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 ملخص:

بئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٚذٜ ٘ذفذ اٌذساعخ ئٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ أُ٘ اٌظفبد اٌٛاعت رٛفش٘ب ٌٍم

اِزالن اٌمبدح اٌزشث١٠ٛٓ اٌؾب١١ٌٓ ٌٙزٖ اٌظفبد  اعزخذَ اٌجبؽش إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌّغؾٟ ٌّؼشفخ أُ٘ 

اٌظفبد اٌالصِخ ٌٍمبئذ اٌزشثٛٞ ِٚؼشفخ ِذٜ اِزالن اٌم١بداد اٌؾب١ٌخ ٌٙزٖ اٌظفبد ٚطُّ اعزجبٔخ 

اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ فٟ ِذ٠ٕخ اٌش٠بع  وأداح ٌغّغ ث١بٔبد اٌذساعخ،  ٚرىْٛ ِغزّغ اٌذساعخ ِٓ

، ِششفب(95ٚثٍغخ ػ١ٕخ اٌذساعخ )،٘ـ 1429/1430ٚؽجمذ االعزجبٔخ خالي اٌفظً  اٌذساعٟ اٌضبٟٔ 

أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٛافم١ٓ ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌظفبد  ٚرٛطٍذ اٌذساعخ ئٌٝ إٌزبئظ اٌزب١ٌخ:

أفشاد ، إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ اٌشخظ١خ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ

ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٛافم١ٓ ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌظفبد االعزّبػ١خ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ 

أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٛافم١ٓ ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ ، اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ

 ،اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ أ١ّ٘خ اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠غت أْ

أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٛافم١ٓ ثذسعخ ِزٛعطخ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد اٌشخظ١خ 

أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٛافم١ٓ ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ ، ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ

أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ، ؼ١ٍّخ "ا١ٌّٕٙخ" ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ  اٌزشث١٠ٛٓاٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد اٌ

ِٛافم١ٓ ثذسعخ ِزٛعطخ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍـظفبد االعزّبػ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش 

أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٛافم١ٓ ثذسعخ ِزٛعطخ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ  ،اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ

 ١ٍّخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ.اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد اٌؼ

 :مقدمة

 فن بأنها القٌادة وتعرف. التعلٌمٌة اإلدارة نجاح فً كبرى أهمٌة التربوٌة القٌادة تمثل
 هدف نحو الناس من جماعة لتوجٌه البشري السلوك فً التأثٌر فن أو البشرٌة الطبٌعة معاملة
 فن بأنها البعض جماعة وٌعرفها. اونهموتع واحترامهم وثقتهم طاعتهم تتضمن بطرٌقة معٌن
 بالنشاط تعنً أنها إذ ذاتها، بحد اإلدارة ولٌس اإلدارة فن تعنً فهً. فٌهم والتأثٌر الناس توجٌه
 والقائد. الدٌنامٌكٌة أو المتحركة الحالة إلى الساكنة الحالة من ٌنقله ألنه اإلداري الجهاز فً المؤثر
 والرقابة والتحفٌز والتنسٌق التوجه على القدرة فً متمثل الفن ذلك ٌمارس الذي هو اإلداري
 استخدام یعل القدرة وفً المطلوبة، األهداف لتحقٌق معه ٌعملون الذٌن الناس من لعدد بالنسبة
 مواقف فً االستمالة أو التأثٌر على القدرة وفً الضرورة، أو االقتضاء عند الرسمٌة السلطة
 (6۷ ص ،۰۲۲4 عظوي،. )أخرى

ي القٌادة التربوٌة دورا بارزا فً قٌام جمٌع العاملٌن فً المؤسسات التربوٌة تؤدو
بواجباتهم فً تحقٌق العملٌة التربوٌة ألهدافها، وللقائد الدور المهم فً تنمٌة الناحٌة القٌادٌة فً 

فلٌست القٌادة إال تأدٌة ، اآلخرٌن عن طرٌق ما ٌقدمه من دور رائد فً قٌادة العملٌة التربوٌة
الدوار ومسئولٌات ٌؤدي حسن القٌام بما وكفاٌته فً نجاح القائد التربوي فً مهامه الوظٌفٌة 
والقٌادٌة، وتمثل القٌادة التربوٌة أهمٌة كبٌرة فً نجاح اإلدارة التعلٌمٌة، والقٌادة نفسها عملٌة 

مفهوم الدور فالقائد فً موقف ما قد ٌكون تابعا فً موقف أخر، لذلك فقد ارتبط مفهوم القٌادة ب
وبنمط شخصٌة القائد والمهارات اإلدارٌة التً وجب على رجل اإلدارة التعلٌمٌة أن ، والمسئولٌة

ٌعد التعلٌم مسئولٌة وطنٌة (. ۳۰۳، ص۰۲۲۷، ٌتصف بها لضمان نجاحه فً العمل والمعاٌطة
تكنولوجٌة  وتلقً هذه إلى المسئولٌة على إدارات التعلٌم ضرورة خلق بٌئة تعلٌمٌة، واجتماعٌة

تسمح إلطراف العملٌة التعلٌمٌة مواجهة التحدٌات المتالحقة والقفزات ، إنتاجٌة استثمارٌة فعالة
من هذا المنطلق تؤدي اإلدارة  . وفً مجال سوق العمل، المتصارعة فً مجال المعرفة والتقنٌات

قدرة اإلدارة التربوٌة  على اعتبار إن قوة التربٌة والتعلٌم تكمن فً، دورا إنسانٌا ودورا قٌادٌا
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وتتطلب هذه المسئولٌات من اإلدارة التربوٌة توفٌر قائد تربوي واع ٌتخذ ، ولٌس فً مادة التعلٌم
وإشراكه فً صنع القرار ، منهجٌة قائمة على احترام اإلنسان وتؤمن بقٌمة الفرد وقدرته واتجاهاته

داري بان القٌادة هً جوهر العملٌة من هنا ذهب الكثٌر م ن رجال الفكر اإل، وتحمل المسئولٌة
وإنما مفتاح اإلدارة وان أهمٌة مكانتها ودورها نابع من دورها اإلنسانً الذي ٌسري فً ، اإلدارٌة

 (.۱۱۷ص، ۰۲۲۷، كل جوانب العمل اإلداري. الحرٌري، جالل، إبراهٌم

 ٍشنيت اىذساعت:  

اٌم١بد٠خ اٌّإٍ٘خ ا١ٌّّضح ْ ِشىٍخ إٌظُ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّؼبطشح رىّٓ فٟ ٔمض اٌؼٕبطش ئ

فبٌىٛادس اٌم١بد٠خ فٟ ِخزٍف ِغز٠ٛبد ا٦داسح ، ثخظبئض ِٚبد اٌفشد اٌمبدس ػٍٝ اٌم١بَ ثٙزٖ اٌّّٙخ

اؽذ اٌّذخالد اٌشئ١غ١خ فٟ إٌظبَ اٌزؼ١ٍّٟ اٌزٞ ال ٠ٕظٍؼ ( اٌزٕف١ز٠خ، اٌزشث٠ٛخ )اٌؼ١ٍب، اٌٛعطٝ

 (.۸۱ص ، ٖ ۸۲۶۱، ٚاٌزى١ف )اٌؾشثٟؽبٌٗ ثذْٚ ل١بداد رشث٠ٛخ ٔبعؾخ لبدسح ػٍٝ اٌؼطبء 

ئْ اٌم١بدح اٌزشث٠ٛخ ٚفٟ ؽ١ٍؼزٙب ل١بداد ا٦داسح اٌّذسع١خ رٛاعٗ اٌىض١ش ِٓ اٌّشىالد 

ٚاٌزؾذ٠بد اٌّزغبسػخ اٌزٟ رشىً ػغٛؽب ِزضا٠ذح ٔز١غخ ٌغشػخ رغ١ش ظشٚف اٌؾ١بح اٌّزطٛسح 

االفزمبس ئٌٝ فٍغفخ  : زؾذ٠بدٚاٌّزغذدح ٚاٌزٟ أطجؾذ رّضً ٘بعغب ٌٙب ِٚٓ ث١ٓ ٘زٖ اٌّشىالد ٚاٌ

ٚاالفزمبس ئٌٝ ِؼب١٠ش ٚاػؾخ ِٚؾذدح ، ٚاػؾخ ِٚؾذدح اٌّؼبٌُ ؽٛي ا٦داسح اٌّذسع١خ ثشِزٙب

ٌٍزؾمك ِٓ ِذٜ رٕف١ز ا٤٘ذاف ٚاالفزمبس ئٌٝ ئعزشار١غ١خ ٚخطؾ ٚاػؾخ ِٚؾذدح رزشعُ اٌفٍغفخ ئٌٝ 

م١بداد اٌزشث٠ٛخ لجً اٌخذِخ ٚئصٕبئٙب،. ٚالغ ٍِّٛط، االفزمبس ئعزشار١غ١خ ِؾذٚدح ٦ػذاد ٚرذس٠ت اٌ

ٚاالفزمبس ئٌٝ وض١ش ِٓ اٌم١بداد اٌزشث٠ٛخ )ِذساء اٌّذاسط اٌّإٍ٘خ ٚاٌّذسثخ ػ١ٍّب ٚرشث٠ٛب ٚف١ٕب 

١ِٕٙٚب، االفزمبس ئٌٝ ِؼب١٠ش ٚاػؾخ ِٚؾذدح ٌٍؾىُ ػٍٝ ٔغبػ اٌؼًّ ا٦داسٞ ٚ فؼب١ٌزٗ، ٚاالفزمبس 

صِخ ٚاالفزمبس ئٌٝ اٌؾٛافض اٌّبد٠خ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ اٌّغض٠خ ٌٍم١بداد ئٌٝ اٌٛعبئً ٚا٤عٙضح اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌال

اٌزشث٠ٛخ، ِّب ٠شغؼٙب ػٍٝ االعزّشاس فٟ إٌّٙخ ٚػذَ االٌزفبد أٚ اٌزفى١ش ثّضاٌٚخ ِٕٙخ أخشٜ ثؼذ 

ػٕذ رٌه سأٜ اٌجبؽش أ١ّ٘خ اٌزؼشف ػٍٝ ، ( 443َ، ص ۶۰۰۲أمؼبء فزشح اٌذٚاَ. )اٌّؼب٠طخ، 

ؽزٝ ٠ّىٓ ِؼشفزُٙ ٚئؽالٌُٙ ِٕبطت ل١بد٠خ فٟ  إٌبعؼ ٚؽظش ٘زٖ اٌظفبدطفبد اٌمبئذ اٌزشثٛٞ 

 : ٚػ١ٍٗ ٠ّىٓ ط١بغخ ِشىٍخ اٌذساعخ ثبٌغإاي اٌشئ١ظ اٌزبٌٟ، ِذاسعٕب

 . ِب طفبد اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ فٟ ِذ٠ٕخ اٌش٠بع؟

 أعئيت اىذساعت: 

اعزّبػ١خ ػ١ٍّخ( ، ١ِٕٙخ، شخظ١خ) مبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼِب ٌظفبد اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌ .1

 :ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ.؟

االعزّبػ١خ، اٌؼ١ٍّخ ِٓ  ِذٜ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد اٌشخظ١خ ا١ٌّٕٙخ ِب .2

 ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ؟ 

االخزالف  عخ رؼضیً٘ رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ث١ٓ ارغب٘بد أفشاد ػ١ٕخ اٌذسا .3

 اٌخجشح(؟، اٌؼّش، اٌّإً٘ اٌذساعٟ) ِزغ١شارُٙ

 أهذاف اىذساعت: 

اٌشخظ١خ، ا١ٌّٕٙخ،  . رؼشف أُ٘ اٌظفبد اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ .1

 . االعزّبػ١خ، اٌؼ١ٍّخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ

، االعزّبػ١خ، ا١ٌّٕٙخ، خظ١خاٌش) رؼشف ِذٜ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد .2

  . ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ( اٌؼ١ٍّخ

 (. ٚاٌؼّش، اٌخجشح اٌّإً٘ اٌذساعٟ،) رؼشف ٚعٙخ ٔظش أفشاد اٌذساعخ ثبخزالف ِزغ١شارُٙ .3
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 -أهَُت اىذساعت: 

فبٌمبئذ إٌبعؼ ، ئْ ػ١ٍّخ اٌم١بدح أِش ػشٚسٞ رؾزّٗ اٌزفبػالد ث١ٓ ا٤فشاد ٚاٌغّبػبد

ِٕظش ِٚٛعٗ ٥ٌفشاد فٟ عٍٛوُٙ ِٚٛالفُٙ ٔؾٛ ا٤٘ذاف اٌّشزشکخ دْٚ ئخالي ثبٌٕظبَ سل١ت ٚ

 (. ۶۲ص ، ٖ ۸۲۶۱، اٌؼبَ )اٌؼغّٟ

ٚرىزغت ٘زٖ اٌذساعخ ِٓ أ١ّ٘خ اٌمبئذ اٌزشثٛٞ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚا٤دٚاس اٌّزؼذدح اٌزٟ 

اٌّشعٛح ِٕٙب ٌٚٙزا رؼذدد  ٠مَٛ ثٙب ؽ١ش رمغ ػ١ٍٗ ِغإ١ٌٚخ ل١بدح اٌّذسعخ ٔؾٛ رؾم١ك ا٤٘ذاف

اٌذساعبد اٌزشث٠ٛخ اٌزٟ رؾذد ِٛطفبد اٌمبئذ اٌغ١ذ ِٚب ٘ٛ ِطٍٛة ِٕٗ عٛاء ِٓ ؽ١ش اٌشخظ١خ 

أٚ ا٤ػذاد إٌّٟٙ أٚ اٌمذساد ٚاالعزؼذاداد ِٓ ٘زا إٌّطٍك ػ١ٍٕب أْ ٔؾذد اٌظفبد اٌشخظ١خ 

 . اٌالصِخ اٌزٟ ٠غت رٛفش٘ب فٟ ِذ٠ش اٌّذسعخ وٛٔٗ لبئذا رشث٠ٛب

 دذود اىذساعت: 

رشًّ ؽذٚد اٌذساعخ اٌّىب١ٔخ ِىبرت اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّذ٠ٕخ اٌش٠بع. اٌؾذ  : اٌؾذ اٌّىبٟٔ .1

 - ۸۲۶۱رُ اٌجذء فٟ ٘زٖ اٌذساعخ خالي اٌفظً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ ِٓ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ  : اٌضِبٟٔ

۸۲۰ .ٖ 

١ٓ ِٚذی رٛفش طفبد اٌمبئذ اٌزشثٛٞ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث٠ٛ : اٌؾذ اٌّٛػٛػٟ .2

 اٌظفبد اٌٙبِخ فٟ لبدح اٌّذاسط ثّذ٠ٕخ اٌش٠بع.

 ٍظطيذبث اىذساعت:

جمع صفة وتعنً الوصف والنعت وما ٌقوم به الموصوف والعالمة التً ٌعرف با   الصفات:
جمع صفة وهً ما  : التعرٌف اإلجرائً للصفات(. | ۸۳۳م، ص۱۸۹۱الموصوف )مسعود، 

ٌعرف فٌدلر  : القائد التربوي . ما أن تكون وراثٌة أو مكتسبةوهً إ . ٌتسم به الفرد دون غٌره
ومهمته فٌها العمل على توجٌه ، القائد التربوي انه الفرد الذي ٌكون ضمن أعضاء المجموعة

وتنسٌق أنشطة المجموعة التً تتعلق بمهام المؤسسة التعلٌمٌة. )الحرٌري، جالل، إبراهٌم، 
هو ذلك القائد الذي ٌمتلك  : ً البحث للقائد التربوي هووالتعرٌف اإلجرائً ف(. ۱۱۹ص، ۰۲۲۷

، وٌهتم بمشاعر العاملٌن معه، ولدٌه القدرة العالٌة على اإلقناع، رؤٌة مستقبلٌة ٌسعى لتحقٌقها
ولدٌه قدرة على اإلبداع واالبتكار فً ، وٌشجع زمالءه دوما على االرتقاء والتطوٌر فً أعمالهم

 باحث فً القائد التربوي هو مدٌر المدرسة(.ٌقصد ال . المٌدان التربوي

هو المسئول األول فً المدرسة وهو المشرف على جمٌع األنشطة التربوٌة   مدٌر المدرسة: 
والتعرٌف (. ۱۱۲ه، ص۱۲۰۸والتعلٌمٌة واإلدارٌة واالجتماعٌة. )وزارة التربٌة والتعلٌم، 

ٌة كاملة عن كل ما ٌحدث وٌقع داخل هو ذلك الشخص المسئول مسئول : اإلجرائً المدٌر المدرسة
أسوار المدرسة من عملٌات تربوٌة وتعلٌمٌة وثقافٌة واجتماعٌة. المشرف التربوي: والتعرٌف 

 اإلجرائً له هو ذلك الشخص المسئول عن تطوٌر أداء المعلمٌن مهنٌا.

 اىذساعبث اىغببقت:

تقٌةةٌم أداء القٌةةادة  هةةدفت وضةةع دلٌةةل لبنةةاء نمةةوذ  : (Clark, 2000) ۰۲۲۲دراسةةة كةةالرك  .1

حشةد   نمةوذ  الكفاٌةات طرٌقةة مةن خمةس مراحةل هةً: اعتمادا علةى الكفاٌةات، واتبعةت لبنةاء
 تصةةنٌف، بنةةاء المؤشةةرات السةةلوكٌة لكةةل إجةةراء، ٌتعهةةد ببنةةاء قائمةةة اإلجةةراءات فرٌةةق عمةةل

( كفاٌةة 66وتوصةلت الدراسةة إلةى تحدٌةد )، اختبار صدق النمةوذ ، ترقٌم كل صنف، البٌانات
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الكفاٌةات القٌادٌةة ، ( كفاٌةة۰۷جزئٌة موزعة على ثالث فئات هً: الكفاٌات المحورٌةة وفٌهةا )
 ( کفاٌات.4الكفاٌات المهنٌة وفٌها )، ( كفاٌة۰۸وفٌها )

هةةةدفت قٌةةةاس مةةةدى معرفةةةة مةةةدٌري المةةةدارس  : (Yamada,2666) ۰۲۲۲دراسةةةة ٌامةةةادا  .2

لكةً ٌقومةوا بةأدوارهم القٌادٌةة والتربوٌةة  ةاالبتدائٌة بالمفاهٌم الخاصة بكفاٌةات القٌةادة التربوٌة
وضع أسةاس معرفةً تقةوم علٌةه القةرارات مسةتقبال فٌمةا ٌتعلةق باسةتخدام القٌةادة ، بأحسن وجه

وقةد ، التربوٌة لدى مدٌري المدارس االبتدائٌة كً تكون وسٌلة لبلةو  التةدرٌس والةتعلم الفاعةل
ارس االبتدائٌة أجروا تقٌٌما ذاتٌا مرتفعا إن مدٌري المد  توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها:

الكفاٌات المطلوبة فً القٌةادة التربوٌةة باسةتطالع الةرأي بصةورة  ألنفسهم فً القسم الذي تناول
عٌنةة  -ٌةرى المةدٌرون، بالمسةؤولٌات ألنفسهم فةً القسةم الخةاص تفوق التقدٌرات التً منحوها

 لةى أداء مسةؤولٌاتهم تجةاه عملهةم فةًأن هنةاك مةؤثرات مهمةة تةؤثر فةً قةدرتهم ع -الدراسةة 
اإلدارٌةة، جةنس العةاملٌن، عةدد  اإلعةداد التربةوي، الخبةرة : المدارس ومن أهةم هةذه المةؤثرات

وقةةد أوصةةى الباحةةث بضةةرورة قٌةةام  العةةاملٌن الةةذٌن ٌشةةرف علةةٌهم المةةدٌر، حجةةم المدرسةةة.
بةار المةدٌرٌن مةن أهةم مهةام القٌةادة باعت الجامعات والمنةاطق التعلٌمٌةة بتةدرٌب المةدٌرٌن علةى

 القٌادات التربوي الفاعلة.

دراسة العالقةة  تهدف (Hefferman and others 2000) ۰۲۲۲دراسة هٌفرمان وآخرون  .3

الكفاٌةات ومعةدل المترٌةرات األخةرى وتشةمل هةذه  بٌن تبً إدارة الموارد البشرٌة المبنٌة علةى
وصةةلت الدراسةةة إلةةى نتةةائج مةةن وت، إدارٌةةة عدٌةةدة بةةادارة المةةوارد البشةةرٌة خصةةائص الدراٌةةة
الدراٌةة بةالموارد ، أن تبنةً الكفاٌةات مةن قبةل المنظمةات ٌتوافةق مةع المترٌةرات اآلتٌةة  :أهمها

المكافةة ت  وجةةود إسةةتراتٌجٌة إلدارة المةةوارد البشةةرٌة، نسةةبة : وهةةً، البشةةرٌة ومترٌراتهةةا
الخصةائص ، إحصةائٌة المصروفة على التدرٌب، تحلٌل الوظٌفة واختبارها، وقد كان لها داللة

الزمنٌة التً قضتها  األشخاص الذٌن تم توظٌفهم، طول المدة عدد : المنظمٌة ومترٌراتها وهً
األداء التنظٌمةً ومترٌراهةا ، كان لها أثر علةى المترٌةرات التابعةة المنظمة بالعمل باٌرلندا، وقد

تةرجح ، لةة إحصةائٌة أٌضةالهةا دال المبٌعات، الفوائد، وقد كان وهً: معدل تدوٌر العمل، زٌادة
الكفاٌةةات  األعمةةال السةةابقة فةةً األدب األكةةادٌمً أن التطبٌقةةات العالٌةةة األداء العمةةل مثةةل آخةةر

 ترتبط بخصائص المنظمة وتنعكس على أداء أفضل الشركات.

