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دٔس انزخطٛػ اإلعزشارٛغٙ فٙ رحمٛك عٕدح انخذيبد انزؼهًٛٛخ 

 دساعخ يٛذاَٛخ يمبسَخ ثٍٛ انغبيؼبد انؼشثٛخ ٔاألعُجٛخ ٔانجحضٛخ:

 سيض٘ ػطٛخ يحًذ يضْش

 

 

 

 انًهخص:

٘لفذ اٌلهاٍخ ٌٍزؼوف ػٍٝ كٚه اٌزقط١ؾ اإلٍزوار١غٟ فٟ رؾم١ك عٛكح 

ٚمٌه ثبٌّمبهٔخ ِب ث١ٓ صالس عبِؼبد ِٓ ث١ئبد ػوث١خ اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ، 

، ، ٚلل اٍزقلَ اٌجبؽش إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ ٚإٌّٙظ اٌّمبهْعٕج١خ ِقزٍفخأٚ

ٌٚمل رُ رظ١ُّ أكاح اٌم١بً )االٍزجبٔخ( ٚرٛى٠ؼٙب ػٍٝ ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ِٓ اإلكاهح 

الفزجبه فوٚع اٌلهاٍخ،  SPSSاٌؼ١ٍب، ٚرُ اٍزقلاَ ثؤبِظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ 

 .ثبإلػبفخ ئٌٝ اٌّمبثٍخ اٌشقظ١خ ٌؼلك ِٓ أػؼبء اإلكاهح اٌؼ١ٍب فٟ اٌغبِؼبد

خ ث١ٓ اٌزقط١ؾ اإلٍزوار١غٟ ٚرؾم١ك ٚرٛطٍذ اٌلهاٍخ ئٌٝ ٚعٛك ػاللخ ئ٠غبث١

عٛكح اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ. ٚأٚطذ اٌلهاٍخ ثؼوٚهح رطج١ك اٌزقط١ؾ 

 اإلٍزوار١غٟ ٌّب ٌٗ ِٓ رأص١و ِجبشو ػٍٝ رؾم١ك عٛكح اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ.
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Abstract: 

The study aims to identify the role of strategic planning 

in achieving the educational and research services quality, 

through the comparison between three universities from 

different Arab and foreign environments. The researcher has 

used both analytical descriptive approach and the comparative 

approach, and. Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) was used to test the study hypotheses, as well as the 

personal interview of a number of senior management 

members in the universities. The study found a positive 

relationship between strategic planning and quality of 

educational and research services. The study recommended 

that the strategic planning should be applied because of its 

direct impact on the quality of educational and research 

services. 
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 انغضء األٔل: اإلغبس انؼبو نهذساعخ

  خ:أٔالً: انذساعبد انغبثم

دٔس انزخطٛػ اإلعزشارٛغٙ فٙ عٕدح  ( ثؼُٕاٌ:2011دساعخ )انذعُٙ،  -1

األداء انًؤعغٙ
(i). 

اٌزؼوف ػٍٝ ٚالغ اٌزقط١ؾ اإلٍزوار١غٟ فٟ رؾم١ك عٛكح  ْذفذ انذساعخ

األكاء اٌّإٍَٟ، ٚػغ ِمزوؽبد رط٠ٛو٠خ ٌالهرمبء ثغٛكح األكاء اٌّإٍَٟ 

 ٚفمب ٌّإشواد األكاء ٌّغبالد اٌؼًّ اٌّإٍَٟ. 

ٚعٛك ػاللخ ث١ٓ َِزٜٛ كٚه اٌزقط١ؾ اإلٍزوار١غٟ إنٗ  ٔرٕصهذ انذساعخ

ِٚؼ١به اٌفٍَفخ ٚاٌوٍبٌخ ٚاأل٘لاف وأؽل أثؼبك عٛكح األكاء اٌّإٍَٟ، 

ٚرٛافو عٛكح اٌزقط١ؾ اإلٍزوار١غٟ فٟ ثؼل٠ٙب اٌزؾ١ًٍ اٌج١ئٟ ٌٍج١ئخ اٌلاف١ٍخ 

ٚٚعٛك ػاللخ ث١ٓ كٚه اٌزقط١ؾ اإلٍزوار١غٟ ٚعٛكح األكاء  ،ٚاٌقبهع١خ

  .اٌّإٍَٟ

 انغبيؼٛخ انكهٛبد ػًذاء يًبسعخ دسعخ ( ثؼُٕاٌ:2013دساعخ )انصبَغ، -2

 ثًغزٕٖ ٔػاللزّ اإلعزشارٛغٙ نهزخطٛػ انٕعػ يحبفظبد فٙ انًزٕعطخ

َظشْى ٔعٓخ يٍ انغٕدح ظًبٌ
(ii)

 . 

 اٌغبِؼ١خ اٌى١ٍبد ٚٔٛاة ػّلاء ِّبهٍخ كهعخ اٌزؼوف ػٍٝ ْذفذ انذساعخ

 ٚعٙخ ِٓ اٌغٛكح ػّبْ ثَّزٜٛ ٚػاللزٗ اإلٍزوار١غٟ ٌٍزقط١ؾ اٌّزٍٛطخ

 .ٔظوُ٘

 َِزٜٛ ػٕل ئؽظبئ١خ كالٌخ ماد ئ٠غبث١خ ػاللٗ ٚعٛكٔرٕصهذ انذساعخ إنٗ 

(a< 0.05) ٓفٟ اٌّزٍٛطخ اٌغبِؼ١خ اٌى١ٍبد ػّلاء  ِّبهٍخ كهعخ ث١ 

 اٌغٛكح ػّبْ ثَّزٜٛ اإلٍزوار١غٟ، ٚػاللزٗ ٌٍزقط١ؾ اٌٍٛؾ ِؾبفظبد

  .ٚٔٛاثُٙ اٌؼّلاء ٔظو ٚعٙخ ِٓ

لٛبط عٕدح انخذيبد انزؼهًٛٛخ  ( ثؼُٕاٌ:Mohammed:2014دساعخ ) -3

انزٙ ٚمذيٓب لغى إداسح األػًبل ثبعزخذاو أداح عٛشفكٕال فٙ عبيؼخ انًهك 

ػجذ انؼضٚض 
(iii)

 . 

