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ِٓ  داء اٌخطٛط اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خوفبءح أص٠بدح  ثٙذف داء االسزشار١غٟ  رم١١ُ األ

 دساسخ ١ِذا١ٔخ - ٚعٙخ ٔظش اٌعب١ٍِٓ

 فٙذ ِبٔع فٙذ اٌؾ١بْ

 

 اٌٍّخض

رم١١ُ االداء االعزشار١غٟ ثٙذف ٠زٕبٚي اٌجبؽش فٟ ٘زٖ اٌذساعخ اٌزٟ ػٕٛأٙب "

اٌؼاللخ ث١ٓ رم١١ُ  "ص٠بدح وفبءح أداء اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌؼب١ٍِٓ 

األداء االعزشار١غٟ ٚص٠بدح وفبءح األداء فٟ ششوبد اٌط١شاْ ٚاٌزٟ رؼذ ِٓ أُ٘ 

اٌمطبػبد فٟ اٌذٌٚخ ٚرشفغ ِٓ ِغزٛٞ الزظبد٘ب ٠ٚؾبٚي اٌجبؽش ِٓ خالي ٘زٖ 

ساعخ رٛػ١ؼ ِفَٙٛ ٚخظبئض ِٚؼٛلبد رم١١ُ األداء االعزشار١غٟ ِٚذٞ رأص١شٖ اٌذ

 ػٍٝ ص٠بدح وفبءح األداء. 

٘ذفذ ٘زٖ اٌذساعخ إٌٝ ِؼشفخ أُ٘ اٌؼٛاًِ ٌزم١١ُ األداء االعزشار١غٟ ِٚذٞ ٚ

اال٘زّبَ ثذػُ ٚرٛف١ش رٍه اٌؼٛاًِ ٚرؾذ٠ذ األصش ث١ٓ رم١١ُ األداء االعزشار١غٟ ٚدػُ 

األداء فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ، ِغ ٚػغ ػذد ِٓ اٌزٛط١بد اٌزٟ  ص٠بدح وفبءح

 ٠ّىٓ أْ رف١ذ اٌم١بداد اإلداس٠خ فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ.

ٚرغؼٝ اٌذساعخ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ إٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼاللخ ث١ٓ رم١١ُ األداء 

األ٘ذاف االعزشار١غٟ ٚص٠بدح وفبءح األداء، ِذٜ رٛفش اٌخطؾ االعزشار١غ١خ ٚ

االعزشار١غ١خ اٌّغزمج١ٍخ ٚرم١١ّٙب ٌزؾم١ك أ٘ذافٙب، ٚ٘ٛ ِب ٠ىشف ػٓ رأص١ش رم١١ُ األداء 

االعزشار١غٟ فٟ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌفشص ٚاٌّخبؽش فٟ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ فٟ ص٠بدح وفبءح 

األداء، ِٚٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ، رٙذف اٌذساعخ إٌٝ إثشاص أ١ّ٘خ رطج١ك ِّٚبسعخ رم١١ُ 

االعزشار١غٟ فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ، ِّب ٠ف١ذ اٌّغئ١ٌٛٓ فٟ اٌخطٛؽ  األداء

 اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ فٟ اٌزؼشف إٌٝ ٚالغ رم١١ُ األداء االعزشار١غٟ ٌذ٠ُٙ.
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اعزخذَ اٌجبؽش ِٕٙظ اٌزؾ١ًٍ اٌٛطفٟ ٌٕزبئظ اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ، ِغ اعزمظبء ٚ

( ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌزٟ 533اعخ )ِٓ خالي اعزّبسح اعزج١بْ رُ رٛص٠ؼٙب ػٍٝ ػ١ٕخ اٌذس

 اػزّذ ف١ٙب اٌجبؽش أعٍٛة اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌطجم١خ .

وّب أصجزذ إٌزبئظ طؾخ ع١ّغ اٌفشٚع اٌشئ١غ١خ ٚاٌفشػ١خ، وّب رٛطٍذ 

اٌذساعخ إٌٝ أْ ٕ٘بن ثؼغ اٌؼٕبطش األعبع١خ اٌالصِخ ٌزم١١ُ األداء االعزشار١غٟ 

اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ. ٚأٚطذ اٌذساعخ ٚاٌزٟ رغبُ٘ فٟ ص٠بدح وفبءح األداء ٌذٜ 

ثؼشٚسح اال٘زّبَ ثبٌؼٕبطش األعبع١خ اٌالصِخ ٌزم١١ُ األداء االعزشار١غٟ ٚاٌزٟ رغبُ٘ 

 فٟ ص٠بدح وفبءح األداء ٌذٜ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ.

 

Abstract:   

In this study entitled “Strategic Performance Evaluation 

for Increasing the Performance Efficiency of Kuwaiti Airlines 

from the Perspective of Employees”, the researcher addresses the 

relationship between strategic performance evaluation and 

increasing performance efficiency in airline companies, which 

are considered one of the most important sectors of the country 

and increase the level of its economy. In addition, the researcher 

tries through this study to clarify the concept, characteristics and 

barriers to strategic performance evaluation and the extent to 

which it affects increasing performance efficiency.  

This study aimed to identify the most important factors 

affecting strategic performance evaluation and the extent to 

which attention is paid to supporting and providing these factors, 

and determine the effect of strategic performance evaluation and 
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increasing performance efficiency of Kuwaiti airline companies 

with presenting a number of recommendations that can be useful 

for management leaders in Kuwaiti airlines.  

From the scientific aspect, the study identifies the 

relationship between strategic performance evaluation and 

increasing performance efficiency, the extent to which strategic 

plans and future strategic objectives are available, and their 

evaluation to achieve their objectives. In turn, this uncovers the 

effect of strategic performance evaluation in the internal 

environment and opportunities and risks in the external 

environment on increasing performance efficiency. On the other 

hand, from the practical aspect, the study aims to highlight the 

importance of implementing and practicing strategic performance 

evaluation in the Kuwaiti airlines, which is useful for the officials 

of Kuwaiti airlines in the identification of the reality of strategic 

performance evaluation in their companies. 

The researcher used the descriptive analytical method in 

reaching field study findings with questionnaires that were 

distributed to study sample (n=355) of employees. The researcher 

used random stratified sampling.  

The findings of study proved that all key hypotheses and 

sub-hypotheses are valid. In addition, the study showed that there 

are some key factors which are necessary for strategic 

performance evaluation and which contribute to increasing the 
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performance efficiency of Kuwaiti airlines. The study 

recommended that it is necessary to pay attention to the key 

factors required for strategic performance evaluation and which 

contribute to increasing the performance efficiency of Kuwaiti 

airlines.  

 

 :اٌّمذِخ

رؼذ ػ١ٍّخ رم١١ُ األداء ِٓ اٌؼ١ٍّبد االعزشار١غ١خ فٟ ِٕظّبد األػّبي ، رٌه 

رمف ػٍٝ ِذٜ رؾم١ك ِؼذالد ِٚؼب١٠ش األداء اٌّغزٙذفخ ، ٚاٌزؼشف ػٍٝ عٛأت أٙب 

ّ ػٍٝ عٛأت اٌمظٛس ٚاٌؼؼف ِٚؾبٌٚخ ػالعٙب،  اٌمٛح ٚرؼظ١ّٙب، ٚاٌزؼشف أ٠ؼب

ّ فٟ ؽذ رارٗ ٚإّٔب ٘ٛ أداٖ ػشٚس٠خ ٌٍزؾغ١ٓ اٌّغزّش ػٍٝ  ٚرم١١ُ األداء ١ٌظ ٘ذفب

 .أٚ ؽزٝ ػٍٝ ِغزٜٛ أداء فشق اٌؼًّ ِغزٜٛ أداء اٌفشد أٚ األداء اٌىٍٟ ٌٍّٕظّخ

فٍمذ ثذأد إٌّظّبد رٙزُ ثزم١١ُ األداء االعزشار١غٟ ثشىً ٚاعغ، ألٔٗ ٠ش١ش 

إٌٟ ِشؽٍخ ٘بِخ ٚؽ٠ٛ١خ ِٓ ِشاؽً اإلداسح االعزشار١غ١خ، إر ٠ؾبٚي اٌّذ٠شْٚ ِٓ 

زٖ خالي ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ االفزشاع ثبْ اٌخ١بس االعزشار١غٟ اٌزٞ رزجٕبٖ إٌّظّخ ٠زُ رٕف١

ثشىً ع١ٍُ، ٚأٗ ٠ؼًّ ػٍٝ رؾم١ك األ٘ذاف اٌّشعِٛخ، ٠ٚزُ ِٓ خالي ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ 

اوزشبف ٔمبؽ اٌمٖٛ ٚاٌؼؼف فٟ إٌّظّخ، ٚرؾذ٠ذ ِذٞ وفبءح ٚفؼب١ٌخ إٌّظّخ فٟ 

  رؾم١ك األ٘ذاف ٚاعزغالي اٌّٛاسد اٌّزبؽخ.

وّب أْ سثؾ رم١١ُ األداء االعزشار١غٟ ثششوبد اٌط١شاْ ثغجت أْ ششوبد 

اٌط١شاْ ِٓ اٌّؤعغبد اٌخذ١ِخ اٌٙبِخ اٌزٟ رٍؼت دٚسا ٘بِب فٟ اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ فٟ 

اٌذٌٚخ فأطجؾذ اٌّؤعغبد اٌخذ١ِخ رمَٛ ػٍٟ أعبط اؽزشاَ اٌؼ١ًّ ٚاٌؼًّ ػٍٟ 

إسػبءٖ ٚرٌه أطاللب ِٓ أ١ّ٘خ إٌّبفغخ وّؾذد أعبعٟ ٌّشوض أٞ ِششٚع فٟ اٌغٛق 

عٛدح اٌخذِخ اٌّمذِخ اٌزٟ رؾمك سغجبد اٌؼ١ًّ  فبْ ششوبد اٌط١شاْ رزٕبفظ فٟ ِغبي

، ؽ١ش إْ ١٘ىً رىب١ٌف ٘زٖ اٌششوبد ٠مٛد٘ب إٌٟ ػشٚسح اٌزؼشف ػٍٟ سغجبد 

 .اٌؼ١ًّ ثشىً ِغزّش ِٚؼشفخ رطٛس٘ب ٌزؾم١ك اٌز١ّض فٟ   خذِبرٙب
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٠ٚزٕبٚي اٌجبؽش فٟ ٘زٖ اٌذساعخ اٌؼاللخ ث١ٓ رم١١ُ األداء االعزشار١غٟ ٚ وفبءح 

ؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ٚاٌزٟ رؼذ ِٓ أُ٘ اٌمطبػبد فٟ وبفخ اٌذٚي ٚرشفغ اداء اٌخطٛ

ِغزٛٞ الزظبد٘ب، ؽ١ش رؼىظ ِذٜ رمذِٙب ٚرطٛس٘ب فٟ رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌغ٠ٛخ 

 اٌّخزٍفخ ٌىبفخ اٌؼّالء فٟ ع١ّغ أؾبء اٌؼبٌُ. 

 اٌذساعخ االعزطالػ١خ:

ثّٛػٛع لبَ اٌجبؽش ثبٌذساعخ االعزطالػ١خ ثٙذف رؼش٠ف ِشىٍخ اٌجؾش 

اٌذساعخ ٚرى٠ٛٓ اٌفشٚع ٚرؾذ٠ذ ِزغ١شارٙب ، ِؼزّذًا ػٍٟ اٌزمبس٠ش ٚإٌششاد اٌزٟ 

رؾزٛٞ ػٍٟ ث١بٔبد ٠ّىٓ اعزخالص ظٛا٘ش اٌّشىٍخ ِٓ خالٌٙب ، ٚلذ لبَ اٌجبؽش 

ثزمغ١ُ اٌذساعخ االعزطالػ١خ اٌٟ عضئ١١ٓ )رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد اٌضب٠ٛٔخ ٚاٌّمبثالد 

    -:إٌؾٛ اٌزبٌٟ اٌشخظ١خ( ٠ّٚىٓ رٛػ١ؼ رٌه ػٍٟ

 -رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد اٌضب٠ٛٔخ : -أ 

اػزّذد ٘زٖ اٌذساعخ ػٍٝ عّغ ث١بٔبد اػذاد اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ  

اٌى٠ٛز١خ، ٚأثشص اٌّؼٛلبد اٌزٟ رظبدف رطج١ك رم١١ُ األداء االعزشار١غٟ، وزٌه عٛف 

ٛؽ اٌغ٠ٛخ ٠زٕبٚي اٌجبؽش فٟ ٘زا اٌغضء أثشص اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ وفبءح اداء اٌخط

 اٌى٠ٛز١خ )ِؾً اٌذساعخ(.

 .  ٚعٛف ٠مَٛ اٌجبؽش ثبعزؼشاع ٚرؾ١ًٍ ٘زٖ اٌج١بٔبد ٌزؾذ٠ذ ِشىٍخ اٌجؾش

 -رؾ١ًٍ ث١بٔبد اعذاد اٌعب١ٍِٓ فٟ اٌخطٛط اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ: -1

 ( 1-1عذٚي سلُ )

 عذد اٌعب١ٍِٓ فٟ اٌخطٛط اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ 

 اٌسٕٛاد
 اإلعّبٌٟ اٌغٕس 

  أبس روٛس

5114 2525 13122 16551 

5115 2511 13546 16464 

5116 2266 11334 13455 
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5114 2431 1142 12452 

5111 2211 3111 6311 

 : 5111دائشح ٔظُ اٌّعٍِٛبد فٟ اٌخطٛط اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ عبَ  -اٌّظذس  . 