درجةةة ممارسةة مةةدٌري المةدارس للسةةلوك القٌةةادي  هةدفت تعةةرف: م(۰۲۲۰دراسةة أبوجلبةةان ) .4
وقةام ، ٌة والتعلٌم فً محافظة جرش باألردن، من وجهة نظةر المعلمةٌنالفعال فً مدٌرٌة الترب

( فقةةرة 47باعةةداد أداة للدارسةةة لتحدٌةةد أهةةم مجةةاالت السةةلوك القٌةةادي، تكونةةت مةةن )، الباحةةث

المحال اإلداري، والمجال الفن، ومحال العالقات اإلنسانٌة، :  )أربعة محاالت هً وزعت على
أن : (. وقةةد توصةةلت الدارسةةة إلةةى عةةدد مةةن النتةةائج أهمهةةاالمدرسةةة والمجتمةةع المحلةةً ومجةةال

السلوك القٌادي الفعال من وجهة نظر المعلمٌن تعتبر جٌدة، حٌث بلغ المتوسةط  درجة ممارسة
( 5( من الدرجة الكلٌة للمقٌةاس وهةً )3118الممارسات على المقٌاس الكلً ) الحسابً لدرجة
وأن أكثةر المجةاالت ممارسةة مةن قبةل مةدٌر مؤشةرا جٌةدا لدرجةة الممارسةة.  درجات، وتعتبر

المجةال : المدرسة. من وجهة نظر المعلمٌن، مرتبةة تنازلٌةا حسةب الةدرجات المعٌارٌةة كةاآلتً
األولةةى، والمدرسةةة والمجتمةةع المحلةةً فةةً المرتبةةة الثانٌةةة، وفةةً المرتبةةة  اإلداري فةةً المرتبةةة
 واألخٌرة المحال الفنً.اإلنسانٌة، وفً المرتبة الرابعة  الثالثة مجال العالقات

 هدفت تعةرف أهةم الصةفات الواجةب توافرهةا فةً القائةد اإلداري( ـه 1424) دراسة الدوسري .5

 والتربةةوي النةةاجح مةةن وجهةةة نظةةر كةةل مةةن مةةدٌري المةةدارس المتوسةةطة والثانوٌةةة ورؤسةةاء
ا إذا وكذلك التعرف على م ،بوٌٌن بالمملكة العربٌة السعودٌةالتربوي والمشرفٌن التر اإلشراف
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كانت هناك فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن وجهات نظةر كةل مةن مةدٌري المةدارس المتوسةطة 
ورؤساء اإلشراف التربوي والمشرفٌن التربوٌٌن بالمملكة العربٌة السعودٌة حول أهم  والثانوٌة
مم الباحةث االسةتبانة ولقةد صة ، القائةد اإلداري والتربةوي النةاجح الواجب توافرها فً الصفات

( وهذا ومؤشةر مرتفةع بالنسةبة لفقةرات االسةتبانة ممةا ٌعطةً قناعةة بةأن أداة ۸۰۲) غ ثباتهاوبل
. تكةةون مجتمةةع الدراسةةة مةةن مةةدٌري المةةدارس المتوسةةطة لقٌاسةةهوضةةعت  االسةةتبانة تقةةٌس مةةا
اإلشراف التربوي والمشرفٌن التربوٌٌن الذٌن شةاركوا فةً بةرامج الةدورات  والثانوٌة ورؤساء
فً مركز الدورات التدرٌبٌة بكلٌة التربٌة بجامعة أم القرى الةذٌن ٌمثلةون  قدتالتدرٌبٌة التً ع

( مةةةدٌرا للمةةةدارس ۳۲( مةةنهم )48بالمملكةةةة العربٌةةة السةةةعودٌة وعةةةددهم ) المنةةاطق التعلٌمٌةةةة

من أبرز النتةائج ، وراف التربوي والمشرفٌن التربوٌٌنرئٌس لإلش (۱۹المتوسطة والثانوٌة و)
أهم الصفات الواجةب توافرهةا فةً القائةد اإلداري والتربةوي   احث ما ٌلً:التً توصل إلٌها الب

- 4, 5) الناجح والتً حصلت على درجة موافق تماما وتتراوح متوسةطاتها الحسةابٌة مةا بةٌن
( صةفة مةن صةفات القائةد النةاجح وكةذلك صةفات القائةد 147) ( صفة من أصل۹۲( وعددا )5

، 4، ۱6۷راوح متوسةةطاتها الحسةةابٌة مةةا بةةٌن )موافةةق وتتةة األخةةرى التةةً حصةةلت علةةی درجةةة
أظهةرت نتةائج ، ( صفة من صفات القائد النةاجح147) ( صفة من أصل6۷( عددها )4، 4۷۹

الدراسة أن هناك فةروق ذات داللةة إحصةائٌة بةٌن أراء مةدٌري المةدارس المتوسةطة والثانوٌةة 
( صةةفة 147ل )( صةةفة مةةن أصةة۱۹ورؤسةةاء اإلشةةراف التربةةوي والمشةةرفٌن التربةةوٌٌن فةةً )

هةم فةً ؤراآوجمٌعها لصالح رؤساء اإلشراف التربوي والمشرفٌن التربوٌٌن فً حٌن تطابقت 
 ( صفة من صفات القائد اإلداري والتربوي الناجح.۱۰۸)

المدرسةٌة  هدفت تعةرف الكفاٌةات المهنٌةة الالزمةة لمشةرفً اإلدارة : م(۰۲۲4دراسة الحماد ) .6

رف علةةى مةةدى وعةةً مشةةرفً اإلدارة المدرسةةٌة بالكفاٌةةات بالمملكةةة العربٌةةة السةةعودٌة، والتعةة
عنهم، ومدى  المسئولٌنالمهنٌة الالزمة لهم من وجهة نظرهم ونظر مدٌري اإلشراف التربوي 

بالكفاٌات المهنٌةة  اختالف وجهات نظر عٌنة الدراسة فً مدى وعً مشرفً اإلدارة المدرسٌة
العلمً، الخبرة فً مجةال اإلشةراف التربةوي المؤهل ) الالزمة لهم باختالف مترٌرات الدراسة

والدورات التدرٌبٌة( وقد شةملت الدراسةة جمٌةع مشةرفً اإلدارة المدرسةٌة ومةدٌري اإلشةراف 
وقةةد ـ، هةة 1425/  1424التربةةوي فةةً مختلةةف منةةاطق المملكةةة وطبقةةت فةةً العةةام الدراسةةً 

لمهنٌةة الالزمةة لمشةرفً توصلت الدراسة إلى نتائج متعةددة مةن أهمهةا: بنةاء قائمةة بالكفاٌةات ا
( مجاال و كل محال ٌحوي مجموعة من عناصر الكفاٌةات ۱۱اإلدارة المدرسٌة اشتملت على )

( عنصةةر، وأن مشةةرفً اإلدارة المدرسةةٌة فةةً المملكةةة بشةةكل عةةام ٌعةةون ۱۲۲بلةةغ عةةددها )
وٌدركون الكفاٌات المهنٌةة الالزمةة لهةم بدرجةة عالٌةة، وأن أعلةى عنصةر كفاٌةة ٌعٌةه مشةرفو 
اإلدارة المدرسٌة هو "إقامة عالقات طٌبة مع مةدٌري المةدارس مبنٌةة علةى التقةدٌر واالحتةرام 
المتبةةادل" وأقةةل عنصةةر كفاٌةةة هةةو إجةةراء البحةةوث العلمٌةةة التةةً تتعلةةق بالمشةة الت التعلٌمٌةةة 

وأظهرت نتائج الدراسة كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائٌة ، والتربوٌة وفق المنهج العلمً
م بالكفاٌةات المهنٌةة ي اإلشراف التربوي ومشرفً اإلدارة المدرسٌة حول مدى وعٌهبٌن مدٌر

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن أفراد عٌنة الدراسة حةول مةدى وعةی ، الالزمة لهم
مشرفً اإلدارة المدرسٌة بالكفاٌةات المهنٌةة الالزمةة لهةم بةأختالف مترٌةري الدراسةة )المؤهةل 

وأظهرت الدراسة كذلك وجةود فةروق ذات داللةة إحصةائٌة بةٌن  ، لتدرٌبٌة(العلمً والدورات ا
أفراد عٌنة الدراسة لمحة حول مدى وعً مشرفً اإلدارة المدرسٌة بالكفاٌات المهنٌةة الالزمةة 

كفاٌة صنع القةرار، والتقةوٌم والدراسةات والبحةوث. وذلةك بةاختالف  لهم فً المجاالت اآلتٌة: 
 التربوي.اإلشراف  الخبرة فً مجال
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هدفت إلى تحدٌد الكفاٌةات األساسةٌة لمةدٌري مةدارس التعلةٌم العةام  : (۰۲۲۳دراسة العرٌنً ) .7
فً المملكة العربٌة السعودٌة، ومن ثم بناء مقٌةاس الكفاٌةات األساسةٌة لمةدٌري مةدارس التعلةٌم 
عةا منشقا من الكفاٌات وكذلك هةدفت إلةى التعةرف علةى الفةروق بٌةنهم فةً ممارسةة الكفاٌةات تب

لمترٌةةرات الدراسةةة وهةةً )المؤهةةل العلمةةً والخبةةرة فةةً اإلدارة المدرسةةٌة والمرحلةةة الدراسةةٌة 
وتوصلت الدراسة إلى النتةائج التالٌةة: بنةاء قائمةة كفاٌةات لمةدٌري مةدارس  التعلٌمٌة( والمنطقة

( بعةةدا وكةةل بعةةد ٌحةةوي ۱۰فةةً المملكةةة تتصةةف بالموضةةوعٌة اشةةتملت علةةى ) التعلةةٌم العةةام
( عنصةةرا، وبنةةاء مقٌةةاس الكفاٌةةات األساسةةٌة 96عناصةةر الكفاٌةةات بلةةغ عةةددها ) مجموعةةة مةةن

لمدٌري مدارس التعلٌم العام فً المملكة على ضوء قائمة الكفاٌات التً أعدها الباحةث وتكةون 
وأظهةةرت ، ( عناصةةر سةةالبة4( عنصةةرا منهةةا )۹۰علةةی ) اشةةتملتبعةةدا  (۱۰المقٌةةاس م ن )

العام فً المملكة ٌمارسون كفاٌاتهم األساسةٌة بدرجةة عالٌةة  الدراسة أن مدٌري مدارس التعلٌم
حٌث بلغ عالٌة حٌث بلغ المتوسط الحسابً العةام لدرجةة ممارسةة الكفاٌةات األساسةٌة مةن قبةل 

فةروق ذات داللةة إحصةائٌة عنةد  ( درجات، وعدم وجود5( من أصل )3,  96) أفراد الدراسة

راد الدراسة فً ممارستهم للكفاٌات األساسٌة ( أو أقل بٌن متوسطات درجات أف۲٫۲۰مستوی )
 تبعا لمترٌر المؤهل العلمً ومترٌر المرحلة الدراسٌة والخبرة والمنطقة.

( هدفت تحدٌد الكفاٌات التخطٌطٌة الالزمة لمدٌري التربٌة والتعلٌم فةً ۰۲۲4دراسة الكرٌدا ) .8

ٌري التربٌةة والتعلةٌم فةً التعرف على مةدى أهمٌةة الكفاٌةات التخطٌطٌةة الالزمةة لمةد، المملكة
تعرف الفروق الفردٌةة فةً ، المملكة فً ضوء مهامهم وأعمالهم المكلفٌن بها من وجهة نظرهم

تقةدٌم  ، إجابات أفراد الدراسةة بةاختالف مترٌةرات الدراسةة العمةل، المؤهةل الخبةرة، التةدرٌب(
الكفاٌةات  الجةمتصور مقترح لبرنامج تدرًٌ ٌهةدف إلةى تطةوٌر مةدٌري التربٌةة والتعلةٌم فةً 

صنفت الكفاٌات التخطٌطٌة إلى ثالثة   وقد توصلت الدراسة على نتائج من أهمها:، التخطٌطٌة
، مرحلة إعداد الخطةة وتنفٌةذها ،مرحلة التشخٌص  محاور أساسٌة وفقا لمراحل التخطٌط هً:

ا الثالثةة ( كفاٌةة بمحاورهة۷۰إن جمٌع الكفاٌات التخطٌطٌة وعددها )، مرحلة المتابعة والتقوٌم
عدم وجود فروق ذات داللة ، مهمة أو متوسطة األهمٌة من وجهة نظر مدٌري التربٌة والتعلٌم
تقةدٌم تصةور مقتةرح لبرنةامج ، إحصائٌا بٌن إجابات أفراد الدراسة باختالف مترٌرات الدراسة

جال تدرًٌ فً ضوء نتائج الدراسة ٌهدف إلى تطوٌر مدٌري التربٌة والتعلٌم فً المملكة فً م
 الكفاٌات التخطٌطٌة.

  التعلٌق على الدراسات السابقة:

بعضها  من خالل استعراض الدراسات السابقة ٌجد الباحث إن هذه الدراسات تلتقً مع
تحدٌدها لفئة  فً فً تناول موضوع صفات القائد التربوي كما اتفقت مع بعضها البعض البعض

 القٌادة التربوٌة فمعظمها تناول مدٌري المدارس

القٌادة بفئة  ةئكفئة للقٌادة التربوٌة بٌنما هناك دراسات أخرى مثل دراسة حماد حددت ف
البعض فً اعتمادها لالستبانة كأداة  هذه الدراسات مع بعضها مشرفً اإلدارة المدرسٌة كما اتفقت

نما جزء المتبع إال وهو المنهج الوصفً بٌ المنهج لجمع بٌانات الدراسة واتفقت نسبة كبٌرة منها فً
، منها اعتمد المنهج المقارن بٌنما هناك دراسات أخرى منها اعتمدت المنهج الوصفً التحلٌلً

المنهج أو األداة  كثٌرة بٌن الدراسات السابقة فٌما بٌنها سواء من حٌث وكما أن هناك جوانب اتفاق
سات فٌما بٌنها الدرا أو الموضوع إال أن هذا ال ٌجعلنا نرفل عن جوانب اختالف مهمة بٌن هذه

المجتمع المستهدف وفً أمكنة  ومن أهم هذه الجوانب أن هذه الدراسات قد اختلفت فٌما بٌنها فً
ورغم اختالف بعض هذه الدراسات فٌما  إجرائها وكذلك فٌما توصلت إلٌه من نتائج وتوصٌات.

 فً موضوع الدراسة وثٌق بالدراسة الحالٌة وخاصة بٌنها إال أنها جمٌعها كانت لها عالقة وارتباط
منها تشابهت مع هذه الدراسة فً المنهج المتبع وهو المنهج  كما أن الكثٌر( صفات القائد التربوي)
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نتائجها مع نتائج الدراسة الحالٌة فأن هذا األمر سٌتم  اختالف الوصفً أما فٌما ٌتعلق باتفاق أو
 توصل إلى نتائج هذه الدراسة.الفصل الرابع من هذه الدراسة عند ال فً التطرق له بالتفصٌل

وبٌن  بٌن هذه الدراسات فٌما بٌنها أو بٌنها وبصرف النظر عن جوانب االتفاق واالختالف
الدراسات حٌث  الدراسة الحالٌة فأن الباحث قد حقق العدٌد من الفوائد من خالل اطالعه على هذه

دراسته وكذلك استفاد  ناء أداةاستفاد الباحث من هذه الدراسات فً طرٌقة تنظٌمه لدراسته وفً ب
وفً دعم ، تحدٌد منهج دراسته منها فً كتابة أدبٌات صفات القائد التربوي كما استفاد منها فً

على مدى  الدراسات الحالٌة للتعرف كما استفاد من نتائجها لمقارنتها من نتائج، نتائج الدراسة
 السابقة بٌن نتائج الدراسات االتفاق واالختالف

 اىَفبهٍَُ:اإلطبس 

 : مفهوم القٌادة

عملٌة ٌتم عن طرٌقها إثارة اهتمام اآلخرٌن وإطالق طاقاتهم  نهابأٌعرف باس القٌادة 
وٌعرفها لٌتر بأنها ممارسة التأثٌر من قبل فرد على فرد آخر  . وتوجٌهها فً االتجاه المرغوب

لناس لٌتعاونوا على تحقٌق هدف وٌعرفها تٌد بأنها المقدرة على التأثٌر فً ا . لتحقٌق أهداف معٌنة
  . ٌرغبون فٌه

النشاط الذي ٌمارسه المدٌر لٌحصل مرؤوسٌه ٌقومون بعمل فعال  : بأنها كما تعرف
 بأنها: التنسٌق بٌن األفراد والجماعات وشحذ هممهم لبلو  الراٌات المنشودة وتعرف كذلك

 (.۱۳5ص ، م ۰۲۲۰، الدوٌك)

 أركان القٌادة: 

 قٌادة لكل جماعة من الجماعات، وإال أصبحت هذه الجماعة مجموعةٌجب أن تتوفر ال 

 من األفراد ال ٌربط بٌن أفرادها ورابط. وتعتمد عملٌة القٌادة على األركان التالٌة:

 االتباع(.) جماعة من الناس لها هدف مشترك تسعى لتحقٌقه وهم .1

سةواء كةان هةذا  ئةد(.شخص ٌوجه هةذه الجماعةة وٌتعةاون معهةا لتحقٌةق هةذه الهةدف وهةو )القا .2
خارجٌة عن الجماعة ٌجب أن  الشخص قد اختارته الجماعة من بٌن أعضائها، أو عٌنته سلطة

الةةذكاء، االتةةزان العةةاطفً واالنفعةةالً، الخبةةرة  ٌتمتةةع هةةذا القائةةد مجموعةةة مةةن الخصةةال مثةةل
 بالعمل، التعاون ومحبة اآلخرٌن

الظةروف  قائةد )الموقةف(. وتشةمل هةذهظروف ومالبسات ٌتفاعةل فٌهةا األفةراد وتةتم بوجةود ال .3
والقةٌم، والتعةاون واأللفةة وسةهولة ة حجم الجماعة، وتجانسها من حٌث الخلفٌة الثقافٌةة والعمةر

 واستقاللٌتها ووعٌها.. االتصال بٌن أفرادها، واستقرار الجماعة ووعٌها

 اتخاذ القرارات الالزمة للوصول للهدف بأقل جهد وتكالٌف ممكنة. .4

، ۰۲۲4ٌات ٌقوم بها أفراد الجماعة من أجل تحقٌق أهدافهم المشتركة. )عطوي، مهام ومسؤول .5

 .(6۸ص 

 خصائص القٌادة التربوٌة: 

فهً  تتمٌز القٌادة التربوٌة والتعلٌمٌة بكونها عملٌة إدارٌة دٌنامٌكٌة دائمة الحركة والتطور
من تخطٌطه ورسم سٌاساته تتناول األنشطة التً ٌتم بمقتضاها تسٌٌر وإدارة شؤون التعلٌم بدءا 

 وانتهاء بتقوٌم نتائجه، وٌمكن تلخٌص أهم خصائص القٌادة التربوٌة بما ٌلً:
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وتتمثل فً كون القٌةادة التربوٌةة والتعلٌمٌةة عبةارة عةن سلسةلة مةن األنشةطة : االستمرارٌة .1
 المتشةةابكة والمسةةتمرة التةةً تةةؤدي إلةةى تحقٌةةق أهةةداف العملٌةةة التربوٌةةة، والقٌةةادة التربوٌةةة

 . مستمرة ألن األهداف التربوٌة ووسائل تحقٌقها مترٌرة ومتجددة

فاإلدارة التربوٌة والتعلٌمٌةة بكةل مةا ٌتصةل بالنظةام التربةوي مةن رسةم سٌاسةات  التكامل:  .2
وتخطٌط برامج واتخاذ قرارات إلى التنفٌذ والمتابعة والتقوٌم والتطوٌر. فهً تعنى بكل ما 

حقةةل التربةةوي التعلٌمةةً وبالمنةةاهج واإلشةةراف والتوجٌةةه ٌتصةةل بالتالمٌةةذ والعةةاملٌن فةةً ال
والنواحً البشرٌة والمادٌة والفنٌة كما قمتم بتنظٌم العالقة بٌن المؤسسات التعلٌمٌة والبنى 
االجتماعٌةةة أو بتنظةةٌم العملٌةةة التربوٌةةة بمةةا ٌخةةدم التنمٌةةة االجتماعٌةةة واالقتصةةادٌة فةةً 

 المجتمع.

التعلٌمٌةةة مجموعةةة العملٌةةات المتداخلةةة والمترابطةةة التةةً التةةرابط وٌةةدخل هنةةا فةةً القٌةةادة  .3
تتفاعل مع بعضها لتحدد النتائج النهائٌة للعمل اإلداري فً مجمله، ومن أهم هذه العملٌةات 
التخطةةٌط والتنظةةٌم والتنسةةٌق واتخةةاذ القةةرارات والتوجٌةةه والتطةةوٌر فةةً اإلدارة التربوٌةةة 

تربةةوي مةةنظم علمةةً  إنسةةانً جمةةاعً تعةةاونً التعلٌمٌةةة بعملٌاتهةةا المختلفةةة إنمةةا هةةً عمةةل
 (۳۳۰، ص ۰۲۲۷، ةهادف. )المعاٌط

 صفات القائد التربوي: 

للقائد التربوي أدوار مختلفة ومترٌرة ولكنها جمٌعا متكاملة ومتداخلة، فهو ٌتحلى 
 : بمواصفات خاصة تجعله ٌتماشى مع هذه األدوار جمٌعا، ومن صفات القائد التربوي

الةةذكاء المرتفةةع، القةةدرة علةةى التحلٌةةل واالستبصةةار، الٌقظةةة، الطالقةةة ) ءة:القةةدرة أو الكفةةا .1
اللروٌة، المرونة واألصالة، القدرة على إصدار األحكةام، القةدرة علةى تقةدٌم األفكةار، القةدرة 
على فهم المشكالت وطرح الحلةول، القةدرة علةى التعامةل مةع مقتضةٌات الترٌةر، الجةرأة فةً 

، المثةةابرة، المبةةادأة الطمةةوح، القةةدرة علةةى التعامةةل مةةع األزمةةات إبةةداء اآلراء واالقتراحةةات
 والطوارئ(.

 صفات جسٌمة مناسبة: مثل الصحة الجٌدة، والمظهر الممتاز، والطول، والقوام المتناسق. .2

التفوق األكادٌمً والمعرفً: وأن تتوفر لدى القائد المهارات العلمٌة والفنٌة الالزمة، وٌكةون  .3
النةواحً الفنٌةة التةً ٌشةرف علٌهةا وٌوجههةا مثةل: تحلٌةل المواقةف إلةى على علم تام بجمٌع 

مكوناتهةةا و اسةةتنباط النتةةائج المحتملةةة، قةةوة التصةةور واإلدراك، ربةةط األسةةباب بالمسةةببات 
االتصال الجٌد بالتالمٌذ والمعلمٌن وأولٌاء األمور، وإدارة جلسةات المناقشةة بةروح تعاونٌةة، 

ز همةم العةاملٌن، ٌسةتفٌد مةن خبةرات اآلخةرٌن وبحةارهم، من الروتٌن المعةوق، حفة التخلص
 تنمٌةةة قةةدرات وكفةةاءات العةةاملٌن، حسةةن اسةةتخدام اإلمكانٌةةات المتاحةةة المادٌةةة والبشةةرٌة.

 (.۷۱ص ، م2664عطوي،)

 االعففزمشاس، طفففبد شخظفف١خ: ِضففً: اٌمففذسح ػٍففٝ رؾّففً اٌّغففإ١ٌٚخ، االػزّففبد ػٍففٝ اٌففٕفظ .4

اٌظفذالخ االعفزمبِخ ، ؼبشفشح، اٌذػب٠فخ ٚاٌّفشػ، اٌجشبشفخاٌزؼبْٚ، ؽغفٓ اٌّ -اٌؼبؽفٟ، إٌشبؽ 

ٚاٌؼففذي، اٌؾففضَ، اٌمففذسح ػٍففٝ ارخففبر اٌمففشاساد، اٌمففذسح ػٍففٝ ػففجؾ اٌففٕفظ، اٌؾّففبط ٌٍؼّففً، 

اٌزٛاػففغ، اٌٍجبلففخ، اٌّففشأح فففٟ ِغففبٔذح اٌؾففك، اٌغفف١طشح، اٌظففجش، اٌمففذسح ػٍففٝ رؾّففً ا٦ؽجففبؽ 

 ٚاٌفشً، ِٕظُ ال ١ّ٠ً ٌٍفٛػٝ.

٤ِبٔففخ ٚا٦خففالص ٚاٌىشاِففخ، اٌؼففذي ٚاالثزؼففبد ػففٓ اٌزؾ١ففض ٚاٌشفف١ٍٍخ، طفففبد خٍم١ففخ: ِضففً: ا .5

، االعففزمبِخ ٚاٌظففذق، اٌفؼفف١ٍخ ٚاٌؾٍففُ، اٌمففذٚح اٌؾغففٕخ، ٠ؼطففٟ اٌفؼففً ٌظففبؽجٗ. )اٌؾم١ففً

 (۶۲ٖ، ص 14۶۰
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 اٌمذسح ػٍٝ اوزشبف ٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف فٟ إٌظبَ اٌزشثٛٞ )اٌّذسعخ(. .6

 . ء ِؼط١بد ٚاػؾخ ٌٗ ٣ٌٚخش٠ٓاٌمذسح ػٍٝ ارخبر اٌمشاساد اٌشش١ذح فٟ ػٛ .7

الْ اٌٛلففذ ِففٓ أصّففٓ ِففذخالد إٌظففبَ ، اٌمففذسح ػٍففٝ اعففزضّبس اٌٛلففذ ثألظففٝ دسعففخ ِّىٕففخ .8

 . اٌزشثٛٞ

َ، ص  ۸۱۱۸ٔشفٛاْ،.  )اٌمذسح ػٍٝ ٚػغ ا٠ٌٛٚ٤بد فٟ ع١بعزٗ اٌزشث٠ٛخ ثبدئب ثب٤ُ٘ فبٌُّٙ .9

۸۰۱) . 