ئٌٝ ل١بً و١ّخ اٌزٛلؼبد ٚو١ّخ ِٓ اٌزظٛهاد، ٚونٌه  ْذفذ انذساعخ

 ِؾلكاد اٌغٛكح. 
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أْ ٕ٘بن فوٚلبً ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ ث١ٓ َِزٜٛ رٛلؼبد رٕصهذ انذساعخ 

; اٌطالة ٌقلِخ اٌّٛصٛل١خ َِٚزٜٛ إٌظوح ئٌٝ اٌقلِبد اٌزٟ رملِٙب اٌغبِؼخ

ٚأْ ٕ٘بن فوٚق ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ ث١ٓ َِزٜٛ رٛلؼبد اٌطالة ػٓ 

َِزٜٛ األِبْ فٟ اٌقلِخ َِٚزٜٛ إٌظوح ئٌٝ اٌقلِبد اٌزٟ رملِٙب 

 اٌغبِؼخ. 

االرغبْبد فٙ ثحٕس إداسح  ( ثؼُٕاٌ:Tari, Juan Jose:2016دساعخ ) -4

انغٕدح فٙ يؤعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ 
(iv)

. 

 اٌغبِؼبد ثّٕبمط ٌزؾ١َٓ اٌغٛكح.٘ٛ ري٠ٚل انٓذف يٍ انذساعخ 

أْ ثُؼل إٌزبئظ رووي فٟ اٌغبٌت ػٍٝ فُٙ ِزطٍجبد ٔرٕصهذ انذساعخ 

أطؾبة اٌّظٍؾخ ٚهكٚك اٌفؼً ػٍٝ رظٛهارُٙ ٌألكاء ٚرقٍض اٌلهاٍخ 

 ثزٛط١بد ٌزط٠ٛو ئكاهح اٌغٛكح ٌٍغبِؼبد. 

 

 يشكهــخ انذساعخ: -صبَٛبً 

رزًضم انًشكهخ انشئٛغٛخ نهذساعخ فٙ ظؼف عٕدح انخذيبد انزؼهًٛٛخ 

٠ؼغ اٌجبؽش ٔانجحضٛخ فٙ انغبيؼبد انؼشثٛخ يمبسَخ ثبنغبيؼبد األعُجٛخ، ٔ 

ِغّٛػخ ِٓ األٍئٍخ اٌوئ١َ١خ ٚاٌفوػ١خ، ٚمٌه ثغوع اإلؽبؽخ ثبٌّشىٍخ ِٓ وبفخ 

 األثؼبك ٚئ٠غبك اٌؾٍٛي إٌّبٍجخ ٌٙب.

 

يب دٔس انزخطٛػ اإلعزشارٛغٙ فٙ رحمٛك عٕدح انخذيبد انغؤال انشئِٛظ: 

انزؼهًٛٛخ ٔانجحضٛخ فٙ انغبيؼبد انؼشثٛخ يمبسَخ ثبألعُجٛخ؟ ٔٚزفشع يُّ ػذح 

 أعئهخ فشػٛخ ػهٙ انُحٕ انزبنٙ:

 ِب ٚالغ اٌزقط١ؾ اإلٍزوار١غٟ فٟ اٌغبِؼبد ِؾً اٌلهاٍخ. -3

 ِؾً اٌلاهٍخ. ِب ٚالغ عٛكح اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ فٟ اٌغبِؼبد  -4

ِب كٚه اٌزقط١ؾ اإلٍزوار١غٟ فٟ رؾم١ك عٛكح اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ  -5

 فٟ اٌغبِؼبد ِؾً اٌلهاٍخ. 
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 فشٔض انذساعخ: -صبنضبً 

ال ٠ٛعل فوٚق ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ ث١ٓ اٌغبِؼبد انفشض انشئٛظ األٔل:  -

ِؾً اٌلهاٍخ ؽٛي ٚالغ اٌزقط١ؾ  اإلٍزوار١غٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظو أػؼبء 

 اإلكاهح اٌؼ١ٍب.

ال ٠ٛعل فوٚق ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ ث١ٓ اٌغبِؼبد انفشض انشئٛظ انضبَٙ:  -

ِؾً اٌلهاٍخ ؽٛي ٚالغ عٛكح اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظو 

  .أػؼبء اإلكاهح اٌؼ١ٍب

 

 أْـــذاف انذساعخ: -ساثؼبً 

اٌوئ١َ١خ اٌزؼوف ػٍٝ ٚالغ اٌزقط١ؾ اإلٍزوار١غٟ ٚكهعخ رطج١ك أثؼبك٘ب   -3

اٌفٍَفخ ٚاٌم١ُ، اٌوؤ٠خ ٚاٌوٍبٌخ، أ٘لاف اٌغبِؼخ، ئػلاك اٌقطخ )

(، ٚمٌه ثبٌّمبهٔخ ِب ث١ٓ فٟ اٌغبِؼبد اإلٍزوار١غ١خ، اٌزؾ١ًٍ اإلٍزوار١غٟ

 ِؾً اٌلهاٍخ.

ث١بْ ٚالغ عٛكح اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ َِٚزٜٛ رطج١ك أثؼبك٘ب  -4

االٍزغبثخ، اٌؼّبْ، اٌزؼبؽف(، ٚمٌه اٌوئ١َ١خ)ا١ٌٍٍّّٛخ، االػزّبك٠خ، 

 ثبٌّمبهٔخ ِب ث١ٓ اٌغبِؼبد ِؾً اٌلهاٍخ.

اٌزؼوف ػٍٝ كٚه اٌزقط١ؾ اإلٍزوار١غٟ فٟ رؾم١ك عٛكح اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  -5

 ٚاٌجؾض١خ، ٚمٌه ثبٌّمبهٔخ ِب ث١ٓ اٌغبِؼبد اٌؼوث١خ ٚاألعٕج١خ ِؾً اٌلهاٍخ.

