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 دساعخ ه٘ذاً٘خ ػي هذٌٗخ اإلعوبػ٘ل٘خ: تم٘٘ن دّس الم٘بدح اإلداسٗخ فٖ تحغ٘ي أداء الؼبهل٘ي ثبلمطبع الغ٘بحٖ

 هبخٖ ه٘خبئ٘ل ػضهٖ خل٘ل                          ًبدٗخ حغ٘ي أحوذ هبُش

 خبهؼخ لٌبح الغْٗظ -كل٘خ الغ٘بحخ ّالفٌبدق -الغ٘بح٘خ لغن الذساعبد 

 الولخض 

اٌم١ادة  ادةاي٠اة ٚثيث١ا٘ااد حاٟ ثحضاا١ٓ أةال اٌعاد١ٍِٓ أٚ ِٛػااٛل اٌميادل اٌضاا١دحٟ ٚأ١ّ٘تاٗ ٚأثاااٖ حاٟ ا لتظاادة تٕبع أ١ّ٘ة ٘ذا اٌبحث ّْ أ١ّ٘ة 

٘ااا اٌبحاث لاٌّتر١اا اٌّضاتمًق اٌم١ادة  ادةاي٠اة ٚلاٌّتر١اا اٌتاد عق ثحضا١ٓ أةال اٌعاد١ٍِٓي ٠تؼآّ األّٕدؽ اٌم١دة١ة ٚعاللتٙد باٌّظاٞ ِٓ خالي 

ّدع١اة ثحض١ٓ أةال اٌعد١ٍِٓي ٚلد اعتّد اٌبحث عٍٝ إٌّٙج اٌٛطفٟ اٌتح١ٍٍٟ ِٓ خالي اٌدياصة ا صتيالع١ةي أظٙات إٌتدئج أْ ّٔؾ اٌم١ادة  اٌج

جتّدع١ة ودٔتاد ل١ٍٍاٟ األ١ّ٘اةي أِاد ّٔاؾ اٌم١ادة  اٌع١ٍّاة ٚاٌضاٍب١ة حىادْ ثيث١اّ٘اد ٌٗ ثيث١ا ا٠جد ٟ حٟ ثحض١ٓ أةال اٌعد١ٍِٓ ٚأْ اٌم١دة  اٌٛصي١ة ٚا 

 صٍب١دًي ٚثٛطٟ اٌدياصة  تعز٠ز إٌّؾ اٌجّدعٟ ٚاثخدذ ا جاالات اٌتظح١ح١ة ٌألّٔدؽ ا خاٜ.

 اٌم١دة  ادةاي٠ةي أةال اٌعد١ٍِٓي اٌميدل اٌض١دحٟي ِد٠ٕة ادصّدع١ٍ١ة.الكلوبد الذالخ: 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 همذهخ

دةاي  ِاد إْ ِضتمبً ٔجدح اٌميدل اٌض١دحٟ ِثٍٗ ويٞ ليدل آخا ٠عتّد اعتّدةا و١ٍدً عٍٝ لدي  اٌمدة  حٟ ثحضا١ٓ أةال اٌعاد١ٍِٓ  دٌميادلي ٚ ّاد أْ ا

اٌخدطاة  دٌمدئاد ٚاٌتاٟ ثٕمضاُ  ادٚي٘د إٌاٝ طافدت حيا٠اة ٚأخااٜ ٌااا   اد ٌٍمدئاد ادةايٞ أْ ٠جّاع واً اٌظافدت  ٟ٘ إ  عٍُ ٚحٓ حاٟ آْ ٚاحاد

ٌٚمااد لدِااد ادةاي  اٌتم١ٍد٠ااة حااٟ  دا٠ااة اٌعظااا اٌحااد٠ث  دٌفظااً  اا١ٓ ادةاي  ٚاٌعّااًي ٚاعتباادي  ِىتضاابة  ددػاادحة إٌااٝ إٌّدِااٗ اٌتاادَ  عٍااُ ادةاي .

ثمض١ُ األعّدي ٚاٌتٛج١ٗ  تٕف١ا٘د ِٚاالبة األةالي حٟ اٌٛلاد اٌااٞ اٌّديال ُ٘ اٌّضئٌْٛٛ عٓ ٔجدح إٌّظّة حٟ ثحم١ك أ٘داحٙد ِٓ خالي ثٕض١ك ٚ

ُ ٠عاد ٠ٕحظا ح١ٗ اٌّٛظفْٛ حٟ أةال ِد ُ٘ ِىٍفْٛ  ٗ ححضب.ٚلد ثر١ا ِفَٙٛ ادةاي  ٚاٌدٚي اٌّيٍٛب ِٓ اٌّد٠ا حٟ اٌعمٛة اٌثالثة األخ١ا ي ٌٚ

ٌٟ ٌٍعد١ٍِٓي ٚلد صدعد عٍٝ ذٌه ظٙٛي عدة ِٓ األصد١ٌب ادةاي٠اة اٌحد٠ثاةي اٌتعا٠ف اٌتم١ٍدٞ ِٕدصبدً حٟ عظا اٌّعٍِٛدث١ة ٚإٌّٛ ٚاٌتيٛي اٌعد

ٌّعٍِٛادت ٚواٌه ثر١ا اٌب١ئة اٌتٕظ١ّ١ة ٚا لتظدة٠ة ٚاٌتجدي٠ة اٌتٟ اثضّد حٟ ٔٙد٠ة اٌماْ اٌعشا٠ٓ  دٌضااعة اٌعد١ٌاة اٌتاٟ ثٕتماً  ٙاد اٌّعاحاة ٚا

 ِّديصة ٌٍائدصةي أٚ ٌألعّديي ثض١١ا ِجاة ١ٌضد ادةاي٠ة اٌع١ٍّة ق.إ2007ْ٘اي ٚثيٛي ٚصدئً ا ثظدي ٚثزا٠د اٌتحٛي ٔحٛ اٌد٠ّمااؽ١ة لِد

 ٚ  ثحفازُ٘ ٚ  ثٍّٙٙاُ   اٌيدعاةي ٌٚىٕٙاد عٍٝ إٌّظّدت حٟ اٌعد١ٍِٓ ثاغُ لد ادةاي٠ة ٚحد٘د حدٌضٍية األٌٚٝي  دٌديجة ل١دة٠ة ع١ٍّة ٟ٘  ً

 أ٘ادا  ٚحفازُ٘ دٔجاد  ا٢خاا٠ٓي حاٟ اٌتايث١ا عٍاٝ ٚلادي  ل١ادة ي ع١ٍّاة حٟ جٛ٘ا٘د حددةاي ٚاٌتفدٟٔي  ٚا ٔتّدل ٚاد دال اٌحّدس ح١ُٙ ثبعث

 ٠ٚتعٍّاْٛ ٠عٍّاْٛ اٌاا٠ٓ ٘اُ إْ إٌادس  اً ثتياٛيي ٚ  ثتر١اا   ٚحاد٘د ادةاي٠اة حدٌع١ٍّادت اٌادائُ ٌتي٠ٛا٘ادي ٚاٌضاعٟ ٚأ٠ٌٛٚدثٙادي اٌّؤصضاة

ق.ٚثحتدج إٌّظّدت عٍاٝ اخاتال  أحجدِٙاد ٚؽب١عاة ٔشادؽٙد إٌاٝ ل١ادةات ٠تحٍّاْٛ  2000 ِٚؤثّٓي ٠ٚيٛيْٚ لجااةات ٠ٚتر١اْٚي ٠ٚر١اْٚ

صاة ٔشادؽٙد اٌّضئ١ٌٛة اٌائ١ض١ة حٟ ثحم١ك أ٘داحٙد ٚإٔجد  أعّدٌٙد  ىفدل  ٚحعد١ٌةي ٚ دْٚ ثٍه اٌم١دةات اٌٛاع١ة ٚاٌّضئٌٛة حئٔاٗ ٠تعااي ع١ٍٙاد ِّدي

ّٛحدثٙد.حدٌم١دة  ادةاي٠ة اٌفعدٌة ثعد صٍعة ل١ّّة حٟ صٛق ثت١ّز  دٌٕمض حاٟ اٌىفادلات اٌّاغٛب ح١ٗ  ً ٚثتخبؾ حٟ صع١ٙد ٔحٛ ثحم١ك أ٘داحٙد ٚؽ

حااة ِّٓ ثتاٛحا اٌم١دة٠ة اٌفعدٌة اٌتٟ ٠اجع أصبد ٙد إٌٝ عظُ اٌّٙدَ ٚاٌّضئ١ٌٛدت اٌٍّمد  عٍٝ عدثك اٌّد٠ا ٚاٌتٟ   ٠تحًّ أعبدل٘د إ  اٌمٍة ِٓ األ

 ح١ُٙ خظدئض اٌم١دة .

ثت١ّز  ئٙد ِضتّا  اٌفعد١ٌة ٠ٚاثبؾ ٔجدحٙد  ٙاٖ ا صتّااي٠ة اٌتٟ ثثّا عٓ عاللاة ٚؽ١اد   ا١ٓ اٌاائ١ش ٚاٌّااوٚسي ِٚآ خاالي ٚاٌم١دة  ع١ٍّة 

ٌّٕظّاة ٘اٖ اٌعاللة ٠ضتي١ع اٌائ١ش أْ ٠ؤثا حٟ صٍٛن اٌّاوٚص١ٓي حتضتّد اٌم١دة  ادةاي٠ة أ١ّ٘تٙد ِٓ لديثٙد عٍٝ ا صترالي األِثً ٌّمِٛادت ا

ٟ يحع األةال ٚذٌه ِٓ خالي اصتخداَ أّٔدؽ ل١دة٠ة ثتضُ  دٌفعد١ٌة ٚثتاللَ ِع اٌظاٚ  اٌفع١ٍة ٌٍعًّ ٚادٔتدج ةاخاً إٌّظّاة.حدٌم١دة  ِٚٛاية٘د ح

ادةاي٠ة اٌٛاع١ة أطبحد   غٕٝ عٕٙد ٌتاش١د صٍٛن اٌعد١ٍِٓي ٚحشد ؽدلدثُٙي ٚثٛج١ُٙٙ ٔحٛ ثحم١اك األ٘ادا   ااٚح ِع٠ٕٛاة ِاثفعاةي ٠ٚىاْٛ 

 ؽا٠اااااك خٍاااااك إٌّااااادخ إٌّدصاااااب اٌااااااٞ ٠اااااؤةٞ  ااااادٚيٖ إٌاااااٝ ثحم١اااااك اٌاػاااااد اٌاااااٛظ١فٟ ِٚااااآ ثاااااُ ثحضااااا١ٓ أةال اٌعاااااد١ٍِٓذٌاااااه عااااآ 

 ق.2001لا١ٌّٕفي 

 أُو٘خ الجحث:

صٛال ِٛػٛل اٌم١دة  ادةاي٠ة ٚأ١ّ٘تٙد ٚثيث١ا٘د حٟ ثحض١ٓ أةال اٌعد١ٍِٓ أٚ تٕبع أ١ّ٘ة ٘ذا اٌبحث ّْ أ١ّ٘ة اٌّٚؼٚل اٌذٞ ١ٕدلشٗ 

ح١ث أْ اخت١دي ثحض١ٓ أةال اٌعد١ٍِٓي األّٕدؽ اٌم١دة١ة ٚعاللتٙد بٌض١دحٟ ٚأ١ّ٘تٗ ٚأثاٖ عٍٝ ا لتظدة اٌّظاٞ ِٓ خالي ِٛػٛل اٌميدل ا

عمبة ىب١ي  حٟ تحم١ق إٌّظّدت أل٘ةاحٙد خدظة حٟ ٘ذا اٌعظي اٌذٞ اتضعت ح١ٗ خةّدت ٕٚشدؽدت ي ١شىأطبح َ ـإٌّؽ اٌم١دةٞ اٌّالئ

ثٛج١ٗ أظبحت اٌم١دة  اٌٚاع١ة أّياً   غٕٝ عٕٗ ٌتيش١ة ضٍٚن األحياة ٚحشة ؽدلدتَٙ ٚلةياتَٙ ٚتٚج١َٙٙ اٌٌٚذٌن ي إٌّظّدت ٚتعمةت أعّدٌٙد

 ٕحٚ تحم١ق أ٘ةا  إٌّظّدت ٚغد١دتٙد.اٌظح١ح 

 أُداف الجحث:

 ؛صّدع١ٍ١ةاٌتعا  عٍٝ أ١ّ٘ة أّٔدؽ اٌم١دة  ادةاي٠ة اٌّختٍفة ٚةٚي٘د حٟ ثحض١ٓ أةال اٌعد١ٍِٓ  دٌميدل اٌض١دحٟ  ّد٠ٕة اد .1

 ثٛػ١ح اٌعاللة  ١ٓ وً ّٔؾ ِٓ أّٔدؽ اٌم١دة  ٚأثاٖ حٟ ثحض١ٓ أةال اٌعد١ٍِٓ  دٌميدل اٌض١دحٟ  ّد٠ٕة ادصّدع١ٍ١ة؛ .2

 اٌٛلٛ  عٍٝ اٌضّدت اٌتٟ ٠جب ثٛاحا٘د حٟ اٌمدة  ادةاي١٠ٓ ٌتحض١ٓ أةال اٌعد١ٍِٓ  دٌميدل اٌض١دحٟ  ئل١ٍُ لٕد  اٌض٠ٛش؛ .3

 حٟ اٌميدل اٌض١دحٟ حٟ ِد٠ٕة ادصّدع١ٍ١ة حٛي أ١ّ٘ة األّٔدؽ اٌّختٍفة ٌٍم١دة  ادةاي٠ة. ثح١ًٍ آيال اٌمدة  ادةاي١٠ٓ .4
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 فشّع الجحث:

 ٗمْم الجحث ػلٔ فشع سئ٘غٖ:

ٟ "٠ٛجد اختال  جٛ٘اٞ ذٚ ة ٌاة ِع٠ٕٛاة  ا١ٓ آيال اٌمادة  ادةاي٠ا١ٓ حاٛي ٚجاٛة عاللاة  ا١ٓ أّٔادؽ اٌم١ادة  ادةاي٠اة ٚثحضا١ٓ أةال اٌعاد١ٍِٓ حا

 اٌميدل اٌض١دحٟ  ّد٠ٕة ادصّدع١ٍ١ة".

 ٌّٗجثك هي الفشع الشئ٘غٖ الفشّع الفشػ٘خ التبل٘خ:

ٚثحضااا١ٓ أةال  الم٘ااابدح الدوبػ٘اااخ  ٠ٛجاااد اخاااتال  جاااٛ٘اٞ ذٚ ة ٌاااة ِع٠ٕٛاااة  ااا١ٓ آيال اٌمااادة  ادةاي٠ااا١ٓ حاااٛي ٚجاااٛة عاللاااة  ااا١ٓ  .1

 اٌعد١ٍِٓ حٟ اٌميدل اٌض١دحٟ ِحً اٌدياصة ٚاٌتيب١ك.