 . أْ ٠ىْٛ ئٔغبٔب ػبدال ِؼزذي اٌظؾخ ٚاٌّضاط  .10

 . (۱۲َ، ص۶۰۰۲ع٠ٛب ِضمفب صمبفخ ػبِخ ػب١ٌخ. )ئعّبػ١ً، أْ ٠ىْٛ  .11

 فوائد االختٌار الجٌد للقائد التربوي: 

 ( توفٌر الكفاءات الجٌدة التً تستطٌع الوصول إلى األهداف اإلنتاجٌة۱

 ( تخفٌض كلفة العمل من خالل زٌادة اإلنتاجٌة۰

 . ( ٌضمن للمؤسسة التربوٌة مستوى مرتفع من األداء۳

 (.55ص، ه14۰۸، ٌق االستقرار والرضا الوظٌفً لدى القائد السوٌلم( تحق4

 أنماط القٌادة التربوٌة: 

فً واقع األمر ٌصعب الحدٌث عن قائد ٌعكس سلوكا نمط محددة فً كل المواقف وفً 
جمٌع الظروف، فالمواقف أحٌانا تضطر قٌادة ما إلى االبتعاد عن نمطها االعتٌادي لتعالج إحدى 

سلوك ٌعكس نمطا بمثابة النقٌض، ولكن هذا السلوك ٌكون فً هذه الحالة خروجا عن المشكالت ب
 المألوف. وفٌما ٌلً أنماط القٌادة التربوٌة:

 القٌادة األوتوقراطٌة: .2

ٌعزل القائد نفسه عن التابعٌن وٌمسك بجمٌع األمور اإلدارٌة دون أن ٌفوض أي من 
سب والء المعلمٌن وعدم وجود معارضة لسلوكه الصالحٌات للمعلمٌن، وٌركز جل اهتمامه على ك

 اإلداري، ومدٌر المدرسة األوتوقراطً:

 ٌقوم بجمٌع األعمال اإلدارٌة التً تظهر فً سلطته كمدٌر مدرسة.-أ

 . ٌتعامل مع المعلمٌن من خالل الورق، فٌصدر النشرات والتعلٌمات مكتوبة -ب

 ٌدها مسبقا.ٌلتقً بالمعلمٌن فً اجتماعات رسمٌة ٌحدد مواع - 

 ٌحرص على توقٌع العلمٌن على ما ٌرسل إلٌهم من نشرات وتنبٌهات. -د

 ٌحرص على بقائه فً مكتبة معظم الوقت وٌستدعً المعلمٌن بطرٌقة رسمٌة. -ه 

 و ال ٌرغب فً مقابلة التالمٌذ إال عند الحاجة

 رهم بأنهٌتحدث مع اآلخرٌن من معلمٌن وتالمٌذ وأولٌاء أمور بطرٌقة رسمٌة تذك -ز

 (۳۳۲، ص۰۲۲۷، ةالمسئول الوحٌد. )المعاٌط

 القٌادة الدٌمقراطٌة: .1

ٌكون القائد الدٌمقراطً فً فرٌق، وٌشعر اآلخرٌن بذلك، وٌتلقى أفكارهم ومقترحاتهم، 
وٌنظر إلٌها بالتقدٌر واالحترام، بل وٌشجع المعلمٌن على تقدٌمها لدراستها، واألخذ بها فً 
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ر، وٌعن كثٌرا بالترذٌة الراجعة حول سلوكها اإلداري لتعدٌله بما ٌتالءم مواجهة ما ٌستجد من أمو
 ورغبات اآلخرٌن. 

 

 

 : ٌؤدي النمط الدٌمقراطً إلى

 . تعاون العاملٌن فٌما بٌنهم واحترام بعضهم للبعض اآلخر (أ 

 . ٌؤدي العاملون عملهم بجو من الحرٌة والشعور باألمن والطمأنٌنة والثقة بالنفس (ب 

 . المجموعة آراء زمالئهم ومقترحاتهم ٌقبل أفراد (  

 . ٌزداد تفاعل الهٌئة التدرٌسٌة مع عملهم واندماجهم فٌه  (د 

 . مما ٌسهل عمل المدٌر مشاركة المعلمٌن فً اتخاذ القرارات تزٌد من حماسهم لتنفٌذ القرارات (ه 

مهامهم  تزداد الروح المعنوٌة للهٌئات التدرٌسٌة واإلحساس بالمسئولٌة مما ٌدفعهم إلى أداء (و 

 (.۱۰4ص ، م ۰۲۲۰، البدري.  )على أحسن وجه

 القٌادة الترسلٌة:  .3

ٌعانً القائد هنا فً استخدام الدٌمقراطٌة وٌترك كل شًء للمعلمٌن، وٌلتزم الحٌاد إزاء 
، المواقف التً تحتا  إلى حزم. فهو غٌر قادر على تحمل المسئولٌة واتخاذ القرارات الحاسمة

 ٌلً  وٌتحدد شكل القائد فٌما

 عدم االلتزام بأداء األعمال فً الوقت المحدد النتشار الفوضى بٌن العاملٌن (أ 

 التدنً فً إنتاجٌة العمل ومستواها لعدم وجود سٌاسات وإجراءات محددة  (ب 

  . انعدام توجٌه العاملٌن العتقاده بأنهم ٌعتمدون على أنفسهم (  

 . شخصٌة مرحة ومتواضعة (د 

 تصاالت إتباع سٌاسة الباب المفتوح فً اال (ه 

 .(۱۰6ص ۰۲۲۷، وآخرون)الحرٌري  . سلطة القائد رمزٌة وتصل إلى أدنى حد لها  (و 

 المهارات الالزمة للقٌادة التربوٌة: 

 ٌؤدي القائد التربوي فً المستوٌات اإلدارٌة المختلفة بدءا من المعلم فً مدرسته أدوار
لمعلومات التً تنقل إلٌهم، فهً ال هامة فً تأثٌرها على القرارات. إذ بالنسبة لرؤسائه ٌتحكم فً ا

 كما ٌراها. الظروف ، وتعكسمقاٌٌستصل كمعلومات خام وإنما موزونة بمعاٌٌر مصنفة حسب 

 أما بالنسبة لمرؤوسٌه، فهو الذي ٌترجم القرارات الصادرة عن المستوٌات العلٌا ترجمة
العالقات  ا، والمتمشٌة مع طبٌعةٌحٌط به  تتفق مع تصوراته لٌقوموا بتنفٌذها باألسالٌب الفنٌة التً

التربوي ٌتعمد  اإلنسانٌة المتبادلة بٌنه وبٌن تابعٌه. ولٌس المقصود من هذه األصناف أن القائد
والمرؤوسٌن، وإنما ٌتوخى  معالجة القضاٌا التً تواجهه مع الرؤساء االبتعاد عن الموضوعٌة فً

إداري وآخر إن كان جمٌع  هناك فرق بٌن الفعالٌة فً األدوار المتوقعة منه، وإال فكٌف ٌكون
 اإلدارٌٌن فً أي مستوى سٌنفذون المهام بالطرٌقة نفسها.
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ٌملكونها  تبعا للمهارات القٌادٌة التً ومن هنا وجدنا اإلدارٌٌن ٌختلفون عن بعضهم البعض
 هذه المهارات إلى  أو ٌكتسبونها، وغالبا ما تصنف

الصةفات والخصةائص الجسةمٌة والعقلٌةة واالنفعالٌةة  تتضمن مجموعة مةن : المهارات الذاتٌة  .1
تحدد معالم شخصٌته وتؤثر منفردة أو مجتمعة فةً سةلوكه وتعاملةه مةع اآلخةرٌن  للمدٌر والتً

بةل إنهةا تعتمةد علةى اسةتعدادات فطرٌةة ، ال تم تعلمهةا تعلمةا له وهذه المهارات وفً استجاباتهم
 والرفاق، ومن تلك، والبٌئة المحلٌة،، اة الطفولةوحٌ، تتفاعل مع مؤثرات بٌئٌة مختلفة كاألسرة

ضبط  والمبادأة واالبتكار، والقدرة على، والقدرات العقلٌة، المهارات السمات الشخصٌة للمدٌر
 (.۸۱م، ص  ۰۲۲۰، عابدٌن) النفس

المهةةارة التصةةورٌة: وهةةً مهةةارة ٌحتاجهةةا القائةةد التربةةوي فةةً التخطةةٌط للعمةةل، بحٌةةث تمثةةل   .2
فا للمسةةةتقبل، فالخطةةةة تقةةةوم علةةةى دراسةةةة الواقةةةع واإلمكانٌةةةات المتةةةوافرة فٌةةةه الخطةةة استشةةةرا

واالستبصار فً جوانبه وفً اتجاهات ترٌره، وٌتوقع من القائد التربوي أن ال ٌكةون حةاال فةً 
خططه كما ال ٌنظر منه أن ٌكون ٌائسا من إمكانات التطور فتكون تصوراته قائمة على المرأة 

وٌحتةةا  القائةةد التربةةوي إلةةى المهةةارة التصةةورٌة فةةً تنظٌمةةه ألعمةةال األخطةةار.  مةةع قلٌةةل مةةن
التابعٌن وتقسٌم األدوار بٌنهم بحٌث ٌتقدم العمل بخطوات تمهد لرٌرها وتقضً إلٌها، وتتكامةل 

ومةةع اإلطةةار العةةام لنظةةام التربٌةةة ككةةل والنظةةام االجتمةةاعً واالقتصةةادي  جوانبةةه مةةع بعضةةها
مةاذا  اإلدارةٌتصةور رجةل  أنهةو  اإلداريجتمةع. فالتصةور األنظمةة فةً الم والسٌاسةً وبقٌةة
بعةةد عةةدد مةةن السةةنٌن بنةةاءا علةةى المعلومةةات المتةةوفرة لدٌةةه فةةً الوقةةت  إدارتةةهسةةتكون علٌةةه 

 . (۱۱۸ص ، م ۱۸۸۷، الطخٌس) فهً مبنٌة على أسس علمٌة ومعطٌات ثابتة، الحاضر

د اسةتخدام األسةالٌب والطرائةق الفنٌةة المهارة الفنٌة: ٌقصد بالمهةارات الفنٌةة، مةدى كفةاءة القائة .3
 المتعلقة بالعمل. والمهارات الفنٌة تتطلب قةدر معةٌن ممارسة لوظٌفته ومعالجته للمواقف أثناء

التربةوي  والمٌةدان والحقائق العلمٌة والعملٌة التةً ٌتطلبهةا بنجةاح العمةل اإلداري من المعارف
تخطٌط العملٌة  المهارات فعلى سبٌل المثالملًء بالمهام والواجبات التً تتطلب هذا النوع من 
الواجبات والمهةام الوظٌفٌةة،  السلطة، توزٌع التعلٌمٌة، وضع نظام جدٌد لالتصاالت، وتفوٌض

قناعةة القائةد بمبةدأ  كبٌةرة علةى اختبار البدائل وغٌةر ذلةك. وتنمٌةة هةذه المهةارات ٌتةوق بدرجةة
باستمرار واالطالع علةى كةل جدٌةد  ٌة اإلدارٌةالتعلٌم الذاتً فٌنبرً علٌه زٌادة مهاراته المعرف

بةرامج تدرٌبٌةة بهةدف إكسةاب هةذه  عةدادإ فً مٌةدان اإلدارة، وٌنبرةً علةى السةلطات التعلٌمٌةة

 (.۱۲۱ص، م۰۲۲4، المهارات. )عرٌفج

المهارات اإلنسانٌة: وٌقصةد بالمهةارات اإلنسةانٌة، قةدرة الفةرد علةى التعامةل مةع الرٌةر بنجةاح  .4
اسةةك ومتعةةاون مةةن العةةاملٌن معةةه وزٌةةادة إنتةةاجٌتهم فةةً مجةةال العمةةل. إن وتكةةوٌن بنةةاء متم

المهارات اإلنسانٌة تنبنً على كٌفٌة احترام الشخصةٌة اإلنسةانٌة ودفعهةا إلةى العمةل بنةوع مةن 
الترغٌةةب واالسةةتمالة ولةةٌس بةةالقهر واإلرهةةاب، وبنةةاء الثقةةة واالحتةةرام المتبةةادل بةةٌن أفةةراد 

فر هةذه المهةارات ٌنبرةً أن ٌكةون القائةد علةى علةم تةام بطبٌعةةة المجموعةة الواحةدة، ولكةً تتةو
العنصةةر البشةةري الةةذي عمةةل معةةه، ودوافعهةةم وحاجةةاتهم اإلنسةةانٌة وكٌفٌةةة إشةةباعها. وهةةذه 

للقٌةةادة اإلدارٌةةة بصةةفة عامةةة إال أنهةةا أكثةةر أهمٌةةة للقٌةةادة التربوٌةةة  المهةةارات وإن كانةةت هامةةة
شر فً نفس الوقت فتشتمل على المعلمةٌن واإلدارٌةٌن لكونها تتعامل مع مجموعة كثٌرة من الب

والطالب واآلباء والجمهور العةام وهةذا ٌحتةا  إلةى تلةك النةوع مةن المهةارات وبدرجةة عالٌةة. 
ٌعتمةد علةةى  وأالالخاصةة بةه  اإلنسةانٌةوٌنبرةً علةى رجةل اإلدارة التعلٌمٌةة إن ٌنمةً مهاراتةه 

 .(۱۸۰ص ، م ۰۲۲5، )مرسً  غٌره من الناس فً ذلك

 صفات القٌادة الناجحة: 
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وتعنةةً إن القائةةد ٌكةةون دائمةةا أكثةةر أعضةةاء المجموعةةة أسةةهاما وضةةخا ل فكةةار  : المبةةادأة  -1
 السٌاسة العامة وخطة العمل إرساءالسلٌمة التً تساعد فً 

، وتعنةةً المسةةاهمة االٌجابٌةةة فةةً خلةةق روح التفاعةةل بةةٌن أعضةةاء الجماعةةة : العضةةوٌة  -2
 مات معهم فً من األلفة غٌر الرسمٌةوالعمل من اجل تبادل الخد

وهو انرماس القائد فً الدفاع عن جماعته و فً العمل من اجلها وتمثٌلها فً كل  : التمثٌل  -3
 . المحافل

بةل ، ٌصدر عن القائد من أعمال الستهدف صالحه الفةردي وٌتمثل فً مقدار ما : التكامل  -4
 بٌن األعضاء وتقلٌل حدة التباعد.األعمال التً ٌقصد بها إشاعة أجواء المحبة والسرور 

 وٌعنةةً قةةدرة القائةةد علةى تحدٌةةد عملةةه وعمةةل اآلخةرٌن وتخطةةٌط عالقةةات العمةةل : التنظةٌم -5
 . وتنظٌمها

، وٌمثةةل درجةةة مسةةاهمة القائةةد فةةً توصةةٌل المعلومةةات إلةةى أعضةةاء الجماعةةة : االتصةةال -6
لةه بمةا ٌتصةل وتسهٌله لتبادل المعلومات بٌن أفراد الجماعة بعضهم مةع بعةض ودرجةة عم

 . بها من األمور

وتعنةةً تحدٌةةد سةلوك اإلفةةراد أو الجماعةةات وسةةٌادة القائةد علةةى جماعتةةه وهةةً  : السةٌطرة  -7
 تتخذ القرارات أو تعبر عن رأٌها  أوتعمل 

وتحسةبه ، وٌمثل القدرة فةً التعبٌةر عةن امتنانةه لجهةود أفةراد الجماعةة : التقدٌر والتحسب -8
تةةدنً مقةةدار ارتبةةاط هةةذه الجهةةود باإلنتةةا   أولزٌةةادة  فشةةل الحةةوافز المعنوٌةةة أوالنجةةاح 
 والتنفٌذ.

وٌعنً تحدٌد مسةتوٌات اإلنتةا  التةً ٌتطلةب مةن الجماعةة بلوغهةا وتشةجٌعه لهةم  : اإلنتا  -9
 م،۰۲۲5البةدري، ) على إن ٌبذلوا جهدا اکبر فً سبٌل الراٌةة المشةتركة وتحقٌةق األفضةل

 (.۸۳-۸۰ص ص 

 ٍْهجُت اىذساعت وئجشاءاحهب:

 : نهج الدراسةم

والذي ٌعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما هً  . تم استخدام المنهج الوصفً المسحً
، خصائصها وٌعبر عنها تعبٌرا كٌفٌة بوصفها وتوضٌح، وٌهتم بوصفها وصفا دقٌقا، فً الواقع

وهذا  الظواهر األخرى، بوصفها رقمٌا بما ٌوضح حجمها أو درجات ارتباطها مع، وتعبٌرا كمٌا
الوصول إلى استنتاجات تسهم  المنهج ال ٌهدف إلى وصف الظواهر أو وصف الواقع كما هو بل

 (.95م، ص ۰۲۲۰، وآخرون، عبٌدات) فً فهم هذا الواقع وتطوٌره

 : مجتمع الدراسة

وعددهم رفٌن التربوٌٌن فً مدٌنة الرٌاض ٌتكون مجتمع هذه الدراسة من جمٌع المش

تسعة مكاتب للتربٌة والتعلٌم كالتالً: )مكتب التربٌة والتعلٌم  ( مشرفا موزعٌن على۳۳4)

مكتب التربٌة والتعلٌم بالشرق، مكتب التربٌة والتعلٌم بالررب، مكتب التربٌة والتعلٌم ، بالشمال
بالروضة، مكتب التربٌة والتعلٌم بالجنوب، مكتب التربٌة والتعلٌم بالسوٌدي، مكتب التربٌة 

مكتب التربٌة والتعلٌم بالروابً( بمدٌنة الرٌاض خالل فترة إجراء الدراسة والتعلٌم بالدرعٌة، 

 . ه ۱4۳۲ -ه14۰۸خالل الفصل الدراسً الثانً من العام الدراسً 

 : عٌنة الدراسة
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( مشرف من المشرفٌن التربوٌٌن فً ۱۲۲اختار الباحث عٌنة عشوائٌة بسٌطة مكونة من )
 -ه ۱4۰6ة فً الفصل الدراسً الثانً من العام الدراسً مدٌنة الرٌاض خالل فترة إجراء الدراس

 استبانه صالحة للتطبٌق.( ۸۲) ه وبعد التطبٌق المٌدانً حصل الباحث على۱4۳۲

 

 

 

 خصائص عٌنة الدراسة:

 :المؤهل العلمً

 ( توزٌع أفراد عٌنة الدراسة وفق مترٌر المؤهل العلم1ًجدول )

 إٌغجخ اٌزىشاس اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ

 6884 65 طثىبٌٛس٠ٛ

 2583 24 ِبعغز١ش

 482 4 دوزٛساٖ

 281 2 ٌُ ٠ج١ٓ

 % 100 95 اٌّغّٛع

% من 6884من أفراد عٌنة الدراسة ٌمثلون ما نسبته ( 65) ( أن6ٌتضح من الجدول )

إجمالً أفراد عٌنة الدراسة مؤهلهم العلمً بكالورٌوس وهم الفئة األكثر من أفراد عٌنة الدراسة، 
% من إجمالً أفراد عٌنة الدراسة مؤهلهم العلمً  2583نهم ٌمثلون ما نسبته ( م۰4فً حٌن أن )

% من إجمالً أفراد عٌنة الدراسة مؤهلهم العلمً 482( منهم ٌمثلون ما نسبته 4) مقابل، ماجستٌر

% من إجمالً أفراد عٌنة الدراسة لم ٌبٌنوا مؤهلهم 281( منهم ٌمثالن ما نسبته ۰بٌنما) ، دكتوراه

  .العلمً

 متغٌر العمر:

 ( توزٌع أفراد عٌنة الدراسة وفق متغٌر العمر1) جدول 

 إٌغجخ اٌزىشاس اٌؼّش

 1085 10 عٕخ 35ئٌٟ  31ِٓ 

 3889 37 عٕخ  40ئٌٟ  36ِٓ 

 4985 48 عٕخ 40أوضش ِٓ 

 181 1 ٌُ ٠ج١ٓ

 %100 95 اٌّغّٛع

% من 4985نسبته من أفراد عٌنة الدراسة ٌمثلون ما ( 47) ( أن۷ٌتضح من الجدول )

سنة وهم الفئة األكثر من أفراد عٌنة الدراسة،  46إجمالً أفراد عٌنة الدراسة أعمارهم أكثر من 
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 36% من إجمالً أفراد عٌنة الدراسة أعمارهم من 3889( منهم ٌمثلون ما نسبته ۳۷فً حٌن أن )
ٌنة الدراسة أعمارهم % من إجمالً أفراد ع1685( منهم ٌمثلون ما نسبته ۱۲مقابل) ، سنة 46إلى 

% من إجمالً أفراد عٌنة الدراسة لم ٌبٌن 181( منهم ٌمثل ما نسبته ۱بٌنما)، سنة 35إلى  31من 

  .فئته العمرٌة

 

 

 

 سنوات الخبرة فً مجال اإلشراف التربوي:

 ( توزٌع أفراد عٌنة الدراسة وفق مترٌر عدد سنوات الخبرة فً مجال اإلشراف التربوي3) جدول 

 إٌغجخ اٌزىشاس ٛاد اٌخجشحػذد عٕ

 2080 19 عٕٛاد 1-5ِٓ 

 4281 40 عٕٛاد 6-10ِٓ 

 1588 15 عٕخ 11-15ِٓ 

 2181 20 عٕخ فأوضش16ِٓ 

 181 1 ٌّٓ ٠ج١ٓ

 %100 95 اٌّغّٛع

% من  4281( من أفراد عٌنة الدراسة ٌمثلون ما نسبته 46( أن )3ٌتضح من الجدول )

سنوات  ۱۲ -6سنوات خبرتهم فً مجال اإلشراف التربوي من إجمالً أفراد عٌنة الدراسة عدد 

% من  2181( منهم ٌمثلون ما نسبته ۰۲وهم الفئة األكثر من أفراد عٌنة الدراسة، فً حٌن أن )

، سنة فأكثر 16إجمالً أفراد عٌنة الدراسة عدد سنوات خبرتهم فً مجال اإلشراف التربوي من 

من إجمالً أفراد عٌنة الدراسة عدد سنوات خبرتهم فً  26,0( منهم ٌمثلون ما نسبته ۱۸مقابل )

من إجمالً  1588( منهم ٌمثلون ما نسبته 15س نوات، بٌنما) 5-1مجال اإلشراف التربوي من 

( منهم ۱)، سنة ۱۲ -۱۱أفراد عٌنة الدراسة عدد سنوات خبرتهم فً مجال اإلشراف التربوي من 

ة الدراسة لم ٌبٌن عدد سنوات خبرته فً مجال % من إجمالً أفراد عٌن181ٌمثل ما نسبته 

 اإلشراف التربوي.