 

 أًْٛـــخ انذساعخ: -خبيغبً 

أ١ّ٘زٙب ِٓ ِٛػٛػٙب اٌؼٍّٟ، ٚونٌه ِٓ ِغبي رطج١مٙب  رَزّل ٘نٖ اٌلهاٍخ

 ػ١ٍّبً، ٠ّٚىٓ رٛػ١ؼ مٌه ِٓ فالي اٌّؾٛه٠ٓ ا٢ر١١ٓ:

رٕجضك أ١ّ٘خ ِٛػٛػٕب اٌؼ١ٍّخ فٟ أٔٗ ٠ؼل كهاٍخ أفوٜ  األًْٛخ انؼهًٛخ: -3

رؼبف ئٌٝ اٌلهاٍبد اٌغبِؼ١خ ٔظوا ئٌٝ لٍخ اٌلهاٍبد اٌّملِخ فٟ ٘نا 

ٟ ؽل مارٗ ألٔٗ ٠غّغ ث١ٓ ِزغ١و٠ٓ مٚ أ١ّ٘خ اٌّٛػٛع، ٚؽلاصخ اٌّٛػٛع ف
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وج١وح فٟ اٌٛلذ اٌؾبػو. ونٌه ئٌٝ ئٌمبء اٌؼٛء ؽٛي رأص١و اٌزقط١ؾ 

 اإلٍزوار١غٟ ػٍٝ أكاء اٌغبِؼبد.

رؼل ِواؽً اٌزقط١ؾ اإلٍزوار١غٟ ثّقزٍف فطٛارٙب ِٓ  األًْٛخ انزطجٛمٛخ:  -4

اٌّٛاػ١غ اٌٙبِخ فٟ ِغبي األػّبي، ؽ١ش ٔأًِ ِٓ ٘نٖ اٌلهاٍخ أْ رَبُ٘ 

فبطخ ِٓ عبٔجٙب اٌزطج١مٟ فٟ اٌىشف ػٓ ثؼغ اٌّؼط١بد ٚاٌوؤٜ اٌؼ١ٍّخ 

إلؽبهاد اٌغبِؼبد، ٚونا ِلٜ ٚػٟ ١َِوٞ اٌغبِؼبد ِؾً اٌلهاٍخ ثّلٜ 

ؾ اإلٍزوار١غٟ، ٚمٌه ِٓ فالي رٕبٌٕٚب ٌلٚه اٌزقط١ؾ اٍزقلاَ اٌزقط١

 .اإلٍزوار١غٟ فٟ رؾم١ك عٛكح اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ

 

 

 انغضء انضبَٙ: اإلغبس انُظش٘ نهذساعخ

 

 أٔالً: يفٕٓو انزخطٛػ االعزشارٛغٙ:

٘ٛ: "هٍُ األٔشطخ اٌَّزمج١ٍخ ثبالٍزٕبك ئٌٝ اٌؾمبئك اإلعزشارٛغٙ  انزخطٛػ 

 "ثبٌّٛالف، ٚثٕبء ػٍٝ رغ١ّغ ٚرؾ١ًٍ رٍه اٌؾمبئكاٌقبطخ 
(v)

كًب ػشفّ . 

"ػ١ٍّخ َِزّوح رزؼّٓ رؾل٠ل ؽو٠مخ ١ٍو األِٛه ٌإلعبثخ ػٓ األٍئٍخ ْبسٚغٌٕ: 

ِضً ِبما ٠غت أْ ٔفؼً، ِٚٓ ٠مَٛ ثٗ، ٚأ٠ٓ، ِٚزٝ، ٚو١ف"
(vi)

. 

ِٓ فالي ٘نٖ اٌزؼو٠فبد ٠ظً اٌجبؽش ئٌٝ رؼو٠ف شبًِ ٌٍزقط١ؾ اإلٍزوار١غٟ 

٘ٛ "ػ١ٍّخ ارقبم اٌمواهاد ٚاإلعواءاد اٌؼ١ٍّخ ٌزؾل٠ل ارغبٖ اٌَّزمجً ٚرؾم١ك 

 أ٘لافٗ إٌّشٛكح ِٓ فالي رؾل٠ل ٚٚػغ ا١ٌَبٍبد اٌّوغٛة رؾم١مٙب فٟ اٌَّزمجً

" 

 يفٕٓو عٕدح انخذيخ انزؼهًٛٛخ ٔانجحضٛخ: -صبًَٛب 

اٌغٛكح ٌغخ أطٍٙب ِٓ اٌغٛك، ٚاٌغ١ل ٔم١غ اٌوكٞء
(vii)

ِشزمخ ِٓ ، ٟٚ٘ وٍّخ 

٠ٚمظل ثٙب، ؽج١ؼخ اٌشٟء ٚكهعخ اٌظالثخ Qualitiesاٌىٍّخ ا١ٌٛٔب١ٔخ.
(viii)

 ،

هػب اٌَّزٍٙه ػٕل ألً وٍفخ.  Crosbyٚػوفٙب ووٍٚجٟ
(ix)

 &,٠ٚSinghؼوف  
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Kumar  اٌفوق ث١ٓ رٛلؼبد اٌؼّالء ٚاٌقلِخ اٌفؼ١ٍخ اٌزٟ ٠إك٠ٙب عٛكح اٌقلِخ ٟ٘

بًِ ٌٍقلِخ، أٚ ؽىُ اٌؼًّ ػٍٟ اٌز١ّي اٌشأٚ اٌّزظٛهح
(x)

. وّب ٠ؼوفٙب 

(Chiyevo &  Evelyn) ٍَِٝزٜٛ ِزؼبكي ٌظفبد رز١ّي ثٙب اٌقلِخ اٌّج١ٕخ ػ ،

للهح اٌّإٍَخ اٌقل١ِخ ٚاؽز١بعبد اٌيثبئٓ ثاػبفخ ئٌٝ طفبد رؾلك للهح عٛكح 

اٌقلِخ ػٍٝ ئشجبع ؽبعبرُٙ ٚهغجبرُٙ ٟٚ٘ َِئٌٛخ ػٓ وً ػبًِ كافً 

اٌّإٍَخ
(xi)

.  

