفبد انجذَُخ وانًه

 انغهخ
3,09 69,11% 

 يزىعطخ

 كجُشح %79,29 3,65 َشغغ انطهجخ ػهً االَضًبو نًُزخت كشح انغهخ فٍ انكهُخ 9

 كجُشح %75,60 3,58 انذسعخ انكهُخ نهًغبالد

( اٌ انًزٕعدددػ انحغدددبثٙ ٔانُغدددجخ انًئٕٚدددخ العدددزجبثبد انطهجدددخ ٔانطبنجدددبد 6ٚزجدددٍٛ يدددٍ انجدددذٔل )

حٛددددث كبَددددذ اعددددزجبثبد انطهجددددخ ػهددددٗ كفبَااااخ رشااااغُغ انطهجااااخ انؼجددددبساد ػهددددٗ كددددم ػجددددبسح يددددٍ 

% 92,20( ار رشأحدددذ انُغدددجخ انًئٕٚدددخ ثدددٍٛ )6,3انكفبٚدددخ ثذسجدددخ كجٛدددشح جدددذا ػهدددٗ انؼجدددبساد )

( ار رشأحدددددذ  انُغدددددجخ انًئٕٚدددددخ ثدددددٍٛ 9,2,5,7( ٔكبَدددددذ كجٛدددددشح ػهدددددٗ انؼجدددددبساد )80,71% -

( ار رشأحدددددددذ انُغدددددددجخ 1,4,8( ٔكبَدددددددذ يزٕعدددددددطخ ػهدددددددٗ انؼجدددددددبساد )70,65%-% 79,29)

كفبَاااااخ رشاااااغُغ انطهجاااااخ ( ٔكبَدددددذ انذسجدددددخ انكهٛدددددخ نًجدددددبل %66.12-%69,11)انًئٕٚدددددخ ثدددددٍٛ

 (.)كجُشحٔثذسجخ %( 75,60( َٔغجخ يئٕٚخ ثهغذ)3,58)

حٛدددث ٚدددش افدددشاد انؼُٛدددخ  رشاااغُغ انطهجاااخ( اٌ انُغدددت انًئٕٚدددخ نًجدددبل 6ٚزجدددٍٛ يدددٍ خدددالل جدددذٔل )

ٗ انؼًدددم ٔانزؼدددبٌٔ فًٛدددب ثٛدددُٓى ْٔدددٙ يدددٍ اْدددى انكفبٚدددبد االًْٛدددخ انكجٛدددشح نزشدددجٛؼٓى ٔحدددثٓى ػهددد

انزؼهًٛٛددخ انٕاجددت رٕافشْددب نددذٖ يددذسط كددشح انغددهخ يددٍ أجددم رحمٛددك اْددذاف انددذسط ثشددكم جٛددذ 

.حٛدددث رؼًدددم ْدددزِ انكفبٚدددخ ػهدددٗ رًُٛدددخ انمدددذساد ٔثدددث سٔم انؼًدددم انجًدددبػٙ ٔحدددت انًشدددبسكخ 

 ٚذ يٍ فؼبنٛخ انذسط .فٙ انُشبغبد اال صفٛخ ٔاالْزًبو ثبنجبَت انزشٔٚحٙ انز٘ ٚض

 ػشع َزبئظ كفبَخ طشَمخ انزذسَظ :4-4
 (7عذول )

 َجٍُ االوعبط انؾغبثُخ وانُغجخ انًئىَخ كفبَخ طشَمخ انزذسَظ

 يغبل / كفبَخ طشَمخ انزذسَظ د
انىعظ 

 انؾغبثٍ

انُغجخ 

 انًئىَخ
 انزمذَش

 ضؼُف %58,05 3.90 َزُىع ثبنزذسَظ يٍ انجغُظ انً انًؼمذ 1

 كجُش %70,08 3,32 نزكُىنىعُب فٍ ػشع انًهبسادَغزؼًم ا 2

 كجُش %72,32 3,41 َؼًم ػهً اعزخذاو افضم انىعبئم انزؼهًُُخ انزٍ رىفش ايٍ وايبٌ نهطبنت 3