 ٠سزخٍض اٌجبؽش ِٓ اٌغذٚي اٌسبثك ِب ٠ٍٟ:

ٕ٘بن إٔخفبع فٟ ػذد اٌّٛظف١ٓ ، ٚرٌه ثغجت ؽظٌُٛٙ ػٍٟ فشص  ثبْ

ػًّ فٟ عٙبد اخشٞ ٠شْٚ ثبْ ثٙب اعزمشاس ٚظ١فٟ، ٚثغجت أٗ ال رٛعذ ػذاٌخ 

رٕظ١ّ١خ فٟ اٌششوخ" اصجذ رٌه ِٓ خالي اٌّمبثالد اٌشخظ١خ ٌٍؼب١ٍِٓ " ِّب ٠ؤخش 

ِٚؼ٠ٕٛخ، اِب  ِىبفئبد ِب١ٌخ ػٍٟػ١ٍُٙ فشص اٌزشل١بد ثبٌٛظبئف ٚػذَ ؽظٌُٛٙ 

ثخظٛص إٌمض ثبٌؼذد فمذ لبَ اٌششوخ ثبٌزؼ٠ٛغ ػٓ ؽش٠ك اٌزؼ١ٕبد ٚا٠ؼب ػٓ 

ؽش٠ك االعز١ؼبة ِٓ خالي ششوخ وبعىٛ اٌزبثؼخ ٌٍخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ، ٚرٌه 

 ثغجت أخفبع اٌزىٍفخ اٌّب١ٌخ.

 اٌّمبثالد اٌشخظ١خ :  -5

 -اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ : -صب١ٔب :

ِٛظف ِٓ ِخزٍف اٌذٚائش فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ  011رُ ِمبثٍخ ػذد ؽ١ش 

  03/07/7102ٌغب٠خ  03/00/7102اٌى٠ٛز١خ ٌالؽالع ػٍٟ آسائُٙ  فٟ اٌفزشح ِب ث١ٓ 

ِٛظف١ٓ ِٓ ِخزٍف اٌذٚائش ٚرُ رشعّخ األعئٍخ ثبٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ ثغجت  01ثؼ١ٕخ 

 ٚعٛد ِٛظف١ٓ اعبٔت.
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 ( 5-1عذٚي سلُ )

 بد ع١ٕخ اٌذساسخ ِٓ اٌعب١ٍِٓ فٟ اٌخطٛط اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ٔزبئظ ئعبث

 عٍٟ أسئٍخ اٌذساسخ االسزطالع١خ

 اٌزســـــــــــــبؤالد َ

 اإلعبثخ

 ٔعُ

((YES 

ال 

(NO) 

 ً٘ رُ ششػ اٌخطخ االسزشار١غ١خ ٚأ٘ذافٙب ٌىُ  ؟ 1

Was The Strategic Plan And Its Goals Explained To 

You ?  

54% 64% 

 ً٘ رعزمذ ثٛضٛػ األ٘ذاف االسزشار١غ١خ ٌإلداسح اٌخبطخ ثىُ  ؟ 5

Do You Agree With The Clarity Of The Goals 

Strategic Your Department ?  

21% 61% 

 ً٘ ِإششاد رم١١ُ األداء االسزشار١غٟ ٚاضؾخ ٌذ٠ىُ  ؟ 2

Are The Performance Strategic Indicators Clear To 

You ?  

11% 11% 

 ً٘ رُ طشػ ثشاِظ رذس٠جخ ٌىُ ٌض٠بدح وفبءح األداء اٌخبطخ ثىُ  ؟ 3

Was A Training Program Introduced To Your 

Department To Increase Performance Efficiency ?  

11% 11% 

 ً٘ ٠زُ رطج١ك ٔظبَ اٌضٛاة ٚاٌعمبة فٟ رم١١ُ األداء االسزشار١غٟ  ؟ 4

Is The System Of Reward And Punishment 

Implement In Assessing Strategic Performance ? 

51% 41% 

 ً٘ رالؽع ٚعٛد عٙخ ِزخظظخ ٌزم١١ُ األداء االسزشار١غٟ ثبٌششوخ ؟ 5

Do You Notice The Existence Of A Specialized Entity 

To Assess The Strategic Performance Of The 

Company ?  

1 111% 

 اٌغذٚي ِٓ اعذاد اٌجبؽش 

٠شٜ اٌجبؽش ِٓ خالي إعبثبد اٌؼب١ٍِٓ ػٍٟ األعئٍخ االعزطالػ١خ فٟ 

اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ثؼذَ ٚعٛد عٙخ ِزخظظخ ٌّزبثؼخ االداء االعزشار١غٟ 

ٌٍؼب١ٍِٓ، ٚا٠ؼب ٌُ ٠زُ  رذس٠ج١خٚاٌخطخ االعزشار١غ١خ، ٚػذَ ٚعٛد دٚساد ٚثشاِظ 
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ٚرٛػ١ؼ األ٘ذاف ٚاٌّؤششاد االعزشار١غ١خ ثشىً ٚاػؼ ٌٍؼب١ٍِٓ ِّب ادٞ اٌٟ ششػ 

أخفبع االداء االعزشار١غٟ فٟ اٌخطٛؽ  االِش اٌزٞ عؼً االداسح اٌؼ١ٍب رغزّغ ِغ 

 وبفخ اٌؼب١ٍِٓ ٌششػ اال٘ذاف ٚاٌّؤششاد ثؼذ شٙٛس ِٓ اٌؼًّ ثبٌخطخ ٌشفغ االداء  .

  :اٌذساعخ  ِشىٍخ

ٚرؾ١ًٍ اٌذساعبد اٌغبثمخ ٚاٌذساعخ االعزطالػ١خ ثبْ ٠زؼؼ ِٓ خالي ػشع 

ٕ٘بن أخفبع  فٟ ٔغجخ ػذد ااٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ؽ١ش وبْ اٌؼذد 

. أٞ  7101شخض فٟ عٕخ  2101شخض ٚاطجؼ  02771٘ٛ  7103فٟ عٕخ 

اٌؼب١ٍِٓ  ٚلذسادعٕٛاد االِش ادٞ اٌٟ ِؾذٚد٠خ  3شخض خالي  1531ثخشٚط 

ادائُٙ " أصجذ رٌه ِٓ خالي اٌّمبثالد اٌشخظ١خ اٌزٟ إعش٠ذ ِغ  ٚػذَ رطٛس

 اٌؼب١ٍِٓ "

٠ٛعذ لظٛس فٟ ٚسبئً ص٠بدح وفبءح ف١ّىٓ ط١بغخ ِشىٍخ اٌذساعخ ف١ّب ٠ٍٟ "

"، ٚ٘زا ِب ٠زٕبٌٚٗ اٌجبؽش ِٓ األداء ٌذٜ اٌخطٛط اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ِؾً اٌذساسخ

خالي ٘زٖ اٌذساعخ اٌزؼشف ػٍٝ رم١١ُ األداء االعزشار١غٟ ِٚذٞ رأص١شٖ ػٍٝ ص٠بدح 

 وفبءح األداء ٌٍخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ . 

  -أ٘ذاف اٌذساعخ :

 ٘زٖ اٌذساعخ إٌٝ رؾم١ك األ٘ذاف اٌزب١ٌخ:  رٙذف

شار١غٟ فٟ اٌخطٛؽ اٌزؼشف ػٍٝ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌالصِخ ٌزم١١ُ األداء االعز -0

 اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ، ِٚذٜ اال٘زّبَ ثذػُ ٚرٛف١ش رٍه اٌؼٛاًِ . 

ِؼشفخ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رغبُ٘ فٟ ص٠بدح وفبءح األداء فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ  -7

 اٌى٠ٛز١خ، ِٚذٜ اال٘زّبَ ثذػُ ٚرٛف١ش رٍه اٌؼٛاًِ .

فبءح األداء فٟ رؾذ٠ذ اٌؼاللخ ٚاألصش ث١ٓ رم١١ُ األداء االعزشار١غٟ ٚدػُ ص٠بدح و -5

 اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ.
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اٌزٛطً إٌٝ ػذد ِٓ اٌزٛط١بد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رف١ذ اٌم١بداد اإلداس٠خ فٟ  -1

 اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ِؾً اٌذساعخ.

  -أ١ّ٘خ اٌذساعخ  :

 رٕجغ أ١ّ٘خ ٘زٖ اٌذساعخ فٟ ػذح عٛأت ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: 

 : األ١ّ٘خ اٌؼ١ٍّخ-  

 ث١ٓ رم١١ُ األداء االعزشار١غٟ  ٚص٠بدح وفبءح األداء.اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼاللخ  -0

اٌزؼشف ػٍٝ ِذٜ رٛفش اٌخطؾ االعزشار١غ١خ ٚاأل٘ذاف االعزشار١غ١خ  -7

 اٌّغزمج١ٍخ ٚرم١١ّٙب ٌزؾم١ك أ٘ذافٙب.

رغبُ٘ ٘زٖ اٌذساعخ فٟ اٌىشف ػٓ رأص١ش رم١١ُ األداء االعزشار١غٟ  فٟ ِٛاؽٓ  -5

ص ٚاٌّخبؽش فٟ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ فٟ اٌمٖٛ ٚاٌؼؼف فٟ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌفش

 ص٠بدح وفبءح األداء.

 : األ١ّ٘خ اٌؼ١ٍّخ-  

 ٠ؾبٚي اٌجبؽش ِٓ خالي ٘زٖ اٌذساعخ:

إثشاص أ١ّ٘خ رطج١ك ِّٚبسعخ رم١١ُ األداء االعزشار١غٟ فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ  -0

 اٌى٠ٛز١خ. 

لغ لذ رف١ذ ٘زٖ اٌذساعخ اٌّغئ١ٌٛٓ فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ  ٌٍزؼشف إٌٝ ٚا -7

 رم١١ُ األداء االعزشار١غٟ ٌذ٠ُٙ . 

أ١ّ٘خ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ  "ِؾً اٌذساعخ" ٌّب ٠مذِٗ ٘زا اٌمطبع ِٓ  -5

 خذِبد ٌاللزظبد اٌى٠ٛزٟ ٚإٌّظّبد ٚاألفشاد ٚاٌّغزّغ ػٍٝ ؽٍذ عٛاء .  

 االعزفبدح ِٓ ٘زٖ اٌذساعخ ٚٔزبئغٙب ػذح عٙبد فٟ دٌٚخ اٌى٠ٛذ. -1

  -فشٚع اٌذساعخ : 

 ُ أغبص ٘زٖ اٌذساعخ ِٓ خالي اٌفشػ١بد اٌزب١ٌخ : عٛف ٠ز

  -اٌفشع اٌشئ١سٟ األٚي  : -1
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٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ إؽظبئ١خ ٌزم١١ُ األداء االعزشار١غٟ ػٍٟ ص٠بدح وفبءح األداء 

 فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ  ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌؼب١ٍِٓ .

 اٌفشض١خ اٌفشع١خ األٌٟٚ:   -أ

األداء االعزشار١غٟ ػٍٟ عٛدح اٌخذِخ فٟ  ٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ إؽظبئ١خ ٌزم١١ُ

 اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌؼب١ٍِٓ .

 اٌفشض١خ اٌفشع١خ اٌضب١ٔخ :   -ب

٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ إؽظبئ١خ ٌزم١١ُ األداء االعزشار١غٟ ػٍٟ اٌشػب اٌٛظ١فٟ 

 ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌؼب١ٍِٓ .

 (2-1عذٚي سلُ )

 فشٚع اٌذساسخ  اٌشئ١س١خ

رشر١ت 

 اٌفشٚع
 اٌفشٚع 

اٌّزغ١ش 

 اٌّسزمً

اٌّزغ١ش 

 اٌزبثع

اٌفشع 

 اٌشئ١س األٚي

٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ اؽظبئ١خ ٌزم١١ُ األداء االسزشار١غٟ عٍٝ ص٠بدح 

وفبءح األداء فٟ اٌخطٛط اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش 

 .اٌعب١ٍِٓ 

رم١١ُ األداء 

 االسزشار١غٟ

ص٠بدح وفبءح 

 األداء

اٌفشع 

 اٌفشعٟ األٚي

٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ اؽظبئ١خ ٌزم١١ُ األداء االسزشار١غٟ عٍٝ عٛدح 

 اٌخذِخ فٟ اٌخطٛط اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌعب١ٍِٓ .

رم١١ُ األداء 

 االسزشار١غٟ

عٛدح 

 اٌخذِخ

اٌفشع 

 اٌفشعٟ اٌضبٟٔ

عٍٝ ٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ اؽظبئ١خ ٌزم١١ُ األداء االسزشار١غٟ 

اٌشضب اٌٛظ١فٟ ٌٍعب١ٍِٓ فٟ اٌخطٛط اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ِٓ ٚعٙخ 

 ٔظش اٌعب١ٍِٓ .