ِٕٙظ ػًّ ٌزط٠ٛو ٠ّٚىٓ رؼو٠ف عٛكح اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ ثأٔٙب: 

شبًِ َِٚزّو ٠مَٛ ػٍٝ عٙل عّبػٟ ثوٚػ اٌفو٠ك، ٠ٚشًّ مٌه وبفخ ِغبالد 

إٌشبؽ ػٍٝ َِزٜٛ اٌغبِؼخ ٚاٌى١ٍخ ٚاإلكاهاد اٌقل١ِخ اٌؼبٍِخ ثٙب، ٚاأللَبَ 

اٌؼ١ٍّخ ٚأػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ َِٚبػل٠ُٙ
(xii)

. 

 

 نضبنش: يُٓغٛخ انذساعخ:انغضء ا

 

 انجبحش يصذسٍٚ أعبعٍٛٛ نغًغ انًؼهٕيبد: اٍزقلَ أٔالً: أعهٕة انذساعخ:

ؽ١ش ارغٗ اٌجبؽش فٟ ِؼبٌغخ اإلؽبه إٌظوٞ ٌٍلهاٍخ ئٌٝ  انًصبدس انضبَٕٚخ: -1

اٌج١بٔبد اٌضب٠ٛٔخ ٚاٌزٟ رزّضً فٟ اٌىزت ٚاٌّواعغ ٚاٌلهاٍبد اٌَبثمخ ٚاٌّمبالد، 

ٚاٌزمبه٠و، اٌزٟ رٕبٌٚذ ِٛػٛع اٌلهاٍخ ٚاٌجؾش ٚاٌّطبٌؼخ فٟ ِٛالغ اإلٔزؤذ 

 ٔذ.اٌّقزٍفخ، ٚإٌَـ اإلٌىزو١ٔٚخ اٌّٛعٛكح ػٍٝ طفؾبد اإلٔزو

 انًصبدس األٔنٛخ: -2

ٌّؼبٌغخ اٌغٛأت اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٌّٛػٛع اٌلهاٍخ ٌغأ اٌجبؽش ئٌٝ االعزجبَخ:  -2/1

عّغ اٌج١بٔبد األ١ٌٚخ ِٓ فالي االٍزجبٔخ وأكاح هئ١َ١خ ٌٍلهاٍخ، طّّذ فظ١ظبً 

 ٌٙنا اٌغوع ٚٚىػذ ػٍٝ ِغزّغ اٌلهاٍخ.

غ اٌم١بكاد أعوٜ اٌجبؽش ثؼغ اٌّمبثالد ِ: انًمبثالد انشخصٛخ -2/2

اإلٍزوار١غ١خ فٟ عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ فٟ ِظو، ٚعبِؼخ األى٘و فٟ فٍَط١ٓ، 

 ثٙلف عّغ ثؼغ اٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثّٛػٛع اٌلهاٍخ ِٚشىٍزٙب.
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 صبَٛبً: يغزًغ ٔػُٛخ انذساعخ:

ِغزّغ اٌلهاٍخ ٚثٕبء ػٍٝ اٌّؾلكاد اٌّىب١ٔخ ٚاٌّٛػٛػ١خ ٠زىْٛ ِٓ 

اٌؼب١ٍِٓ فٟ اإلكاهح اٌؼ١ٍب فٟ عبِؼبد: )١ٌٚبَ ثبروٍْٛ، : ُٚ٘ فئخ اإلداسح انؼهٛب

 لٕبح ا٠ٌٌَٛ، األى٘و(.

ٚثٕبء ػٍٝ مٌه فبْ أفواك ِغزّغ ٚػ١ٕخ اٌلهاٍخ ٠زٛىػْٛ وّب ٘ٛ ِج١ٓ 

 فٟ اٌغلٚي اٌزبٌٟ:

 (1عذٔل سلى )

 رٕصٚغ أفشاد يغزًغ ٔػُٛخ انذساعخ

 انغبيؼخ
 اإلداسح انؼهٛب

 انؼُٛخ انًغزًغ

 54 333 ثبرو١ٌٍْٚٛبَ 

 443 348 لٕبح ا٠ٌٌَٛ

 42 36 األى٘و

 279 1121 انًغًٕع

ِٓ ئػلاك اٌجبؽش ثبالػزّبك ػٍٟ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ ٌٍغبِؼبد ِؾً  انًصذس:

 اٌلهاٍخ.

( اٍزجبٔخ ػٍٝ أػؼبء اإلكاهح اٌؼ١ٍب ٚرُ اٍزوكاك 438لل رُ رٛى٠غ ػلك )

 (.  %83.5( ثَٕجخ )455)

 صبنضبً: يؼبيالد انصذق ٔانضجبد نمبئًخ االعزمصبء: 

ػوع اٌجبؽش االٍزجبٔخ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّؾى١ّٓ ِٓ صذق انًحكًٍٛ  -1

أطؾبة اٌقجوح ٚمٚٞ االفزظبص، ِٓ أعً اٌزأول ِٓ ٍالِخ اٌظ١بغخ 

اٌٍغ٠ٛخ، ٚٚػٛػ اٌؼجبهاد، ٚأزّبء اٌفمواد ٌّؾبٚه االٍزجبٔخ، ِٚلٜ 

طالؽ١خ االٍزجبٔخ ٌم١بً األ٘لاف اٌّورجطخ ثبٌلهاٍخ، ٚلل اٍزغبة اٌجبؽش 
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َ ثاعواء ِب ٠ٍيَ ِٓ ؽنف ٚرؼل٠ً فٟ ػٛء اٌّمزوؽبد ٢هاء اٌّؾى١ّٓ ٚلب

 .اٌّملِخ، ٚثنٌه فوعذ االٍزجبٔخ فٟ طٛهرٙب إٌٙبئ١خ

رُ اٌزأول ِٓ صجبد االٍزجبٔخ ِٓ فالي افزجبه اٌفب ووٚٔجبؿ صجبد االعزجبَخ:  -2

( ِجؾٛصب ٚلل 52ٚمٌه ثؼل أْ رُ رٛى٠غ االٍزجبٔخ ػٍٝ ػ١ٕخ اٍزطالػ١خ ثٍغذ )

بًِ أٌفب ووٚٔجبؿ ٌغ١ّغ اٌّغبالد ٚاألثؼبك رواٚؽذ ث١ٓ رج١ٓ أْ ل١ّخ ِؼ

 ( ٟٚ٘ كهعخ ِورفؼخ ٚػٍٝ لله ػبٌٟ ِٓ اٌّٛصٛل١خ.893.-667.)