ٚثحضااا١ٓ أةال  الم٘ااابدح الْعاااط٘خ  جاااٛ٘اٞ ذٚ ة ٌاااة ِع٠ٕٛاااة  ااا١ٓ آيال اٌمااادة  ادةاي٠ااا١ٓ حاااٛي ٚجاااٛة عاللاااة  ااا١ٓ   ٠ٛجاااد اخاااتال .2

 اٌعد١ٍِٓ حٟ اٌميدل اٌض١دحٟ ِحً اٌدياصة ٚاٌتيب١ك.

ٚثحضااا١ٓ  الم٘ااابدح امختوبػ٘اااخ  ٠ٛجاااد اخاااتال  جاااٛ٘اٞ ذٚ ة ٌاااة ِع٠ٕٛاااة  ااا١ٓ آيال اٌمااادة  ادةاي٠ااا١ٓ حاااٛي ٚجاااٛة عاللاااة  ااا١ٓ  .3

 ةال اٌعد١ٍِٓ حٟ اٌميدل اٌض١دحٟ ِحً اٌدياصة ٚاٌتيب١ك.أ

ٚثحضاااا١ٓ أةال  الم٘ااابدح الؼلو٘ااااخ٠ٛجاااد اخااااتال  جاااٛ٘اٞ ذٚ ة ٌااااة ِع٠ٕٛااااة  ااا١ٓ آيال اٌماااادة  ادةاي٠ااا١ٓ حااااٛي ٚجااااٛة عاللاااة  اااا١ٓ  .4

 اٌعد١ٍِٓ حٟ اٌميدل اٌض١دحٟ ِحً اٌدياصة ٚاٌتيب١ك.

ٚثحضااا١ٓ أةال  الم٘ااابدح الغااالج٘خة  ادةاي٠ااا١ٓ حاااٛي ٚجاااٛة عاللاااة  ااا١ٓ ٠ٛجاااد اخاااتال  جاااٛ٘اٞ ذٚ ة ٌاااة ِع٠ٕٛاااة  ااا١ٓ آيال اٌماااد .5

 اٌعد١ٍِٓ حٟ اٌميدل اٌض١دحٟ ِحً اٌدياصة ٚاٌتيب١ك.

 هٌِح الجحث:

١ُ ةٚي لاٌّتر١ا اٌّضتمًق اٌم١دة  ادةاي٠ة ٚلاٌّتر١ا اٌتد عق ثحض١ٓ أةال اٌعاد١ٍِٓي ٌتم١اثُ ا عتّدة عٍٝ إٌّٙج اٌٛطفٟ اٌتح١ٍٍٟ ٌتم١١ُ اٌعاللة  ١ٓ

وّد ثاُ ا عتّادة عٍاٝ اٌّماد الت اٌشخظا١ة ٚعٍاٝ اصاتّديات اٌم١دة  ادةاي٠ة حٟ ثحض١ٓ أةال اٌعاد١ٍِٓ حاٟ اٌميادل اٌضا١دحٟ  ّد٠ٕاة ادصاّدع١ٍ١ة.

ا جتّادعٟي ا صتب١دْ ويةا  ٌجّع اٌب١دٔدت ٚاٌّعٍِٛدت اٌال ِة ٌٍبحث  دعتبدي٘د ِٓ أٔضب أةٚات اٌبحث اٌعٍّٟ اٌّالئّة ٌتيب١اك ِادخً اٌّضاح 

 ِٓ اجً اٌحظٛي عٍٝ اٌب١دٔدت ٚاٌّعٍِٛدت اٌال ِة ٌتحم١ك أ٘دا  اٌبحث.

 هدتوغ الجحث:

ي ح١اث ثاُ ثٛ ٠اع ا صاتبدٔة ِديال إةايات اٌشاودت اٌض١دح١ة ٚاٌفٕدةق  دٌميدل اٌض١دحٟ  ّد٠ٕاة ادصاّدع١ٍ١ة اٌبحث ِٓتىْٛ ِجتّع ٠

ق 100ثاُ صاحب ع١ٕاة أجّد١ٌاة حجّٙاد لاٌحظا اٌشدًِ ٌجّع اٌب١دٔدت اٌال ِة ٌٍدياصاة. عٍٝ ج١ّع أحااة ِجتّع اٌبحث ٚذٌه  دصتخداَ أصٍٛب 

ق اصتّدي  ٚحظً اٌبحث عٍٟ ية ٌعادة 97ِفاة  ِٓ ِديال شاودت اٌض١دحة ٚاٌفٕدةق اٌعدٍِة  دٌميدل اٌض١دحٟ  ّد٠ٕة ادصّدع١ٍ١ةي ٚثُ ثٛ ٠ع ل

 ق ِفاة .94ح١ًٍ ٚ دٌتدٌٟ ثىْٛ اٌع١ٕة ٟ٘ لاصتّديات غ١ا طدٌحة ٌٍت 3ق اصتّدي ي ٚاثؼح أْ ٕ٘دن 94ل

 ًوْرج الجحث:

 ثٕدٚي اٌبحث حٟ ثم١١ُ ةٚي اٌم١دة  ادةاي٠ة حٟ ثحض١ٓ أةال اٌعد١ٍِٓ  دٌميدل اٌض١دحٟ  ّد٠ٕة ادصّدع١ٍ١ة. الٌوْرج اللفظٖ:

 دت  ١ُٕٙ.عبدي  عٓ ثظ٠ٛا ٌّشىٍة اٌبحث ِٓ خالي عاع ِتر١ااثٙد ٚاثجدٖ ثدحك اٌعالل الٌوْرج الج٘بًٖ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًوْرج الجحث (1شكل سلن )
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 أّمً: امؽبس الٌظشٕ

 الم٘بدح اإلداسٗخ ّأًوبؽِب -أ

 تؼشٗف الم٘بدح اإلداسٗخ .1

ا٠ٓ ٠ّىٓ ثعا٠ف اٌم١دة  ادةاي٠ة  ئٙاد إٌشادؽ اٌااٞ ٠ماَٛ  اٗ اٌمدئاد ادةايٞ  دثخادذ اٌمااايات ٚإطاداي األٚاِاا ٚادشااا  ادةايٞ عٍاٝ ا٢خا

ٓ أجً  دصتخداَ صٍيتٗ اٌاص١ّة  ٌتحم١ك ٘د  ِع١ٓي حدٌم١دة  ادةاي٠ة ثجّع ٕ٘د  ١ٓ اصتخداَ اٌضٍية اٌاص١ّة ٚ ١ٓ اٌتيث١ا حٟ صٍٛن ا٢خا٠ٓ ِ

 ق2001ثحم١ك األ٘دا  اٌّاجٛ  لاٌض١دي 

لدة  ٌتحا٠ه ِٕظّادثُٙ إٌاٝ األِادَ  ٙاد  حٟ اٌٛلد اٌحدػا حئْ اٌم١دة  ١ٌضد ِيٍٛ ة ححضب  ً ِٚتٛلعة حٟ إٌّظّدت اٌتٟ  يِش اٌحدجة إٌٝ 

 ق.Duna, 2001ثحم١ك إٌجدحدت اٌّاجٖٛ ٚاٌت١ّز حٟ  ١ئة اٌعًّ ل

اٌم١دة  ادةاي٠ة أٔٙد ثّثً يو٠ة ِضتمب١ٍة ٌٍّٕظّة ٌاليثمدل  او٠ة األحااة إٌٝ ِضاتٜٛ اٌفٙاُ اٌاالاٟ ٚاٌاح١اع ٚ ٕادل  Pettinger ق ٠ٚ2000عتبا ل

اٌم١ادة  ادةاي٠اة  ئٙاد اٌماديات ٚادِىد١ٔادت وّاد عاحاد  ٟ األةال ٚادٔجد  ثتجدٚ  اٌحادٚة ٚاٌيدلادت ا عت١دة٠اة.شخظ١تُٙ ٚحك ِعد١٠ا عد١ٌة ح

 ق.Krishnan, 2005اٌتٟ ٠تحٍٝ  ٙد اٌمدئد ِٚدٜ ثيث١اٖ حٟ ا٢خا٠ٓ دٔجد  األ٘دا  ل

اٌم١دة  ادةاي٠ة ثختٍف عٓ اٌم١ادة   شاىً  ق.2008ادةاي " لاٌمحيدٟٔي أ٠ؼدً ثعا  " ئٙد ل١دَ اٌمدئد  تٛج١ٗ ٚثٕض١ك ٚيلد ة أعّدي ا٢خا٠ٓ حٟ 

أٚ ً حاٟ عدَي ٚذٌه إْ اٌم١دة  ثضتّد لٛثٙد ِٓ اٌضّدت ٚاٌظفدت اٌشخظ١ة اٌتٟ ٠تّتع  ٙد اٌمدئادي حدٌم١ادة  ادةاي٠اة ثعتّاد عٍاٝ اٌضاٍية اٌاصا١ّة 

خظ١ةي ٚ ددػدحة إٌٝ ذٌه ٔجاد أْ اٌم١ادة  ادةاي٠اة ثّثاً اٌع١ٍّاة اٌتاٟ ٠اتُ ِآ ِّديصة ٔشدؽٙدي ثُ عٍٝ ِد ٠تٛحا ٌٙد ِٓ اٌضّدت ٚاٌظفدت اٌش

ة خالٌٙد اٌتيث١ا حٟ األحااة ػّٓ و١دْ ثٕظ١ّٟ ِحدة اٌّعدٌُ ٚاألٔشية ٚا ختظدطدت ٚأٔٙد ثتيٍب إٌّدِادً  تخظاض ادةاي  اٌااٞ ٠عتباا ٚصا١ٍ

 ٚثيا٠ٛا اٌبشاا٠ة ِٚٙاديات اٌّاٛاية ؽدلادت ث١ّٕاة ِضائ١ٌٛدثٙد حاٟ ثتاوز ادةاي٠ة اٌم١دةات ق.2008اٌمدئد حٟ اٌتيث١ا حٟ ِاوٚص١ٗ لاٌمحيدٟٔي 

 ِٕدحعُٙ. ٚثحم١ك اٌعد١ٍِٓ إيػدل ٔفضٗ ٚحٟ اٌٛلد إٌّظّة أ٘دا  ٌتحم١ك ٚاصتثّدي٘د ثٛظ١فٙد أصد١ٌب

أةائٙاُ عآ ؽا٠اك ثحف١ازُ٘ ٚثّى١إُٙ ِآ  ٕ٘د ٠ّىٓ ثعا٠ف اٌم١دة  ادةاي٠ة  ئٙد ع١ٍّة حىا٠ة ثمَٛ عٍٝ اٌتايث١ا حاٟ صاٍٛن اٌّاوٚصا١ٓ ٚثٛج١اٗ

 أجً ثحم١ك األ٘دا  اٌّٛػٛع١ة  دصترالي اٌفاص اٌّتدحة ٚاٌتعدًِ ِع اٌتٙد٠دات اٌّح١ية.

 :اإلداسٗخػٌبطش الم٘بدح  .2

٠مادةْٚ ٚ٘اد  ِشاتان  ّد أْ اٌم١دة  ٟ٘ ثفدعاً اجتّادعٟ حاال ٠ّىآ أ ْ ٠ٕفااة لدئاد  ّفااةٖي حع١ٍّاة اٌم١ادة    ثماَٛ إ  إذا ٚجاد ِآ ٠ماٛة ِٚآ 

 ٌٚاا ٠ّىٓ اٌمٛي أْ ع١ٍّة اٌم١دة  ثتؼّٓ عٕدطا أصدص١ة: ِيٍٛب ثحم١مٗ حٟ إؽدي ظاٚ  ِٚٛلف ِع١ٓ ٠ّديس اٌمدئد ح١ٗ ثيث١اٖ حٟ اٌجّدعة.

اٌمدئد أٚ حشٍة حٟ ل١دة   ٠عتبا أُ٘ عٕدطا اٌم١دة  حدٌمدئد ٘ٛ ِٓ ٠مَٛ  م١دة  اٌجّدعة وّد ثٕمدة ٌٗ ِجّٛعة ِٓ إٌدسي ٚثتحدة ةيجة ٔجدح المبئذ:

 اٌجّدعة  ّدٜ ثيث١اٖ ح١ٙد ٚثر١١ا صٍٛوٙد  حٟ اثجدٖ ثحم١ك األ٘دا .

  ٚجٛة ٌٍم١دة  ةْٚ ٚجٛة ِٓ ٠مدةْٚي حدٌم١دة  ظد٘ا  اجتّدع١ة   ثحدث إ  عٕد ثٛاجد ثجّاع  شااٞي ٚثعتّاد ثٍب١اة احت١دجادت ٘ااٖ  الدوبػخ:

 دت.اٌجّدعة عٍٝ حضٓ ثمد٠ا اٌمدئد ٌٙاٖ اٌحدج

ثضتٙد  ع١ٍّة اٌتيث١ا حٟ اٌجّدعة ثحم١ك األ٘دا  اٌّشتاوة ٚاٌتٟ ٠ٛجٗ اٌمدئد جٙٛة اٌجّدعة ٌتحم١مٙدي حاٟ إؽادي ِٛلاف  األُذاف الوشتشكخ:

 ق.2007ِد لاٌعت١بٟي 

لاف ِراد٠اي حظٙاٛي حدٌّٛلف ٘ٛ اٌاٞ ٠ٛجد أٚ ٠ظٙا اٌمدئد حدألحااة ٠ىْٛٔٛ لدة  حٟ ِٛلف ِع١ٓ  ١ّٕاد ٘اُ غ١اا ذٌاه حاٟ ِٛ ظشّف الوْلف:

 ق.2002اٌمدئد ٠يثٟ ِٓ خالي اثخدذ لااي حٟ ِٛلف ِد لوالٌد ي 

٠عتبا اٌتيث١ا حجا األصدس حٟ اٌم١دة  ٚ٘ٛ ٔادثج عآ اٌضاٍٛن اٌااٞ ٠تبعاٗ اٌمدئاد ِاع ا٢خاا٠ٓ ٚاٌااٞ ِآ خالٌاٗ ٠اتُ ثر١١اا صاٍٛوُٙ حاٟ  التأث٘ش:

 ق.2005ا ثجدٖ اٌاٞ ٠اغبٗ لاٌع١ّدْي 

أًاَ مثاذ هاي اُتوابم المبئاذ ثؼٌبطاش الم٘ابدح اإلداسٗاخ لتٌغا٘ك الؼوال هاي خاي  التاأث٘ش فاٖ أداء الؼابهل٘ي لتحم٘اك ّخذٗش ثبلزكش ٌُب 

 األُذاف الوشتشكخ للوٌظوخ.