 أدوات الدراسة: 

 ثٕفبء ػٍفٝ ؽج١ؼفخ اٌج١بٔفبد اٌزفٟ ٠فشاد عّؼٙفب، ٚػٍفٝ اٌّفٕٙظ اٌّزجفغ ففٟ بْبء أدواث اىذساعت :

اٌذساعففخ ٚاٌٛلففذ اٌّغففّٛػ ٌففٗ، ٚا٦ِىبٔففبد اٌّبد٠ففخ اٌّزبؽففخ، ٚعففذ اٌجبؽففش أْ ا٤داح ا٤وضففش 

٘ذاف ٘زٖ اٌذساعخ ٟ٘ "االعفزجبٔخ"، ٚرٌفه ٌؼفذَ رفٛافش اٌّؼٍِٛفبد ا٤عبعف١خ ِالءِخ ٌزؾم١ك أ

اٌّشرجطففخ ثبٌّٛػففٛع وج١بٔففبد ِٕشففٛسح، ئػففبفخ ئٌففٝ طففؼٛثخ اٌؾظففٛي ػ١ٍٙففب ػففٓ ؽش٠ففك 

ا٤دٚاد ا٤خففشٜ وبٌّمففبثالد اٌشخظفف١خ، أٚ اٌض٠ففبساد ا١ٌّذا١ٔففخ، أٚ اٌّالؽظففخ اٌشخظفف١خ، 

خجشح  اٌذساعبد فٟ ٔفظ اٌّغبي، ؼزّذا فٟ رٌه ػٍٟ:اعزجبٔزٗ ِ ٚػ١ٍٗ فمذ لبَ اٌجبؽش ثزظ١ُّ

اٌغفضء ا٤ٚي ٠زؼٍفك ثفبٌّزغ١شاد اٌّغفزمٍخ ٌٍذساعفخ  عفضأ٠ٓاٌجبؽش، ٚلذ رىٛٔفذ االعفزجبٔخ ِفٓ 

اٌٛظ١ف١ففخ ٤فففشاد ػ١ٕففخ اٌذساعففخ ِّضٍففخ فففٟ  اٌّزغ١ففشاد اٌّزؼٍمففخ ثبٌخظففبئض ٚاٌزففٟ رزؼففّٓ
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عففزجبٔخ بٌٟ( أِففب اٌغففضء اٌضففبٟٔ ِففٓ االاٌخجففشح فففٟ ِغففبي اٌؼّففً اٌؾفف -)اٌٛظ١فففخ اٌّإ٘ففً اٌؼٍّففٟ

ِؾٛس أُ٘ اٌظفبد اٌزفٟ اٌّؾٛس ا٤ٚي  ِمغّخ ػٍٝ ِؾٛس٠ٓ ّٚ٘ب:  ( ػجبسح47ف١زىْٛ ِٓ )

٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ )اٌشخظ١خ، ا١ٌّٕٙخ، ٚاالعزّبػ١خ، ٚاٌؼ١ٍّخ ِٓ ٚعٙفخ 

س أ٘فُ اٌظففبد اٌشخظف١خ فشػ١فخ ٚ٘فٟ: ِؾفٛ ِؾبٚس 4ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ٠ٕٚمغُ ئٌٝ 

 اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ٠ٚشفزًّ ػٍفٝ

محةةور أهةةم الصةةفات المهنٌةةة التةةً ٌجةةب أن ٌمتلكهةةا القائةةد التربةةوي النةةاجح مةةن  ،عبةةارة ۱۰
ػ١فخ ِؾفٛس أ٘فُ اٌظففبد االعزّب، عبةارة ۱۷وجهة نظر المشةرفٌن التربةوٌٌن وٌشةتمل علةى 

اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ٠ٚشفزًّ ػٍفٝ 

 ِؾٛس أُ٘ اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٓ ٚعٙفخ ،ػجبساد ۱

محور مدى امتالك القائةد المحور الثانً:  ،ػجبساد ۱ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ٠ٚشزًّ ػٍٝ 
والعلمٌةةة مةةن وجهةةة نظةةر ، واالجتماعٌةةة، المهنٌةةة، الشخصةةٌة) تربةةوي الحةةالً للصةةفاتال

محةور مةدى امةتالك القائةد التربةوي : فرعٌة وهً محاور 4المشرفٌن التربوٌٌن وٌنقسم إلى 

، عبةارة ۱۰المشةرفٌن التربةوٌٌن وٌشةتمل علةى  الحالً للصةفات الشخصةٌة مةن وجهةة نظةر
 ي الحةةالً للصةةفات المهنٌةةة مةةن وجهةةة نظةةر المشةةرفٌنمحةةور مةةدى امةةتالك القائةةد التربةةو

محةةور مةةدى امةةتالك القائةةد التربةةوي الحةةالً للصةةفات ، عبةةارة ۱۷التربةةوٌٌن وٌشةةتمل علةةى 
محةةور مةةدى ، عبةةارات ۸االجتماعٌةةة مةةن وجهةةة نظةةر المشةةرفٌن التربةةوٌٌن وٌشةةتمل علةةى 

ن التربةوٌٌن وٌشةتمل امتالك القائد التربوي الحالً للصفات العلمٌة من وجهةة نظةر المشةرفٌ
 -عالٌة :  )عبارات. وٌقابل كل فقرة من فقرات المحاور قائمة تحمل العبارات التالٌة ۸على 

غٌر ممكنة(. وقد تم إعطاء كل عبارة مةن العبةارات السةابقة درجةات  -منخفضة  -متوسطة 
 ،( درجةةات۳( درجةةات، متوسةةطة )4عالٌةةة )  اآلتةةً: لتةةتم معالجتهةةا إحصةةائٌة علةةى النحةةو

( درجة واحدة. وقد تبةٌن الباحةث فةً إعةداد المحةاور 1غٌر ممكنة )، ( درجتان۰) منخفضة

 ( الذي ٌحدد االستجابات المحتملة لكل سؤال.Closed Questionnaireالشكل المرلق )

  لقٌاسةهصةدق االسةتبانة ٌعنةً التأكةد مةن أنهةا سةوف تقةٌس مةا أعةدت  : صدق أداة الدراسة 
كما ٌقصد بالصدق " شةمول االسةتمارة لكةل العناصةر التةً  (،۲۰۸، ص م2666)العساف، 

ٌجب أن تدخل فً التحلٌل مةن ناحٌةة، ووضةوح فقراتهةا ومفرداتهةا مةن ناحٌةة ثانٌةة، بحٌةث 
(. وقد قام الباحةث ۱۷۸م، ص ۰۲۲۱تكون مفهومة لكل من ٌستخدمها" )عبٌدات وآخرون، 

 بالتأكد من ص دق أداة الدراسة من خالل:

 لقٌاسهللتعرف على مدى صدق أداة الدراسة فً قٌاس ما وضعت  لألداة:الصدق الظاهري  - أ
تم عرضها على عدد من المحكمٌن من أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعات وبلغ عدد 

 .(۱۳) المحكمٌن

وفً ضوء آراء المحكمٌن قام الباحث باعداد أداة هذه الدراسة بصورتها النهائٌة والملحق 
بعد التأكد من  : صدق االتساق الداخلً ل داة -صورتها النهائٌة. ب( ٌوضح االستبانة فً ۰رقم )

( ۳۲الصدق الظاهري ألداة الدراسة قام الباحث بتطبٌقها مٌدانٌا على عٌنة استطالعٌة مكونة من )
مفردة وعلى بٌانات العٌنة االستطالعٌة قام الباحث بحساب معامل االرتباط بٌرسون لمعرفة 

نة حٌث تم حساب معامل االرتباط بٌن درجة كل عبارة من عبارات الصدق الداخلً ل ستبا
االستبانة بالدرجة الكلٌة للمحور الذي تنتمً إلٌه العبارة كما توضح ذلك الجداول التالٌة وتم تقرٌب 

 األرقام إلً رقمٌن عشرٌٌن لالختصار. 

 (4الجدول )

 ة للمحورمعامالت ارتباط بٌرسون لعبارات المحور األول بالدرجة الكلٌ
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 رقم العبارة
معامل االرتباط 

 بالمحور
 رقم العبارة

معامل االرتباط 
 بالمحور

1 6137** 7 6153** 

2 6128** 8 6128** 

3 6145** 9 6144** 

4 6153** 16 653** 

5 6135** 11 6134** 

6 6155** 12 6149** 

 فأقل ۲٫۲۱ٌالحظ ** دال عند مستوى الداللة 

 (5 )اٌغذٚي 

 ارتباط بٌرسون لعبارات المحور الثانً بالدرجة الكلٌة للمحور معامالت

 رقم العبارة
معامل االرتباط 

 بالمحور
 رقم العبارة

معامل االرتباط 
 بالمحور

13 6153** 22 6166** 

14 6159** 23 6171** 

15 6165** 24 6172** 

16 6165** 25 6176** 

17 6148** 26 6156** 

18 6161** 27 6165** 

19 6166** 28 6165** 

26 6159** 29 6171** 

21 611**   

 فأقل ۲٫۲۱ٌالحظ ** دال عند مستوى الداللة 

 رقم العبارة
معامل االرتباط 

 بالمحور
 رقم العبارة

معامل االرتباط 
 بالمحور

36 6153** 35 6172** 

31 6158** 36 6174** 

32 6183** 37 6175** 

33 6182** 38 6154** 

34 6172**   

 فأقل ۲٫۲۱ٌالحظ ** دال عند مستوى الداللة 
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 رقم العبارة
معامل االرتباط 

 بالمحور
 رقم العبارة

معامل االرتباط 
 بالمحور

39 6164** 44 6165** 

46 6155** 45 6175** 

41 6149** 46 6159** 

42 6147** 47 6148** 

43 6166**   

  :ثبات أداة الدراسة 

( a)) الدراسة )االستبانة( استخدم الباحث )معادلة ألفا کرونباخ(لقٌاس مدى ثبات أداة 
Cronbach ' s Alphaعلى العٌنة  ( للتأكد من ثبات أداة الدراسة، حٌث طبقت المعادلة

 الدراسة. ( ٌوضح معامالت ثبات أداة6) ٌة لقٌاس الصدق البنائً والجدولاالستطالع

 (6جذوه )

 اة اىذساعتٍؼبٍو أىفب مشوّببر ىقُبط رببث أد

ػذد  عزجبٔخِؾبٚس اال

 اٌؼجبساد

 صجبد اٌّؾٛس

 0.70 12 ِؾٛس اٌظفبد اٌشخظ١خ

 0.89 17 ِؾٛس اٌظفبد ا١ٌّٕٙخ

 0.81 9 االعزّبػ١خِؾٛس اٌظفبد 

 0.73 9 ِؾٛس اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ

 0.92 47 اٌضجبد اٌؼبَ

-676بٌن ) ( أن معامل الثبات المحاور الدراسة عال حٌث تراوح6ٌتضح من الجدول )

وهذا ٌدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالٌة من الثبات ( 6192الثبات العام ) معامل( وبلغ 6189

 ٌمكن االعتماد علٌها فً التطبٌق المٌدانً للدراسة.

 تحلٌل نتائج الدراسة وتفسٌرها:

ٌة، المهنٌوة السؤال األول:  ما أهم الصفات التً ٌجب أن ٌمتلكها القائد التربووي النواجا الشخصو
 ؟ٌٌنواالجتماعٌة، والعلمٌة من وجهة نظر المشرفٌن التربو

 / الصفات الشخصٌة  2 - 2

أهم الصفات الشخصٌة التً ٌجب أن ٌمتلكها القائد التربوي الناجح من وجهة نظر  لتعرف
 واالنحرافاتالمشرفٌن التربوٌٌن تم حساب التكرارات والنسب المئوٌة والمتوسطات الحسابٌة 

عٌارٌة والرتب االستجابات أفراد عٌنة الدراسة على عبارات محور الصفات الشخصٌة وجاءت الم
 : النتائج كما ٌوضحها الجدول التالً
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 (7جذوه )

أفشاد ػُْت اىذساعت ػيٍ ػببساث ٍذىس اىظفبث اىشخظُت  ٍشحبت حْبصىُب دغب  اعخجبببث

 ٍخىعطبث اىَىافقت

سقٌ 

 اىؼببسة
 اىؼببسة

 دسجت اىَىافقت اىخنشاس
اىَخىعظ 

 اىذغببٍ

 االّذشاف

 اىَؼُبسٌ
اىْغبت  اىشحبت

% 
 ٍْخفضت ٍخىعطت ػبىُت

غُش 

 ٍَنْت

1 

اىذيٌ 

 واىغُطشة

ػيٍ اىْفظ 

فٍ دبىت 

 اىغضب

   1 99 ك

1997 1998 9 
% 9698 191 - - 

8 
أُ َنىُ 

 ّضَهب

 - - 4 99 ك
1996 1911 1 

% 9598 491 - - 

5 
قذوة أُ َنىُ 

 دغْت

 - - 4 91 ك
1996 1911 1 

% 9597 491 - - 

99 

دغِ اىخيق 

واىخَغل 

 ببىَببدئ

 - - 6 88 ك

1994 1915 4 
% 9196 694 - - 

91 

أُ ََخيل 

اىذوافغ 

 واىطَىح

 - 9 8 86 ك

1989 1914 5 
% 9195 894 999 - 

9 

اىزمبء فٍ 

اىخؼبٍو ٍغ 

 اىَىاقف

 - - 99 84 ك

1988 1911 6 
% 8894 9996 - - 

9 
عؼت اىظذس 

 وعالٍخه

 - - 91 81 ك
1987 1911 7 

% 8794 9196 - - 
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7 

اىخىاضغ ٍغ 

 اِخشَِ

وخبطت ٍِ 

 دوُ ٍنبّت

 - - 91 81 ك

1987 1914 8 
% 8691 9196 - - 

4 

اىقذسة ػيٍ 

اإلبذاع 

 واالبخنبس

 - 1 16 65 ك

1968 1959 9 
% 6999 1891 191 - 

 

 

 (7عذٚي )ربثغ 

أفشاد ػُْت اىذساعت ػيٍ ػببساث ٍذىس اىظفبث اىشخظُت  ٍشحبت حْبصىُب دغب  اعخجبببث

 ٍخىعطبث اىَىافقت

سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌؼجبسح

 دسعخ اٌّٛافمخ اٌزىشاس
اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ

 االٔؾشاف

 اٌّؼ١بسٞ
إٌغجخ  اٌشرجخ

% 
 ِٕخفؼخ ِزٛعطخ ػب١ٌخ

غ١ش 

 ِّىٕخ

3 

 ٠ّزٍه سٚػ

اٌزؾذٞ 

 ٚاٌّضبثشح

 - 2 27 66 ن
3867 0852 10 

% 6985 2884 281 - 

10 

طؾخ اٌغغُ 

ٚعالِخ 

 اٌؾٛاط

 1 4 25 64 ن
3862 0862 11 

% 6781 2686 483 181 

6 

اٌخٍٛ ِٓ 

اٌؼ١ٛة 

 اٌغغ١ّخ

 1 9 38 47 ن
3896 0870 12 

% 4985 4080 985 181 

 0838 3881 اٌّزٛعؾ اٌؼبَ

ل النتائج الموضحة أعاله ٌتضح أن أفراد عٌنة الدراسة موفقٌن بدرجة عالٌة على من خال
أهمٌة الصفات الشخصٌة التً ٌجب أن ٌمتلكها القائد التربوي الناجح من وجهة نظر المشرفٌن 

( وهو متوسط ٌقع فً الفئة الرابعة من فئات المقٌاس الرباعً )من 4من 3881التربوٌٌن. متوسط )

( وهً الفئة التً تشٌر إلى خٌار أوافق بدرجة عالٌة على أداة الدراسة مما 4،66إلى  3826

ٌجب أن  ٌوضح أن أفراد عٌنة الدراسة موافقون بدرجة عالٌة على أهمٌة الصفات الشخصٌة التً
ٌمتلكها القائد التربوي الناجح من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن. وٌتضح من النتائج أن هناك 

قة أفراد عٌنة الدراسة على أهم الصفات الشخصٌة التً ٌجب أن ٌمتلكها القائد تجانس فً مواف
التربوي الناجح من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌنحٌث وافق أفراد عٌنة الدراسة على جمٌع 
الصفات الشخصٌة التً ٌجب أن ٌمتلكها القائد التربوي الناجح من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن 

سطات موافقتهم حول أهم الصفات الشخصٌة التً ٌجب أن ٌمتلكها القائد حٌث تراوحت متو
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وهً متوسطات ( ۳٫۸۷إلى  ۳٫۳۹التربوي الناجح من وجهة نظر  المشرفٌن التربوٌٌن ما بٌن )
تقع فً الفئة الرابعة من فئات المقٌاس الرباعً والتً تشٌر إلى )أوافق بدرجة عالٌة على أداة 

نس فً موافقة  أفراد عٌنة الدراسة على الصفات الشخصٌة التً ٌجب أن الدراسة مما ٌوضح التجا
ٌمتلكها القائد  التربوي الناجح من وجهة  نظر المشرفٌن التربوٌٌن حٌث ٌتضح من النتائج أن 
أفراد عٌنة الدراسة موافقون بدرجة عالٌة على أهمٌة أثنً عشر صفة شخصٌة ٌجب أن ٌمتلكها 

، ۰ن وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن وأبرزها ٌتمثل فً العبارات رقم )القائد التربوي الناجح م

 والتً تم ترتٌبها تنازلٌا حسب موافقة أفراد عٌنة الدراسة علٌها بدرجة عالٌة( ۱۱، ۱۰، 8،5

 وبٌزبٌٟ:

ثبٌّشرجفخ  ٟٚ٘ " اٌؾٍُ ٚاٌغف١طشح ػٍفٝ اٌفٕفظ ففٟ ؽبٌفخ اٌغؼفت "( ۶عبءد اٌؼجبسح سلُ )  -1

ِفٓ ۲٫۱۲خ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ أ١ّ٘زٙب ثذسعخ ػب١ٌفخ ثّزٛعفؾ )ؽ١ش ِٛافم ا٤ٌٚٝ ِٓ

اٌزؾىُ ففٟ اٌفٕفظ ففٟ  ٚاٌزٟ ث١ٕذ أ١ّ٘خ ( 14۶۰ٖ، ؽغش) ٘زٖ إٌز١غخ ِغ دساعخ ( ٚرزفك4

 ؽبٌخ اٌغؼت ثبٌٕغجخ ٌٍمبئذ اٌزشثٛٞ.

أففشاد  ٚ٘فٟ " أْ ٠ىفْٛ ٔض٠ٙفب " ثبٌّشرجفخ اٌضب١ٔفخ ِفٓ ؽ١فش ِٛافمفخ( ۱عبءد اٌؼجبسح سلُ )  -2

 (.4ِٓ  ۲٫۱۱ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ أ١ّ٘زٙب ثذسعخ ػب١ٌخ ِزٛعؾ )

ِٛافمفخ  ( ٚ٘فٟ " أْ ٠ىفْٛ لفذٚح ؽغفٕخ " ثبٌّشرجفخ اٌضبٌضفخ ِفٓ ؽ١فش5عفبءد اٌؼجفبسح سلفُ ) -3

٘زٖ إٌز١غخ ِغ  ( ٚرزفك4ِٓ  ۲٫۱۱أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ أ١ّ٘زٙب ثذسعخ ػب١ٌخ ِزٛعؾ )

 ٌٍمذٚح اٌؾغٕخ ٌّشؤٚع١ٗ. ض١ً اٌمبئذ اٌزشثَٛٞ( ٚاٌزٟ وشفذ أ١ّ٘خ ر200ّ 4اٌجطٟ ) دساعخ

ِفٓ  ٚ٘فٟ " ؽغفٓ اٌخٍفك ٚاٌزّغفه ثبٌّجفبدب " ثبٌّشرجفخ اٌشاثؼفخ( ۸۸عبءد اٌؼجبسح سلفُ )  -4

 َ ۲٫۱4ؽ١ش ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ أ١ّ٘زٙب ثذسعخ ػب١ٌخ ِزٛعؾ )

ؽ١فش  خبِغخ ِفٟٓٚ٘ " أْ ٠ّزٍه اٌذٚافغ ٚاٌطّٛػ " ثبٌّشرجخ اٌ( ۸۶عبءد اٌؼجبسح سلُ )  -5

 (.4ِٓ  ۲٫۱۱ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ أ١ّ٘زٙب ثذسعخ ػب١ٌخ ثّزٛعؾ )

 اىظفبث اىؼَيُت "اىَهُْت"1/ ۲

زؼشف أُ٘ اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ "ا١ٌّٕٙخ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ ٌ

زٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ رُ ؽغبة اٌزىشاساد ٚإٌغت اٌّؼ٠ٛخ ٚاٌّ

اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌشرت االعزغبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ ػجبساد ِؾٛس اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ "ا١ٌّٕٙخ" 

 : ٚعبءد إٌزبئظ وّب ٠ٛػؾٙب اٌغذٚي اٌزبٌٟ

 (8جذوه )

ٍشحبت حْبصىُب دغب  اعخجبببث أفشاد ػُْت اىذساعت ػيً ػببساث ٍذىس اىظفبث اىؼيَُت " اىَهُْت

 عطبث اىَىافقتٍخى

سقٌ 

 اىؼببسة

 

 اىؼببسة

 دسجت اىَىافقت اىخنشاس
اىَخىعظ 

 اىذغببٍ

االّذشاف 

 اىَؼُبسٌ
اىْغبت  اىشحبت

% 
 ٍخىعطت ػبىُت

ٍْخفض

 ة

غُش 

 ٍَنْت

 

16 
 االىخضاً بأخالقُبث ٍهْت اىخؼيٌُ

  - - 1 91 ك

1998 

 

1994 

 

9 % 9799 199 - - 

 

18 
 دب اىؼَو

  - - 7 88 ك

1991 

 

1916 

 

1 % 9196 794 - - 

 

95 

 اىقذسة ػيً احخبر اىقشاساث

 اىَْبعبت

  - 9 7 87 ك

1999 

 

1911 

 

1 % 9996 794 999 - 

 

96 

اىقذسة ػيً حذفُض اىَشؤوعُِ 

 ودفؼهٌ ىيؼَو

  - 9 7 87 ك

1999 

 

1911 

 

4 % 9996 794 999 - 
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سقٌ 

 اىؼببسة

 

 اىؼببسة

 دسجت اىَىافقت اىخنشاس
اىَخىعظ 

 اىذغببٍ

االّذشاف 

 اىَؼُبسٌ
اىْغبت  اىشحبت

% 
 ٍخىعطت ػبىُت

ٍْخفض

 ة

غُش 

 ٍَنْت

 

11 
 اىقذسة ػيً حذَو أػببء اىؼَو

  - - 91 81 ك

1987 

 

1911 

 

5 % 8794 9196 - - 

 

19 
 رقت اِخشَِ اىقذسة ػيً مغب

  - - 91 81 ك

1986 

 

1915 

 

6 % 8691 9197 - - 

 

17 

اىقذسة ػيً حىاطو اىَؼيىٍبث 

 ىيغُش

  - 9 91 81 ك

1985 

 

1919 

 

7 % 8691 9196 999 - 

 

15 
 حهُئت اىَْبر اىَْبعب ىيؼَو

  - - 96 79 ك

1981 

 

1918 

 

8 % 8191 9698 - - 

 

97 

ٍىامبت اىخطىساث اىذذَزت واىؼَو 

 ػيً امخغببهب وحطبُقهب

  - - 96 79 ك

1981 

 

1918 

 

9 % 8191 9698 - - 

 

91 

اىخَخغ بخبشة مبفُت فٍ ٍجبه 

 اىؼَو

  - - 97 77 ك

1981 

 

1919 

 

91 % 8999 9899 - - 

 

94 

دو اىقذسة ػيً اىخفبوع و

 اىَشنالث

  - 9 95 79 ك

1981 

 

1949 

 

99 % 8191 9598 999 - 

 

11 

ٍؼشفت خظبئض اىخالٍُز فٍ 

 اىَشديت اىخٍ َؼَو بهب

  - 1 95 77 ك

1981 

 

1945 

 

91 % 8999 9691 199 - 

 (8ربثغ عذٚي )

 اعزغبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ ػجبساد ِؾٛس اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ " ا١ٌّٕٙخ"

 خ رٕبص١ٌب ؽغت ِزٛعطبد اٌّٛافمخِشرج

سقٌ 

 اىؼببسة

 

 اىؼببسة

 دسجت اىَىافقت اىخنشاس
اىَخىعظ 

 اىذغببٍ

االّذشاف 

 اىَؼُبسٌ

 

 ٍْخفضت ٍخىعطت ػبىُت اىْغبت % اىشحبت
غُش 

 ٍَنْت

 

19 

اإلىَبً ببىْىادٍ 

اإلداسَت واىفُْت 

 واىَبىُت اىَخؼيقت بؼَيت

  - 1 11 69 ك

1969 

 

1951 

 

91 % 7196 1491 191 - 

 

14 

ئحبدت اىفشطت ىّخشَِ 

 فٍ احخبر اىقشاساث

  - 1 11 61 ك

1964 

 

1951 

 

94 % 6691 1996 199 - 

 

99 

اىىطىه ئىً اىهذف 

 اىَْشىد فٍ وقج وجُض

  - 1 19 61 ك

1961 

 

1951 

 

95 % 6591 1196 199 - 

 

11 

اٍخالك ٍهبسة اىخخطُظ 

 االعخشاحُجٍ

  - 9 14 61 ك

1961 

 

1959 

 

96 % 6191 1598 999 - 

 

98 

اىَقذسة ػيً حذسَب 

 اِخشَِ

  - 1 11 61 ك

1961 

 

1955 

 

97 % 6591 1996 191 - 

 1941 1981 اىَخىعظ اىؼبً



 

 1028عشر لسنة  لتاسعالعدد ا                                   فى التربٌة مجلة البحث العلمى
979 

ِٓ خالي إٌزبئظ اٌّٛػؾخ أػالٖ ٠زؼؼ أْ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٛفم١ٓ ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ 

١ّٕٙخ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ أ١ّ٘خ اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ اٌ

( ٚ٘ٛ ِزٛعؾ ٠مغ فٟ اٌفئخ اٌشاثؼخ ِٓ فئبد اٌّم١بط اٌشثبػٟ  4ِٓ  ۲٫۱۰ِزٛعؾ ). اٌزشث١٠ٛٓ

ٟٚ٘ اٌفئخ اٌزٟ رش١ش ئٌٝ خ١بس أٚافك ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ أداح اٌذساعخ ِّب  (4.00ئٌٝ  ۲٫۶6ِٓ) 

١ٕخ اٌذساعخ ِٛافمْٛ ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ "ا١ٌّٕٙخ اٌزٟ ٠غت ٠ٛػؼ أْ أفشاد ػ

 أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ.