رم١١ُ األداء 

 االسزشار١غٟ

اٌشضب 

اٌٛظ١فٟ 

 ٌٍعب١ٍِٓ

 اعذاد اٌجبؽش ِٓ 
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  -ّٔٛرط اٌذساسخ:

 (1-1شىً سلُ )

 ّٔٛرط  اٌذساسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّظذس: ِٓ ئعذاد اٌجبؽش 

  -اٌذساعخ: ؽذٚد

    -ؽذٚد ص١ِٕخ: -أ

  7101اٌٟ ػبَ  7103اٌفزشح اٌض١ِٕخ ِٓ ػبَ 

 

 

 المتغيرالتابع المتغيرالمستقل

األداءتقييم
االستراتيجي

 كفاءةاألداء

االداءتقييم
االستراتيجيمن

 جهدةالخدمة

 الرضاالهظيفي
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 -ؽذٚد ِٛضٛع١خ: -ب

لبَ اٌجبؽش ثٙزٖ اٌذساسخ ئٌٟ رؾذ٠ذ اٌّزغ١ش اٌّسزمً ٚ٘ٛ رم١١ُ االداء 

) عٛدح اٌخذِخ ، اٌشضب   ٘ٛ وفبءح األداء اٌزبثغاالسزشار١غٟ ٚوزٌه رؾذ٠ذ اٌّزغ١ش 

 اٌٛظ١فٟ ( .

 -ؽذٚد ِىب١ٔخ : -ج

 . دٌٚخ اٌى٠ٛذ –اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ 

  -اٌذساعبد اٌغبثمخ :

مخ رؼزجش األعبط اٌزٞ ٠ؼًّ ػٍٟ رذػ١ُ ٚاعزىّبي إْ ِشاعؼخ اٌذساعبد اٌغبث

اإلؽبس إٌظشٞ ٌٍذساعخ، فٟٙ رؼًّ ثّضبثخ ِششذ ٌٍفىش اٌزٞ ٠مَٛ ػ١ٍخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ، 

 ؽ١ش ٠زُ ثٕبء ١٘ىً اٌذساعخ ِٓ خالي ِؼشفخ ٚاعزىّبي ِب أزٟٙ إ١ٌٗ ا٢خشْٚ .

٘زٖ اٌجبؽش ػٍٟ اٌذساعبد اٌغبثمخ اٌّزبؽخ ، عٛاء وبٔذ  اؽالعفجؼذ 

اٌذساعبد ػشث١خ أٚ أعٕج١خ، فمذ رج١ٓ ٌٍجبؽش ِٓ ٘زا االؽالع إْ ٘زٖ اٌذساعبد لذ 

أشبسد ٔزبئغٙب ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش إٌٟ أ١ّ٘خ رم١١ُ األداء االعزشار١غٟ فٟ 

إؽذاس اٌزغ١١ش ٌٍششوبد ٚرم٠ٛخ ِشوض٘ب اٌزٕبفغٟ فٟ األعٛاق ، فؼال ػٓ اٌؼاللخ 

 عزشار١غٟ ٚرأص١ش رٌه ػٍٟ وفبءح األداء .اٌم٠ٛخ ث١ٓ رم١١ُ األداء اال

رم١١ُ األداء ِٓ  -( ثعٕٛاْ : 5112دساسخ )عجذ اٌّغ١ذ اٌط١ت ، شعجبْ  -1

 ِٕظٛس اسزشار١غٟ. 

 : ٌٟ٘ذفذ اٌذساسخ ئ-  

اٌزؼش٠ف ثٛعبئً اٌزم١١ُ اٌؾذ٠ضخ ٚاٌزٟ رٛاوت اٌزطٛساد اٌٙبئٍخ فٟ  

اٌّششٚػبد االلزظبد٠خ ٚػٍٟ ٚعٗ اٌخظٛص ثطبلخ األ٘ذاف اٌّزٛاصٔخ، فبٌزطٛساد 

االلزظبد٠خ ٚص٠بدح إٌّبفغخ أدد إٌٟ اال٘زّبَ ثزط٠ٛش ٚعبئً اٌم١بط ٌزم١١ُ أداء 

 .اٌٛؽذاد ٌّٛاوجخ ٘زٖ اٌزطٛساد

 ٌذساسخ ئٌٟ ِب ٠ٍٟ :رٛطٍذ ٔزبئظ ا-   

اْ رطج١ك ٔظبَ رم١١ُ أداء شبًِ ٚاعزشار١غٟ وجطبلخ األ٘ذاف اٌّزٛاصٔخ ٠ّىٓ 

 إْ ٠ؾمك ٌّٕظّبد األػّبي اٌىض١ش ِٓ اٌّضا٠ب .
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وّب أٚطٝ اٌجبؽش ثبعزخذاَ ثطبلخ األ٘ذاف اٌّزٛاصٔخ ٌزم١١ُ ِمب١٠ظ أداء 

 إٌّظّبد.

اٌظٛسح اٌز١ٕ٘خ ٌٍعالِخ اٌزغبس٠خ أصش  -( ثعٕٛاْ :5112دساسخ ) اٌشجبٍٔخ،  -5

 ٌخذِبد إٌمً اٌغٛٞ عٍٟ اٌسٍٛن اٌششائٟ ٌٍّسبفش٠ٓ.

 :ٌٟ٘ذفذ اٌذساسخ ا 

ِؼشفخ اصش اٌظٛسح اٌز١ٕ٘خ ٌٍؼالِخ اٌزغبس٠خ فٟ لطبع خذِبد إٌمً اٌغٛٞ  

ٌٍّغبفش٠ٓ ػٍٟ اٌغٍٛن اٌششائٟ ٌٍّغبفش٠ٓ خالي ِشاؽً ارخبر اٌمشاس اٌششائٟ ٚرّضً 

 عخ ثبٌّغبفش٠ٓ ػٍٟ ِزٓ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌٍّى١خ األسد١ٔخ . ِغزّغ اٌذسا

 : ٍٟرٛطٍذ ٔزبئظ اٌذساسخ ئٌٟ ِب ٠-   

إْ ػذَ ٚعٛد اصش ٌٍظٛسح اٌز١ٕ٘خ ٌٍؼالِخ اٌزغبس٠خ ٌٍٍّى١خ األسد١ٔخ ثأثؼبد٘ب  

اٌخّغخ )اإلخالص ٚاٌؾّبعخ ٚاٌىفبءح ٚاٌزطٛس ٚاٌظالثخ( ػٍٟ عٍٛن اٌّغبفش٠ٓ 

اٌضالس ِغزّؼٗ، ػذَ ٚعٛد اصش ٌٍظٛسح اٌز١ٕ٘خ ٌٍؼالِخ اٌزغبس٠خ خالي ِشاؽً اٌششاء 

فٟ ِشؽٍخ ِب لجً اٌششاء ٚٔفظ إٌز١غخ فٟ ِشؽٍزٟ اٌّٛاعٙخ ِغ ِمذَ اٌخذِخ ِٚشؽٍخ 

ِب ثؼذ اٌششاء، ٚأٚطذ اٌذساعخ ػٍٟ رؼض٠ض طٛسح ر١ٕ٘خ ا٠غبث١خ ٌٍٍّى١خ األسد١ٔخ 

ؼًّ ػٍٟ إرجبع اعزشار١غ١خ ٚاػؾخ ٚرٌه ِٓ خالي ٔظبَ ارظبالد رغ٠ٛم١خ ِزىبًِ ٚاٌ

فٟ إداسح اٌؼالِخ اٌزغبس٠خ ٌٍٍّى١خ ٚاعزشار١غ١خ ٚاػؾخ أ٠ؼب إلداسح اٌظٛسح اٌز١ٕ٘خ 

ٌٍؼالِخ اٌزغبس٠خ، ٚأٚطذ ػٍٟ اٌزشو١ض ػٍٟ األٔشطخ اٌزٟ رؼضص ِٓ طٛسح اٌٍّى١خ 

اء ِٕز األسد١ٔخ ثبٌشىً اٌزٞ ٠ؤصش ا٠غبث١ب فٟ عٍٛن اٌّغبفش٠ٓ فٟ ِشؽٍخ ِب لجً اٌشش

شؼٛس اٌّغبفش٠ٓ ثبٌؾبعخ، وّب ٚطذ ثزؼض٠ض اٌظٛسح اٌز١ٕ٘خ ٌٍؼالِخ اٌزغبس٠خ ِٓ 

 خالي االعزغالي األِضً ٌشجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ .
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ٚالع رم١١ُ األداء  -( ثعٕٛاْ:5112دساسخ ) س١ٔٛب عجذاٌفزبػ شؾبدح،  -2

 ٚعاللزٙب ثبٌشضب اٌٛظ١فٟ ٌٍعب١ٍِٓ . 

 : ٌٟ٘ذفذ اٌذساسخ ئ-  

اٌزؼشف ػٍٟ ٚالغ رم١١ُ األداء ٚػاللزٗ ثبٌشػب اٌٛظ١فٟ فٟ و١ٍزٟ فٍغط١ٓ     

ٚاٌزم١ٕز١ٓ اٌؾى١ِٛز١ٓ فٟ ساَ هللا ٚاٌؼشٚة ِٓ ٚعٙخ ٔظشُ٘ ِٚؼشفخ اٌفشٚق راد 

 اٌذالٌخ اإلؽظبئ١خ فٟ ِزٛعطبد ٚعٙبد ٔظشُ٘ .

 : ٍٟرٛطٍذ ٔزبئظ اٌذساسخ ئٌٟ ِب ٠-    

ِٓ ٚعٙخ ٔظشُ٘ وبْ ِزٛعطب ٚاْ ٕ٘بن فشٚق  اْ ٚالغ رم١١ُ األداء ٌٍؼب١ٍِٓ 

داٌخ اؽظبئ١ب فٟ ٚعٙبد ٔظش اٌّجؾٛص١ٓ ٌظبٌؼ و١ٍخ اٌؼشٚة ، وّب اٚطذ اٌٟ 

ػشٚسح رؾغ١ٓ ٚالغ رم١١ُ األداء ثبرجبع عٍغٍخ ِٓ اإلعشاءاد اٌزظؾ١ؾ١خ، ٚاٌؼًّ 

 ػٍٝ سفغ دسعخ اٌشػب اٌٛظ١فٟ ٌذٞ اٌؼب١ٍِٓ ِٓ خالي ِؼبٌغخ ٔمبؽ اٌؼؼف، ٚاٌؼًّ

ػٍٟ رؾغ١ٓ اٌؼاللبد اٌذاخ١ٍخ ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ ِٚغ إداسح اٌى١ٍخ ٚرؾغ١ٓ ظشٚف اٌؼًّ 

 اٌج١ئ١خ .

اٌىفبءح ٚاٌفعب١ٌخ  -ثعٕٛاْ : (Mohammad Tavassoli ,2014) دساسخ -3

 فٟ أداء ششوبد اٌط١شاْ . 

 : ٌٟ٘ذفذ اٌذساسخ ئ-  

االعزٙالن اٌجؾش فٟ األداء اٌزشغ١ٍٟ ٌششوخ اٌط١شاْ رم١ٕبد اإلٔزبط ، ٚوزٌه 

 ٌٕمً اٌشوبة ٚاٌجؼبئغ ِٓ خالي رؾذ٠ذ أداء ػ١ٍّبد ششوبد اٌط١شاْ .

 : ٍٟرٛطٍذ ٔزبئظ اٌذساسخ ئٌٟ ِب ٠-   

إٌٟ أٗ ٠ّىٓ اْ ٠م١ظ إٌّٛرط اٌّمزشػ األداء اٌىٍٟ ٌششوبد اٌط١شاْ فٟ 

االػزجبس ا١ٌٙىً اٌذاخٍٟ، ٠ّٚىٓ رظ١ٕف ششوخ اٌط١شاْ اٌٟ اٌىفبءح اٌف١ٕخ ٚفؼب١ٌخ 

 اٌخذِخ.

دٚسح عٛدح خذِخ إٌمً اٌغٛٞ  -( ثعٕٛاْ :5114)دالي ثبألطشش ،  دساسخ -4

 فٟ وست سضب اٌضثْٛ . 