 أٌوبؽ الم٘بدح اإلداس٘خ .3

٠ماة عّاً اٌمدئاد ٠تىْٛ إٌّؾ اٌم١دةٞ ِٓ ِجّٛعة ِٓ صّدت ٚطفدت ِتعدة  حٟ شخظ١ة اٌمدئاد ِتحاد  ِاع  عؼاٙد اٌابعغي وّاد أٔٙاد ثحادة ؽا

م١اك ٚثعدٍِٗ ِع ِاوٚص١ٗي وّد أٔٙد ثعٕٟ أٔٙد ِجّٛعة ِٓ اٌضٍٛو١دت اٌتٟ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙاد أْ ٠ماَٛ اٌمدئاد  دٌتايث١ا حاٟ ِاوٚصا١ٗ حاٟ اثجادٖ ثح

ئد ّٔاؾ ل١ادةٞ ٚاحادي األ٘دا ي ٚ اٌه ٠ىْٛ إٌّؾ اٌم١دةٞ ثعب١ااً عٓ ثٍه اٌيا٠مة اٌتٟ ٠ؤةٞ  ٙد اٌمدئد عٍّٗي ح١ٍش ِٓ اٌؼاٚيٞ أْ ٠ىْٛ ٌٍمد

ٕٚ٘ادن ٚجٙادت ٔظاا  ق.2004حمد ثىْٛ ٌٗ عد  أّٔدؽ ٌٚىٓ إٌّؾ اٌضٍٛوٟ األوثا ثىااياً ٘ٛ اٌاٞ ٠حدة اٌيد ع اٌاٞ ٠ض١ا ع١ٍاٗ اٌمدئاد ل ٠ادة ي 

فا٠ٛغ اٌضاٍية ٠ّىآ ِتعدة  حٛي أّٔدؽ اٌم١دةات ٚأٔٛعٙد؛ حّٓ ٚجٗ ٔظا اٌدٚاحع ٠ّىٓ ثمضُ اٌم١ادةات إٌاٝ إ٠جد ١اة ٚصاٍب١ةي ِٚآ ٚجٙاة ٔظاا ث

ّادؽ ثمض١ُ اٌم١دةات ادةاي٠اة إٌاٝ ل١ادةات ِاوز٠اة ٚل١ادةات   ِاوز٠اة. غ١اا أٔاٗ ثٛجاد ةياصادت والصا١ى١ة ثمضاُ اٌم١ادةات ادةاي٠اة إٌاٝ ثالثاة أٔ

 ق.2011يئ١ض١ة ٠ّىٓ اصتعاػٙد عٍٝ إٌحٛ اٌتدٌٟ: لإٌّا ٚآخاْٚي 

 الم٘بدح األّتْلشاؽ٘خ: .1

دٌٚتٗ اٌتاو١ز عٍٝ اٌضٍيدت ٚاٌظالح١دت اٌتٟ  ١دٖي حٙٛ ٠تٌٛٝ اٌم١دَ  ىً طر١ا  ٚوب١اا  حاال ٠شاان ِعاٗ أحاداً ٠تظف اٌمدئد األٚثٛلااؽٟ  ّح

ئاا  حٟ ِبدشا  ٚظ١فتٗي حٙٛ ٠تخا ِٓ اٌّاوز٠ة اٌّيٍمة أصٍٛ ٗ حٟ اٌعًّي حٙٛ   ٠فٛع صٍيدثٗ حتٝ اٌبض١ية ِٕٙدي ٚ  ٠ضعٝ ةائّاد ٌتٛصا١ع ةا

 -ٚعٍٝ اٌاغُ ِٓ أْ ٘اا إٌّؾ ِٓ اٌم١دة  ٔدجحد حٟ  عغ اٌحد ت إ  أْ ٌٗ ع١ٛب وث١ا  أّ٘ٙد: ق.2008صٍيدثٗ ٚطالح١دثٗ لحّزاٚٞي 
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 أخفدع اٌاٚح اٌّع٠ٕٛة ٌألحااة ٚ دٌتدٌٟ عدَ اٌاػد اٌٛظ١فٟ ٌد٠ُٙ. -

 ثٌٛد اٌىاا١٘ة  ١ٓ اٌمدئد ٚاٌتد ع١ٓ؛ -

 عدَ ٚ ل اٌتد ع١ٓ ٌٍمدئد؛ -

 لتً يٚح اد دال ٌدٜ اٌّاوٚص١ٓ؛ -

 أعداَ ا ثظدي اٌظدعد ٚ دٌتدٌٟ أعداَ اٌتفدُ٘ اٌّتبدةي. -

٠ظعب ثحم١مٗ حٟ اٌٛالع اٌعٍّٟ ح١ث ٠تيٍب أْ ٠ىْٛ اٌمدئد عٍٝ ةيجة وب١اا  ِآ اٌخباا  ٚاٌىفادل  ٚاٌّعاحاة اٌتاٟ ثّىٕاٗ ِآ اٌم١ادَ  -

 ق.2010 ىً اٌّٙدَ اٌّعمد  ل اٌع١ّدْي 

 الم٘بدح الذٗومشاؽ٘خ: -ة

اٌد٠ّمااؽ١ة عٍٝ ِبدأ اٌّشديوة ٚثف٠ٛغ اٌضٍيدتي ِٚٓ أُ٘ صّدت إٌّؾ اٌاد٠ّمااؽٟ: ِبدشاا  األعّادي ِآ خاالي جّدع١اة ثمَٛ حٍضفة اٌم١دة  

دٖ اٌعّاً اٌتٕظ١ُي ٚ دٌتدٌٟ ٠اوز ٘اا إٌّؾ عٍٝ أ١ّ٘ة اٌعاللدت ادٔضد١ٔة اٌض١ٍّةي ٚاٌّشديوة ٚثف٠ٛغ اٌضٍية ِّاد ٠شاعا اٌعاد١ٍِٓ  اد ٌتزاَ ثجا

 ق.2008ً اٌّضؤ١ٌٚة لحّزاٚٞي ٠ٚشجعُٙ عٍٝ ثحّ

ٚ٘ااا اٌإّؾ ٠بعاث يٚح اٌتعاادْٚي ٠ٚاؤةٞ إٌاٝ يحااع اٌااٚح اٌّعٕاٛٞ ٌٍعااد١ٍِٓي ٠ٚادحع إٌّظّاة إٌااٝ ألظاٝ ةيجاة ِاآ ادٔتادج ٚاٌىفد٠اة. حاادٌّٕؾ 

 ُاٌااااد٠ّمااؽٟ ٠مااااَٛ عٍااااٝ أصاااادس اٌّشااااديوة ٚثفاااا٠ٛغ اٌضااااٍية ٚإشاااابدل حدجاااادت اٌعااااد١ٍِٓ ٚخٍااااك اٌتعاااادْٚ ح١ّااااد  ١اااإُٙ ٚحااااً ِشااااىالثٙ

 ق.2013لا٠ٌٛشٟي 

 ًوؾ الم٘بدح الحشح الفْػْٕ: -ج

 اٌمدئد   ٠ض١يا عٍٝ ِاوٚص١ٗ ٚ  ٠حدٚي أْ ٠ؤثا ح١ُٙ  يا٠مة ِبدشا ي حٟٙ ِب١ٕة حٟ األطً عٍاٝ ِبادأ حا٠اة اٌّاوٚصا١ٓ اٌىدٍِاة حاٟ اٌعّاً

أٔاٗ ٠اؤةٞ إٌاٝ اٌتٙااب ِآ اٌّضائ١ٌٛة ٚطاعٛ ة ةْٚ أٞ إشاا  أٚ ثٛج١ٗ ٌجٙٛة اٌّاوٚص١ٓ أٚ ػبؾ صٍٛوُٙ ٌاا ٚجٗ ٌٗ عد  أتمادةاتي ِٕٙاد 

ل١دة  اٌّجّٛعدت ٚثٛح١اد جٙٛة٘اد ٔحاٛ ثحم١اك األ٘ادا  إٌّشاٛة ي ٚػاعف اٌمادي  عٍاٝ اٌعّاً ٚأتشادي اٌمٍاك ٚاٌتاٛثا ٚاٌفٛػاٝ ٚاٌٍّاً حاٟ 

 ق.2010إٌّظّة لاٌع١ّدْي 

 ي أداء الؼبهل٘ي.أى المبدح الزٗي ٌٗتِدْى ُزا الٌوؾ ٗكًْْى غ٘ش لبدسٗي ػلٔ التأث٘ش فٖ تحغ٘

 أًوبؽ أخشٓ للغلْن الم٘بدٕ: -د

ِٓ أشاٙا إٌّادذج األخااٜ اٌتاٟ ثٛػاح أّٔادؽ اٌضاٍٛن اٌم١ادةٞ ّٔاٛذج  ال٠اه ِٛثاْٛ اٌااٞ ٠اواز عٍاٝ ا٘تّدِادت اٌمدئاد ادةايٞ ٠ٚعتّاد عٍاٝ 

ًٍ ِٕٙد  اديجدت ِختٍفاة ِآ ٘اا٠ٓ ِحٛي٠ٓ أصدص١ٓ ٌٛطف اٌضٍٛن اٌم١دةٞ ِٓ خالي خّش ِجّٛعدت أصدص١ة ثعىش ةيجة ا٘تّدَ اٌمدة  حٟ  و

ٛي ا٢خاا اٌّحٛي٠ٓ ّٚ٘د: ةيجة ا٘تّدَ اٌمدة   دٌعًّ ٚادٔتدج ٚثّثً اٌّحٛي األٚيي ٚةيجة ا ٘تّدَ  دٌعد١ٍِٓ ٚ دٌعاللدت ادٔضد١ٔة ٠ّثً اٌّحا

 -ٚثٛػح ٘اٖ األّٔدؽ اٌم١دة٠ة حٟ شبىة أٚ ِظفٛحة إةاي٠ة وّد حٟ اٌشىً اٌتدٌٟ: ق.2004لحضٓي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األًوبؽ الم٘بدٗخ فٖ الشجكخ اإلداسٗخ (2الشكل سلن )

 ق.70ي ص2011اٌّظدي: لا١ٌّٕفي 

ٌعاد١ٍِٓ حٟ اٌشىً اٌضد ك ٠ّثً اٌّحٛي األحمٟ ِدٜ ا ٘تّدَ  دٌعًّ ٚ ددٔتدج ِٓ جدٔب اٌمدئادي أِاد اٌّحاٛي اٌاأصاٟ ح١ّثاً ِادٜ ا٘تّادَ اٌمدئاد  د

ق ٠ّٚىآ أْ ٠حادة 9/9ٚ  5/5ٚ  9/1ٚ  1/9ٚ  1/1خّضة أّٔدؽ ثّثً اٌحد ت اٌمظٜٛ ٌضاٍٛن اٌمادة  ٘اٟ لٚلد ثُ ثحد٠د  ٚ دٌعاللدت ادٔضد١ٔة.

ّادؽ اٌمدئد اٌّا ع اٌاٞ ٠ٕدصب ا٘تّدِٗ ٚاٌاٞ ٠ٕعىش عٍٝ صٍٛوٗ اٌم١دةٞ حٟ أٞ ِٓ اٌّا عدت اٌتٟ ٠حت٠ٛٙد اٌشىً اٌضد ك ٚح١ّد ٠ٍٟ عاع األٔ

 ق.2012ُي اٌخّضة اٌتٟ ثّثً ا٘تّدِدت اٌمدة  لٔج
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٠ّثً ٘اا إٌّؾ ِٓ اٌمدة  أةٔٝ ٔمية عٍٝ ِحٛيٞ ا ٘تّدَ  ددٔتدج  دٌعد١ٍِٓي ٌٚاٌه حٙاا إٌّؾ ِٓ اٌمدة  ٠ٌٛٝ أةٔٝ ا٘تّادَ (: 1/1الٌوؾ ) -1

دة  ٠فشاً حاٟ ٌإلٔتدج ٚ٘ٛ عد٠ُ ا ٘تّدَ  دٌعد١ٍِٓ. ٌاٌه ٠يٍاك ع١ٍاٗ اٌابعغ لاٌم١ادة  اٌضاٍب١ةق ِٚآ اٌّتٛلاع أْ اٌضاٍٛن اٌضاٍبٟ ٌٙاؤ ل اٌما

 ق.2008ثحم١ك أ٘دا  إٌّظّة. وّد أْ اٌعد١ٍِٓ   ٠شعاْٚ  دٌاػدي ٠ٚضٛة عاللدت اٌعًّ اٌىث١ا ِٓ اٌظااعدت ٚاٌخالحدت لحّزاٚٞي 

ٌمادة  ٠ٙتُ ٘اا إٌّؾ ِٓ اٌمدة   دٌديجة اٌمظٜٛ  دٌعًّ ٚادٔتدج ٌٚىٓ ا٘تّدِٗ  دٌعد١ٍِٓ ػئ١ً ٌٍرد٠ة. ٌاٌه حٙاا إٌٛل ِآ ا(: 1/9الٌوؾ ) -2

٠ٙتُ  دٌجٛأب اٌف١ٕة حٟ اٌعًّ ِآ أجاً يحاع وفدلثاٗ إٌاٝ اٌحاد األلظاٝي ٌٚىآ وثاا  ا٘تّدِاٗ  دٌجٛأاب اٌف١ٕاة حاٟ اٌعّاً ٠ٕضاٝ اٌجٛأاب 

١ّاة ادٔضد١ٔة ِٚشدعا اٌعد١ٍِٓ ِعٗي ِّد لد ٠ضبب ٌُٙ ٔٛعدً ِٓ ادحبدؽي ٌاٌه ٠يٍك ع١ٍة اٌبعغ  دٌّٕؾ اٌعٍّٟ أٞ اٌااٞ ٠تباع ادةاي  اٌعٍ

 اٌتٟ ٠ٕدةٞ  ٙد أطحدب ِديصة ادةاي  اٌع١ٍّةي حئذا ٔحج ٘اا إٌّؾ ِٓ اٌضٍٛن اٌم١دةٞ حٟ اٌّدٜ اٌمظا١ا حاٟ  ٠ادة  ادٔتدج١اة حئٔاٗ ٠اؤةٞ

 ق.2005حٟ اٌّدٜ اٌي٠ًٛ إٌٝ جّٛة إٌّظّة ٚعدَ ثيٛي٘د ٚعدَ لدي  اٌعد١ٍِٓ  ٙد عٍٝ ثي٠ٛا أٔفضُٙ ٚلدياثُٙ لاٌع١ّدْي 

ٌمدئد حٟ ٘اا إٌّؾ غد٠ة ا ٘تّدَ  دٌعد١ٍِٓي ٌٚىآ ٠تؼادلي ا٘تّدِاٗ  ددٔتادج ٚاٌعّاًي إذ ٠ٙاتُ  اعد٠اة اٌعاد١ٍِٓ ٚثٍب١اٗ ٠ٙتُ ا (:9/1الٌوؾ ) -3

حدجدثُٙ ٚاٌعًّ عٍٝ يػدُ٘ ّٚٔٛ لدياثُٙي ٚ٘اا إٌّؾ ِٓ اٌمدة  أؽٍك ع١ٍٗ اٌبعغ اٌم١ادة  ا جتّدع١اةي ألٔٙاد ثٙاتُ  دٌعاد١ٍِٓ ِآ خاالي 

 ق.2013ة ِٙدياثُٙ لاٌردِدٞي ثٍب١ة يغبدثُٙ ٚث١ّٕ

: ٘اا إٌّؾ اٌم١دةٞ ٠حمك ٔٛعدً ِٓ اٌتٛا ْ  ا١ٓ ا ٘تّادَ  ددٔتدج١اة ٚا ٘تّادَ  دٌعاد١ٍِٓ عٍاٝ حادد صاٛال ةْٚ اٌتاو١از عٍاٝ جدٔاب (5/5الٌوؾ ) -4