 

 انغضء انشاثغ: رحهٛم يغبالد انجحش ٔاخزجبس انفشٔض

 

أٔالً: رحهٛم ٔالغ انزخطٛػ اإلعزشارٛغٙ يٍ ٔعٓخ َظش اإلداسح انؼهٛب ٔٚخزص ْزا 

 انغؤال األٔل يٍ أعئهخ انجحش:انًحٕس ثبإلعبثخ ػٍ 

 (2عذٔل سلى )

( نكم فمشح يٍ فمشاد ثُؼذ انفهغفخ Sigانًزٕعػ انحغبثٙ ٔلًٛخ االحزًبل )

 ٔانمٛى يٍ ٔعٓخ َظش اإلداسح انؼهٛب

 انغبيؼخ انفمشح و
 انًزٕعػ

 انحغبثٙ

 االَحشاف

 انًؼٛبس٘

 لًٛخ

T"" 

 لًٛخ

Sig."" 

 انٕصٌ

 انُغجٙ
 انزشرٛت

1 

رؼًّ ئكاهح  

اٌغبِؼخ ػٍٝ 

رؾم١ك 

اٌزٛاعل 

األفؼً ث١ٓ 

 اٌغبِؼبد

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.615 0.752 10.947 0.000 92.308 1 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
4.138 0.654 23.911 0.000 82.751 1 

 1 85.556 0.000 5.047 1.074 4.278 األى٘و

 1 84.034 0.000 25.557 0.718 4.202 اإلعًبنٙ

2 

رٙزُ  ئكاهح 

اٌغبِؼخ 

ثبٌزفبط١ً 

اٌالىِخ 

ٌألكاء اٌغ١ل 

 ٌٍؼًّ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.577 0.703 11.442 0.000 91.538 2 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
4.037 0.587 24.295 0.000 80.741 2 

 2 76.667 0.007 3.073 1.150 3.833 األى٘و

 2 81.631 0.000 24.258 0.681 4.082 اإلعًبنٙ

 3 89.231 0.000 9.799 0.761 ١ٌٚ4.462بَ رَؼٝ ئكاهح   3
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اٌغبِؼخ ئٌٝ 

رؾم١ك 

اٌو٠بكح ِٓ 

ؽ١ش عٛكح 

اٌقلِخ 

 اٌّملِخ

 ثبروٍْٛ

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.884 0.625 19.436 0.000 77.672 3 

 4 73.333 0.062 2.000 1.414 3.667 األى٘و

 3 78.627 0.000 18.926 0.751 3.931 اإلعًبنٙ

4 

رٕظو ئكاهح 

اٌغبِؼخ ئٌٝ 

 أػؼبء ١٘ئخ

اٌزله٠ٌ 

ِٚؼب١ُٔٚٙ 

ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ 

اٌغبِؼخ 

وأشقبص 

١ِّي٠ٓ 

 ِٚجلػ١ٓ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.385 0.752 9.383 0.000 87.692 5 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.741 0.693 14.694 0.000 74.815 4 

 5 70.000 0.143 1.534 1.383 3.500 األى٘و

 4 75.880 0.000 15.169 0.799 3.794 اإلعًبنٙ

5 

اٌم١ُ رؼُّ 

اٌزٟ رإِٓ 

ثٙب اٌغبِؼخ 

 ػٍٝ اٌغ١ّغ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.423 0.703 10.326 0.000 88.462 4 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.593 0.591 13.788 0.000 71.852 5 

 6 58.889 0.834 0.212- 1.110 2.944 األى٘و

 6 72.704 0.000 13.263 0.731 3.635 اإلعًبنٙ

6 

رلهن اإلكاهح 

أ١ّ٘خ إٌّٛ  

االلزظبكٞ 

ٚى٠بكح 

ئ٠واكاد 

 اٌغبِؼخ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.385 0.752 9.383 0.000 87.692 5 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.593 0.667 12.215 0.000 71.852 5 

 3 74.444 0.019 2.600 1.179 3.722 األى٘و

 5 73.820 0.000 13.789 0.765 3.691 اإلعًبنٙ

 
انفهغفخ 

 ٔانمٛى

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.474 0.610 12.315 0.000 89.487 1 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.831 0.487 23.451 0.000 76.614 2 

 3 73.148 0.002 3.622 0.770 3.657 األى٘و

  77.783 0.000 23.951 0.567 3.889 اإلعًبنٙ

 (α=0.05*اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ كاالً ئؽظبئ١ب ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )
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 ٚزعح يٍ انغذٔل انغبثك يب ٚهٙ:

ػٍٝ أػٍٝ كهعخ ِٛافمخ فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ  انفهغفخ ٔانمٛى ثُؼلؽظً 

(، صُ ر١ٍٙب عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ ثٛىْ َٔجٟ 89.4ثبروٍْٛ ثٛىْ َٔجٟ )%

(، ٚؽظٍذ عبِؼخ األى٘و ػٍٝ أكٔٝ كهعخ ِٛافمخ ثٛىْ َٔجٟ ثٍغ 76.6)%

فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ ٘ٛ  انفهغفخ ٔانمٛى%(، ٚثبٌزبٌٟ ٠ؼزجو ثؼل 73.148)

فؼً، ٚ٘نا ٠زطٍت ِٓ عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ ٚعبِؼخ األى٘و أْ رٌٟٛ ٘نا اٌجؼل األ

 ِي٠لاً ِٓ اال٘زّبَ ِٓ أعً رؾ١َٓ اٌٛػغ اٌمبئُ.