 
  تقييم األداء االستراتيجي  بهدف  زيادة كف اءة أداء الخطوط الجوية الكويتية من وجهة نظر العاملين

 فهد مانع فهد الحيان

 0202العدد األول الجزء األول                             المجلد الحادي عشر                      

943 

 : ٌٟ٘ذفذ اٌذساسخ ئ-  

رؾ١ًٍ ٚرؾذ٠ذ اصش عٛدح إٌمً اٌغٛٞ فٟ رؾم١ك سػب صثبئٓ اٌغ٠ٛخ  

اٌغضائش٠خ ثغشع ِغبّ٘خ ٘زٖ اٌّؤعغخ فٟ رجٕٟ اعزشار١غ١بد ِٕبعجخ رّىٕٙب ِٓ 

 ثبئٕٙب ٚاٌّؾبفظخ ػٍٟ اٌؾب١١ٌٓ ٚعزة صثبئٓ عذد .وغت سػب ص

 : ٍٟرٛطٍذ ٔزبئظ اٌذساسخ ئٌٟ ِب ٠-   

اْ وً اثؼبد عٛدح خذِخ إٌمً اٌغٛٞ )اٌٍّّٛعخ، االػزّبد٠خ ، االعزغبثخ ،  

اٌزؼبؽف، األِبْ( رؤصش فٟ سػب صثبئٓ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌغضائش٠خ ، ٠ٚؤصش وً ثؼذ 

ؼذ اٌزؼبؽف ٘ٛ أوضش األثؼبد رأص١ش فٟ اٌشػب فٟ ؽ١ٓ ٌٛؽذٖ فٟ سػب اٌضثبئٓ، ٚوبْ ث

اْ ثؼذ االػزّبد٠خ ٌٗ رأص١ش ػؼ١ف ِمبسٔخ ِغ االثؼبد األخشٜ ، ٚأ٠ؼب وٍّب صاد ػّش 

افشاد اٌؼ١ٕخ ٠ض٠ذ رأص١شٖ ػٍٟ عٛدح اٌخذِخ ٚاْ غبٌج١خ اٌضثبئٓ ٠شؼشْٚ ثبألِبْ ػٕذ 

 رؼبٍُِٙ ِغ ػّبي اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌغضائش٠خ .

اصش رم١١ُ أداء اٌعب١ٍِٓ فٟ  -( ثعٕٛاْ :5115 ؽبِذ عّش ، )دمحم دساسخ -5

 رؾم١ك اٌشضب اٌٛظ١فٟ.

 : ٌٟ٘ذفذ اٌذساسخ ئ-  

اٌزؼشف ػٍٟ اال١ٌبد ٚاالعظ اٌالصِخ ٌزطج١ك ػ١ٍّخ اٌزم١١ُ ٚاالسرمبء ثٙب ، 

ٚاٌزؼشف ػٍٟ ٚالغ ػ١ٍّخ رم١١ُ األداء ثذ٠ٛاْ اٌضوبح ٚأؼىبعٗ ػٍٝ اٌشػب اٌٛظ١فٟ 

 .  ٌٍؼب١ٍِٓ

 : ٍٟرٛطٍذ ٔزبئظ اٌذساسخ ئٌٟ ِب ٠-   

اْ ػ١ٍّخ رم١١ُ أداء اٌؼب١ٍِٓ راد اصش وج١ش فٟ رؾم١ك اٌشػب اٌٛظ١فٟ ، أشبء  

ٌغٕخ ١ِٕٙخ ِزخظظخ ٠ٕبؽ ثٙب ٚػغ ِؼب١٠ش األداء ، ِؼب١٠ش األداء اٌّغزخذِخ فٟ 

 رم١١ُ اٌؼب١ٍِٓ لبثٍخ ٌٍم١بط .
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 بد اٌسبثمخ :ِب رز١ّض ثٗ اٌذساسٗ اٌؾب١ٌخ عٓ اٌذساس-  

 -فٟ ػٛء اٌؼشع اٌغبثك ٠ج١ٓ أْ اٌذساعبد اٌغبثمخ لذ ارغّذ ثّب ٠ٍٝ :

سوضد ِؼظُ اٌذساعبد اٌغبثمخ ػٍٟ دساعخ  -ِٓ إٌبؽ١خ اٌّٛضٛع١خ : -0

ٚاعزىشبف ٚرؾ١ًٍ ػذح ِزغ١شاد وبٌظٛسح اٌز١ٕ٘خ ، اٌشػب اٌٛظ١فٟ ، عٛدح 

اٌخذِخ ، رم١١ُ اداء اٌؼب١ٍِٓ ، اٌىفبءح ٚاٌفؼب١ٌخ فٟ اداء ششوبد اٌط١شاْ ، فٝ 

ؽ١ٓ اْ اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ر١ّضد ثبٔٙب رٙزُ ثشىً ِجبشش فٟ رم١١ُ األداء 

١غٟ ٌض٠بدح وفبءح اداء اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ، ٚ٘زا ِب ٌُ رزطشق االعزشار

 إ١ٌٗ أٞ ِٓ اٌذساعبد اٌغبثمخ ػٍٟ ؽغت ػٍُ اٌجبؽش .

ارجؼذ ِؼظُ اٌذساعبد اٌغبثمخ إٌّٙظ  -ِٓ إٌبؽ١خ إٌّٙغ١خ ٚاألعشائ١خ : -7

 اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ ، ٚاعزخذِذ أداح االعزجبٔخ، ٚرزغٗ اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ اٌٟ ارجبع

إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ ، ٚرط٠ٛش أداح اعزجبٔخ ٌزؾم١ك أ٘ذافٙب ، ِزفمخ فٟ رٌه 

 ِغ ِؼظُ اٌذساعبد اٌغبثمخ ، ِٚغزف١ذح ِٕٙب فٟ ٘زا اٌشأْ.

أعش٠ذ ِؼظُ اٌذساعبد فٟ ث١ئبد ِىب١ٔخ ػشث١خ  -ِٓ إٌبؽ١خ اٌّىب١ٔخ : -5

١ّض اٌذساعخ ٚأعٕج١خ ،  ٌُٚ رغشٜ أ٠ًب ِٕٙب فٟ اٌجئ١خ اٌى٠ٛز١خ ، فٟ ؽ١ٓ رز

اٌؾب١ٌخ ثىٛٔٙب أعش٠ذ فٟ اٌج١ئخ اٌى٠ٛز١خ ِٚٓ خالي اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ 

 اٌزٟ ٌُ رزطشق ٌٙب أٞ ِٓ اٌذساعبد اٌغبثمخ .

خٍظذ اٌذساعبد اٌغبثمخ اٌٟ ٔزبئظ ِزؼذدح ِٚزجب٠ٕخ، رجؼب  -ِٓ ؽ١ش إٌزبئظ : -1

ٌّىب١ٔخ ألخزالف ٚرجب٠ٓ ِٛػٛػبرٙب ٚأ٘ذافٙب ِٚزغ١شارٙب ، ٚاٌج١ئبد ا

ٚاٌضِب١ٔخ اٌزٟ أعش٠ذ ف١ٙب، ٚٔظًشا ٌّب رز١ّض ثٗ اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ِٓ إٌبؽ١خ 

اٌّٛػٛػ١خ، ِٚٓ ٔبؽ١خ ث١ئخ إعشائٙب، فجشصد ٔزبئظ عذ٠ذح رؼزجش اػبفخ ػ١ٍّخ 

 رىًّ ِب ٚطٍذ إ١ٌٗ اٌذساعبد اٌغبثمخ .
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 -ِٕٙغ١خ اٌذساعخ :

 :اٌذساسخأسٍٛة   -4

ٌغأ اٌجبؽش إٌٝ اعزخذاَ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ، ٚاٌزٞ ٠ؼزّذ ػٍٝ دساعخ 

اٌّشىٍخ وّب فٟ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ، ٠ٚٙزُ ثٛطفٙب ٚطفًب دل١مًب ٚرؾ١ٍٍٙب و١ًّب ٚٔٛػ١ًب، 

ثطش٠مخ رؤدٞ إٌٝ االعزٕزبعبد  ٚرؾ١ٍٍٙبٚسثؾ اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌّشىٍخ ٚرفغ١ش٘ب 

ٌمذ اعزخذَ اٌجبؽش ٔٛػ١ٓ ِٓ ِظبدس اٌج١بٔبد اٌذل١مخ ؽٛي اٌّشىٍخ ٚؽشق ػالعٙب، ٚ

 ٚرٌه وّب ٠ٍٟ:

 اٌّظبدس اٌضب٠ٛٔخ: -أ 

ٚرُ االػزّبد ػٍٝ ثؼغ اٌج١بٔبد اٌضب٠ٛٔخ إٌّشٛسح ٚغ١ش إٌّشٛسح راد 

اٌظٍخ ثّٛػٛع اٌذساعخ ٚاٌزٟ أر١ؼ ٌٍجبؽش اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ِٓ خالي اٌشعٛع إٌٝ 

الد, ٚغ١ش٘ب ِٓ ِظبدس عّغ اٌّىزجبد, ٚاٌذساعبد ٚاٌذٚس٠بد ٚإٌششاد ٚاٌّمب

اٌّؼٍِٛبد، ثبإلػبفخ إٌٝ اٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبألٔشطخ اٌّخزٍفخ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ 

 ٠ّٚىٓ إ٠غبص أُ٘ ٘زٖ اٌج١بٔبد ف١ّب ٠ٍٟ: 7101-7103خالي اٌفزشح اٌّّزذح ِٓ 

 ػذد اٌؼب١ٍِٓ ٌذٜ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ. -

رم١١ُ األداء االعزشار١غٟ ٌذٜ  اٌّؤششاد اٌّخزٍفخ ٌم١بط ِذٜ اعزخذاَ -

 اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ.

 ِؤششاد وفبءح األداء ٌذٜ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ. -

 ٚاعزّذ اٌجبؽش فٟ عّع اٌج١بٔبد اٌضب٠ٛٔخ عٍٝ:

 اٌزمبس٠ش اٌغ٠ٕٛخ اٌظبدسح ػٓ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ. -

 اٌخطخ االعزشار١غ١خ ٌٍخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ . -
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اٌؼشث١خ ٚاألعٕج١خ ٚاألثؾبس إٌّشٛسح ٚغ١ش إٌّشٛسح اٌّزؼٍمخ اٌّشاعغ  -

 ثّٛػٛع اٌذساعخ.

 اٌذٚس٠بد اٌؼشث١خ ٚاألعٕج١خ ٚإٌششاد ٚاٌزمبس٠ش ٚاإلؽظبءاد اٌّخزٍفخ. -

 اٌّظبدس األ١ٌٚخ: -ب 

لبَ اٌجبؽش عّغ اٌج١بٔبد األ١ٌٚخ اٌالصِخ ٌٍذساعخ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ٌذٜ اٌخطٛؽ 

لبئّخ االعزج١بْ، ٚرٌه ٌٍؾظٛي ػٍٝ آساء ٚارغب٘بد اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ِٓ خالي 

 اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ  رخذَ ِٛػٛع اٌذساعخ ٚاٌزٟ رزؼٍك ثّب ٠ٍٟ:

اٌزؼشف ػٍٝ آساء اٌؼب١ٍِٓ ؽٛي أ١ّ٘خ اعزخذاَ رم١١ُ األداء االعزشار١غٟ ٌذٜ  -

 اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ.

دح وفبءح األداء ٌذٜ اٌخطٛؽ اٌزؼشف ػٍٝ أساء اٌؼب١ٍِٓ ثشأْ ؽشق ص٠ب -

 اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ.

ل١بط ٚرم١١ُ دٚس رم١١ُ األداء االعزشار١غٟ فٟ وفبءح األداء ٌذٜ اٌخطٛؽ  -

 اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ.

ٌٚمذ لبَ اٌجبؽش ثئػذاد عبٔت رطج١مٟ ١ِذأٟ ٠ؼزّذ ػٍٝ صالصخ لبئّخ اعزجبٔٗ 

خ ثبٌذساعخ، ِٛعٙخ ٌؼ١ٕخ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ، ٚرٌه الخزجبس طؾخ اٌفشٚع اٌخبط

 ثبإلػبفخ إٌٝ إعشاء ثؼغ اٌّمبثالد اٌشخظ١خ، ٠ٚزؼؼ رٌه ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 :ْلٛائُ االسزج١ب 

لبَ اٌجبؽش ثزظ١ُّ لبئّخ اعزج١بْ ِٓ أعً ِؼشفخ آساء اٌؼب١ٍِٓ ٌذٞ اٌخطٛؽ 

اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ِؾً اٌذساعخ، ٚرُ اػذاد لبئّخ االعزج١بْ ثؾ١ش رشًّ وً ِزغ١شاد 

عخ، ؽ١ش رُ فٟ ٘زٖ اٌذساعخ اعزخذاَ اعزّبساد االعزج١بْ وأداح سئ١غ١خ ِٛػٛع اٌذسا

ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌج١بٔبد األ١ٌٚخ ِٓ ِغزّغ اٌذساعخ فٟ ػٛء أ٘ذاف اٌذساعخ، ٌٚمذ رُ 

رظ١ُّ لٛائُ االعزج١بْ ِٓ أعً ِؼشفخ آساءاٌؼب١ٍِٓ : ٚشًّ ثؼغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ 
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عزمظبء ثؾ١ش رشًّ وً ِزغ١شاد اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ، ٚرُ إػذاد لبئّخ اال

 ِٛػٛع اٌذساعخ، ٌٚمذ لغّذ إٌٝ عضئ١ٓ سئ١غ١١ٓ ٚرٌه ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 ( فمشح ٠ٚزؼٍك ثزم١١ُ األداء االعزشار١غٟ .01اٌغضء األٚي: ٠ٚزىْٛ ِٓ ) -

( فمشح ِٚمغُ إٌٝ ثؼذ٠ٓ سئ١غ١خ ٠ٚزؼٍك ثأثؼبد 01اٌغضء اٌضبٟٔ: ٠ٚزىْٛ ِٓ ) -

 وفبءح األداء.