 ضؼُف %58.34 3,80 َغزخذو وعبئم االَضبػ نًبدح كشح انغهخ انزٍ رزُبعت يغ االهذاف 4
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 يزىعظ %60,87 3,21 دح انذساعُخَغًؼ نهطهجخ نهًشبسكخ واثذاء اساهى ؽىل انًب 5

6 
َؼًم ػهً اعزخذاو افضم انىعبئم انزؼهًُُخ انزٍ رضُش سغجبد انطهجخ َؾى 

 انزؼهى
 كجُش 72,91% 3,86

 كجُشح %71.39 4,32 َشاػٍ انفشوق انفشدَخ ثٍُ انطهجخ ػُذ اػطبء انًهبساد انؾشكُخ 7

 يزىعطخ %60,13 3,98 َؼًم ػهً اعزخذاو اعبنُت وانطشق انؾذَضخ فٍ انزذسَظ 8

 كجُشح %71,09 3,14 انزذسط ثبنًبدح انذساعُخ يٍ انغهم انً انظؼت  9

 يزىعظ %66,13 3,56  انذسعخ انكهُخ نهًغبالد

( اٌ انًزٕعدددػ انحغدددبثٙ ٔانُغدددجخ انًئٕٚدددخ العدددزجبثبد انطهجدددخ ٔانطبنجدددبد 7ٚزجدددٍٛ يدددٍ انجدددذٔل )

حٛدددث كبَدددذ اعدددزجبثبد انطهجدددخ ػهدددٗ كفبَاااخ طشَماااخ انزاااذسَظ ػهدددٗ كدددم ػجدددبسح يدددٍ انؼجدددبساد 

( ار رشأحددددددذ انُغددددددجخ انًئٕٚددددددخ ثددددددٍٛ 2,3,6,7,9انكفبٚددددددخ ثذسجددددددخ كجٛددددددشح ػهددددددٗ انؼجددددددبساد )

( ار رشأحددددددددذ انُغددددددددجخ 5,8( ٔكبَددددددددذ يزٕعددددددددطخ ػهددددددددٗ انؼجددددددددبساد )70,08% -72,91%)

( ار رشأحددددددذ 1,4( ٔكبَددددددذ ظددددددؼٛفخ ػهددددددٗ انؼجددددددبساد )%60,13-%60,87)انًئٕٚددددددخ ثددددددٍٛ

 (.%58,05-%58.34)انُغجخ انًئٕٚخ ثٍٛ

( َٔغددددددددجخ يئٕٚددددددددخ 3,56)كفبَااااااااخ طشَمااااااااخ انزااااااااذسَظ ٔكبَددددددددذ انذسجددددددددخ انكهٛددددددددخ نًجددددددددبل 

 (.)يزىعطخ( ٔثذسجخ %66,13ثهغذ)

اٌ ُْبنددددت ظددددؼف  طشَمااااخ انزااااذسَظ ( اٌ انُغددددت انًئٕٚددددخ نًجددددبل 7ٚزجددددٍٛ يددددٍ خددددالل جددددذٔل )

نشٚبظددخ ْٔددزا فددٙ غشٚمددخ انزددذسٚظ انًزجؼددخ يددٍ لجددم انزذسٚغددٙ فددٙ لغددى انزشثٛددخ انجذَٛددخ ٔػهددٕو ا

انعدددؼف ٔاٌ جدددبء ثذسجدددخ يزٕعدددطخ نكُٓدددب ًٚثدددم ظدددؼف نهزذسٚغدددٙ نكدددٌٕ اغهدددت انزذسٚغدددٍٛٛ ْدددى 

يددٍ اصدددحبة انشدددٓبداد ٔاالنمدددبة انؼهًٛددخ انًحزشيدددخ لدددذ ٚدددأرٙ ثهددخ االػدددذاد انجٛدددذ نهًذسعدددٍٛ يًدددب 

 ٚؼكظ عهجب ػهٗ غشٚمخ اداْى ٔاعزخذاو انطشٚمخ انزذسٚغٛخ انًالئًخ .