 انشؤٚخ ٔانشعبنخ اإلعزشارٛغٛخ:  -ة

 (3عذٔل سلى )

( نكم فمشح يٍ فمشاد ثُؼذ انشؤٚخ Sigانًزٕعػ انحغبثٙ ٔلًٛخ االحزًبل )

 ٔعٓخ َظش اإلداسح انؼهٛبٔانشعبنخ اإلعزشارٛغٛخ يٍ 

 انغبيؼخ انفمشح و
 انًزٕعػ

 انحغبثٙ

 االَحشاف

 انًؼٛبس٘

 لًٛخ

T"" 

 لًٛخ

Sig."" 

 انٕصٌ

 انُغجٙ
 انزشرٛت

3 

٠زٛفو ٌلٜ 

اٌغبِؼخ 

هؤ٠خ 

ٚاػؾخ 

 ِىزٛثخ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.385 0.752 9.383 0.000 87.692 5 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
4.074 0.775 19.049 0.000 81.481 1 

 2 86.667 0.000 5.215 1.085 4.330 األى٘و

 2 82.575 0.000 21.418 0.804 4.126 اإلعًبنٙ

4 

٠زٛفو ٌلٜ 

اٌغبِؼخ 

هٍبٌخ 

ٚاػؾخ 

 ِٚىزٛثخ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.615 0.697 11.813 0.000 92.308 1 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
4.032 0.676 20.995 0.000 80.635 3 

 3 85.556 0.000 5.047 1.074 4.278 األى٘و

 3 82.318 0.000 23.125 0.737 4.116 اإلعًبنٙ

5 

رؾزٛٞ 

اٌوٍبٌخ ػٍٝ 

اٌم١ُ 

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.615 0.752 10.947 0.000 92.308 1 

 2 80.741 0.000 28.593 0.499 4.037لٕبح 
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األٍب١ٍخ 

 ٌٍغبِؼخ

 ا٠ٌٌَٛ

 1 87.778 0.000 5.683 1.037 4.389 األى٘و

 1 82.575 0.000 27.954 0.616 4.129 اإلعًبنٙ

6 

رض١و اٌوٍبٌخ 

شؼٛها 

ئ٠غبث١ب ٠لفغ 

 ٌٍؼًّ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.538 0.706 11.111 0.000 90.769 3 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.794 0.606 18.016 0.000 75.873 5 

 6 71.111 0.028 2.397 0.984 3.556 األى٘و

 6 77.167 0.000 18.830 0.696 3.858 اإلعًبنٙ

7 

رَٕغُ هٍبٌخ 

اٌغبِؼخ ِغ 

اٌغب٠بد 

ٚاأل٘لاف 

 اإلٍزوار١غ١خ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.346 0.689 9.955 0.000 86.923 6 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.989 0.449 30.263 0.000 79.788 4 

 5 74.444 0.019 2.600 1.179 3.722 األى٘و

 4 80.172 0.000 26.554 0.580 4.009 اإلعًبنٙ

8 

رؾزٜٛ 

اٌوٍبٌخ ػٍٝ 

ث١بٔبد 

ؽم١م١خ ٚغ١و 

 ِجبٌغ ف١ٙب

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.423 0.643 11.280 0.000 88.462 4 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.788 0.608 17.821 0.000 75.767 6 

 4 80.000 0.002 3.729 1.138 4.000 األى٘و

 5 77.511 0.000 19.287 0.693 3.876 اإلعًبنٙ

 
انشؤٚخ 

 اإلعزشارٛغٛخ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.487 0.592 12.801 0.000 89.744 1 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.952 0.510 25.686 0.000 79.048 3 

 2 80.926 0.000 5.775 0.769 4.046 األى٘و

  80.386 0.000 27.509 0.566 4.019 اإلعًبنٙ

 (.α=0.05*اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ كاالً ئؽظبئ١ب ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )
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 انغذٔل انغبثك يب ٚهٙ:ٚزعح يٍ 

ػٍٝ أػٍٝ كهعخ ِٛافمخ فٟ  انشؤٚخ ٔانشعبنخ اإلعزشارٛغٛخؽظً ثُؼل 

%(، صُ ر١ٍٙب عبِؼخ األى٘و ثٛىْ 89.7عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ ثٛىْ َٔجٟ ثٍغ )

(، صُ ر١ٍٙب عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ ثأكٔٝ كهعخ ِٛافمخ ثٛىْ َٔجٟ ثٍغ %80.9َٔجٟ )

ٚاٌوٍبٌخ اإلٍزوار١غ١خ فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ %(، ٚثبٌزبٌٟ رؼزجو اٌوؤ٠خ 79)

ٟ٘ األفؼً، ٠ٕٚجغٟ ػٍٝ عبِؼخ األى٘و ٚلٕبح ا٠ٌٌَٛ أْ رٌٟٛ ِي٠لاً ِٓ 

اال٘زّبَ ثظ١بغخ اٌوؤ٠خ ٚاٌوٍبٌخ اإلٍزوار١غ١خ ٌىٟ رظً ئٌٝ َِز٠ٛبد ِورفؼخ 

 ػٓ مٌه رؼبٟ٘ اٌَّز٠ٛبد اٌؼب١ٌّخ.  

 أْذاف انغبيؼخ:  -ط

 (4عذٔل سلى )

( نكم فمشح يٍ فمشاد ثُؼذ أْذاف Sigػ انحغبثٙ ٔلًٛخ االحزًبل )انًزٕع

 انغبيؼخ يٍ ٔعٓخ َظش اإلداسح انؼهٛب

 انغبيؼخ انفمشح و
 انًزٕعػ

 انحغبثٙ

 االَحشاف

 انًؼٛبس٘

 لًٛخ

T"" 

 لًٛخ

Sig."" 