 ٌزؾ١ٍ١ٍخ:اٌذساسخ ا 

رُ رفش٠غ اٌج١بٔبد ِٓ اعزّبساد االعزج١بْ ٚرظ١ٕفٙب ٚرج٠ٛجٙب ٌزغ١ًٙ ػ١ٍّخ 

رؾ١ٍٍٙب ٚرفغ١ش٘ب، ٚرٌه العزخالص إٌزبئظ ِٕٙب، ٌٚمذ رُ رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد اٌزٟ رُ 

 اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ثبعزخذاَ اٌٛعبئً اإلؽظبئ١خ إٌّبعجخ الخزجبس طؾخ اٌفشٚع.

 ِغزّع اٌذساسخ: -0

اٌذساعخ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ثّخزٍف ٠زّضً ِغزّغ 

 .7101ِفشدح، ٚرٌه خالي ػبَ  2101دسعبرُٙ ِٕٚبطجُٙ ؽ١ش ثٍغ ػذدُ٘ 

 ع١ٕخ اٌذساسخ: -3

اػزّذد اٌذساعخ ػٍٝ أعٍٛة اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌطجم١خ، ٌٚزا رُ اخز١بس ػ١ٕخ 

 ػشٛائ١خ ؽجم١خ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ، 

 (3-1عذٚي سلُ ) 

 رٛص٠ع ع١ٕخ اٌذساسخ 

 إٌسجخ  اٌع١ٕخ اٌعذد  اٌفئبد

 %6.51 244 6311 اٌعب١ٍِٓ

  اٌّظذس: ِٓ ئعذاد اٌجبؽش ثبالعزّبد عٍٝ ث١بٔبد اٌخطٛط اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ 

ٌٚمذ اػزّذ اٌجبؽش ػٍٝ اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌطجم١خ ِٓ ِغزّغ اٌذساعخ ٌذٜ 

اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ِؾً اٌذساعخ, ٚرٌه ٔظشاً ألْ ِغزّغ اٌذساعخ غ١ش ِزغبٔظ, 
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ؽ١ش ٠ؼُ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ اٌز٠ٓ رخزٍف رخظظبرُٙ ِٚؤ٘الرُٙ ِٚغ١ّبرُٙ 

ٚاخزالف ػذد اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌغٙبد  اٌٛظ١ف١خ فؼالً ػٓ اخزالف ِغز٠ٛبرُٙ اإلداس٠خ

 ٚاإلداساد ِؾً اٌذساعخ ِٓ عٙخ إٌٝ أخشٜ.

ٌٚمذ لبَ اٌجبؽش ثزٛص٠غ لٛائُ االعزج١بْ ػٍٝ اٌفئبد اٌّخزٍفخ فٟ ِمشاد 

 51/3/7101ؽزٝ  5/7/7101اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ  ِؾً اٌذساعخ خالي اٌفزشح 

ؼ١ٕخ، ٠ٚٛػؼ اٌغذٚي اٌزبٌٟ فئبد ٚلذ رُ اٌشد ػ١ٍٙب ثٕغت ِخزٍفخ ِٓ لجً ِفشداد اٌ

ِغزّغ ٚػ١ٕخ اٌذساعخ ٚاالعزّبساد اٌّٛصػخ ٚاٌّغزشدح ٚاٌّغزجؼذح ٌغ١ّغ ِفشداد 

 ػ١ٕخ اٌذساعخ.

 (4-1عذٚي سلُ )

 االسزّبساد اٌّٛصعخ ٚاٌّسزشدح ٚاٌّسزجعذح ٚٔسجخ االسزغبثخ

 .اٌّظذس: ِٓ ئعذاد اٌجبؽش 

 طشق عّع اٌج١بٔبد:  -9

ٌزؾم١ك أ٘ذاف اٌذساعخ ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد اٌزٟ رُ عّؼٙب لبَ اٌجبؽش ثئػذاد 

اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ، ٚثبإلػبفخ ٚرظ١ُّ لبئّخ اعزج١بٔٗ ِٛعٙخ إٌٝ اٌؼب١ٍِٓ فٟ 

إٌٝ ِب عجك لبَ اٌجبؽش ثزذػ١ُ اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ ثئعشاء  ِمبثالد شخظ١خ ِغ ػذد ِٓ 

اٌؼب١ٍِٓ ٌذٜ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ٌزؾذ٠ذ اٌذٚس اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠ٍؼجٗ اعزخذاَ رم١١ُ 

ؽزٝ  7/07/7105األداء االعزشار١غٟ فٟ ص٠بدح وفبءح األداء خالي اٌفزشح 

70/7/7101 . 

 

فئبد 

 اٌّغزّع

ِغزّع 

 اٌذساسخ

ع١ٕخ 

 اٌذساسخ

االسزّبساد 

 اٌّٛصعخ

االسزّبساد 

 اٌّسزشدح

االسزّبساد 

 اٌّسزجعذح

ٔسجخ 

 االسزغبثخ

 %41.31 55 541 244 244 6311 اٌعب١ٍِٓ
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 أسب١ٌت اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ: -4

رُ اعزخذاَ اٌؾبعت ا٢ٌٟ ثؼذ االٔزٙبء ِٓ عّغ اٌج١بٔبد ثبالػزّبد ػٍٝ ثشٔبِظ 

، ٚرٌه SPSSاٌؾضَ اإلؽظبئ١خ ٌٍؼٍَٛ االعزّبػ١خ ٚاٌزٞ ٠شِض ٌٗ اخزظبساً ثبٌشِض 

اٌج١بٔبد ٚاخزجبس ٌزفش٠غ اٌج١بٔبد ٚعذٌٚزٙب ٚإعشاء اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ إٌّبعت ٌزٍه 

طؾخ فشٚع اٌذساعخ، ٚرطٍت رٌه رطج١ك ثؼغ أعب١ٌت اإلؽظبء اٌٛطفٟ 

 ٚاإلؽظبء اٌزؾ١ٍٍٟ ٚرٌه وّب ٠ٍٟ:

 اإلؽظبء اٌٛطفٟ: -أ 

رُ االعزؼبٔخ ثجؼغ اٌّمب١٠ظ اإلؽظبئ١خ اٌٛطف١خ ِٕٚٙب اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ 

 ٚاٌخطأ اٌّؼ١بسٞ ٚاٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌزٛط١ف ِزغ١شاد

اٌذساعخ ِٓ خالي اٌج١بٔبد اٌزٟ رُ عّؼٙب، ٚوزٌه رُ االػزّبد ػٍٝ ِؼبًِ أٌفب 

وشٚٔجبؿ اٌزٞ ٠غزخذَ ٌم١بط ِذٜ اٌضجبد ٌفمشاد لبئّخ االعزج١بْ ٚوزٌه رُ اٌزأوذ ِٓ 

 طذق رٍه اٌفمشاد.

 اإلؽظبء االسزذالٌٟ: -ب 

اػزّذ اٌجبؽش فٟ رؾ١ًٍ ث١بٔبد اٌذساعخ ػٍٝ أعب١ٌت اإلؽظبء اٌزؾ١ٍٍٟ 

 خزجبس طؾخ اٌفشٚع ٚ٘زٖ األعب١ٌت ِب ٠ٍٟ:ال

 خزجبس أٌفب وشٚٔجبؿ ٌّؼشفخ اٌضجبد ٚاٌظذق ٌفمشاد االعزج١بْ.ا -

 ( ٠ٚغزخذَ الخزجبس ِؼ٠ٕٛخ اٌفشٚق اإلؽظبئ١خ ث١ٓ ػ١ٕز١ٓ ِغزمٍز١ٓ.tاخزجبس ) -

 ِؼبًِ االسرجبؽ ٌم١بط اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّزغ١شاد اٌّغزمٍخ ٚاٌزبثؼخ. -

 اٌجغ١ؾ.رؾ١ًٍ االٔؾذاس اٌخطٟ  -

 .One Way ANOVAرؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ أؽبدٞ االرغبٖ  -
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 ِعبِالد اٌظذق ٚاٌضجبد ٌمٛائُ االسزج١بْ: -4

طذق االعزجبٔخ ٠ؼٕٟ " أْ ٠م١ظ االعزج١بْ ِب ٚػغ ٌم١بعخ"، وّب ٠مظذ 

ثبٌظذق " شّٛي االعزمظبء ٌىً اٌؼٕبطش اٌزٟ ٠غت أْ رذخً فٟ اٌزؾ١ًٍ ِٓ ٔبؽ١خ، 

ِٓ ٔبؽ١خ اخشٞ ، ثؾ١ش رىْٛ ِفِٙٛٗ ٌىً ِٓ ٚٚػٛػ فمشارٙب ِٚفشدارٙب 

 ٚلذ رُ اٌزأوذ ِٓ طذق االعزجبٔخ ثطش٠مز١ٓ: ٠غزخذِٙب،

 اٌظذق ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؾى١ّٓ : -أ 

رُ اٌزأوذ ِٓ طذق االعزجبٔخ ِٓ خالي ػشػب ػٍٟ اٌغبدح اٌّؾى١ّٓ ِٓ 

أطؾبة اٌخجشح ٚاالخزظبص ِٓ ثؼغ اٌغبِؼبد اٌّظش٠خ ٚاالسد١ٔخ ٚاٌى٠ٛز١خ ، 

ِٓ أعً اٌزأوذ ِٓ عالِخ اٌظ١بغخ اٌٍغ٠ٛخ ٌالعزجبٔخ،  * ،ٚاعّبئُٙ ٚفك ٍِؾك 

زجبٔخ ، ِٚذٞ طالؽ١خ ٘زٖ ٚٚػٛػ رؼ١ٍّبد االعزجبٔخ، ٚأزّبء اٌفمشاد ألثؼبد االع

األداء ٌم١بط األ٘ذاف اٌّشرجطخ ثٙزا اٌجؾش، ٚلذ رُ رؼذ٠ً االعزجبٔخ فٟ ػٛء 

اٌم١ّخ اٌزٟ أثذا٘ب اٌغبدح اٌّؾىّْٛ، ٚثبٌزبٌٟ أطجؾذ ا٢ْ طبٌؾخ  اٌّالؽظبد

 ٌٍزطج١ك.

 طذق االرسبق اٌذاخٍٟ :  -ب 

عزجبٔخ ِغ االرغبق اٌذاخٍٟ ِذٞ ارغبق وً فمشح ِٓ فمشاد اال ثظذق٠مظذ 

، ٚلذ لبَ اٌجبؽش ثؾغبة االرغبق اٌذاخٍٟ  اٌفمشحاٌّغبي اٌزٞ رٕزّٟ ا١ٌٗ ٘زٖ 

ٌالعزجبٔخ، ٚرٌه ِٓ خالي ؽغبة ِؼبِالد االسرجبؽ ث١ٓ وً فمشح ِٓ فمشاد ِغبالد 

 -االعزجبٔخ ، ٚاٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي ٔفغخ، ػٍٟ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 :ِٓعبِالد اٌظذق ٚاٌضجبد السزج١بْ اٌعب١ٍِ 

 اٌغذٚي اٌزبٌٟ أْ دسعخ ِؼبًِ صجبد ع١ّغ أثؼبد ِؾبٚس اعزج١بْ ٠ٛػؼ

٠ؼٕٟ أْ ل١ّخ ِؼبًِ اٌضجبد ٌغ١ّغ  ٚ٘زا( 1.552 – 1.270اٌؼب١ٍِٓ رزشاٚػ ِب ث١ٓ )

%( ٚثزٌه رؼزجش دسعخ اٌضجبد 1.3األثؼبد ِشرفؼخ ٚ٘ٝ داٌخ إؽظبئ١ًب ػٕذ ِغزٜٛ )

 ٌغ١ّغ ِغبالد االعزج١بْ ِمجٌٛخ.
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 (5-1عذٚي سلُ )

 ٔزبئظ ِعبًِ اٌظذق ٚاٌضجبد ألثعبد اسزج١بْ اٌعب١ٍِٓ

 ِعبًِ اٌظذق ِعبًِ اٌضجبد عذد اٌفمشاد اٌّزغ١ش

أثعاااااااااااابد رم١اااااااااااا١ُ األداء 

 االسزشار١غٟ
11 1.446 1.135 

 1.431 1.651 11 أثعبد وفبءح األداء

 1.415 1.415 51 ع١ّع فمشاد االسزج١بْ

 .اٌّظذس: ِٓ ئعذاد اٌجبؽش 

ٌغ١ّغ أثؼبد ِؾبٚس  اٌغذٚي اٌغبثك أْ ع١ّغ ِؼبِالد اٌظذق٠ٚزج١ٓ ِٓ 

أْ ل١ّخ ِؼبًِ اٌضجبد  ٠ؼٕٟ( ٚ٘زا 1.117 – 1.511اعزج١بْ اٌؼب١ٍِٓ رزشاٚػ ث١ٓ )

ع١ّغ  رؼزجش%( ٚثزٌه 1.3) ِغزٌٜٛغ١ّغ األثؼبد ِشرفؼخ ٚ٘ٝ داٌخ إؽظبئ١ًب ػٕذ 

 ِغبالد االعزج١بْ طبدلخ ٌّب ٚػؼذ ٌٗ.

