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 انًهخض: 

هدده سذهددىدذتسهيتِددرذشجددًسذنيؼددرذتِددصمهت ذحددثنذذلددهتيَذلفث اددرذتس  ددث ذس ددهل ذتس   ددرذذ

تس ضث رذ يذش  د  ذدنت ذتس جم د مذلدمذةؼندرذمادًه دذذةحدهذتِدصممه ذتس د نػذتسسحد،يذتس ّدفيدذذةحدهذ

(ذلجم دث،دذةحدهذ3521)ذتسدثسغذعهنه شكسنذلؽص عذتسهيتِرذلمذؼ  عذلجم يذلهتيَذلفث ارذتس  ث ذ

(ذلجم د مدذذةتِدصمهلسذتتِدصدثمرذاد نتذذسمهيتِدرذذلكسمدرذلدمذديخجدرذ310شكسمسذع  رذتسهيتِرذلدمذ)

لفثةي)لؽددثإذانتيذذتس ددستينذتس ثس ددر ذلؽددثإذتممرددةرذتس هيِدد رذ ذلؽددثإذاِددصًتش ؽ ثزذتسصددهي ُ ذ

هيتِر.ذةدظنًزذتس صثبػذدنذنيؼرذتِصمهت ذ(ذ  ًذذسؽ عذخ ثمثزذتس13لؽثإذتس صثخجرذةتسص    (دذةعهنذ)

حثنذذلهتيَذلفث ارذتس  ث ذس هل ذتس   رذتس ضث رذ يذش    ذدنت ذتس جم  مذؼث زذخهيؼرذلصسِةردذ

(.ذا ددثذدرددثيزذتس صددثبػذاسددرذةؼددسنذ ددًةحذوتزذنتسددرذاـ ددثب رذع ددهذ1..5ةخ صسِددظذـّددثخيذخمددغذ)

تِرذشدجث،ذس صغ دًذتس ًـمدرذتسصجم   درذس دثسؿذ(ذ يذتِصؽثخثزذد ًتنذع  رذتسهيα≤0,05لّصسىذتسهتسرذ)

(ذِدد ستزذ دد اعًدذةس صغ ددًذتس  هدد ذ31تس ًـمددرذتس صسِددةردذةس صغ ددًذِدد ستزذتسمدددًذذس ددثسؿذذ ةددر)ذ

ة ديذودس ذ(ذطثسدحذ د اعًدذذ311تسجم يذس ثسؿذ ةرذتسهيتِثزذتسجم ثدذةس صغ ًذعهنذتسصالل ىذس دثسؿ)

اعهتنذلستنذشهي د رذس ثنذذتس هتيَذشصض مذل،ثه  ذتس صثبػذدةحسذتسهيتِرذخجهنذلمذتسصسح ثزذل نث:ذذ

ش س دعذتممردةرذ ديذتس هيِدرذةشدس  ًذدمردةرذشً  ن درذ ديذتس هيِدرذتس   رذتس ضث رذسص ك  ن ذل ندثدذة

ذشٍ هذلمذاحدثإذتسةالجذعمرذتس هيِرذةتِص صثعن ذخثسسحسذتس هيِيذخرك ذداعً.

ذت دذذحثنذذتس هتيَدذلفث ارذتس  ث .ذ:ذذتس   رذتس ضث ردذذتمنت دذذش    ذتمنكهًبد يفتبحٛخ

Abstract 

The degree of using the school principals in Al-Namas governorate 

added -value approach of evaluating teacher's performance. 

by:  Sultan Abdullah Saleh Al -Shehri 

Mohammed Abdul Karim Attia 

This study aimed  to identify the degree of using the school  leaders 

of Al-Namas governorate added-value approach to evaluate teacher 

performance from their point of view. The descriptive approach was used 

The study population consisted of( 1253) teachers, and the sample of the 

study was (310) teachers. a questionnaire consisted (39) items distributed 

for  four domains:   (financial resources management , school activities, 

teaching strategies& monitoring and evaluation) was used to collect data 

from the study sample, The results showed that The degree of using added 

-value  approach to evaluate teacher performance medium with mean of 

(2.63) also the results indicated that there were statistically significant 

differences at the level of (α ≤0.05) in the responses of the sample study 

due to the variable of level of education in favor of the intermediate level 

,and  the variable of experience in favor of the 10 years and above, also the 

variable of number of students 100 student  and above, the study 

recommends a number of recommendations, including:  the preparation of 

training materials for school leaders, including the concepts of value added 

to enable them, the diversification of activities in the school and the 

provision of recreational activities in the school more students to attend 

school and enjoy more school time 
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 يقذيخ: 

شجةيذع م رذش    ذدنت ذتسجثلم مذخثس هيِرذ ن ث،ذؼ هت،ذـسإذلهىذا،دث ذذتمنت دذا دثذشّدثعهذهدىدذ

تسج م رذعمرذتسصةسيذتسالٌ ذلمذدؼ ذشفّ مذامؽثٌتزذةشف   ذتسةمدردذةلهىذمؽثؾذةشف قذتمههتسذ

يارذسؽ  عذتسجثلم مذتإلِصًتش ؽ رذ يذلّصس ثزذتسهيتِرذتس مصم،ردذا ثذشص ؿذهىدذتسج م رذذ ًحرذتس رث

 دديذتس ددهتيَذلددمذلددهيت ذةلجم دد مذـ ددطذشّددثعهه ذذ دديذشفه ددهذتس ؽددثتزذتسصدديذشفصددثغذاسددرذحددهيذلددمذ

ذتتهص ث ذتسمث ذةتسصةس ًذتس ن يذتس ص ه .

ةشجهذع م رذذتسص    ذلمذتس سوسعثزذتسصيذش لىذتهص ث ذاد ًذ يذتسّ ثِثزذتسصجم   رذة يذلؽثإذ

تس ّصسىذتسجثس يذةتس فميدذذةتتهص ث ذخنثذس ُذرد ةث،ذـده عث،ذةام دثذتسدفسضذةتسهيتِثزذتسصًخس رذعمرذ

 ًشدظذخ ر ذذتس اث ذتسصجم  يذتسىيذ  رغ ذتس نص سنذ  هذخ ةثسحذتسص    ذةتسص ه ًذتسىيذ ًاٍذعمرذشجم ذ

ةشف   ذتسصالل ىذةنيتِرذتسجستل ذتس ًشدةرذخنىتذتسصف   دذذةشؽثةٌذهدىتذتتهص دث ذمةدثحذتس هيِدرذ

ِ ثِد رذخثسهيؼدرذتمةسدردذذةتلصدهذلدمذتسصالل دىذةتس هيِد مذس رد  ذتس هيِدرذةتسّ ثِدرذذس  دؿذحض ر

تسصجم   رذاك ذلمذل اسيذر سسيدذذةلمذظ ذدحدؿذش    ذتس هتيَذ يذاع ًذلمذتسهةإذؼٍ ذلمذع م رذ

تس  ا ددرذتسجًخ ددرذسمصًخ ددرذةتسع ث ددرذ)ذتإلحددالؾذتسرددثل ذتسددىيذ صدد ؿذسم هيِددرذلٍ ددهتذلددمذتتِددص الس ر

 (.2000س دذذةتسجم

ةشدهدذؼدسنذذتس هيِدرذلدمذؼدسنذذدِدثس حذش  د  ذم دسذدنت ذتس صجم د مذتسصجم  ديذةلصدثخجصن ذةش  د  ذ

 جثس درذتس  ِّددرذتسصجم   ددرذم،ّددنثذلددمذـ ددطذلددثذحهلصدهذسم صجم دد مدذةسددىسحذ  ضدد رذح ددثَذم ددسذشف دد  ذ

سصًخس رذتسًب ّرذتسصيذشنص ذتس صجم  مذةتس،ثعم رذتسصجم   رذمنت ذتس  ِّرذتسصجم   رذةتس جم ذلمذتس ضث ثذت

خنثذتسهةإذتس ص هلرذةتس ثل رذعمرذـهذِست ذلمذدؼ ذٌ ثنذذ ثعم رذتس  ِّثزذتسصجم   ردذةشفّ مذؼسنذذ

تسصجم  ذتسىيذش هلهدذسىتذخهدزذتسجه هذلمذتسهةإذـه عثذ يذشةس ًذةتِصمهت ذدِثس حذش    ذشجكُذمصثبؽنثذ

خثإلوث رذاسدرذدمندثذشجكدُذلّدصسىذتس دصجم ذل ثيمدرذذتسصف   ذةتس  سذتس،جميذسم صجم  مذخهيؼرذد ض د

ردفثشردذ(خ ّصس ثزذدنت ذلًؼج رذلفهنذذخهتإذلمذل ثيمرذنيؼثزذتس صجم د مذخجضدن ذخدثسدجآلذت لدً

ذ(.153:ذذ2012

 ةش  د   ةانتيذ تس   درد تخصكدثي عمدر شًادٍ تسصدي ل دث  ُذتمنت  لم ظنًزذتسجه ه سىسح ةمص ؽر

 تمم دثط دـه لهل ذتس   رذتس ضث رذةهس تس  ث  ُ هىد ةلم ف  نثدش تسصي ةتسج م ثز ةح ثَذتممرةر

 دن  مّد،ر عمدر شًشكدٍ ع ندثذتس   دردذـ دطذامندث ش صػ تسصي تسج م ثز عمر شًاٍ تسصي تسفه عر تإلنتي ر

 تس  دثسؿ دحدفثج تـص ثؼدثز تسصيذشمدي تس   ر تخصكثي ع م ر ش سن دن سنث خه ت تس،ثعمر تمنت ذةانتيشه

ذ(.ذ52:ذذ5112ةاني ُد )تسغثسديتس  ا رذ  ي

تشؽنددسذتسجه ددهذلددمذتسددهةإذاسددرذتسدفددطذعددمذتِددصًتش ؽ ثزذةم ددثوغذسمص  دد  ذشصغمددحذعمددرذشمددحذذ

تس رثا ذ يذش    ذتسدًتلػذتسصًخس ردذذةش ه ذاِنثلثزذوتزذده  رذ يذش    ذتمنت ذةشفّ مذتس فثِدد ردذ

ِدثس حذتس ن درذةتسفه عدرذتسصديذلدمذتمذ Value-Added Assessmentة جهذش    ذتس   رذتس ضدث رذذ

ذ(.ذAyoubذ(24 ,2013 ,ؼث زذس  ثَذدنت ذة جثس رذتس  ِّثزذةتسدًتلػ

ةهىدذتمه  درذؼجمدسذتسجه دهذلدمذتسدهةإذلعد ذدلً كدثذةخً ةثم دثذةدِدصًتس ثذةا ًهدثذلدمذتسدهةإذ

  د  ذ ديذشصد ثدذسص    ذل ِّثشنثذةخًتلؽنثذةلفثِدصنثدذة ص ع ذتتهص ث ذتسًب ُذ ديذهدىتذتس دسنذلدمذتسص

حضددث ثدذلعدد :ذذ ثعم ددرذتسدًمددثلػدذةتس ّددث سردذا ددثذدنذسددهذؼستمددحذتِددصًؼثع ردذةدلددًىذتِصرددًت  رذ

لّص دم ردذ نسذتِصًؼثعيذع هلثذ فثةإذشفه هذاوتذاثنذتسدًمثلػذذ ثعالدذةذتِصرًت يذ يذدمهذ ّصمه ذ

دًمددثلػذدةذةخرددك ذلصكددًيذ دديذتشمددثوذحددًتيتزذيب ّددرذـددسإذلّددص د ذتسدًمددثلػدذلعدد ذذتِددص ًتيذ دديذتس

ذ(.Borland, 2003,294امنثبهدذةٌ ثنذذتسص س  ذدةذل،ضهذ)
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(ذدنذتس   رذتس ضث رذلهلال،ذنح  ث،ذس،ثعم رذتس هيِرذ نيذتذش ف ًذ2012ةدوث سذمسيذذتسغص ذ)

 دديذشفه ددهذلّددصس ثزذامؽددثٌذتس ددهيت ذ فّددحدذخدد ذشصؽددثةٌذوسددحذاسددرذتتهص ددث ذخثسجستلدد ذوتزذتس ددمرذ

ظذخنددثذلددمذؼددسنذذتمنت ذةدِددمسجذتإلنتيذذةتس دد  ذتسّددثبهذذ دديذتس  ِّددرذذخ ّددصس ثزذتإلمؽددثٌذةلددثذ ددًشد

ذةخثإلوث رذاسرذوسحذ نيذشؽ عذداعًذلثذ  كمذلمذتسد ثمثزذتس صجم رذخك ذعثل ذلمذشمحذتسجستل .

ةشجدًذتس   رذتس ضث رذعمذلهىذلّثه رذتس هيِرذ يذشس  ًذ ً ذتسدصجم ذسص   درذطالخندثدذا دثذ

ِحذ يذتسصف   ذتسهيتِيذلمذلالإذل ثيمرذمصثبػذتلصدثيتزذتسةالجذ ديذشّجرذاسرذشفه هذح  رذتس كث

ِ رذةتـهذذلعذتلصدثيتزذتسّ ستزذتسالـ ردذ ثس   رذتس ضث رذلًشدةدرذخ  دهتيذتس،دًحذخد مذلدهىذؼدسنذذ

  :23دنت ذتسةددالجذ دديذتس هيِددرذةلددهىذؼددسنذذدنتبندد ذتس صسحجددرذ دديذوددس ذتمؽددثٌه ذتسّددثخق)ع هد

ذ(.2010

ثذ ديذتسدهةإذتس ص هلدردذا   دثَذسد ا ذشمجدهذتس   درذةلمذظد ذ تس ضدث رذلدمذداعدًذتمنةتزذتِدصمهتل،

ش س  ذتمنت ؛ذوسحذممنثذلمذداعًذتس  رًتزذنحرذ يذتسسحدسذتسفثودًذسصجدًسذ جثس درذتسؽثلجدرذةدنتبندثذ

ثذخجهذعث . ذمفسذطالخنثذةتس ّصسىذتسىيذ ف  هذه ت ذعثل،

ٍذتمِثِ رذتسصيذ  كمذتعص ثنهدثذ ديذشةدس ًذةخ ث ذعمرذلثذش ه ذ إنذش    ذتمنت ذ جهذدـهذتسًاثب

ةذشفّدد مذتسؽستمددحذتس سع ددرذسج دد ذتس هيِددرذاكدد ذةخ ددثذ دد نيذاسددرذشف  ددقذتسج م ددرذتسصًخس ددرذخك،ددث ذذ

ة ثعم ردذذةلمذدؼ ذتس نسضذخ نت ذتس دهتيَذةشةس ًهدثذس ّدث ًذذتتشؽثهدثزذتإلنتي درذتسفه عدرذاكد ذ

 رذتسصجم   دردذذةـصدرذشدص كمذتس هيِدرذلدمذاـدهتضذةلجثسؽرذتس ركالزذتس هيِ رذتسصيذش ظًذعمرذتسج م

تمةالحرذ يذع م رذتسصةس ًذتذخهذلمذ مّ،رذانتي رذـه عرذسص    ذشمحذتس هتيَدذذهىدذتس،مّ،رذش س ذعمدرذ

شد يذلهل ذتس   رذتس ضث رذ يذتس دهتيَذسصؽس دهذدنتبندثدذةلدثذ ؽدًيذخدهتلمنثذلدمذع م دثزذةلدثذ  دصػذ

ذع نثذلمذلمًؼثزذةلهلثز.ذذ

ذعمدرة سىسح   دي تس ضدث ر تس   در سٍ دثنذ انتي درذشًخس در لةدر شد دي ده  در شددًٌ ش ده  لدث خ ث ،

 ةل نث ةلهلثزد لمذلمًؼثز ع نث   صػ ةلث ع م ثز لم خهتلمنث  ؽًي لث سصؽس ه لهتيَذتس  مكرذ

ةخردً رذ لثن در ةلدستين الكثم دثز تس دهتيَ هدىد لدهتيَذتسصجمد  ذتسجدث ذخ فث ادرذتس  دث دذذةش صمدح

 يا دٍذ ش عد  تسصدي لهل ذتس   درذذتس ضدث رذ ديذش  د  ذدنت ذتس جم د مذةتسةدالجذتسصًخس در  قشةد شّن 

سص  د  ذدنت ذتس جم د مذ لهل ذتس   رذتس ضدث ر سص ثةإ لثذن عذتسدثـط ةمنسضدذذةهىت تيش ث   ي دِثِ ر

ذ يذلهتيَذلفث ارذتس  ث .ذ

 يشكهخ انذساعخ ٔأعئهتٓب: 

ذ تس هتيَذخفثؼر ان  شؽس ه ةتسج  ذعمرذ تسصفه ثز عمرذلستؼنر حثنيذ لهيِ ر اسرذح ثنذ

شةس ًذتس  ثيِثزذتسصًخس رذ  ّصهعي ل ث تسدرً ر تس ستين لمًؼثشهذذةشةس ً ا،ث ذ ةٌ ثنذ تسصجم  

تس هتيَدذاوث رذاسرذ  يذش    ذتمنت ذ يذ تس ضث ر تس   ر ةتإلنتي رذخصد يذتِصًتش ؽ ثزذش    ذسٍ ثنذ

ذ-ل ذتس   رذتس ضث رذ يذش    ذدنت ذتس هتيَذةتس جم  مذةتسةالجذ يذحمرذتسهيتِثزذتسصيذش ثةسسذله

ذذ-ـهةن ذتسدثـطذ ذاسرذتسكرفذعمذنيؼرذ  إن ةعم ه لجً ر ذ ذشصممصذ يذِج نث ذتسهيتِر ذ لركمر

تِصمهت ذحثنذذتس هتيَذ يذلفث ارذتس  ث ذس هل ذتس   رذتس ضث رذ يذش    ذدنت ذتس جم  مذلمذةؼنرذ

 هـ.ذ3511/3513ِيذماًه ذذلالإذتسجث ذتسهيت

ذةتسك المي) ذل ثإد ذنيتِر ذلع  ذتسّثخ ر ذتسهيتِثز ذمصثبػ ذوس  ذةنيتِرذ2012ة ي (د

ذتسص    دذذ2010عثرسي) ذ ي ذتس ضث ر ذتس   ر ذتِصمهت  ذم ثوغ ذشد ي ذوًةيذ ذاسر ذدرثيز ذةتسصي )

 تس هيِر س،ثعم ر ةح ثِثشنث تس ضث ر تس   ر ةوسؾ (ذةتسصيذدظنًزذعه 2006ةنيتِرذدخسذتسجال)

 ةتس   ي تس نثيي تسؽثمح ش     دظنًزذدن ا ث تس هتيَد ةله ًتز ةله ًي تس رً  م لم  هذا ع

ذ.تس جً ي تسؽثمح خ ه  رذش     س ُ ةتسّمساي

ذسم   رذ ذتس هتيَ ذ ذحثنذ ذتِصمهت  ذنيؼر ذسمكرفذعم ذـثؼر ذه ثك ذدن ذتشضؿ ذوسح ذعمر ةخ ث ،

فث ارذتس  ث ذةداعًذشفه هت،ذشّجرذتسهيتِرذتس ضث رذ يذش    ذدنت ذتس جم  مذخ هتيَذتسصجم  ذتسجث ذخ 

ذتسفثس رذسإلؼثخرذعمذتمِةمرذت ش ر:ذ
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/ذلددثذنيؼددرذتِددصمهت ذحددثنذذلددهتيَذلفث اددرذتس  ددث ذس ددهل ذتس   ددرذتس ضددث رذ دديذش  دد  ذدنت ذ3َذذذذ

ذتس جم  مذلمذةؼنرذماًه ؟ذ

لصسِددةثزذ(ذخدد مذذ≤ذ0.05/ذهدد ذه ددثكذ ددًةحذوتزذنتسددرذاـ ددثب رذع ددهذلّددصسىذتسهتسددر)ذ5َذذذ

تِصؽثخثزذد ًتنذع  رذتسهيتِرذسهيؼرذتِصمهت ذحثنذذلهتيَذلفث ارذتس  دث ذس دهل ذتس   درذتس ضدث رذ

 دديذش  دد  ذدنت ذتس جم دد مذلددمذةؼنددرذماددًه ذشجددٍىذس صغ ددًتزذتسهيتِددرذ)تس ًـمددرذتسصجم   ددردذِدد ستزذ

ذتسمدًذدذتس  ه ذتسجم يدذعهنذتسصالل ىذخثس هيِر(؟ذ

ذأْذاف انذساعخ: 
ؼرذتِصمهت ذحثنذذلهتيَذلفث ارذتس  ث ذس هل ذتس   رذتس ضث رذ يذش    ذدنت ذتسكرفذعمذني

ذتس جم  مذلمذةؼنرذماًه ذ يذوس ذخجآلذتس صغ ًتز.

 أًْٛخ انذساعخ

ذشص ع ذده  رذهىدذتسهيتِرذ يذت شي:ذ

 األًْٛخ انُظشٚخ : 

 تس جم دد مذ دديذلددمذتس  لدد ذدنذش،ددصؿذهددىدذتسهيتِددرذي ثحددث،ذخفع ددرذدلددث ذتسدددثـع مذ   ددثذ مددصذش  دد  ذ

ذتس هتيَ.

 لدمذتسهيتِدثزذتس م مدرذؼدهتذ ديذتس  مكدرذتسجًخ درذذ-عمرذـدهذتطدالنذتسدثـدطذذ–شجهذهىدذتسهيتِرذ

تسّجسن ردذةتسهيتِرذتمةسرذ يذلفث ارذتس  ث ذتسصيذشص ثةإذتِصمهت ذتس   رذتس ضث رذ يذش    ذ

ذدنت ذتس جم  م.

 ذ هتم رذش كمذتسدثـع مذلمذتإل ثنذذل نث.لمذتس  ل ذاظًت ذتس كصدرذتسجًخ رذخ نجذماًيذةنيتِرذل

 .ذده  رذش    ذتمنت ذخ ،رذعثلرذةش    ذدنت ذتس هيِرذخ ،رذلثحرذ يذشةس ًذتسج م رذتسصجم   ر

 . ذده  رذتس   رذتس ضث رذخثعصدثيهثذدـهذتس هتل ذتس ن رذ يذش    ذتمنت

 األًْٛخ انتطجٛقٛخ: 

ذلمذتس  ل ذدنذشّن ذمصثبػذهىدذتسهيتِرذ ي:ذ

 -ٍة هذتس ّةسس مذ يذةٌتيذذتسصجم  ذخ جمسلثزذإلعدهتنذخدًتلػذشهي د درذسم جم د مذـدسإذلدهل ذشذ

ذتس   رذتس ضث رذةتِصمهتلثشنثذ يذلؽثإذش    ذتمنت ذذةشفّ مذؼسنذذتسصجم  .ذ

 -شٍة ددهذلدده ًيذانتيتزذتسصجمدد  ذخ جمسلددثزذسمسحدددسسذعمددرذنيؼددرذتس  ثيِددرذس ددهل ذتس   دددرذذ

جٍ دٍذتِدصمهتلنثذةشف، دٍذتإلنتيتزذتس هيِد رذ ديذتتيش دث ذتس ضث رذ يذلهتيَذتس  دث دذذةش

ذخ نةتزذتسص    ذةعه ذتتعص ثنذعمرذتمِثس حذتسص م ه رذ يذتس  ثيِر.

 -شٍة هذحثنذذتس هتيَذخ جمسلثزذلدمذلدالإذش ده  ذشغى درذيتؼجدهذسند ذعدمذلّدصسىذل ثيِدثشن ذذ

س جثسؽصندثذةتسدصممصذل ندثذذسمسحسسذعمرذم ثطذتس سذذ يذتسد ةرذتسهتلم رذسم هيِرذةم ثطذتسضدجف

ذةحست،ذاسرذتسص  ٍذ يذتمنت .ذ

 -شٍة دهذلردً يذتس  دثنذذتس هيِد رذخ جمسلددثزذسصةدس ًذلجمسلدثشن ذـدسإذش  د  ذتمنت ذخثِددصمهت ذذ

ذلهل ذتس   رذتس ضث رذدظ ث ذلصثخجثشن ذتإلرًت  رذتس  هتم رذسم هتيَ.

 يظطهحبد انذساعخ: 

 : ش ثةسسذتسهيتِرذتس  ةمفثزذت ش ر

شص عدددد ذ دددديذ اـددددهتضذاوددددث ر عمددددر هدددديمذتس  ددددهيذ: (Value-addedقًٛةةةةخ انًضةةةةبفخ ان

لدمذشفّد مذةذ اودث صه  ص  تسنثن ردذذخ ج رذلث ةتسصةس ًذتس ّص ًذلمذلالإذتسمدًتزذتسصًخس ر تسص ظ ً

ذ(.195:ذذ2013دخسذتسجالدذذ)ذتسدًمثلػذتسصًخسيم تسصًخس رذدة تس ؽثإذتسىيذ  ه ذتسمدًذ شةس ًذ ي

 لدم  دص  تسصي ةتس،  ر تإلنتي ر هسمذتسج م ر(:  Performance Evaluation تقٛٛى األداء

 تس صف ق تمنت  لّصس ثز عمر شهإ تسصي ةتسك  ر تسسح، ر تس جمسلثز تسد ثمثزذةتِص دثط ؼ ع لالسنث

   دغدي لدث شسودؿ تسصي ةتس جث  ً خثس جهتز دة دحًتمن  ةخ نت  تسّثخق س  ثيمصهذخ نتبن  سمجثلم م  جال،ذ

 (.189 :2005 صف قم)ذتسكد ّيد ند
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اِدصًتش ؽ رذٔٚقظذ ثًذخم انقًٛخ انًضبفخ  فٙ تقٛٛى أداء انًعهًٍٛ فٙ ْزِ انذساعةخ ثنَةّ:  

شفّمذلّص ًذسألنت ذعمرذاث رذلّصس ثزذتس اث ذلمذلالإذؼ  دعذد دًتنددذة ديذاد ذلؽدثتزذتس جً درذ

تمنت ذ  ندثذس دهىذتِدصجهتنذلدهلالشنثذةتسدفطذتسصيذشرص  ذعم نثذتس ا ذتسصًخس ردذةتسصيذ مضعذمسع رذ

تسدرً رذسمص،ثميذ يذلصةمدثزذدنةتيهثدذةش دثَذنيؼدرذتِدصمهت ذحدثنذذتس دهتيَذسندىتذتس دهل ذ ديذش  د  ذ

دنت ذتس جم دد مذخ فث اددرذتس  ددث ذخثسهيؼددرذتسكم ددرذتسصدديذِددؽمنثذتس ّددصؽ دسنذعمددرذدنتذذتسهيتِددرذتسصدديذ

 نًبرا  دعههثذتسدثـطذسنىدذتسغث ر.ذ

 خ:  حذٔد انذساع

ذترص مسذتسهيتِرذتسفهةنذت ش ر:ذ

نيؼرذتِصمهت ذحثنذذلهتيَذلفث ارذتس  ث ذس هل ذتس   رذتس ضث رذ يذش  د  ذانحذٔد انًٕضٕعٛخ:  

  دنت ذتس جم  مذلمذةؼنرذماًه .

 شكسنذلؽص عذذتسهيتِرذلمذؼ  عذلجم يذلهتيَذلفث ارذتس  ث .انحذٔد انجششٚخ:  

عمدددرذتس دددهتيَذتسفكسل دددرذ ددديذلًتـمندددثذتسدددعالض)ذتتخصهتب دددردذطد دددسذتسهيتِدددرذانحةةةذٔد انًكبَٛةةةخ:  

 ةتس صسِةردذةتسعثمس ر(ذخ فث ارذتس  ث .

شددد ذشةد دددقذهدددىدذتسهيتِدددرذ ددديذتس، ددد ذتسهيتِددديذتمةإذلدددمذتسجدددث ذتسهيتِددديذانحةةةذٔد انضيبَٛةةةخ:   

 هـ.ذ3513هـ/3511

 األدة انُظش٘ ٔانذساعبد انغبثقخ

 أٔالً:  األدة انُظش٘: 

سألنت ذ صةمحذةؼسنذماث ذسم  ردًتزذعمدرذلّدصسىذتس دهلالزذةتسج م دثزذذانذتس  ثَذتس ف ؿ

سم  ِّددرذتسصجم   ددردذةتسصدديذ  كددمذذValue-addedةتس مًؼددثزذ ّددثعهذ دديذشفه ددهذتس   ددرذتس ضددث رذ

تتعص ثنذعم نثذ يذل ثيمرذتمنت ذعمرذلّصسىذهىدذتس  ِّثزدذ ثمما رذتسفه عرذسم فثِد رذتسصجم   درذ

ةتسص ثِددحذٌةنزذخصفمدد الزذتس   ددرذتس ضددث رذاسِددثب ذلسوددسع رذسص  دد  ذ جثس ددرذةتسصدديذشص  ددٍذخددثس سذذ

تس  ِّدرذتسصجم   ددرذخكد ذلكسمثشنددثذلدمذلجم دد مذةطدالجدذةخددًتلػذؼه دهذذسمصجمدد  ذةتس  دثهػدذةشةددس ًذ

:ذ3حثعثزذتسهيَدذةش ا  ذةاعهتنذتسمةظذتسمثحدرذخدثسصةس ًذةتس  دسذتس ن ديذةتس  دثنذذتسصجم   ر)ع دهد

ذ(.5131

 

ذ(: (Value-added انقًٛخ انًضبفخ: األٔل انًحٕس

ذيفٕٓو انقًٛخ انًضبفخ .3
اسرذمذتس ّصسىذدةذتسمثح رذدةذتس دهدذتسىيذذ(Value-added)  ر ًذل ةمؿذتس   رذتس ضث ر

ذِ ةردذ ذد  ذؼ هذ ذخجآلذتس سوسعثز ذاثمس ذاوت ذلث ذشفه ه ذعمر ذ ّثعه ذةتسىي ذ ذ  ه ذلًاسخث  جصدً

ذتمه  ذعه  ر ذد  ذهثلر ذ ذلثطةرد ذد  ذدةذحف فر ذحًتيتز ذدة ذد كثيت، ذشكسن ذتس سوسعثز ذةشمح  رد

ذ(.200:ذذ1996درمث دذدةذدع ثت،ذدةذدر ث ذم)ذتـ هدذ

ذشسلثَ) ذ31ة جً نث ذ يذتس هيِرذلالإذ3331: ذتسصالل ى ذتس ّديذتسىيذ ف  ه ذتسص ه  ذخ منثم )

ش هلهدذذلهذذٌل  رذلج  رذذةتسصجًسذعمرذلثذشض ،هذتس هيِرذسمدًذذا ذطثسحذلمذطمدصنثدذةوسحذخصصدع

ذم.ذةلثذتاصّدهذلمذتس  نثغذلالإذ صًذذٌل  رذلج  ر

(ذخ منث:ذمذتس،ًحذ يذتس ّصسىذتسصجم  يذسمةثسحذدةذلؽ سعرذ216:ذذ2000ة جً نثذعثخه مذ)

ذذتسةالجذحد ذتسج م رذتسصجم   رذةخجههثم.