اٌّاوٛي ألٔاٗ ٚ ٙااا اٌشاىً ٠ؼا١ع ٌٚىٓ ٘اا إٌّؾ ٠ختٍف عٓ اٌياح  ق.2004ةْٚ ا٢خاي ٠ٚعد ٘اا إٌّؾ اٌّضتٜٛ اٌّثدٌٟ حٟ اٌم١دة  لحضٓي 

ٖ اٌىث١ا ِٓ اٌفاص عٍٝ اٌعد١ٍِٓ ٚعٍٝ اٌتٕظا١ُ ٔفضاٗي وّاد أٔاٗ ٠ث١اا اٌشاعٛي  ادٌمٍك ٚعادَ ا يث١ادح ٌادٜ اٌعاد١ٍِٓ  ضابب عادَ اٌثبادت حاٟ اثجاد

ت اٌبمادل عٍاٝ ٔفاش اٌإّؾ اٌااٞ ٚاػح. حّٓ اٌخظدئض اٌٙدِة اٌتٟ ثؤةٞ إٌٝ ث١ّٕة ٚثي٠ٛا اٌمدة  ٘ٛ ثبدت األصاٍٛب اٌم١ادةٞي ٚ  ٔعٕاٟ  دٌثباد

٠فتاع أْ ٠تر١ا ٠ٚتيٛي إٌٝ األحؼًي  ً ٔعٕٟ ثبدت ٚأضجدَ ٚاثضدق األصٍٛب ِع اٌرد٠دت ٚاأل٘دا  ةْٚ ثمٍب ٚثاةة ٚاٌتر١ا ِٓ لاااي إٌاٝ 

 ق.2006آخا ِٚٓ أصٍٛب إٌٝ ٔم١ؼٗ ثّدِدًي ح١جب أْ ٠تيد ك أصٍٛ ٗ ِع ذاثٗ لا١ٌّٕفي

ةاي  أْ ٘ااا اٌإّؾ ٘اٛ اٌااٞ ٠ٕبراٟ أْ ٠حادٚي واً لدئاد أْ ٠ظاً إ١ٌاٗي حٙاٛ اٌااٞ ٠ٙاتُ  دٌديجاة اٌمظاٜٛ  دٌعّاً ٠اٜ عٍّادل اد (:9/9الٌوؾ ) -5

ٌٚاٌه حٙٛ ٠ضاتي١ع حعاالً ثحم١اك أ٘ادا  إٌّظّاة حاٟ ادٔتدج١اة اٌعد١ٌاة غآ ؽا٠اك اصاتثّدي اٌيدلادت  ق.2004لحضٓي  ٚاٌعد١ٍِٓ عٍٝ حدد صٛال

ٝ اٌحد األلظٝ ِع اٌعًّ عٍٝ ثحم١ك يػدُ٘ حٟ اٌٛلاد ٔفضاٗ ٚوااٌه ث١ّٕاة لادياثُٙ  دصاتّااي ١ٌاتّىٓ ِآ اٌىدِٕة ٌدٜ اٌعد١ٍِٓ ثحد ل١دةثٗ إٌ

 إٌٙٛع  ّٕظّتٗ ٚثيٛي٠ٙد ٌٚٙاا اٌضبب ٠ضّٝ اٌبعغ ٘اا إٌّؾ لاٌم١دة  اٌجّدع١ةق اٌتٟ ثشان وً اٌعد١ٍِٓ حٟ اٌعّاً ِآ خاالي  يل اٌثماةي

 ق.2001ِّد ٠عىش ِعٗ يٚح اٌٛ ل ٚاٌحّدس ٌٍّٕظّة ٚأ٘داحٙد لاٌمحيدٟٔي  ا حتااَ اٌّتبدةي  ١ٓ اٌمدئد ِٚاوٚص١ٗي

د١ٍِٓ ٠عد ٘اا إٌّؾ إٌّؾ اٌّثدٌٟ اٌاٞ ٠حمك اٌفعد١ٌة ٚاٌىفدل  اٌتٟ ثمٛة إٌٝ اٌتفٛق ٚاد دالي وّد أٔٗ ٠ضعٝ إٌٝ إ٠جدة اٌتىدًِ  ا١ٓ اٌعا

 ٚاٌعًّ ِٓ خالي اٌّشديوة ٚاٌعًّ اٌجّدعٟ.

 األداء الْظ٘فٖ -ة

 هفِْم األداء .1

تيٍبادت ٠ش١ا األةال اٌٛظ١فٟ إٌٝ ةيجة ثحم١ك ٚإثّدَ اٌّٙدَ اٌّىٛٔة ٌٛظ١فة اٌفاة ٚ٘ٛ ِد ٠عىش اٌى١ف١اة اٌتاٟ ٠تحماك  ٙادي أٚ ٠شابع اٌفااة  ٙاد ِ

 دس إٌتدئج اٌتٟ حممٙد اٌفااة.اٌٛظ١فةي ٚغدٌبدً ِد ٠حدث ثداخً  ١ٓ األةال ٚاٌجٙدي حدٌجٙد ٠ش١ا إٌٝ اٌيدلة اٌّباٌٚةي أِد األةال حئة ٠مدس عٍٝ أص

٠عاااا  األةال أ٠ؼااادً  ئاااٗ "صٍضاااة ِااآ إٌشااادؽدت اٌّاثبياااة  ٛظ١فاااة أٚ لضاااُ أٚ ةائاااا  ٚاٌتاااٟ ٠ماااَٛ  ٙاااد اٌّٛظاااف ٌتحم١اااك ٘اااد  ِعااا١ٓ" 

ق  ئااٗ لاادي  ادةاي  عٍااٝ ثح٠ٛااً اٌّاادخالت اٌخدطااة  ٙااد إٌااٝ عاادة ِاآ إٌّتجاادت ٠ٚ2011عاحااٗ اٌد٘شااّٟ ل ق.29ي ص 2009لاٌٍّىاادٚٞي

 ٛاطفدت ِحدة  ذات جٛة  عد١ٌةي ٚ يلً ثىٍفة ِّىٕة ٚلد ٠عبا عٓ األةال أح١دٔدً  دٌفعد١ٌة ٚاٌىفدل . ّ

 هشاحل تم٘٘ن األداء .2

 -ق أْ ثم١١ُ األةال ٠تىْٛ ِٓ خّش ِااحً ودٌتدٌٟ:2004ذوا لاٌشا٠في 

 اٌتفدُ٘ اٌّشتان  ١ٓ اٌّديال ٚاٌعد١ٍِٓ ٚخدطة ِٛاػعدت اٌّضدلٌة عٓ اٌعًّ ٚأ٘داحٗ؛ -أ 

 ثم١١ُ األةال  شىً ِضتّا حتٝ ثتظف  دٌفعد١ٌة ٚادٔظد  ٚاٌعداٌة ٚاٌىفدل ؛ -ب 

 اصت١فدل  ١دٔدت اصتّدي  ثم١١ُ األةال حتٝ ٠تُ اٌتضج١ً اٌاصّٟ ٌألةال؛ -ج 

 ِٕدلشة ثم١١ُ األةال ِٕدلشة ِٕٙج١ة؛ -ة 

 ختدَ ثم١١ُ األةال  ٕتدئج ٚالع١ة يص١ّة  تع٠ٛغ اٌعد١ٍِٓ  ز٠دة  ا صتحمدلدت ٚاٌّىدحآت. -ٖ 

 الؼْاهل الوؤثشح فٖ األداء .3

ل األةال ِٓ أُ٘ اٌعٛاًِ اٌتٟ ثعىش ِدٜ وفدل  اٌعد١ٍِٓ  دٌّٕظّة ِٚدٜ إٔجد ُ٘ ٌٍعًّ اٌّاغٛب ٚحمد ٌٍّعدي اٌّيدٌب  ٗي وّد ٠خؼع األةا

 -ق:2011لاٌد٘شّٟي   ٌعٛاًِ ِتعدة  أّ٘ٙد

 ٚ٘ٛ ِد ٠ّتٍىٗ اٌّٛظفْٛ ِٓ ِٙديات ٚل١ُ ِٚعدي  ٚاثجد٘دت ٚةٚاحع ٌٍعًّ؛ الوْظفْى: -أ 

 : ٚ٘ٛ ِد ثتظف  ٗ اٌٛظ١فة ِٓ ِتيٍبدت ِٚعٛلدت ٚثحد٠دت ِٚد ثمدِٗ ِٓ حاص عًّ ِّتعة؛الْظ٘فخ -ب 

 ٚ٘ٛ ِد ثتظف  ٗ  ١ئة اٌعًّ ِٓ ح١ث ِٕدخ اٌعًّ ٚثٛاحا اٌّٛاية ٚإٌّظّة ادةاي٠ة. الوْلف: -ج 

 ٘٘ن أداء الؼبهل٘ي:آل٘بد ػول٘خ تم .4
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 -ق:2005ثتىْٛ ع١ٍّة ثم١١ُ أةال اٌعد١ٍِٓ ِٓ عد  خيٛات ِٕظّة ِٚتظٍة  بعؼٙدي ٟٚ٘ ودٌتدٌٟ لعم١ٍٟي 

ِاع ِااعاد  ودِاً ِعاد١٠اٖي حتبادأ ع١ٍّاة ثم١ا١ُ األةال  م١ادَ إةاي  اٌّاٛاية اٌبشاا٠ة  تظا١ُّ ٔظادَ ثم١ا١ُ األةال  ّػغ ًظبم تم٘٘ن األداء: - أ

جّٛعة ِٓ األصش ٚاٌمٛاعد اٌع١ٍّة ٚادجاالاتي اٌتٟ ٠تيٍاب ثيب١مٙاد ِآ لباً واً ِآ جااٜ ثى١ٍفاٗ  تم١ا١ُ ٚذٌه ِٓ خالي ٚػع ِ

 أةال ا٢خا٠ٓي ٚ٘اٖ اٌجٛأب إٌزا١ِة.

اد أٚ ِم١ًّّاد أةاوٖي حتاٝ ٠ادين ج١ّاع ِآ حاٟ إٌّظّاة أ٘داحااٗ شاشذ ًظابم تم٘ا٘ن األداء - ب :  ٌىاً ِآ ٠عّاً حاٟ إٌّظّاة صاٛال أواادْ ِم١ّق

ٚذٌه ٌتخف١ف حد  ِمدِٚتٗ ٚوضب اٌتي١٠د ٌٗي وّاد ٠اديب اٌّم١ّاْٛ عٍاٝ و١ف١اة ثيب١ماٗ  شاىٍٗ اٌظاح١حي ٌٍٛطاٛي إٌاٝ ٔتادئج  ٚأ عدةٖي

 ثم١١ُ ِٛػٛع١ة ٚعدةٌة.

ِٓ لبً اٌّم١ّ١ٓ ٌألةال ٚذٌه خالي حتا   ١ِٕة ٠حادة٘د إٌظادَي  ّتد عاة أةال ِآ ٠م١ّاْٛ أةالٖ  شاىً  هتبثؼخ ّسلبثخ هغتوشح لألداء: - ت

اي حتٝ ٠تُ جّع ودحة اٌّعٍِٛدت عٓ األةال  دلة ِٚٛػٛع١ةي  ح١ث ثعيٟ ٘اٖ اٌّعٍِٛدت حٟ ٔٙد٠ة اٌفتا ي يو٠ة ٚاػحة عآ ِضتّ

 ِضتٜٛ ٚحم١مة األةال.

ٚذٌه ِع ِعد١٠ا اٌتم١١ُ اٌّٛػٛعةي ح١ث ٠مديْ اٌّم١ّْٛ األةال اٌفعٍٟ اٌااٞ ثٛػاحٗ اٌّعٍِٛادت اٌّجّٛعاةي  همبسًخ األداء الفؼلٖ: - ث

١٠ا اٌتم١١ُ اٌّحدة ي اٌتٟ ثّثً ِضتٜٛ األةال اٌّيٍٛبي ح١ث ثٛػح ٘اٖ اٌّمدئة جٛأب اٌؼاعف ٚاٌمظاٛيي ٚجٛأاب اٌماٛ  ِع ِعد

 ح١ٗ.

ٕٚ٘د ٠مَٛ اٌّم١ّْٛ  ٛػع ثما٠ا اٌتم١١ُ إٌٙدئٟ ٌألةال ٚذٌه عٍاٝ شاىً ٔتادئج ثضاّٝ  دٌترا٠اة اٌعىضا١ةي ٠ٚاحاع ٘ااا  التغزٗخ الؼكغ٘خ: - ج

 ة اٌبشا٠ة ٌالؽالل ع١ٍٗي ٠ٚاصً ٔضخة ِٕٗ ٌىً ِٓ جاٜ ثم١١ُ أةائٗي ١ٌيٍع ع١ٍٗ ٠ٚعا  حم١مة اةائٗ.اٌما٠ا دةاي  اٌّٛاي

إجاال ِمد ٍة شخظ١ة ِع ِٓ ل١ُ أةاوُ٘ي ٌشاح ٔتدئج ٘اا اٌتم١١ُي ٚثٛػ١ح جٛأب اٌؼعف ٚاٌمٛ  حاٟ أةائٙاُي  الومبثيد الشخظ٘خ: - ح

ضتمب١ٍة ٌتي٠ٛا ٘اا األةال ٚثحض١ٕٗي ٚثشًّ خية اٌتي٠ٛا ٚاٌتحض١ٓ لض١ّٓ  أدِجدً َ اٌياحدْ اٌّم١ُِّ ٚاٌّم١َُّ عٍٝ ٚػع خية ٠ِٚٛم

 ٌتي٠ٛا األةال اٌااثٟ ٚثمع ِضؤ١ٌٚة ثٕف١اٖ عٍٝ ِٓ جاٜ ثم١١ُ أةائُٙ ٠ٚتد ع اٌّم١ّْٛ ثٕف١اٖ ٚثم١١ّٗي التااح  ااِج ثدي٠ب ٚث١ّٕة ِآ

 ي ٚثمع ِضؤ١ٌٚة ادعداة ٚاٌتٕف١ا عٍٝ عدثك إةاي  اٌّٛاية اٌبشا٠ة.أجً عالج جٛأب اٌؼعف حٟ األةال ٚثفع١ً جٛأب اٌمٛ  ح١ٗ

 عد ِٕدلشة ٔتدئج اٌتم١١ُ ٚثٕف١ا  ااِج ثي٠ٛا ٚثحض١ٓ األةالي حّٓ اٌّفتاع أْ ٠ىْٛ أةال اٌعد١ٍِٓ لد ثحضآي حائذا ٌاُ ٠تحضآ ٠جااٞ 

 ٔٙاُ ٠ّثٍاْٛ ثىٍفاة عّاً ةْٚ عدئادي أِاد اٌاا٠ٓ اصاتجد ٛا ٚثاُ ثحضا١ٓ حظً اٌعد١ٍِٓ اٌا٠ٓ   حدئد  ِاجٛ  ُِٕٙ ٚا عدةُ٘ عٓ اٌعًّ ٚإٌّظّةي 

 أةائُٙي ح١ّىٓ ٔمٍُٙ ٌٛظ١فة أخاٜ أوثا ِٕدصبة ٌُٙ.