 ٌٕزبئظ اٌذساسخ ا١ٌّذا١ٔخ ٌٍعب١ٍِٓاإلؽظبء اٌٛطفٟ  -1

 رؾ١ًٍ فمشاد رم١١ُ األداء االسزشار١غٟ ٌٍعب١ٍِٓ: -أ 

 (6-1عذٚي سلُ )

 اٌّزٛسظ اٌؾسبثٟ ٚاالٔؾشاف اٌّع١بسٞ ٚاأل١ّ٘خ إٌسج١خ 

 ٌفمشاد رم١١ُ األداء االسزشار١غٟ ٌٍعب١ٍِٓ

 اٌفمـــشح َ.
 اٌّزٛسظ

 اٌؾسبثٟ

 االٔؾشاف

 اٌّع١بسٞ

األ١ّ٘خ 

 إٌسج١خ
 اٌزشر١ت

1.  
رفُٙ سؤسبئٟ ٌّشبعشٞ ٚ اؽز١بعابرٟ أساُٙ فاٝ رؾسا١ٓ 

 أدائٟ اٌٛظ١فٟ .
4.17 1.03 83.46% 2 

5.  
ِشاابسوزٝ فااٝ ئرخاابر اٌمااشاساد ساابعذ وض١ااشا  فااٝ رؾساا١ٓ 

 أدائٟ اٌٛظ١فٟ .
4.26 0.87 85.12% 1 

2.  
رؾشص اٌششوخ عٍٝ رّى١ٕٟ اٌٛظ١فٟ ٚ رٛف١ش ث١ئخ اٌعًّ 

 إٌّبس١خ ٌٟ .
3.98 1.02 79.58% 4 

3.  
رٛضؼ اٌشاشوخ ِعاب١٠ش اٌزم١ا١ُ ٌٍعاب١ٍِٓ ِّاب ٠غعٍٙاب اوضاش 

 ثسبطخ ٌٍّٛظف 
2.93 1.46 58.62% 10 
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 .ٟاٌّظذس: ِٓ ئعذاد اٌجبؽش ثبالعزّبد عٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئ 

٠زؼؼ ِٓ ث١بٔبد اٌغذٚي اٌغبثك أْ اٌذسعخ اٌى١ٍخ إلعبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ ِٓ 

اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ اٌفمشاد اٌّشرجطخ ثجؼذ رم١١ُ األداء االعزشار١غٟ عبءد ِزٛعطخ، ؽ١ش 

(، ٚعبءد أػٍٝ إعبثخ 0.07( ٚثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ )5.75ثٍغ ِزٛعطٙب اٌؾغبثٟ )

فٝ رؾغ١ٓ أدائٟ  وض١شاً مشاساد عبػذ ٌٍفمشح اٌزٟ رٕض ػٍٝ " ِشبسوزٝ فٝ إرخبر اٌ

(، فٟ ؽ١ٓ 1.52( ٚثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ )1.77اٌٛظ١فٟ" ؽ١ش ثٍغ ِزٛعطٙب اٌؾغبثٟ )

عبءد ألً إعبثبد ألفشاد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اٌفمشح اٌزٟ رٕض ػٍٝ"رٛػؼ اٌششوخ ِؼب١٠ش 

اٌزم١١ُ ٌٍؼب١ٍِٓ ِّب ٠غؼٍٙب اوضش ثغبؽخ ٌٍّٛظف" ؽ١ش ثٍغ ِزٛعطٙب اٌؾغبثٟ 

 (.0.17ٚثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ )( 7.15)

 رؾ١ًٍ فمشاد أثعبد وفبءح األداء ٌٍعب١ٍِٓ: -ب 

 :ٓرؾ١ًٍ فمشاد ثعذ عٛدح اٌخذِخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌعب١ٍِ 

 (4-1عذٚي سلُ )

 اٌّزٛسظ اٌؾسبثٟ ٚاالٔؾشاف اٌّع١بسٞ ٚاأل١ّ٘خ إٌسج١خ

 ٌفمشاد ثعذ عٛدح اٌخذِخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌعب١ٍِٓ 

 اٌفمـــشح َ.
 اٌّزٛسظ

 اٌؾسبثٟ

 االٔؾشاف

 اٌّع١بسٞ

األ١ّ٘خ 

 إٌسج١خ
 اٌزشر١ت

 4 %71.07 1.45 3.55 ٔمذَ ٔظبئؼ ٌٍع١ًّ فٟ اخز١بس اٌخذِخ اٌّالئّخ ٌٗ.  .1

 5 %65.19 1.55 3.26 ٔسعٝ دائّب  ٌؾً اٌّشبوً اٌزٟ  ٠ٛاعٙٙب اٌع١ًّ ٚ ئعبدح إٌظش ف١ٙب.  .5

 8 %67.54 1.54 3.38 رعضص ٚ رؾفض اٌششوخ اٌعب١ٍِٓ ا١ٌّّض٠ٓ .  .4

5.  
أعًّ عب٘ذا  عٍٝ ِعبٌغخ عٛأت اٌضعف ٌذٞ،    ٚ رعض٠ض 

 ِٛاطٓ اٌمٛح 
3.75 1.30 75.02% 5 

 9 %62.77 1.33 3.14 اٌعب١ٍِٓ اٌغذد ٌٍزى١ف ِع ٔظبَ االداسح .أسبعذ   .6

 7 %69.76 1.20 3.49 رٙزُ اٌششوخ ثبسزمطبة اٌىفبءاد ثشىً ِسزّش.  .4

1.  
اسٞ ثإٟٔٔ لّذ ثبرخبر اٌمشاس اٌظؾ١ؼ فٟ اٌعًّ ثبٌخطٛط 

 اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ
3.62 0.99 72.46% 6 

 3 %80.62 0.86 4.03 اٌى٠ٛز١خثشىً عبَ ، أب ساضٟ عٓ أداء اٌخطٛط اٌغ٠ٛخ   .11

  %73.49 1.16 3.68 ِزٛسظ اٌجعذ 
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2.  
اٌخذِاخ ٔمَٛ ثبٌشد اٌفٛسٞ عٍٝ اسزفسبساد ٚ شىبٜٚ اٌعّالء ؽاٛي 

 اٌّمذِخ.
3.74 1.41 74.81% 2 

 3 %73.43 1.46 3.67 ٔزعبًِ ِع اٌعّالء ثعٕب٠خ فبئمخ ٚ ٚضع ِظبٌؾُٙ فٛق وً ئعزجبس.  .3

4.  
ّٔزٍاااه اٌّٙااابساد ٚ اٌىفااابءاد اٌالصِااااخ ٌزماااذ٠ُ اٌخذِاااخ إٌّبفسااااخ  

 ٚإٌّبسجخ. 
3.89 1.34 77.85% 1 

  %72.47 1.44 3.62 ِزٛسظ اٌجعذ 

 اٌجبؽش ثبالعزّبد عٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ. اٌّظذس: ِٓ ئعذاد 

٠زؼؼ ِٓ ث١بٔبد اٌغذٚي اٌغبثك أْ اٌذسعخ اٌى١ٍخ إلعبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ ِٓ 

اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ اٌفمشاد اٌّشرجطخ ثجؼذ عٛدح اٌخذِخ عبءد ِزٛعطخ ؽ١ش ثٍغ ِزٛعطٙب 

زٟ رٕض (، ٚعبءد أػٍٝ إعبثخ ٌٍفمشح ا0.11ٌ( ٚثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ )5.77اٌؾغبثٟ )

(، فٟ ؽ١ٓ 0.51( ٚثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ )5.51ػٍٝ " " ؽ١ش ثٍغ ِزٛعطٙب اٌؾغبثٟ )

ً ٌؾً  عبءد ألً إعبثبد ألفشاد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اٌفمشح اٌزٟ رٕض ػٍٝ " ٔغؼٝ دائّب

اٌّشبوً اٌزٟ  ٠ٛاعٙٙب اٌؼ١ًّ ٚ إػبدح إٌظش ف١ٙب ." ؽ١ش ثٍغ ِزٛعطٙب اٌؾغبثٟ 

 (.0.33( ٚثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ )5.77)

 :ٓرؾ١ًٍ فمشاد ثعذ اٌشضب اٌٛظ١فٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌعب١ٍِ 

 (1-1عذٚي سلُ )

 اٌّزٛسظ اٌؾسبثٟ ٚاالٔؾشاف اٌّع١بسٞ ٚاأل١ّ٘خ إٌسج١خ 

 ٌفمشاد ثعذ اٌشضب اٌٛظ١فٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌعب١ٍِٓ

 اٌفمـــشح َ.
 اٌّزٛسظ

 اٌؾسبثٟ

 االٔؾشاف

 اٌّع١بسٞ

األ١ّ٘خ 

 إٌسج١خ
 اٌزشر١ت

1.  
اٌااٛظ١فٟ ِاآ خااالي اٌعّااً فااٝ ٘اازٖ أشااعش ثبألِاابْ 

 اٌششوخ
3.61 1.30 72.18% 2 

5.  
رؾمااك ئداسح اٌشااشوخ ٌااٝ ِىبٔااخ ع١ااذح رزٕبساات ِااع 

 طّٛؽبرٟ
3.78 0.98 75.57% 1 

2.  
راٛفش ٌااٟ اٌشااشوخ اٌفاشص ٌٍزطااٛس إٌّٙااٟ ٚ رعٍااُ 

 اٌّٙبساد ٚاٌخجشاد اٌغذ٠ذح
3.46 1.18 69.27% 4 

3.  
اٌزطا٠ٛش رز١ؼ ٌاٟ اداسح اٌشاشوخ  فشطاخ ٌإلثاذا  ٚ 

 فٝ ِغبي اٌعًّ
3.24 1.29 64.84% 5 
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 .ٟاٌّظذس: ِٓ ئعذاد اٌجبؽش ثبالعزّبد عٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئ 

٠زؼؼ ِٓ ث١بٔبد اٌغذٚي اٌغبثك أْ اٌذسعخ اٌى١ٍخ إلعبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ ِٓ 

عبءد ِزٛعطخ ؽ١ش ثٍغ  اٌٛظ١فٟ اٌشػبثجؼذ اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ اٌفمشاد اٌّشرجطخ 

(، ٚعبءد أػٍٝ إعبثخ ٌٍفمشح 0.01( ٚثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ )5.35ِزٛعطٙب اٌؾغبثٟ )

رزٕبعت ِغ ؽّٛؽبرٟ " ؽ١ش  اٌزٟ رٕض ػٍٝ " رؾمك إداسح اٌششوخ ٌٝ ِىبٔخ ع١ذح

(، فٟ ؽ١ٓ عبءد ألً 1.15( ٚثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ )5.25ثٍغ ِزٛعطٙب اٌؾغبثٟ )

إعبثبد ألفشاد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اٌفمشح اٌزٟ رٕض ػٍٝ "رز١ؼ ٌٟ اداسح اٌششوخ  فشطخ 

( ٚثبٔؾشاف 5.71ٌإلثذاع ٚ اٌزط٠ٛش فٝ ِغبي اٌؼًّ " ؽ١ش ثٍغ ِزٛعطٙب اٌؾغبثٟ )

 (.0.71ِؼ١بسٞ )

  -اخزجبس طؾخ اٌفشٚع :

 اخزجبساد اٌفشع اٌشئ١سٟ األٚي ٌٍذساسخ -1

 ٠ٕض اٌفشع اٌشئ١سٟ األٚي ٌٍذساسخ عٍٝ أٔٗ:

٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ ٌزم١١ُ األداء االسزشار١غٟ فٟ ص٠بدح وفابءح األداء 

 ٌذٜ اٌخطٛط اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ .

 ٌٚمذ رُ رمس١ُ ٘زا اٌفشع ئٌٟ اٌفشٚع اٌفشع١خ ا٢ر١خ:

 اٌفشع اٌفشػٟ األٚي: -أ 

٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ ٌزم١١ُ األداء االسزشار١غٟ عٍٝ عٛدح اٌخذِخ فاٟ 

 اٌخطٛط اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ .

ٚالخزجاابس ٘اازا اٌفااشع لاابَ اٌجبؽااش ثعااذد ِاآ االخزجاابساد ٚرٌااه عٍااٝ إٌؾااٛ 

 اٌزبٌٟ:

  :ِعبًِ االسرجبط 

4.  
رإخز أفىبسٞ ٚ ِمزشؽابرٟ ثعا١ٓ اإلعزجابس ِآ لجاً 

 اٌششوخ ِٚذ٠ش٠ٙب .
3.54 1.22 70.80% 3 

  %70.53 1.19 3.53 ِزٛسظ اٌجعذ 
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االعزشار١غٟ  وّزغ١ش ٠ج١ٓ اٌغذٚي اٌزبٌٟ ِؼبًِ االسرجبؽ ث١ٓ رم١١ُ األداء 

 ِغزمً ٚ عٛدح اٌخذِخ وّزغ١ش ربثغ.