ذهثي ي) ذHarvey, 2004,6)ةشجً نث  شجٌٍ نيؼر دي اسر    ُ سمؽسنذ ل  ثَ "خ منثذ

ذلجً رشجم شؽًخر ذةطالج   دفست ـصر تسةمدر ةلنثيتز ةحهيتز    ر ذ  لهى لجً ر لصجم  مد

ذ.ذذمذتسف ثذ
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ذتسغص )ذ ذمسيد ذ2010ةشجً نث (ذخ منثمذتسصفّمذتسك يذتس ّؽ ذسهىذؼ  عذتسةالجذداثن   ث،ذ5:

ةلنثي ث،ذةِمسا ثدذةتسىيذـ  صهذتس هيِرذلالإذتتمص ثإذلمذ   ذنيتِيذاسرذيلًدذدةذلمذِ رذاسرذ

ذم.شفسذش ظ ًذعهذذعستل ذل نثذلثذ جسنذسم هيِردذةتس جم دذةتمًِذدذةتس ؽص عذدلًى

ة الـظذذل ثذِدقذلمذشجً ،ثزذسم   رذتس ضث رذدنذش    ذدنت ذتس هتيَذةتس جم  مذعمرذدِثَذ

تتلصدثيتزذةمصثبؽنثذا ًذعثنإدذةدمهذلمذتم ض ذتِصمهت ذلجث  ًذةل رًتزذتس   رذتس ضث رذ يذ

ذ طذش لىذهىدذتس جث  ًذتسص،ثةزذ يذتس،ًةحذخ مذتس جم  م.ع م رذتسص    ذـ

 أًَبط انقًٛخ انًضبفخ:  .2

ذتسفه عر ةتس هتل  تمم ثط لم تسجه ه ظنًز  تخصكثي تسصمة ظ عمر ياٍز تسصي تإلنتي ر

 عمر شًاٍ تسصي ل ث  ُذتمنت  لم تسجه ه ظنً ا ث دتس  ا ثز  ي ةانتيشنث خ مستعنثذتس مصم،ر تس   ر

 هىدذتس  ث  ُذلهل ذِمّمر ةلم شف  نثد تسصي ةتسج م ثز ةح ثَذتممرةر ةش     ةانتيذ س   رت تخصكثي

 تسج م ثز عمر شًاٍ تسصي تسفه عر تإلنتي رذتمم ثط دـه ةهسذValue Chain Approach تس   رذ

ي ُدذةتن تسغثسديد (اس هذ ي تس رثيذPorter))ذخسيشً تمِمسج هىت طسي ةحه تس   ردذع نث ش صػ تسصي

 عمر  ًشكٍ تمنت  ح ثَ اسرذدنذذ(Jack, 2001)سؽثك تس   ر لمةظ درثي ا ث دذ) 513  :2007

 تـص ثؼثز شمديذتسصي تس   ر تخصكثي اسرذع م ر ش سن دن سنث خه ت تس،ثعمر ةانتيشهذتمنت  دن  مّ،ر

ذ(ذت شيذ سوؿذلمةظذؼثكذسألنت :3تس  ا ردذةتسرك )  ي  تس  ثسؿ دحفثج

ذذ

ذ

ذ

ذ

 

 ذذذذذذذذذ

ذ

 

ذ

 ذ

ذذذذذذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذذذذذذذذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذذذذذذذ

Jack Value Mapping Management (2001)                             ذ

زذمحفثجذتس  مفرذةتس  ِّردذذةوسحذلمذلالإذذ(ذعمرذذش    ذتتـص ثؼث3ة ًاٍذتسرك )

لًتؼجرذتمههتسذةتتِصًتش ؽ ثزذةتس صثبػذتس ًؼسذذلمذتس   ردذةيِ ذتسمًتبظذذةتسصهتخ ًذتسمثحرذ

ذتس   رذ ذلمق ذ ي ذل، هذ ذشجصدً ذتسصي ذتسصهتخ ً ذعمر ذتسرك  ذهىت ذ ًاٍ ذا ث ذ ذتس صسحجرد ذتس صثبػ ذ خصف  ق

تسمًتبظذتسؽغًت  رذ ثنذلًتبظذتس   رذ  كمذدنذش فذؼ  عذخثإلوث رذاسرذوسحدذةا ثذهسذتسفثإذ يذ

لّصس ثزذتسص،ثح  ذ يذتس  ا ردذة  كمذدنذشصكثل ذعدًذةـهتزذتمع ثإذةتإلنتيتزذةتسسظثبفذ يذ

     stakeholderئة المستهدفة أو أصحاب المصالح الف        

 value needs assessmentتقييم الحاجات القيمة                 

 
 Map and خريطة دمج االهداف       

integrate objective  

 

مراجعة األهداف واالستراتيجيات  

Review objective  and 

strategies 

           predicted value outcome mappingجات القيم خريطة تكامل مخر           

     
                                 value driver assessmentمحرك تقييم القيمة               

 value driverخريطة محرك القيمة 

mapping 
 refine and مقاييس التطور 

develop measures 

 communicate and target energyالتواصل الفعال                           

  value outcome assessment and reporting valueتقييم المخرجات وتقرير القيمة    

 ( خريطة القيمة           1شكل )                                                 
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تس  ِّردذة ًاٍذاىسحذعمرذشةس ًذتِصًتش ؽ رذلصكثلمرذتس نػذحثب رذعمرذذتسصستح ذتس،جثإذسألمرةرذ

ذهتخ ًذدنتبنث.سممقذتس   ردذةنةت عذتس   ردذةش

 تسىي تس ضث ر تس   ر دم سوغ  نسذلصٍت هذ خ سيذ  ّصمه  تسىي ت لً تس ن  تمم سوغ دلث

 عمرذحثنيذ سص دؿ إلوث صنث شّجر تسصي سم   ر خنث تسمث  ل،نسلنثذل ا ر سك  دن اسر  ّص ه

 ةتسىي تس جً يدة تسصك سسسؼي تسص ه   ًونثذتسىي ةتسصؽه ه تسصغ ً دؼست  ظ   ي ةتس  ث ّر تس ستادر

 او تس جمسلثش رد تس جمسلثزذةع ً ظسيذ ظ   ي ده  ر تماعً تس سين هي تس جً رذحسذ   ه دحدفس

 إل ؽثن تس جً رذدنتذذ دحدفس ا ث تسج  د ةحسذ تس ثإ يدَ لمذلسين ده  ر داعً تس جً ر دحدفس

  جثمي ةت تسص ثحص ثمسنس  تذ مضع تسىي تسسـ ه تس سين اسمنث  ي ده  صنث تس   رذتس ضث ردذةشك م

تسجميدذ)ذ ص ثحصذخثتِصمهت  ةت خثسصًتا   د رذتسىي تسست ً تسسـ ه ةهيذتس سين تس هيذد لركمر لم

ذ(.ذ315:ذذ2006ةح ه مؽيدذةتسج ًيدذ

ذت ذدثس جي رذّجةمص ؽرذتيشدثطذ ذتس ضث ر ذتسصيدة رذزذم   ر ذتس ظ  ةصفّ نذ ميؽثصنثذسصؽس ه

ذتسصيدة ر ذةمن ثصنث ذتسصيذصج إذؽ  إذ نذمالد ذةع م ثصنث ذصر إذد رطصنث ذح  ر إذعمرذتدصكثيذردكر

ذ ّصة ثزذت ن ذؽ  ع ذةتسمن ثزت  ذتس ميؽثز ذهود ذ ي ذ نثة ر ذد ةيذ ذصظني ذتس ظ ذد ذةدن ذّ  ث ت

ة ثذ صػذع نثذدذؽص ثع رذةتسع ث  رذدظثهيذذتسجةس رتحص ثن رذةتت نذتس ظ ذتاغ ًهثذتسصيدة رذص عيزذ

ذةصك ةسةؽ ذ نذصطةيتزذ جي  ر ذهثةمر ذًصفن ركمسذ ر ذتس ظ  ذهود ذد ث  ذث ذ يذشص ع  تسصيذّصجنذتسك ، ر

اوذدذعثس ذّي عذتسصغ يإذ يذظةتس ستادرذذحثنيذذعمرذتس  ث ّرذسصكسنذدنثذ ميؽثصنثذتسصيدة رذإذةصؤه

دّثّ رذ يذصفن نذ   يذا ٍذذثذسمص ن ذةتسصطةيذ يذ مصمسذتس ؽص جثزذةيًتذهث ًدضفرذتسصجم  ذ ج ثي

ذ(.51:ذذ5112 ثِ مدذ)ذهودذتس ؽص جثز

ذدنذتسدًمثلػذ  دغيذدنذ ذل،ثنهث ذعمرذ مّ،ر ذ ّص ه ذتس ضث ر ذتس   ر ذِدقذدنذش     ة الـظذل ث

 ض فذح  رذ يذدنت ذا ذ ًنذلالإذ صًذذش ، ىذتسدًمثلػدذةدنذلمذـقذا ذلرثيكذدنذ   سذخ جهإذ

ذعم ذتحص ثنيذحثب  ذل،نس  ذخثسصثسي ذةهس ذتسّثخقد ذم سد ذس جهإ ذتمح  ذةتسمّثيذدذلكث اذعمر ذتسًخؿ ر

ذدةذ يذ ذتسج م ثزذتسصجم   رد ذ يذانتيذ ذخهةنذؼهةىدذِست  ذةلًتاٍذتسصكم،ر ذلًتاٍذتسًخف رد ةشفه ه

ش    ذشمحذتسج م ثزذةلّث سصنثدذ ثسدًمثلػذتسىيذحد ذلصجم  مذلّصسته ذلصهندذةتِصةثنذي عذلّصسته ذ

ذ ذ نس ذتس صسِظ ذذ–اسر ذتس ضث ر ذتس   ر ذس،مّ،ر ذد ض ذ–ة  ث، ذد ًتنت،ذذخًمثلػ ذحد  ذتسىي ذتسدًمثلػ لم

ذلّصسته ذعثإذل ىذتسدهت ردذةتِص ًذوسحذتس ّصسىذنةنذتيش،ثن.

 أًْٛخ اعتخذاو انقًٛخ انًضبفخ نتقٛٛى فعبنٛخ انًذسعخ:  .3

ذتس ضث ر ذتس   ر ذدن ذ ي ذ ذتس ضث ر ذتس   ر ذتِصمهت  ذده  ر دـهذ  added»  –«valueشص ع 

جثس رذتس هيِرذةش   ،نثذةتسسظسحذخ  هتح رذمصثبػذش    ذتس  رًتزذتمِثِ رذةتماعًذنحرذ يذشفه هذ 

تمنت ذذ  نثذعمرذدِثَذدنذداعًذتس هتيَذ جثس رذهيذشمحذتسصيذشصؽثةٌذمصثبػذطالخنثذتسصسحجثزدذا ثذ

ذداعًذ ذلم ذتس ضث ر ذتس   ر ذشجه ذا ث ذتسصجم  د ذةشةس ً ذتإلحالؾ ذع م ثز ذح ثنذ ذ ي ذ ثعم ر ذوتز دمنث

تس ص هلردذا   ثَذس ا ذش    ذتمنت دذوسحذدمنثذلمذداعًذتس  رًتزذنحرذتمنةتزذتِصمهتلثذ يذتسهةإذ

 يذتسسحسذتسفثوًذسصجًسذ جثس رذتس هيِرذةدنتبنثذمفسذطالخنثذةتس ّصسىذتسىيذ ف  هذه ت ذعثلثذ

ذ(.5:ذذ2012خجهذعث ذ)تسغص ذ

لّصس ثزذةاىسحذ جهذلهل ذتس   رذتس ضث رذل رًت،ذنح  ث،ذس،جثس رذتس هيِردذـ طذشنص ذخصفه هذ

امؽثٌذتسةالجدذةاش ثنذتسصجم ذةلثذ ًشدظذخهذلمذؼسنذذدنت ذتس جم دذةدِمسجذتإلنتيذذتس هيِ ردذةتس   ذ

ذتسى مذ ذتس جم  م ذدن ذتس ص هلر ذخفسضذدؼً سذخثسدالن ذظدسذلمذلالإذعهذ ذ  ه ذ ذ يذتس هيِرد تسّثبهذ

ذمفسذلث ذتسكث  رذل ست، ذشهي ّن دذ ف  سنذمصثبػذ  صمكسنذخثإلوث رذاسرذتس  هالزذتسجم  رذةتسمدًذ نذ

ذتس   رذ ذش     ذِثعه ذتتلصدثيتزد ذ ي ذعثس ر ذنيؼثز ذعمر ذتسف سإ ذ ي ذشّثعهه  ذسةالخن  عثس ر

تس ضث رذ يذتسصغمحذعمرذؼستمحذتس  سيذ يذع م ثزذش    ذ جثس رذتسدًتلػذذتسصيذش لىذ يذتسفّدثنذ

ذ(.ذ132:ذذ5132تس جً رذتسّثخ رذسمةثسحذةلّصستد)ذد سجدذ
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ذس م ذ)ةدرثيز ذتسجال  ذدخس ذذ2006ر ذش ظ ًذ40: ذس جً ر ذتس ضث ر ذتس   ر ذتِصمهت  ذدن ذ ذاسر )

ذسجًضذمصثبػذ ذداعًذعهت، ذل نؽث، ذش ه  ذدمنث ذل نث ذلمذتملسي ذ ف قذتسجه ه ذتسصالل ى ذ يذدنت  تس هيِر

ذش    نثذ ذلم ذاؽٍ  ذخصفم منث ذتس هيِر ذش س  ذدن ذ  كم ذلجة ثزذش،  م ر ذةشس ً تلصفثمثزذتس هيِرد

سحذشس ًذح ثِثزذدنت ذ  كمذلضثهثشنثذخ م ثطذدلًىذلمذتس جة ثزذتس صثـرذ يذتس هتيَذتسىتشيدذةاى

ح ثَذلف مرذتسصالل ىذتسجثط، رذةتس ن  ردذة س ًذلجمسلثزذعمذةؼنثزذماًذتسؽ ثعثزذتس ن رذ:ذلع 

ذخثإلوث رذاسرذشس ًذ ذخثِصمهت ذتِصد ثمثزذتس هيَذةةسيذتملًذةتسصم  ىد تسصيذ  كمذتسف سإذعم نث

ذ يذـ ذتس ركالزذتسًب ّرذذدنتذ ذةشّثه  ذةتس جم  مذخجهتسرد ذتسةمدر ذؼ  ع ذ يذش     ذسم ّثعهذ ؼه هذ

ذد ض ذس،جثس رذ ذ ذسص     ذدنتذذؼه هذ ذذة جه تس صجم رذخإمؽثٌتزذتسةمدرذ يذتس هتيَذتتخصهتب رذةتسعثمس رد

لصالسذواث ذِ ثِرذتسصجم  ذتس هيِيذةخًتلؽهدذةشجةيذنيؼرذشد مذش ه ذا ذطثسحذلمذتسةمدرذعمرذت

ذتشن .

ذتمنت ذ ذش     ذع م ثز ذ ي ذتس ضث ر ذتس   ر ذةشسظ ف ذتِصمهت  ذده  ر ذِدق ذل ث ة الـظ

سم  ِّثزدذذةدمنثذل رًذنح قذسصفه هذ ثعم رذتس هيِردذذةدنذتِصمهت ذتس   رذتس ضث رذ يذع م ثزذ

داعًذنحرذلمذتسص    ذتسص    ذ ّن ذ يذش   رذتسص    ذتسىتشيذسهىذتس جم  مذةتس صجم  مدذذة س ًذلجمسلثزذ

 تسص م هي.

 أْذاف انقًٛخ انًضبفخ .4

ذ2012)ذردرثيزذح،ث ذرفثش ذتمههتسذ  كمذسم  ِّرذ321: (ذاسرذدنذه ثكذلؽ سعرذلمذ

تس ضث رذ يذتس  ِّثزذتسصجم   رذل نثذتِصمهت ذلجمسلثزذةخ ثمثزذذتس   رشف   نثذلمذلالإذتِصمهت ذ

ذ ي ذةتسستحج ر ذتسهح  ر ذتس ضث ر ذ تس   ر ذح  رذش   ٍ ذدوث س ذتسصي ذةتسدًتلػ ذةتس جم  م تس  ِّثز

ذتس  ِّرذ سم صجم  مدذةشفه هذتس ؽثتزذتسصيذهيذخفثؼرذاسرذشفّ مدذةاىسحذشفه هذتـص ثتزذدنت ذ

ذةهىدذ ذتس ًتيتزد ذةتشمثو ذ ذةشسظ فذتإللكثمثزد ذ يذتسصمة ظد  يذتس ّص د ذةتسصيذ  كمذدنذشّثعه

ذتس مًؼثزذتس ّص د ذةشصدعذم سذتتـص ثتزذ  كمذدنذشفهن ذتسصجم  يد ذةتس اث  ذتسصجم   ر ذسم  ِّر م ر

تس صجم  مذلمذلالإذتس  ثِثزذتس صجهنذدذذلع ذحهيتزذسم صجم  مذتسّثخ ردذةش ظ ًذتسٍلال دذذةتس ّصسىذ

تسصجم  يذسآلخث دذةلّصسىذنل ذتمًِذدذذةلكثنذتس ج رردذذةتسهيةَذتسم سح ردذذةخ ث ذعمرذهىدذ

تزذتس ف فرذ يذشفّ مذتمنت دذةذش،ج  ذما ذتس فثِد رذس ثذش هلهذلمذتس جمسلثزذ  كمذتشمثوذتس ًتي

ذةشفه هذتمطًتسذوتزذتس   رذتس ضث رذ لجمسلثزذشّثعهذؼ  عذتمطًتسذتس ج  رذ يذش،ّ ًذمصثبؽنث

ذ يذ ذعم نث ذتتعص ثن ذظ  ذةح ثَذ جثس صن  ذ ذسم جم  مد ذشغى رذيتؼجه ذدةذتسجكُذةش ه   ذةشجٍ ٍه  تسجم ث

ر نذتسصًح رذةتسصسظ فدذةمةس ث ذتملسيذس صثخجرذم سذدنت ذدخ ثبن ذنتل ذتس  ِّرذتشمثوذتس ًتيتزذخ

ذنيتِيذ ذعث  ذلم ذتسهيتِ ر ذتس ستن ذ ي ذدنتبن  ذلّصسى ذسً ع ذسم صجم  م ذلجمسلثز ذةش ه   ذ تسصجم   رد

ذ لًدذخثإلوث رذاسرذتس  ثيمثزذخ مذتس  ِّثزذتسصجم   رذةشًش دنثذة  ثذسهيؼثزذتس   رذتس ضث ر.

ذذةشًى ذاخًته  ) ذ225ه ث  ذتس ضث رذ.513: ذتس   ر ذخ  ثَ ذشنص  ذتسصجم   ر ذتس  ِّثز ذدن )

ذسصف  قذديخجرذدههتسذيب ّ رذهيذ:ذ

 ذح ثَذتس   رذتس ضث رذماًتضذتسًحثخرذةش    ذتمنت .ذ

 ح ثَذتس   رذتس ضث رذتسصجم   رذخنهسذش    ذتسةالج.ذ 

 ح ثَذتس   رذتس ضث رذماًتضذتسصمة ظذةتس فثِد ر.ذ 

 ثَذتس   رذتس ضث رذماًتضذتشمثوذحًتي.ح  

ة الـظذل دثذِددقذلدمذدهدهتسذدنذتسغث درذلدمذشسظ دفذتس   درذتس ضدث رذ ديذع م دثزذش  د  ذدنت ذ

تس  ِّرذهسذشفه هذتمنت ذتس  ثِحذةدنةتزذح ثَذهىتذتمنت دذذةدنذتسندهسذلدمذوسدحذهدسذشفّد مذدنت ذ

 ؼسنذذة ثعم ر.ذتس جم  مذةتس  ِّثزذتسصجم   رذسصف  قذدنت ذلص  ٍذذوةذ

 انًجبدئ ٔاألعظ انتٙ تقٕو عهٛٓب إداسح انقًٛخ انًضبفخ:   .5

(ذاسرذلؽ سعرذلمذتمُِذةتسهعثب ذتسصيذش س ذعم ندثذانتيذذتس   درذ119 :2005درثيذتسةس  ذ)

دمنثذع م رذشًاٍذعمرذن  ثل رذتسصغ  ًدذةر سس صهذسؽ  عذلكسمثزذتس ادث دذةشًادٍذعمدرذ تس ضث رذل نث
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م اث ذِدست ذش عد ذهدىتذتسدجدهذ ديذلدهلالزذتس ادث ذتسدردً رذد ذتس كسمدثزذتسدردً رذتسصديذتسدجهذتسدرًيذس

 ص،ثع ذلجنثذلمذلثيؼهذلًتع ث،ذتتهص ث ذخثسدجهذتس ،ّيذسكم ن ثدذةشًادٍذعمدرذدنذشدص ذحد ثعرذتس دًتيذ

ذةتشمثودذعمرذدُِذلمذتس دثنئذةتس جمسلثزذةتسف ثبقذخهت،ذلدمذتعص ثنهدثذتسمفا درذةتسندسىذةتسىتش درد

 .ةشًاٍذعمرذتسصغى رذتسًتؼجرذِج ثذمفسذو ثنذن  ثل رذةتِص ًتي رذتس  سذةتسصةسي

(ذعددهنت،ذلددمذتس دددثنئذتسصدديذش ددس ذعم نددثذانتيذذتس   ددرذ.511:ذ11ةدوددث سذس مددرذدخددسذتسجددال)ذ

تس ضث رذل نثذةؼسنذح ثنذذلن  رذشف قذاؼ ثعث،ذةةـهذذ يذتسنهسدذةش ةمقذلمذع  ذتس،ً دقدذةةؼدسنذ

م  رذل ضدةرذةؼثوخدرذشّدص هذاسدرذلدًت ذةل ثحدهذلالب دردذةشسحجدثزذعثس درذشّدص هذاسدرذخ ةرذشجم   رذشج

ةلصثخجدددرذتسص ددده دذذةشًرددد هذسج م دددثزذتإلنتيذدذةتهص دددث ذخثس صدددثبػدذ، يؤىذةحددد  ذةن  ثل دددرذ ددديذتسصسؼددده

ةتتهص ددث ذخف ددسحذتس صجم دد مذةخ ّدد ةس ثشن ذةخه  سلددرذتسفددً ذعمددرذم ددثبن دذةتتهص ددث ذخددثنذشكددسنذ

 خس رذما ذنتب رذتسصجم ذلن  رذخثِصع ثيذ ثع ذإللكثمثزذد ًتنهثذةلهلالشنثذاث ر.تس ا ذتسصً

(ذذسم   دددرذGambare(ل دددةمؿذؼدددثلد ً)ذ(Sergiuovanni,1990,5ةدطمدددقذِددد ًؼس ثميذ

تس ضث ردذةتسىيذ ر ًذاسرذتس   رذتس ضث رذذسم ثبهذتسصًخسيدذةتسصيذشج يذدنذ كسنذتس ثبهذلعثخًت،دذة دىإذ

مص ثإذلمذلّصسىذتس  ثعرذخ نذلثذهدسذل ثِدحذتس دس ذحدهذتذ كدسنذل ثِددث،ذ ديذتسغدهدذدح رذتس  كمدذةتت

ةتسج  ذعمرذشؽس هذمسع درذتمنت دذةٌ دثنذذيودثذتسجدثلم مذ ديذتسد ا ذل دثذ د نيذاسدرذٌ دثنذذتسصدٍتلن ذ

 خ نت ذلصةمدثزذدنةتيه .

نةيذ ديذشف  دقذل ثذِدقذ الـظذدنذه ثكذـثؼرذسالسصٍت ذخ خجثنذتس   درذتس ضدث ردذذس دثذسندثذلدمذ

ذلّصسىذلص ه ذلمذتسص  ٍدذةتسف ثَذ يذتمنت ذةتتسصٍت ذخثسج  دذذةشف   ث،ذاسرذتمههتسذتس ًؼسذ.

 ًَبرد ٔأعبنٛت تقٛٛى انقًٛخ انًضبفخ  .6

ذم سذ ذ ي ذتس  ِّر ذاِنث  ذعٍإ ذتإلـ ثب ر ذتس ضث ر ذتس   ر ذش     ذةدِثس ح ذم ثوغ شّصنهس

شجم هذخنثدذةشجص هذهىدذتس  ثوغذعمرذنيؼثزذتس صجم  مذتس صجم ذعمذتسجستل ذتملًىذتسصيذحهذ ًشدظذ

ذتسجثسيذ ذةتسصجم   ذتسؽثلجي ذحد  ذتسصجم   ذخ م ذتس  ثوغ ذهىد ذةشصدث م ذتس    رد ذتسصف  م ر ذتتلصدثيتز  ي

ذةل نث:ذذذذذذذذذذذذ

 ًَٕرد انفشق ثٍٛ دسرتٍٛ: -4
 يذتلصدثيذلثنذذم سوغذتسكّحذدةذتس،ًحذخ مذنيؼص مذ جص هذعمرذطًؾذنيؼرذِثخ رذسك ذلصجم ذ

نيتِ رذلج  رذلمذنيؼرذـثس رذـ  ذعم نثذ يذتلصدثيذيلًذ يذم،ُذتس ثنذذتسهيتِ رذسمف سإذعمرذ

نيؼرذتسكّحدذظ ذ فّحذلصسِظذتسكّحذسم فذتس هيِيذخؽ عذنيؼثزذتسكّحذسؽ  عذتس صجم  مذ

ذ فّحذلصسِظذتسكّحذسم هيِرذخؽ عذنيؼثزذتسكّحذسؽ  عذتس صجم   ذظ  ذعمرذعهنه د مذةحّ صنث

 .(ذ (Wright, White, and Sanders, 2010,24  ةحّ صنثذعمرذعهنه 

ذANCOVA:ذتحهٛم انتغبٚش ثبعتخذاو دسربد عبثقخ يتعذدح -5

ذتسصيذـ مستذ ذل ثيمرذنيؼثزذتس صجم  مذتسفثس رذ يذتتلصدثيذخهيؼثشن  ذتس  سوغذ ذ يذهىت  ص 

تتلصدثيتزذخف طذتذ كسنذذعم نثذ يذتلصدثيذِثخقدذةسمصغمحذعمرذلركمرذدلةث ذتس  ثَذ يذنيؼثز

ذش ظ ًذ يذش    ذتس   رذتس ضث رذذ ص ذتِصمهت ذظالضذنيؼثزذِثخ رذعمرذتمح ذسك ذلصجم ذسصجًسذ سنث

 (.163 :ذذ2012شةسيذتس  سذ)رفثشهدذ

 : ًَٕرد انتقٛٛى انتشثٕ٘ نهقًٛخ انًضبفخ -3

ًذخثِصمهت ذنيؼثزذ ةمقذعمرذهىتذتس  سوغذماث ذتسص    ذتسصًخسيذسم   ردذ ّصمه ذشفم  ذتسصغث 

تلصدثيتزذِثخ رذلصجهنذذا  دةثزدذة ّصمه ذخ ثمثزذا ذلصجم ذسه هذظالضذنيؼثزذِثخ رذعمرذتمح دذ

ذشمحذ ذـ  ذدِدثجذ  ص  ذسجهذ ذخجآلذتسهيؼثزذسدجآلذتس صجم  م ذ  هتن ذتسصغمحذعمرذلركمر ذدؼ  ةلم

تسى مذشكسنذخجآلذذتس ركمرذتإلـ ثب رذخص   فذتس صجم  مذ يذلؽ سعثزذ  عال،ذ ص ذةوعذتس صجم سن

 نيؼثشن ذل، سنذذ يذلؽ سعردذةتسى مذشغ دستذعمذتتلصدثيذ يذعث ذلضرذ يذلؽ سعرذظثم ردذةهكىت

ذخجآلذ ذ كسن ذتسى م ذتس صجم  م ذه ت  ذتِصدجثن ذنةن ذتسهيتِ ر ذتس،ًحر ذش ظ ًتز ذش ه ً ذ  كم ةخىسح

ذا ذالكثم ثز ذسه نث ذتس صست ًذ ذتسفثِسج ذخًتلػ ذةلجا  ذل، سنذد ذتسّثخ ر ذتسصفم  دذنيؼثشن  ذهىت ؼًت 
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ذتس صغ ًتزذ ذش ظ ً ذاسرذعٍإ ذتسفثؼر ذ ّصدجه ذل ث ذ ذوثخظذس ،ّهد ذلصجم  ذتس  سوغذدنذا  ذهىت ة جصدً

 (.(Beardsley,2008,67 تتؼص ثع رذةتتحص ثن ر

 ًَٕرد االعتزبثخ يتعذد انًتغٛشاد:   -4

ذخ ذ ّصمه  ذ إمه ذسىسح ذخ ثمثزذطسس رد ذعمر ذة جص ه ذتس صغ ًتزد ذلصجهن ثسضًةيذذم سوغذلةي

ذةلةثخ رذ ذتس  سوغذاؼًت  ذ يذهىت ذة ص  ذ ذتس صغ ًتزذخ  ثِثزذلصكًيذد ذلصجهن ذتسصدث م دِثس حذشفم  

سم ؽ سعرذتسكثلمرذلمذتسد ثمثزذ)نيؼثزذتتلصدثيتز(ذذسك ذلصجم ذ يذينذةتـهدذة ،ض ذهىتذتس  سوغذ

ذشفسإذتسهيؼثزذتسمث ذ يذتتلصدثيتزذاسرذنيؼثزذلج ثي رذحثخمرذسم  ثيمر ذتسص    ذعدًذع هلث دذة ص 

ل ِّثزذشجم   رذاع ًذدذذة ص  ٍذهىتذتس  سوغذلصجهنذتس صغ ًتزذعمذا ًدذلمذتس  ثوغذخ مهذ ّصمه ذ

 يذع م رذتسص ه ًذؼ  عذتسهيؼثزذسك ذلصجم ذخغآلذتس اًذعمذ  هتنذخجضنثدذدةذعه ذتاص ثسنثدذة  م ذ

ذنيؼثزذ ذةتِصمهت  ذنيؼثزذا ذلصجم د ذتس  ثَذسصجهن ذةخىسحذلمذش ظ ًذدلةث  ذلصجهنذد  ًحذنيتِ ر

مجٍإذش ظ ًذتس صغ ًتزذتسهل مرذ يذش    ذش ه ذتس صجم دذذةعٍةذتسص ظ ًذاسرذع م رذتسصجم  ذنتل ذتس فذ

ذ(.3.5 :ذذ2012تس هيِي)رفثشهدذ

ذسن ذ ذ ص ؿ ذتسص     ذع م ثز ذ ي ذتمِثس ح ذسنىد ذتس هتيَ ذحثنذ ذشسظ ف ذدن ذِدق ذل ث ة الـظ

رذتس هيِرذلمذلالإذلثذ  هلهذا ذع  ًذ يذتسصجم  دذا ثذ ص ؿذتس،ًحرذسص    ذؼ  عذع ثحًذل اسل

ذتسهيتِ ردذ ذتس  ًيتز ذ ي ذةتسضجف ذتس سذ ذؼستمح ذعمر ذتسصجًس ذ ي ذتس ًتي ذس ثمجي تس،ًحر

ذدنتبن ذ ذ ي ذةتس سذ ذتسضجف ذؼستمح ذسصفه ه ذسم جم  م ذتس،ًحر ذة ص ؿ ذ ذتسصهي ُد ةتِصًتش ؽ ثز

ذتسصهي ّي.