 انٕصٌ

 انُغجٙ
 انزشرٛت

3 

رؼزجو 

أ٘لاف 

اٌغبِؼخ 

ٚاػؾخ 

 ٌٍغ١ّغ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.538 0.761 10.314 0.000 90.769 1 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
4.042 0.504 28.460 0.000 80.847 2 

 2 75.556 0.012 2.830 1.166 3.778 األى٘و

 1 81.545 0.000 26.026 0.632 4.077 اإلعًبنٙ

4 

رٛعل 

فطخ 

ى١ِٕخ 

ٌزٕف١ن 

أ٘لاف 

 اٌغبِؼخ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.385 0.697 10.126 0.000 87.692 6 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.836 0.736 15.609 0.000 76.720 5 

 5 65.556 0.399 0.864 1.364 3.278 األى٘و

 6 77.082 0.000 15.746 0.828 3.854 اإلعًبنٙ
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5 

رزَُ 

أ٘لاف 

اٌغبِؼخ 

 ثبٌزؾلٞ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.423 0.703 10.326 0.000 88.462 4 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.889 0.622 19.656 0.000 77.778 3 

 4 67.778 0.090 1.800 0.916 3.389 األى٘و

 4 78.197 0.000 20.069 0.692 3.910 اإلعًبنٙ

6 

رز١ّي 

أ٘لاف 

اٌغبِؼخ 

ثأٔٙب 

لبثٍخ 

 ٌٍزؾم١ك

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.423 0.758 9.579 0.000 88.462 4 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.794 0.521 20.958 0.000 75.873 6 

 1 77.778 0.002 3.688 1.023 3.889 األى٘و

 5 77.425 0.000 21.103 0.630 3.871 اإلعًبنٙ

7 

رؼزجو 

أ٘لاف 

اٌغبِؼخ 

لبثٍخ 

ٌٍم١بً 

اٌىّٟ 

 ِٓ

رىٍفخ 

 ٚغ١و٘ب

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.538 0.647 12.127 0.000 90.769 1 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.847 0.586 19.862 0.000 76.931 4 

 2 75.556 0.012 2.830 1.166 3.778 األى٘و

 3 78.369 0.000 20.411 0.687 3.918 اإلعًبنٙ

8 

رَزٛػت 

أ٘لاف 

اٌغبِؼخ 

اٌزغ١واد 

اٌطبهئخ 

اٌزٟ ِٓ 

اٌّّىٓ 

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.538 0.706 11.111 0.000 90.769 1 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
4.085 0.767 19.437 0.000 81.693 1 

 6 58.889 0.868 0.169- 1.392 2.944 األى٘و

 2 80.944 0.000 17.926 0.892 4.047 اإلعًبنٙ
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أْ 

 رؾلس

 
أْذاف 

 انغبيؼخ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.474 0.581 12.948 0.000 89.487 1 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.915 0.448 28.080 0.000 78.307 2 

 3 70.185 0.006 3.123 0.692 3.509 األى٘و

  78.927 0.000 27.251 0.530 3.946 اإلعًبنٙ

 (α=0.05اٌؾَبثٟ كاالً ئؽظبئ١ب ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )*اٌّزٍٛؾ 

 ٚزعح يٍ انغذٔل انغبثك يب ٚهٙ:

ػٍٝ أػٍٝ كهعخ ِٛافمخ فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ  أْذاف انغبيؼخؽظً ِؾٛه 

(، صُ ر١ٍٙب عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ ثٛىْ َٔجٟ 89.4ثبروٍْٛ ثٛىْ َٔجٟ )%

َٔجٟ ثٍغ (، ٚؽظٍذ عبِؼخ األى٘و ػٍٝ أكٔٝ كهعخ ِٛافمخ ثٛىْ 78.3)%

فٟ  أْذاف انغبيؼخ%(، ٟٚ٘ كهعبد ِٛافمخ ِورفؼخ، ٚثبٌزبٌٟ رؼزجو 70.1)

عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ ٟ٘ األفؼً ِمبهٔخ ثبٌغبِؼبد ِؾً اٌلهاٍخ، ٠ٕٚجغٟ ػٍٝ 

عبِؼزٟ لٕبح ا٠ٌٌَٛ ٚاألى٘و أْ رورمٟ ثٙنا اٌغبٔت ثشىً أوجو ِٓ فالي ئػبكح 

لٛاػل ػ١ٍّخ ١ٍٍّخ ٚفٟ ػٛء ط١بغخ األ٘لاف اإلٍزوار١غ١خ ٚفمب ألٌٍ ٚ

 ئِىبٔبد اٌغبِؼخ اٌّزٛفوح. 

 إػذاد انخطخ اإلعزشارٛغٛخ:  -د

 (5عذٔل سلى )

( نكم فمشح يٍ فمشاد ثُؼذ إػذاد انخطخ Sigانًزٕعػ انحغبثٙ ٔلًٛخ االحزًبل )

 اإلعزشارٛغٛخ يٍ ٔعٓخ َظش اإلداسح انؼهٛب

 انغبيؼخ انفمشح و
 انًزٕعػ

 انحغبثٙ

 االَحشاف

 انًؼٛبس٘

 لًٛخ

T"" 

 لًٛخ

Sig."" 

 انٕصٌ

 انُغجٙ
 انزشرٛت

3 

٠شبهن 

اٌغ١ّغ فٟ 

ٚػغ اٌقطخ 

 اإلٍزوار١غ١خ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.385 0.697 10.126 0.000 87.692 6 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.381 1.107 4.729 0.000 67.619 6 

 6 54.444 0.288 1.097- 1.074 2.722 األى٘و
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 4 68.841 0.000 5.979 1.129 3.442 اإلعًبنٙ

4 

رمَٛ ئكاهح 

اٌغبِؼخ 

ثاػلاك فطخ 

ؽ٠ٍٛخ األعً 

 ِىزٛثخ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.654 0.629 13.411 0.000 93.077 1 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.804 0.691 16.001 0.000 76.085 5 

 4 67.778 0.130 1.591 1.037 3.389 األى٘و

 6 77.339 0.000 17.104 0.774 3.867 اإلعًبنٙ

5 

رزَُ اٌقطؾ 

اٌّٛػٛػخ 

ثبٌّوٚٔخ 

ثؾ١ش ٠ّىٓ 

 رؼل٠ٍٙب

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.500 0.707 10.817 0.000 90.000 2 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.942 0.882 14.674 0.000 78.836 3 

 4 72.222 0.023 2.500 1.037 3.611 األى٘و

 2 79.571 0.000 16.642 0.898 3.979 اإلعًبنٙ

6 

ئكاهح رمَٛ 

اٌغبِؼخ 

ثاػلاك 

ِٛاىٔبد 

 رمل٠و٠خ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.231 0.710 8.835 0.000 84.615 4 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.989 0.857 15.878 0.000 79.788 1 