 (11-1عذٚي سلُ )

 ِعبًِ االسرجبط ٌٍفشع اٌفشعٟ األٚي ِٓ اٌفشع اٌشئ١سٟ األٚي

 عٛدح اٌخذِخ رم١١ُ األداء االسزشار١غٟ  االخزجبس اٌّزغ١ش

 رم١١ُ األداء االسزشار١غٟ 
 1.461 1 ِعبًِ االسرجبط

 1.111 1.111 اٌّع٠ٕٛخ

 .ٟاٌّظذس: ِٓ ئعذاد اٌجبؽش ثبالعزّبد عٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئ 

٠ٚزؼؼ ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك ٚعٛد ػاللخ اسرجبؽ راد دالٌخ إؽظبئ١خ ثٕغجخ 

ث١ٓ رم١١ُ األداء االعزشار١غٟ ٚ عٛدح اٌخذِخ فٟ  1.13% ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 52.0

 اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ.

 :ِعبًِ اٌزؾذ٠ذ 

 (11-1عذٚي سلُ )

 ِعبًِ اٌزؾذ٠ذ ٌٍفشع اٌفشعٟ األٚي ِٓ اٌفشع اٌشئ١سٟ األٚي

 اٌخطأ اٌّع١بسٞ ِعبًِ اٌزؾذ٠ذ اٌّعذي ِعبًِ اٌزؾذ٠ذ اٌّزغ١ش اٌّسزمً

رم١١ُ األداء 

 االسزشار١غٟ 
0.759 0.757 4.65437 

 .ٟاٌّظذس: ِٓ ئعذاد اٌجبؽش ثبالعزّبد عٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئ 

٠Rٛػؼ اٌغذٚي اٌغبثك أْ ِؼبًِ اٌزؾذ٠ذ 
2

ٚ٘ٛ ِب ٠ؼٕٟ أْ رم١١ُ  1.231=  

%، 23.1األداء االعزشار١غٟ رفغش عٛدح اٌخذِخ فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ثٕغجخ 

اٌؼاللخ االٔؾذاس٠خ، ثبإلػبفخ  فٟأخشٜ ٌُ رذخً  ِزغ١شادأِب إٌغجخ اٌجبل١خ فزفغش٘ب 

 أعٍٛة عؾت اٌؼ١ٕخ ٚدلخ اٌم١بط ٚغ١ش٘ب.إٌٝ األخطبء اٌؼشٛائ١خ إٌبرغخ ػٓ 
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  ٓرؾ١ًٍ اٌزجب٠ANOVA Test: 

 (15-1عذٚي سلُ )

 رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ ٌٍفشع اٌفشعٟ األٚي ِٓ اٌفشع اٌشئ١سٟ األٚي

 اٌج١بْ
ِغّٛ  

 اٌّشثعبد
 اٌّع٠ٕٛخ F ِزٛسظ اٌّشثعبد دسعبد اٌؾش٠خ

 2.664 1 2.664 االٔؾذاس

 21.663 287 6217.3 اٌجٛالٟ 0.000 97.123

  288 6220 اٌّغّٛ 

 .ٟاٌّظذس: ِٓ ئعذاد اٌجبؽش ثبالعزّبد عٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئ 

٠زؼؼ ِٓ خالي اٌغذٚي اٌغبثك ٚعٛد ػاللخ اسرجبؽ ِؼ٠ٕٛخ ؽشد٠خ ث١ٓ رم١١ُ 

األداء االعزشار١غٟ ٚ عٛدح اٌخذِخ فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ، ٠ٚظٙش رٌه ِٓ 

ً ػٕذ  ٚرذي ػٍٝ طؾخ  1.13ِؼ٠ٕٛخ  ِغزٜٛخالي ل١ّخ "ف" ٚ٘ٝ داٌخ إؽظبئ١ب

االػزّبد ػٍٝ ٔزبئغٗ ثذْٚ  ٚعٛ٘ش٠خ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّزغ١ش٠ٓ ٚعٛدح اإلؽبس ٚطؾخ

 أخطبء.

 :رؾ١ًٍ االٔؾذاس 

 (12-1عذٚي سلُ )

 رؾ١ًٍ ٔزبئظ االٔؾذاس ٌٍفشع اٌفشعٟ األٚي ِٓ اٌفشع اٌشئ١سٟ األٚي

 إٌّٛرط
 اٌّعبِالد اٌّع١بس٠خ اٌّعبِالد اٌغ١ش ِع١بس٠خ

 اٌّع٠ٕٛخ اخزجبس د
 ث١زب اٌخطأ اٌّع١بسٞ ث١زب

1 

 1.924 17.45 اٌضبثذ

0.871 

9.07 0.000 

رم١١ُ األداء 

 0.351 0.052 0.018 االسزشار١غٟ 
0.000 

 .ٟاٌّظذس: ِٓ ئعذاد اٌجبؽش ثبالعزّبد عٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئ 
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اٌغبثك أْ ل١ُ اخزجبس "د" ٌغ١ّغ ػجبساد ِزغ١ش  اٌغذٚي٠ظٙش ِٓ خالي 

٠ٚج١ٓ ٘زا لٛح  1.13دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ  رادرم١١ُ األداء االعزشار١غٟ 

 اٌؼاللخ االٔؾذاس٠خ ث١ٓ رم١١ُ األداء االعزشار١غٟ ٚ عٛدح اٌخذِخ .

 ٚٔسزٕزظ ِٓ اٌغذاٚي اٌسبثمخ ِب ٠ٍٟ:

واابْ ِغاازٜٛ اٌذالٌااخ اٌخبطااخ ثىااً ِاآ ِؼبِااً اسرجاابؽ "ث١شعااْٛ" ِٚؼبِااً  -

راد دالٌاخ إؽظابئ١خ ثا١ٓ ِّب ٠ؼٕاٟ ٚعاٛد ػاللاخ  1.13االٔؾذاس ألً ِٓ ل١ّخ 

 رم١١ُ األداء االعزشار١غٟ ٚ عٛدح اٌخذِخ فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ.

وبٔااذ إشاابسح ِؼبِااً اسرجاابؽ "ث١شعااْٛ" ِٛعجااخ ِّااب ٠ؼٕااٟ أٔااٗ رٛعااذ ػاللااخ  -

اسرجااابؽ ؽشد٠اااخ راد دالٌاااخ إؽظااابئ١خ ثااا١ٓ رم١ااا١ُ األداء االعااازشار١غٟ ٚ عاااٛدح 

 اٌخذِخ  فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ .

ٔذ ل١ّخ ِغزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ الخزجبس ِؼبدٌخ االٔؾذاس وىً )اخزجبس ف( ألً ِآ وب -

ِّاب ٠ؼٕاٟ إِىب١ٔاخ االػزّابد ػٍاٝ ّٔاٛرط االٔؾاذاس  1.13ل١ّخ ِغازٜٛ اٌذالٌاخ 

 اٌّمذس ٚثبٌزبٌٟ إِىب١ٔخ رؼ١ُّ ٔزبئظ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اٌّغزّغ ِؾً اٌذساعخ.

ٟ رؤصش فٟ عاٛدح اٌخذِاخ رش١ش إٌٝ أْ رم١١ُ األداء االعزشار١غ Betaل١ُ ِؼبًِ  -

ِخزٍفخ ٚ٘زا اٌزفغ١ش ال ٠ّىٓ أْ ٠شعغ إٌاٝ  ثٕغتفٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ 

 اٌظذفخ.

 ِّب سجك ٠ّىٓ ٌٍجبؽش لجٛي اٌفشع أٞ أٔٗ:

اؽظبئ١خ ٌزم١ا١ُ األداء االعازشار١غٟ ػٍاٝ عاٛدح اٌخذِاخ فاٟ  دالٌخ٠ٛعذ أصش رٚ  -

 اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ.

 اٌفشع اٌفشػٟ اٌضبٟٔ:  -ب 

٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ اؽظبئ١خ ٌزم١١ُ األداء االسازشار١غٟ عٍاٝ اٌشضاب اٌاٛظ١فٟ 

 ٌٍعب١ٍِٓ فٟ اٌخطٛط اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ .

ٚالخزجبس ٘زا اٌفشع لبَ اٌجبؽش ثؼذد ِٓ االخزجبساد ٚرٌه ػٍٝ إٌؾٛ 

 اٌزبٌٟ:
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  :ِعبًِ االسرجبط 

االعزشار١غٟ وّزغ١ش ٠ج١ٓ اٌغذٚي اٌزبٌٟ ِؼبًِ االسرجبؽ ث١ٓ رم١١ُ األداء 

 ِغزمً ٚ اٌشػب اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ وّزغ١ش ربثغ.

 (13-1عذٚي سلُ )

 ِعبًِ االسرجبط ٌٍفشع اٌفشعٟ اٌضبٟٔ ِٓ اٌفشع اٌشئ١سٟ األٚي

 االخزجبس اٌّزغ١ش
رم١١ُ األداء 

 االسزشار١غٟ 

اٌشضب اٌٛظ١فٟ 

 ٌٍعب١ٍِٓ

رم١١ُ األداء 

 االسزشار١غٟ 

 1.665 1 ِعبًِ االسرجبط

 1.111 1.111 اٌّع٠ٕٛخ

 .ٟاٌّظذس: ِٓ ئعذاد اٌجبؽش ثبالعزّبد عٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئ 

٠ٚزؼؼ ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك ٚعٛد ػاللخ اسرجبؽ راد دالٌخ إؽظبئ١خ ثٕغجخ 

ث١ٓ رم١١ُ األداء االعزشار١غٟ ٚ اٌشػب اٌٛظ١فٟ  1.13% ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 22.7

 . ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ

 :ِعبًِ اٌزؾذ٠ذ 

 (14-1عذٚي سلُ )

 ِعبًِ اٌزؾذ٠ذ ٌٍفشع اٌفشعٟ اٌضبٟٔ ِٓ اٌفشع اٌشئ١سٟ األٚي

 اٌخطأ اٌّع١بسٞ ِعبًِ اٌزؾذ٠ذ اٌّعذي ِعبًِ اٌزؾذ٠ذ اٌّزغ١ش اٌّسزمً

رم١١ُ األداء 

 االسزشار١غٟ 
0.596 0.595 3.61947 

 ًاإلؽظبئٟ. اٌّظذس: ِٓ ئعذاد اٌجبؽش ثبالعزّبد عٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ٍ 
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ٚ٘ٛ ِب ٠ؼٕٟ أْ  ٠R2  =1.317ٛػؼ اٌغذٚي اٌغبثك أْ ِؼبًِ اٌزؾذ٠ذ 

رم١١ُ األداء االعزشار١غٟ رفغش اٌشػب اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ 

%، أِب إٌغجخ اٌجبل١خ فزفغش٘ب ِزغ١شاد أخشٜ ٌُ رذخً فٟ اٌؼاللخ 31.7ثٕغجخ 

االٔؾذاس٠خ، ثبإلػبفخ إٌٝ األخطبء اٌؼشٛائ١خ إٌبرغخ ػٓ أعٍٛة عؾت اٌؼ١ٕخ ٚدلخ 

 ط ٚغ١ش٘ب.اٌم١ب

  ٓرؾ١ًٍ اٌزجب٠ANOVA Test: 

 (15-1عذٚي سلُ )

 رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ ٌٍفشع اٌفشعٟ اٌضبٟٔ ِٓ اٌفشع اٌشئ١سٟ األٚي

 اٌج١بْ
ِغّٛ  

 اٌّشثعبد
 اٌّع٠ٕٛخ F ِزٛسظ اٌّشثعبد دسعبد اٌؾش٠خ

 115.26 1 115.26 االٔؾذاس
80.798 

 
 13.101 287 3759.9 اٌجٛالٟ 0.000

  288 3875.1 اٌّغّٛ 

 .ٟاٌّظذس: ِٓ ئعذاد اٌجبؽش ثبالعزّبد عٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئ 

٠زؼؼ ِٓ خالي اٌغذٚي اٌغبثك ٚعٛد ػاللخ اسرجبؽ ِؼ٠ٕٛخ ؽشد٠خ ث١ٓ رم١١ُ 

األداء االعزشار١غٟ ٚ اٌشػب اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ، ٠ٚظٙش 

 ً ٚرذي ػٍٝ  1.13ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ رٌه ِٓ خالي ل١ّخ "ف" ٚ٘ٝ داٌخ إؽظبئ١ب

طؾخ ٚعٛ٘ش٠خ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّزغ١ش٠ٓ ٚعٛدح اإلؽبس ٚطؾخ االػزّبد ػٍٝ ٔزبئغٗ 

 ثذْٚ أخطبء.
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 :رؾ١ًٍ االٔؾذاس 

 (16-1عذٚي سلُ )

 رؾ١ًٍ ٔزبئظ االٔؾذاس ٌٍفشع اٌفشعٟ اٌضبٟٔ ِٓ اٌفشع اٌشئ١سٟ األٚي

 إٌّٛرط

 اٌّع١بس٠خ اٌّعبِالد اٌّعبِالد اٌغ١ش ِع١بس٠خ

 اٌّع٠ٕٛخ اخزجبس د
 ث١زب

اٌخطأ 

 اٌّع١بسٞ
 ث١زب

1 

 1.496 13.241 اٌضبثذ

 

0.772 

8.85 0.000 

رم١١ُ األداء 

 2.966 0.04 0.12 االسزشار١غٟ 
0.000 

 .ٟاٌّظذس: ِٓ ئعذاد اٌجبؽش ثبالعزّبد عٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئ 

"د" ٌغ١ّغ ػجبساد ِزغ١ش ٠ظٙش ِٓ خالي اٌغذٚي اٌغبثك أْ ل١ُ اخزجبس 

٠ٚج١ٓ ٘زا لٛح  1.13رم١١ُ األداء االعزشار١غٟ راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 

 اٌؼاللخ االٔؾذاس٠خ ث١ٓ رم١١ُ األداء االعزشار١غٟ ٚ اٌشػب اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ.