 أعظ تقٛٛى انقًٛخ انًضبفخ: 

 (ذدنذلمذتمُِذتسصيذش س ذعم نثذع م رذش    ذتمنت ذلثذ مي:ذذ51:ذذ5131ههذتس سِر)شًىذمث

شةس ًذيس ثزذتس فثِد رذتسصجم   ر:ذذة نهسذوسحذاسرذلّثعهذذحثنذذتس هتيَذعمرذانتيذذدنت ذ-3

تس جم  مذخ،ثعم رذةا،ث ذدذةتسصًا ٍذعمرذع م ثزذتسصةس ًذةتسصفّ مذةش   رذتإلخهتنذةتتخصكثيذ يذ

ذ  .تسج

ذا فحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-5 ذشّصمه  ذل رًتز ذلج ثي ذا  ذ صض م ذخف ط ذسمص    د ذةتوفر ذةل رًتز ذلجث  ً خ ث 

 س  ثيمرذتمنت ذتسفثسيذخنىدذتس  رًتز.

 اعهتنذحستعهذخ ثمثزذةلجمسلثزذلصةسيذذشر  ذتس جمسلثزذتسك  رذةتس جمسلثزذتس سع ر.-1

م هيَذةشفه هذدةسس صهدذذ ثس هيِرذتذشّصة عذتس  ث ذذخج م ثزذتس  ث ذخج م ثزذتسصفّ مذةتسصةس ًذس-5

ذ يذ ذتسجثبق ذةدـ ثمث ذتس هيِر ذسّ ثِثزذةخًتلػ ذوتشيذل ا  ذش     ذسم هيَذنةن ذةتسصةس ً تسصفّ م

 ع م ثزذتإلحالؾذةتسصفّ مذهسذحمرذتس جمسلثزذذـسإذلثذش ذ جمهذةلثذس ذ ص ذ جمه.

لجمسلثزذعثلهذعمذتس هيِردذذةةحفذسمد ةرذتسصيذشسؼهذاعهتنذتسص ثي ًذسألنت ذتس هيِيذ صض مذذ-2

   نثذتس هيِرذةتس سحعذتسؽغًت يذسنثذةلرثيارذتس ؽص عذتس فميذةتمخث ذةتسمهلثزذتس هيِ رذ  نث.ذ

ة الـظذتسدثـطذل ثذِدقذدنذؼسنذذتمنت ذتذشصف قذاتذلمذلالإذتسصفّ مذتس ّص ًذة فصذ

ذتسص    ذةشسظ ف ذتسصجم  يد ذسم اث  ذخكث رذتس مًؼثز ذتسصجم   ر ذتسج م ر ذشفّ م ذ ي ذلّص ً ذخرك   

ذاتذلمذلالإذ ذتذ ص  ذةهىت ذةا ًهثد ذ ذتسصجم   ر ذةتسسِثب  ذ ذةطًتبقذتسصهي ُد ذاثس  نػد ع ثحًهث

ذةؼسنذدُِذعم  رذ صدجنثذحثنذذتس هتيَذ يذش    ذدنت ذتسجثلم م.

ذ(Performance Evaluation  تقٛٛى األداءذانًحٕس انخبَٙ: 

 ذذلددمذدهدد ذتسج ثحددًذتسصدديذش صمكنددثذتس هيِددردذذةشجصدددًذا،ث شددهذةدنتبددهذلددمذدهدد ذ جصدددًذتس جمدد

تس ؽثتزذتسصيذشّن ذ يذشف  قذدههتسذتس هيِردذةسكديذشدص ذتتِدص،ثنذذلدمذا،ث شدهذةدنتبدهذذ فصدثغذدنذ

ذشؽًىذسهذذع م رذش    ذذنةي هذةلّص ًذ.ذ
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 (: performanceيفٕٓو األداء 

 نغخ:     performance)األداء  

دنىذتسري :ذذدةحمهذاس هدذةتتِ ذتمنت دذةهسذ)دنى(ذسأللثمرذل هذخ هذتسن دٍذدذةتسجثلدرذسنؽدستذ

خثسمة ذ  ثسست:ذذ الن)ذدَّنى(ذتملثمرذخصره هذتسهتإدذةةؼدهذتسكدال ذدنذ  دثإدذ دالنذذدـّدمذدنت ذتملثمدردذ

ذة تخددمذل اددسيدذ(ش ن ددرذةدنىذلددمذش ن ددر:ذذديذحضددثددذةتتِدد ذتمنت دذة  ددثإدذدنىذ ددالنذلددثذعم ددهذدنت ،

تإلمؽــثٌذتس،جمـدـيذا دثذ  د فذ:ذخ مــهذ (ذ414:ذذ1973)ذGood(دذذةعًسذ يذحثلسَذ48 :2000

لددمذتس ثخمددرذدةذتسةثحددرذدةذتس ددهيذذتسكثل ددرذةلمـددـقذ ـددـً ذتسـددـصجم ذتسصـددـيذش كددمذلددمذتاصّددثجذتس جً ددرذ

ذ .ةتس نثيذ

ذ

 اططالحب:  performance)األداء 

ذذعً ه ذ2004تسؽًتن م) ذ ذ11: ذتس،ًن ذح ث  ذم ذخ مه ذتس ف فرذ( ذةخثسةً  ر ذتس ف ؿد خثسج  

ذ ذةشس  ًذتس  ثنيذةتسسحسم. ذ يذتسج  ذةتتـصًت  ذتسجثلر ذةتسك،ث رذةتسّاللر ذتس،ثعم ر ةدرثيذلًتع ث،

(ذاسرذدنذتمنت ذعدثيذذعمذمذش ، ىذتس سظفذمع ثسهذةلّ ةس ثشهذتسصيذشكم،هذ11:ذذ2007تسؽس جهي)

ذتسصيذشًشدظذةظ ،صهذخنثدذة ج يذتس صثبػذتسصيذ ف  نثذتس سظفذ يذتس  ا رم.ذخنثذتس  ِّردذذدةذتسؽنسن

(ذخ مهذذمـؽ ذةمسنذتسج  ذةتسمهلثزذتسصيذ  ؽٍهثذتس،ًنذخسعيذذلالإذ5135:ذ.35ةعً هذتسهخثغذ)

ذةـهذذتسٍلمذمص ؽرذتِصمهتلهذسمسِثب ذةتس ستينذسم  ِّرم.ذذ

نهذلج مذحث ذخدىسهذ ًنذدةذلؽ سعرذلمذة الـظذذل ثذِدقذلمذشجً ،ثزذدنذتمنت ذهسذمصثغذؼ

ذتم ًتنذإلمؽثٌذع  ذلج م.

 يفٕٓو تقٛٛى األداء     

(ذدـدهذتسجستلد ذتسصديذشّدثعهذعمدرذتسصةدس ًذPerformance evaluation جصدًذش    ذتمنت ذ)

ةتسصفّد مذسم  ِّدثزذعثلدرذةتس  ِّددثزذتسصجم   درذخ د،رذلثحدردذةحددهذشجدهنزذتسصجً ،دثزذتسمثحددرذ

(ذ34:ذذ2005تمنت ذخصجهنذتسددثـع مذةتس  ادً مذ ديذهدىتذتس ؽدثإدذذ  دهذعً دهذخّد سميذ)ذخ ،نس ذش    

ذخ مهذمذتسةً  رذتس ّصمهلرذسمفك ذعمرذدنت ذتس  ِّردذةدنت ذتس ستينذتسدرً رذسه نثم.ذ

(ذ  جً ثمدهذخ مدهذمتسفكد ذعمدرذلّدصسىذتلدصالكذتس جم د مذ126:ذذ2005دلثذِدكًدذةتسمٍمدهتيذ)

نددهسذي ددعذوسددحذتس ّددصسىذلددمذلددالإذشؽددثةٌذدِدددثجذةعستلدد ذوددجفذدنتبندد ذسدددجآلذا،ث ددثزذتمنت ذخ

ذ."ةشجٍ ٍذدِدثجذةعستل ذحسشن 

لثذ صجمقذخهذلمذح،ثزذةسك ذتس،ًنذت ذدن(ذخ مهملفثةسرذسصفم  ذذ5111:ذ15ةعً هذتس  ً ي)ذ

ذشجٍ ٍتسضجفدذةلفثةسرذةتس سذذم ثطذوسحذخنهسذذشفه هذةدذةِمسا رذدةذلنثيتزذ   رخهم رذذم،ّ رذدةذ

ذة يذتس ّص د م.ـثس ث،ذتس  ا رذذسصف  قذ جثس رذدِثِيذاض ثنذتمةسرذةلستؼنرذتسعثم ردذةوسحذ

(ذخ مدهذمذؼندهذلد ا ذسصردم صذدع دثإذتس  ِّدرذتسصجم   درذ65:ذذ2010ا ثذعً صهذمستإذم ً)

خ يحث ذسصفه هذلهيذمؽثـنثذ يذشف  قذدههت نثدذذةـّمذتِصمهت ذلستينهثذإلمصثغذلثذهسذلةمدسجذل ندثذ

  ستح،ثزذتسصيذ صسحجنثذل نثذدحفثجذتس  مفرم.خثس

ا ثذ جًسذخ مهذمع م رذاحهتيذـك ذعمرذتس رثطثزذتسصديذشدص ذل ثيِدصنثذلدمذطدًسذتس سظدفذ

 دديذٌلددمذلفددهنذ دديذٌلددمذلفددهنذ دديذتس  ِّددردذة جددهذوسددحذـكدد ذلعددثسيذتعص ددثندذعمددرذل ددث  ُذدنت ذ

لسودسعيذةا دًذلصف دٍذشّد ؿذسمدًب ُذخصكدس مذيديذردثل ذة ةتوفرذةلجث  ًذلّصمًؼرذخةً  در

ذ(.58:ذذ2012يؼ دذ)ذعمذدنت ذتس سظف

ة ًىذتسدثـطذلمذلالإذلثذِدقذلمذشجً ،ثزذسص    ذتمنت ذدمهذع م رذشص ذخ ،رذنةي دردذديذدنذ

ة ديذ ع م رذتسص    ذهيذع م رذلّص ًذدذةدنذدنت ذتس،ًنذتسجثل ذ    ذلمذلالإذلجث  ًذلسوسعرذلّد ث،ذ

تِص ثنذاسرذدُِذش ع ذاطثيت،ذلًؼج ث،ذإلحهتيذتمـكث ذع هذش    ذهىتذد ضث،ذارثيذذةتوفرذسضًةيذذت

ذ.دنت ذتس جم 
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 أْذاف تقٛٛى أداء انًعهًٍٛ: 

تسص  دد  ذهددسذع م ددرذشرددك  ذـكدد ذ  ددس ذعمددرذـ ددثبقذةلرددثههتزذشصجمددقذخ سع ددرذة ثعم ددرذتس اددث دذ

ةدخ  صددهذذخ ج ددرذدنذتس ّدد ةإذتسصًخددسيذخفثؼددرذاسددرذدنذ صجددًسذعمددرذلددهىذلالب ددرذل ددثنيدذتس ثن ددر

ةشؽن ٍتشهذةةِثبمرذتس مصم،ردذةلهىذلالب رذةا،ث ذذتسجثلم مذلجهذةاسرذلّصسىذةمسع رذتسدًتلػذتسصيذ

(ذدنذدهددهتسذش  دد  ذدنت ذتس جم دد مذ2002 :15ش ددهلنثذتس هيِددرذةتس جم دد مذسمةددالجدذذة ددًىذةهددديذ)

ذشص ع ذ يذت شيذ:ذ

 لمذلالإ ةوسح تسصجم   ردذ تسج م ر زلكسمث دـه خثعصدثيد سمصالل ى تس  ه  تسصجم   مسع ر شفّ م 

 ِدست  تسصفّد مذتس هيِدي دة تسصةدس ًدذ إللكثم ر تس جم  لم تس ةمسخر تسصغ ًتز مسع ر شفه ه

ذتسصجم  . ل ثني  ي دة تسصجم دذ خ ةر  ي دة تسصهي ُد طً  ر  ي اثمس

 نت  ديذتم ةتسضدجف تس دسذدذ ؼستمدح شفه ده لالإ لم سم جم  م تس،ًن ر تتـص ثؼثز شرم ص 

   كم لث تس،ثع دذذةهس تسصجم   مفس تسصالل ى شسؼ ه سك ، ر تسًتؼجر تسصغى ر ةشس  ً تس هيِيدذ

ثدذ ل ه داعً خثسسحف  صّ  لث ةاثسد،ث لًـم ،ثدذ ش    ث،ت تعصدثيد ث ـك ، ذتس هيِي.ذ سألنت  دةذش    ،

 ً  سظ ،ر ةوجه دة تس جم دذ لّةسس ثز شةس ً دة شجه  دذ اسر ش نى دن   كم لجمسلثز شس   

 لهلصه.ذ امنث  دة دلًىدذ

 ً  لندث  ح ثن درذدة سسظثبف تسصًح ر دة تس ص  ٍ تمنت  لكث  ذ  ي شّثه  خ ثمثز دة لجمسلثز شس 

ذلثيؼ ر.ذ خجعثز دة شهي د ر

 ذتسصةس ً. ع م ثز  ي خ،ثعم ر لّثه صه إللكثن تس ن  ر تس جم  ةلجمسلثز لنثيتز ش   ر

 لالإ  ص ذلم تسّثخ ر تمههتس شف  ق عمر (ذاسرذدنذتسج  5115:ذ352ةحهذدرثيذتسهةًِيذ)

  ه ث:ذ تسص     لم مسع م

  صدًتز عمدر تس جمد  دنت  خ الـادر تسص  د   لم تس سن هىت  مج ر ـ ط:ذتسصكس  يذدةذتس ًـمي تسص    -1

   ًةشس سم جم دذ تس سذذةتسضجف ؼستمح شرم ص  ص  د ضث لالسه ةلم تسجث ذتسهيتِيدذ دظ ث  ل صا ر

ذتسصالل ى.ذ سصسؼ ه تس  ثِدر ةتسةً  ر تسصغى رذتسًتؼجردذ

 عدم ا دي ةش ده ً ـكد دذ خإحدهتي تسص  د   لدم تس دسن ة مج درذهدىت:ذتسمصدثليدذدةذتسصؽ  جدي تسص  د   -5

 لجً در  دص  لالسده ةلدم تسهيتِديدذ تسجدث  منث در  دي تس جمد  دنت  ش  د    دص  تس جم دذذـ دط دنت  لّصسى

 لدم تِدص،ثنشه ةلدهى تسالٌلردذ تسصهي ّ ر سم نثيتز تاصّثخه ةلهى تس جم دذ نت د تس الـظذ ي تسصفّم

 سه.ذ حهلس تسصي تسصغى رذتسًتؼجر

ة الـظذل ثذِدقذدنذماث ذش    ذتمنت ذتس،ثع ذ ؽحذدنذ نهسذاسرذتشمدثوذحدًتيذخرد نذتس سظدفذ

تمصنددث ذلددمذ صددًذذلعدد ذٌ ددثنذذتسًتشددحدذذتسصً ددعذاسددرذل  ددحذدعمددردذذاعددثنذذشج دد مذ دديذلسحددـعذيلددـًدذذت

شؽً حذتس سظفذةذشسظ ،هذخرك ذمنثبيدذذتسصًر ؿذس  ؿذؼستبٍدذشفه دهذلدـّصسىذتمنت ذةمسع صدهذ ديذ

ذا ذنيؼردذةدنذع م رذش    ذتمنت ذع م رذلّص ًذذخنهسذشفّ مذدنت ذتس سظفذةشؽس هد.

 يعبٚٛش تقٛٛى أداء انعبيهٍٛ: 

ذ ذتمنت ذل نث:ذذ(ذاسرذعهنذلمذتس جث  ًذسص   100:ذذ1999)ذهالإدرثيذ

ذ-3 ذتس  صػذتسؽسنذ: ذتمنت ذلمذـ طذنيؼرذتإلش ثنذةؼسنذ سىسحذ ؽحذدنذ، ةشج يذتسفك ذعمرذؼسنذ

ذتس صثـر ذتإللكثم ثز ذلع ذتسؽسنذ ذلّصسى ذتسًؤِث ذ،  ص ثِح ذسهى ذلج ثي ذةؼسن ذ ّصهعي ةهىت

 ةمسجذ يذ ضال،ذعمذتتش،ثحذعمرذلّصسىذتسؽسنذذتس، ةتس ًؤةِ مذسمًؼسنذاس هذاوتذنعسذتسضًةيذ

ذةتمههتسذةتسصسحجثز.، دنت ذتسج  ذ يذوس ذتسص    ثزذتسّثخ رذسإلمصثغ

 الذ كمفذهللاذ، هيذـؽ ذتسج  ذتس  ؽٍذ يذوس ذحهيتزذةالكثمثزذتم ًتنذةتذ صجهتهثذتسك  ر:ذ-5

ذاتذةِجنث ذةالكثمثشن ، م،ّث، ذتذ   ذعمذحهيتشن  ذتمنت ذل ثذ، ة يذتسسحسذوتشه منذوسحذ ج يذخظ 

ذخثسصًتليذةتساللدثتذذ   ح ذتس  ؽٍذاهت عذ، تسجثلم م ذتسج   ذةا  ر سىسحذ ،ض ذتتش،ثحذعمرذـؽ 

، شهي ح، سصف  قذلجهإذل دسإذلمذتس  سذ يذلجهإذتمنت ذخ ثذ ص ثِحذلعذلثذ كصّدهذتس،ًنذم ذلدًتز

ذةشّن الز.
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ل ثذ فص ذ، ل  نسذيدَذلثإذةس ُذن،  جصدًذتسسحسذلسينذا ًذحثخ ذسمصؽه هذدةذتسصجس آلذتسسحس:ذ-1

ةتسسحسذتسىيذ جهذده ذتس  رًتزذتسصيذ ّص هذعم نثذ،  ده  رذتِصغالسهذتتِصغالإذتملع ذ يذا ذسفار

ذش ، ىذلّ ةس ثزذتسج  ،  يذدنت ذتسج   سىسحذ ًتعرذتتش،ثحذعمرذ،  نسذخ ثنذشسحجيذ فهنذلصرذ ص 

ذتس  ذتس ةمسج ذتسج   ذا  ر ذ ذ ًتعر: ذدن ذعمر ذتسج   ذإلمؽثٌ ذتس  ثِح ذخهتسسحس ذتسج ثإذ،  ث  ةعهن

ذتسالٌل مذإلمؽثٌذتسج  .

ةهيذلةستزذلًشدرذسمصةد قذتسج ميذسم نثيتزذتسستؼحذتس  ث ذخنثذسىسحذ ؽحذتتش،ثحذذتإلؼًت تز:ذ-5

ذسصف  قذتمههتس ذةتس  ًؾذخثِصمهتلنث ذلمذاسنذ، عمرذتسةًحذةتمِثس حذتس ّ سؾذخنثد  دثسًا 

لصسحجرذةلهةمرذ يذلّص هتزذتس  ا رذة قذحستعهذذتإلؼًت تزذةتسمةستزذتس صدجرذ يذامؽثٌذتسج  

اتذدمهذ ،ض ذتتش،ثحذخ مذتسًؤِث ذةتس ًؤةِ مذعمرذتإلؼًت تزذتس صدجرذ، ةحستم مذةما ذةشجم  ثز

 يذامؽثٌذتسج  ذِست ذلثذ صجمقذخإمؽثٌذتس جثلالزذدةذشّم نثذدةذشّم  نثذـصرذشكسنذتس سيذذةتوفرذ

ذتمطًتس ذتسجثلم مةـصرذتذ ص ظًذتمنت، سؽ  ع ذخغ ثجذدـه ذتذ ج يذحص ذع م ثزذتتخصكثيذ،   ةه ث

ةسكمذتتش،ثحذةتسص،ثه ذعمرذلثذ ً هذتس ًؤةَذش ، ىدذلعذيب ّهذحد ذتعص ثندذ، ةتإلخهتنذسهىذتسجثلم م

ذتسج   ذامؽثٌ ذ ي ذل،ض  ذةتسمستبؿذ، ا ِمسج ذةتسصجم  ثز ذسم اث  ذلمم،صه ذةعه  ذتش،ثحه ةسض ثن

 ةتس ستم م.

مذلجث  ًذدمهذلمذلالإذةؼسنذهىدذتس جث  ًذ ّصة عذتس    ذدنذ صجًسذعمرذة الـظذل ثذِدقذل

ؼستمحذتسص ه ذتسصيذـ مسذ يذتمنت دذةل ثيمرذلثذهسذلسؼسنذلعذلثذاثنذلمذحد دذاوث رذاسرذدنذ

ذتسىتش رذ ذعم ذتس     ذة دجه ذتس سوسع ر ذ ف ق ذتسسحس ذةانتيذ ذةتسؽسنذ ذسمّمسك ذش     ذلجث  ً ةؼسن

  ر.ةتسصف ٍذةعه ذتس سوسع

 يشاحم عًهٛخ تقٛٛى األداء: 

(ذاسدرذدنذع م درذش  د  ذدنت ذتسجدثلم مذ126:ذذ2004(ذةذعددهذتسدًـ مذ)75 :2009درثيذم دًهللاذ)ذذذذ

ش ًذخجهذذلًتـ ذو مذدُِذةلةستزذلصّمّمرذشّمّال،ذل ة  ث،ذلدمذدؼد ذشف  دقذتمهدهتسذتس ًؼدسذذ

ذل نثذةلمذهىدذتس ًتـ :ذذذذ

ذةوعذلجث  ًذتمنت  -1

 ه ذ يذتمنت ذلًتحدرذتسص  -2

ذش    ذتمنت  -3

  تسصغى رذتسًتؼجر -4

ذ تشمثوذتس ًتيتزذتإلنتي ر -5

ذةوعذلةرذشةس ًذش    ذتمنت  -6

 أعبنٛت تقٛٛى أداء انًعهًٍٛ: 

:ذذ2000تسهيتِثزذاسرذدمهذ  كمذش   فذدِثس حذش    ذدنت ذتس جم  مذاسرذت ش رذ)عال دذ درثيز

ذذ(ذ:Adams,2008: 383(ذة)ذ73 :2009(ذة)ذ سِفدذ314

 تسص    ذتسىتشي:ذذتس جم ذتس ثؼؿذهسذتسىيذ ّصة عذش    ذع مهذوتش ثدذة ن ذِمساهذلعذتس جم  مذذذ

ذةتسٍلال ذة يذتس ؽص عذتس هيِيذخ ،رذعثله.

 ش    ذتس جم ذلمذحد ذتس رًسذتسصًخسي:ذذذـ طذ ص ذش    ذتس جم ذ يذاع ًذلمذتسهةإذلمذحد ذذ

ذتس ذتسٍ ثيتزذتس ، ر ذتس،جميذتس رًسذتسصًخسيذلمذلالإ ذح ثلن  ذدظ ث  ذسم جم  م ذخنث صيذ  س 

 خ نث ذتسصهي ُذلعذتسصالل ى.ذ

 ش    ذتس جم ذلمذحد ذله ًذتس هيِر:ذذ جصدًذله ًذتس هيِرذلرًسذشًخسيذل   دذذة ّصة عذذ

ذةتسضجفذ يذدنت ذتس جم دذ ذدنت ذتس جم ذلمذلالإذتسٍ ثيتزذتس ، ردذةشفه هذم ثطذتس سذ ش   

 رذتس جم ذةعالحثشهذةلنثيتشه.ذخثإلوث رذاسرذش    ذدمرة
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 ش    ذتس جم ذتعص ثنت،ذعمرذييت ذتسةمدر:ذذ جصدًذتسةثسحذهسذلفسيذتسج م رذتسصجم   رذتسصجم  ردذسىتذ

 جصدًذش    ذتسةمدرذسم جم  مذدلًت،ذلن ثدذذةوسحذخّدحذتسهةيذتسىيذ مجدهذش    ذتسةمدرذسم جم  مذ

 تي رذدلًىدذشصجمقذخثسصًح ثزذةتسجالةتز.ذذس ُذسصفّ مذتمنت ذ  ظذةام ثذتشمثوذحًتيتزذان

 ش    ذتس جم ذتعص ثنت،ذعمرذلجث  ًذةلنث ذدنتبه:ذذانذتسص    ذتسستحجيذ ّن ذ يذاـهتضذشغ ًتزذ يذ

دِمسجذتسصجم دذةا ، رذش ، ىذخًتلػذاعهتنذتس جم  مدذاوذس ذ جهذاث  ث،ذدنذ  ه ذسمةمدرذلؽ سعرذ

ذس فصس ث ذةش    ذلهىذشىاًه  ذ ّص هذلمذتس  ًيتزد ذدةذش ه ًذعث  شنثدذةاعةثبن ذنيؼرذام ر

 اس هذ يذل ثيِصن ذس ن رذتسصهي ُ.