 األداء تحغ٘ي .5

 ِٕٚظّاة ثم١ٕاة  يا٠ماة اٌعاد١ٍِٓ أةال ثحضا١ٓ ع١ٍّاة أطابحد ٌااٌه أةائُٙي ٚحضٓ ُٙٚوفدلاث  مديات عّدٌٙد ِحىِٛدً  إٌّظّة ٔجدح أطبح ٌمد

ًّ  حٟ ل٠ٛة ِٕدحضة ٌؼّدْ ػاٚي٠دً  أِااً   ق.2011ِشعٍٟي  ( اٌّضتّا  اٌاٞ ثضٛةٖ اٌتر١١اات ٚاٌتيٛيات األعّدي عدٌُ ظ

 ٚيحاع األةال ِضاتٜٛ ثحضا١ٓ ألْ ذٌاه  ع١ٍّة ثحض١ٓ األةال ِٓ لبً اٌعد٠د ِآ اٌّجتّعادت حاٟ ٚلتٕاد اٌحدػااي ٘اا ٚلد  اة ا ٘تّدَ

 وفدل  عٍٝ األٌٚٝ ٠عتّد  دٌديجة اٌّع١شة ِضتٜٛ ٚيحع اٌمِٟٛ اٌدخً ّٔٛ ألْ ٚذٌه ٚادةايٞ؛ ا لتظدةٞ ٚاٌتمدَ ِع١دياً ٌٍّٕٛ أطبح ةيجدثٗ

 إحاداث حاٟ ِٚٙاُ وب١اا ةٚي ِآ اٌعدِاً ٌٙااا ٌّد اٌّؤصضدتي حٟ األحااة اٌعد١ٍِٓ لبً ِٓ األةال ِضتٜٛ  احع وب١ا ا٘تّدَ ٕ٘دن ٚأ٠ؼدً  األةالي

 وىً. اٌّؤصضدت ٚوفدل  حدع١ٍة عٍٝ ٚصٍبٟ إ٠جد ٟ ثيث١ا

فوي الؼشّسٕ اُتوبم المبدح ثبلمطبع الغ٘بحٖ ثوذٌٗخ اإلعوبػ٘ل٘خ ثتحغ٘ي هغتْٓ أداء الؼبهل٘ي لوب لِب هي هشدّد إٗدابثٖ ػلأ 

 هغتْٓ المطبع الغ٘بحٖ ككل.

 خطْاد تحغ٘ي أداء الؼبهل٘ي .6

 -ق:2012ل٘دايي  اٌخيٛات  ّجّٛعة اٌعد١ٍِٓ أةال ثحض١ٓ ع١ٍّة ثّا

وّاد  أ٘ادا  إٌّظّاةي ٌتحم١اك ٚاٌال ِاة اٌعّاً  ١ئة حٟ اٌّتدحة ٚاٌمديات ادِىد١ٔدت ٠ظف اٌاٞ اٌّاغٛب اٌٛػع ٠ّثً األداء: تحو٘ل -أ 

وّد ٟ٘ ِٛجٛة  حع١ٍدًي ٠ٚتُ حٟ ٘اٖ اٌخيٛ  ثحد٠اد اٌفجاٛ   اٌّتدحة ٚاٌمديات ٚادِىدٔدت اٌعًّ أةال ٌّضتٜٛ اٌحدٌٟ ٠تُ ٚطفٙد  دٌٛػع

 ؛ِمدئة اٌٛػع اٌحدٌٟ  دٌٛػع اٌّاغٛب ح١ٗحٟ األةال ِٓ خالي 

 أجاً ِآ ٚذٌه ح١ٗي اٌفجٛ  ٚصبب األةال ػعف صبب ٌتحد٠د اٌّعٍِٛدت ٚجّع اٌبحث اٌخيٛ  ٘اٖ حٟ ٠تُ الوغججبد: خزّس ػي الجحث -ة 

 ؛ٌٍعالج اٌّالئّة اٌٛص١ٍة اخت١دي

 األ٠ٌٛٚاة حاٟ ا عتبادي األخاا ِاع األةالي حاٟ اٌحدطاٍة اٌفجاٛ  ٌّعدٌجاة إٌّدصابة اٌيا٠ماة اخت١ادي ٠اتُ ّالوؼبلداخ: التذّخل ّع٘لخ اخت٘بس -ج 

 ؛اٌّتٛلعة ٚإٌّفعة ٌٍتىد١ٌف اٌدل١ك ٚاٌحضدب إٌّدصبة اٌيا٠مة اخت١دي حٟ ٚاأل١ّ٘ة

 آثادي ٌٙاد ٠ىاْٛ لد ٚاٌحٍٛي األصد١ٌب  عغ إْ إذ ِضتّا ي اٌّاالبة ع١ٍّة ثىْٛ أْ ٠جب :األداء تم٘٘ن ّهشالجخ الوؼبلدخ ّع٘لخ تطج٘ك -د 

 .األةال ٚثي٠ٛا ثحض١ٓ ع١ٍّة حٟ ِبدشا 

 الؼيلخ ث٘ي الم٘بدح اإلداسٗخ ّتحغ٘ي األداء .7

 ثحض١ٓ األةال ٠جب أْ ٠ىْٛ ع١ٍّة ِضتّا  ٚ  ثٕتٟٙ عٕد حد ِعا١ٓ  اً أْ ٠ىاْٛ ٘ادحٙد األٚي ةائّاد ا يثمادل ٚاٌّحدحظاة عٍاٝ اٌّضاتٜٛ اٌج١اد

ِشتاوة ٌج١ّع اٌعد١ٍِٓ حٟ إٌّظّة ١ٌٚضد ِمظٛي  حماؾ عٍاٝ جٙاة ِع١ٕاة ححضابي  اً ٠جاب ٌألةالي وّد أْ ع١ٍّة ثحض١ٓ األةال ثعتبا ع١ٍّة 

 اٌّشديوة حٟ ٘اٖ اٌجٙٛة ِٓ أجً ثحم١ك األةال اٌفعدي.
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اٌعاد١ٍِٓي  ةالإْ اٌمدة  ادةاي١٠ٓ اٌا٠ٓ ٠تبعْٛ األّٔدؽ اٌم١دة٠ة اٌتٟ ثٛا ْ  ١ٓ احت١دجدت اٌعًّ ٚاحت١دجدت اٌعد١ٍِٓ ُ٘ أوثاا ثايث١ااً حاٟ ثحضا١ٓ أ

حاد حضٍٛن ٘ؤ ل اٌمدة  اٌّتّثً حٟ اٌتشاج١ع ٚاٌتحف١از ٚاصاتثّدي ؽدلادت اٌعاد١ٍِٓ اٌىدِٕاة ٌاد٠ُٙ ِٚااعاد  ِشادعا ٚاحت١دجادت اٌعاد١ٍِٓ اٌاا٠ٓ ث

١ٓ  ٙاد. ل١دةثُٙي ِع اٌعًّ عٍٝ ثحم١ك يػدُ٘ ٚث١ّٕة لدياثُٙي ِٓ شئٗ أْ ٠عّاً عٍاٝ ثّىا١ٓ ِٕظّاتُٙ ِآ إٌٙاٛع ٔت١جاة ثحضا١ٓ أةال اٌعادٍِ

ّد٠ٕاة ٚ٘ٛ ِد جعً ٘اا اٌبحث ٠بحث عٓ ةٚي اٌم١دة  ادةاي٠ة حٟ ثحض١ٓ أةال اٌعد١ٍِٓ  دٌشااودت اٌضا١دح١ة ٚاٌفٕادةق اٌعدٍِاة  دٌميادل اٌضا١دحٟ  

 ادصّدع١ٍ١ة.

ِآ أ٘اُ اٌميدعادت اٌّاؤثا  حاٟ  ٚوْٛ اٌم١دة  ادةاي٠ة ِٓ اٌّفد١ُ٘ اٌحد٠ثة حئٙد ثعد صٍعة ل١ّة حٟ ليدل ٘دَ ِثً ليدل اٌضا١دحة  دعتباديٖ ٚاحاد

حدٌم١دة  ٌٙد ةٚي وب١ا حٟ ع١ٍّة ثحض١ٓ ٚثيا٠ٛا األةال ٚعٍاٝ اٌمادة  ادةاي٠ا١ٓ أْ ٠حاطاٛا عٍاٝ ثٕف١اا اصاتااث١ج١دت األةال  ا لتظدة اٌّظاٞ.

 -ِٚتد عتٙدي ٠ّٚىٓ ثٍخ١ض ٘اا اٌدٚي حٟ:

 ثحد٠د اٌّشىٍة؛ .1

 تم١١ُ اٌال َ؛اٌبحث عٓ اٌّشٛي  ٚؽٍبٙد ِٓ اٌّتخظظ١ٓ ٚإجاال اٌ .2

 ثحد٠د األ٘دا  اٌّاجٛ ي .3

 ثعز٠ز اٌضٍٛن ا ٠جد ٟي ٚاٌتم١ًٍ ِٓ اٌضٍبٟ؛ .4

 ق.2013اٌّتد عة اٌّضتّا  ٌٍتم١١ُ ٚإعدة  ؽٍب اٌّشٛي  اٌال ِة لاٌشىا ي  .5

 

 ق.2009اٌاح١ُي  لعبداٌّظدي: 

 (3شكل سلن )

 تأث٘ش الٌوؾ الم٘بدٕ فٖ أداء الؼبهل٘ي 

 ثبً٘بً: اإلؽبس الوٌِدٖ

ي ٚثبادأ  تحد٠ااد إجاااالات حاااٚع اٌبحااثثٕادٚي ٘اااا اٌبحااث إجااالات اٌتح١ٍااً ادحظاادئٟ ٚاألصاد١ٌب اٌتااٟ ثااُ اصاتخداِٙد حااٟ ادجد ااة حاٟ 

 ٚأصد١ٌب اٌتح١ًٍ ادحظدئٟ اٌتٟ اثبعٙد اٌبحث حٟ وً ِٓ:

 اإلحظبء الْطفٖ

حضاد ١ة ِاجحاة ٚأحااا  ِع١اديٞ ِٚعدِاً ا خاتال  ثُ ثٕدٚي اٌتح١ٍالت ادحظدئ١ة اٌٛطف١ة ِٓ ثىاايات ٚٔضب ِئ٠ٛة ِٚتٛصايدت 

 .اٌّع١ديٞ ٚذٌه ٌتحد٠د صّدت ِفاةات ع١ٕة اٌبحث

 .اصتخداَ اختبدي اٌفدواٚٔبدخ ٌم١دس ثبدت ٚطدق ِحتٜٛ اصتب١دْ اٌبحث 

 ثُ اصتخداَ أصد١ٌب اٌتح١ًٍ اٌٛطفٟ ٚ ٌاٌه ٌٛطف اٌع١ٕة 
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 اإلحظبء التحل٘لٖ

 ثُ اصتخداَ اختبديات ود
2
ّٛاحمة عٍاٟ ِجّٛعادت ِآ األصائٍة ذات اٌّضات٠ٛدت اٌّختٍفاة ِآ ادجد اة ٚ ةياصاة عشاٛائ١ة حٛي ٔضب اٌ 

 ثٛ ٠ع األجٛ ة عٍٟ ثٍه األصئٍة.

  ثُ إجاال اختبديT  اٌبحث ختبدي طحة حاٚع. 

 ٛٔاة ٌٍع١ٕاة  شايْ ثُ اصتخداَ اختبدي ثح١ًٍ اٌتبد٠ٓ حٟ اثجدٖ ٚاحد ٚذٌه ٌّعاحاة ٘اً ٕ٘ادن اخاتال   ا١ٓ ِتٛصايدت اٌااأٞ ٌٍفئادت اٌّى

 حاٚع اٌبحث ٚواٌه ٌىً ِٓ ِتر١ا اٌّؤً٘ي ِتر١ا صٕٛات اٌخبا .

 .]ٍّٟإجاال اختبدي واٚصىدي ٠ٍٚز ٌدياصة اٌفاق  ١ٓ اٌّتٛصيدت ثحد حاع أْ ثٛ ٠ع اٌب١دٔدت غ١ا ِعٍَٛ ] اختبدي   ِع 

  عٓ وً صؤايثح١ًٍ ٔضب األ١ّ٘ة عٍٝ األصئٍة ذات ا جٛ ة اٌّفتٛحة ٚثاث١ب األ١ّ٘ة ٌإلجد ة. 

  اصتخداَ ِم١دس ١ٌىات ذٞ اٌخّش ٔمدؽ ٚ أدِجspss 

 تْط٘ف ػٌ٘خ الجحث - أ

  

 97ِفاة  ِٓ ِديال شاودت اٌض١دحة ٚاٌفٕدةق اٌعدٍِة  دٌميدل اٌض١دحٟ  ّد٠ٕة ادصّدع١ٍ١ةي ح١ث ثُ ثٛ ٠ع  100ثُ صحب ع١ٕة أجّد١ٌة حجّٙد 

 اصتّدي . 94اصتّدي  ٚحظً اٌبحث عٍٟ ية ٌعدة 

 

  الجحثتْصٗغ هفشداد ػٌ٘خ   الؼٌ٘خ ػلٖ أعبط هتغ٘ش الوؤُلتْط٘ف  .1

 

 % اٌعدة الجحثػٌ٘خ 

 15 14 ثع١ٍُ ِتٛصؾ

 28 26 ١ٌضدٔشق –ِؤً٘ عدي ل ىدٌٛي٠ٛس 

 33 32 ِؤً٘ عدي ِتخظض ل ىدٌٛي٠ٛس ص١دحة ٚحٕدةقق

 14 13 ِدجضت١ا أٚ ةوتٛياٖ

 10 9 ِدجضت١ا أٚ ةوتٛياٖ حٟ اٌض١دحة

 100 94 الودوــْع

 

 

 فأكثش[ ( 15عٌخ[ ، ]15-10عٌخ[ ، ]10-5عٌْاد[ ، ] 5تْط٘ف الؼٌ٘خ ػلٖ أعبط هتغ٘ش عٌْاد الخجشح )]الل هي .2

 % الؼذد الجحثػٌ٘خ  م

 20 19 صٕة 5ألً ِٓ  1

 33 30 10إٌٟ ألً ِٓ  6ِٓ  2

 24 23 15إٌٟ ألً ِٓ  11ِٓ  3

 23 22 حيوثا 16 4

 100 94 الودوــْع
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 فأكثش[ ( 40عٌخ[ ، ]39-35عٌخ[ ، ]34-30عٌخ[ ، ] 30الؼٌ٘خ ػلٖ أعبط هتغ٘ش الؼوش  )]الل هي تْط٘ف . 3

 % الؼذد الجحثػٌ٘خ  م

 27 25 صٕة 30ألً ِٓ  1

 34 32 34إٌٟ  30ِٓ  2

 24 23 39إٌٟ  35ِٓ  3

 15 14 حيوثا 40 4

 100 94 الودوــْع

 الثجبد ّالظذق الزاتٖ لوتغ٘شاد الجحث:( 1

( هؼبهل الثجبد ّالظذق الزاتٖ لـوحْس "ّخْد ػيلخ ث٘ي الم٘بدح اإلداسٗخ ّتحغ٘ي أداء الؼبهل٘ي فٖ المطبع الغ٘بحٖ ثوذٌٗخ 4سلن ) خذّ 

 اإلعوبػ٘ل٘خ".