 ٚٔسزٕزظ ِٓ اٌغذاٚي اٌسبثمخ ِب ٠ٍٟ:

"ث١شعااْٛ" ِٚؼبِااً واابْ ِغاازٜٛ اٌذالٌااخ اٌخبطااخ ثىااً ِاآ ِؼبِااً اسرجاابؽ  -

ِّب ٠ؼٕاٟ ٚعاٛد ػاللاخ راد دالٌاخ إؽظابئ١خ ثا١ٓ  1.13االٔؾذاس ألً ِٓ ل١ّخ 

رم١اا١ُ األداء االعااازشار١غٟ ٚ اٌشػاااب اٌاااٛظ١فٟ ٌٍؼاااب١ٍِٓ فاااٟ اٌخطاااٛؽ اٌغ٠ٛاااخ 

 اٌى٠ٛز١خ .

وبٔااذ إشاابسح ِؼبِااً اسرجاابؽ "ث١شعااْٛ" ِٛعجااخ ِّااب ٠ؼٕااٟ أٔااٗ رٛعااذ ػاللااخ  -

ثاا١ٓ رم١اا١ُ األداء االعاازشار١غٟ ٚ اٌشػااب اسرجاابؽ ؽشد٠ااخ راد دالٌااخ إؽظاابئ١خ 

 اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ .

وبٔذ ل١ّخ ِغزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ الخزجبس ِؼبدٌخ االٔؾذاس وىً )اخزجبس ف( ألً ِآ  -

ِّاب ٠ؼٕاٟ إِىب١ٔاخ االػزّابد ػٍاٝ ّٔاٛرط االٔؾاذاس  1.13ل١ّخ ِغازٜٛ اٌذالٌاخ 

 ظ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اٌّغزّغ ِؾً اٌذساعخ.اٌّمذس ٚثبٌزبٌٟ إِىب١ٔخ رؼ١ُّ ٔزبئ
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رشاا١ش إٌااٝ أْ رم١ااا١ُ األداء االعاازشار١غٟ ٠ااؤصش فااٟ اٌشػاااب  Betaلاا١ُ ِؼبِااً  -

اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛاخ اٌى٠ٛز١اخ ثٕغات ِخزٍفاخ ٚ٘ازا اٌزفغا١ش ال 

 ٠ّىٓ أْ ٠شعغ إٌٝ اٌظذفخ.

 ِّب سجك ٠ّىٓ ٌٍجبؽش لجٛي اٌفشع أٞ أٔٗ:

بئ١خ ٌزم١اا١ُ األداء االعاازشار١غٟ فااٟ اٌشػااب اٌااٛظ١فٟ ٠ٛعااذ أصااش رٚ دالٌااخ اؽظاا -

 ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ .

   -:إٌزبئظ  -أ 

اٌخطاٛؽ اٌغ٠ٛاخ اٌى٠ٛز١اخ ال رؼّاً ػٍاٝ ل١ابط األداء  رٛطٍذ اٌذساعاخ إٌاٝ أْ -1

ٚدسعخ رطبثك اٌؼًّ إٌّغض ِغ اٌّؼب١٠ش اٌّٛػٛػخ ثبٌشىً اٌّطٍٛة، ٚث١ٕاذ 

مااذ٠ُ إٌزاابئظ اٌالصِااخ ٌٍؼااب١ٍِٓ ػاآ ِغاازٜٛ أدائٙااُ اٌذساعااخ ػااؼف اال٘زّاابَ ثز

اٌؾم١مٟ ؽ١ش ال رمَٛ اٌششوخ ثزٛػ١ؼ ِؼب١٠ش اٌزم١١ُ ٌٍؼب١ٍِٓ ِّب ٠غؼٍٙاب أوضاش 

رؾذ٠ذاً أِبَ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ِآ أعاً ٚػاغ اٌزظاٛساد اٌّخزٍفاخ ٌزطا٠ٛش األداء 

 االعزشار١غٟ ٌٍششوخ ثظفخ ِغزّشح.

اٌؼٛاِااً اٌزااٟ ٠ّىاآ أْ رؾااذ ِاآ لااذسح ث١ٕااذ اٌذساعااخ إٌااٝ أٔااٗ ٠ٛعااذ وض١ااش ِاآ  -2

اٌخطااٛؽ اٌغ٠ٛااخ اٌى٠ٛز١ااخ  ػٍااٝ ؽااً اٌّشاابوً اٌزااٟ ٠ٛاعٙٙااب اٌؼّااالء ثاابٌطشق 

اال٠غبث١ااخ، ٚث١ٕااذ اٌذساعااخ أْ إداسح اٌخطااٛؽ اٌغ٠ٛااخ اٌى٠ٛز١ااخ ال رؼّااً ثشااىً 

واابفٟ ػٍااٝ االعاازفبدح ِاآ اٌخجااشاد اٌّزااٛفشح ٌااذ٠ٙب فااٟ رطاا٠ٛش عااٛدح اٌخذِااخ 

 .ٚرؾم١ك أ٘ذاف اٌؼّالء

أشبسد ٔزبئظ اٌذساعخ إٌٝ أْ اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١اخ ال رٙازُ ثئربؽاخ اٌفشطاخ  -3

ٌٍؼاااب١ٍِٓ ٌإلثاااذاع ٚ اٌزطااا٠ٛش فاااٝ ِغااابي اٌؼّاااً ثظاااٛسح ٚاػاااؾخ ٚػاااؼف 

اٌّشاابسوخ أِاابَ اٌؼااب١ٍِٓ فااٟ طاإغ اٌمااشاسد ثبٌشااىً اٌاازٞ ٠غاابُ٘ فااٟ رطاا٠ٛش 

جاً اٌخطاٛؽ اٌخذِبد ؽ١ش أوذد ٔزبئظ اٌذساعخ أٔٗ ال ٠ٛعذ ا٘زّبَ وابفٟ ِآ ل

اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ثض٠بدح ٚرطا٠ٛش لاذساد ٚ ِٙابساد اٌؼاب١ٍِٓ وّاب ال رؼّاً ػٍاٝ 
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رااٛف١ش اٌّمِٛاابد األعبعاا١خ ٌزؼض٠ااض ٚرطاا٠ٛش خجااشاد اٌؼااب١ٍِٓ ٚص٠اابدح دسعااخ 

 اإلثزىبس ٚاإلثذاع.

رٛطٍذ اٌذساعخ إٌٝ أٔٗ ال ٠زُ اال٘زّبَ ثزط٠ٛش اٌخذِبد ٌٍؼّالء ثبٌشىً اٌازٞ  -4

إٔغبص األػّابي ٚرغا١ًٙ اإلعاشاءاد اإلداس٠اخ ؽ١اش أْ ٠غبُ٘ فٟ رؾغ١ٓ ؽشق 

اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ال رمذَ ثؼغ اٌّضا٠ب ٌٍؼّالء ٚرط٠ٛش عاٛدح اٌخاذِبد 

 ثظفخ ِغزّشح ِٓ أعً رؾم١ك ٚص٠بدح سػب اٌؼّالء.

أشبسد ٔزبئظ اٌذساعخ إٌاٝ أْ اٌشاشوخ ال رؼّاً ثبٌشاىً إٌّبعات ػٍاٝ االٌزاضاَ  -5

ٌّااب ٠اازُ اإلػاالْ ػٕااٗ ِغااجمبً ٚػاؼف ِغاازٜٛ االعاازغبثخ ثزماذ٠ُ اٌخااذِبد ٚفمابً 

ٌٍؼّالء، وّب ث١ٕذ اٌذساعخ رذٟٔ ِغزٜٛ اال٘زّبَ ثزٛف١ش االِىب١ٔبد ٚ اٌؼٛاِاً 

 .اٌزٟ رغبُ٘ فٟ رؾم١ك وفبءح ػ١ٍّخ رط٠ٛش أداء اٌخذِبد

 -اٌزٛط١بد: -ب 

ػااشٚسح أْ ٠اازُ اٌؼّااً ِاآ لجااً اٌخطااٛؽ اٌغ٠ٛااخ اٌى٠ٛز١ااخ ػٍااٝ ل١اابط األداء  -1

رطبثك اٌؼًّ إٌّغض ِغ اٌّؼب١٠ش اٌّٛػٛػخ ثبٌشىً اٌّطٍٛة، ٚوزٌه ٚدسعخ 

أدائٙااُ اٌؾم١مااٟ  ِغاازٜٛص٠اابدح اال٘زّاابَ ثزمااذ٠ُ إٌزاابئظ اٌالصِااخ ٌٍؼااب١ٍِٓ ػاآ 

ٚرٛػ١ؼ ِؼب١٠ش اٌزم١ا١ُ ٌٍؼاب١ٍِٓ ِّاب ٠غؼٍٙاب أوضاش رؾذ٠اذاً أِابَ ع١ّاغ اٌؼاب١ٍِٓ 

ار١غٟ ٌٍشاشوخ ثظافخ ِٓ أعً ٚػغ اٌزظٛساد اٌّخزٍفخ ٌزط٠ٛش األداء االعازش

 ِغزّشح.

ثزاٛف١ش وبفاخ اٌؼٛاِااً اٌزاٟ ٠ّىآ أْ رض٠اذ ِاآ لاذسح اٌخطاٛؽ اٌغ٠ٛااخ  اال٘زّابَ -2

ػٍااٝ ؽااً اٌّشااىالد اٌزااٟ  ٠ٛاعٙٙااب اٌؼّااالء ٚ إػاابدح  اٌؾظااٛياٌى٠ٛز١ااخ فااٟ 

ػاااشٚسح أْ رؼّاااً اٌخطاااٛؽ اٌغ٠ٛاااخ إٌظااش ف١ٙاااب ثااابٌطشق اال٠غبث١اااخ، ٚوااازٌه 

اٌّزاٛفشح ٌاذ٠ٙب فاٟ رطا٠ٛش عاٛدح اٌخذِاخ  اٌى٠ٛز١خ ػٍاٝ االعازفبدح ِآ اٌخجاشاد

 .ٚرؾم١ك أ٘ذاف اٌؼّالء
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اٌؼًّ ِٓ لجً اٌخطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌى٠ٛز١خ ػٍٝ إربؽخ اٌفشطخ ٌٍؼب١ٍِٓ ٌإلثاذاع ٚ  -3

اٌزط٠ٛش فٝ ِغبي اٌؼًّ ثظاٛسح ٚاػاؾخ ٚص٠ابدح اٌّشابسوخ أِابَ اٌؼاب١ٍِٓ فاٟ 

٠ٛعاذ  طٕغ اٌمشاساد ثبٌشىً اٌازٞ ٠غابُ٘ فاٟ رطا٠ٛش اٌخاذِبد، ٚػاشٚسح أْ

اال٘زّاابَ اٌىاابفٟ ِاآ لجااً اٌخطااٛؽ اٌغ٠ٛااخ اٌى٠ٛز١ااخ ثض٠اابدح ٚرطاا٠ٛش لااذساد ٚ 

، ٚ واازٌه أْ رؼّااً اٌشااشوخ ػٍااٝ رااٛف١ش اٌّمِٛاابد األعبعاا١خ ِٙاابساد اٌؼااب١ٍِٓ

 ٌزؼض٠ض ٚرط٠ٛش خجشاد اٌؼب١ٍِٓ ٚص٠بدح دسعخ االثزىبس ٚاإلثذاع.

ُ فٟ رؾغ١ٓ ؽشق أْ ٠زُ اال٘زّبَ ثزط٠ٛش اٌخذِبد ٌٍؼّالء ثبٌشىً اٌزٞ ٠غب٘ -4

إٔغبص األػّبي ٚرغ١ًٙ اإلعشاءاد اإلداس٠خ، ٚوزٌه ػشٚسح أْ رماذَ اٌخطاٛؽ 

اٌغ٠ٛاخ اٌى٠ٛز١اخ ثؼاغ اٌّضا٠اب ٌٍؼّاالء ٚأْ رغابُ٘ فاٟ رطا٠ٛش عاٛدح اٌخااذِبد 

 ثظفخ ِغزّشح ِٓ أعً رؾم١ك ٚص٠بدح سػب اٌؼّالء.

مابً ٌّاب ٠ازُ أْ رؼًّ اٌشاشوخ ثبٌشاىً إٌّبعات ػٍاٝ االٌزاضاَ ثزماذ٠ُ اٌخاذِبد ٚف -5

اإلػاااالْ ػٕاااٗ ِغاااجمبً ٚاالعااازغبثخ اٌغاااش٠ؼخ ٌٍؼّاااالء، ٚ وااازٌه ص٠ااابدح ِغااازٜٛ 

االِىب١ٔبد ٚاٌؼٛاًِ اٌزٟ رغبُ٘ فٟ رؾم١ك وفبءح ػ١ٍّخ رطا٠ٛش  اال٘زّبَ ثزٛف١ش

 أداء اٌخذِبد.
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