ة الـظذل ثذِدقذدنذه ثكذداعًذلمذؼنرذ  كمذدنذش ثيَذع م رذش    ذدنت ذتس جم  مذذةوسحذ

لمذلالإذتسٍ ثيذذتس ، رذدةذتإلطالنذعمرذِؽالزذتس جم  مذةامؽثٌتشن ذلالإذتسجث ذتسهيتِيدذةلمذ

 نت ذتسىيذ ًحهذ  هذدنت ذتس جم ذلالإذتسجث ذتسهيتِي.ذلالإذِؽ ذتم

 انذساعبد انغبثقخ: 

دؼً سذعهذذنيتِثزذعًخ رذةدؼ د رذـسإذتس   رذتس ضث رذةش    ذدنت ذتس جم  مذشد ذش ثةسندثذ ديذ

 هىدذتسهيتِرذـّحذشّمّمنثذتسصثي ميذلمذتمـهضذاسرذتمحه ذعمرذتس فسذتسصثسي:ذ

(ذنيتِرذهده سذاسدرذتحصدًتؾذاِدصًتش ؽ رذانتي درذشًخس درذ2011دؼًزذل ثإذـّمدذةتسك الميذ)

سٍ ثنذذتس   رذتس ضث رذخثِصمهت ذانتيذذتس جً رذ يذتس هتيَذتسمثحرذ ديذله  درذع دثن.ذشكدسنذلؽص دعذ

تسهيتِرذلمذؼ  عذتس ه ً مذةتس رً  مذتسصًخس  مذةتس جم  مذتسجثلم مذ ديذتس دهتيَذتسمثحدرذتسصثخجدرذ

ةشدد ذتلص ددثيذع  ددرذتسهيتِددرذذ(د12579ه  ددرذع ددثنذةتسدددثسغذعددهنه )ذس ه ً ددرذتسصجمدد  ذتسمددث ذ دديذل

(ذ ًنتدذذةسصف  قذدههتسذتسهيتِرذش ذخ دث ذتِدصدثمرذذ688)ذخثسةً  رذتسةد  رذتسجرستب ردذةحهذخمغذعهنهث

سمكرفذعمذنيؼرذانيتكذاد ذلدمذتس ده ً مذةتس ردً  مذتسصًخدس  مذةتس جم د مذس ،ندس ذانتيذذتس جً درذ

ةةتحعذانتيذذتس جً رذ يذتس هتيَذتسمثحدرذ ديذله  درذع دثنذلدمذةؼندرذمادًذذةتِصمهتلهذخثس هتيَد

ا ذلمذتس ه ً مذةتس رً  مذةتس جم  مدذةدرثيزذمصثبػذتسهيتِرذاسدرذدنذنيؼدرذانيتكذانتيذذتس جً درذ

 دديذتس ددهتيَذتسمثحددرذ دديذله  ددرذع ددثنذاثمددسذلصسِددةرذعمددرذؼ  ددعذتس ؽددثتزدذا ددثذؼددث زذنيؼددرذ

س هتيَذتسمثحرذ يذله  رذع ثنذخهيؼرذلصسِدةرذ ديذؼ  دعذتس ؽدثتزدذل ثيِرذانتيذذتس جً رذ يذت

ةحهذش ذشةس ًذل ،س رذس سنذتس   رذتس ضث رذتس ًتنذٌ ثنشنثذخثِصمهت ذاِصًتش ؽ رذإلنتيذذتس جً رذ ديذ

تس هتيَذتسمثحرذ يذله  رذع ثندذا ثذش ذتحصًتؾذاِصًتش ؽ رذانتي درذشًخس درذسٍ دثنذذتس   درذتس ضدث رذ

ّصيتص ؽ رذإلتذذتس جً رذ يذتس هتيَذتسمثحرذ يذله  رذع ثندذةدةحسذتسهيتِرذخصد يذخثِصمهت ذانتي

ذتس  صيفرذسٌ ثنذذتس   رذتس ضث رذدثّصمنت ذانتيذذتس جي رذ يذتس نتيَذتسمث رذ يذ ن  رذع ثن.

(ذتسصيذهه سذاسرذشفه دهذلّدصسىذتمنت ذتسصهي ّديذس جم دثزذتسصًخ درذ2011نيتِرذلنثذتس   ي)ذ

ـمرذتس صسِـةرذ ديذودس ذلجدث  ًذتسؽدسنذذتسردثلمردذةتِدصمهلسذتسدثـعدرذتس د نػذتسسحد،يدذتس،  رذسم ً

ةدعهزذدنتذذشفم  ذلفصسىذشض ذلج ثيت،ذةتـهت،دذةدنتذذل ثخمرذشضدـ ذلج دثي مدذةخةثحدرذلالـادرذشضد ذ

(ذلجم ددردذذ51(ذلجددث  ًذؼددسنذذرددثلمرذمنت ذلجم ددرذتسصًخ ددـرذتس،  ددـردذةشكسمددسذع  ددرذتسهيتِددرذلددمذ)ذ7)

نددًزذتس صددثبػذدنذلّددصسىذش  دد  ذدنت ذلجم ددثزذتسصًخ ددرذتس،  ددرذسم ًـمددرذتس صسِددـةرذؼددث ذخهيؼددرذةدظ

لًش،جردذةدةحسذتسهيتِرذخضًةيذذتهص ث ذلجم ثزذتسصًخ رذتس،  رذخثسصفّ مذةتسصةس ًذتس ّص ًذمنت ذ

 ذشهي ّيذ ض مذشف  قذتسؽسنذذةتسص  ٍذعمذدنتبنمدذةع هذةيْذشجم   درذسصفده طذتس جً درذ ديذتسدصجم

ذتس ،يذةطًحذتسصهي ُذتسفه عر.ذ

(ذنيتِرذهه سذاسرذش ه  ذطً  رذسفّثجذلهل ذتس   درذتس ضدث رذتسدىيذliu,2011ةدؼًىذس سذ)

 ّصمه ذ يذش    ذ ثعم رذل ِّثزذتسصجمد  ذتسجدثسيذةتس  ثيمدرذخ  ندثذةةودعذمادث ذسم فثِددرذ ديذودس ذ

ل  ددٍتزذتس  ددثوغذلصجددهنذذذوسددحدذذةحددهلسذهددىدذتسهيتِددرذطً  ددرذخه مددرذتس   ددرذتس ضددث رذشؽ ددعذخدد م

تس ّددصس ثزذةتس صغ ددًتزذوتزذتسجالحددرذخثس  ِّددثزذتسصجم   ددردذةةؼددهزذدنذشًش ددحذتس   ددرذتس ضددث رذ

تس  ِّ رذ مصمفذتلصال ثذوتزذنتسرذسدجآلذتس  ِّثز)ذعمرذِد  ذتس عثإذادسنذهدىدذتس  ِّدثزذش دعذ
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ةلددمذظدد ذعمددرذداددًتضذذةهددىتذ دد نيذشصثخجددثزذةشدد ظ ًتزذعمددرذتمنت ذتسالـددقذسنددثذ(د دديذشًش ددحذدنمددر

ذتس فثِد ر.ذ

(ذتسصيذهه سذاسدرذشفه دهذذل ردًتزذتس   درذتس ضدث رذتسصجم   درذةنةيهدثذ2010نيتِرذعثرسي)ذ

 يذشةس ًذدنت ذتس هيِدرذذتتخصهتب دردذةةودعذم دسوغذس  دثَذتس   درذتس ضدث رذتسصجم   درذعمدرذلّدصسىذ

نػذتسسحد،يذتسصرم  ديدذةشكدسنذتس هيِرذتتخصهتب رذخثِصمهت ذل ردًتشنثدذةحدهذتِدصمه ذتسدثـدطذتس د 

(ذلهيِدردذةشسحدمسذ589لؽص عذتسهيتِرذلمذؼ  عذتس هتيَذتتخصهتب رذخ فث ارذتس م سخ رذةعدهنهث)ذ

تسهيتِرذاسرذخ ث ذش سيذل صًؾذس هل ذتس   رذتس ضث ردذةتنذذماث ذتسصجم  ذتتخصدهتبيذهدسذمادث ذردثل ذ

س ددثزذةلمًؼددثزدذةدِددثس حدذشص،ثعدد ذدؼددٍت دذلددعذخجضددنثذتسدددجآلدذلددمذلددهلالزدذةدهددهتسدذةلفص

ةدنةتزدذةطًحذش    دذةيحثخردذةلجم  مدذذةلصجم  مذذل ثذذ ّثه ذ ديذشف  دقذم مدرذمسع درذ ديذتس   درذ

ذتس ضث رذ يذهىتذتس سنذلمذتسصجم  .

(ذتسصدديذهدده سذشجددًسذنةيذتسص  دد  ذتسرددثل ذسم هيِددرذ دديذشفّدد مذدنت ذ2010نيتِددرذيإذتسردد ك)

س مذتس، ديذةتإلنتييذخ  ة درذعّد ًذتسصجم   دردذذةشكسمدسذع  درذله ًيذتس دـهتيَذتتخصهتب درذ ديذتس ؽدث

(ذ دًنت،دذذا دثذتِدصمه ذتس د نػذتسسحد،يذتسصفم مديدذةتتِدصدثمرذسؽ دعذتس جمسلدثزدذذ137تسهيتِرذلدمذ)

ةدظنددًزذتس صددثبػذدنذنةيذتسص  دد  ذتسرددثل ذسم هيِددـرذ ددـيذشفّدد مذتمنت ذتس، دديذس دده ًذتس هيِددرذ دد شيذ

(ذ دديذنةيذتسص  د  ذتسرددثل ذ دديذذα≤1.12سدرذاـ ددثب ث،ذع ددهذلّدصسىذ)ةةؼدسنذ ددًةحذنت خهيؼدرذاد ددًذ

شفّ مذدنت ذله ًيذتس هتيَذتس، يذةتإلنتييذ يذل ة رذعّ ًذتسصجم   رذة  دث،ذس صغ دًذطد جدـرذتسج دـ ذ

ةتسهةيتزذتسصهي د ر.دذةحهذدةحسذتسهيتِرذعمرذاِ ثنذش    ذدنت ذتس هتيَذ يذتسصجمد  ذتسجدث ذاسدرذه ةدرذ

ذ نيذاسرذتس سوسع رذةتسر سس رذ يذتسفك ذعمرذدنتبنث.لّص مرذلفث هذذ 

 تس ضدث ر تس   در ح ثِدثز تسصمة ظذتِصمهت  اسر نيتِرذهه س ( 2006)ذتسجال ا ثذدؼًزذدخس

 هدىد تسفدثسيذس،ثعم در تسص    دي ةتسستحدع تس اًي تمنج اسر تِص ثنت ةاثسرذتسغسض لهتيَ  ثعم ر سص    

 تسغدسض ةاثسدر لدهتيَ ةلردً ي لده ًيذةلده ًتز   دعؼ لدم تسهيتِدر لؽص دع تس دهتيَدذةشكدسن

ةلردً ث،دذذةتِدصمه ذتس د نػذتسسحد،يذتسصفم مديدذ لده ًت،ذ ( 65)ذعدهنه  تميننذةتسددثسغ  دي تسهةس در

 س،ثعم در ةح ثِدثشنث تس ضدث ر تس   در ةوسؾ تسهيتِرذعه  مصثبػ ةتتِصدثمرذسؽ عذتسد ثمثزدذذةدظنًز

 تس نثيي تسؽثمح ش     دظنًزذدن ا ث تس هتيَد ه ًتزةل ةله ًي تس رً  م لم ع هذا  تس هيِر

تس جً ديدذةحدهذدةحدسذتسهيتِدرذخدإؼًت ذتسددثـع مذ تسؽثمدح خ ه  درذش  د   سد ُ ةتسّدمساي ةتس   دي

ةتس مص  مذتس ٍ هذلمذتسهيتِثزذعمذتس   رذتس ضث ردذةةوـعذلجثنتزذلثحرذشالب ذتسد ةرذتمينم رذ

 سص    ذ جثس رذتس هيِر.

 عدم تس جم د م ديت  تِدصةالن اسر نيتِرذهه سذGonzales, 2006)ٍتسُ)ذؼسم ا ثذدؼًى

 ش ثةسدس ةحده  جثسرد دنتذ س  دؿ تس ضث ر تس   ر سص     تس ن ي ش  ّي ماث  سص،ج   تسالٌلر تإلؼًت تز

 تِدصمهت  شد  ةحده تملً ك درد ش  ّدي ةت در  دي لدهتيَ  دي لجم د م (1حد،سس) (5تسهيتِدر) ع  در

 دن مصثبؽندث دظندًز تِدصدثمهد لالإ لم ؼ جنث ش  ةةح، ر ا  ر خ ثمثز صفم  س ظثخس ل ثيمر دِمسج

 ة ،ض  تسدًمثلػد  جثس ر عثب ث،ذدلث    ف تس ضث ر تس   ر سص     ش  ّي ماث   جثس ر س  ثَ ماث  ا ثج

ذذ.تس هيِر دة تس ف لّصسى عمر  ًح دة حغ ًذ لؽ سعثز رك  عمر تس اث  شةد ق تس جم سن

(ذنيتِرذهه سذاسرذذح ثَذش ظ ًذتس   درذتس ضدث رذسم هيِدرذخدثسصجم  ذذ2002)ذةدؼًىذ سذةةت س

تسجث ذخثس ةثنذتسر ثسيذتسغًخيذملً كثذلمذلالإذتِصمهت ذتس  سوغذظ ثبيذتس ّصسىدذذة صكسنذتس  سوغذ

لمذلصغ ً مذس ّدصسىذتسةدالجذه دثذتسصف د  ذتسّدثخقدذتِدصف ثحذتسصغى درذتس ؽثم درذتسفكسل درذدةذوتزذ

م مددرذذةظددالضذلصغ ددًتزذلهيِدد ر)ذمّدددرذتسةددالجذتس ّددصف  مذسصغى ددرذتس ؽثم ددرذدةذوتزذتسكم،ددرذتسكم،ددرذتس 

ةل  ددثَذذ(دتس م مددرذذمّدددرذتس جم دد مذتسفثحددم مذعمددرذنيؼددرذتس ثؼّددص ًدذمّدددرذتسةددالجذتس فددًةل م

:ذتس مًؼددثزذهددسذنيؼددثزذلكسمددرذلددمذمصددثبػذتلصفددثنذةت ددرذدةهددث سذسمك،ث ددرذ دديذل ّددرذلؽددثتزذهددي

ت ذدذتس ستط ردذتسً ثو ثزذذةتسجمس دذةش ذتِصمهت ذتس  نػذتسسح،يدذةشكسمسذتسج  رذلدم)ذتسكصثخردذتس ً

(ذلهيِرذتخصهتب ردذةشسحمسذتسهيتِدرذاسدرذعدهذذمصدثبػذل ندثذدنذ44(ذطثسدث،ذخثس فذتسّثنَذج)1915
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تس هتيَذدـهظسذ ًةحثذ ديذتإلمؽدثٌذتمادثن  يذسمةثسدحذاتذدنذشد ظ ًتزذتس هيِدرذعمدرذتسةدالجذوةيذ

حذ يذتسصف د  ذتسهيتِديذتسّدثخقذس ّدسذلجًة دردذذةشصفدهنذتس   درذتس ضدث رذا   دثَذسصد ظ ًتزذتس،ًة

ذ تس هيِرذخجهذودظذتسصف   ذتسّثخقذةِ ثزذتسةثسح.ذ

 انغبثقخ انذساعبد عهٗ انتعقٛت

لددمذلددالإذتِددصجًتضذتسدثـددطذسمهيتِددثزذتسّددثخ رذ الـددظذدمنددثذداددهزذعمددرذده  ددرذش  دد  ذتمنت ذذذذذ

مذتمجكثَذعمرذؼسنذذتسج م رذتسصجم   درذةلمًؼثشندثدذةادىسحذده  درذتِدصمهت ذتس   درذسم جم  مذس ثذسهذل

تس ضث رذ يذتسص    ذسمص م  ذلمذتسصًا ٍذعمرذتسؽستمحذتسك  رذاسرذتتهص ث ذخثس سع رذ ديذتمنت دذذة   دثذ

 مدديذعددًضذمةؼددهذتسردددهذةتتلددصالسذخدد مذتسهيتِددرذتسفثس ددرذةتسهيتِددثزذتسّددثخ رذذةدةؼددهذتِددص،ثنذذ

ذهيتِرذتسفثس رذلمذتسهيتِثزذتسّثخ ر:ذتس

 أٔال : أٔرّ انشجّ ثٍٛ انذساعخ انحبنٛخ ٔانذساعبد انغبثقخ 

(دذ5133تش، سذهىدذتسهيتِدرذلدعذتسجه دهذلدمذتسهيتِدثزذل ندثذنيتِدرذل دثإذـّدمدذةتسك المديذ)

(ذـ ددطذ5115(دذذةنيتِددرذ ددسذةةت ددسذ).511(دذذةنيتِددرذدخددسذتسجددال)5131ةنيتِددرذيإذتسردد كذ)

هىدذتسهيتِثزذتس  نػذتسسح،يذتسصفم ميدذذا ثذتش، سذلعذنيتِرذاال،ذلمذنيتِدرذؼدسمٍتسُذذتِصمهلس

(دذـ دطذتِدصمهلسذهدىدذتسهيتِدثزذتتِدصدثمهذسؽ دعذتسد ثمدثزدذ5131ةنيتِرذيإذتسرد ك)ذذذ(د2006)

(دذةنيتِددرذل ددثإذـّددمدذذ5131ا ددثذتش، ددسذهددىدذتسهيتِددرذلددعذنيتِددرذاددال،ذلددمذنيتِددرذيإذتسردد كذ)

 (ذ يذتعص ثنهثذعمرذتس جم  مذا ؽص عذةع  رذسمهيتِر.5133ةتسك الميذ)

ذ:ذحبَٛبً:  أٔرّ االختالف يع انذساعبد انغبثقخ

تلصم،ددسذهددىدذتسهيتِددرذلددعذتسجه ددهذلددمذتسهيتِددثزذتسّددثخ رذ  ددهذتِددصمهلسذم ددثوغذح ددثَذسم   ددرذ

(ذادد نتذذسؽ ددعذتسد ثمددثزدذا ددثذ.511(دذةنيتِددرذؼددسمٍتس ُ)ذ5131تس ضددث رذ دديذنيتِددرذعثرددسيذ)

صم،سذهىدذتسهيتِرذلعذعهنذلمذتسهيتِثزذلمذـ طذتس،ةرذتس ّصنه رذ يذتسهيتِرذ ددجآلذذتسهيتِدثزذذتل

(دذذ5133)ذش ثةسدددسذلددده ًيذةلددده ًتزذتس دددهتيَذةتس ردددً  مذتسصًخدددس  مذةنيتِدددرذل دددثإذةتسك المدددي

(دذةخجضدددنثذتعص دددهذتسةدددالجذلعددد ذنيتِدددرذ2010ةخجضدددنثذش دددثةإذلدددهتيَذتخصهتب دددرذلعددد ذعثردددسيذ)

ذ(.2006ؼسمٍتس ُذ)

 حبنخب : أٔرّ اعتفبدح انذساعخ انحبنٛخ يٍ انذساعبد انغبثقخ 

ذ ي:ذ تسّثخ ر تسهتيِثز دنخ ثز لم تسدثـط س هذتِص،ثن

ذاظًت ذةش ح  ذتمنجذتس اًيذسمهيتِر. -

 ل،ثه  ذتسهيتِر. شفه ه -

 تتِص،ثنذذلمذتمنةتزذتسستينذذ يذتسهيتِثزذتسّثخ رذ يذخ ث ذذدنتذذتسهيتِرذتسفثس ر. -

 ذذلمذتمِثس حذتإلـ ثب رذتسستينذذ يذتسهيتِثزذتسّثخ رتتِص،ثن -

 يُٓزٛخ انذساعخ ٔإرشاءاتٓب:

ذيُٓذ انذساعخ: 
ذتِصمه ذتس  نػذتسسح،يذخ سيشهذتس ّف رذذةوسحذس ال لصهذسةد جرذتسهيتِر.ذ

 يزتًع انذساعخ: 

(ذ1253ذ)ذشكسنذلؽص عذتسهيتِرذلمذؼ  عذلجم يذذلدهتيَذلفث ادرذتس  دث ذذةتسددثسغذعدهنه 

(ذ3ددذذةتسؽددهةإذ)3511جم ددثدذـّددحذاـ ددثب ثزذانتيذذتسصجمدد  ذخ فث اددرذتس  ددث ذسمجددث ذتسهيتِدديذذل

ذ سوؿذشسٌ عذد ًتنذلؽص عذتسهيتِرذـّحذتس ًـمرذتسصجم   ر.ذ

 ( تٕصٚع أفشاد يزتًع  انذساعخ حغت يتغٛش انًشحهخ انتعهًٛٛخ4رذٔل  
 تس ّدر تسجهن تس ًـمرذتسصجم   ر تسًح 

 %52.1 2.2 تتخصهتب ر 3

 %51.1 1.3 تس صسِةر 5

 %52.3 152 تسعثمس ر 1

 %311 3521 تس ؽ سن
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(ذةخ ّددددرذ2.2(ذدنذعدددهنذلجم ددديذتس ًـمدددرذتتخصهتب دددرذخمدددغ)ذ3 الـدددظذلدددمذلدددالإذتسؽدددهةإذ)

%(دذةعددهنذلجم دديذ51.1(دذةخ ّدددرذ)1.3%(دذةدنذعددهنذلجم دديذتس ًـمددرذتس صسِددةرذخمددغ)52.1)

%(دذة الـددظذدنذدعمددرذمّدددرذاثمددسذس جم دديذ52.3ةخ ّدددرذ)(ذلجم ددثدذ152)ذتس ًـمددرذتسعثمس ددرذخمددغ

ذتس ًـمرذتتخصهتب ر.

 عُٛخ انذساعخ: 

ذشدد ذتلص ددثيذع  ددرذطد  ددرذعرددستب رذلددمذد ددًتنذلؽص ددعذتسهيتِددرذـّددحذتس ًـمددرذتسصجم   ددرذخستحددع

%ذلمذلؽص عذتسهيتِردذتِدص ثنتذاسدرذتس جدثنتزذتإلـ دثب ردذتس ؽدثيذ55.2(ذلجم  مدذذةخ ّدرذ131)

ذ(ذ د مذشسٌ عذد ًتنذتسج  رذـّحذلصغ ًتشنثذتس ّص مر:ذ5(دذذةتسؽهةإذ)312دذ5131)ةتسٍعدي

( تٕصٚع أفشاد عُٛخ انذساعخ تجعب نًتغٛشاتٓب انًغتقهخ  انًشحهخ انتعهًٛٛخ، عُٕاد 2رذٔل  

 انخجشح، انًؤْم انعهًٙ، عذد انتاليٛز فٙ انًذسعخ(
 تس ّدرذتس ةس رذ تسجهنذذ تس،ةثز تس صغ ً

 تسصجم   رتس ًـمرذ

 %52.5 351 تخصهتبيذ

 %53 31 لصسِظ

 %52.1 11 ظثمسي

 %311 131 تس ؽ سن

 ِ ستزذتسمدًذ

 %33.1 12 ِ ستزذ2تح ذلمذ

 %12.5 313 ِ ستز31تح ذلمذذ-2

 %51.2 ..3 ِ ستزذ  اعًذ31

 %311 131 تس ؽ سن

 تس  ه ذتسجم ي

 %15.3 522 خكثسسي سَ

 %32.3 21 نيتِثزذعم ث

 %311 131  ؽ سنتس

عدددددددهنذتسصالل دددددددىذ ددددددديذ

 تس هيِر

 %13.3 525 طثسحذ311تح ذلمذ

 %31.3 .2   اعًذ311

 %311 131 تس ؽ سن

 يتغٛشاد انذساعخ : 

ذش ثةسسذتسهيتِرذتس صغ ًتزذت ش ر:ذ

تخصددهتبيدذلصسِددظدذ)ذتس صغ ددًتزذتسص دد  ، ر:ذذذتس ًـمددرذتسصجم   ددرذةذسنددثذظددالضذلّددصس ثز:ذ:ذدةت

ذظثمسي(.ذ

ذ31ِد ستزدذذذداعدًذلدمذذ31ذ–ذ2ِد ستزدذذ2ستزذتسمدًذ:ذذةسنثذذظالظرذلّصس ثز:ذذذ)دح ذلمذِ 

ذِ ستز(.ذ

ذخكثسسي سَذدذنيتِثزذعم ث(.)ذتس  ه ذتسجم ي:ذذةسنثذلّصس ثن:

ذ  اعً(ذ311دذ311تح ذلمذ)ذعهنذتسصالل ىذ يذتس هيِرذ:ذةسهذلّصس ثن:ذ

ذظثم ث:ذذتس صغ ًذتسصثخع:ذذش    ذدنت ذتس جم  مذ

 ظثسعث،:ذذتس صغ ًذتس ّص  :ذذتِصمهت ذحثنذذتس هتيَذ يذلفث ارذتس  ث ذس هل ذتس   رذتس ضث ر.

 أداح انذساعخ : 

(ذ2011خثتعص ددثنذعمددرذتمنجذتس اددًيذةتسهيتِددثزذتسّددثخ رذلعدد :ذذنيتِددرذل ددثإذةتسك المدديذ)

ةهديذعددثيذذعدمذذ(دذحدث ذتسدثـدطذخد دث ذدنتذذتسهيتِدرذتسصديذِدصف قذدهدهت نثد2006ةنيتِرذدخسذتسجال)ذ

تِصد ثنذتردص  ذعمدرذؼدٍب م:ذذتمةإذش دثةإذتس صغ دًتزذتسه  ساًت  درذ)تس ًـمدرذتسصجم   دردذةِد ستزذ

تسمدددًذدذةتس  هدد ذتسجم دديدذةعددهنذتسصالل ددىذ دديذتس هيِددر(دذةتسؽددٍ ذتسعددثميذش ددثةإذتس، ددًتزذتس صجم ددرذ

  ذدنت ذتس جم  مدذةحدهذشد ذخهيؼرذتِصمهت ذحثنذذلهتيَذلفث ارذتس  ث ذس هل ذتس   رذتس ضث رذ يذش  
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شهي ػذدنتذذتسهيتِرذشهي ؽث،ذل ثِ ث،ذـّحذل  ثَذس كًزذتسم ثِديذةعمدرذتس فدسذت شدي)ذاد دًذذؼدهتدذ

 اد ًذدذلصسِةردذحم مردذحم مرذؼهت(.ذ

 طذق األداح: 

ذش ذتسصف قذلمذحهحذتمنتذذة قذت شي:ذذ

 أٔال:   انظذق انظبْش٘  طذق انًحكًٍٛ(: 

تسادثهًيذسدألنتذذخجًودنثذعمدرذعدهنذلدمذتس فك د مذلدمذوةيذتسمدددًذذشد ذتسصف دقذلدمذتس دهحذ

ةتتلص ددث ذ دديذلؽددثإذتإلنتيذذتسصًخس ددردذةتس  ددثَذةتسص  دد  ذ دديذتسؽثلجددثزذتسّددجسن رذةتسجًخ ددردذ

(ذلفك ثدذةشد ذتملدىذخدئيتبن ذةلالـادثشن دذـ دطذشد ذشجده  ذ35ةتسمدًت ذ يذل هتنذتسصًخ رذةعهنه )

رذذلصغ ًذـؽ ذتس هيِردذةحدهذدحددفسذتمنتذذخ دسيشنثذتس نثب درذتس  ثارذ يذخجآلذتس، ًتزدذةاوث 

(ذذ1(ذ  ددًذذلسٌعددرذعمددرذديخجددرذلؽددثتزذهددي:ذذلؽددثإذانتيذذتس ددستينذتس ثن ددرذةسدده)ذ13لكسمددرذلددمذ)

(ذ  دًتزدذ3(ذ  ًذدذةلؽثإذتِصًتش ؽ ثزذتسصهي ُذةسدهذ)35  ًتزدذةلؽثإذتممرةرذتس هيِ رذةسهذ)

ذ(ذ  ًتز.31ةلؽثإذتِصًتش ؽ ثزذتسص    ذةسهذ)

 

 حبَٛب:  طذق انجُبء انذاخهٙ:  

ش ذتسص اهذلمذحهحذتسد ث ذتسهتلميذسألنتذذ)لجثل ذتيشددثطذخ ًِدسن(ذعدمذطً دقذشسٌ دعذتمنتذذ

(ذلجم ددثذدذذةشدد ذتِددصدجثنه ذتـ ددث،ذلددمذتسج  ددرذ11عمددرذع  ددرذتِددصةالع رذلددمذتس جم دد مذلكسمددرذلددمذ)

(ذ1لعذتسهيؼرذتسكم درذسدألنتذذا دثذ ديذتسؽدهةإذ)تمحم ردذةلمذظ ذذـّثجذلجثلالزذتتيشدثطذسم، ًتزذ

ذت شي:ذ

 ( يعبيالد استجبط انفقشح يع أداح انذساعخ3رذٔل 
 لجثل ذتتيشدثط   لجثل ذتتيشدثط   لجثل ذتتيشدثط   لجثل ذتتيشدثط  

3 1.724
**

 33 0.745
**

 53 0.747
**

 13 0.839
**

 

5 0.730
**

 35 0.700
**

 55 0.780
**

 15 0.690
**

 

1 0.701
**

 31 0.761
**

 51 0.777
**

 11 0.816
**

 

5 0.760
**

 35 0.731
**

 55 0.804
**

 15 0.752
**

 

2 0.637
**

 32 0.744
**

 52 0.790
**

 12 0.784
**

 

. 0.746
**

 3. 0.721
**

 5. 0.816
**

 1. 0.812
**

 

2 0.789
**

 32 0.683
**

 52 0.687
**

 12 0.816
**

 

1 0.755
**

 31 0.737
**

 51 0.649
**

 11 0.791
**

 

3 0.765
**

 33 0.699
**

 53 0.728
**

 13 0.817
**

 

31 0.729
**

 51 0.747
**

 11 0.821
**

  

ذ1.13**ذنتإذاـ ثب ثذع هذلّصسىذتسهتسرذ

(ذدنذؼ  عذلجثلالزذتيشدثطذتس، ًتزذخثسهيؼرذتسكم رذذمنتذذتسهيتِدرذ3شر ًذتس صثبػذ يذذؼهةإذ)

(ذةحدهذشًتةـدسذلجدثلالزذتتيشددثطذخد مذتس، دًتزذةتسهيؼدرذ0.01نتسرذاـ ثب ثذع هذلّصسىذتسهتسدرذ)

سرذش صعذدنتذذتسهيتِرذخ هحذل دسإذ ّ ؿذخإؼًت ذ(دذةهىدذتس ص ؽرذشر ًذا12..1-1.113تسكم رذخ مذ)

(ذ5تسهيتِردذا ثذش ذـّدثجذلجدثلالزذتيشددثطذاد ذ  دًذذخثس ؽدثإذتسدىيذش ص ديذاس دهذا دثذ ديذتسؽدهةإذ)