 ُفُز ويزبثؼخ انذسط:ػشع َزبئظ كفبَخ  ر 4-5
 (8عذول )

 َجٍُ االوعبط انؾغبثُخ وانُغجخ انًئىَخ كفبَخ رُفُز ويزبثؼخ انذسط

 يغبل / كفبَخ رُفُز ويزبثؼخ انذسط د
انىعظ 

 انؾغبثٍ

انُغجخ 

 انًئىَخ
 انزمذَش

 كجُش %70,01 4.34 اعزخذاو انىعبئم واالعبنُت انًُبعجخ نهطهجخ 1

 كجُش %79,00 3,87 انغبثمخ وسثطهب فٍ انًؾبضشح انغذَذح َؼًم ػهً اعززكبس نهًؾبضشاد 2

3 
َغزخذو نغخ انغغذ فٍ انزؼبيم يغ انطهجخ يٍ خالل االشبساد وؽشكبد 

 انىعه
3,00 79,34% 

 كجُش

4 
َؼًم ػهً اصبسح انطهجخ يٍ خالل اعزضبسرهى ثأعئهخ يفبعئخ رؼًم ػهً 

 رؾفُضهى
3,21 65.30% 

 ضؼُف
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5 
زَخ انشاعؼخ فٍ رظؾُؼ اخطبء انطهجخ اصُبء َؼًم ػهً اعزخذاو انزغ

 انذسط
3,58 63,07% 

 يزىعظ

 يزىعظ %62,90 3,80 َمىو ثزمذَى انًؾبضشح ثشكم ثغُظ دوٌ رؼمُذ وثشكم يزغهغم 6

 كجُشح %74.32 4,45 َغزخذو فٍ رُفُذ انذسط االرظبل انغًؼٍ وانجظشٌ وانؾغٍ يغ انطهجخ  7

 يزىعطخ %67,11 3,08 عجبد خبسط انذسطاػطبء واعجبد وركهُف انطهجخ ثىا 8

 يزىعظ %61,99 3,87 َشغغ انطهجخ ػهً اػطبء اساءهى وانًشبسكخ فٍ انذسط يغ انًذسط 9

 كجُش %70,33 3,68  انذسعخ انكهُخ نهًغبالد

( اٌ انًزٕعدددػ انحغدددبثٙ ٔانُغدددجخ انًئٕٚدددخ العدددزجبثبد انطهجدددخ ٔانطبنجدددبد 8ٚزجدددٍٛ يدددٍ انجدددذٔل )

حٛدددث كبَدددذ اعدددزجبثبد انطهجدددخ كفبَاااخ رُفُاااز ويزبثؼاااخ اناااذسط نؼجدددبساد ػهدددٗ كدددم ػجدددبسح يدددٍ ا

( ار رشأحدددددذ انُغدددددجخ انًئٕٚدددددخ ثدددددٍٛ 1,2,3,7ػهدددددٗ انكفبٚدددددخ ثذسجدددددخ كجٛدددددشح ػهدددددٗ انؼجدددددبساد )

( ار رشأحددددددذ انُغددددددجخ 5,6,8,9( ٔكبَددددددذ يزٕعددددددطخ ػهددددددٗ انؼجددددددبساد )70,01%-79,34%)

( ار رشأحددددذ انُغددددجخ 4)( ٔكبَددددذ ظددددؼٛفخ ػهددددٗ انؼجددددبساد %61,99-%67,11)انًئٕٚددددخ ثددددٍٛ