 هؼبهل الظذق
 هؼبهل الثجبد

alpha 
 الوم٘بط ػٌ٘خ الجحث

0.9455 0.894 94 
" ّخاااْد ػيلاااخ ثااا٘ي الم٘ااابدح اإلداسٗاااخ ّتحغااا٘ي أداء 

 الؼبهل٘ي فٖ المطبع الغ٘بحٖ ثوذٌٗخ اإلعوبػ٘ل٘خ".

أْ ِعدِاً اٌفدواٚٔبادخ ٌّحاٛي "ٚجاٛة عاللاة  ا١ٓ اٌم١ادة  ادةاي٠اة ٚثحضا١ٓ أةال اٌعاد١ٍِٓ حاٟ اٌميادل اٌضا١دحٟ  ّد٠ٕاة ق 4ِٓ جدٚي ل ٚلد ثب١ٓ

 %ق.0.9455ل%ق ي األِا اٌاٞ أعىش أثا  عٍٝ اٌظدق اٌااثٟ ح١ث  ٍغ 0.894ادصّدع١ٍ١ة ". لد  ٍغ ل

 هوب ٗذ  ػلٔ الثجبد الوشتفغ لم٘بط ثجبد الوحتْٓ لوتغ٘شاد الجحث ػلٔ هغتْٕ ػٌ٘خ الجحث.

 تحل٘ل ًغت الوْافمخ ػلٔ أعئلخ امخت٘بساد الوتؼذدح ( 2

 ثُ ِٓ خالي األصئٍة اٌتد١ٌة عًّ اٌتح١ًٍ اٌٛطفٟ اٌخدص  يصئٍة ا خت١دي ِٓ ِتعدة ِٓ لدئّة ا صتمظدل 

 الفمشاد التٖ تؼجش ػي أًوبؽ الم٘بدح  -

 ّثتحل٘ل امخْثخ ػلٖ ُزٍ الٌمطخ تن التْطل إلٔ الدذّ  التبلٖ
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 التْصٗغ التكشاسٕ ّالٌغجٖ ّثؼغ الومبٗ٘ظ اإلحظبئ٘خ( 5خذّ  )

 اٌفما 

 اٌّضت٠ٛدت ] اٌتىااي اصفً إٌضبة[

الوتْع

ؽ 

الحغبث

ٕ 

امًحشا

ف 

 الوؼ٘بسٕ

ِعدًِ 

 ا ختال 
ود
2

 
ِضتٜٛ 

 اٌد ٌة
 التشت٘ت

ِٛاحك 

 ثّدِدً 
 ِحد٠د ِٛاحك

غ١ا 

 ِٛاحك

غ١ا 

ِٛاحك 

عٍٝ 

 ادؽالق

٠تظف  دٌبضدؽة ٚاٌضٌٙٛة حٟ 

 اٌتعدًِ ِع اٌّٛظف١ٓ.

61 16 10 5 2 

4.37 1.01 23.11% 124.4 0.00 6 

65% 17% 11% 5% 2% 

٠مَٛ  ددطردل اٌج١د ٌحد٠ث 

 اٌج١د.اٌّٛظف ِٚدح أةائٗ 

56 16 12 8 2 

4.23 1.10 25.88% 97.70 0.00 9 

59% 17% 13% 9% 2% 

٠تد ع ص١ا اٌعًّ ٚحمدً ٌألٔظّة 

 ٚاٌتع١ٍّدت.

59 15 11 7 2 
4.30 1.07 24.90% 112.4 0.00 8 

63% 16% 12% 7% 2% 

٠شجع اٌّٛظف١ٓ حٟ ثحض١ٓ 

 أصد١ٌب اٌعًّ ٚث١ّٕة ِٙدياثُٙ.

63 17 9 4 1 

4.46 0.91 20.35% 137.7 0.00 3 
67% 18% 10% 4% 1% 

٠تعدًِ ِع اٌّٛظف١ٓ  ّاٚٔة 

 حاطدً عٍٝ ِظٍحتُٙ.

63 17 8 5 1 

4.45 0.93 20.91% 137.3 0.00 4 
67% 18% 9% 5% 1% 

  ثتظف ٚجٙة ٔظا  

  دٌرّٛع عٓ اٌّٛظف١ٓ.

61 16 9 6 2 

4.36 1.03 23.61% 123.9 0.00 7 

65% 17% 10% 6% 2% 

  ٠تجدً٘ آيال اٌّٛظف١ٓ 

 ٠ٚتخا اٌماايات  ّفاةٖ.

65 18 7 3 1 

4.52 0.85 18.74% 151.1 0.00 2 

70% 19% 7% 3% 1% 

٠حاص عٍٝ ثحم١ك األ٘دا  

 ِع ِااعد  أ٘دا  اٌّٛظف١ٓ.

58 15 10 8 3 

4.24 1.14 26.77% 106.1 0.00 10 

61% 16% 11% 9% 3% 

٠ت١ح اٌفاطة ٌٍّٛظف١ٓ 

 .ٌٍّشديوة حٟ اثخدذ اٌماايات

61 17 9 6 1 

4.39 0.97 22.08% 125.6 0.00 5 

65% 18% 10% 6% 1% 

٠عفٛ عٓ اٌّٛظف١ٓ اٌّمظا٠ٓ 

 حٟ أةال عٍُّٙ.

64 18 9 3 0 
4.52 0.80 17.59% 145.8 0.00 1 

68% 19% 10% 3% 0% 

 اٌّتٛصؾ اٌعدَ

57 17 11 7 2 

4.28 1.07 24.93% 103.4 0.00 - 
61% 18% 12% 7% 2% 

ٚلاااد ثبااا١ٓ ِااآ خاااالي األجٛ اااة أْ ٕ٘ااادن ٔضااابة  هحاااْس أًوااابؽ الم٘ااابدحعٕاااد صاااؤاٌُٙ عااآ  اٌبحاااثق عااآ أجٛ اااة ع١ٕاااة ٠5عباااا اٌجااادٚي يلاااُ ل

% ِااآ 12%ق ٚجااادلت ٔضااابة 79=18+61وب١اااا  ثٛاحاااك عٍاااٟ ٘ااااٖ األّٔااادؽ ِجتّعاااة ٚ٘ااااا ِاااد اثؼاااح ِااآ طاااف اٌّتٛصاااؾ اٌعااادَ ٘اااٟ ل
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ق ٌٍمااا١ُ اٌّختٍفاااة ح١ّاااد 2%ق  عااادَ اٌّٛاحماااة. أ٠ؼااادً ٠تؼاااح ِااآ ٔتااادئج ثح١ٍاااً ِا اااع واااد لواااد9=2+7اٌع١ٕاااة ِحد٠اااد ي  ١ّٕاااد جااادلت ٔضااابة ل

ق  ٌتؤواااد 4.28ق ٚ٘اااٟ ألاااً ِااآ ل١ّاااة اٌّتٛصاااؾ اٌحضاااد ٟ اٌعااادَ ل1.07تعٍاااك  دأل١ّ٘اااة إٌضاااب١ةي أْ ل١ّاااة ا ٔحااااا  اٌّع١اااديٞ اٌعااادَ ل٠

ق ِّاااد 24.93إ  أْ ٘ااااا اٌتشاااتد غ١اااا وب١اااا  إذ  ٍراااد ل١ّاااة ِعدِاااً ا خاااتال  ل اٌبحاااثاخاااتال  ٔضااابة اٌتشاااتد حاااٟ أيال ِفااااةات ع١ٕاااة 

ق ١ٌثباااد أْ ٔضااابة 0.000% ل5ل١ّاااة ِضاااتٜٛ اٌد ٌاااة اٌخااادص  ّا اااع واااد ٌٍّتٛصاااؾ اٌعااادَ  ألاااً ِااآ ٠ؤواااد طاااحة  ١دٔااادت اٌع١ٕاااةي جااادلت 

ثٛ ٠ااع األجٛ ااة عٍااٟ اٌّضاات٠ٛدت اٌخّضااة ثعبااا عاآ ثٛ ٠ااع عشااٛائٟ. أ٠ؼاادً ِاآ خااالي إٌظااا إٌااٝ لاا١ُ ِعدِااً ا خااتال  ٌىااً حمااا  ِاآ 

 ِعدًِ اختال  [ وّد ٘ٛ ِٛػح  عّٛة اٌتاث١ب. حماات اٌضؤاي ٠ّٚىٓ ثاث١ب اٌفماات ِٓ ح١ث األلً ثشتتدً ] طدحب ألً

 الفمشاد الخبطخ ثتحغ٘ي أداء الؼبهل٘ي -

 (6ّثتحل٘ل األخْثخ ػي ُزٍ الٌمطخ تن التْطل إلٔ الدذّ  التبلٖ )

 التْصٗغ التكشاسٕ ّ الٌغجٖ ّثؼغ الومبٗ٘ظ اإلحظبئ٘خ( 6خذّ  سلن )

 اٌفما 

 اٌّضت٠ٛدت ] اٌتىااي اصفً إٌضبة[

اٌّتٛصؾ 

 د ٟاٌحض

امًحشا

ف 

 الوؼ٘بسٕ

ِعدًِ 

 ا ختال 
ود
2

 
ِضتٜٛ 

 اٌد ٌة
 التشت٘ت

ِٛاحك 

 ثّدِدً 
 ِحد٠د ِٛاحك

غ١ا 

 ِٛاحك

غ١ا 

ِٛاحك 

عٍٝ 

 ادؽالق

 يحع ِضتٜٛ جٛة  اٌعًّ.

52 21 14 4 3 

4.22 1.05 24.94% 85.04 0.00 11 

56% 22% 15% 4% 3% 

 صاعة أةال اٌعًّ

50 20 15 6 3 

4.15 1.10 26.53% 74.62 0.00 12 

54% 21% 16% 6% 3% 

اٌّشديوة حٟ اثخدذ 

 اٌماايات

55 22 12 3 2 

4.33 0.96 22.19% 101 0.00 9 

59% 23% 13% 3% 2% 

 ثي٠ٛا اٌمديات اٌااث١ة
49 18 16 8 3 

4.09 1.15 28.04% 68.45 0.00 14 

53% 19% 17% 9% 3% 

 اٌتجد٠د ٚا  تىدي

53 16 15 8 2 

4.17 1.11 26.56% 84.6 0.00 13 
57% 17% 16% 9% 2% 

 اٌعًّ  اٚح اٌفا٠ك

58 19 13 3 1 

4.38 0.91 20.81% 113.7 0.00 5 

62% 20% 14% 3% 1% 

 حضٓ ِعدٍِة اٌعّالل

62 20 11 1 0 

4.52 0.74 16.36% 138.2 0.00 1 

66% 21% 12% 1% 0% 

اٌحاص عٍٝ صّعة 

 اٌشاوة / اٌفٕدق

60 20 12 1 1 

4.46 0.83 18.70% 126.5 0.00 3 

63% 21% 13% 1% 1% 

ث١ّٕة اٌعاللدت ادٔضد١ٔة 

  ١ٓ اٌعد١ٍِٓ

56 17 14 6 1 

4.29 1.01 23.48% 100.6 0.00 10 

60% 18% 15% 6% 1% 

 6 0.00 122.9 %20.74 0.92 4.41 1 4 10 19 60 اٌدلة ٚا ٔؼبدؽ
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64% 20% 11% 4% 1% 

 ثحًّ اٌّضئ١ٌٛة
64 19 8 3 0 

4.53 0.78 17.24% 146.9 0.00 2 

68% 20% 9% 3% 0% 

 اٌشعٛي اٌّتزا٠د  دٌٛ ل

62 18 8 5 1 

4.44 0.93 20.94% 132.5 0.00 7 
66% 19% 9% 5% 1% 

 حب اٌعًّ ٚاٌٛ ل ٌٗ

58 20 11 4 1 

4.38 0.92 21.08% 113.5 0.00 8 

62% 21% 12% 4% 1% 

ا ٌتزاَ  مٛا١ٔٓ ٚأٔظّة 

 اٌشاوة / اٌفٕدق

62 19 10 2 1 

4.48 0.85 18.91% 135.3 0.00 4 

66% 20% 11% 2% 1% 

 اٌّتٛصؾ اٌعدَ

51 20 13 7 3 

4.16 1.11 26.78% 77.70 0.00 - 

55% 21% 14% 7% 3% 

اٌخدطاة  تحضا١ٓ أةال اٌعاد١ٍِٓ. ثبا١ٓ أْ ٕ٘ادن ٔضابة وب١اا  ثٛاحاك عٍاٟ ٘ااٖ الفماشاد عٕاد صاؤاٌُٙ عآ  اٌبحثق عٓ أجٛ ة ع١ٕة ٠6عبا جدٚي ل

%ق 10=3+7% ِآ اٌع١ٕاة ِحد٠اد ي ِمد اً ل14%ق ٚجدلت ٔضابة 76=21+55اٌفماات ِجتّعة ٚ٘اا ِد اثؼح ِٓ طف اٌّتٛصؾ اٌعدَ ٟ٘ ل

 غ١ااٌّٛاحمة.