ذت شي:ذ

 ( يعبيم استجبط انفقشح يع انًزبل انز٘ تُتًٙ إنّٛ انفقشح4رذٔل  
 تس صثخجرذةتسص      ُاِصًتش ؽ ثزذتسصهي تممرةرذتس هيِ ر انتيذذتس ستينذتس ثن ر

3 .780
**

1 3 0.847
**

 53 .690**1 11 .843**1 

5 781
**

.1 31 0.876
**

 55 .627**1 13 .870**1 

1 .763
**

1 33 0.879
**

 51 .672**1 15 .758**1 

5 .840
**

1 35 0.853
**

 55 .703**1 11 .857**1 
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2 .748
**

1 31 0.872
**

 52 .685**1 15 .802**1 

. .821
**

1 35 0.763
**

 5. .697**1 12 .851**1 

2 .817
**

1 32 0.726
**

 52 .556**1 1. .855**1 

1 .775
**

1 3. 0.697
**

 51 .510**1 12 .859**1 

 32 0.666
**

 53 .586**1 11 .817**1 

31 0.657
*
  13 .852**1 

33 0.573
**

  

51 0.640
**

 

ذ(1.13**لّصسىذتسهتسرذ)

(ذدنذؼ  دعذتس، دًتزذتسصديذشدًشدظذخ ؽدثتزذدنتذذتسهيتِدرذ5إذ)شر ًذتس صدثبػذتسدستينذذ ديذؼدهة

(ذةحددهذشًتةـددسذلجددثلالزذ0.01ةتسهيؼددرذتسكم ددرذسكدد ذلؽددثإذنتسددرذاـ ددثب ثذع ددهذلّددصسىذتسهتسددرذ)

(ذ ديذـد مذ1.2.1-1.151تتيشدثطذخ مذتس، ًتزذةتسهيؼرذتسكم رذس ؽثإذانتيذذتس ستينذتس ثن درذخد مذ)

ةس ؽدثإذتِدصًتش ؽ ثزذتسصدهي ُذخد مذ(دذذ1.221-ذ1.123 مذ)شًتةـسذس ؽثإذتممرةرذتس هيِ رذذخد

(دذةهىدذتس ص ؽدرذشرد ًذاسدرذش صدعذ0.758-1.121(دذةس ؽثإذتس صثخجرذةتسص    ذخ مذ)1.211-1.231)

 .                   دنتذذتسهيتِرذخ هحذل دسإذ ّ ؿذخإؼًت ذتسهيتِر

(ذ2نتذذا دثذ ديذتسؽدهةإذ)ا ثذشد ذـّدثجذلجدثلالزذتيشددثطذتس ؽدثتزذلدعذتسهيؼدرذتسكم درذسدأل

ذت شي:ذ

 ( يظفٕفخ يعبيالد االستجبط نًزبالد أداح انذساعخ5رذٔل  
انتيذذتس ستينذ تس ؽثتز

 تس ثن ر

تممرددددددددددددةرذ

 تس هيِ ر

تِدددددددصًتش ؽ ثزذ

 تسصهي ُ

تس صثخجددددددددددددددددرذ

 ةتسص    

 تسهيؼرذتسكم ر

0.924 - انتيذذتس ستينذتس ثن ر
**

 0.916
**

 0.943
**

 0.949
**

 

0.858 - - ِ رتممرةرذتس هي
**

 0.795
**

 0.896
**

 

0.852 - - - تِصًتش ؽ ثزذتسصهي ُ
**

 0.796
**

 

780. - - - - تس صثخجرذةتسص    
**

4 

 1.13نتإذاـ ثب ثذع هذلّصسىذتسهتسرذ**                             

ؼ  عذلجثلالزذتتيشددثطذسم ؽدثتزذلدعذتسهيؼدرذتسكم درذسدألنتذذ(ذدنذ2شر ًذتس صثبػذ يذذؼهةإذ)

(ذ0.949-0.916(ذةحدهذشًتةـدسذلجدثلالزذتتيشددثطذخد مذ)0.01نتسرذاـ ثب ثذع هذلّصسىذتسهتسرذ)

(دذذةهدىدذتس ص ؽدرذ1.351ةاثنذدعمرذلجثلد ذتيشددثطذخثسهيؼدرذتسكم درذسدألنتذذس ؽدثإذتس صثخجدرذةتسص  د  )

 .خ هحذل دسإذ ّ ؿذخإؼًت ذتسهيتِرذشر ًذاسرذش صعذدنتذذتسهيتِر

 حجبد األداح : 

ش ذتسصف قذلمذظدثزذتتِصدثمرذخثِصمهت ذطً  رذذظدثزذتسصؽدثمُذتسدهتلميذلجثلد ذظددثزذاًةمددثقذ

تس،ثدذـ طذش ذشةد قذتتِصدثمرذعمرذتسج  رذتتِصةالع ردذةش ذـّدثجذظددثزذتسصؽدثمُذتسدهتلميذخصةد دقذذ

سمصؽثمُذتسهتلميدا ثذش ذتِصمًتغذلجثل ذتسعددثزذخةً  درذظددثزذذح غرذلجثل ذتسعدثزذ)اًةمدثقذتس،ثذ(

 ةتس، ًتز تس،ًن رد تميحث  وتز تس، ًتزذ ؼٍب م اسر   ًتزذتمنتذذ شؽٍبر ش  تسصؽٍبرذتس  ، ردذـ ط

 تس، ًتز تس،ًن ردذةنيؼثز تس، ًتز نيؼثز خ م تتيشدثط لجثل  ـّثج ش  تميحث ذتسٍةؼ ردذظ  وتز

ذ (Spearman Brown)خًتةن:ذ ِد ًلثن خ جثنسر تتيشدثط لجثل  ش ف ؿ ش  ةخجهذوسح تسٍةؼ ر

ذr+1/ذ = 2rتس جهإ تتيشدثط لجثل 

تسٍةؼ دردذذةتسؽدهةإذذ تمِدةمر ةنيؼدثز تس،ًن ر تمِةمر نيؼثز خ م تتيشدثط لجثل R ـ طذ

ذ(ذت شيذ سوؿذوسح:ذ.)
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 يعبيالد حجبد أداح انذساعخ: (6رذٔل  

 تسصؽٍبرذتس  ، ر لجثل ذاًةمدثقذتس،ث عهنذتس، ًتز تس ؽثتز

 **1.351 1.331 1 انتيذذتس ستينذتس ثن ر
 **1.3.5 1.352 35 تممرةرذتس هيِ ر

 **1.312 1.315 3 تِصًتش ؽ ثزذتسصهي ُ

 **1.323 1.325 31 تِصًتش ؽ ثزذتسص    
 **1.312 1.311 13 تسهيؼرذتسكم ر

دددثزذس ؽددثتزذدنتذذتسهيتِددرذل دسسددرذماددًتضذ(ذدنذؼ  ددعذذلجددثلالزذتسع. صددد مذلددمذؼددهةإذ)

(ذةشًتةـدسذ1.311تسهيتِرذتسفثس ردذـ طذخمغذذلجثل ذتسعدثزذسالِصدثمرذة دقذلجثنسدرذاًةمددثقذدس،دثذ)

(ذةشًتةـسذ1.312(دذةة قذلجثل ذتسصؽٍبرذتس  ، رذ)1.325-1.331ح  ذتسعدثزذة  ثذسم جثنسرذلمذ)

ذ(.1.3.5-1.351ح  ذتسعدثزذخةً  رذتسصؽٍبرذتس  ، رذذلمذ)

 األعبنٛت اإلحظبئٛخ انًغتخذيخ: 

تِصمه ذتسدثـعثنذلؽ سعرذلمذتمِثس حذتإلـ ثب رذسةد جرذتسدفطذلمذلالإذخدًتلػذتإلـ دث ذ

(SPSSدذةهيذاثسصثسي:ذذ)ذ

 .ذلجثل ذدس،ثذاًةمدثقذةذلجثل ذتيشدثطذِد ًلثنذسمص اهذلمذذظدثزذتتِصدثمرذةحهحنث

 ثي رذذسإلؼثخرذعمرذتسّ تإذتمةإ.ذتس صسِةثزذتسفّثخ رذةتتمفًت ثزذتس ج  

 تلصدثيذزذسإلؼثخرذعمرذتسّ تإذتسعثميذةتس صجمقذخ صغ ًذتس  ه ذتسجم يدذةتسصم دصدذةعدهنذتسصالل دىذ

ذ يذتس هيِر.

 شفم  ذتسصدث مذتمـثنيذسإلؼثخرذعمدرذتسّد تإذتسعدثميذشدجدث،ذس صغ دًذتس ًـمدرذتسصجم   دردذذِد ستزذتسمددًذذذ

ذل ثيمثزذخجه ر.ذذةتلصدثيذر ، رذ يذـثسرذةؼسن

 ةسمفك ذعمرذنيؼرذتتِصمهت ذش ذتِصمهت ذتس ج ثيذت شي:ذ

ذش ذشفه هذح  ذتس صسِةثزذتسفّثخ رذتِصؽثخثزذد ًتنذع  رذتسهيتِرذة  ث،ذسم جثنسرذت ش رذ:ذ

 ذدح ذنيؼر/عهنذ ةثزذتتِصؽثخر-لهىذتتِصؽثخر=ذدعمرذنيؼر

 =ذ5-5/1=5/4=0.80لهىذتتِصؽثخر

ذس فسذت شي:ذةدحدفسذتس   ذعمرذت

 ذخهيؼرذذحم مرذؼهت1.80اسرذدح ذلمذ  1لم

 ذخهيؼرذحم مرذذذ2.60اسرذدح ذلمذ1.80ذلم

 لصسِةرذخهيؼرذ3.40اسرذدح ذلمذذ2.60ذلم 

 ذخهيؼرذاد ًذذذ4.20ذاسرذدح ذلمذ3.40ذلم

 4.20ذخهيؼرذاد ًذذؼهتذذذ5ذ-ذ

 انُتبئذ:  يُبقشتٓب ٔتفغٛشْب 

 ُبقشتٓب ٔتفغٛشْب: أٔال:  انُتبئذ انًتعهقخ ثبنغؤال األٔل ي

ةتسددىيذ دد صذعمددر:ذذملددثذنيؼددرذتِددصمهت ذحددثنذذتس ددهتيَذ دديذلفث اددرذتس  ددث ذس ددهل ذتس   ددرذ

سإلؼثخرذعمرذهىتذتسّ تإذشد ذـّدثجذتس صسِدةثزذتس ضث رذ يذش    ذدنت ذتس جم  مذلمذةؼنرذماًه ؟ذ

ثتزذاكد ذة  دث،ذتسفّثخ رذةتتمفًت ثزذتس ج ثي رذس، ًتزذا ذلؽدثإذلدمذلؽدثتزذدنتذذتسهيتِدرذةسم ؽد

ذ:ذسمجًضذت شي

ـّدددثجذتس صسِدددةثزذتسفّدددثخ رذذشددد :ذانُتةةةبئذ انًتعهقةةةخ ثفقةةةشاد يزةةةبل إداسح انًةةةٕاسد انًبدٚةةةخ -ذد

ذ(:ذ2)ةتتمفًت ثزذتس ج ثي رذس، ًتزذتس ؽثإذا ثذ يذتسؽهةإ
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 ( انًتٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًعٛبسٚخ نًزبل إداسح انًٕاسد انًبدٚخ يشتجخ تُبصنٛب4رذٔل 

 غت يتٕعطبتٓب انحغبثٛخح
ذتس، ًتزذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

 ّددصمه ذحثبددهذلهيِددصيذلددهل ذتس   ددرذتس ضددث رذ دديذش  دد  ذ

 دنت ذتس جم  مذ يذلؽثإذانتيذذتس ستينذتس ثس رذلمذلالإ:ذ

تس صسِظذ

 تسفّثخي

تتمفًتسذ

 تس ج ثيي

تسدددددًش

 خرذ

نيؼددددددددددرذ

 تتِصمهت 

سجثلدرذلدمذلد درذـً ذتس جمد ذعمدرذل صمكدثزذتس هيِدرذت 1

 ةلجهتزذةدظثضذسصمديذـثؼثزذتس ؽص عذتس هيِي
2.87 0.96 

 لصسِةر 3

اعددهتنذتس جمدد ذحستعددهذخ ثمددثزذةلجمسلددثزذرددثلمرذخددثسةالجذ 3

 تسى مذ هيِن 

 لصسِةر 5 0.76 2.77

شسظددددفذتس جمدددد ذتسصك سسسؼ ددددثذ دددديذتسج م ددددثزذتس صجم ددددرذ 1

 خثسصهي ُذةتسص    ذ
2.75 0.87 

 لصسِةر 1

س جمددد ذتس جثلددد ذةتمؼندددٍذذتس مدً دددرذسمهلدددرذتِدددصغالإذت 5

 تسج م رذتسصجم   رذ
2.71 0.91 

 لصسِةر 5

شفه طذتس جم ذتس م،ثزذتسمثحدرذخدثسةالجذنتلد ذتس هيِدرذ 5

 خ ،رذنةي ر
2.67 0.84 

 لصسِةر 2

شسظ دددفذلمًؼدددثزذتسددددًتلػذتسصهي د دددرذسم جم ددد مذذ ددديذ .

 شةس ًذلنثيتزذتسةالج.

 لصسِةر . 0.79 2.62

تس جم ذسمّثـثزذتس صس ًذذنتل ذتس د رذتس هيِيذتِصغالإذ 2

 سمهلرذتسج م رذتسصجم   رذةتسةالج
2.59 0.87 

 حم مر 2

ش دده  ذش ددثي ًذعددمذتمؼددٍت ذتسصدديذشفصددثغذاسددرذذحدد ثمرذ دديذ 2

 تس هيِر
 حم مر 1 0.84 2.55

 لصسِةر - 2..1 3..5 تسهيؼرذتسكم ر 

(دذذ3..5رذذؼدث ذخ صسِدظذـّدثخيذخمدغذ)(ذدنذلؽثإذانتيذذتس دستينذتس ثن د2 الـظذلمذتسؽهةإذ)

(ذ  دًتزذؼدث ذش ده ًهثذ.(دذةخهيؼرذش ه ًذلصسِةردذذا ثذ الـظذدن)2..1ةتمفًتسذلج ثييذحهيدذ)

(دذةدنذ  ًشددثنذؼث شددثذ5..5ذ-5.12)ذخهيؼددرذلصسِددةردذذـ ددطذشًتةـددسذلصسِددةثشنثذتسفّددثخ رذخدد م

ا ثذ الـدظذدنذتتمفًت دثزذذذ(د5.22 5.23خهيؼرذحم مرذذـ طذشًتةـسذلصسِةثشن ثذتسفّثخ رذخ م)

تس ج ثي رذسؽ  عذتس، ًتزذؼث زذدح ذلمذةتـهذحف ؿذةهىتذ ر ًذاسرذتمّدؽث ذتِدصؽثخثزذد دًتنذع  درذ

ذتسهيتِر.

(ذةتسصيذم سذعمرذمـدً ذتس جمد ذعمدرذل صمكدثزذتس هيِدرذتسجثلدرذلدمذ1ةحهذؼث زذتس، ًذذ)

ةسددرذخ صسِددظذـّددثخيذخمددغذلد ددرذةلجددهتزذةدظددثضذسصمددديذـثؼددثزذتس ؽص ددعذتس هيِدديمذخثس ًشدددرذتم

(دذذةنيؼددرذتِددصمهت ذلصسِددةردذةحددهذ جددٍىذوسددحذاسددرذدنذ.1.3(ذةتمفددًتسذلج ددثييذحددهيدذ)5.12)

تهص ددث ذتس جم دد مذل  ددحذعمددرذتس ددستـيذتسصجم   ددردذةش دده  ذتس ددثنذذتسجم  ددرذسمةددالجدذنةنذتسص،ددثزذاسددرذ

ث زذ ديذتس ًشددرذتسعثم درذتس د رذةلفصس ثشهذعمرذتعصدثيذدنذهدىتذتسؽثمدحذل دثطذخ ثبدهذتس هيِدردذا دثذؼد

(ذةتسصيذم سذعمرذمذاعهتنذتس جم ذحستعهذخ ثمثزذةلجمسلثزذرثلمرذخثسةالجذتسدى مذ هيِدن ذ3تس، ًذذ)

(دذةهدىتذ رد ًذاسدرذتاص،دث ذتس جمد مذ.1.2(ذةتمفًتسذلج ثييذحدهيدذ)5.22مذةخ صسِظذـّثخيذخمغذ)

دذةتذ ندص ذخصجدةدرذةنيتِدرذخصهة مذدِ ث ذتسةالجذ ديذِدؽ ذتسدهيؼثزذتس هيِديذسغث دثزذتتلصددثيتز

ِؽ ذتسةثسحذةلثذ فس هذلمذلجمسلثزذعدمذتسّد ًذذتسهيتِد ردذةلدثذ صجمدقذخ دفرذتسةدالجذةحدهيتشن ذ

ةل سسهذةتشؽثهثشن دذةلجً رذل ثب ن ذتس  ثب رذةتسج م ردذسسوعذتِصًتش ؽ ثزذش    ذةشسظ فذتس   رذ

(ذةتسصيذم سذعمرذمذشسظ فذ1س، ًذذ)تس ضث رذ يذتسصهي ُذةتسص    دذا ثذؼث زذ يذتس ًشدرذتسعثسعرذت

(ذ5.22تس جمددد ذتسصك سسسؼ دددثذ ددديذتسج م دددثزذتس صجم دددرذخثسصدددهي ُذةتسص  ددد  ذمذةخ صسِدددظذـّدددثخيذخمدددغذ)

(دذةحهذ جٍىذوسحذاسرذعٍةسذتس جم  مذعمذشسظ فذتسصك سسسؼ ثذ ديذ1.12ةتمفًتسذلج ثييذحهيدذ)

ظ ددفذتسصك سسسؼ ددثذ دديذتِددصًتش ؽ ثزذع م ددثزذتسصددهي ُذةتسص  دد  ذالددثذس مددرذلدددًذذتس جمدد ذ دديذيس ددثزذشس

تسصهي ُدذدةذسجه ذةؼسنذخ ةرذلهيِ رذنتع رذسصسظ فذتسصك سسسؼ ثذلدمذـ دطذعدهنذتمؼندٍذذتس صدس ًذذ
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ةمسع صنثدذا دثذدنذشسظ دفذتسصك سسسؼ دثذةلثحدرذتتمصًمدسذ فصدثغذاسدرذام،درذشردغ م رذةتس دهتيَذ ديذ

مدد ذسمصك سسسؼ دثذ فصدثغذؼنددهذةةحدسذ دديذتسغثسدحذتذشغةديذهددىدذتسكم،دردذةحدهذ جددسنذاسدرذدنذشسظ دفذتس ج

ذع م ثزذتإلعهتنذةتإللًتغذسىسحذ جٍسذتسدجآلذعمذشسظ ،نث.ذذ

(ذةتسصديذم دسذعمدرمذتِدصغالإذتس جمد ذسمّدثـثزذتس صدس ًذذ2دلثذدح ذ  ًتزذ  هذؼث زذتس، دًذذ)

(دذذ5.23نتلددد ذتس د دددرذتس هيِددديذسمهلدددرذتسج م دددرذتسصجم   دددرذةتسةدددالجذمذةخ صسِدددظذـّدددثخيذخمدددغذ)

(دذةخهيؼرذتِصمهت ذحم مردذذةحهذ جٍىذوسحذاسرذعـــه ذشـــس ًذتسغًسذ1.12لج ثييذحهيدذ)ذةتمفًتس

تس دثسرذلصجدهنذذذ–اً درذتس دثسرذتسً ثود رذذ–تسصك  م ـــرذخــثس د رذتس هيِـدـيذ)اً درذتسصًخ درذتس،  درذ

ِددثـثزذتسمجددحذةتسفددهتبق(دذةحددهذ جددٍىذاسددرذتمم،ددثضذنيؼددرذ –تسددسيْذةتس رددثا ذذ–تماددًتضذ

ذذ دديذتس  ة ددرذل ددثذ  مدد ذلددمذتتِددص،ثنذذلددمذتسّددثـثزذتس هيِدد رذ دديذش ، ددىذخجددآلذتممرددةرذتسفددًتي

اسرذةؼسنذخجآلذذتس دثميذتس هيِ رذتس ّدص ؼًذذا دًذل ثِددرذلدمذـ دطذتس سحدعذ تسصجم   ردذةحهذ جٍىذ

(ذةتسصديذم دسذعمدرمذش ده  ذش دثي ًذعدمذتمؼدٍت ذتسصديذ2دذا دثذؼدث زذتس، دًذذ).ةتسص    ذةتس ّدثـر

(دذذةتمفدددًتسذلج ددثييذحدددهيدذ5.22حددد ثمرذ دديذتس هيِدددرمذةخ صسِددظذـّدددثخيذخمددغذذ)ذذشفصددثغذاسددر

(دذةنيؼددرذتِددصمهت ذحم مددردذةهددىتذ جددٍىذاسددرذعدده ذتهص ددث ذتس جمدد ذخنددىدذتسؽستمددحدذذةتحص ددثيذ1.12)

تهص ثلهذعمرذتسدجهذتس جً يذنةنذتتسص،ثزذاسرذخ  رذع ثحًذتس اث ذتس هيِيدذةحدهذ جدٍىذاسدرذتهص دث ذ

سيذتسصيذسنثذعالحرذخص    ذدنتبن ذلمذحد ذحثبهذتس هيِردذةتعص دثنه ذخد نذدع دثإذتس د ثمرذتس جم  مذخثمل

ذهيذلمذتهص ثلثزذحثبهذتس هيِرذةتسةثح ذتإلنتيي.

انُتةةبئذ انًتعهقةةخ ثًزةةبل األَشةةطخ انًذسعةةٛخ: تةةى حغةةبة انًتٕعةةطبد انحغةةبثٛخ ٔاالَحشافةةبد ذ-ج

ذذ( اٜتٙ: 8انًعٛبسٚخ كًب فٙ انزذٔل  

 ًتٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًعٛبسٚخ نًزبل األَشطخ انًذسعٛخ يشتجخ تُبصنٛب( ان8رذٔل 

 حغت يتٕعطبتٓب انحغبثٛخ
ذتس، ًتزذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

 ّصمه ذحثبدهذلهيِدصيذلدهل ذتس   درذتس ضدث رذ ديذش  د  ذ

 دنت ذتس جم  مذ يذلؽثإذتممرةرذتس هيِ رذلمذلالإ:ذ

تس صسِددددظذ

 تسفّثخيذ

تتمفدددًتسذ

 تس ج ثيي

نيؼددددددددددرذ تسًشدر

 تتِصمهت 

ع ددد ذذتس جمددد ذخدددًةؾذتس،ً دددقذلدددعذتس جم ددد مذ ددديذش ، دددىذ 31

 تممرةرذتسةالخ رذ يذتس هيِر.
2.67 .971 

 لصسِةر 3

شكدددً  ذدحدددفثجذتسجالحدددرذ ددديذتس  ؽدددٍتزذتسصددديذشف  ندددثذ 51

 تس هيِرذ يذلؽثإذتممرةر
2.65 .861 

 لصسِةر 5

خ ددرذتسصدديذش ثِددحذـثؼددثزذشفه ددهذتس جمدد ذتممرددةرذتسةال 3

 تسةالج
2.65 .831 

 لصسِةر 5

ش س دددعذتس جمددد ذل دددثنيذتس جً دددرذتسصددديذشمددده ذتممردددةرذ 31

 تسةالخ رذنتل ذتس هيِر
2.65 .821 

 لصسِةر 5

تِددص،ثنذذتس جمدد ذلددمذتسصغى ددرذتسًتؼجددرذعددمذدنت ذتممرددةرذ .3

  يذتشمثوذتس ًتيتز.
2.59 .851 

 حم مر 2

ةالخ ددرذ دديذتس هيِددرذسص   ددرذشسؼ ددهذتس جمدد ذتممرددةرذتس 31

 ؼ  عذؼستمحذرم  رذتسةثسح
2.59 .771 

 حم مر 2

لصثخجرذتس جم ذش ، ىذتممرةرذتسصيذشّثعهذ يذشف  دقذش ده ذ 33

 ـ   يذ يذؼسهًذتسج م رذتسصجم   ر
2.58 .791 

 حم مر 2

اؼدددًت ذتس جمددد ذذش  ددد  ذل ثِدددحذعدددمذدنت ذتسةدددالجذ ددديذ 32

 تممرةرذتس هيِ رذتس مصم،ر.
2.55 .841 

 حم مر 1

شستحدد ذتس جمدد ذذلددعذدةس ددث ذتملددسيذلددمذلددالإذةِددثب ذ 33

تسصستح ذتتؼص ثعيذسصفه هذلثذ فصثؼسمهذلدمذلجمسلدثزذ

 عمذدخ ثبن .ذ

2.52 .871 

 حم مر 3
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شددس  ًذتس جمدد ذتسسحددسذتسصجم  دديذتسكددث يذإلردددثنذـثؼددثزذ 35

 821. 2.49 تسةالجذلمذتممرةرذتس مصم،رذ يذتس هيِر.
 حم مر 31

 ذتس جمدد ذدمرددةرذتظًتب ددرذسصف  ددقذدهددهتسذتسج م ددرذش دد  35

 تسصجم   ر
2.48 .781 

 حم مر 33

شس  ًذتس جم ذل ثنيذلصجهنذذلمذتممرةرذتسصً  ن درذ ديذ 32

 تس هيِر
2.46 .821 

 حم مر 35

 حم مر - 5..1 .5.2 تسهيؼرذتسكم رذسم ؽثإ

(دذذ.5.2خمددغذ)ذ(ذدنذلؽددثإذتممرددةرذتس هيِدد رذؼددث ذخ صسِددظذـّددثخي1 الـددظذلددمذتسؽددهةإذ)

(ذ  ددًتزذؼدث ذش دده ًهثذ5(دذةخهيؼدرذش دده ًذحم مدردذذا ددثذ الـدظذدن)5..1ةتمفدًتسذلج دثييذذحددهيدذ)

(ذ  دًتزذؼدث ذ1(دذةدن)2..5ذ-2..5)ذخهيؼرذلصسِةردذذـ دطذشًتةـدسذلصسِدةثشنثذتسفّدثخ رذخد م

دنذذ(.ا ددثذ الـددظ.5.5ذ-5.23ش دده ًهثذخهيؼددرذحم مددردذذـ ددطذشًتةـددسذلصسِددةثشنثذتسفّددثخ رذخدد م)ذ

تتمفًت ثزذتس ج ثي رذسؽ  عذتس، ًتزذؼث زذدح ذلمذةتـهذحف ؿدذةهىتذ ر ًذاسرذتمّؽث ذتِصؽثخثزذ

ذد ًتنذع  رذتسهيتِر.