  اٌذساعخ ػٍٝ أُ٘ اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ ٠ٚزؼؼ ِٓ إٌزبئظ أْ ٕ٘بن رغبٔظ فٟ ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ 

ؽ١ش ٚافك  ئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١ٌّٕٙٓ١٠ٛخ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمب

أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ ع١ّغ اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ ا١ٌّٕٙخ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ 

ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ؽ١ش رشاٚؽذ ِزٛعطبد ِٛافمزُٙ ؽٛي أُ٘ اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ 

ٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ِب ث١ٓ     ا١ٌّٕٙخ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّز

ٟٚ٘ ِزٛعطبد رمغ فٟ اٌفئخ اٌشاثؼخ ِٓ فئبد اٌّم١بط اٌشثبػٟ ٚاٌزٟ رش١ش ( ۲٫۱۱ئٌٝ  ۲٫۱۶)

ئٌٝ )أٚافك ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ أداح اٌذساعخ ِّب ٠ٛػؼ اٌزغبٔظ فٟ ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ 

خ ا١ٌّٕٙخ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌظفبد اٌؼ١ٍّ

اٌزشث١٠ٛٓ ؽ١ش ٠زؼؼ ِٓ إٌزبئظ أْ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٛافمْٛ ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ أ١ّ٘خ عجؼخ ع 

شش طفخ ػ١ٍّخ "١ِٕٙخ" ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ 

ٚاٌزٟ رُ رشر١جٙب رٕبص١ٌب ؽغت ِٛافمخ ( ۸۱،2۶، ۸۰، ۶۱، ۶۱ب ٠زّضً فٟ اٌؼجبساد سلُ )أثشص٘

 أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ػب١ٌخ وبٌزبٌٟ:

ِفٓ ؽ١فش  ( ٟٚ٘ " االٌزضاَ ثأخالل١بد ِٕٙفخ اٌزؼٍف١ُ " ثبٌّشرجفخ ا٤ٌٚف۶۱ٝعبءد اٌؼجبسح سلُ )  -1

( ٚرزفك ٘زٖ إٌز١غخ 4ِٓ  ۲٫۱۱ػب١ٌخ ثّزٛعؾ )ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ أ١ّ٘زٙب ثذسعخ 

٘فـ( ٚاٌزفٟ ث١ٕفذ ػفشٚسح اٌزفضاَ اٌمبئفذ اٌزشثفٛٞ ثأخالل١فبد ِٕٙفخ 14۶4ِغ دساعخ )اٌذٚعشٞ، 

 اٌزؼ١ٍُ.

أفففشاد ػ١ٕففخ  ( ٚ٘ففٟ " ؽففت اٌؼّففً " ثبٌّشرجففخ اٌضب١ٔففخ ِففٓ ؽ١ففش ِٛافمففخ۶۱عففبءد اٌؼجففبسح سلففُ ) -2

 (.4ِٓ  ۲٫۱۲اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ػب١ٌخ ثّزٛعؾ )

ٚ٘فٟ " اٌمفذسح ػٍفٝ ارخفبر اٌمفشاساد إٌّبعفجخ " ثبٌّشرجفخ اٌضبٌضفخ ِففٓ ( ۸۰عفبءد اٌؼجفبسح سلفُ ) -3

 (.4ِٓ  3.91ؽ١ش ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ أ١ّ٘زٙب ثذسعخ ػب١ٌخ ِزٛعؾ )

ٟٚ٘ " اٌمذسح ػٍٝ رؾف١ض اٌّشؤٚع١ٓ ٚدفؼُٙ ٌٍؼًّ" ثبٌّشرجخ اٌشاثؼخ ( 16) عبءد اٌؼجبسح سلُ -4

 (.4ِٓ  ۲٫۱۸)  ؾٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ أ١ّ٘زٙب ثذسعخ ػب١ٌخ ثّزٛعِٓ ؽ١ش ِ

ٟٚ٘ " اٌمذسح ػٍٝ رؾًّ أػجبء اٌؼًّ " ثبٌّشرجفخ اٌخبِغفخ ِفٓ ؽ١فش ( ۶۶) عبءد اٌؼجبسح سلُ  -5

 (4ِٓ  ۲٫۱۲ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ أ١ّ٘زٙب ثذسعخ ػب١ٌخ ثّزٛعؾ )

َ( ٚاٌزٟ ث١ٕذ أْ ِٓ أُ٘ اٌظففبد اٌزفٟ ٠غفت أْ 2004’ا اٌىش٠ذ) ٚرزفك ٘زٖ إٌز١غخ ِغ دساعخ -6

 ٠زظف ثٙب اٌمبئذ اٌمذسح اٌؼب١ٌخ ػٍٝ رؾًّ أػجبء اٌؼًّ.

 :اىظفبث االجخَبػُت/ ۳ -۲

أُ٘ اٌظفبد االعزّبػ١خ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ َ ْ ٚعٙخ  ٌزؼشف 

اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ رُ ؽغبة اٌزىشاساد ٚإٌغت 

اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌشرت االعزغبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ ػجبساد ِؾٛس اٌظفبد االعزّبػ١خ ٚعبءد 

 : إٌزبئظ وّب ٠ٛػؾٙب اٌغذٚي اٌزبٌٟ

 (9عذٚي )

 اعزغبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ ػجبساد ِؾٛس اٌظفبد االعزّبػ١خ ِشرجخ رٕبص١ٌب
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 بد اٌّٛافمخؽغت ِزٛعط

سقٌ 

 اىؼببسة

 

 اىؼببسة

 دسجت اىَىافقت اىخنشاس
اىَخىعظ 

 اىذغببٍ

االّذشاف 

 اىَؼُبسٌ

 

 ٍْخفضت ٍخىعطت ػبىُت اىْغبت % اىشحبت
غُش 

 ٍَنْت

 

11 

أقبٍت ػالقت ئّغبُّت بُْت 

 وبُِ اىؼبٍيُِ ٍؼه

  - - 7 88 ك

1991 

 

1916 

 

9 % 9196 794 - - 

 

14 
 اِخشَِدغِ اىخظشف ٍغ 

  - - 7 88 ك

1991 

 

1916 

 

1 % 9196 794 - - 

 

15 

اىبشبشت واىيببقت ٍغ 

 اِخشَِ

  - - 7 88 ك

1991 

 

1916 

 

1 % 9196 794 - - 

 

18 

دغِ اىخظشف ٍغ اىؼبٍيُِ 

 ٍؼه

  - - 8 87 ك

1991 

 

1918 

 

4 % 9996 894 - - 

 

11 

اىخَغل بزقبفت ٍجخَؼه 

 وهىَخه اإلعالٍُت

  - 1 4 89 ك

1991 

 

1915 

 

5 % 9197 491 199 - 

 

19 

ئشبػت جى ٍِ اْىفت بُِ 

 اىؼبٍيُِ ٍؼه

  - - 99 81 ك

1988 

 

1911 

 

6 % 8891 9997 - - 

 

17 

حفهٌ أوضبع اِخشَِ 

 واىؼَو ػيً ديهب

  - - 97 78 ك

1981 

 

1919 

 

7 % 8199 9799 - - 

 

16 

أُ َنىُ رو شخظُت 

 ػُتاجخَب

  - 1 98 74 ك

1975 

 

1959 

 

8 % 7799 9899 191 - 

 

11 

أبذء ساَت وٍىاقفه ٍغ قضبَب 

 ٍجخَؼت

  - 1 11 61 ك

1964 

 

1951 

 

9 % 6691 1996 199 - 

 1915 1986 اىَخىعظ اىؼبً

ِٓ خالي إٌزبئظ اٌّٛػؾخ أػالٖ ٠زؼؼ أْ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٛفم١ٓ ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ 

اٌظفبد االعزّبػ١خ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ  أ١ّ٘خ

ِٓ ) ( ٚ٘ٛ ِزٛعؾ ٠مغ فٟ اٌفئخ اٌشاثؼخ ِٓ فئبد اٌّم١بط اٌشثبػ4ِٟٓ  ۲٫۱۱اٌزشث١٠ٛٓ ثّزٛعؾ )

ؼ ( ٟٚ٘ اٌفئخ اٌزٟ رش١ش ئٌٝ خ١بس أٚافك ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ أداح اٌذساعخ ِّب ٠ٛػ4،00ئٌٝ  ۲٫۶6

أْ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٛافمْٛ ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌظفبد االعزّبػ١خ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب 

اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ٠ٚزؼؼ ِٓ إٌزبئظ أْ ٕ٘بن رغبٔظ فٟ 

ذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ أُ٘ اٌظفبد االعزّبػ١خ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئ

ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ؽ١ش ٚافك أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ ع١ّغ اٌظفبد االعزّبػ١خ 

اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ؽ١ش رشاٚؽذ 

اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٓ  ِزٛعطبد ِٛافمزُٙ ؽٛي أُ٘ اٌظفبد االعزّبػ١خ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ

ٟٚ٘ ِزٛعطبد رمغ فٟ اٌفئخ اٌشاثؼخ ِٓ ( ۲٫۱۲ئٌٝ  ۲٫64ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ِب ث١ٓ )

فئبد اٌّم١بط اٌشثبػٟ ٚاٌزٟ رش١ش ئٌٝ )أٚافك ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ أداح اٌذساعخ ِّب ٠ٛػؼ اٌزغبٔظ 

ْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ فٟ ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ اٌظفبد االعزّبػ١خ اٌزٟ ٠غت أ

ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ؽ١ش ٠زؼؼ ِٓ إٌزبئظ أْ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٛافمْٛ ثذسعخ 

ػب١ٌخ ػٍٝ رغؼخ ِٓ اٌظفبد االعزّبػ١خ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظش 

ٚاٌزٟ رُ رشر١جٙب ( ۲۶، ۲۱، ۲5، ۲4، ۲۲) اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ أثشص٘ب ٠زّضً فٟ اٌؼجبساد سلُ

 رٕبص١ٌب ؽغت ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ػب١ٌخ وبٌزبٌٟ:
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ٟٚ٘ " ئلبِخ ػاللبد ئٔغب١ٔخ ث١ٕفٗ ٚثف١ٓ اٌؼفب١ٍِٓ ِؼفٗ " ثبٌّشرجفخ ( ۲۲عبءد اٌؼجبسح سلُ ) -1

ِفٓ  ۲٫۱۲ؾ )ا٤ٌٚٝ ِٓ ؽ١ش ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ أ١ّ٘زٙب ثذسعخ ػب١ٌخ ثّزٛعف

َ( ٚاٌزٟ ث١ٕذ أْ أػٍٝ ػٕظش وفب٠خ ٠ؼ١فٗ 2004اٌؾّبد، ) ( ٚرزفك ٘زٖ إٌز١غخ ِغ دساعخ4

ِششفٛ ا٦داسح اٌّذسع١خ ٘ٛ "ئلبِخ ػاللبد ؽ١جخ ِفغ ِفذ٠شٞ اٌّفذاسط ِج١ٕفخ ػٍفٝ اٌزمفذ٠ش 

 ٚاالؽزشاَ اٌّزجبدي".

ٌضب١ٔفخ ِفٓ ؽ١فش ٟٚ٘ " ؽغٓ اٌزظشف ِغ ا٢خش٠ٓ " ثبٌّشرجفخ. ا( 34) عبءد اٌؼجبسح سلُ -2

 (.4ِٓ  ۲٫۱۲ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ أ١ّ٘زٙب ثذسعخ ػب١ٌخ ِزٛعؾ )

ٟٚ٘ " اٌجشبشخ ٚاٌٍجبلخ ِغ ا٢خفش٠ٓ " ثبٌّشرجفخ اٌضبٌضفخ ِفٓ ؽ١فش ( ۲۳) عبءد اٌؼجبسح سلُ -3

 (.4ِٓ  ۲٫۱۲ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ أ١ّ٘زٙب ثذسعخ ػب١ٌخ ِزٛعؾ )

ٟٚ٘ " ؽغٓ اٌزظفشف ِفغ اٌؼفب١ٍِٓ ِؼفٗ " ثبٌّشرجفخ اٌشاثؼفخ ِفٓ ( ۲۱) عبءد اٌؼجبسح سلُ -4

 ِٓ ۲٫۱۶ؽ١ش ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ أ١ّ٘زٙب ثذسعخ ػب١ٌخ ثّزٛعؾ )

ٚ٘ففٟ   " اٌزّغففه ثضمبفففخ ِغزّؼففٗ ٠ٛ٘ٚزففٗ ا٦عففال١ِخ "ثبٌّشرجففخ ( ۲۶عففبءد اٌؼجففبسح سلففُ ) -5

ِٓ  ۲٫۱۶ثذسعخ ػب١ٌخ ِزٛعؾ )اٌخبِغخ ِٓ ؽ١ش ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ أ١ّ٘زٙب 

4.) 

 :/ اىظفبث اىؼيَُت 4-4

زؼشف أُ٘ اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظش ٌ

اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ رُ ؽغبة اٌزىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد 

ٌذساعخ ػٍٝ ػجبساد ِؾٛس اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ ٚعبءد اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌشرت االعزغبثبد أفشاد ػ١ٕخ ا

 : إٌزبئظ وّب ٠ٛػؾٙب اٌغذٚي اٌزبٌٟ

 (۸0عذٚي )

 اعزغبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ ػجبساد ِؾٛس اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ

 ِشرجخ رٕبص١ٌب ؽغت ِزٛعطبد اٌّٛافك

سقٌ 

 اىؼببسة

 

 اىؼببسة

 دسجت اىَىافقت اىخنشاس
اىَخىعظ 

 اىذغببٍ

االّذشاف 

 سٌاىَؼُب

 

 اىْغبت اىشحبت

% 

 

 ػبىُت

 

 ٍخىعطت

 

 ٍْخفضت

 

 غُش ٍَنْت

 

49 

اىذشص ػيً ٍب 

َغخجذ فٍ ػَيه ٍِ 

 ٍؼيىٍبث

  - - 5 91 ك

1995 

 

1911 

 

9 % 9497 591 - - 

 

41 

ئربسة اىذافؼُت 

ىيؼبٍيُِ ٍؼه فٍ 

 ٍجبه ػَيت

  - - 8 87 ك

1991 

 

1918 

 

1 % 9996 894 - - 

 

41 

يغت عيَُت اىخذذد ب

 وواضذت

  - - 9 86 ك

1999 

 

1919 

 

1 % 9195 995 - - 

 

44 
 اىخشجُغ ػيً اإلبذاع

  - - 91 81 ك

1987 

 

1914 

 

4 % 8791 9198 - - 

 

41 

أُ َنىُ ٍخَنْب ٍِ 

 ٍبدحه اىؼيَُت

  - 9 91 81 ك

1985 

 

1919 

 

5 % 8691 9196 999 - 

 

46 

اىببعطت واىىضىح 

ٍخطيببث فٍ حىضُخ 

 اىؼَو

  - - 96 79 ك

1981 

 

1918 

 

6 % 8191 9698 - - 
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47 

واعغ االطالع 

واىَؼشفت فٍ ٍجبه 

 ػَيه

  - - 98 77 ك

1989 

 

1919 

 

7 % 8999 9899 - - 

 

19 

اىقذسة ػيً حىطُو 

 اىَبدة اىؼيَُت

  - 1 95 78 ك

1981 

 

1945 

 

8 % 8199 9598 199 - 

 

45 

د ئجشاء اىبذى

اىؼيَُت فٍ ٍجبه 

 ػَيه

  9 7 11 54 ك

1947 

 

1968 

 

9 % 5698 1497 794 999 

 1918 1981 اىَخىعظ اىؼبً

ِٓ خالي إٌزبئظ اٌّٛػؾخ أػالٖ ٠زؼؼ أْ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٛفم١ٓ ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ 

اٌّششف١ٓ  أ١ّ٘خ اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظش

 ( ٚ٘ٛ ِزٛعؾ ٠مغ فٟ اٌفئخ اٌشاثؼخ ِٓ فئبد اٌّم١بط اٌشثبػ4ِٟٓ  ۲٫۱۶ِزٛعؾ ) . اٌزشث١٠ٛٓ

ٟٚ٘ اٌفئخ اٌزٟ رش١ش ئٌٝ خ١بس أٚافك ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ أداح اٌذساعخ ِّب ( 8۰۰  4ئٌٝ  ۲٫۶6ِٓ )

اٌزٟ ٠غت أْ ٠ٛػؼ أْ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٛافمْٛ ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ 

٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ. "٠ٚزؼؼ ِٓ إٌزبئظ أْ ٕ٘بن 

رغبٔظ فٟ ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ 

ٍٝ ع١ّغ اٌظفبد إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ؽ١ش ٚافك أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ

اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ؽ١ش 

رشاٚؽذ ِزٛعطبد ِٛافمزُٙ ؽٛي أُ٘ اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ 

مغ فٟ اٌفئخ اٌشاثؼخ ٟٚ٘ ِزٛعطبد ر( ۲،۱۰ئٌٝ  ۲٫۲۲) ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ِب ث١ٓ

ِٓ فئبد اٌّم١بط اٌشثبػٟ ٚاٌزٟ رش١ش ئٌٝ )أٚافك ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ أداح اٌذساعخ ِّب ٠ٛػؼ 

اٌزغبٔظ فٟ ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ 

أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٛافمْٛ إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ؽ١ش ٠زؼؼ ِٓ إٌزبئظ أْ 

ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ رغؼخ ِٓ اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ 

ٚاٌزٟ رُ ( 43، 44، 40، 43، 41ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ أثشص٘ب ٠زّضً فٟ اٌؼجبساد سلُ )

 ػب١ٌخ وبٌزبٌٟ:رشر١جٙب رٕبص١ٌب ؽغت ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ 

ٟٚ٘ " اٌؾشص ػٍٝ ِب ٠غزغذ فٟ ػٍّٗ ِٓ ِؼٍِٛبد " ثبٌّشرجخ ( 41) عبءد اٌؼجبسح سلُ -1

ِٓ  ۲٫۱۰ا٤ٌٚٝ ِٓ ؽ١ش ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ أ١ّ٘زٙب ثذسعخ ػب١ٌخ ثّزٛعؾ )

4.) 

ٟٚ٘ " ئصبسح اٌذافؼ١خ ٌٍؼب١ٍِٓ ِؼٗ فٟ ِغبي ػٍّٗ " ثبٌّشرجخ ( 43) عبءد اٌؼجبسح سلُ -2

ِٓ  ۲۰۱۶) اٌضب١ٔخ ِٓ ؽ١ش ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ أ١ّ٘زٙب ثذسعخ ػب١ٌخ ثّزٛعؾ

ٚاٌزٟ ث١ٕذ ػشٚسح ل١بَ اٌمبئذ ( ۶۰۰۲َ، اٌؼش٠ٕٟ) ( ٚرزفك ٘زٖ إٌز١غخ ِغ دساعخ4

 اٌزشثٛٞ ثاصبسح اٌذافؼ١خ ٌٍؼب١ٍِٓ ِؼٗ فٟ ِغبي ػٍّٗ.

اػؾخ " ثبٌّشرجخ اٌضبٌضخ ِٓ ؽ١ش ٟٚ٘ " اٌزؾذس ثٍغخ ع١ٍّخ ٚٚ( 42) عبءد اٌؼجبسح سلُ -3

 (. 4ِٓ  ۲٫۱۸ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ أ١ّ٘زٙب ثذسعخ ػب١ٌخ ِزٛعؾ )

ٟٚ٘ " اٌزشغ١غ ػٍٝ ا٦ثذاع " ثبٌّشرجخ اٌشاثؼخ ِٓ ؽ١ش ِٛافمخ ( 44) عبءد اٌؼجبسح سلُ -4

 (.4ِٓ  ۲٫۱۲أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ أ١ّ٘زٙب ثذسعخ ػب١ٌخ ِزٛعؾ )

ٟٚ٘ أْ ٠ىْٛ ِزّىٕب ِٓ ِبدرٗ اٌؼ١ٍّخ " ثبٌّشرجخ اٌخبِغخ ِٓ ( 40) ح سلُچٕبءد اٌؼجبس -5

 (.4ِٓ  ۲٫۱۳) ؽ١ش ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ أ١ّ٘زٙب ثذسعخ ػب١ٌخ ثّزٛعؾ
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، اىَهُْؤؤؤؤت، اىشخظؤؤؤؤُت) ٍؤؤؤؤب ٍؤؤؤؤذي اٍؤؤؤؤخالك اىقبئؤؤؤؤذ اىخشبؤؤؤؤىٌ اىذؤؤؤؤبىٍ ىيظؤؤؤؤفبث : اىغؤؤؤؤإاه اىزؤؤؤؤبٍّ

 اىَششفُِ اىخشبىَُِ"؟ٍِ وجهت ّظش ( واىؼيَُت، واالجخَبػُت

 اىظفبث اىشخظُت اىخٍ ََخينهب اىقبئذ اىخشبىٌ اىذبىٍ:   -9

ٌٍزؼشف ػٍٝ ِذٜ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد اٌشخظ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش 

اٌزشث١٠ٛٓ رُ ؽغبة اٌزىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد  اٌّششف١ٓ

 أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ ػجبساد ِؾٛس اٌظفبد اٌشخظ١خ ٚعبءد ٚاٌشرت االعزغبثبد اٌّؼ١بس٠خ

 : إٌزبئظ وّب ٠ٛػؾٙب اٌغذٚي اٌزبٌٟ

 

 

 (۱9) جذوه

 اعخجبببث أفشاد ػُْت اىذساعت ػيً ػببساث ٍذىس اىظفبث اىؼيَُت

 ٍشحبت حْبصىُب دغب ٍخىعطبث اىَىافق

سلُ 

 اٌؼجبسح

 

 اٌؼجبسح

 دسعخ اٌّٛافمخ اٌزىشاس

اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 

 إٌغجخ اٌشرجخ

% 

 

 ػب١ٌخ

 

 ِزٛعطخ

 

 ِٕخفؼخ

 

غ١ش 

 ِّىٕخ

 

10 

طؾخ اٌغغُ 

 ٚعالِخ اٌؾٛاط

  - 4 30 59 ن

3.95 

 

0.58 

 

1 % 63.4 32.3 4.3 - 

 

6 

اٌخٍٛ ِٓ اٌؼ١ٛة 

 اٌغغ١ّخ

  2 5 25 60 ن

3.55 

 

0.70 

 

2 % 65.2 27.2 5.4 2.2 

 

8 
 أْ ٠ىْٛ ٔض٠ٙب

  - 7 35 50 ن

3.47 

 

0.64 

 

3 % 54.3 38.0 7.6 - 

 

11 

ؽغٓ اٌخٍك 

 ٚاٌزّغه ثبٌّجبدب

  1 6 40 45 ن

3.40 

 

0.66 

 

4 % 84.9 43.5 6.5 1.1 

 

9 

عؼخ اٌظذس 

 ٚعالِزٗ

  1 6 49 37 ن

3.31 

 

0.64 

 

5 % 39.8 52.7 6.5 1.1 

 

5 

أْ ٠ىْٛ لذٚح 

 ؽغٕٗ

  1 8 45 39 ن

3.31 

 

0.68 

 

6 % 41.9 48.4 8.6 1.1 

 

7 

اٌزٛاػغ ِغ 

ا٢خش٠ٓ ٚخبطخ 

 ِٓ ُ٘ دٚٔٗ ِىبٔٗ

  1 14 39 39 ن

3.25 

 

0.75 

 

7 % 41.9 41.9 15.1 1.1 

    1 13 49 28 ناٌؾٍُ ٚاٌغ١طشح  
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ػٍٝ إٌفظ فٟ  2

 ؽبٌخ اٌغؼت
% 30.8 53.8 14.3 1.1 

3.14 0.69 8 

 

1 

اٌزوبء فٟ اٌزؼبًِ 

 الفِغ اٌّٛ

  - 12 59 22 ن

3.11 

 

0.60 

 

9 % 23.7 63.4 12.9 - 

 

12 

أْ ٠ّزٍه اٌذٚافغ 

 ٚاٌطّٛػ

  2 16 49 26 ن

3.06 

 

0.73 

 

10 % 28.0 52.7 17.2 2.2 

 

 

 

 (۱9حببغ جذوه )

 اعخجبببث أفشاد ػُْت اىذساعت ػيً ػببساث ٍذىس اىظفبث اىشخظُت

 ٍشحبت حْبصىُب دغب ٍخىعطبث اىَىافقت

سلُ 

 اٌؼجبسح

 

 اٌؼجبسح

 دسعخ اٌّٛافمخ اٌزىشاس

اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 

 إٌغجخ اٌشرجخ

% 

 

 ػب١ٌخ

 

 ِزٛعطخ

 

 ِٕخفؼخ

 

غ١ش 

 ِّىٕخ

 

3 

٠ّزٍه سٚػ 

 اٌزؾذٞ ٚاٌّضبثشح

  3 24 47 19 ن

2.88 

 

0.76 

 

11 % 20.4 50.5 25.8 .32 

 

4 

اٌمذسح ػٍٝ 

 ا٦ثذاع ٚاالثزىبس

  1 33 45 13 ن

2.76 

 

0.70 

 

12 % 14.1 48.9 35.9 1.1 

 0.68 3.24 اٌّزٛعؾ اٌؼبَ

ِٓ خالي إٌزبئظ اٌّٛػؾخ أػالٖ ٠زؼؼ أْ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٛفم١ٓ ثذسعخ ِزٛعطخ 