ق ألً ِآ ل١ّاة 1.11ق ٌٍم١ُ اٌّختٍفة ح١ّد ٠تعٍك  دأل١ّ٘ة إٌضب١ةي أْ ل١ّة ا ٔحاا  اٌّع١ديٞ اٌعدَ ل٠2تؼح ِٓ ٔتدئج ثح١ًٍ ِا ع ود  لودأ٠ؼدً 

 ٚٔضبة ٘اا اٌتشتد غ١ا وب١اا  إْ  ٍراد ل١ّاة ِعدِاً اٌبحثق  ٌتؤود اختال  ٔضبة اٌتشتد حٟ أيال ِفاةات ع١ٕة 4.14اٌّتٛصؾ اٌحضد ٟ اٌعدَ ل

ق ١ٌثبد أْ 0.000% ل5ق ِّد ٠ؤود طحة  ١دٔدت اٌع١ٕة. جدلت ل١ّة ِضتٜٛ اٌد ٌة اٌخدص  ّا ع ود ٌٍّتٛصؾ اٌعدَ ألً ِٓ 26.78ا ختال  ل

ٔضبة ثٛ ٠ع األجٛ ة عٍٟ اٌّضت٠ٛدت اٌخّضة ثعبا عٓ ثٛ ٠ع عشٛائٟ. أ٠ؼدً ِٓ خالي إٌظاا إٌاٝ لا١ُ ِعدِاً ا خاتال  ٌىاً حماا  ِآ حمااات 

 ٠ّىٓ ثاث١ب اٌفماات ِٓ ح١ث األلً ثشتتدً ] طدحب ألً ِعدًِ اختال  [ وّد ٘ٛ ِٛػح  عّٛة اٌتاث١ب.اٌضؤاي 

 

 أختجبس فشّع الجحث - د

 اختبديات ثح١ًٍ اٌتبد٠ٓ أحدةٜ ا ثجدٖ

اختبادي ثح١ٍااً اٌتبااد٠ٓ حااٟ اثجاادٖ ٚاحااد ٌٚااٌه ٌّعاحااة ٘ااً ٕ٘اادن اخااتال   اا١ٓ ِتٛصايدت ٌٍفئاادت اٌّىٛٔااة ٌٍع١ٕااة ِاآ ح١ااث ] اٌّؤ٘ااً [ أٚ  .1

 .اٌبحث] اٌّضتٛٞ اٌتع١ٍّٟ[ حٛي ِدٜ ا ثفدق  شيْ وً حاع ِٓ حاٚع 
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ANOVA 

(7خذّ  )  

 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

H1 

Between Groups 6.499 4 1.625 1.693 .159 

Within Groups 85.416 89 .960   

Total 91.915 93    

H2 

Between Groups 2.406 4 .602 .435 .783 

Within Groups 123.211 89 1.384   

Total 125.617 93    

H3 

Between Groups 3.659 4 .915 .941 .444 

Within Groups 86.480 89 .972   

Total 90.138 93    

H4 

Between Groups 2.762 4 .690 .533 .711 

Within Groups 115.196 89 1.294   

Total 117.957 93    

H5 

Between Groups 2.526 4 .632 .623 .647 

Within Groups 90.208 89 1.014   

Total 92.734 93    

ٔجد أٔٗ   ثٛجد حاٚق جٛ٘ا٠ة  ١ٓ ِتٛصؾ ا٢يال ٌىً حئة ِٓ اٌفئدت اٌخّش ٌٍديجاة اٌع١ٍّاة ٚ٘ااا ٠عٕاٟ أْ  7 ق جدٚيANOVAِٓ ثح١ًٍ ل

اٌحدط١ٍٓ عٍٟ ثع١ٍُ ِتٛصؾ ٚ ىدٌٛي٠ٛس ِٓ اٌتخظض أٚ خديجة ٚاٌحدط١ٍٓ عٍٟ ِدجضت١ا ٚةوتٛياٖ ِٓ اٌتخظض أٚ خديجاة اثفماٛا عٍاٝ 

 .3أوبا ِٓ ت اٌاأٞ حٟ اٌفاٚع اٌخّضةطحة اٌفاٚع اٌخّضة ٌٍبحثي ٚذٌه ألْ ِتٛصيد

 

اختبدي ثح١ًٍ اٌتبد٠ٓ حٟ اثجدٖ ٚاحد ٌّعاحة ً٘ ٕ٘دن اختال   ١ٓ ِتٛصايدت اٌااأٞ  ا١ٓ اٌفئادت اٌّىٛٔاة ٌٍع١ٕاة ِآ ح١اث ] اٌخباا [  حاٛي  .2

 .اٌبحثِدٜ ا ثفدق  شيْ وً حاع ِٓ حاٚع 
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 ANOVA 

(8خذّ  )  

 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

H1 

Between Groups 6.488 3 2.163 2.536 .062 

Within Groups 76.757 90 .853   

Total 83.245 93    

H2 

Between Groups .718 3 .239 .172 .915 

Within Groups 124.899 90 1.388   

Total 125.617 93    

H3 

Between Groups .946 3 .315 .318 .812 

Within Groups 89.193 90 .991   

Total 90.138 93    

H4 

Between Groups 2.042 3 .681 .528 .664 

Within Groups 115.915 90 1.288   

Total 117.957 93    

H5 

Between Groups 2.656 3 .885 .885 .452 

Within Groups 90.078 90 1.001   

Total 92.734 93    

ق أٔٗ   ثٛجد حاٚق جٛ٘ا٠ة  ١ٓ ِتٛصؾ ا٢يال ٌىً حئة ِٓ اٌفئدت األي ع ٌٍخبا  ٚ٘اا ٠عٕٟ أْ اٌخبا  األلً ِٓ ٠ANOVAتؼح ِٓ ثح١ًٍ ل 

حيوثا اثفمٛا  شيْ طاحة اٌفااٚع  16ٚ أطحدب اٌخبا   15إٌٝ  11صٕٛات ٚ أطحدب اٌخبا  ِٓ  10إٌٝ  6صٕٛات ٚ أطحدب اٌخبا  ِٓ  5

 . 3ْ ِتٛصيدت اٌاأٞ حٟ ٌٍفاٚع اوبا ِٓ اٌخّضةي ٚذٌه أل

 

اختبدي ثح١ًٍ اٌتبد٠ٓ حٟ اثجدٖ ٚاحد ٌّعاحة ً٘ ٕ٘دن اختال   ١ٓ ِتٛصيدت اٌاأٞ  ا١ٓ اٌفئادت اٌّىٛٔاة ٌٍع١ٕاة ِآ ح١اث ] اٌعّاا[  حاٛي  .3

 .اٌبحثِدٜ ا ثفدق  شيْ وً حاع ِٓ حاٚع 
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ANOVA 

(9خذّ  )  

 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

H1 

Between Groups 2.016 3 .672 .744 .528 

Within Groups 81.229 90 .903   

Total 83.245 93    

H2 

Between Groups 1.599 3 .533 .387 .763 

Within Groups 124.018 90 1.378   

Total 125.617 93    

H3 

Between Groups .525 3 .175 .176 .913 

Within Groups 89.613 90 .996   

Total 90.138 93    

H4 

Between Groups .965 3 .322 .247 .863 

Within Groups 116.992 90 1.300   

Total 117.957 93    

H5 

Between Groups 3.249 3 1.083 1.089 .358 

Within Groups 89.485 90 .994   

Total 92.734 93    

 30ٔجد أٔٗ   ثٛجد حاٚق جٛ٘ا٠ة  ١ٓ ِتٛصؾ ا٢يال ٌىً حئة ِآ اٌفئادت األي اع ٌٍعّاا ٚ٘ااا ٠عٕاٟ أْ اٌعّاا األلاً ِآ ق 9ِٓ ثح١ًٍ جدٚي ل

حيوثا اثفمٛا  شيْ طحة حااٚع اٌبحاث ٚذٌاه  40ٚأطحدب اٌعّا  39إٌٝ  34صٕة ٚأطحدب اٌعّا ِٓ  34إٌٝ  30صٕة ٚأطحدب اٌعّا ِٓ 

 . 3  ْ ِتٛصيدت اٌاأٞ حٟ اٌفاٚع اوبا ِٓ

 اختجبس كشّعكب  ّٗلض لم٘بط الفشق ث٘ي الوتْعطبد 

حٛي ا ثفدق  شيْ حاٚع اٌبحث صاٛال ِآ ح١اث  اٌبحثِٓ اختبديات ثح١ًٍ اٌتبد٠ٓ أحدةٞ ا ثجدٖ اٌضد مة ثب١ٓ أٔٗ   ثٛجد حاٚق ِع٠ٕٛة  ١ٓ حئدت 

د أْ اٌشاؽ األصدصٟ دجاال اختبديات ثح١ًٍ اٌتبد٠ٓ ٘اٛ أْ ثىاْٛ حئدت اٌديجة اٌع١ٍّة أٚ ِٓ ح١ث حئدت صٕٛات اٌخبا  أٚ ِٓ ح١ث حئدت اٌعّا ٚ ّ

 طٍٕد إ١ٌٙد.اٌب١دٔدت ثتبع اٌتٛ ٠ع اٌيب١عٟ ٚ حٍاٌه ٌٚؼّدْ طحة إٌتدئج ٔمَٛ  عًّ اختبدي واٚصىدي ٠ٍٚز غ١ا اٌّعٍّٟ ٌٍتيود عٍٝ إٌتدئج اٌتٟ ثٛ

عة اٌّىٛٔة ٌٍع١ٕة حضاب اٌّؤ٘اً  حاٛي ِادٜ ا ثفادق  شايْ اٌفااٚع اختبدي ٚجٛة اختال  ِعٕٛٞ  ١ٓ ِتٛصيدت اٌاأٞ  ١ٓ اٌفئدت األي  -

 اٌضتة ٌٍدياصة  دصتخداَ اختبدي واٚصىدي ٠ٍٚز
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 (10خذّ  سلن )

Test Statistics
a,b

 

 H1 H2 H3 H4 H5 

Chi-Square 7.721 1.245 2.578 2.344 2.256 

df 4 4 4 4 4 

Asymp. Sig. .102 .871 .631 .673 .689 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: VAR00006 

% ٘اا ٠عٕٟ أٔٗ   ثٛجد حاٚق جٛ٘ا٠ة  ١ٓ ِتٛصاؾ ا٢يال 5ُ٘ ج١ّعدً اوبا ِٓ  [.Asymp. Sigٔالحظ أْ ِضتٛٞ اٌد ٌة ٌٍفاٚع اٌخّضة ]

ي ٌىً حئة ِٓ اٌفئدت اٌخّضة ٌٍع١ٕة  شيْ ا ثفدق حٟ اٌاأٞ حٛي طحة اٌفاٚع اٌخّضة ٚذٌه ِع اختال  اٌّؤً٘ ٌىً حئة ٚ ٘اا ِد أوادٖ اختباد

 ثح١ًٍ اٌتبد٠ٓ صد مدً.  

يدت اٌاأٞ  ١ٓ اٌفئادت األي اع اٌّىٛٔاة ٌٍع١ٕاة حضاب اٌخباا   حاٛي ِادٜ ا ثفادق  شايْ اٌفااٚع اختبدي ٚجٛة اختال  ِعٕٛٞ  ١ٓ ِتٛص -

 اٌضتة ٌٍدياصة  دصتخداَ اختبدي واٚصىدي ٠ٍٚز

Test Statistics 

(11خذّ  )  

 H1 H2 H3 H4 H5 

Chi-Square 6.590 .541 1.291 1.188 2.130 

df 3 3 3 3 3 

Asymp. Sig. .086 .910 .731 .756 .546 

% ٚ٘اا ٠عٕٟ أٔٗ   ثٛجد حاٚق جٛ٘ا٠ة  ١ٓ ِتٛصؾ ا٢يال ٌىاً حئاة 5أوبا ِٓ  [.Asymp. Sigٔالحظ أْ ِضتٛٞ اٌد ٌة ٌٍفاٚع اٌخّش ]

ِٓ اٌفئدت األي عة ٌٍع١ٕة  شيْ ا ثفدق حٟ اٌاأٞ حٛي طحة اٌفاٚع اٌخّش ٚذٌه ِع اخاتال  اٌخباا  ٌىاً حئاة ٚ ٘ااا ِاد أوادٖ اختبادي ثح١ٍاً 

 اٌتبد٠ٓ صد مدً.  

 ١ٓ اٌفئدت األي ع اٌّىٛٔة ٌٍع١ٕة حضب اٌعّا  حٛي ِدٜ ا ثفدق  شيْ اٌفاٚع اٌضتة  اختبدي ٚجٛة اختال  ِعٕٛٞ  ١ٓ ِتٛصيدت اٌاأٞ -

 ٌٍدياصة  دصتخداَ اختبدي واٚصىدي ٠ٍٚز

Test Statistics 

(12خذّ  )  

 H1 H2 H3 H4 H5 

Chi-Square 5.732 .995 .214 .162 2.279 

df 3 3 3 3 3 

Asymp. Sig. .125 .802 .975 .983 .517 

% ٚ٘اا ٠عٕٟ أٔٗ   ثٛجد حاٚق جٛ٘ا٠ة  ١ٓ ِتٛصؾ ا٢يال ٌىاً حئاة 5[ أوبا ِٓ .Asymp. Sigأْ ِضتٛٞ اٌد ٌة ٌٍفاٚع اٌخّضة ] ٠الحظ

ِٓ اٌفئدت األي ع ٌٍع١ٕة  شيْ ا ثفدق حٟ اٌاأٞ حٛي طحة اٌفااٚع اٌخّضاة ٚذٌاه ِاع اخاتال  اٌعّاا ٌىاً حئاة ٚ ٘ااا ِاد أوادٖ اختبادي ثح١ٍاً 

 اٌتبد٠ٓ صد مدً.
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   tاختجبس طحخ الفشّع ثبعتخذام  

-Pأْ ل١ّاة حىدٔاد ٔتادئج ا ختبادي  3ثُ اختبدي طحة وً حاع ِٓ اٌفاٚع اٌضتةي عٓ ؽا٠ك اختبدي أْ ِتٛصؾ اٌاأٞ ٌىاً حااع أوباا ِآ  

Value.   ِٓ ًٌٚٙااا ٔمباً أْ اٌّتٛصاؾ أوباا  3% ٘اا ٠عٕٟ أٔٗ   ٠ّىٓ لبٛي أْ اٌّتٛصؾ حٟ اٌفاٚع اٌخّضاة ٠ضادٚٞ 5ٌٍفاٚع اٌخّضة ال

 .3اثفمٛا  شيْ طحة حاٚع اٌبحث اٌخّضة ٚذٌه  ْ ِتٛصؾ اٌاأٞ اوبا ِٓ اٌّبحٛث١ٓ حٟ اٌع١ٕة  دٌىدًِ  ٚ٘اا ٠عٕٟ أْ  3ِٓ 

اع١ة اٌضد مة ثب١ٓ ٚجٛة عاللة  ١ٓ اٌم١ادة  اٌجّدع١اة ٚاٌٛصاي١ة ٚا جتّدع١اة ٚثحضا١ٓ أةال اٌعاد١ٍِٓي ٌااا حائْ ِّٚد صبك ِٓ ثح١ًٍ اٌفاٚع اٌف

 %.40ي ِّد ٠عٕٟ ثحمك اٌفاع اٌائ١ضٟ  ٕضبة 5:2اٌفاع اٌائ١ضٟ حٟ ٘اا اٌبحث ٠ىْٛ ِحممدً  ٕضبة 

 ثبلثبً: ًتبئح الجحث:

 ٔتٙٝ اٌبحث إٌٟ إٌتدئج اٌتد١ٌة: عد ثيب١ك ا صتبدٔة ٚثح١ًٍ اٌب١دٔدت إحظدئ١د ا

١ٌش ٕ٘دن ّٔؾ ل١دةٞ ِحدة أجّع ع١ٍٗ ِديال اٌشااودت اٌضا١دح١ة ٚاٌفٕادةق ِحاً اٌبحاثي  اً اختٍفاد أّٔادؽ صاٍٛوُٙ اٌم١ادةٞي  .1

اٌع١ٍّاةي  حدٌّٕؾ اٌم١دةٞ اٌضدئد ٘ٛ ّٔؾ اٌم١دة  اٌجّدع١ةي ثُ ّٔؾ اٌم١دة  اٌٛصي١ةي ١ٍ٠ٚٗ ّٔاؾ اٌم١ادة  ا جتّدع١اةي ثاُ ّٔاؾ اٌم١ادة 

 ٚأخ١ااً ّٔؾ اٌم١دة  اٌضٍب١ة.