(ذةتسصيذم سذعمرذمذع  ذذتس جم ذخًةؾذتس،ً قذلعذتس جم  مذ يذش ، دىذ31ةحهذؼث زذتس، ًذذ)

(دذذةتمفدًتسذلج دثييذ2..5)ذتممرةرذتسةالخ رذ يذتس هيِر.مذخثس ًشدرذتمةسرذخ صسِظذـّثخيذخمغ

(دذذةنيؼدرذتِدصمهت ذلصسِدةردذةحدهذ جدٍىذوسدحذاسدرذا دثجذتسج د ذتسؽ دثعيدذةِد ةًذذ1.32حهيدذ)

تس،ًن ددرذعمددرذتس جم دد مذ دديذش ، ددىذتممرددةردذـ ددطذشددسٌنذتممرددةرذ دديذتس ددهتيَذ دديذتسغثسددحذعمددرذ

س رددثطذتسع ددث يذتس جم دد مذودد مذشم  ددثشن ؛ذ ثس رددثطذتسجم دديذ  ددثطذخ جم دديذتس ددستنذتسةد ج ددردذذةت

خ جم يذتسمغثزدذةتسه  يذخ جم يذتإلِالل ردذةتسً ثويذخ جم ذتسصًخ رذتسدهم رذةهكىتدذذةشرد ًذتس ص ؽدرذ

اسرذا ثجذتسصمة ظذتس رصًكذ يذش ، دىذهدىدذتممردةردذةاسدرذتسدًةش مذ ديذتسص ، دىدذذلدمذلدالإذشسٌ دعذ

ركم رذلمذحد ذلرً يذتس رثطدذذتسةالجذعمرذتس جم  مذة يذتسغثسحذنةنذتلىذيادثشن ذ صكسنذتس صثخجر

(ذةتسصيذم سذعمدرذمذشكدً  ذدحدفثجذتسجالحدرذ ديذتس  ؽدٍتزذ51ا ثذؼث ذ يذتس ًشدرذتسعثم رذتس، ًذذ)

ذ(دذذةتمفًتسذلج دثييذحدهيد2..5تسصيذشف  نثذتس هيِرذ يذلؽثإذتممرةرذمذةخ صسِظذـّثخيذخمغذ)

ثمدثزذتس ثس درذسم هيِدردذذةةؼدسنذ(دذةنيؼرذتِصمهت ذلصسِةردذةحدهذ جدٍىذوسدحذاسدرذحمدرذتإللك.1.1)

ماددث ذ فكدد ذتس كث ددئزدذةل رددًذعمددرذحمددرذتـص،ددثإذحددثنذذتس ددهتيَذخثس ؽثـددثزذتسصدديذ ف  نددثذدعضددث ذ

تس هيِردذةاظنثيذهىدذتس ؽثـثزذلمذلالإذتإلعال ذتسصًخسيذ ديذتس هيِدردذذا دثذؼدث زذ ديذتس ًشددرذ

خ درذتسصديذش ثِدحذـثؼدثزذتسةدالجذ(ذةتسصيذم سذعمرمذشفه دهذتس جمد ذتممردةرذتسةال3تسعثسعرذتس، ًذذ)

(دذذةحهذ جٍىذوسحذاسرذدنذتسةدالجذ1.11(دذةتمفًتسذلج ثييذحهيدذ)2..5مةخ صسِظذـّثخيذخمغذ)

 يذتسغثسحذ سٌعستذعمرذتس رثطذنةنذتلىذل سسهذةيادثشن ذخج مذتتعصدثيدذذخثإلوث رذاسرذعه ذةؼدسنذ

لدمذتممردةرذاثتِدصدثمرذةتسسظدثبقذدنةتزذسهىذحثنذذتس دهتيَذةتس جم د مذ ديذشفه دهذـثؼدثزذتسةدالجذ

تسمثحرذخثسةثسحدذذةلالـارذدنت ذتسةالجدذذةام ثذ ص ذتسصسٌ عذخةً  رذعرستب رذـ طذ صددعذاد ذلجمد ذ

ذلؽ سعرذلمذتسةالجذ ص ذتإلرًتسذعم ن ذخرك ذيةش  ي.ذ

(ذةتسصيذم سذعمرمذشس  ًذتس جم ذتسسحسذتسصجم  يذتسكث يذ35دلثذدح ذ  ًتزذ  هذؼث زذتس، ًذذ)

(دذ5.53ردددثنذـثؼددثزذتسةددالجذلددمذتممرددةرذتس مصم،ددرذ دديذتس هيِددر.مذةخ صسِددظذـّددثخيذخمددغذ)إل

(دذةخهيؼرذتِصمهت ذحم مردذذةحهذ جٍىذوسحذاسرذدنذتسسحسذتس م دصذ1.15ةتمفًتسذلج ثييذحهيدذ)

سم رثطذتسصجم  يذ)ٌلمذتسف رذتسهيتِ ر(ذتذ ّصمه ذاثلالذ ديذع م دثزذتسصجمد  دذـ دطذ  ضديذتس جمد ذ

لصدث  ددرذ دديذاعةددث ذتسةددالجذشجم  ددثزذلج  ددردذدةذع ددثخن دذدةذيخ ددثذل ثحرددرذحضددث ثذتذشصجمددقذذدةحثشددث،ذ

خثس رثطثزذتسصجم   رذتسصجم  ردذةاىسحذحضث ذةحسذ يذل ثيِرذدمردةرذتذشمده ذدهدهتسذع م درذتسدصجم دذ

 لًذاثس رثؼًتزذتسةالخ ردذذةتسمًةغذاسرذنةيتزذتس  ثددذدةذتمرغثإذتسةالجذ يذاعهتنذلستنه دذدةذش

(ذةتسصديذم دسذ35تس جم ذ يذتسهلسإذاسرذتسف رذتس ، ردذةتسمًةغذحد ذمنث صنثدذا ثذؼث زذتس، ًذذ)

عمددرذمذش دد   ذتس جمدد ذدمرددةرذتظًتب ددرذسصف  ددقذدهددهتسذتسج م ددرذتسصجم   ددرذمذةخ صسِددظذـّددثخيذخمددغذ

 جمد ذ(دذةنيؼرذتِصمهت ذحم مردذةحدهذ جدٍىذوسدحذاسدرذش  دهذتس1.21(دذةتمفًتسذلج ثييذحهيدذ)5.51)
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خص ، ىذتممرةرذتس سؼسنذذ يذتس  ًيذتسهيتِيدذدةذسغ ثجذتإللكثمثزذتس ثن رذلمذاصحذةدؼنٍذذةش   ثزذ

 يذتس هيِرذشج مذتس جم  مذ ديذاعدهتنذةش ، دىذدمردةرذتظًتب درذسمةمددرذتس سهدسخ مذةخةدي ذتسدصجم دذةحدهذ

سمةمددرذتس ص  دٍ مذ تظًتب ده ل ثِددرذسً دعذدنت ذتسةمددرذتسضدجثسدذةدلدًى دمردةر  جٍىذاسدرذدنذاعدهتن

هدىتذتمِدمسجدذا دثذدنذهدىتذ ل دثذ د نيذاسدرذعدٍةسذتس جم د مذعدم تس جمد   فصثغذاسدرذؼندهذاد دًذلدم

(ذ32تسؽثمحذتذ ص ذتسص ا هذعم هذدظ ث ذش    ذحثنذذتس هتيَذمنت ذتس جم  مذتسصهي ُدذا ثذؼث زذتس، ًذذ)

 درذ ديذتس هيِدرذم.ذةخ صسِدظذةتسصيذم سذعمرمذ دس ًذتس جمد ذل دثنيذلصجدهنذذلدمذتممردةرذتسصً  ن

 (دذةنيؼرذتِصمهت ذحم مردذةحهذ جٍىذوسحذاسرذ1.15(دذةتمفًتسذلج ثييذحهيدذ).5.5ـّثخيذخمغذ)

تسدردً ر(ذس  ثيِدرذتس ردثطذخ،ثعم درذدةذذ–تس ثن درذذ–حمرذدةذعه ذشس ًذتإللكثم ثزذتسضدًةي رذ)تس ثس درذ

إنذتسجدح ذتسصهي ّديذتذ ّد ؿذسدهذعه ذشس ًذتس رًسذتس صم صذ يذتس رثطذتس هيِيدذةاوتذشدس ًذ د

خثإلرًتسذعمرذتس رثطذا ثذ  دغديذدةذعده ذشّدن  ذلن درذتس جم د مذسإلردًتسذعمدرذتس ردثطذةي ثنشدهدذ

 ؽهتةسن ذتس ع مرذخ  ثجذاثل ذلمذتسف دصذتذ ّدثعهه ذعمدرذتإلعدهتنذتسؽ دهذسف درذتس ردثطدذذةحدهذ

عصددثيدذعدةدث،ذاودث  ث،دذدةذعده ذؼه درذشكسنذماًذذتس جم  مذسم رثطذماًذذنةم رذش م ذلمذح  صهذةوسدحذت

دةعه ذةوسؾذدههتسذتس ردثطذ حثنذذتس هتيَذخثس رثطذتس هيِيذةـ  هدذدةعه ذتس صثخجرذةتسصسؼ هد

سم جم  مذةسمةالجدذةعه ذانيتغذـ رذتس رثطذةتإلرًتسذعم هذدةذسكعًذذم ثجذتس جم دذةعه ذةوعذ

ذثذ  م ذلمذتهص ثلن ذخه.تس رثطذتس هيِيذو مذع ثحًذش    ذتس جم  مذةتسصالل ىذل 

لؽثإذتِصًتش ؽ ثزذتسصهي ُ:ذذش ذـّثجذتس صسِدةثزذتسفّدثخ رذةتتمفًت دثزذتس ج ثي درذا دثذ ديذذ-غ

ذ(ذت شي:ذ3تسؽهةإ)

( انًتٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًعٛبسٚخ نًزبل اعتشاتٛزٛبد انتذسٚظ يشتجخ 4رذٔل 

 تُبصنٛب

 حغت يتٕعطبتٓب انحغبثٛخ
ذتس، ًتزذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

 ّددصمه ذحثبددهذلهيِددصيذلددهل ذتس   ددرذتس ضددث رذ دديذ

ش    ذدنت ذتس جم  مذ يذلؽثإذاِدصًتش ؽ ثزذتسصدهي ُذ

 لمذلالإ:ذ

تس صسِدددظذ

 تسفّثخي

تتمفًتسذ

 تس ج ثيي

نيؼدددددددددددددرذ تسًشدر

 تتِصمهت 

شسظدددفذتس جمددد ذتِدددصًتش ؽ ثزذتسدددصجم ذتس ردددظذنتلددد ذ .5

 تس ثعثزذتسصهي ّ رذخ،ثعم ر
2.70 0.83 

 لصسِةر 3

شن ةددرذتس جمدد ذذتس ثعددثزذتسصهي ّدد رذسص ثِددحذـثؼددثزذ 53

 تسصالل ىذةشهع ذدنتبن ذتس ص  ٍ.
2.66 0.83 

 لصسِةر 5

شهي حذتس جم ذذتسصالل ىذعمرذاش دثنذدِثِد ثزذتسصجثلد ذ 55

 لعذشك سسسؼ ثذتس جمسلثزذةتتش ثتز.
2.65 0.82 

 لصسِةر 1

ةنذـدددطذتس جم ددد مذعمدددرذشف  دددقذتسصكثلددد ذخددد مذ دددً 52

 تس جً رذدظ ث ذتسصهي ُ.
2.64 0.76 

 لصسِةر 5

ش دد   ذتس جمدد ذذعددهنذلددمذتتلصدددثيتزذتس ص سعددرذسكدد ذ 51

 ل ًيذس  ثَذتس جثيسذةتس نثيتزذتسجم ثذتس كصّدر
2.64 0.83 

 لصسِةر 5

ش ، ددىذتس جمدد ذنيةَذشةد   ددرذم سوؼ ددرذلددعذتس جم دد مذ 52

 تس ص  ٍ مذنتل ذتس هيِر.
2.63 0.73 

 لصسِةر .

س  ًذتس جمدد ذتسددهع ذتسددالٌ ذسمصالل ددىذخةددي ذتسددصجم ذشدد 55

 سص   رذلنثيتشن ذةلجثسؽرذوج،ن .
2.63 0.81 

 لصسِةر .

ش  ، ددىذتس جمدد ذلرددثي عذشًخس ددرذلًشدةددرذخددثس  ًيتزذ 53

 تسهيتِ رذنتل ذتس هيِر.
2.55 0.79 

 حم مر 1

ش ، ددىذتس جمدد ذخًمددثلػذسصدددثنإذتسٍ ددثيتزذخدد مذتس جم دد مذ 51

 نتل ذتس هيِر
2.50 0.82 

 حم مر 3

 لصسِةر - 0.67 2.62 تسهيؼرذتسكم رذسم ؽثإ
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(دذ5..5(ذدنذلؽثإذتِصًتش ؽ ثزذتسصهي ُذؼث ذخ صسِظذـّثخيذخمدغ)ذ3 الـظذلمذتسؽهةإذ)

(ذ  دًتزذؼدث ذش ده ًهثذ2ةخهيؼرذش ه ًذلصسِةردذا دثذ الـدظذدن)ذ(د2..1ةتمفًتسذلج ثييذحهيدذ)

(دذةدنذ  ًشدددثنذؼدددث ذ1..5ذ-5.21)ذ رذخددد مخهيؼدددرذلصسِدددةرذـ دددطذشًتةـدددسذلصسِدددةثشنثذتسفّدددثخ

(دذ5.21ذ-5.22(ذـ دطذشًةتـدسذلصسِدةثشنثذخد م)ذ11دذ53)ذش ه ًه ثذخهيؼرذحم مدرذةه دثذتس، ًشدثن

ا ثذ الـظذدنذتتمفًت ثزذتس ج ثي رذسؽ  دعذتس، دًتزذؼدث زذدحد ذلدمذةتـدهذحدف ؿذةهدىتذ رد ًذاسدرذ

ذتمّؽث ذتِصؽثخثزذد ًتنذع  رذتسهيتِر.

(ذةتسصيذم سذعمرذمذشسظ فذتس جم ذتِدصًتش ؽ ثزذتسدصجم ذتس ردظذنتلد ذ.5ةحهذؼث زذتس، ًذذ)

(دذةتمفًتسذلج ثييذحدهيدذ5.21تس ثعثزذتسصهي ّ رذخ،ثعم رذمذخثس ًشدرذتمةسرذخ صسِظذـّثخيذخمغذ)

(دذذةنيؼرذتِصمهت ذلصسِةردذةهىتذ ر ًذاسرذحمرذشسظ دفذتس جم د مذتِدصًتش ؽ ثزذتسصدهي ُذ1.11)

سصجم  ديدذشمددحذتتِدصًتش ؽ ثزذتسصديذشص عد ذ ديذتسددصجم ذلدمذلدالإذتسج د دذةسجددحذتسفه عدرذ ديذتس سحدفذت

تمنةتيدذذةتسفستيذةتس  ثحرردذةاًذذتسعمػدذةتسصجم ذلمذلالإذتس رثطدذةتاص،ثبهذخثسةًحذتسص م ه رذخج هت،ذ

عددمذشسظ ددفذتس   ددرذتس ضددث رذ دديذدِددثس حذتسددصجم ذتس رددظذةتسصدديذشؽجدد ذلددمذتس ددصجم ذلفددسيت،ذسمج م ددرذ

  ردذةش  يذسه هذلنثيذذتسصجم ذتسىتشيدذةلندثيذذتتِص  دث ذةتسدفدطدذذةتسردجسيذخثس صجدرذخدثسصجم دذتسصجم 

(ذةتسصديذم دسذعمدرذمذ ن داذتس جمد ذذ53ةش   رذتسؽستمحذتس  ثن رذسهىذتس صجم  مدذا دثذؼدث زذتس، دًذذ)

ردذذةخ صسِددظذتس ثعددثزذتسصهي ّدد رذسص ثِددحذـثؼددثزذتسصالل ددىذةشددهع ذدنتبندد ذتس ص  ددٍ.ذمذخثس ًشدددرذتسعثم دد

(دذةحدهذ جدٍىذوسدحذاسدرذتشددثنذلجاد ذتس جم د مذ1.11(دذةتمفًتسذلج ثييذحهيدذ)...5ـّثخيذخمغذ)

س  ظذةتـهذ يذؼمسَذتسةالجذ يذتسغً رذتس ، ردذةعه ذتتهص دث ذخةً  درذؼمدسَذتسةدالجدذذةد ضدثذ

صثغذاسرذاعثنذذل رًذعمرذدنذتس جم  مذحهذ ّصمهلستذ يذتسغثسحذطً  رذتإلس ث ذ يذتسف رذةتسصيذتذشف

شًش حذسم ثعدرذتسصهي ّد ردذدةحدهذ جدسنذاسدرذدنذعدهنذتسةدالجذ ديذتس ثعدرذتسصهي ّد رذاد دًذل دثذتذ  كدمذ

تس جم ذلمذش ا  ذتس ثعرذتسصهي ّد رذخةً  درذشدهع ذدنت ذتسةدالجذتس ص  دٍ مدذةشؽجد ذتس جم د مذ   مدسنذ

 حذتس جمد ذذتسصالل دىذعمدرذ(ذةتسصديذم دسذعمدرذمذشدهي55مفسذتسصجم  ذتسصجدثةميدذا دثذؼدث ذزذتس، دًذذ)

اش ثنذدِثِ ثزذتسصجثل ذلعذشك سسسؼ ثذتس جمسلثزذةتتش ثتزذمذخثس ًشدرذتسعثسعردذذةخ صسِدظذـّدثخيذ

(دذةنيؼرذش ه ًذلصسِةردذةهىتذ ر ًذاسرذحمرذشسظ دفذ1.15(دذةتمفًتسذلج ثييذحهيدذ)2..5خمغذ)

مدد  ذتسةددالجذتمِثِدد ثزذعمددرذلجمدد ذتس جم دد مذسمص   ددثزذتسصًخس ددرذ دديذع م ددثزذتسصجمدد  دذذةتحص ددثيذشج

تسفثِددسجذ دديذتس هيِددرذةعمددرذتس  ددًيذتسهيتِدديذسمفثِددسجدذةحددهذ جددٍىذاسددرذحمددرذتلددصالكذتس جم دد مذ

سم نددثيتزذتمِثِدد رذسمصجثلدد ذلددعذشك سسسؼ ددثذتس جمسلددثزذةتتش ددثتزدذةحمددرذتمؼنددٍذذتسفثِددسخ رذ

مدثذاعدًذذعدهنذتسةدالجذ ديذتس دفذتس صس ًذذ يذتس هتيَدذةاعًذذتمعددث ذتس م دثذذعمدرذتس جمد دذذةدـ ث

ذتسستـه.

(ذةتسصديذم دسذعمدرمذشدس  ًذتس جمد ذتسدهع ذتسدالٌ ذ55دلثذدحد ذ  دًتزذ  دهذؼدث زذتس، دًذذيحد ذ)

(دذذةتمفدًتسذ1..5سمصالل ىذخةي ذتسصجم ذسص   رذلنثيتشن ذةلجثسؽدرذودج،ن مذخ صسِدظذـّدثخيذخمدغذ)

م،دًةحذتس،ًن درذخد مذتسةدالجدذةحمدرذ(دذةهىتذل رًذعمرذحمدرذلًتعدثذذتس جم د مذس1.13لج ثييذحهيدذ)

شس  ًذدمرةرذاظًتب رذشهع ذشجم ذتسةالجذخةدي ذتسدصجم دذةل ردًذعمدرذعده ذلًتعدثذذتس جم د مذسّدًعرذ

شجمدد ذتسةددالجذةحددهيتشن ذتسج م ددردذةحددهذ جددٍىذاسددرذدنذذتس ددهتيَذتذش صمددحذخددًتلػذةيس ددثزذسمصجثلدد ذلددعذ

لد ذلدعذهدىدذتس،ةدرذلدمذتسةمددردذةا دثجذدنةتزذتسةمدرذخةاذتسصجم ذ ضال،ذعمذعه ذش ه  ذتس جم  مذسمصجث

(ذةتسصديذم دسذعمدرمذش ، دىذ53ا دثذؼدث زذتس، دًذذ)دتسص    ذحد ذتتمص دثإذلدمذحدفذنيتِديذاسدرذيلً

تس جمدد ذلرددثي عذشًخس دددرذلًشدةددرذخددثس  ًيتزذتسهيتِددد رذنتلدد ذتس هيِددر.مذةخ صسِدددظذـّددثخيذخمدددغذ

ردذةحددهذ جددٍىذوسددحذاسددرذوددجفذ(دذةنيؼددرذتِددصمهت ذحم مدد.1.2(دذةتمفددًتسذلج ددثييذحددهيدذ)5.22)

شسظ فذتِصًتش ؽ ثزذتسصجم ذلمذلالإذتس رثي عذتسصًخس ردذةش ّ  ذتسةدالجذاسدرذ دًحذع د ذاد ذ ًحدرذ

ش ؽددٍذؼددٍ ذلددمذتس رددًةندذةحددهذ جددٍىذوسددحذاسددرذوددجفذتلددصالكذتس جم دد مذس نددثيذذش ، ددىذتس رددثي عذ

س ردثي عدذدةذس  د ذتس جم د مذاإِصًتش ؽ رذشهي ُدذدةذسغ ثجذتتلكثمثزذتس ثن رذتسالٌلرذسص ، ىذخجدآلذت

اسرذل ثيِرذتمِدثس حذتسص م ه درذسّدنسسرذش ، دىهثذةعده ذـثؼصندثذاسدرذؼندهذةةحدسدذا دثذؼدث زذتس، دًذذ
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(ذةتسصدديذم ددسذعمددرمذش ، ددىذتس جمدد ذخًمددثلػذسصدددثنإذتسٍ ددثيتزذخدد مذتس جم دد مذنتلدد ذتس هيِددر.مذ51)

تِصمهت ذحم مردذةحهذ جٍىذذ(دذةنيؼر1.15(دذةتمفًتسذلج ثييذحهيدذ)5.21ةخ صسِظذـّثخيذخمغذ)

وسحذاسرذعٍةسذتس جم  مذعمذل ثيِرذهىتذتمِمسجذتإلرًت يذخ مذتمحًتنذشؽ دثذسإلـًتغدذدةذيادرذ

تس جم ذلمذتتِص،ثنذذلمذةحسذ ًتاهذإلمؽثٌذخجدآلذلنثلدهذتسرم د ردذدةذسجده ذش دد ذخجدآلذتس جم د مذ

ةإذتس جم د مذخثسف دصذتسهيتِد ردذذس،كًذذشدثنإذتسٍ ثيتزذخ مذتس جم  مدذةحهذ جٍىذاسدرذتٌنـدث ذؼدهت

دةعه ذلالب رذتسؽدهةإذتسهيتِديذسص ، دىذخًمدثلػذشددثنإذتسٍ دثيتزذخد مذتمحدًتنذنتلد ذتس هيِدرذود مذ

ذتسصم صذتسستـهدذدةذو مذتس ؽثإ.

:ذذشددد ذـّدددثجذتس صسِدددةثزذتسفّدددثخ رذةتتمفًت دددثزذتس ج ثي دددرذا دددثذ ددديذيزةةةبل انًتبثعةةةخ انتقٛةةةٛىذ-ن

ذ(ذت ش ر:ذذ31تسؽهةإ)

 ( انًتٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًعٛبسٚخ نًزبل انًتبثعخ ٔانتقٛٛى  يشتجخ تُبصنٛب44رذٔل 

 حغت يتٕعطبتٓب انحغبثٛخ

  

ذتس، ًتز

 ّصمه ذحثبهذلهيِصيذلهل ذتس   رذتس ضث رذ يذش    ذ

 دنت ذتس جم  مذ يذلؽثإذتس صثخجرذةتسص    ذلمذلالإ:ذ

تس صسِظذ

 تسفّثخي

تتمفًتسذ

 تس ج ثيي
 تسًشدر

يؼرذن

 تتِصمهت 

 لصسِةر 3 0.94 2.90 ش    ذتس جم ذدنت ذتسةالجذخ سوسع رذةام ثس.ذ 11

 لصسِةر 5 0.91 2.85 شف، ٍذتس جم ذتسةالجذسصف  قذد ض ذتس صثبػ.ذ 12

13 
ش ه  ذتس جم ذلجمسلثزذشرم   رذسمةالجذعمذ

 تمؽثٌه ذسً عذلّصسىذدنتبن ذ يذتس ستنذتسهيتِ ر
 لصسِةر 1 0.88 2.81

12 
تعص ثنذتس جم ذمصثبػذش    ذتسةالجذ يذتشمثوذتس ًتيتزذ

 تسص ف ف رذ يذتس هيِر.ذ
 لصسِةر 5 0.82 2.66

11 
ش    ذتس جم ذلّصسىذم سذلنثيتزذتسصالل ىذتس مصم،رذ

 خثس  ثيمرذلعذلثذهسذلمةظذسه
 لصسِةر 2 0.81 2.64

15 
اعهتنذتس جم ذش ثي ًذنةي رذعمذش    ذتسةالجذلالإذ

 تسجث ذتسهيتِي
2.64 0.81 . 

 لصسِةر

1. 
ش ه ًذتس جم ذش ه ذتسةالجذ يذتس  ًيتزذتسهيتِ رذ

 خ ،رذنةي ر
 لصسِةر 2 0.81 2.62

11 
اِصمهت ذتس جم ذدِثس حذلص سعرذ يذش    ذدنت ذتسةالجذ

  يذتس هيِر.
 لصسِةر 2 0.81 2.62

 حم مر 3 0.84 2.56 ش    ذتس جم ذلةرذسج م ثزذتسص    ذخةً  رذةتوفر 13

15 
ش ك مذتس جم ذدةس ث ذدلسيذتسةالجذلمذ ن ذع م ثزذ

 ش    ذتس  نػ.
 حم مر 31 0.83 2.45

 لصسِظ - 1.23 2..5 تسهيؼرذتسكم رذسم ؽثإ

(دذ2..5)ذ(ذدنذلؽددثإذتس صثخجددرذةتسص  دد  ذذؼددث ذخ صسِددظذـّددثخيذخمددغ31 الـددظذلددمذتسؽددهةإذ)

(ذ  دًتزذؼدث ذش ده ًهثذ1دن)ذ(دذةخهيؼرذش ه ًذلصسِةردذا دثذ الـدظ1.23ةتمفًتسذلج ثييذحهيدذ)

(دذةدنذ  ًشددثنذؼث شددثذ5..5ذ-ذ5..5خهيؼددرذلصسِددةرذـ ددطذشًتةـددسذلصسِددةثشنثذتسفّددثخ رذخدد مذ)

 ذذ.5.2(دذـ طذشًتةـسذلصسِةثشنثذتسفّثخ رذخ م)15ةذذ13ش ه ًهثذخهيؼرذحم مردذةه ثذتس، ًشثنذ)

مذةتـدهذحدف ؿذةهدىتذ(دا ثذ الـدظذدنذتتمفًت دثزذتس ج ثي درذسؽ  دعذتس، دًتزذؼدث زذداعدًذلد5.52

ذ ر ًذاسرذتمّؽث ذتِصؽثخثزذد ًتنذع  رذتسهيتِر.

(ذةتسصيذم سذعمرذمذش    ذتس جم ذدنت ذتسةدالجذخ سودسع رذةام دثس.ذ11ةحهذؼث زذتس، ًذذ)

(دذةنيؼددرذ1.12(دذذةتمفددًتسذلج ددثييذحددهيدذ)5.31مذخثس ًشدددرذتمةسددرذخ صسِددظذـّددثخيذذخمددغذ)

اسرذةؼسنذخجآلذتس  ثيِثزذتسص     درذسدهىذتس جم د مذا دًذذتِصمهت ذلصسِةردذةحهذشجٍىذهىدذتس ص ؽر

لد  درذعمددرذلجددث  ًذةتوددفردذدةذتلصددثيتزذةيح ددردذذـ ددطذ مؽدد ذخجدآلذتس جم دد مذاسددرذش دده ًذنيؼددثزذ
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تسةالجذنةنذةؼسنذدنةتزذش    ذ ص ظًذ  نثذخجآلذتسجستل ذةتساًةسذلع ذـ،ظذتس جم ذمِ ث ذخجآلذ

دجددهذتتؼص ددثعيذ دديذع م ددثزذتسص  دد  ذاثس ًتخددرذةتس  ة ددرذتسةددالجذنةنذا ددًه دذدةذ  لددىذخثتعصدددثيذتس

(ذةتسصديذم دسذعمدرذمذشف، دٍذتس جمد ذسمةدالجذسصف  دقذ12ةا ًهثذلمذتسجستل دذا دثذؼدث زذتس، دًذذ)

(ذخثس ًشدرذتسعثم ردذةحهذ1.31(دذةتمفًتسذلج ثييذحهيد)5.12د ض ذتس صثبػم.ذذخ صسِظذـّثخيذخمغذ)

س حذتسصجٍ دٍدذدةذتحص دثيذتسصجٍ دٍذعمدرذتسؽثمدحذتس ج دسيذلعد ذ جٍىذوسحذاسرذحمرذلجً رذتس جم ذخ ِدث

تسركًذةتس ه ؿذنةنذدنذ كسنذه دثكذشجٍ دٍذلدثنيذسجده ذشدس ًذتإللكثمدثزذلدعذتس جم د مذسص ده  ذؼدستبٍذ

شرؽ ج رذسمةالجذتس ص  ٍ مدذذةحدهذشجدٍىذاسدرذعده ذذشجدًسذتس جمد ذعمدرذدِد ث ذتسةدالجدذةهست دثشن ذذ

ةلثذ كًهسدذذل ثذ  ظًذِمدث،ذعمرذِدمسا ثشن ذنتلد ذتس، د ذةذخثسصدثسيذةامؽثٌتشن دذذةلثذ فدهذتسةالجذ

عمرذع م رذشجم ن دذةحهذشجٍىذهىدذتس ص ؽرذاسرذعه ذردجسيذتسةدالجذذخثملدثنذ ديذتس ثعدرذتسصهي ّد ردذ

 ثسمسسذلمذتإلل،ثحذةذعستححذتسًِسجذحهذ د نيذاسدرذشجعدًتزذتذشف دهذع دثهدثذعمدرذتس دهىذتسدج دهدذ

 دهيتزذتسةدالجذعمدرذشؽدثةٌذتس دجسخثزذةذاعدثنذذتس فثةسدرذع دهذتس،رد ذلدعذةوجفذظ درذتس جم د مذذخ

(ذةتسصيذم سذعمرذمذش ه  ذتس جم ذ13نع ن ذم،ّ ثذةذتؼص ثع ثذاوتذتحصضرذتسفثإدذا ثذؼث زذتس، ًذذ)

لجمسلددثزذشرم  دد رذسمةددالجذعددمذتمؽددثٌه ذسً ددعذلّددصسىذدنتبندد ذ دديذتس ددستنذتسهيتِدد رذمذذخثس ًشدددرذ

(دذةخهيؼرذش ده ًذلصسِدةردذ1.11(ذةتمفًتسذلج ثييذذحهيدذ)5.13خيذخمغذ)تسعثسعردذذةخ صسِظذـّث

ةحهذشجٍىذهىدذتس ص ؽرذاسرذا ثجذشفم  ذمصثبػذتسةالجذ يذتتلصدثيتزذةش    ذدنتبن دذذةشفه هذؼستمحذ

تس سذذةتسضجفذ يذتمنت دذةتتاص،ث ذخثس  ثيِثزذتسص م ه رذةتس ص عمرذ يذاؼًت ذتتلصددثيتزذتسسيح دردذذ

تسددهيؼثزذةش دد  فذتسةددالجذخ ددث ذعمددرذهددىدذتس صددثبػذنةنذشرددم صذسمستحددعذةشفه ددهذتسستحددعذذةيحددهذ

ذةتسفثؼثزذةخ ث ذتِصًتش ؽ ثزذشهي ُذخ ث ذعمرذتسستحعذتسهيتِيذسمةالج.