ِزٛعؾ . ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد اٌشخظ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ

( 3.25ئٌٝ  ۶٫51ِٓ ) ٘ٛ ِزٛعؾ ٠مغ فٟ اٌفئخ اٌضبٌضخ ِٓ فئبد اٌّم١بط اٌشثبػٟ( 4ِٚٓ  3.24)

ٟٚ٘ اٌفئخ اٌزٟ رش١ش ئٌٝ خ١بس أٚافك ثذسعخ ِزٛعطخ ػٍٝ أداح اٌذساعخ ِّب ٠ٛػؼ أْ أفشاد ػ١ٕخ 

اٌذساعخ ِٛافمْٛ ثذسعخ ِزٛعطخ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد اٌشخظ١خ ِٓ ٚعٙخ 

 ١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ.ٔظش اٌّششف

٠ٚزؼؼ ِٓ إٌزبئظ أْ ٕ٘بن رفبٚد فٟ ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ 

اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد اٌشخظ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ٠زشاٚػ ِب ث١ٓ ِٛافمزُٙ 

ششف١ٓ ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌجؼغ اٌظفبد اٌشخظ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّ

اٌزشث١٠ٛٓ ٚ ِٛافمزُٙ ثذسعخ ِزٛعطخ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ص فبد شخظ١خ أخشٞ 

ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ؽ١ش رشاٚؽذ ِزٛعطبد ِٛافمزُٙ ؽٛي اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ 

( ٟٚ٘ 3،59ئٌٝ  ۶٫۲6) اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد اٌشخظ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ِب ث١ٓ

 ز١ٓ اٌضبٌضخ ٚاٌشاثؼخ ِٓ فئبد اٌّم١بطئزٛعطبد رزشاٚػ ث١ٓ اٌفِ
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أٚافك ثذسعخ ِزٛعطخ / أٚافك ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ) اٌشثبػٟ ٚاٌٍز١ٓ رش١شاْ ئٌٝ

ػٍٝ أداح اٌذساعخ ِّب ٠ٛػؼ اٌزفبٚد فٟ ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ 

ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ؽ١ش ٠زؼؼ ِٓ إٌزبئظ أْ أفشاد ػ١ٕخ  اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد اٌشخظ١خ ِٓ ٚعٙخ

اٌذساعخ ِٛافمْٛ ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌغزخ َ ْ اٌظفبد اٌشخظ١خ ِٓ 

ٚاٌزٟ رُ ( 89811 8، 6، 10) ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ أثشص٘ب ٠زّضً فٟ اٌؼجبساد سلُ

 أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ػب١ٌخ وبٌزبٌٟ:رشر١جٙب رٕبص١ٌب ؽغت ِٛافمخ 

ٟٚ٘ "طؾخ اٌغغُ ٚعالِخ اٌؾٛاط " ثبٌّشرجخ ا٤ٌٚٝ ِٓ ؽ١ش ( ۸۰عبءد اٌؼجبسح سلُ ) -1

 (. 4ِٓ  ۲٫5۱ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ػب١ٌخ ِزٛعؾ )

ِٓ ؽ١ش ( ٟٚ٘ " اٌخٍٛ ِٓ اٌؼ١ٛة اٌغغ١ّخ " ثبٌّشرجخ اٌضب١ٔخ 6عبءد اٌؼجبسح سلُ ) -2

 (4ِٓ  83 55) ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ػب١ٌخ ِزٛعؾ

ٚ٘ٝ " أْ ٠ىْٛ ٔض٠ٙب " ثبٌّشرجخ اٌضبٌضخ ِٓ ؽ١ش ِٛافمخ أفشاد ( ۱. عبءد اٌؼجبسح سلُ ) -3

 (.4ِٓ  83 47) ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ػب١ٌخ ِزٛعؾ

دب " ثبٌّشرجخ اٌشاثؼخ ِٓ ٟٚ٘ " ؽغٓ اٌخٍك ٚاٌزّغه ثبٌّجب( ۸۸.عبءد اٌؼجبسح سلُ ) -4

 (.4ِٓ 3.40) ؽ١ش ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ػب١ٌخ ثّزٛعؾ

ٟٚ٘ " عؼخ اٌظذس ٚعالِزٗ " ثبٌّشرجخ اٌخبِغخ ِٓ ؽ١ش ِٛافمخ ( ۱عبءد اٌؼجبسح سلُ )  -5

 (. 4ِٓ  ۲٫۲۸أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ػب١ٌخ ثّزٛعؾ )

ٕخ اٌذساعخ ِٛافمْٛ ثذسعخ ِزٛعطخ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ ٠زؼؼ ِٓ إٌزبئظ أْ أفشاد ػ١ -6

اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌغزخ ِٓ اٌظفبد اٌشخظ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ أثشص٘ب 

ٚاٌزٟ رُ رشر١جٙب رٕبص١ٌب ؽغت ِٛافمخ أفشاد ( ۲، ۲، 81 ۶،  7) ٠زّضً فٟ اٌؼجبساد سلُ

 ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ِزٛعطخ وبٌزبٌٟ:

 ٚ٘ففٟ " اٌزٛاػففغ ِففغ ا٢خففش٠ٓ ٚخبطففخ ِففٓ ٘ففُ دٚٔففٗ ِىبٔففخ " ( ۲جففبسح سلففُ )عففبءد اٌؼ

 ۲٫۶5ثبٌّشرجخ ا٤ٌٚٝ ِٓ ؽ١ش ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ِزٛعطخ ِزٛعفؾ )

 ِٓ4.) 

 ( ُ۶عبءد اٌؼجبسح سل ) ٚ٘فٟ " اٌؾٍفُ ٚاٌغف١طشح ػٍفٝ اٌفٕفظ ففٟ ؽبٌفخ اٌغؼفت " ثبٌّشرجفخ

 (. 4ِٓ  ١3٫14ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ8 ِزٛعطخ ثّزٛعؾ )اٌضب١ٔخ ِٓ ؽ١ش ِٛافمخ أفشاد ػ

 ( ُ۸عبءد اٌؼجبسح سل ) اٌزوبء فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌّٛالفف " ثبٌّشرجفخ اٌضبٌضفخ ِفٓ ؽ١فش " ٟ٘ٚ

 (.4ِٓ  ۲٫۸۸ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ِزٛعطخ ثّزٛعؾ )

  ( ُ۸۶عبءد اٌؼجبسح سل ) " ثبٌّشرجفخ اٌشاثؼفخ َ ْ ؽ١فش ٟٚ٘ " أْ ٠ّزٍه اٌذٚافغ ٚاٌطّٛػ

 (.4ِٓ  ۲٫06ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ِزٛعطخ ِزٛعؾ )

  ( ُ۲عبءد اٌؼجبسح سل ) ٠ّزٍه سٚػ اٌزؾذٞ ٚاٌّضبثشح " ثبٌّشرجخ اٌخبِغخ ِٓ ؽ١ش " ٟ٘ٚ

 (.4ِٓ   2.88ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ِزٛعطخ ِزٛعؾ )

 : ت اىخٍ ََخينهب اىقبئذ اىخشبىٌ اىذبىٍاىظفبث اىؼَيُت اىَهُْ -2

ِففذٜ اِففزالن اٌمبئففذ اٌزشثففٛٞ اٌؾففبٌٟ ٌٍظفففبد ا١ٌّٕٙففخ ِففٓ ٚعٙففخ ٔظففش اٌّشففشف١ٓ  ٌزؼففشف

اٌزشثفف١٠ٛٓ رففُ ؽغففبة اٌزىففشاساد ٚإٌغففت اٌّئ٠ٛففخ ٚاٌّزٛعففطبد اٌؾغففبث١خ ٚاالٔؾشافففبد اٌّؼ١بس٠ففخ 

بد اٌؼ١ٍّففخ ا١ٌّٕٙففخ" ٚعففبءد ٚاٌشرففت االعففزغبثبد أفففشاد ػ١ٕففخ اٌذساعففخ ػٍففٝ ػجففبساد ِؾففٛس اٌظففف

 : إٌزبئظ وّب ٠ٛػؾٙب اٌغذٚي اٌزبٌٟ

 (91جذوه  )

اعخجبببث أفشاد ػُْت اىذساعت ػيً ػببساث ٍذىس اىظفبث اىؼَيُت اىَهُْت ٍشحبت حْبصىُب دغب 

 ٍخىعطبث اىَىافقت

 االّذشاف اىَخىعظ  دسجت اىَىافقت اىخنشاس سقٌ 
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اىْغبت  اىؼببسة اىؼببسة

% 
 غُش ٍَنْت ٍْخفضت ٍخىعطت ػبىُت

 بتاىشح اىَؼُبسٌ اىذغببٍ

 

11 

اىقذسة ػيً حذَو أػببء 

 اىؼَو

 - 4 59 17 ك
1916 1957 9 

% 4191 5594 491 - 

 

16 

االىخضاً بأخالقُبث ٍهْت 

 اىخؼيٌُ

  - 8 44 41 ك

1915 

 

1964 

 

1 % 4195 4798 897 - 

 

18 
 دب اىؼَو

  9 96 41 11 ك

1996 

 

1975 

 

1 % 1599 4597 9794 999 

 

17 

اىقذسة ػيً حىاطو 

 اىَؼيىٍبث ىيغُش

  1 94 41 11 ك

1996 

 

1976 

 

4 % 1599 4697 9591 191 

 

95 

اىقذسة ػيً احخبر 

 اىقشاساث اىَْبعبت

  9 96 51 15 ك

1918 

 

1971 

 

5 % 1791 5491 9794 999 

 

91 

اىخَخغ بخبشة مبفُت فٍ 

 ٍجبه اىؼَو

  1 94 59 15 ك

1918 

 

1971 

 

6 % 1791 5594 9591 191 

 

19 

اىقذسة ػيً مغب رقت 

 اِخشَِ

  1 91 54 11 ك

1917 

 

1969 

 

7 % 1591 5897 9499 191 

 

94 

اىقذسة ػيً اىخفبوع 

 ودو اىَشنالث

  - 95 59 99 ك

1914 

 

1969 

 

8 % 1194 6194 9699 - 

 

96 

ِ اىقذسة ػيً اىَشؤوعُ

 ودفؼهٌ ىيؼَو

  - 11 59 11 ك

1911 

 

1968 

 

9 % 1197 5498 1995 - 

 

11 

ٍؼشفت خظبئض اىخالٍُز 

فٍ اىَشديت اىخٍ َؼَو 

 بهب

 1 19 41 17 ك
 

1911 

 

1978 

 

91 % 1991 4597 1198 191 

 

15 

حهُئت اىَْبر اىَْبعب 

 ىيؼَو

  1 11 51 11 ك

1996 

 

1971 

 

99 % 1997 5491 1997 191 

 

97 

ٍىامبت اىخطىساث اىذذَزت 

واىؼَو ػيً امخغببهب 

 وحطبُقهب

 1 14 48 99 ك
 

1991 

 

1974 

 

91 % 114 5996 1598 191 

 (91حببغ جذوه )

 اعخجبببث أفشاد ػُْت اىذساعت ػيً ػببساث ٍذىس اىظفبث اىؼَيُت اىَهُْت ٍشحبت

 حْبصىُب دغب ٍخىعطبث اىَىافقت

سقٌ 

 اىؼببسة

 

 سةاىؼبب

اىَخىعظ  دسجت اىَىافقت اىخنشاس

 اىذغببٍ

االّذشاف 

 اىَؼُبسٌ

 

 غُش ٍَنْت ٍْخفضت ٍخىعطت ػبىُت اىْغبت % اىشحبت

 

14 

ئحبدت اىفشطت 

ىّخشَِ فٍ احخبر 

 اىقشاساث

  1 15 41 11 ك

1988 

 

1979 

 

91 % 1191 4791 1795 191 

 

99 

اىىطىه ئىً 

اىهذف اىَْشىد فٍ 

 وقج وجُض

  9 15 51 94 ك

1986 
1967 

 

94 % 9599 5791 1699 999 

 

19 

اإلىَبً ببىْىادٍ 

اإلداسَت واىفُْت 

واىَبىُت اىَخؼيقت 

 بؼَيه

 9 11 44 96 ك
 

1981 
1971 

 

95 % 9796 4894 1191 999 
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98 

اىقذسة ػيً حذسَب 

 اِخشَِ

  4 15 49 91 ك

1968 
1977 

 

96 % 9491 4499 1796 491 

 

11 

اٍخالك ٍهبسة 

اىخخطُظ 

 االعخشاحُجٍ

  1 16 45 8 ك

1961 
1969 

 

97 % 897 4899 1999 191 

 9911 1916 اىَخىعظ اىؼبً

ِٓ خالي إٌزبئظ اٌّٛػؾخ أػالٖ ٠زؼؼ أْ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٛفم١ٓ ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ 

ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ِزٛعؾ  اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد اٌؼ١ٍّخ ا١ٌّٕٙخ ِٓ ٚعٙخ

( 4.00ئٌٝ ۲٫۶6ِٓ ) ( ٚ٘ٛ ِزٛعؾ ٠مغ فٟ اٌفئخ اٌشاثؼخ ِٓ فئبد اٌّم١بط اٌشثبػ4ِٟٓ  ۲٫۶6)

ٟٚ٘ اٌفئخ اٌزٟ رش١ش ئٌٝ خ١بس أٚافك ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ أداح اٌذساعخ ِّب ٠ٛػؼ أْ أفشاد ػ١ٕخ 

اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد اٌؼ١ٍّخ ا١ٌّٕٙخ "ِٓ اٌذساعخ ِٛافمْٛ ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ 

 ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ.

٠ٚزؼؼ ِٓ إٌزبئظ أْ ٕ٘بن رفبٚد فٟ ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ 

اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد اٌؼ١ٍّخ ا١ٌّٕٙخ "ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ٠زشاٚػ ِبث١ٓ 

اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌجؼغ اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ ا١ٌّٕٙخ "ِٓ ٚعٙخ ِٛافمزُٙ ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ اِزالن 

ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ٚ ِٛافمزُٙ ثذسعخ ِزٛعطخ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ اٌظفبد 

ػ١ٍّخ أخشٞ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ؽ١ش رشاٚؽذ ِزٛعطبد ِٛافمزُٙ ؽٛي اِزالن 

 ۶٫63) اٌؼ١ٍّخ ا١ٌّٕٙخ " ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ِب ث١ٓاٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد 

( ٟٚ٘ ِزٛعطبد رزشاٚػ ث١ٓ اٌفئز١ٓ اٌضبٌضخ ٚاٌشاثؼخ ِٓ فئبد اٌّم١بط اٌشثبػٟ ٚاٌٍز١ٓ 3،36ئٌٝ 

رش١شاْ ئٌٝ )ثذسعخ ِزٛعطخ / ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ػٍٝ أداح اٌذساعخ ِّب ٠ٛػؼ اٌزفبٚد فٟ 

خ اٌذساعخ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد اٌؼ١ٍّخ ا١ٌّٕٙخ ِٓ ٚعٙخ ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕ

ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ؽ١ش ٠زؼؼ ِٓ إٌزبئظ أْ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٛافمْٛ ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ 

اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ الص١ٕٓ ِٓ اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ ا١ٌّٕٙخ "ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ 

ٚاٌٍزبْ رُ رشر١جّٙب رٕبص١ٌب ؽغت ِٛافمخ أفشاد ( ۶6، ٠ٚ۶۶زّضالْ فٟ اٌؼجبسر١ٓ سلُ ) اٌزشث١٠ٛٓ

 ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍّٙب ثذسعخ ػب١ٌخ وبٌزبٌٟ:

ِفٓ ؽ١فش  ( ٟٚ٘ " اٌمذسح ػٍٝ رؾًّ أػجبء اٌؼّفً ثبٌّشرجفخ ا٤ٌٚف۶۶ٝعبءد اٌؼجبسح سلُ ) -1

 (.4ِٓ  ۲٫۲6ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ػب١ٌخ ِزٛعؾ )

ٟٚ٘ " الٌزضاَ ثأخالل١بد ِٕٙخ اٌزؼ١ٍُ " ثبٌّشرجخ اٌضب١ٔخ ِفٓ ؽ١فش ( ۶6عبءد اٌؼجبسح سلُ ) -2

(.  ٠ٚزؼؼ ِٓ إٌزفبئظ 4ِٓ  8۲ 35) ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ػب١ٌخ ِزٛعؾ

 أْ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٛافمْٛ ثذسعخ ِزٛعطخ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾفبٌٟ ٌخّغفخ

ػشش طفٗ ػ١ٍّخ ا١ٌّٕٙخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ٚأثشص٘ب ٠زّضفً ففٟ اٌؼجفبساد 

ٚاٌزٟ رُ رشر١جٙب رٕبص١ٌب ؽغفت ِٛافمفخ أففشاد ػ١ٕفخ اٌذساعفخ ( ۸۲، ۶۸، ۸۰، ۶۲، ۶۱سلُ )

 ػ١ٍٙب ثذسعخ ِزٛعطخ وبٌزبٌٟ:

 ( ُؽفت اٌؼّفً ثبٌّشرجفخ ا٤ٌٚفٝ ِفٓ ؽ١فش ِٛافمفخ۶۱عبءد اٌؼجبسح سل" ٟ٘ٚ ) شاد ػ١ٕفخ أفف

( ٚرزفففك ٘ففزٖ إٌز١غففخ ِففغ دساعففخ 4ِففٓ  ۲٫۸6اٌذساعففخ ػ١ٍٙففب ثذسعففخ ِزٛعففطخ ِزٛعففؾ )

 ا٘ـ( ٚاٌزٟ ث١ٕذ ارظبف اٌمبدح اٌزشث١٠ٛٓ ثؾت اٌؼًّ. 418)اٌضج١زٟ، 

 ( ُاٌمذسح ػٍٝ رٛاطً اٌّؼٍِٛبد ٌٍغ١ش " ثبٌّشرجخ۶۲عبءد اٌؼجبسح سل " ٟ٘ٚ )  ِٓ اٌضب١ٔخ

 (4ِٓ ۲٫16خ ػ١ٍٙب ثذسعخ ِزٛعطخ ثّزٛعؾ )ؽ١ش ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساع
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  ( ُ۸5عبءد اٌؼجبسح سل ) ِٓ اٌمذسح ػٍٝ ارخبر اٌمشاساد إٌّبعجخ " ثبٌّشرجخ اٌضبٌضخ " ٟ٘ٚ

 (4ِٓ  ۲٫۰۱ؽ١ش ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ِزٛعطخ ثّزٛعؾ )

  ( ُ۸۲عبءد اٌؼجبسح سل )بٌّشرجفخ اٌشاثؼفخ ِفٓ ٟٚ٘ " اٌزّزغ ثخجشح وبف١خ فٟ ِغبي اٌؼّفً ث

 (4ِٓ  ۲٫۰۱ؽ١ش ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ِزٛعطخ ثّزٛعؾ )

  ( ُ۶۸عبءد اٌؼجبسح سل ) ٓاٌمذسح ػٍفٝ وغفت صمفخ ا٢خفش٠ٓ " ثبٌّشرجفخ اٌخبِغفخ ِف " ٟ٘ٚ

 (4ِٓ ۶٫۰۲ؽ١ش ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ِزٛعطخ ثّزٛعؾ )

 

 

 ىخٍ ََخينهب اىقبئذ اىخشبىٌ اىذبىٍ: اىظفبث االجخَبػُت ا -۳

زؼشف ِذٜ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد االعزّبػ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ ٌ

اٌزشث١٠ٛٓ رُ ؽغبة اٌزىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ 

بد االعزّبػ١خ ٚعبءد إٌزبئظ ٚاٌشرت االعزغبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ ػجبساد ِؾٛس اٌظف

 : وّب ٠ٛػؾٙب اٌغذٚي اٌزبٌٟ

 (91جذوه )

 اعخجبببث أفشاد ػُْت اىذساعت ػيً ػببساث ٍذىس اىظفبث االجخَبػُت ٍشحبت حْبصىُب

 دغب ٍخىعطبث اىَىافقت

سقٌ 

 اىؼببسة

 

 اىؼببسة

 دسجت اىَىافقت اىخنشاس
اىَخىعظ 

 اىذغببٍ

االّذشاف 

 اىَؼُبسٌ

 

 اىْغبت اىشحبت

% 
 غُش ٍَنْت ٍْخفضت ٍخىعطت ػبىُت

 

11 

اىخَغل بزقبفت 

ٍجخَؼه وهىَخه 

 اإلعالٍُت

  - 8 41 41 ك

1917 

 

1964 

 

9 % 4597 4597 897 - 

 

14 

دغِ اىخظشف 

 ٍغ اِخشَِ

  9 99 45 11 ك

1919 

 

1969 

 

1 % 1498 5191 9191 999 

 

11 

ئقبٍت ػالقبث 

ئّغبُّت بُْه وبُِ 

 ٍؼه اىؼبٍيُِ

  9 91 47 11 ك

1911 

 

1971 

 

1 % 1498 5999 9191 999 

 

18 

دغِ اىخظشف 

 ٍغ اىؼبٍيُِ ٍؼه

  1 99 47 19 ك

1995 

 

1976 

 

4 % 1197 5999 9191 191 

 

17 

حفهٌ أوضبع 

اِخشَِ واىؼَو 

 ػيً ديهب

  1 96 41 14 ك

1995 

 

1978 

 

5 % 1791 4195 9794 191 

 

16 

و أُ َنىُ ر

شخظُت 

 اجخَبػُت

  1 8 58 14 ك

1991 

 

1965 

 

6 % 1699 6191 897 191 

 

15 

اىبشبشت واىيببقت 

 ٍغ اِخشَِ

  1 99 51 16 ك

1991 

 

1969 

 

7 % 1891 5796 9191 191 
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19 

ئشبػت جى ٍِ 

اْىفت بُِ 

 اىؼبٍيُِ ٍؼه

  1 95 49 11 ك

1991 

 

1981 

 

8 % 1591 4599 9695 191 

 

11 

ابذأ ساَت وٍىاقفه 

 ٍِ قضبَب ٍجخَؼه

  1 95 45 19 ك

1919 

 

178 

 

9 % 1995 4899 9691 191 

 1971 1997 اىَخىعظ اىؼبً

ِٓ خالي إٌزبئظ اٌّٛػؾخ أػالٖ ٠زؼؼ أْ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٛفم١ٓ ثذسعخ ِزٛعطخ 

اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ِزٛعؾ  ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد االعزّبػ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش

( ۲٫۶5ئٌٝ  ۶٫5۸( ٚ٘ٛ ِزٛعؾ ٠مغ فٟ اٌفئخ اٌضبٌضخ ِٓ فئبد اٌّم١بط اٌشثبػٟ )َ ْ 4ِٓ  ۲٫۸۲)

ٟٚ٘ اٌفئخ اٌزٟ رش١ش ئٌٝ خ١بس أٚافك ثذسعخ ِزٛعطخ ػٍٝ أداح اٌذساعخ ِّب ٠ٛػؼ أْ أفشاد ػ١ٕخ 

اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد االعزّبػ١خ ِٓ ٚعٙخ اٌذساعخ ِٛافمْٛ ثذسعخ ِزٛعطخ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ 

 ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ

٠ٚزؼؼ ِٓ إٌزبئظ أْ ٕ٘بن رفبٚد فٟ ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ 

اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد االعزّبػ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ٠زشاٚػ ِب ث١ٓ ِٛافمزُٙ 

ذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد االعزّبػ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ ثؼغ ِٓ اِزالن اٌمبئ

اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ٚ ِٛافمزُٙ ثذسعخ ِزٛعطخ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد 

االعزّبػ١خ أخشٜ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ؽ١ش رشاٚؽذ ِزٛعطبد ِٛافمزُٙ ؽٛي 

ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ِب ث١ٓ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد االعزّبػ١خ 

ز١ٓ اٌضبٌضخ ٚاٌشاثؼخ ِٓ فئبد اٌّم١بط اٌشثبػٟ ئٟٚ٘ ِزٛعطبد رزشاٚػ ث١ٓ اٌف( ۲٫۲۲ئٌٝ  ۲٫۰۱)

أٚافك ثذسعخ ِزٛعطخ / أٚافك ثذسعخ ػب١ٌخ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ػٍٝ أداح اٌذساعخ ِّب ) ٚاٌٍز١ٓ رش١شاْ ئٌٝ

اعخ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد ٠ٛػؼ اٌزفبٚد فٟ ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذس

االعزّبػ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ؽ١ش ٠زؼؼ ِٓ إٌزبئظ أْ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ 

ِٛافمْٛ ثذسعخ ػب١ٌخ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٛاؽذح ِٓ اٌظفبد االعزّبػ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش 

ٟٚ٘ " اٌزّغه ثضمبفخ ِغزّؼٗ ٠ٛ٘ٚزٗ ا٦عال١ِخ ( ۲۶) لُاٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ٚ رزّضً فٟ اٌؼجبسح س

(. ٠ٚزؼؼ ِٓ إٌزبئظ أْ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٛافمْٛ ثذسعخ ِزٛعطخ ػٍٝ 4ِٓ  ۲٫۲۲" ِزٛعؾ )

اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ اٌضّب١ٔخ ِٓ اٌظفبد االعزّبػ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ 

ٚاٌزٟ رُ رشر١جٙب رٕبص١ٌب ؽغت ِٛافمخ ( ۲۲، ۲۲، ۲۱، ۲۲، 34) ٚأثشص٘ب ٠زّضً فٟ اٌؼجبساد سلُ

 أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ِزٛعطخ وبٌزبٌٟ: 

 ُٚ٘ففٟ " ؽغففٓ اٌزظففشف ِففغ ا٢خففش٠ٓ " ثبٌّشرجففخ ا٤ٌٚففٝ ِففٓ ؽ١ففش ( 34) عففبءد اٌؼجففبسح سلفف

 (. 4ِٓ  ۲٫۶۸ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ِزٛعطخ ثّزٛعؾ )

  ثبٌّشرجففخ  ( ٚ٘ففٟ " ئلبِففخ ػاللففبد ئٔغففب١ٔخ ث١ٕففٗ ٚثفف١ٓ اٌؼففب١ٍِٓ ِؼففٗ "33جففبسح سلففُ )عففبءد اٌؼ

( 4ِففٓ  ۲٫۶۰اٌضب١ٔففخ ِففٓ ؽ١ففش ِٛافمففخ أفففشاد ػ١ٕففخ اٌذساعففخ ػ١ٍٙففب ثذسعففخ ِزٛعففطخ ثّزٛعففؾ )

َ( ٚاٌزٟ ث١ٕذ أْ أػٍٝ ػٕظش وفب٠خ ٠ؼ١ٗ ِششفٛ ۶۰۰4ٚرزفك ٘زٖ إٌز١غخ ِغ دساعخ )اٌؾّبد، 

ٛ "ئلبِخ ػاللفبد ؽ١جفخ ِفغ ِفذ٠شٞ اٌّفذاسط ِج١ٕفخ ػٍفٝ اٌزمفذ٠ش ٚاالؽزفشاَ ا٦داسح اٌّذسع١خ ٘

 اٌّزجبدي".