 (%65.30)انًئٕٚخ ثٍٛ

( َٔغددددددجخ يئٕٚددددددخ 3,68)كفبَااااااخ رُفُااااااز ويزبثؼااااااخ انااااااذسط ٔكبَددددددذ انذسجددددددخ انكهٛددددددخ نًجددددددبل  

 (.)كجُشح( ٔثذسجخ %70,33ثهغذ)

اٌ      كفبَاااخ رُفُاااز ويزبثؼاااخ اناااذسط ( اٌ انُغدددت انًئٕٚدددخ نًجدددبل 8ٚزجدددٍٛ يدددٍ خدددالل جدددذٔل )

انٕجدددٕة رٕافشْدددب ندددذٖ يذسعدددٙ كدددشح انغدددهخ حٛدددث اٌ َجدددبم االْزًدددبو ثٓدددزِ انكفبٚدددبد انزؼهًٛٛدددخ ٔ

اندددذسط أ فشدددهخ ٚؼزًدددذ ثبنذسجدددخ انكجٛدددشح ػهدددٗ غشٚمدددخ انزُفٛدددز يدددٍ لجدددم انًدددذسط ٔندددزنت حصدددهذ 

ػهدددٗ يغدددزٕٖ كجٛدددش حٛدددث اٌ انًذسعدددٍٛ ٚٓزًدددٌٕ ثجٕاَدددت انزُفٛدددز يدددٍ لجدددم انًدددذسط يدددٍ خدددالل 

ذح فددددددٙ انددددددذسط ٔكٛفٛددددددخ انًزبثؼددددددخ انًغددددددزًشح ثًغددددددزٕٚبد انطهجددددددخ ٔرددددددٕفٛش االجٓددددددضح انًغددددددبػ

 اعزخذيٓب ثشكم جٛذ.

 ػشع َزبئظ كفبَخ انزمىَى وانًزبثؼخ: 4-5
 (9عذول )

 َجٍُ االوعبط انؾغبثُخ وانُغجخ انًئىَخ كفبَخ انزمىَى وانًزبثؼخ

 يغبل / كفبَخ انزمىَى وانًزبثؼخ د
انىعظ 

 انؾغبثٍ

انُغجخ 

 انًئىَخ
 انزمذَش

 كجُش %78,04 3.87 َهبَخ كم يبدح دساعُخ َؼًم ػهً اعشاء االخزجبس انُهبئٍ فٍ  1

 كجُش %70,76 3,20 َمىو ثجُبء االخزجبساد ؽغت لذسح انطهجخ وايكبَُبرهى  2

 يزىعظ %69,09 3,87 َمىو ثزغُُش اعبنُت انزمىَى وانًزبثؼخ ؽغت انظشوف انزٍ رؾُظ ثبنذسط 3

 كجُش %75.90 3,20 انًمُُخ َؼًم ػهً اعزخذاو اعبنُت انزمىَى يٍ خالل اعئهخ االخزُبساد  4

 ضؼُف %53,76 3,51 َشاػٍ انفشوق انفشدَخ ػٍ اعشاء ػًهُبد انزمىَى 5
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 كجُش %72,91 3,85 َؼًم ػهً رمىَى انطهجخ ثشكم يغزًش يٍ خالل االخزجبساد انُىيُخ 6

 ضؼُف %54,87 4,32 َشاػٍ انًبدح انذساعُخ انًؼطبح نهطجخ اصُبء انزمىَى  7

8 
َؼًم ػهً رطجُك اعبنُت انزمىَى نًؼشفخ يذي رؾمُك االهذاف انؼبيخ 

 وانخبطخ
3,95 77,20% 

 كجُش

 كجُش عذا %80,20 3,90 َمىو ثزمُُى َزبئظ االخزجبساد انطهجخ ثشكم طؾُؼ ويهُُخ 9

 كجُش %71,30 3,70  انذسعخ انكهُخ نهًغبالد

ًئٕٚدددخ العدددزجبثبد انطهجدددخ ٔانطبنجدددبد ( اٌ انًزٕعدددػ انحغدددبثٙ ٔانُغدددجخ ان8ٚزجدددٍٛ يدددٍ انجدددذٔل )