 ٕ٘دن عاللة  ١ٓ ثحض١ٓ أةال اٌعد١ٍِٓ ٚ ١ٓ وً ِٓ اٌم١دة  اٌجّدع١ةي ٚاٌم١دة  اٌٛصي١ةي ٚاٌم١دة  ا جتّدع١ة. .2

١ٓ أةال عدَ ٚجٛة عاللة  ١ٓ ثحض١ٓ أةال اٌعد١ٍِٓ ٚاٌم١دة  اٌع١ٍّة ٚاٌم١دة  اٌضٍب١ةي ح١ث أْ ٌّٙد ثيث١ااً صاٍب١دً حاٟ ِضاتٜٛ ثحضا  .3

 اٌعد١ٍِٓ  ضبب عدَ ِااعدثُٙ اٌتٛا ْ  ١ٓ ا ٘تّدَ  ي٘دا  إٌّظّة ٚاحت١دجدت اٌعد١ٍِٓ.

ٌٚىٓ  دٌاغُ ِٓ أثفدق ِديال اٌشاودت اٌض١دح١ة ٚاٌفٕدةق ِحً اٌبحث عٍٝ ِّديصة اٌم١دة  اٌجّدع١ة ٚاٌٛصي١ة ٚا جتّدع١ة إ  أُٔٙ 

 -اٌفعدي اٌّيٍٛب ٠ٚاجع ذٌه إٌٝ:٠ٕتٙجْٛ ٘اٖ األّٔدؽ  شىً ِتٛصؾ ١ٌٚش  دٌشىً 

 ِاع ٚاٌعد١ٍِٓ اٌعًّ ثٛج١ٗ حِٟديال اٌشاودت اٌض١دح١ة ٚاٌفٕدةق ِحً اٌبحث  ٠ضتخدِٙد اٌتٟ ادةاي٠ة األصد١ٌب ثعديع -

 إ١ٌٗ. ٠ٕتّْٛ أُٔٙ اٌّديال ٠عتمد اٌاٞ ادةايٞ إٌّؾ

 أُٔٙ ِع اعتمدةُ٘ يعًّ ٚ  ثاوز عٍٝ اٌعد١ٍِٓاٌ عٍٝ ثاوز إةاي٠ة أصد١ٌبِديال اٌشاودت ٚاٌفٕدةق ِحً اٌبحث  اصتخداَ -

 . دٌعد١ٍِٓ ٚا ٘تّدَ  دٌعًّ ا ٘تّدَ  ١ٓ ٠ٛا ْ اٌاٞ إٌّؾ إٌٝ ٠ٕتّْٛ

 اٌعد١ٍِٓ. ثٛج١ُٙٙ حٟ ٠ٕتٙجٛٔٗ اٌاٞ اٌم١دةٞ  دٌّٕؾ ِديال اٌشاودت اٌض١دح١ة ٚاٌفٕدةق ِحً اٌبحث  عغ ِعاحة عدَ -

 ساثؼبً: تْط٘بد الجحث:

ألٔٗ أحؼً األّٔدؽ اٌم١دة٠ة اٌتٟ ثٙتُ  دٌعًّ ٚاٌعد١ٍِٓ عٍٝ حد صاٛالي حىٍّاد  اة  الم٘بدح الدوبػ٘خثعز٠ز إٌّؾ اٌم١دةٞ اٌّعتّد عٍٝ  .1

ا ٘تّدَ  ٙاا إٌّؾ وٍّد ودْ ثيث١اٖ ا٠جد ١دً حٟ ِضتٜٛ ثحض١ٓ أةال اٌعد١ٍِٓي عٓ ؽا٠اك اصاتثّدي اٌيدلادت اٌىدِٕاة ٌادٜ اٌعاد١ٍِٓ ِاع 

 ػدُ٘ حٟ اٌٛلد ٔفضٗ ٚث١ّٕة لدياثُٙ  دصتّااي ِٓ خالي  يل اٌثمة ٚا حتااَ اٌّتبدةي  ١ٓ اٌمدئد ٚاٌّاوٚص١ٓ.ثحم١ك ي

 حث اٌّديال عٍٝ عدَ ا عتّدة عٍٝ ّٔؾ اٌم١دة  اٌضٍب١ة حٟ اٌعًّ  ٔة ٠ؤثا  دٌضٍب حٟ ِضتٜٛ ثحض١ٓ أةال اٌعد١ٍِٓ. .2

اٌبحث اٌتخف١ف ِٓ اصتخداَ ّٔؾ اٌم١دة  اٌع١ٍّة ألٔٗ ٠ٙتُ أوثا  دٌجٛأب اٌف١ٕة حٟ ٠جب عٍٝ ِديال اٌشاودت اٌض١دح١ة ٚاٌفٕدةق ِحً  .3

 اٌعًّ ٠ٕٚضٝ اٌجٛأب ادٔضد١ٔة ِٚشدعا اٌعد١ٍِٓ ِّد ٠ؤثا  دٌضٍب حٟ ِضتٜٛ ثحض١ٓ أةائُٙ.

ب اٌخباات حاٟ ٘ااا اٌّجادي اثدحة اٌفاطة ٌّديال اٌشاودت اٌّبحٛثة ٌٍّشديوة حٟ ةٚيات ثدي٠ب١ة حٟ ِجدي اٌضٍٛن اٌم١دةٞ  وتضد .4

 ٚاٌتيب١ك حٟ اٌٛالع اٌعٍّٟ أثٕدل اٌعًّ.

 ا ٘تّدَ  تٛح١ا احت١دجدت اٌّٛظف١ٓ ٚثشج١ع حاق اٌعًّ. .5

اثخدذ ادجاالات اٌتظح١ح١ة ٌضٍٛن األّٔادؽ اٌم١دة٠اة األخااٜي ِآ خاالي إجااال ثٕظ١ّاٟ ِٕدصابي أٚ ثادي٠بُٙ عٍاٝ أصاٍٛب اٌم١ادة   .6

 اٌجّدع١ة.

ٌّاوٚص١ٓ ٚثحم١ك يػدُ٘ ِٓ خالي احتااُِٙ ٚ يل اٌثمة  ْ ذٌه صٛ  ٠عىش ِعٗ ٚ لُ٘ ٌٍّٕظّاة ٚأ٘اداحٙد ا ٘تّدَ  حدجدت ا .7

 ِٚٓ ثُ ثحض١ٓ أةائُٙ.

 اٌعًّ عٍٝ ثحم١ك أ٘دا  إٌّظّة ِع ِااعد  احت١دجدت اٌّٛظف١ٓ. .8

 الوشاخغ

ٌؼاابدؽ ادةاي  اٌعدِااة ٌٍّاااٚيي يصاادٌة ِدجضاات١ا غ١ااا قي ةٚي اٌم١اادة  اٌتفدع١ٍااة حااٟ ثحضاا١ٓ األةال 2011اٌد٘شااّٟي ٠ٛصااف  اآ ِيٙااٛي ل -

 ِٕشٛي ي اٌا٠دعي جدِعة ٔد٠ف اٌعا ١ة ٌٍعٍَٛ األ١ِٕة.

 قي ث١ّٕة اٌّٙديات اٌم١دة٠ة ٌٍّد٠ا٠ٓ اٌجدةي اٌيبعة اٌثد١ٔةي اٌمد٘ا ي ةاي اٌضّدح.2001اٌض١دي ع١ٍٛ  ل -

ةال اٌاٛظ١فٟ ِآ ٚجٙاة ٔظاا اٌعاد١ٍِٓ  ئِادي  ِٕيماة ِىاة اٌّىاِاةي قي األّٔادؽ اٌم١دة٠اة ٚعاللتٙاد  ادأل2004اٌشا٠في ؽالي عباد اٌٍّاه ل -

 يصدٌة ِدجضت١ا غ١ا ِٕشٛي ي اٌا٠دعي جدِعة ٔد٠ف اٌعا ١ة ٌٍعٍَٛ األ١ِٕة.
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قي يصدٌة ِدجضات١ا ةٚي اٌم١ادة  اٌتح١ٍ٠ٛاة حاٟ ثحضا١ٓ ِضاتٜٛ األاةل ٌادٜ اٌعاد١ٍِٓ  اددةاي  اٌعدِاة 2013اٌشىا ي ِٕظٛي عب١د ج١ّٙدْ ل -

 ي اٌا٠دعي جدِعة ٔد٠ف اٌعا ١ة ٌٍعَٛ األ١ِٕة.ٌٍّاٚي

قي اٌعاللاة  ا١ٓ األّٔادؽ اٌم١دة٠اة ٚاٌتّىا١ٓ ادةايٞي يصادٌة ِدجضات١ا غ١اا ِٕشاٛي ي عّادْي اٌجدِعاة األية١ٔاة 2007اٌعتت١بٟي ٘ال جٙادة ل -

 و١ٍدت اٌدياصدت اٌع١ٍد.

 ٌيبعة اٌثدٌثةي األيةْي ةاي ٚائً ٌٍٕشا ٚاٌتٛ ٠ع.قي اٌضٍٛن اٌتٕظ١ّٟ حٟ ِٕظّدت األعّديي ا2005اٌع١ّدْي ِحّٛة ص١ٍّدْ ل -

 قي اٌضٍٛن اٌتٕظ١ّٟ حٟ ِٕظّدت األعّديي اٌيبعة اٌخدِضةي األيةْي ةاي ٚائً ٌٍٕشا ٚاٌتٛ ٠ع.2010اٌع١ّدْي ِحّٛة ص١ٍّدْ ل -

 قي اٌم١دة  ادةاي٠ةي اٌا٠دعي و١ٍة اٌٍّه حٙد األ١ِٕة.2013اٌردِدٞي صعد ِحّد ل -

 قي اٌم١دة  ادةاي٠ة اٌتحٛي ٔحٛ ّٔٛذج اٌم١دةٞ اٌعدٌّٟي اٌا٠دع.2001صع١د لاٌمحيدٟٔي صدٌُ  ٓ  -

 قي اٌم١دة  ادةاي٠ة اٌتحٛي ٔحٛ ّٔٛذج اٌم١دةٞ اٌعدٌّٟي اٌيبعة اٌثد١ٔةي اٌا٠دعي ِىتبة اٌٍّه حٙد.2008اٌمحيدٟٔي صدٌُ  ٓ صع١د ل -

 اٌّتٛا ْي عّدْي ِؤصضة اٌٛياق ٌٍٕشا ٚاٌتٛ ٠ع.قي إةاي  األةال  دصتخداَ  يدلة األةال 2009اٌٍّىدٚٞي إ اا١ُ٘ ل -

 قي اٌم١دة  ٚادةاي ي اٌا٠دعي ِجٍة اٌّد٠ا .2011ا١ٌّٕفي إ اا١ُ٘ عبدهللا ل -

 قي ادةاي  اٌعدِة األصش ٚاٌٛظدئف ٚا ثجد٘دت اٌحد٠ثةي اٌا٠دع: ِىتبة اٌٍّه حٙد اٌٛؽ١ٕة.2011إٌّاي صعٛة ِحّد ٚآخاْٚ ل -

 قي األصد١ٌب اٌم١دة٠ةي األخالق اٌم١دة٠ةي إصتااث١ج١دت اٌتر١١اي اٌّجّٛعة اٌعا ١ة ٌٍتدي٠ب ٚإٌشاي اٌمد٘ا .2013ا٠ٌٛشٟي اٌض١د ِحّد ل -

قي اٌتجاديب اٌعد١ٌّاة اٌّت١ّاز  حاٟ ادةاي  اٌتا ٠ٛاةي إٌّظّاة اٌعا ١اة ٌٍتا ١اة ٚاٌثمدحاة ٚاٌعٍاَٛي 2000جااةات يعازتي ِٚاؤثّٓي ِٕاٝي ل -

 ثٛٔش.

 اٌم١دة  أصدص١دت ٚٔظا٠دت ِٚفد١ُ٘ي ةاي اٌىٕدٞي أي د.قي 2004حضٓي ِد٘ا ِحّد ل -

 قي اٌضٍٛن ادةايٞ ٚاٌتٕظ١ّٟ حٟ إٌّظّدت اٌّد١ٔة ٚاأل١ِٕةي اٌا٠دعي ِىتبة اٌشماٞ.2008حّزاٚٞي ِحّد ص١د ل -

 إيبة.ي األيةْي ّؽبعة اٌشعبي 4ؽيي ٌإلةاي  ٚاألعّدي اٌّبدةا ٚاألظٚ (2004).حي١ة حّٟٙ: ي  ١دة  -

 .اٌجدِع١ةي ِظا اٌداي ي)اٌمديات ٌتي٠ٛا صٍٛوٟ ٔفضٟ ِدخً(اٌتٕظ١ّٟ  قي اٌضٍٛن2009(ؽٗ  جد ا اٌاح١ُي عدؽف عبد -

 عاد اصاتااث١جٟي اٌيبعاة األٌٚاٝي ةاي ٚائاً ٌٍٕشاا ٚاٌتٛ ٠اع عّادْي  –قي إةاي  اٌّٛاية اٌبشا٠ة اٌّعدطاا  2005عم١ٍٟي عّاٚ ٚطفٟ ل -

 األيةْ.

 األيةْي ةاي  ٘اال.قي اٌم١دة  ادةاي٠ةي 2002والٌد ي ظد٘ا ل -

 ِدٜ اصتعداة ِديال األجٙز  اٌض١دح١ة حٟ ِظا ٌتيب١ك أصٍٛب حاق اٌعًّ. قي2007ِد٘اي ٔدة٠ة ل -

قي ةٚي  ااااِج اٌضااالِة ا١ٌّٕٙااة حااٟ ثحضاا١ٓ أةال اٌعااد١ٍِٓ  دٌّؤصضاادت اٌظاار١ا  ٚاٌّتٛصااية اٌجزائا٠ااةي يصاادٌة 2011ِشااعٍٟي  ااالي ل -

 ض١١اي جدِعة حاحدت عبدس.ِدجضت١اي و١ٍة عٍَٛ ا لتظدة ٚعٍَٛ اٌت

 قي اٌم١دة  ٚإةاي  ا  تىديي عّدْي ةاي طفدل ٌٍٕشا ٚاٌتٛ ٠ع.2012ٔجُي ٔجُ عبٛة ل -

قي ةٚي ِعااد١٠ا اٌضااالِة ٚاٌظااحة ا١ٌّٕٙااة حااٟ ثحضاا١ٓ أةال اٌعااد١ٍِٓ حااٟ اٌّؤصضاادت اٌظاار١ا  ٚاٌّتٛصاايةي يصاادٌة 2012٘اادايي  ختااٗ ل -

 ٚعٍَٛ اٌتض١١اي جدِعة لدطدٞ ِا دحي ٚيلٍة. ِدجضت١اي و١ٍة اٌعٍَٛ ا لتظدة٠ة ٚاٌتجدي٠ة
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Evaluation of the role of administrative leadership in improving employees performance in the 

tourism sector 

Abstract 

 This study aims to analyze the administrative status quo of tourism sector in Ismailia and to evaluate 

its role in improving the performance of employees. The research model includes administrative leadership 

style (an independent variable) and improvement of employees performance (a dependent variable). The 

results show that the collective leadership style has a positive impact on the improvement of performance. 

The study recommends strengthening the collective style. 
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