(ذةتسصيذم سذعمرمذتِصمهت ذتس جم ذدِثس حذلص سعرذ11دلثذدح ذ  ًتزذ  هذؼث زذتس، ًذذيح ذ)

(ذةتمفددددًتسذلج ددددثييذ3..5ةخ صسِددددظذـّددددثخيذخمددددغذ)ذ دددديذش  دددد  ذدنت ذتسةددددالجذ دددديذتس هيِددددر.م

(دذةخهيؼرذتِصمهت ذلصسِةردذةحهذذ جٍىذوسحذاسرذدنذاع ًذلمذتس جم  مذلثذٌتإذ ّصمه ذ1.11حهيد)

طً  رذتسسيحرذةتس م ذ يذش    ذدنت ذتسةالجدذذةس ذ ،ج ذلمفذتتمؽدثٌذسمةثسدحذةتسدىيذ جص دهذعمدرذدنت ذ

ةؼ عذتسد ثمثزذةش،ّ ًهثذذةتسصجم ذتسىتشيذسهىذتسةثسحدذا ثذتسةثسحذةحهيشهذعمرذتسدفطذةتتِص  ث دذ

(ذذتسصيذم سذعمرذدنذمذش    ذتس جم ذلةدرذسج م دثزذتسص  د  ذخةً  درذةتودفرذم.ذ13ؼث زذتس، ًذذ)

(دذةنيؼددرذتِددصمهت ذحم مددردذةهددىدذ1.12(دذةتمفددًتسذلج ددثييذحددهيدذ)5.22ةخ صسِددظذـّددثخيذذخمددغذ)

 ، ددىذشجم  ددثزذتتلصدددثيتزذتس هيِدد رذلددمذـ ددطذشفه ددهذلستع ددهذتس ص ؽددرذشردد ًذاسددرذتاص،ددث ذتس جم دد مذخص

إلؼًت ذهىدذتتلصدثيتزدذةحهذشجٍىذاسرذعٍةسذتس جم  مذعمذتسصجًسذعمرذذدِدثس حذةدنةتزذتسص  د  ذ

تس صجددهنذذ دديذش  دد  ذمددستشػذتسددصجم ذخ ؽثتشنددثذتس جً  ددرذةتس نثي ددرذةتسسؼهتم ددرذ)تتلصدددثيتزذتسصفً ً ددرذ

ةعدده ذتِددصمهتلن ذمِددثس حذةدنةتزذتسص  دد  ذ دديذوددس ذ مددفذتتمؽددثٌ(دذلذ–تس الـاددرذذ–ةتسردد،س رذ

ةحهذشجٍىذاسرذعده ذذاش دثنذذتس جمد ذذسك ، درذش د   ذةتِدصمهت ذدنةتزذ لجً صهذس ٍت ثذةع سجذا ذدنتدد

ش    ذةيحرذتتلصددثيذذ–ح ثارذتمِةمرذذ–اعهتنذؼهةإذلستح،ثزذذ–تسص    ذ)شفم  ذلفصسيذتس  ًيذ

ةتِدصمهت ذتسص  د  ذتسدىتشيذدةذش  د  ذتمحدًتنذ)تس جمد ذ نذعمديذةيحدرذتتلصددثيدذشسٌ دعذنيؼدرذتتلصفدثذ–

(ذتسصديذم دسذعمدرذذمذش كد مذتس جمد ذدةس دث ذدلدسيذتسةدالجذلدمذ ند ذ13سم جم (دذا دثذؼدث زذتس، دًذذ)

(دذةنيؼدرذ1.11(ذةتمفدًتسذلج دثييذحدهيدذ)5.52ع م ثزذش  د  ذتس د نػ.مذةخ صسِدظذـّدثخيذخمدغذ)

تس ص ؽرذحهذشجدٍىذاسدرذا دثجذتسصجدثةنذخد مذتسد دسذةتس هيِدردذذةتاص،دث ذتس هيِدرذذتِصمهت ذحم مردذةهىد

ذخصٍة هذةسيذتملًذخ صثبػذدخ ثبهذخجهذا ذتلصدثيذةيحيذخ  سوغذ ف  ذتسهيؼرذتسصيذـ  ذتسةثسح.ذذ

تس صثبػذتس صجم رذخثس ؽثتزذاك :ذذش ذـّثجذتس صسِةثزذتسفّثخ رذةتتمفًت ثزذتس ج ثي رذا دثذ ديذذ-ن

ذ(ذت شي:ذ33إ)تسؽهة
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 ( انًتٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًعٛبسٚخ نًزبالد أداح انذساعخ يشتجخ تُبصنٛب44رذٔل 

 حغت يتٕعطبتٓب انحغبثٛخ
 تسهيؼر تسًشدر تتمفًتسذتس ج ثيي تس صسِظذتسفّثخي تس ؽثإ تسًح 

 لصسِةر 3 0.67 2.69 انتيذذتس ستينذتس ثن ر 3

 لصسِةر 5 0.71 2.67 تس صثخجرذةتسص     5

 لصسِةر 1 0.65 2.62 تِصًتش ؽ ثزذتسصهي ُ 1

 حم مر 5 0.67 2.57 تممرةرذتس هيِ ر 5

 لصسِةر - 0.63 2.63 تسهيؼرذتسكم ر 

(دذذ1..5(ذدنذلؽدددثتزذدنتذذتسهيتِدددرذؼدددث ذخ صسِدددظذـّدددثخيذخمدددغ)ذ33 الـدددظذلدددمذتسؽدددهةإذ)

الـددظذدنذظالظددرذلؽددثتزذؼددث ذذ(دذةخهيؼددرذش دده ًذلصسِددةردذذا ددثذ 1..1ةتمفددًتسذلج ددثييذحددهيد)

(دذةلؽدثإذةتـدهذ5..5ذ-3..5)ذش ه ًهثذخهيؼدرذلصسِدةرذـ دطذشًتةـدسذلصسِدةثشنثذتسفّدثخ رذخد م

(.ا ثذ الـظذدنذ.5.2ؼث ذخهيؼرذذش ه ًذحم مرذةهسذلؽثإذتممرةرذتس هيِ ردذةخ صسِظذـّثخيذخمغ)

ًذاسدرذتمّدؽث ذتِدصؽثخثزذتتمفًت ثزذتس ج ثي رذسؽ  عذتس ؽدثتزذدحد ذلدمذةتـدهذحدف ؿدذذةهدىتذ رد 

د ًتنذع  رذتسهيتِر.ةحهذشجٍىذهىدذتس ص ؽدرذاسدرذدنذحدثنذذتس دهتيَذ   مدسنذاسدرذتسد دث ذعمدرذتمِدثس حذ

تس ثب ددرذ دديذع م ددثزذتسص  دد  دذة دده ًةهثذخ ِددثس حذةدم ددثطذتمنت ذتسص م ه ددردذةهدديذل رددًذعمددرذدنذحددثنذذ

 جً دديذةتسعددسيذذتسصك سسسؼ ددردذةوسددحذتس ددهتيَذتذ  سلددستذخ صةمدددثزذدنةتيهدد ذ دديذع ددًذتتم،ؽددثيذتس

خإمصثغذد كثيذؼه هذذ يذع م ثزذش    ذدنت ذتس جم  مذةٌ ثنذذتس   رذتس ضث رذ يذتس هتيَدذةهيذل رًذ

عمرذودجفذتِدصغالإذتسةثحدثزذةتس دستينذتس ثن درذةتسدردً رذةتس ندثيتزذتس جً  درذسدهىذتس جم د مذ ديذ

ذتس هتيَذتِصغالتذ ثعالذخثشؽثدذتس   رذتس ضث ر.ذ

(ذ2010(دذةنيتِددرذي دد ذتسجمددي)2011هددىدذتس ص ؽددرذلددعذمصددثبػذنيتِددرذل ددثإذةتسك المددي)شص،ددقذة

(ذةتسصيذؼث زذخهيؼرذلًش،جدهدذ2011ةتسصيذؼث زذخهيؼرذلصسِةردذةشمصمفذلعذمصثبػذنيتِرذلنثذ)

(ذةتسصدديذ2010(ذةتسصدديذؼددث زذخهيؼددرذاد ددًذدذةنيتِددرذع ّددرذةلفّددم)ذ2010ةنيتِددرذيإذتسردد ك)

(ذةتسصيذؼث زذخهيؼدرذلصهم درذةدردثيزذاسدرذدنذ2007ةمصثبػذنيتِرذتسرً فذ)ؼث زذخهيؼرذلصهم رذ

ذطً  رذتسص    ذمنت ذتس جم  مذلثذٌتسسذش م ه ر.ذ

:ذذه ذه دثكذ دًةحذوتزذنتسدرذاـ دثب رذع دهذلّدصسىذتسهتسدرذانخبَٙذحبَٛب: انُتبئذ انًتعهقخ ثبنغؤال 

مهت ذحددثنذذتس ددهتيَذ دديذلفث اددرذ(ذ دديذنيؼددرذش دده ًذد ددًتنذع  ددرذتسهيتِددرذسهيؼددرذتِددص=ذذ(0.05

تس  ث ذس هل ذتس   رذتس ضث رذ يذش    ذدنت ذتس جم  مذلدمذةؼندرذمادًه ذشجدٍىذس صغ دًتزذتسهيتِدرذ

ذ)تس ًـمرذتسصجم   ردذِ ستزذتسمدًذدذتس  ه ذتسجم يدذذعهنذتسصالل ىذحيذتس هيِرذ(.

د دًتنذع  درذصةّطثزذص ن يذسم،يةحذد نذ تسهتسرذتإلـ دثب رذعنذةسإلؼثخرذعمرذهىتذتسّ تإذةسمكرفذ

ـّدثجذتس صسِدةثزذتسفّدثخ ردذةتتمفًت دثزذتس ج ثي درذس جً درذص ّذشدجث،ذس صغ ًتزذتسهيتِردذرذـتسنيتّ

ذت شي:ذوسكذعمرذتس فةذتس،ًةحذ يذتس صسِةثزذتسفّثخ رذسم ؽثتزذة

 أٔالً:  انفشٔق ثٍٛ انًتٕعطبد تجعبً نًتغٛش انًشحهخ انتعهًٛٛخ:  

شدجدثذس صغ دًذرذـدتسنيتّد ًتنذع  درذسم،يةحذد نذ صةّطثزذص ن يذتإلـ ثب رذذتسهتسرعنذسمكرفذ

تس،ددًةحذ دديذتس صسِددةثزذتسفّددثخ رذةتتمفًت ددثزذتس ج ثي ددرذس جً ددرذـّددثجذذتس ًـمددرذتسصجم   ددرذشدد 

ذ(ذت شي:ذ12)تس صسِةثزذتسفّثخ رذا ثذ يذتسؽهةإذ
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الد أداح انذساعخ ٔفقبً نًتغٛش (:  انًتٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًعٛبسٚخ نًزب12رذٔل   

 انًشحهخ انتعهًٛٛخ
 انًزبالد

 

 انفئبد

 (310كهٙ  ٌ=  انًتبثعخ ٔانتقٛٛى اعتشاتٛزٛبد انتذسٚظ األَشطخ انًذسعٛخ إداسح انًٕاسد انًبدٚخ

انًتٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحةةةشاف 

 انًعٛبس٘

انًتٕعةةةظ 

 انحغبثٙ

االَحةةةشاف 

 انًعٛبس٘

انًتٕعةةةظ 

 انحغبثٙ

االَحةةةشاف 

 س٘انًعٛب

انًتٕعةةةظ 

 انحغبثٙ

االَحةةةشاف 

 انًعٛبس٘

انًتٕعةةةظ 

 انحغبثٙ

االَحةةةشاف 

 انًعٛبس٘

 اثتةةةةةةةةةةةةةةذائٙ     

  =ٌ404) 
2.64 0.68 2.49 0.65 2.55 0.62 2.63 0.68 2.57 0.62 

 يتٕعةةةةةةةةةةةةةةظ           

  =ٌ90) 
2.88 0.62 2.70 0.65 2.77 0.67 2.81 0.73 2.78 0.61 

 حةةةةةةةةةةةةةةةةةبَٕ٘         

  = ٌ80) 
2.56 0.69 2.55 0.69 2.57 0.65 2.58 0.71 2.56 0.64 

 انكهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٙ           

  =ٌ311) 
2.69 0.67 2.57 0.67 2.62 0.65 2.67 0.71 2.63 0.63 

(ذةؼسنذ ًةحذظثهً رذ ديذتس صسِدةثزذتسفّدثخ رذ ديذؼ  دعذتس ؽدثتزذ12 صد مذلمذتسؽهةإذ)

عمرذدعمدرذلصسِدظذـّدثخيذخمدغذشدجث،ذس صغ ًذتس ًـمرذتسصجم   ردذـ طذـ مسذ ةرذتس ًـمرذتس صسِةرذ

(دذةتس ًـمددرذتسعثمس ددرذخ صسِددظذ5.22(ذشالهددثذ ةددرذتس ًـمددرذتتخصهتب ددرذخ صسِددظذـّددثخيذخمددغذ)5.21)

(ذةسصفه هذ   دثذاوتذاثمدسذتس،دًةحذخد مذتس صسِدةثزذتسفّدثخ رذوتزذنتسدرذاـ دثب رذ2.56ـّثخيذخمغذ)

دذةؼدث زذمصثبؽدهذا دثذ ديذتسؽدهةإذ(ذش ذشةد قذشفم  ذتسصدث مذتمـدثنيα=ذ0,05ع هذلّصسىذتسهتسرذ)

ذ(ذت شي:ذ13)

 

ذ(:  تحهٛم انتجبٍٚ األحبد٘ العتزبثبد أفشاد عُٛخ انذساعخ13رذٔل  

 تجعبً نًتغٛش انًشحهخ انتعهًٛٛخ
لّددددددددصسىذ

 تسهتسر

لصسِدددددددددددظذ ح  رذسذ

 تس ًخجثز

نيؼددددددددثزذ

 تسفً ر

لؽ ددددددددددددددسنذ

 تس ًخجثز

 تس ؽثتز ل هيذتسصدث م

*.005 

 

5.414 

 

 تس ؽ سعثزذخ م 4.859 2 2.430

 نتل ذتس ؽ سعثز 137.785 307 449. انتيذذتس ستينذتس ثن ر

 تسكمي 142.644 309 -

.0641 

 

2.778 

 

 خ مذتس ؽ سعثز 2.466 2 1.233

 نتل ذتس ؽ سعثز 136.293 307 444. تممرةرذتس هيِ ر

 تسكمي 138.759 309 -

*.031 

 

3.516 

 

 خ مذتس ؽ سعثز 2.940 2 1.470

 نتل ذتس ؽ سعثز 128.331 307 418. تِصًتش ؽ ثزذتسصهي ُ

 تسكمي 131.271 309 -

.0831 

 

2.511 

 

 خ مذتس ؽ سعثز 2.514 2 1.257

 نتل ذتس ؽ سعثز 153.649 307 500. تس صثخجرذةتسص    

 تسكمي 156.162 309 --

*.027 
3.659 

 

 خ مذتس ؽ سعثز 2.879 2 1.440
 تسكمي

 
 نتل ذتس ؽ سعثز 120.781 307 393.

 تسكمي 123.660 309 -

ةؼسنذ ًةحذوتزذنتسرذاـ ثب رذع هذلّصسىذعه ذ(ذدعالدذاسرذ13شر ًذتس صثبػذ يذتسؽهةإذ)

ش ه ًذد ًتنذع  رذتسهيتِرذسهيؼرذتِصمهت ذحثنذذتس هتيَذ يذلفث ارذنيؽرذ(ذ يذα≤ذ0.05تسهتسرذ)

ذش  ذ ي ذتس ضث ر ذتس   ر ذتس ًـمرذتس  ث ذس هل  ذس صغ ً ذشدجث، ذماًه  ذةؼنر ذلم ذتس جم  م ذدنت     

تسصجم   رذعمرذلؽثسيذتممرةرذتس هيِ ردذذةتس صثخجردذذ يذـ مذظنًزذ ًةحذوتزذنتسرذاـ ثب رذ

ذـ طذخمغسذح  رذسذ) ذتس ثن ردذ ذتس ستين ذةلّصسىذنتسرذ)5.414عمرذلؽثتزذانتيذ ذ (د0,005(دذ
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(دذةعمرذ0,031(دذةلّصسىذنتسرذ)3.516خمغسذح  رذسذ)ذةعمرذلؽثإذتِصًتش ؽ ثزذتسصهي ُذـ ط

(دذةسد ثنذتس،ًةحذ0.027(دذةلّصسىذنتسرذ)23..1تسهيؼرذتسكم رذسم ؽثتزذذـ طذخمغسذح  رذسذ)

(ذا ثذ يذتسؽهةإذ Scheffeخ مذتس صسِةثزذتسفّثخ رذش ذتِصمهت ذتس  ثيمثزذتسدجه رذخةً  رذ)ر ، هذ

ذ(ذت شيذ:ذ14)

 

ذشٛفّٛ نهًقبسَبد تجعبً نًتغٛش انًشحهخ انتعهًٛٛخ اختجبس: (14رذٔل  
 ظثمسي لصسِظ تخصهتبي تس،ةثز تس ؽثإ

انتيذذتس ستينذ

 تس ثن ر

 - 1.15 - (5..5تخصهتبيذ)

 1.131 -   (2,88لصسِظذ)

 - - - (2.56ظثمسيذ)

تِصًتشؽ ثزذ

 تسصهي ُ

 - 1.55 -- (2.55تخصهتبيذ)

 - - - (2,77لصسِظذ)

 - - - (2,57ظثمسيذ)

 ---- 1.153 -- (2.57تخصهتبيذ) تسهيؼرذتسكم ر

 -- -- -- (2,78لصسِظذ)

 -- -- -- (2,56ظثمسيذ)

(ذدعالدذةؼسنذ ًةحذوتزذنتسرذاـ ثب رذع هذلّصسىذتسهتسرذ14 صد مذلمذتس صثبػذ يذتسؽهةإذ)

تس دستينذتس ثن دردذذتس ًـمدرذتتخصهتب درذعمدرذلؽدثإذانتيذ(ذخ مذ ةرذتس ًـمرذتس صسِةرذة ةرذαذ0.05≥)

(ذةاثمددسذتس،ددًةحذس ددثسؿذ ةددرذتس ًـمددرذتس صسِددةردذةخ صسِددظذ0,032ـ ددطذاددثنذلّددصسىذتسهتسددرذ)

ةخ مذذ ةرذتس ًـمرذتس صسِةرذذ،(2,64)ذتتخصهتب ر(دذ يذـ مذاثنذلصسِظذتس ًـمرذ5.11ـّثخيذخمغذ)

ـمددرذتس صسِددةرذ(ذةاثمددسذتس،ددًةحذس ددثسؿذتس 1.13ً)ذةتس ًـمددرذتسعثمس ددرذـ ددطذاددثنذلّددصسىذتسهتسددر

ةهدىدذتس ص ؽدرذل ردًذذ(..5.2(ذ يذـ مذاثنذلصسِدظذتس ًـمدرذتسعثمس در)ذ5.11خ صسِظذـّثخيذخمغذ)

عمرذتهص ث ذلجم يذتس ًـمرذتس صسِةرذخثس ستينذتس ثن رذسم هيِرذلدمذلد درذةدظدثضذةحد ثمرذةلصثخجدهذ

ًتحدرذِدمسكذتسةدالجدذذةحهذ جٍىذوسحذاسرذطد جرذهىدذتس ًـمرذةهيذخهت رذتس ًته ردذذسىسحذتذخهذلمذل

ذ.ذةشس  ًذخ ةرذلهيِ رذيل هذسن دذةشجه  ذِمسان ذ   ثذ صجمقذخثسصجثل ذلعذتس ستينذتس ثن رذ يذتس هيِر

دذذتتخصهتب ر(ذخ مذ ةرذتس ًـمرذαذ0.05≥ةؼسنذ ًةحذوتزذنتسرذاـ ثب رذع هذلّصسىذتسهتسرذ)

(دذ0,042ثنذلّدصسىذتسهتسددرذ)ـ دطذادعمدرذلؽدثإذتِددصًتش ؽ ثزذتسصدهي ُذذتس صسِدةرتس ًـمدرذة ةدرذ

(دذ يذـ مذادثنذلصسِدظذ5.22دةخ صسِظذـّثخيذخمغذ)تس صسِةرذةاثمسذتس،ًةحذس ثسؿذ ةرذتس ًـمر

ةحددهذشجددٍىذهددىدذتس ص ؽددرذاسددرذشًا ددٍذحددثنذذتس ددهتيَذتس صسِددةرذعمددرذذ، (5.22)تتخصهتب ددرتس ًـمددرذ

لؽثإذتِصًتش ؽ ثزذتسصدهي ُذذتس ستـيذتس،  رذ يذل ثيِثشن دذةـطذتس جم مذعمرذم  ذتظًذتسصهي حذ ي

اسرذتسد ةرذتس هيِ ردذا ثذدنذطمدرذتس ًـمرذتس صسِةرذ هلمستذو مذتس  ث ّثزذتس فم رذةتإلحم   رذ ديذ

خجآلذتس سودسعثزذلعد ذتتلصفدثنذتسدهةسيذسمجمدس ذةتسً ثود ثزذل دثذ صةمدحذل ثيِدرذتِدصًتش ؽ ثزذ

تسف،دظذةتسصم د مذةشدهعستذاسدرذتسص لد ذشًاٍذعمرذتس   رذتس ضث رذ يذتِصًتش ؽ ثزذتسصهي ُذخج دهتذعدمذ

ذةتسص،ك ًذةتسصجم ذلمذلالإذتس رثطذذةتسصجم ذتسصجثةمي.

دذتتخصهتب ر(ذخ مذ ةرذتس ًـمرذαذ0.05≥ةؼسنذ ًةحذوتزذنتسرذاـ ثب رذع هذلّصسىذتسهتسرذ)

(دذةاثمدسذ0,049ـ دطذادثنذلّدصسىذتسهتسدرذ)عمرذتسهيؼرذتسكم رذسم ؽثتزذذتس صسِةرتس ًـمرذة ةرذ

(دذ دديذـدد مذاددثنذلصسِددظذ5.21دةخ صسِددظذـّددثخيذخمددغذ)تس صسِةر،ددًةحذس ددثسؿذ ةددرذتس ًـمددرذتس

دنذلجا ذتسددًتلػذتسصهي د درذةتسصةس ً درذشسؼدهذةهىدذتس ص ؽرذحهذشجسنذاسرذ. (5.22)تتخصهتب رتس ًـمرذ

يذس جم يذتس ًـمرذتس صسِةردذذةاىسحذتس مصف  مذلمذتس جم  مذخنىدذتس ًـمرذلمذـ مرذتس  ه ذتسصًخدس

ةسه ن ذلجً رذخ ،ثه  ذتس   رذتس ضث رذةشةد  ثشنثذ يذدنتبند دذةحدهذش،دًنزذهدىدذتسهيتِدرذخندىتذتس صغ دًذ

ذـ طذس ذ ص ذش ثةسهذ يذتسهيتِثزذتسّثخ رذتسصيذتِصجًونثذتسدثـطذ يذنيتِصهذتسفثس ر.

ذ
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ذانفشٔق تجعب نًتغٛش عُٕاد انخجشح : ذ-ج

شدجدثذس صغ دًذرذـدتسنيتّد دًتنذع  درذص ن يذذسم،يةحذد نذ صةّطثزتإلـ ثب رذذتسهتسرعنذسمكرفذ

ذت شي:ذوسكذعمرذتس فةذش ذـّثجذتس صسِةثزذتسفّثخ رذةتتمفًت ثزذتس ج ثي ردذةِ ستزذتسمدًذذ

(:  انًتٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًعٛبسٚخ نًزبالد أداح انذساعخ ٔفقبً نًتغٛش 45رذٔل  

 عُٕاد انخجشح
 انًزبالد

 

 انفئبد

اعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتشاتٛزٛبد  األَشطخ انًذسعٛخ انًبدٚخإداسح انًٕاسد 

 انتذسٚظ

 (310كهٙ  ٌ=  انًتبثعخ ٔانتقٛٛى

انًتٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

انًتٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

انًتٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

انًتٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

انًتٕعظ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

اقةةةم يةةةٍ 

5           

 =ٌ35) 

2.39 0.37 2.33 0.57 2.39 0.34 2.40 0.45 2.37 0.39 

اقةةةةةةم  -5

            44يةةةةةٍ 

  =ٌ

444) 

2.73 0.68 2.58 0.64 2.65 0.67 2.69 0.72 2.65 0.63 

44 

فةةةةةةةةةةنكخش         

 = ٌ 

466) 

2.72 0.71 2.61 0.69 2.64 0.67 2.71 0.73 2.67 0.66 

 انكهةةةةةةةةةةٙ           

  =ٌ

344) 

2.69 0.67 2.57 0.67 2.62 0.65 2.67 0.71 2.63 0.63 

(ذةؼسنذ ًةحذظثهً رذ ديذتس صسِدةثزذتسفّدثخ رذ ديذؼ  دعذتس ؽدثتزذ32 صد مذلمذتسؽهةإذ)

ِدد ستزذ دد اعًذعمددرذدعمددرذلصسِددظذذ31شدجددث،ذس صغ ددًذتس ًـمددرذتسصجم   ددردذـ ددطذـ ددمسذ ةددرذتسمدددًذذ

(دذةدل ًتذ ةرذ2..5ِ ستزذذخ صسِظذـّثخيذ)ذ31تح ذلمذذ-2(ذشالهثذ ةرذتسمدًذذلمذ2..5ـّثخيذ)

(ذةسصفه دهذ   دثذاوتذاثمدسذتس،دًةحذخد مذتس صسِدةثزذ.122ِد ستزدذخ صسِدظذـّدثخيذخمدغذ)ذ2تح ذلدمذ

شد ذشةد دقذشفم د ذتسصددث مذتمـددثنيدذ(ذα≤ذ0.05)تسفّدثخ رذوتزذنتسدرذاـ دثب رذع دهذلّدصسىذتسهتسدرذ

ذ(ذت شي:ذ.3ةؼث زذمصثبؽهذا ثذ يذتسؽهةإذ)

 (:  تحهٛم انتجبٍٚ األحبد٘ العتزبثبد أفشاد عُٛخ انذساعخ تجعبً نًتغٛش عُٕاد انخجشح46 رذٔل 
لّصسىذ

 تسهتسر

لصسِظذ ح  رذس

 تس ًخجثز

نيؼثزذ

 تسفً ر

لؽ سنذ

 تس ًخجثز

 تس ؽثتز ل هيذتسصدث م

0.021* 

 

3.895 

 

 انتيذذتس ستينذتس ثن ر خ مذتس ؽ سعثز 3.530 2 1.765

 نتل ذتس ؽ سعثز 139.114 307 453.

 تسكمي 142.644 309 

0.069 

 

2.704 

 

 خ مذتس ؽ سعثز 2.402 2 1.201

 نتل ذتس ؽ سعثز 136.357 307 444. تممرةرذتس هيِ ر

 تسكمي 138.759 309 

0.096 

 

2.359 

 

 خ مذتس ؽ سعثز 1.987 2 993.

 نتل ذتس ؽ سعثز 129.285 307 421. تِصًتش ؽ ثزذتسصهي ُ

 تسكمي 131.271 309 

0.060 

 

2.846 

 

 خ مذتس ؽ سعثز 2.843 2 1.421

 نتل ذتس ؽ سعثز 153.320 307 499. تس صثخجرذةتسص    

 تسكمي 156.162 309 

 تسكمي خ مذتس ؽ سعثز 2.593 2 1.296 3.287 0.039*
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  نتل ذتس ؽ سعثز 121.067 307 394.