حٛدددث كبَدددذ اعدددزجبثبد انطهجدددخ ػهدددٗ كفبَاااخ انزماااىَى وانًزبثؼاااخػهدددٗ كدددم ػجدددبسح يدددٍ انؼجدددبساد 

( %80,20( ار رشأحدددذ انُغددددجخ انًئٕٚدددخ ثددددٍٛ )9انكفبٚدددخ ثذسجددددخ كجٛدددشح جددددذا ػهدددٗ انؼجددددبساد )

-%78,04)( ار رشأحدددددذ انُغدددددجخ انًئٕٚدددددخ ثددددد1,2,4,6,8ٍٛٔكبَدددددذ كجٛدددددشح ػهدددددٗ انؼجدددددبساد )

( ار رشأحددددددددددذ انُغددددددددددجخ انًئٕٚددددددددددخ 3( ٔكبَددددددددددذ يزٕعددددددددددطخ ػهددددددددددٗ انؼجددددددددددبساد )70,76%

( ار رشأحدددددددذ انُغدددددددجخ انًئٕٚدددددددخ 5,7( ٔكبَدددددددذ ظدددددددؼٛفخ ػهدددددددٗ انؼجدددددددبساد )%69,09)ثدددددددٍٛ

 %(54,87) –( %53,76)ثٍٛ

( َٔغددددددددجخ يئٕٚددددددددخ 3,70)كفبَااااااااخ انزمااااااااىَى وانًزبثؼاااااااخ ٔكبَدددددددذ انذسجددددددددخ انكهٛددددددددخ نًجدددددددبل  

 (.)كجُشح( ٔثذسجخ %71,30ثهغذ)

ٚدددشٖ افدددشاد انؼُٛدددخ كفبَاااخ انزماااىَى وانًزبثؼاااخ( اٌ انُغدددت انًئٕٚدددخ نًجدددبل 8ٚزجدددٍٛ يدددٍ خدددالل جدددذٔل )

اٌ يجدددبل انزمدددٕٚى يدددٍ انًجدددبالد انًًٓدددخ أل٘ دسط رشثٛدددخ سٚبظدددٛخ حٛدددث اٌ يزبثؼدددخ انًدددذسط نطهجدددخ 

يدددٍ االخزجدددبساد ٔااليزحبَدددبد انٕٛيٛدددخ نهٕلدددٕف ػهدددٗ يغدددزٕاْى انحمٛمدددٙ ٔثبعدددزخذاو افعدددم انٕعدددبئم 

نطدددشق انزمٛدددٛى حصدددهذ ػهدددٗ َغدددجخ كجٛدددشح يدددٍ لجدددم ػُٛدددخ انجحدددث انزدددٙ اجدددبثٕا ػُٓدددب ثًغدددزٕٖ كجٛدددش 

 ٔنت العزخذاو االفعم نهًذسعٍٛ فٙ رمٛٛى انطهجخ .

 انفظم انشاثغ
 االعزُزبعبد وانزىطُبد :.4

 :  االعزُزبعبد.1.4

ًٛددخ ظددشٔسٚخ جددذا أل٘ يددٍ خددالل ػددشض االعددزجبثبد نؼُٛددخ انجحددث رأكددذد نددذٖ انجبحثددخ اٌ انكفبٚددبد انزؼهٛ .1

 يذسط فٙ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ .

حصددهذ كفبٚددخ انزخطددٛػ نهددذسط ٔيغددزهضيبرّ ػهددٗ يغددزٕٖ كجٛددش ْٔددزا اٌ دل انزذسٚغددٍٛٛ ٚخططددٌٕ  .2

 نذسٔعٓى ثشكم جٛذ ٔٚغبػذٌٔ ػهٗ رٕفٛش انًغزهضيبد انعشٔسٚخ نهذسط

انًذسعدٍٛ ٚشدجؼٌٕ حصهذ كفبٚخ رشدجٛغ انطهجدخ ػهدٗ يغدزٕٖ كجٛدش حٛدث اٌ ْدّ انُغدجخ ردذل ػهدٗ اٌ  .3

 غهجزٓى اثُبء انذسط ثشكم كجٛش.

حصهذ كفبٚخ غشٚمخ انزذسٚظ ػهٗ يغزٕٖ يزٕعػ يٍ لجم انؼُٛخ حٛث اٌ انطشٚمخ انًغزخذيخ يٍ لجدم  .4

 انزذسٚغٍٛٛ ركٌٕ غٛش فؼبنخ يغ اػطبء انًبدح انذساعٛخ .

ٍ لجدم انًذسعدٍٛ فدٙ حصهذ كفبٚخ رُفٛز ٔيزبثؼخ انذسط ػهٗ يغزٕٖ كجٛش حٛدث اٌ انزُفٛدز كدبٌ جٛدذ يد .5

 اػطبء دسٔعٓى نهطجخ.

حصهذ كفبٚخ انزمٕٚى ٔانًزبثؼخ ػهٗ يغزٕٖ كجٛش حٛث اٌ انًزبثؼدخ يدٍ خدالل انزمدٕٚى انًغدزًش يدٍ لجدم  .6

 انًذسعٍٛ كبٌ جٛذا يٍ ٔجّٓ َظش انؼُٛخ .
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 : انزىطُبد4-2

 .سرمبء ثًغزٕاْىخ ٔاالثُبء ثشَبيج لبئى ػهٗ اْى انكفبٚبد انزؼهًٛٛخ نًذسعٙ انزشثٛخ انشٚبظٛ-1

 رضٔٚذ انًذسعٍٛ ثذنٛم الْى انكفبٚبد انزؼهًٛٛخ انٕاجت رٕافشْب نذٖ انًذسعٍٛ .-2

 ػًم دٔساد رذسٚجٛخ فٙ كٛفٛخ انزمٕٚى انجٛذ انفؼبل ٔأعبنٛجّ انًغزخذيخ .-3

 رٕفٛش انًغزهضيبد االعبعٛخ نهذسط نغشض اَجبم انذسط ثشكم افعم -4

 عبئم انزؼهًٛٛخ االنكزشَٔٛخ فٙ رمذٚى انذسٔط حث انزذسٚغٍٛ ػهٗ اعزخذاو انٕ-5

 انًظبدس 

،  انجؾش انؼهًٍ فٍ انخذيخ االعزًبػُخ ) انذساعخ وانزشخُض فاٍ ثؾاىس انًًبسعاخ(دمحم ػٕٚظ :  (1)

 .151، ص 2003، انمبْشح ، داس انُٓعخ انؼشثٛخ نهُشش ٔانزٕصٚغ ،  3غ

، انمدبْشح، يشكدض 1، غ ذَُاخ انشَبضاُخانًذخم إنً انمُابط فاٍ انزشثُاخ انجدمحم َصش انذٍٚ سظٕاٌ:  (2)

 .131، ص2006انكزبة نهُشش،

، ػًدد بٌ ، داس ٔائددم 1، غ Spssانزؾهُاام اإلؽظبئااـٍ االعـبعااـٍ ثبعاازخذاو يحفددٕر احًددذ ج دد ٕدح:  (3)

 .298، ص2008نهُشش ٔانزٕصٚ غ، 

، ، ػًددبٌ، داس انفكددش انؼشثددٙ نهُشددش3، غيجاابدئ انمُاابط وانزمااىَى فااٍ انزشثُااخَددبدس فًٓددٙ انضٚددٕد:  (4)

 .24، ص2005
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