 ُؽغٓ اٌزظشف ِغ اٌؼب١ٍِٓ ِؼفٗ ". ثبٌّشرجفخ اٌضبٌضفخ ِفٓ ؽ١فش ( 38) عبءد اٌؼجبسح سل " ٟ٘ٚ

 (4ِٓ  3.15) ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ِزٛعطخ ثّزٛعؾ

  ُأٚػبع ا٢خفش٠ٓ ٚاٌؼّفً ػٍفٟ ؽٍٙفب " ثبٌّشرجفخ اٌشاثؼفخ  ٟٚ٘ " رفُٙ( 37) عبءد اٌؼجبسح سل

 (.4ِٓ  ۲٫۸5ِٓ ؽ١ش ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ِزٛعطخ ِزٛعؾ )
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  ُأْ ٠ىْٛ رٚ شخظ١خ اعزّبػ١خ" ثبٌّشرجفخ اٌخبِغفخ ِفٓ ؽ١فش ( 36) عبءد اٌؼجبسح سل " ٟ٘ٚ

 (.4ِٓ  ۲٫۸۲ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ِزٛعطخ ِزٛعؾ )

 

 / اىظفبث اىؼيَُت اىخٍ ََخينهب اىقبئذ اىخشبىٌ اىذبىٍ:4

ِذٜ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد اٌؼ١ٍّخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ  ٌزؼشف

اٌزشث١٠ٛٓ رُ ؽغبة اٌزىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ 

ساعخ ػٍٝ ػجبساد ِؾٛس اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ ٚعبءد إٌزبئظ وّب ٚاٌشرت االعزغبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذ

 : ٠ٛػؾٙب اٌغذٚي اٌزبٌٟ

 

 (۱4جذوه )

 اعخجبببث أفشاد ػُْت اىذساعت ػيً ػببساث ٍذىس اىظفبث اىؼيَُت

 ٍشحبت حْبصىُب دغب ٍخىعطبث اىَىافقت

سلُ 

 اٌؼجبسح

 

 اٌؼجبسح

 دسعخ اٌّٛافمخ اٌزىشاس
اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 سٞاٌّؼ١ب

 

إٌغجخ  اٌشرجخ

% 
 غ١ش ِّىٕخ ِٕخفؼخ ِزٛعطخ ػب١ٌخ

 

42 

اٌزؾذس ثٍغخ 

 ع١ٍّخ ٚٚاػؾخ

  1 13 41 38 ن

3.25 

 

0.73 

 

1 % 40.9 44.1 14.0 1.1 

 

40 

أْ ٠ىْٛ ِزّىٕب 

 ِٓ ِبدح اٌؼ١ٍّخ

  - 13 52 28 ن

3.16 

 

0.65 

 

2 % 30.1 55.9 14.0 - 

 

39 

اٌمذسح ػٍٝ 

دح رٛط١ً اٌّب

 اٌؼ١ٍّخ

  2 12 49 30 ن

3.15 

 

0.72 

 

3 % 32.3 52.7 12.9 2.2 

 

46 

اٌجغبؽخ 

ٚاٌٛػٛػ فٟ 

رٛػ١ؼ ِزطٍجبد 

 اٌؼًّ

 1 18 44 29 ن
 

3.10 

 

0.74 

 

4 % 31.5 47.8 19.6 1.1 

 

43 

أصبسح اٌذافؼ١خ 

ٌٍؼب١ٍِٓ ِؼٗ فٟ 

 ِغبي اٌؼًّ

  3 16 46 28 ن

3.06 

 

0.78 

 

5 % 30.1 49.5 17.2 3.3 

 

41 

اٌؾشص ػٍٝ ِب 

٠غزغذ فٟ ػٍّخ 

 ِٓ ِؼٍِٛبد

  3 19 47 23 ن

2.98 

 

0.77 

 

6 % 25.0 51.1 20.7 3.3 

 

44 

اٌزشغ١غ ػٍٝ 

 ا٦ثذاع

  4 31 35 22 ن

2.82 

 

0.85 

 

7 % 23.9 38.0 33.7 4.3 

 

47 

ٚاعغ االؽالع 

ٚاٌّؼشفخ فٟ 

  3 33 40 17 ن

2.76 

 

0.79 

 

8 % 18.3 43.0 35.5 3.3 
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 ِغبي ػٍّخ

 

45 

أعشاء اٌجؾٛس 

اٌؼ١ٍّخ فٟ ِغبي 

 ػٍّخ

  13 46 25 8 ن

2.30 

 

0.82 

 

9 % 8.7 27.2 50.0 14.1 

 0.76 2.95 اٌّزٛعؾ اٌؼبَ

ِٓ خالي إٌزبئظ اٌّٛػؾخ أػالٖ ٠زؼؼ أْ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٛفم١ٓ ثذسعخ ِزٛعطخ 

ٟ ٌٍظفبد اٌؼ١ٍّخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ثّزٛعؾ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌ

( ۲.۶۳ئٌٝ  ۶٫51ِٓ ) ( ٚ٘ٛ ِزٛعؾ ٠مغ فٟ اٌفئخ اٌضبٌضخ ِٓ فئبد اٌّم١بط اٌشثبػ4ِٟٓ  ۶٫۱۰)

ٟٚ٘ اٌفئخ اٌزٟ رش١ش ئٌٝ خ١بس أٚافك ثذسعخ ِزٛعطخ ػٍٝ أداح اٌذساعخ ِّب ٠ٛػؼ أْ أفشاد ػ١ٕخ 

خ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد اٌؼ١ٍّخ ِٓ ٚعٙخ اٌذساعخ ِٛافمْٛ ثذسعخ ِزٛعط

 ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ.

٠ٚزؼؼ ِٓ إٌزبئظ أْ ٕ٘بن رفبٚد فٟ ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ 

اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد اٌؼ١ٍّخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ٠زشاٚػ ِب ث١ٓ ِٛافمزُٙ ثذسعخ 

ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌجؼغ اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ  ِزٛعطخ

اٌزشث١٠ٛٓ ٚ ِٛافمزُٙ ثذسعخ ِٕخفؼخ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌظفبد ػ١ٍّخ أخشٜ ِٓ 

ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ؽ١ش رشاٚؽذ ِزٛعطبد ِٛافمزُٙ ؽٛي اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ 

ٟٚ٘ ( ۲٫۶5ئٌٝ  ۶٫۲۰) د اٌؼ١ٍّخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ِب ث١ٓاٌؾبٌٟ ٌٍظفب

أٚافك ) ِزٛعطبد رزشاٚػ ث١ٓ اٌفئز١ٓ اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ ِٓ فئبد اٌّم١بط اٌشثبػٟ ٚاٌٍز١ٓ رش١شاْ ئٌٝ

ثذسعخ ِٕخفؼخ / أٚافك ثذسعخ ِزٛعطخ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ػٍٝ أداح اٌذساعخ ِّب ٠ٛػؼ اٌزفبٚد فٟ 

د ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد اٌؼ١ٍّخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش ِٛافمخ أفشا

اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ؽ١ش ٠زؼؼ ِٓ إٌزبئظ أْ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٛافمْٛ ثذسعخ ِزٛعطخ ػٍٝ 

اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ اٌضّب١ٔخ َ ْ اٌظفبد االعزّبػ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ 

( ٚاٌزٟ رُ رشر١جٙب رٕبص١ٌب ؽغت ِٛافمخ 43، 46، ۲۱، 40. 4۶ص٘ب ٠زّضً فٟ اٌؼجبساد سلُ )ٚأثش

 أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ِزٛعطخ وبٌزبٌٟ:

ٟٚ٘ " اٌزؾذس ثٍغخ ع١ٍّخ ٚٚاػؾخ " ثبٌّشرجخ ا٤ٌٚٝ ِفٓ ؽ١فش ( 42عبءد اٌؼجبسح سلُ ) -1

 (4ِٓ ۲٫۶5ٛعؾ )ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ِزٛعطخ ثّز

ٟٚ٘ " أْ ٠ىفْٛ ِزّىٕفب ِفٓ ِبدرفٗ اٌؼ١ٍّفخ " ثبٌّشرجفخ اٌضب١ٔفخ ِفٓ ( 40) عبءد اٌؼجبسح سلُ -2

 (4ِٓ  ۲٫۸6ؽ١ش ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ِزٛعطخ ثّزٛعؾ )

ٟٚ٘ " اٌمفذسح ػٍفٝ رٛطف١ً اٌّفبدح اٌؼ١ٍّفخ " ثبٌّشرجفخ اٌضبٌضفخ ِفٓ ( ۲۱عبءد اٌؼجبسح سلُ ) -3

 (.4ِٓ  ۲.۸۳) خ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ِزٛعطخ ثّزٛعؾؽ١ش ِٛافم

ٚ٘ففٟ " اٌجغففبؽخ ٚاٌٛػففٛػ فففٟ رٛػفف١ؼ ِزطٍجففبد اٌؼّففً " ( 46) عففبءد اٌؼجففبسح سلففُ  -4

 3.10ثبٌّشرجخ اٌشاثؼخ ِٓ ؽ١ش ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػ١ٍٙب ثذسعخ ِزٛعطخ ِزٛعفؾ )

 ِٓ4) 

فؼ١فخ ٌٍؼفب١ٍِٓ ِؼفٗ ففٟ ِغفبي ػٍّفٗ " ثبٌّشرجفخ ٚ٘فٟ " ئصفبسح اٌذا( 43) عبءد اٌؼجبسح سلفُ  -5

ِفٓ  ۲٫۰6اٌخبِغخ ِٓ ؽ١ش ِٛافمخ أفشاد ػ١ٕفخ اٌذساعفخ ػ١ٍٙفب ثذسعفخ ِزٛعفطخ ثّزٛعفؾ )

4.) 

٠ٚزؼؼ ِٓ إٌزبئظ أْ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٛافمْٛ ثذسعخ ِٕخفؼخ ػٍٝ اِزالن اٌمبئذ  

ششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ٚرزّضً فٟ اٌؼجبسح اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٛاؽذح ِٓ اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّ

 (4ِٓ  ۶٫۲۰) ( ٟٚ٘ " ئعشاء اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ فٟ ِغبي ػٍّٗ " ثّزٛعؾ45سلُ )
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هؤؤو حىجؤؤذ فؤؤشود راث دالىؤؤت ئدظؤؤبئُت بؤؤُِ احجبهؤؤبث أفؤؤشاد ػُْؤؤت اىذساعؤؤت حؼؤؤضٌ  : اىغؤؤإاه اىزبىؤؤذ

 اىخبشة (؟، اىؼَش، اىَإهو اىؼيٍَ) الخخالف ٍخغُشاحهٌ

 : ٍخغُش اىَإهو اىؼيٍَ خالفببخاىفشود  : أوال 

ٌٍزؼشف ػٍٝ ِب ئرا وبٔذ ٕ٘بٌه فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ث١ٓ ئعبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ  

 Oneؽجمب ئٌٝ اخزالف ِزغ١ش اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ اعزخذَ اٌجبؽش اخزجبس " رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ ا٤ؽبدٞ: 

Way ANOVA خ ؽجمب ئٌٝ اخزالف " ٌزٛػ١ؼ دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ئعبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساع

 ِزغ١ش اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ ٚعبءد إٌزبئظ وّب ٠ٛػؾٙب اٌغذٚي اٌزبٌٟ:

 

 (95) اىجذوه

" ىيفشود بُِ ئجبببث أفشاد   ONE WAY ANOVA : ّخبئج اخخببس "حذيُو اىخببَِ اْدبدٌ

 ػُْت اىذساعت طبقب ئىً اخخالف ٍخغُش اىَإهو اىؼيٍَ

 ٍظذس اىخببَِ اىَذىس
ٍجَىع 

 ٍشبؼبث

ث دسجب

 اىذشَت

ٍخىعظ 

 اىَشبؼبث
 قَُت ف

اىذالىت 

 اإلدظبئُت

أهٌ اىظفبث اىشخظُت 

اىخٍ َجب أُ ََخينهب 

 اىقبئذ اىخشبىٌ اىْبجخ

 9919116 1 1119479 بُِ اىَجَىػبث

 69791 91 6999199 داخو اىَجَىػبث **19111 969115

 - 91 8199571 اىَجَىع

أهٌ اىظفبث اىَهُْت 

هب اىخٍ َجب أُ ََخين

 اىقبئذ اىخشبىٌ اىْبجخ

 159159 1 719511 بُِ اىَجَىػبث

 989149 91 96519714 داخو اىَجَىػبث 19951 99911

 - 91 97199116 اىَجَىع

أهٌ اىظفبث 

االجخَبػُت اىخٍ َجب 

أُ ََخينهب اىقبئذ 

 اىخشبىٌ اىْبجخ

 959115 1 119199 بُِ اىَجَىػبث

19781 19167 
 59191 91 4859179 داخو اىَجَىػبث

 - 91 5959191 اىَجَىع

أهٌ اىظفبث اىؼيَُت 

اىخٍ َجب أُ ََخينهب 

 اىقبئذ اىخشبىٌ اىْبجخ

 99159 1 19597 بُِ اىَجَىػبث

 49569 91 4919471 داخو اىَجَىػبث 19759 19176

 - 91 4919989 اىَجَىع

أهٌ اىظفبث اىخٍ َجب 

أُ ََخينهب اىقبئذ 

بجخ اىخشبىٌ اىْ

)اىشخظُت 9 اىَهُْت 

9االجخَبػُت 9اىؼيَُت( 

ٍِ وجهت ّظش 

 اىَششفُِ اىخشبىَُِ

 1659141 1 7119484 بُِ اىَجَىػبث

49119 19196* 

 849979 91 75769197 داخو اىَجَىػبث

 - 91 81169589 اىَجَىع

ٍذي اٍخالك اىقبئذ 

اىخشبىٌ اىذبىٍ 

 ىيظفبث اىشخظُت

 199191 1 589415 بُِ اىَجَىػبث

 169199 88 19769798 داخو اىَجَىػبث 19448 19819

 - 91 11159941 اىَجَىع

ٍذي اٍخالك اىقبئذ 

اىخشبىٌ اىذبىٍ 

 ىيظفبث اىَهُْت

 599684 1 9999168 بُِ اىَجَىػبث

 869175 88 75749588 داخو اىَجَىػبث 19511 19691

 - 91 76919956 اىَجَىع

ئذ ٍذي اٍخالك اىقب
 119511 1 459114 بُِ اىَجَىػبث

19811 19444 
 179411 88 11869596 داخو اىَجَىػبث
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اىخشبىٌ اىذبىٍ 

 ىيظفبث االجخَبػُت
 - 91 14199611 اىَجَىع

ٍذي اٍخالك اىقبئذ 

اىخشبىٌ اىذبىٍ 

 ىيظفبث اىؼيَُت

 999549 1 119181 بُِ اىَجَىػبث

 199551 88 17769677 داخو اىَجَىػبث 19695 19116

 - 91 17999758 اىَجَىع

ٍذي اٍخالك اىقبئذ 

اىخشبىٌ اىذبىٍ 

ىيظفبث )اىشخظُت 9 

اىَهُْت 9 االجخَبػُت 9 

اىؼيَُت( ٍِ وجهت ّظش 

 اىَششفُِ اىخشبىَُِ

 4659168 1 9119517 بُِ اىَجَىػبث

19757 19471 

 6949881 88 549199499 داخو اىَجَىػبث

 - 91 551199956 اىَجَىع

٠زؼؼ ِٓ خالي إٌزبئظ اٌّٛػؾخ أػالٖ ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ 

فألً ث١ٓ ارغب٘بد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ؽٛي )أُ٘ اٌظفبد ا١ٌّٕٙخ اٌزٟ ٠غت أْ  0.05ِغزٜٛ

ُ أ٘، أُ٘ اٌظفبد االعزّبػ١خ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ، ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ

ِذٜ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ، اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ

ِذٜ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد ا١ٌّٕٙخ، ِذٞ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ ، ٌٍظفبد اٌشخظ١خ

ِذٜ اِزالن اٌمبئذ ، خِذٜ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد اٌؼ١ٍّ، اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد االعزّبػ١خ

ٚاٌؼ١ٍّخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ ، ٚاالعزّبػ١خ، ا١ٌّٕٙخ، اٌشخظ١خ) اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد

ِزغ١ش اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ. ٚ ٠زؼؼ ِٓ خالي إٌزبئظ اٌّٛػؾخ أػالٖ ٚعٛد فشٚق  ثبخزالفاٌزشث١٠ٛٓ( 

ساعخ ؽٛي )أُ٘ اٌظفبد فألً ث١ٓ ارغب٘بد أفشاد ػ١ٕخ اٌذ  0.05راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ

ٚاٌؼ١ٍّخ ِٓ ٚعٙخ ، ٚاالعزّبػ١خ، ا١ٌّٕٙخ، اٌشخظ١خ) اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ

ِزغ١ش اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ، وّب ٠زؼؼ ِٓ خالي إٌزبئظ اٌّٛػؾخ  ثبخزالفٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ( 

رغب٘بد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ فألً ث١ٓ ا. ۰۸أػالٖ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ 

ِزغ١ش اٌّإً٘  ثبخزالفؽٛي أُ٘ اٌظفبد اٌشخظ١خ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ 

ٌٚزؾذ٠ذ طبٌؼ اٌفشٚق ث١ٓ وً فئز١ٓ ِٓ فزبد اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ ؽٛي االرغبٖ ٔؾٛ ٘زٖ ، اٌؼٍّٟ

 بٌزبٌٟ:" ٚعبءد إٌزبئظ و Scheffeاٌّؾبٚس اعزخذَ اٌجبؽش اخزجبس ش١ف١ٗ: 

 (96اىجذوه )

 ىيفشود بُِ فئبث اىَإهو اىؼيٍَ scheffe : ّخبئج اخخببس شُفُه

 دوزٛساٖ ِبعغز١ش ثىبٌٛس٠ٛط اٌّزٛعؾ ْ اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ اٌّؾٛس

أُ٘ اٌظفبد اٌشخظ١خ 

اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ 

 اٌزشثٛٞ إٌبعؼ

 **  - 45.8769 65 ثىبٌٛس٠ٛط

 ** -  45.1667 24 ِبعغز١ش

 -   38.250 4 زٛساٖدو

أُ٘ اٌظفبد اٌشخظ١خ 

اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ 

اٌزشثٛٞ 

إٌبعؼ)اٌشخظ١خ، ا١ٌّٕٙخ، 

ٚاالعزّبػ١خ، ِبعغز١ش 

ٚاٌؼ١ٍّخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش 

 اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ(

 *  - 179.830 65 ثىبٌٛس٠ٛط

  -  178.291 24 ِبعغز١ش

 -   166.000 4 دوزٛساٖ
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8  01ظ اٌّٛػؾخ أػالٖ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغز٠ٜٛزؼؼ ِٓ خالي إٌزبئ

فألً ث١ٓ ارغب٘بد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ ؽٍّخ اٌذوزٛساٖ ٚأفشاد اٌذساعخ ِٓ ؽٍّخ اٌجىبٌٛس٠ٛط  ۰

 أفشاداٌظفبد اٌشخظ١خ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ( ٌظبٌؼ  ٚاٌّبعغز١ش ؽٛي )أُ٘

اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚاٌّبعغز١ش وّب ٠زؼؼ ِٓ خالي إٌزبئظ اٌّٛػؾخ أػالٖ  ٍّخػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ ؽ

فألً ث١ٓ ارغب٘بد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ ؽٍّخ  0.05ِغزٜٛ  ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ

ؽٛي )أُ٘ اٌظفبد اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ  اٌجىبٌٛس٠ٛط اٌذوزٛساٖ ٚأفشاد اٌذساعخ ِٓ ؽٍّخ

ٚاٌؼ١ٍّخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ( ، ٚاالعزّبػ١خ، ا١ٌّٕٙخ، اٌشخظ١خ) اٌزشثٛٞ إٌبعؼ

 ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ ؽٍّخ اٌجىبٌٛس٠ٛط. أفشادٌظبٌؼ 

 

 : ٍخغُش اىؼَش ببخخالفاىفشود  : ربُّب

ٌزؼشف ِب ئرا وبٔذ ٕ٘بٌه فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ث١ٓ ئعبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ؽجمخ  

  ANOVA One: ا٤ؽبدٞاٌؼّش اعزخذَ اٌجبؽش اخزجبس " رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ  ِزغ١ش اخزالفئٌٝ 

wayٌٝأخزالف ِزغ١ش اٌؼّش   " ٌزٛػ١ؼ دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ئعبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ؽجمب ئ

 ٚعبءد إٌزبئظ وّب ٠ٛػؾٙب اٌغذٚي اٌزبٌٟ:

 (97اىجذوه )

يفشود بُِ ئجبببث أفشاد " ى  ONE WAY ANOVA : ّخبئج اخخببس "حذيُو اىخببَِ اْدبدٌ

 ػُْت اىذساعت طبقب ئىً اخخالف ٍخغُش اىؼَش

ٍجَىع  ٍظذس اىخببَِ اىَذىس

 ٍشبؼبث

دسجبث 

 اىذشَت

ٍخىعظ 

 اىَشبؼبث

اىذالىت  قَُت ف

 اإلدظبئُت

أهٌ اىظفبث 

اىشخظُت 

اىخٍ َجب أُ 

ََخينهب اىقبئذ 

اىخشبىٌ 

 اىْبجخ

 19964 99841 969198 1 119617 بُِ اىَجَىػبث

 89855 99 8159799 داخو اىَجَىػبث

 - 91 8189416 اىَجَىع

أهٌ اىظفبث 

اىَهُْت اىخٍ 

َجب أُ 

ََخينهب اىقبئذ 

اىخشبىٌ 

 اىْبجخ

 19419 19859 959895 1 199611 بُِ اىَجَىػبث

 989591 99 96999871 داخو اىَجَىػبث

 - 91 97119511 اىَجَىع

أهٌ اىظفبث 

االجخَبػُت 

جب أُ اىخٍ َ

ََخينهب اىقبئذ 

اىخشبىٌ 

 اىْبجخ

 19648 19417 19449 1 49899 بُِ اىَجَىػبث

 59691 99 5919596 داخو اىَجَىػبث

 - 91 5959495 اىَجَىع

 19667 19416 99818 1 19657 بُِ اىَجَىػبثأهٌ اىظفبث 
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ٍجَىع  ٍظذس اىخببَِ اىَذىس