 تسكمي 123.660 309 

ةؼسنذ ًةحذوتزذنتسدرذاـ دثب رذع دهذلّدصسىذعه ذ(ذدعالدذاسرذ16تس صثبػذ يذتسؽهةإذ)ذشر ً

ش ه ًذد ًتنذع  درذتسهيتِدرذسهيؼدرذتِدصمهت ذحدثنذذتس دهتيَذ ديذلفث ادرذنيؽرذ(ذ يذα≤ذ0.05تسهتسرذ)

تس  ث ذس هل ذتس   رذتس ضث رذ يذش    ذدنت ذتس جم  مذلمذةؼنرذماًه ذشدجث،ذس صغ ًذِد ستزذتسمددًذذ

رذلؽددثتزذتممردةرذتس هيِدد ردذةتِددصًتش ؽ ثزذتسصدهي ُدذةتس صثخجددرذةتسص  دد  دذذ ديذـدد مذظنددًزذعمد

(دذ3.895 ددًةحذوتزذنتسددرذاـ ددثب رذعمددرذلؽددثإذانتيذذتس ددستينذتس ثن ددردذـ ددطذخمغددسذح  ددرذسذ)

(دذةلّدصسىذ1.512ةعمرذتسهيؼرذتسكم رذسم ؽثتزذذـ طذخمغسذح  رذسذ) (د0,021ةلّصسىذنتسرذ)

(دذةسد ددثنذتس،دًةحذخدد مذتس صسِدةثزذتسفّددثخ رذشد ذتِددصمهت ذتس  ثيمدثزذتسدجه ددرذخةً  ددرذ0.039نتسدرذ)

ذ(ذت شيذ:ذ32(ذا ثذ يذتسؽهةإذ) Scheffe)ر ، هذ

 اختجبس شٛفّٛ نهًقبسَبد انجعذٚخ تجعب نًتغٛش عُٕاد انخجشح.: (44رذٔل  
 ظثمسي لصسِظ تخصهتبي تس،ةثز تس ؽثإ

انتيذذتس ستينذ

 تس ثن ر

 1.111  - (5.13)ذ2تح ذلمذ

 - -   (2,73)ذ31تح ذلمذذ-2

 - - - (2.72  اعًذ) 10

 1.155 - -- (2..5)ذ2تح ذلمذ تسهيؼرذتسكم ر

 -- -- -- (2,65)ذ31تح ذلمذذ-2

 -- -- -- (2.67  اعًذ) 10

(ذدعددالدذةؼددسنذ ددًةحذوتزذنتسددرذاـ ددثب رذع ددهذلّددصسىذ32 صددد مذلددمذتس صددثبػذ دديذتسؽددهةإذ)

ِدد ستزذ د اعًذعمددرذلؽدثإذانتيذذتس ددستينذذ31ِد ستزذة ةدرذذ2(ذخد مذ ةددرذتحد ذلددمذαذ0.05≥تسهتسدرذ)

ِ ستزذ  اعًدذةخ صسِظذذ31(ذةاثمسذتس،ًةحذس ثسؿذ ةرذ0,032ـ طذاثنذلّصسىذتسهتسرذ)تس ثن رذذ

ا دثذدظندًزذتس صدثبػذذد(2,39ِد ستزذ)ذ2(دذ يذـ مذاثنذلصسِظذتسمدًذذتح ذلمذ5.25ـّثخيذخمغذ)

ِد ستزدذذة ةدرذذ2(ذخ مذ ةرذتح ذلمذαذ0.05≥نتسرذاـ ثب رذع هذلّصسىذتسهتسرذ)ةؼسنذ ًةحذوتزذ

(دذةاثمددسذ0.041ـ ددطذاددثنذلّددصسىذتسهتسددرذ)ِدد ستزذ دد اعًذعمددرذتسهيؼددرذتسكم ددرذسم ؽددثتزدذذ31

(دذ ديذـد مذادثنذلصسِدظذتحد ذ2..5دذةخ صسِظذـّثخيذخمغذ)ِ ستزذ  اعًذ(31تس،ًةحذس ثسؿذ ةرذ)

ذ. (2..5ِ ستز)ذ2لمذ

دنذدحفثجذتسمدًذذتسةس مرذه ذداعًذانيتاثذس ،دثه  ذتس   درذتس ضدث رذدذتس ص ؽرذحهذشجسنذاسرذةهى

 يذتس هتيَذِسىذلثذشجمقذل نثذخثس ستينذتس ثن رذسم هيِرذلمذلد درذةدظدثضذةحد ثمرذذشةد  نثةتس ثزذ

هذ يذٌ ثنذذةا ، رذشسظ ،هذشسظ ،ثذع م ثذسمهلرذتسج م رذتسصجم  ردذةتِصغالإذتس د رذتس هيِيذةلفصس ثش

تس،ثعم رذتسصهي ّ رذ يذتس هيِردذلمذلالإذاعثنذذشًش حذتسغًسذتس ، رذةطً  درذؼمدسَذتسةدالجذةدذ

ةشسظ فذتسص   ثزذتسصًخس ردذةتِصغالإذتسّدثـثزذتس هيِد رذ ديذش ، دىذتممردةردذةادىسحذتسمدًةغذلدمذ

داعدًذـهتظدرذش دس ذعمدرذتِصًتش ؽ ثزذتسص  د  ذتسص م ه درذتس ثب درذعمدرذتس مد ذةتسسيحدردذاسدرذتِدصًتش ؽ ثزذ

تتِص  ددث دذةح ددثَذتسددصجم ذتسددىتشيذسددهىذتسةثسددحدذةش،ج دد ذلمددفذتتمؽددثٌدذةتتمص ددثإذلددمذتس ّددصس ثزذ

(ذ2007تس جً  رذتسهم ثذاسرذتس ّصس ثزذتس جً رذتسجم ث.ذةشص،قذهىدذتس ص ؽرذلعذمصثبػذنيتِرذي  ذتسجمدي)

ذةتسصيذدرثيزذاسرذةؼسنذ ًةحذس ثسؿذ ةرذتسمدًذذتس صسِةر.

 انًؤْم انعهًٙ: انفشٔق ثٍٛ انًتٕعطبد تجعبً نًتغٛش ذ-غ

سمكرددفذعددمذتسهتسددرذتإلـ ددثب رذسم،ددًةحذخدد مذلصسِددةثزذش دده ًذد ددًتنذع  ددرذتسهيتِددرذسهيؼددرذ

تِصمهت ذحثنذذتس هتيَذ يذلفث ارذتس  ث ذس هل ذتس   رذتس ضث رذ يذش    ذدنت ذتس جم  مذلدمذةؼندرذ

ذ(t.test)تلصددددثيذ)ز(ذتّصمنت ذشدد ذ  نذ هدد ذتسجم ددديدذتلددصالسذلصغ دددًذتس ذاسدددرجٌىذُتسصيذصماددًه ذة

ذ(ذت شي:ذ31سم  ثيمرذخ مذلصسِة مذلّص م مذا ثذ د مذتسؽهةإذ)
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ذاعتخذاو انقًٛخ انًضبفخ نذسرخ(:  اختجبس  د( العتزبثبد أفشاد عُٛخ انذساعخ 48رذٔل  

 تجعبً نًتغٛش انًؤْم انعهًٙ
 (522ي سَ)خكثسس (21نيتِثزذعم ث) تلصدثيذس ، م تلصدثيذز

لّصسىذ تس ؽثتز

 تسهتسر
 ح  رذز

لّصسىذ

 تسهتسر

تتمفًتسذ ح  رذس

 تس ج ثيي

تس صسِظذ

 تسفّثخي

تتمفًتسذ

 تس ج ثيي

تس صسِظذ

 تسفّثخي

 انتيذذتس ستينذتس ثن ر 2.67 691. 2.79 621. 1.572 0.211 1.193 2341.

 يِ رتممرةرذتس ه 2.53 651. 2.74 721. 0.023 0.881 2.027 *0441.

 تِصًتش ؽ ثزذتسصهي ُ 2.59 641. 2.74 661. 0.038 0.846 1.565 1191.

 تس صثخجرذةتسص     2.65 701. 2.76 751. 0.010 0.922 999. 3191.

 تسكمي 2.60 621. 2.75 631. 0.185 0.668 1.583 1141.

هذلّدصسىذ(ذدعالدذاسرذعه ذةؼسنذ دًةحذوتزذنتسدرذاـ دثب رذع د31شر ًذتس صثبػذ يذتسؽهةإذ)

ش ه ًذد ًتنذع  رذسهيؼدرذتِدصمهت ذحدثنذذتس دهتيَذ ديذلفث ادرذتس  دث ذنيؽرذ(ذ يذαذ0.05=تسهتسرذ)

عمدرذس هل ذتس   رذتس ضث رذ يذش  د  ذدنت ذتس جم د مذلدمذةؼندرذمادًه ذشدجدثذس صغ دًذتس  هد ذتسجم ديذ

دذتِدثزذتسجم دثؼ  عذتس ؽثتزذلثذعهتذلؽثإذتممرةرذتس هيِ ردذةحدهذؼدث زذتس،دًةحذس دثسؿذ ةدرذتسهي

ةحهذ جٍىذوسحذاسرذانيتكذ ةرذتسهيتِثزذتسجم ثذس ،نس ذتس   رذتس ضث رذ يذتسص    ذةتس ثزذشةد  دهذداعدًذ

ذلمذ ةرذتسدكثسسي سَذخفك ذتسهيتِرذةتتطالنذعمرذتسهيتِثزذتس  هتم رذ يذهىتذتسؽثمح.

 عذد انتاليٛز فٙ انًذسعخ: انفشٔق ثٍٛ انًتٕعطبد تجعبً نًتغٛش 

تسهتسددرذتإلـ ددثب رذسم،ددًةحذخدد مذلصسِددةثزذش دده ًذد ددًتنذع  ددرذتسهيتِددرذسهيؼددرذسمكرددفذعددمذ

تسصيذدذةشةد قذتس ّث سرذتإلنتي رذسهىذانتيذذتسصجمد  ذ ديذل ة درذتسدثـدرذلدمذةؼندرذمادًذحدثنذذتس دهتيَ

سم  ثيمدرذذ(t.test)تلصددثيذ)ز(ذتّصمنت ذشد ذ  نذاسرذتلصالسذلصغ ًذعهنذتسصالل ىذ يذتس هيِدردذجٌىذُص

ذ(ذت شي:ذ33سِة مذلّص م مذا ثذ د مذتسؽهةإ)خ مذلص

 اعتخذاو انقًٛخ انًضبفخ نذسرخ(:  اختجبس  د( العتزبثبد أفشاد عُٛخ انذساعخ 24رذٔل  

 .عذد انتاليٛز فٙ انًذسعختجعبً نًتغٛش 
 (254)311تح ذلمذ (.2  اعً)ذ311 تلصدثيذس ، م تلصدثيذز

لّصسىذ تس ؽثتز

 تسهتسر
 ح  رذز

لّصسىذ

 رتسهتس

تتمفًتسذ ح  رذس

 تس ج ثيي

تس صسِظذ

 تسفّثخي

تتمفًتسذ

 تس ج ثيي

تس صسِظذ

 تسفّثخي

 انتيذذتس ستينذتس ثن ر 2.64 641. 2.91 791. 3.239 0.073 2.727 *0071.

 تممرةرذتس هيِ ر 2.53 651. 2.75 0.72 297. 0.586 2.233 *0261.

 ِصًتش ؽ ثزذتسصهي ُت 2.56 601. 2.86 781. 1.700 180 .0 3.138 *0021.

 تس صثخجرذةتسص     2.63 681. 2.87 801. 1.748 0.187 2.393 *0171.

 تسكمي 2.58 601. 2.84 691. 1.226 0.269 2.766 *0061.

(ذدعالدذاسرذةؼسنذ ًةحذوتزذنتسرذاـ ثب رذع هذلّدصسىذتسهتسدرذ33شر ًذتس صثبػذ يذتسؽهةإذ)

هيتِرذسهيؼرذتِصمهت ذحثنذذتس هتيَذ يذلفث ارذتس  دث ذش ه ًذد ًتنذع  رذتسنيؽرذ(ذ يذαذ0.05=)

س ددهل ذتس   ددرذتس ضددث رذ دديذش  دد  ذدنت ذتس جم دد مذلددمذةؼنددرذماددًه ذشدجددثذس صغ ددًذعددهنذتسصالل ددىذ دديذ

(ذطثسحذ  اعًدذةحهذشجٍىذهىدذتس ص ؽرذاسرذدنذتس هتيَذتسصيذ   ذطالخندثذ311تس هيِرذةس ثسؿذ ةرذ)

رذةتسدج هذذعمذلًاٍذانتيذذتسصجمد  دذةخثسصدثسيذش صدثٌذخجده ذشدس ًذ(ذطثسحذهيذتس هتيَذتس ثب 311عمذ)

تإللكثمثزذ  نثذِسىذتس ثن رذدةذتسدردً ردذةعده ذتِدص ًتيذتس جم د مذ  ندثذخّدحذتس  د ذدةذشدًكذتسج د دذذ

ةحمرذتس صثخجرذدـ ثمثذلمذانتيذذتسصجم  ذل ثذ ؽج ذتس  ثيِثزذتسص م ه رذ ديذتسصدهي ُذةتسص  د  ذةتممردةرذ

دذا ثذدنذتسد ث ذتس هيِيذ يذتسغثسحذ كسنذلّص ؼًدةحهذش،ًنزذهىدذتسهيتِرذخندىتذتس صغ دًذهيذتسّثبهذ

ذـ طذس ذ ؽهذتسدثـعثنذديذنيتِرذلمذتسهيتِثزذتسّثخ رذحهذش ثةسسذهىتذتس صغ ً.
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 يهخض انُتبئذ: 

تِددصمهت ذحددثنذذتس ددهتيَذ دديذلفث اددرذتس  ددث ذس ددهل ذتس   ددرذتس ضددث رذ دديذش  دد  ذدنت ذ دنذنيؼددر .3

(دذذ1..5مذلددمذةؼنددرذماددًه ذؼددث زذخهيؼددرذش دده ًذلصسِددةردذةخ صسِددظذـّددثخيذخمددغذ)تس جم دد 

ذ(دذذةؼث زذتس ؽثتزذلًشدهذش ثٌس ثذعمرذتس فسذت شي:ذذ1..1ةتمفًتسذلج ثييذل هتيدذ)

 (ذةتمفددًتسذ3..5لؽددثإذانتيذذتس ددستينذتس ثن ددرذذخهيؼددرذش دده ًذلصسِددةردذخ صسِددظذـّددثخيذخمددغذ)ذ

 (.2..1لج ثييذل هتيدذ)

 (ذةتمفدًتسذلج دثييذ2..5س صثخجرذةتسص  د  ذخهيؼدرذش ده ًذلصسِدةردذخ صسِدظذـّدثخيذخمدغذ)لؽثإذت

ذ(.1.23ل هتيدذ)

 (ذةتمفددًتسذ5..5لؽددثإذتِددصًتش ؽ ثزذتسصددهي ُذخهيؼددرذش دده ًذلصسِددةردذخ صسِددظذـّددثخيذخمددغذ)

ذ(.2..1لج ثييذل هتيدذ)

 (ذ5.22لؽثإذتممرةرذتس هيِ رذخهيؼرذش ه ًذلصسِةردذخ صسِظذـّثخيذخمدغذ)ةتمفدًتسذلج دثييذ

ذ(.2..1ل هتيدذ)

(ذ ديذنيؼدرذذα≤ذ(0.05دظنًزذتس صدثبػذةؼدسنذ دًةحذوتزذنتسدرذاـ دثب رذع دهذلّدصسىذتسهتسدرذ .5

تِصؽثخثزذد ًتنذع  رذتسهيتِرذسهيؼرذنيؼرذتِصمهت ذحثنذذتس هتيَذ يذلفث ادرذتس  دث ذس دهل ذ

س ًـمدرذتسصجم   درذعمدرذتس   رذتس ضث رذ ديذش  د  ذدنت ذتس جم د مذلدمذةؼندرذمادًه ذشدجدثذس صغ دًذت

ذلؽثتزذانتيذذتس ستينذتس ثن ردذةتِصًتش ؽ ثزذتسصهي ُدذةتسهيؼرذتسكم رذس ثسؿذتس ًـمر.

(ذ ديذنيؼدرذذα(0.05 ≥دظنًزذتس صدثبػذةؼدسنذ دًةحذوتزذنتسدرذاـ دثب رذع دهذلّدصسىذتسهتسدرذ .1

ل ذتس   درذتِصؽثخثزذد ًتنذع  رذتسهيتِرذسهيؼرذتِصمهت ذحثنذذتس هتيَذ يذلفث ارذتس  دث ذس ده

تس ضث رذ يذش    ذدنت ذتس جم  مذلمذةؼنرذماًه ذشدجثذس صغ ًذِ ستزذتسمدًذذعمدرذلؽدثإذذانتيذذ

 ِ ستزذ  اعً.ذذ31تس ستينذتس ثن ردذةتسهيؼرذتسكم رذ ةرذ

(ذ ديذنيؼدرذذα≥1.12دظنًزذتس صثبػذةؼدسنذ دًةحذوتزذنتسدرذاـ دثب رذع دهذلّدصسىذتسهتسدرذ) .5

هيؼرذتِصمهت ذحثنذذتس هتيَذ يذلفث ارذتس  دث ذس دهل ذتس   درذتِصؽثخثزذد ًتنذع  رذتسهيتِرذس

تس ضددث رذ دديذش  دد  ذدنت ذتس جم دد مذلددمذةؼنددرذماددًه ذشدجددثذس صغ ددًذتس  هدد ذتسجم دديذعمددرذلؽددثإذ

 تممرةرذتس هيِ رذس ثسؿذ ةرذتسهيتِثزذتسجم ث.ذذ

يؼدرذ(ذ ديذنذα≥1.12دظنًزذتس صثبػذةؼدسنذ دًةحذوتزذنتسدرذاـ دثب رذع دهذلّدصسىذتسهتسدرذ) .2

تِصؽثخثزذد ًتنذع  رذتسهيتِرذسهيؼرذتِصمهت ذحثنذذتس هتيَذ يذلفث ارذتس  دث ذس دهل ذتس   درذ

تس ضث رذ يذش    ذدنت ذتس جم  مذلمذةؼنرذماًه ذشدجثذس صغ ًذعهنذتسصالل دىذ ديذتس هيِدرذةعمدرذ

 طثسحذ  اعً.ذ311ؼ  عذلؽثتزذتمنتذذةتسهيؼرذتسكم رذس ثسؿذذ

 تٕطٛبد انذساعخ:  

 : تس صثبػذتسصيذشسحمسذاس نثذتسهيتِرذ إنذتسدثـعثنذ سح ثنذخ ثذ ميذ يذوس 

دنذ ّددصغ ذتس جمدد ذتسّددثـثزذتس صددس ًذذنتلدد ذتس د ددرذتس هيِدديذسمهلددرذتسج م ددرذتسصجم   ددرذةتسةددالجذ -

ذةيخظذتسؽثمحذتس اًيذخثسج ميذلمذلالإذشهي حذتسةالجذع م ث،ذعمرذلثذشجم سدذماً ث،.ذ

ًذعدمذتمؼدٍت ذتسصديذشفصدثغذاسدرذذحد ثمرذ ديذتس هيِدرذلدمذدؼندٍذذتس صثخجرذتسهةي درذةش ده  ذش دثي  -

 ةدنةتزذشمه ذتسج م رذتسصجم   ر.ذ

شسؼ ددهذحددثنذذتس ددهتيَذتس جم دد مذسص ، ددىذلرددثي عذشًخس ددرذلًشدةددرذخددثس  ًيتزذتسهيتِدد رذنتلدد ذ -

 تس هيِرذعمذطً قذةوعذخًتلػذةلةظذٌل  رذسنىدذتس رثي ع.ذ

 ٍ ثيتزذخ مذتس جم  مذنتل ذتس هيِر.ذدنذ  ا ذحثنذذتس هتيَذخًتلػذسصدثنإذتس -

 شسؼ هذتس جم  مذسالِص،ثنذذذلمذتسصغى رذتسًتؼجرذعمذدنت ذتممرةرذ يذتشمثوذتس ًتيتز.ذ -

شسؼ دددهذتس جم ددد مذتممردددةرذتسةالخ دددرذ ددديذتس هيِدددرذسص   دددرذؼ  دددعذؼستمدددحذرم ددد رذتسةثسدددحذ -

 تتؼص ثع رذةتسؽّ  رذةتسج م رذةتسًةـ ر.ذ
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س جم د مذسألمردةرذتسصديذشّدثعهذ ديذشف  دقذش ده ذـ   ديذ ديذؼدسهًذ صثخعذحدثنذذتس دهتيَذش ، دىذت -

 تسج م رذتسصجم   ر.ذ

دنذ صثخعذذحثنذذتس هتيَذع م دثزذش  د  ذدنت ذتسةدالجذ ديذتممردةرذتس هيِد رذتس مصم،درذلدمذحدد ذ -

 تس جم  م.ذ

 

 

 

 قبئًخ انًشارع

 أٔال:  انًشارع انعشثٛخ
ٔسقخ عًم ةيذتس ـ رـًتزذتسصجم   رذ يذش    ذدنت ذتس ـ ِّـثزذتسصجم   ـر.ذ(.ذن.513اخًته  دذه ث ذرفثزذ)

ذسمجمس ذذيقذيخ  نهًؤتًش انعشثٙ انذٔنٙ انغبدط نضًبٌ رٕدح انتعهٛى انعبنٙ. ذتسّسنتن ؼثلجر

  دًت ً.ذ33ذ-3ةتسصك سسسؼ ث.

ذ) ذتسه م ذعال  ذ ذع5132د سجد ذ ذتس  ، ر ذتتظًتب ر ذسمدًتلػ ذتس ضث ر ذتس   ر ذش     ذتسةالجذذذذذذذذذذذذذذذ(. ذدنت  مر

ذ.111ذ-131(د52)12دانًزهخ انًظشٚخ نهذساعبد انُفغٛخخثس ًـمرذتتخصهتب ر.ذ

ذ) ذلف ه ذ5112خّ سمي ذ دنٛم عًهٙ( سثظ تخطٛظ انًٕاسد   تًُٛخ يٓبساد تخطٛظ انًٕاسد انجششٚخ(.

ذ.ذتس ثهًذ:ذذت صًتكذسم رًذةتسصسٌ ع.انجششٚخ ثبنتخطٛظ االعتشاتٛزٙ نهًُظًخ

ذ.ذع ـثن:ذذنتيذتس،كً.ذانقٛبط ٔانتقٛٛى انتشثٕ٘ انحذٚج(.ذذ5115)ذتسهةًِيدذذيترهذـ ثن

لهل ذش    ذتس   رذ((.ذدُِذش    ذدنت ذتس صجم ذةح ثَذ جثس رذتس  ِّرذتسصجم   رذ5135رفثشهدذح،ث ذتـ ه)

ذ.311ذ-325(دذ13.ذؼثلجرذتإللثيتزذتسجًخ رذتس صفهذدذ)انًزهخ انذٔنٛخ نألثحبث انتشثٕٚخ.ذ)تس ضث ر

ذعمي ذخم ذعدههللا ذخم ذعمي ذتسر كد ذ5131)ذيإ دٔس انتقٛٛى انشبيم نهًذسعخ فٙ تحغٍٛ أداء يذٚش٘ (.

ذلثؼّص ً)ذ.انًذاسط االثتذائٛخ فٙ انًزبنٍٛ انفُٙ ٔاإلداس٘ ثًُطقـخ عـغٛش انتعهًٛٛـخ ذذ(ديِثسر

ذ.ؼثلجرذتس محذلثسهدذتس  مكرذتسجًخ رذتسّجسن ر
(.ذذش    ذدنت ذتسةمدرذتس جم  مذ يذام ثزذتسصًخ رذخؽثلجرذ5112)ذهتيدذذمثبمرذمؽ حيؼحدذذتسمٍمذِكًدذذمثؼي

ذ ي ذذتمح ر ذتس ّص د  ذس جم  ذتسالٌلر ذتسك،ث ثز يزهخ انتشثٛخ انعهًٛخ تظذسْب انزًعٛخ ذ–وس 

ذ(.5)ذ1دذذام رذتسصًخ رذؼثلجرذع مذر ُدذانًظشٚخ نهتشثٛخ انعهًٛخ

ذـسيَذسم رًذةتسصسٌ ع.ذداء انعبيهٍٛ. اإلعكُذسٚخ:  ٔتقٛٛى أقٛبط (.ذ5111تس  ً يدذلف ه)

األداء انٕظٛفٙ نًذٚش٘ انًذاسط انخبَٕٚخ فٙ األسدٌ ٔعالقتّ ثًغتٕٖ انتٕتش (.ذ5115مؽثؾذ)، تسؽًتن م

ذا ًذل رسيذ(ٔاعتخذاو يٓبساد انتعبيم يعٓب ذناصسيتد ذ،ع ثن، ؼثلجرذع ثنذتسجًخ ر، .)دطًةـر

ذتمينن.

 تس   ر سٍ ثنذ ل صًـر شًخس ر انتي ر (.ذذاِصًتش ؽ ر5133)ذل ة،ر الميدذذتم ثي؛ذتسك  حدفي ـّمدذل ثإ

ذ ي انتيذ خثِصمهت  تس ضث ر ذ له  ر  ي تسمثحر تس هتيَ تس جً ر  يزهخ دساعبد انعهٕوع ثن.

ذ.3523ذ-3551ذ(د11)ذ5تسؽثلجرذتمينم ردذع ثندذانتشثٕٚخ، 

ذ)  ذيؼ  ذ ذ5135لثسهد ذلثؼّص ًذا ًذانجششٚخ عهٗ أداء انعبيهٍٛأحش َظبو يعهٕيبد انًٕاسد (. ذيِثسر (.

ذ.ل رسيذ(دذؼثلجرذةيحمردذتسؽٍتبً
https: //www.ut.edu.sa/documents                    ذ5132/ذ1/ذ51ذ

ذتسهِسحي ذعثرسيذاخًته   ذ5131)ذع هد انتخطٛظ نتطٕٚش أداء انًذسعخ االثتذائٛخ فٙ ضٕء يؤششاد  (.

ذام رذتسصًخ ردذذؼثلجرذخ نث.ذ(دؼّص ًذا ًذل رسيذ.ذ)يِثسرذلثانقًٛخ انًضبفخ

 يذاسط فعبنٛخ انًضبفخ نتقٛٛى انقًٛخ قٛبعبد العتخذاو انتخطٛظ (.ذ.511)ذس مرذلف هذـّ ي تسجالد دخس

ذتمينن. ع ثند تمينم رد تسؽثلجر ل رسيذ(د ا ً يِثسرذناصسيتد)ذن.األسد فٙ انذٔنٛخ انغٕث ٔكبنخ

ذـّ  ذلف ه ذس مر ذ ذتسجالد ذ)دخس يفبْٛى  سؤٖ فٙ اإلداسح ٔ انقٛبدح انتشثٕٚخ ثٍٛ األطبنخ ٔ  (.5131ي

ذ.ذع ثن:ذذنتيذةتب ذذسم رًذةتسصسٌ ع.انحذاحخ

.ذع ثن:ذذنتيذانًذخم إنٗ إداسح انًعشفخ(.ذ.511)ذتسجميدذعدهذتسّصثيذةح ه مؽيدذذعثلًدذةتسج ًيدذاّثن

ذتس ّ ًذذسم رًذةتسصسٌ ع.
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انقٛبط ٔانتقٛٛى انتشثٕ٘ ٔانُفغٙ، أعبعٛبتّ، ٔتطجٛقّ،  ٔتٕرٓبتّ (.ذ5111عال دذحالؾذتسه مذلف سن)

ذ.ذتس ثهًذ:ذذنتيذتس،كًذتسجًخي.انًعبطشح

يِثسرذلثؼّص ًذا ًذ)ذ.تقٛٛى أداء انعبيهٍٛ ثبعتخذاو ثطبقخ األداء انًتٕاصٌ(.ذ5131عدهذتس ثنيدذحثسفي)ذ

 ل رسيذ(دؼثلجرذحثحهيذلًخثؾذةيحمهدذتسؽٍتبً.

ذرشٚذح األٚبو (.تس   رذتس ضث رذل رًذتمنت ذتس،جثإذ يذش    ذتس هتيَ.ذ5135)ذ عدهذهللاذتسغص دذذمسيذذدـ ه

ذ..513/ذ3/ذ35خصثي كذذ/http: //www.alayam.com/alayam/local (،(7573 تسجهنذ

 ةتب  نتي:ذع ثن .يتكبيم يُٓزٙ اإلعتشاتٛزٛخ يُظٕس اإلداسح(.5112) اني ُ ةةتب د طثهًد تسغثسديد

ذ.سم رً

ذ.ذخ ًةز:ذذنتيذحثني.نغبٌ انعشة(.ذ5131لف هذخمذلكً ذخمذعمرذ) مذل اسيدتخ

ذمثهه) ذتسّجسن ر5131تس سِرد ذتسجًخ ر ذخثس  مكر ذتمهم ر ذتس هتيَ ذدنت   تس غًجد.يزهخ األحٛبء، (.ش    

ذ.23ذ-.1(دذ32)

ذيذةتسصةٌ ع.نتيذتس  ثهػذسم ر.ذع ثن:ذذإداسح انًعسفخ انًفبْٛو انُظو انتقُٛبد(.ذ5112ّجن)ذدذ ثّ ن

ذـه ه) . تقٛٛى األداء انتذسٚغٙ ألعبتزح انشٚبضٛبد فٙ انتعهٛى انخبَٕ٘ فٙ ضٕء أعهٕة (5113 سِفد

 .حّ ة  هدذتسؽٍتبًذ-)يِثسرذلثؼّص ًذا ًذل رسيذ(ذؼثلجرذل صسييانكفبٚبد انٕظٛفٛخ، 

ذ) ذتسًـ م ذعده ذ5133تس   يدلنث ًتٕعطخ ثًذُٚخ تقٛٛى أداء يعهًبد انتشثٛخ انفُٛخ فٙ انًشحهخ ان(.

.)يِثسرذلثؼّص ًذا ًذل رسيذ(دؼثلجرذتإللث ذلف هذخمذانشٚبع فٙ ضٕء يعبٚٛش انزٕدح انشبيهخ

 ِجسندذتسً ثض.

ذمستإذ) ذد ذ5131م ً ذتسجثسي. ذتس  ِّيذس  ِّثزذتسصجم   ذ يذشفّ مذتمنت  ذتسصؽثيجذتمؼ د ر انًؤتًش (.

ْبد انحذٚخخ فٙ تطٕٚش األداء انًؤعغٙ انعهًٙ انغُٕ٘ انعشثٙ انخبيظ، انذٔنٙ انخبَٙ:  "االتزب

ذتس سع رذٔاألكبدًٚٙ فٙ يؤعغبد انتعهٛى انعبنٙ انُٕعٙ فٙ يظش ٔانعبنى انعشثٙ ذتسصًخ ر ذام ر د

ذدخً  .ذ32-35خثس   سيذدذؼثلجرذتس   سيذدذ

ذ.ذع ثن:ذذذنتيذٌهًتنذسم رًذةتسصسٌ ع.إداسح انًٕاسد انجششٚخ(.ذ5113م ًذهللادذـ ث)ذ

ذ.تس ثهًذ:ذذلًاٍذشةس ًذتمنت ذةتسص   ر، (5.)طيٓبساد إداسح األداء(.ذ3333تسغ يذ)ذلف هذعده، هالإ

ذ ذاِ ثع  ) ذتسّ ه ذ5115ةهديد ذتس جم  ذدنت  ذ يذش     ذتشؽثهثزذلجثحًذ انشاثع عشش  انًؤتًش انعهًٙذ–(.

ذ يذنهزًعٛخ انًظشٚخ نهًُبْذ ٔطشق انتذسٚظ ذتسصجم   ذتمنت (ذ)ل ثهػ ذل،نس  ذع مذذ-وس  ؼثلجر

ذذ  سس س.ذذ52ذ—55ذ– ُذتس ثهًذذر
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