 ٍشبؼبث

دسجبث 

 اىذشَت

ٍخىعظ 

 اىَشبؼبث

اىذالىت  قَُت ف

 اإلدظبئُت

اىؼيَُت اىخٍ 

َجب أُ 

ََخينهب اىقبئذ 

اىخشبىٌ 

 اىْبجخ

 49511 99 4199758 داخو اىَجَىػبث

 - 91 4919495 اىَجَىع

أهٌ اىظفبث 

اىخٍ َجب أُ 

ََخينهب اىقبئذ 

اىخشبىٌ 

اىْبجخ 

)اىشخظُت 9 

اىَهُْت 

9االجخَبػُت 

9اىؼيَُت( ٍِ 

وجهت ّظش 

اىَششفُِ 

 اىخشبىَُِ

 19114 99949 9199889 1 1119778 بُِ اىَجَىػبث

 899119 99 89199958 داخو اىَجَىػبث

 - 91 81119916 َجَىعاى

ٍذي اٍخالك 

اىقبئذ اىخشبىٌ 

اىذبىٍ 

ىيظفبث 

 اىشخظُت

 19687 19177 919781 1 179561 بُِ اىَجَىػبث

 169561 89 11549191 داخو اىَجَىػبث

 - 99 11899651 اىَجَىع

ٍذي اٍخالك 

اىقبئذ اىخشبىٌ 

اىذبىٍ 

ىيظفبث 

 اىَهُْت

 19745 19196 159815 1 599699 بُِ اىَجَىػبث

 879199 89 77619519 داخو اىَجَىػبث

 - 99 78949911 اىَجَىع

ٍذي اٍخالك 

اىقبئذ اىخشبىٌ 

اىذبىٍ 

ىيظفبث 

 االجخَبػُت

 19191 99156 149117 1 689174 بُِ اىَجَىػبث

 179991 89 11859684 داخو اىَجَىػبث

 - 99 14519758 اىَجَىع

ٍذي اٍخالك 

شبىٌ اىقبئذ اىخ

اىذبىٍ 

ىيظفبث 

 اىؼيَُت

 19518 19614 999595 1 199119 بُِ اىَجَىػبث

 199161 89 17819416 داخو اىَجَىػبث

 - 99 18199415 اىَجَىع

ٍذي اٍخالك 

اىقبئذ اىخشبىٌ 

 19671 19411 1489968 1 4969116 َىػبثبُِ اىَج

 6119918 89 551619511 داخو اىَجَىػبث



 

 1028عشر لسنة  لتاسعالعدد ا                                   فى التربٌة مجلة البحث العلمى
988 

ٍجَىع  ٍظذس اىخببَِ اىَذىس

 ٍشبؼبث

دسجبث 

 اىذشَت

ٍخىعظ 

 اىَشبؼبث

اىذالىت  قَُت ف

 اإلدظبئُت

اىذبىٍ 

ىيظفبث 

)اىشخظُت 9 

اىَهُْت 9 

االجخَبػُت 9 

اىؼيَُت( ٍِ 

وجهت ّظش 

اىَششفُِ 

 اىخشبىَُِ

 - 99 557599859 اىَجَىع

٠زؼؼ ِٓ خالي إٌزبئظ اٌّٛػؾخ أػالٖ ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ 

٠ّزٍىٙب  فألً ث١ٓ ارغب٘بد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ؽٛي أُ٘ اٌظفبد اٌشخظ١خ اٌزٟ ٠غت أ8ْ. ۰۰

أُ٘ ، أُ٘ اٌظفبد ا١ٌّٕٙخ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ، اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ

أُ٘ اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب ، اٌظفبد االعزّبػ١خ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ

، ا١ٌّٕٙخ، اٌشخظ١خ) ثٛٞ إٌبعؼأُ٘ اٌظفبد اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزش، اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ

ِذٜ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ، ٚاٌؼ١ٍّخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ، ٚاالعزّبػ١خ

ِذٜ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ ، ِذٜ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد ا١ٌّٕٙخ، ٌٍظفبد اٌشخظ١خ

ِذٜ اِزالن اٌمبئذ ، ثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد اٌؼ١ٍّخِذٜ اِزالن اٌمبئذ اٌزش، اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد االعزّبػ١خ

ٚاٌؼ١ٍّخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ ، ٚاالعزّبػ١خ، ا١ٌّٕٙخ، اٌشخظ١خ) اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد

 ِزغ١ش اٌؼّش. ثبخزالفاٌزشث١٠ٛٓ( 

 : اىفشود ببخخالف ٍخغُش ػذد عْىاث اىخبشة فٍ ٍجبه اإلششاف اىخشبىٌ : ربىزب

ه فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ث١ٓ ئعبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ؽجمب ِب ئرا وبٔذ ٕ٘بٌ ٌزؼشف 

ِزغ١ش ػذد عٕٛاد اٌخجشح فٟ ِغبي ا٦ششاف اٌزشثٛٞ اعزخذَ اٌجبؽش اخزجبس " رؾ١ًٍ  اخزالفئٌٝ 

" ٌزٛػ١ؼ دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ئعبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ  One Way ANOVA: ا٤ؽبدٞاٌزجب٠ٓ 

عٕٛاد اٌخجشح فٟ ِغبي ا٦ششاف اٌزشثٛٞ ٚعبءد إٌزبئظ وّب ِزغ١ش ػذد  اخزالفؽجمب ئٌٝ 

 ٠ٛػؾٙب اٌغذٚي اٌزبٌٟ:

 (98اىجذوه )

" ىيفشود بُِ ئجبببث أفشاد   ONE WAY ANOVA : ّخبئج اخخببس "حذيُو اىخببَِ اْدبدٌ

 ػُْت اىذساعت طبقب ئىً اخخالف ٍخغُش ػذد عْىاث اىخبشة فٍ ٍجبه اْششاف اىخشبىٌ

دسجبث  ٍجَىع ٍشبؼبث اىخببٍَِظذس  اٌّؾٛس

 اىذشَت

 ٍخىعظ

 اىَشبؼبث

اىذالىت  قَُت ف

 اإلدظبئُت

أُ٘ اٌظفبد اٌشخظ١خ اٌزٟ 

٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ 

 اٌزشثٛٞ إٌبعؼ 

 19699 19597 59451 1 969155 بُِ اىَجَىػبث

 99914 91 8119189 داخو اىَجَىػبث

 - 91 8189416 اىَجَىع

١خ اٌزٟ أُ٘ اٌظفبد إٌّٙ

٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ 

 اٌزشثٛٞ إٌبعؼ

 19919 99916 149817 1 9149481 بُِ اىَجَىػبث

 979989 91 96999111 داخو اىَجَىػبث

 - 91 97119511 اىَجَىع

 19171 19411 919716 1 189118 بُِ اىَجَىػبثأُ٘ اٌظفبد االعزّبػ١خ 
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دسجبث  ٍجَىع ٍشبؼبث اىخببٍَِظذس  اٌّؾٛس

 اىذشَت

 ٍخىعظ

 اىَشبؼبث

اىذالىت  قَُت ف

 اإلدظبئُت

اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ 

 اٌزشثٛٞ إٌبعؼ

 59111 91 4779117 داخو اىَجَىػبث

 - 91 5959495 اىَجَىع

أُ٘ اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ 

٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ 

 اٌزشثٛٞ إٌبعؼ

 19568 19678 19145 1 99914 بُِ اىَجَىػبث

 49491 91 4149189 داخو اىَجَىػبث

 - 91 4919495 اىَجَىع

أُ٘ اٌظفبد اٌزٟ ٠غت أْ 

ٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ ٠ّزٍى

إٌبعؼ )اٌشخظ١خ 8 ا١ٌّٕٙخ 

8االعزّبػ١خ 8اٌؼ١ٍّخ( ِٓ 

ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ 

 اٌزشث١٠ٛٓ
 

 19179 99115 9979441 1 1519111 بُِ اىَجَىػبث

 889671 91 79819616 داخو اىَجَىػبث

 - 91 81119916 اىَجَىع

ِذٜ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ 

 اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد اٌشخظ١خ 

 19156 99194 199116 1 9979979 ُِ اىَجَىػبثب

 159959 88 19619671 داخو اىَجَىػبث

 - 99 11899651 اىَجَىع

ِذٜ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ 

 اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد ا١ٌّٕٙخ

 19161 19517 1169571 1 6999711 بُِ اىَجَىػبث

 899755 88 79949411 داخو اىَجَىػبث

 - 99 78949911 اىَجَىع

ِذٜ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ 

 اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد االعزّبػ١خ

 19168 19457 619877 1 9999611 بُِ اىَجَىػبث

 169119 88 11619916 داخو اىَجَىػبث

 - 99 14519758 اىَجَىع

ِذٜ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ 

 اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد اٌؼ١ٍّخ

 19989 99661 519471 1 9599491 بُِ اىَجَىػبث

 119149 88 16719115 داخو اىَجَىػبث

 - 99 18199415 اىَجَىع

ِذٜ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ 

اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد )اٌشخظ١خ 

8 ا١ٌّٕٙخ 8 االعزّبػ١خ 8 

اٌؼ١ٍّخ( ِٓ ٚعٙخ ٔظش 

 اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ

 19175 19181 91969411 1 49899119 بُِ اىَجَىػبث

 586911 88 595719651 داخو اىَجَىػبث

 - 99 557599859 اىَجَىع

٠زؼؼ ِٓ خالي إٌزبئظ اٌّٛػؾخ أػالٖ ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ 

فألً ث١ٓ ارغب٘بد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ؽٛي )أُ٘ اٌظفبد اٌشخظ١خ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب  0.05

أُ٘ ، زٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼأُ٘ اٌظفبد ا١ٌّٕٙخ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّ، اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ

أُ٘ اٌظفبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب ، اٌظفبد االعزّبػ١خ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ

، ا١ٌّٕٙخ، اٌشخظ١خ) أُ٘ اٌظفبد اٌزٟ ٠غت أْ ٠ّزٍىٙب اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ، اٌمبئذ اٌزشثٛٞ إٌبعؼ

ِذٜ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ، ٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓٚاٌؼ١ٍّخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش ا، ٚاالعزّبػ١خ

ِذٜ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ ، ِذٜ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد ا١ٌّٕٙخ، ٌٍظفبد اٌشخظ١خ

ِذٜ اِزالن اٌمبئً ، ٌٍظفبد اٌؼ١ٍّخ اٌؾبٌِٟذٜ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ ، اٌؾبٌٟ ٌٍظفبد االعزّبػ١خ

ٚاٌؼ١ٍّخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ ، ٚاالعزّبػ١خ، ا١ٌّٕٙخ، اٌشخظ١خ) داٌزشثٛٞ اٌؾبٌٟ ٌٍظفب

 .ِزغ١ش ػذد عٕٛاد اٌخجشح فٟ ِغبي ا٦ششاف اٌزشثٛٞ ثبخزالفاٌزشث١٠ٛٓ( 

 اىخىطُبث:
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 .ٌٗ اٌؼًّ ػٍٝ وً ِب ٠ض٠ذ ِٓ اِزالن اٌمبئذ اٌزشثٛٞ ٌٍظفبد اٌالصِخ 

  ذ اٌزشثٛٞ ٌٍظفبد اٌالصِخ ٌٗ.اٌؼًّ ػٍٝ ئصاٌخ اٌّؼٛلبد اٌزٟ رؾذ ِٓ اِزالن اٌمبئ 

   ُ٘اٌظفففففبد  اِففففزالنرففففٛف١ش اٌففففذٚساد اٌزذس٠ج١ففففخ  اٌالصِففففخ ٌٍمففففبدح اٌزشثفففف١٠ٛٓ ثّففففب ٠غففففبػذ

 اٌالصِخ ٌُٙ .

   ٟرؼفف١ّٓ ِٕففب٘ظ  اٌزففذس٠ظ فففٟ و١ٍففبد أػففذاد اٌّؼٍّفف١ٓ ٚو١ٍففبد اٌزشث١ففخ وففً ِففب ٠غففُٙ ففف

 اٌظفبد اٌالصِخ ٌٍمبدح اٌزشث١٠ٛٓ. اِزالن

  اٌظفففففبد  اِففففزالنخ ٚاٌّؼ٠ٕٛففففخ ٌزشففففغ١غ اٌمففففبدح اٌزشثفففف١٠ٛٓ ػٍففففٝ رففففٛف١ش اٌؾففففٛافض اٌّبد٠فففف

 اٌالصِخ ٌُٙ.

 .ٌُٙ ٓرؼ١ّٓ  اٌظفبد اٌالصِخ ٌٍمبدح اٌزشث١٠ٛٓ ػّٓ أعظ االخز١بس ٚاٌزؼ١١ 

  رؼفففف١ّٓ  ِففففذٜ اِففففزالن اٌمبئففففذ اٌزشثففففٛٞ ٌٍظفففففبد اٌالصِففففخ ػففففّٓ ػٕبطففففش رم١فففف١ُ ا٤داء

 اٌٛظ١فٟ ٌٗ.

 

 اىَقخشدبث:

  ٚاٌجؾفففٛس اٌّغفففزمج١ٍخ ؽفففٛي ِفففذٜ اِفففزالن اٌمفففبدح اٌزشثففف١٠ٛٓ ئعفففشاء اٌّض٠فففذ ِفففٓ اٌذساعفففبد

 ٌٍظفبد اٌالصِخ ٌُٙ.

 ِٕفففبؽك اٌٍّّىفففخ اٌؼشث١فففخ اٌغفففؼٛد٠خ ِٚمبسٔفففخ ٔزبئغٙفففب  ئؽفففذٜدساعفففخ ِشفففبثٙخ ففففٟ  ئعفففشاء

 ثٕزبئظ ٘زٖ اٌذساعخ.

 دساعفففخ ِغفففؾ١خ ٌٍزؼفففشف ػٍفففٝ اٌظفففؼٛثبد ففففٟ ػ١ٍّفففخ اخز١فففبس ِفففذ٠شٞ اٌّفففذاسط  ئعفففشاء

 اٌم١بد١٠ٓ.

 رم١ّ٠ٛففففخ ٌزؼففففب١ُِ ٚصاسح اٌزشث١ففففخ ٚاٌزؼٍفففف١ُ فففففٟ ػ١ٍّففففخ اخز١ففففبس اٌم١ففففبد١٠ٓ  دساعففففخ  ئعففففشاء

 ٦داسح اٌّذاسط. ا٤وفبء

  ًٌٚففففٛائؼ ٌززٛافففففك ِففففغ اٌذساعففففخ فففففٟ االخز١ففففبس إٌّبعففففت ِففففٓ اٌمففففبدح ٦داسح  أٔظّففففخرؼففففذ٠

 ِذاسعٕب.

  دساعخ ِّبصٍخ ػٍٝ ِؼب١٠ش اخز١بس ِذساء اٌّذاسط. ئعشاء 

 ؽفففٛي ِفففذٜ فؼب١ٌفففخ ِفففذساء ِفففذاسط اٌزؼٍففف١ُ اٌؼفففبَ ففففٟ  دساعفففخ ِّبصٍفففخ "رم١ّ٠ٛفففخ " ئعفففشاء

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ.
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 اىَشاجغ

 اىَشاجغ اىؼشبُت:

أثٛ عٍجبْ، ػّش ِؾّذ، دسعخ ِّبسعخ ِذ٠شٞ اٌّذاسط ٌٍغٍٛن اٌم١بدٞ اٌفؼبي فٟ ِذ٠ش٠خ اٌزؼ١ٍُ 

ج١ذ، ٌّؾبفظخ عشػ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؼ١ٍّٓ، سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح، عبِؼخ آي اٌ

2009 .َ 

اٌّذسع١خ فٟ ِطٍغ اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ، داس اٌفىش اٌؼشثٟ،  ا٦داسح، ئثشا١ُ٘أؽّذ، اؽّذ 

 َ.2003اٌمب٘شح، 

 َ. 2006ئعّبػ١ً، خزبَ ئعّبػ١ً، د١ًٌ اٌّذساء فٟ ا٦داسح اٌّذسع١خ، داس اٌزمذَ 

اٌزؼ١ّ١ٍخ، داس اٌفىش ػّبْ،  فٟ اٌّإعغبد  ٚا٦داس٠خاٌم١بد٠خ  ا٤عب١ٌتاٌجذسٞ، ؽبسق ػجذ اٌؾ١ّذ، 

2005 َ 

َ(  اٌىفب٠بد اٌالصِخ ٌّذ٠شٞ اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ 2004اٌجطٝ، ػجذ هللا ثٓ ِؾّذ )

  ٚأعب١ٌت ر١ّٕزٙب، سعبٌخ دوزٛساٖ غ١ش ِٕشٛسح، عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد، اٌش٠بع.

اٌّششفبد ا٦داسح  الصِخ٘ـ(. اٌىفب٠بد ا1425ٌؽغش، عؼبد عبٌُ ػجذ اٌخبٌك ػجذ اٌشؽّٓ )

اٌّذسع١خ ٚأعب١ٌت ر١ّٕزٙب فٟ ِذ٠ٕخ اٌش٠بع، سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح، عبِؼخ اٌٍّه 

 عؼٛد، اٌش٠بع.

 ٘ـ.1428اٌؾشثٟ، لبعُ ػبئً، اٌم١بداد اٌزشث٠ٛخ اٌؾذ٠ضخ، اٌغٕبدس٠خ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، 

ا٦داسح ٚاٌزخط١ؾ  اٌشصاق ، ِؾّذ ػجذئثشا١ُ٘اٌؾش٠شٞ، سافذح،  عالي، ِؾّذ أعبِخ، 

 .2007، داس اٌفىش، ػّبْ، 1اٌزشثٛٞ،ؽ

اٌشؽّٓ، ا٦داسح اٌّذسع١خ ٚرؼجئخ لٛا٘ب اٌجشش٠خ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ،  اٌؾم١ً، ع١ٍّبْ ػجذ

 َ.2004،  7اٌش٠بع ؽ 

اٌؼشث١خ  اٌّذسع١خ ثبٌٍّّىخ  ثٓ عؼذ  اٌىفب٠بد ا١ٌّٕٙخ اٌالصِخ ٌّششفٟ ا٦داسح ئثشا١ُ٘اٌؾّبد،  

عبِؼخ ا٤ص٘ش، و١ٍخ اٌزشث١خ  اٌغؼٛد٠خ: دساعخ ١ِذا١ٔخ، سعبٌخ دوزٛساٖ ػ١ش ِٕشٛسح، 

 .2004، ثبٌمب٘شح
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اٌذٚعشٞ، ِؾّذ ػب٠ذ اٌّشبس٠خ، أُ٘ اٌٛاعت رٛافش٘ب فٟ اٌمبئذ ا٦داسٞ ٚاٌزشثٛٞ إٌبعؼ ِٓ ٚعٙخ 

شثٛٞ ٚاٌّششف١ٓ ٔظش وً ِٓ ِذ٠شٞ اٌّذاسط اٌّزٛعطخ ٚاٌضب٠ٛٔخ، ٚسؤعبء ا٦ششاف اٌز

 ٘ـ.1424اٌزشث١٠ٛٓ ثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، عبِؼخ أَ اٌمشٜ،  

، داس اٌفىش، 3ٚا٦ششاف اٌزشثٛٞ، ؽ اٌذ٠ٚه، ر١غ١ش ٚآخشْٚ، أعظ ا٦داسح اٌزشث٠ٛخ ٚاٌّذسع١خ

  .1998َػّبْ، 

ٚاٌزٛص٠غ، اٌؼض٠ض،  ِؼب١٠ش اخز١بس اٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ، ؽ ا، داس اٌغ٠ٍُٛ ٌٍٕشش  ٌغ٠ٍُٛ، ػجذا

 ٘ـ.1426اٌش٠بع، 

اٌشالػ، ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ع١ٍّبْ، ِٙبَ ِذ٠شٞ اٌّذاسط اٌضب٠ٛٔخ ٚاٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ثّٕطمخ 

اٌش٠بع اٌزؼ١ّ١ٍخ، سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح، و١ٍخ اٌزشث١خ، عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد، 

 ٘ـ. 1413اٌش٠بع،

 1997َع١ٕب،  اٌش٠بع،اٌزشث٠ٛخ، داس اثٓ  ا٦داسحهللا،   ػجذ ئثشا١ُ٘اٌطخ١ظ، 

  .2005َػبثذ٠ٓ، ِؾّذ ػجذ اٌمبدس، ا٦داسح اٌّذسع١خ اٌؾذ٠ضخ، داس اٌششٚق، ػّبْ، 

ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ،  أعبِخػج١ذاد، رٚلبْ ٚآخشْٚ، اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِفِٙٛٗ ٚأدٚارٗ ٚأعب١ٌجٗ، داس 

 َ.2004، 1ػّبْ، ؽ

ٚاٌزطج١ك، داس اٌّغ١شح ٌٍٕشش  ٚاٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ث١ٓ إٌظش٠خ ا٦داسحاٌؼغّٟ، ِؾّذ ؽغ١ٕٓ، 

 ٘ـ.1428، 1ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، ؽ

 ٘ـ.1422، ػش٠فظ، عبِٟ، عٍطٟ، ا٦داسح اٌزشث٠ٛخ اٌّؼبطشح داس اٌضمبفخ، ػّبْ

اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ فٟ  َ(. اٌىفب٠بد ا٤عبع١خ ٌّذ٠شٞ ِذاسط2003اٌؼض٠ض ثٓ ػجذ هللا ) اٌؼش٠ٕٟ، ػجذ

 ٖ غ١ش ِٕشٛسح، عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد، اٌش٠بع.اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، سعبٌخ دوزٛسا

اٌجؾش فٟ اٌؼٍَٛ اٌغٍٛو١خ، اٌؼج١ىبْ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، اٌش٠بع  ئٌٝاٌؼغبف، طبٌؼ ثٓ ؽّذ، اٌّذخً 

2006.َ 

اٌؼغىش، اؽّذ ػجذ اٌؼض٠ض، ِذٜ رؾمك ِؼب١٠ش اخز١بس ِذ٠شٞ اٌّذاسط االثزذائ١خ وّب ٠شا٘ب ِذ٠شٚ 

خ ثّذ٠ٕخ اٌش٠بع، سعبٌخ ِبعغز١ش ػ١ش ِٕشٛسح عبِؼخ اٌّذاسط ِٚششفٛ ا٦داسح اٌّذسع١

 ٘ـ1423اٌٍّه عؼٛد، و١ٍخ اٌزشث١خ، 

ػطٛٞ، عٛدح ػضد، ا٦داسح اٌّذسع١خ اٌؾذ٠ضخ ِفب١ّ٘ٙب إٌظش٠خ ٚرطج١مبرٙب اٌؼ١ٍّخ،  داس اٌضمبفخ، 

 َ.  2004،  1ػّبْ، ؽ 

شٞ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ اٌٍّّىخ (  )اٌىفب٠بد اٌزخط١ط١خ اٌالصِخ ٌّذ2004٠اٌىش٠ذا، ع١ٍّبْ ثٓ ػٍٟ)

 اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح، عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد، اٌش٠بع.

 َ.2005ِشعٟ، ِؾّذ ١ِٕش، ا٦داسح اٌزؼ١ّ١ٍخ أطٌٛٙب ٚرطج١مبرّٙب، ػبٌُ اٌىزت، اٌمب٘شح، 

 َ.2005ِغبد ػّش ؽغٓ، ا٦داسح اٌزؼ١ّ١ٍخ، داس طفبء ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، 

ٌّؼب٠طخ، ػجذ اٌؼض٠ض ػطب هللا، ا٦داسح اٌّذسع١خ فٟ ػٛء اٌفىش ا٦داسٞ اٌّؼبطش، داس اٌؾبِذ، ا

 َ.2007، 1ػّبْ، ؽ

 ٘ـ.1423، اٌش٠بع، 1ا١ٌّٕف، ِؾّذ ثٓ طبٌؼ ا٤عبع١خ ٌّذ٠ش ا٦داسح اٌّذسع١خ، ؽ

 .1997َ ٔشٛاْ،  ٠ؼمٛة ؽغ١ٓ، ا٦داسح ٚا٦ششاف اٌزشثٛٞ،  داس اٌفشلبْ، ػّبْ
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 ٘ـ.1421ح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ، اٌمٛاػذ اٌزٕظ١ّ١خ ٌّذاسط اٌزؼ١ٍُ  اٌؼبَ، ٚصاس
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