 1 80.000 0.000 4.373 0.970 4.000 األى٘و

 1 80.343 0.000 18.249 0.851 4.017 اإلعًبنٙ

7 

رمَٛ ئكاهح 

اٌغبِؼخ 

 ثاػلاك ثواِظ

ٌألٔشطخ 

 اٌزٕف١ن٠خ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.500 0.648 11.802 0.000 90.000 2 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.889 0.853 14.333 0.000 77.778 4 

 3 71.111 0.046 2.149 1.097 3.556 األى٘و

 5 78.627 0.000 16.189 0.878 3.931 اإلعًبنٙ

8 

٠ٛعل فٟ 

اٌقطخ 

ِإشواد أكاء 

 ٚاػؾخ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.462 0.761 9.799 0.000 89.231 5 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.947 0.502 25.911 0.000 78.942 2 

 5 66.667 0.163 1.458 0.970 3.333 األى٘و

 3 79.142 0.000 23.254 0.628 3.957 اإلعًبنٙ

 
إػذاد انخطخ 

 اإلعزشارٛغٛخ

ٔنٛبو 

 ثبرشعٌٕ
4.455 0.545 13.619 0.000 89.103 1 

لُبح 

 انغٕٚظ
3.825 0.648 17.503 0.000 76.508 2 

 3 68.704 0.019 2.585 0.714 3.435 األصْش

  77.310 0.000 19.383 0.682 3.866 اإلعًبنٙ

 (α=0.05*اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ كاالً ئؽظبئ١ب ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )
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 ٚزعح يٍ انغذٔل انغبثك يب ٚهٙ:

ػٍٝ أػٍٝ كهعخ ِٛافمخ فٟ عبِؼخ  إػذاد انخطخ اإلعزشارٛغٛخؽظً ثُؼل 

(، صُ ر١ٍٙب عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ ثٛىْ َٔجٟ ١ٌٚ89.1بَ ثبروٍْٛ ثٛىْ َٔجٟ )%

(، ٚؽظٍذ عبِؼخ األى٘و ػٍٝ أكٔٝ َٔجخ ِٛافمخ ثٛىْ َٔجٟ ثٍغ 76.5)%

%(، ٚثبٌزبٌٟ رؼزجو عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ ٟ٘ األفؼً فٟ ٘نا اٌّغبي 68.7)

هاٍخ، ٚثبٌزبٌٟ ٠ٕجغٟ ػٍٝ عبِؼزٟ األى٘و ٚلٕبح ِمبهٔخ ثبٌغبِؼبد ِؾً اٌل

ا٠ٌٌَٛ أْ رورم١ب ثٙنا اٌغبٔت ثشىً أفؼً ِٓ فالي ى٠بكح ِشبهوخ اٌؼب١ٍِٓ 

ٚى٠بكح رٛػ١ؼ ِإشواد أكاء اٌقطخ اإلٍزوار١غ١خ ٚئػلاك اٌجواِظ اٌزٕف١ن٠خ 

 اٌالىِخ ٌزٕف١ن اٌقطخ اإلٍزوار١غ١خ.

 ٙ فٙ اعزجبَخ اإلداسح انؼهٛب:رحهٛم فمشاد ثُؼذ انزحهٛم اإلعزشارٛغ -ْ

 (6عذٔل سلى )

( نكم فمشح يٍ فمشاد ثُؼذ انزحهٛم Sigانًزٕعػ انحغبثٙ ٔلًٛخ االحزًبل )

 اإلعزشارٛغٙ يٍ ٔعٓخ َظش اإلداسح انؼهٛب

 انغبيؼخ انفمشح و
 انًزٕعػ

 انحغبثٙ

 االَحشاف

 انًؼٛبس٘

 لًٛخ

T"" 

 لًٛخ

Sig."" 

 انٕصٌ

 انُغجٙ
 انزشرٛت

3 

 رواػٟ ئكاهح

اٌغبِؼخ ا١ٌٙىً 

اٌزٕظ١ّٟ 

 اٌلافٍٟ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.423 0.703 10.326 0.000 88.462 8 

 6 77.778 0.000 22.258 0.549 3.889 لٕبح ا٠ٌٌَٛ

 1 76.667 0.005 3.220 1.098 3.833 األى٘و

 6 78.884 0.000 22.373 0.644 3.944 اإلعًبنٙ

4 

رؾلك اإلكاهح 

اٌّٛاهك اٌجشو٠خ 

اٌالىِخ  ٌزٕف١ن 

 اٌقطؾ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.423 0.703 10.326 0.000 88.462 8 

 8 76.825 0.000 19.941 0.580 3.841 لٕبح ا٠ٌٌَٛ

 3 71.111 0.145 1.528 1.542 3.556 األى٘و

 8 77.682 0.000 18.322 0.737 3.884 اإلعًبنٙ

3 

رؾلك ئكاهح 

اٌغبِؼخ اٌّٛاهك 

اٌّبك٠خ اٌالىِخ  

 ٌزٕف١ن اٌقطؾ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.500 0.707 10.817 0.000 90.000 5 

 3 81.799 0.000 27.586 0.543 4.090 لٕبح ا٠ٌٌَٛ

 8 64.444 0.449 0.776 1.215 3.222 األى٘و

 3 81.373 0.000 23.594 0.691 4.069 اإلعًبنٙ

4 

رَزقلَ ئكاهح 

اٌغبِؼخ إٌظُ 

اإلكاه٠خ 

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.538 0.706 11.111 0.000 90.769 3 

 6 77.778 0.000 17.221 0.710 3.889 لٕبح ا٠ٌٌَٛ
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إٌّبٍجخ فٟ 

 اٌزؾ١ًٍػ١ٍّخ 

 7 66.667 0.138 1.558 0.907 3.333 األى٘و

 7 78.369 0.000 18.214 0.770 3.918 اإلعًبنٙ

5 

رٙزُ ئكاهح 

اٌغبِؼخ ثبٌضمبفخ 

 اٌزٕظ١ّ١خ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.615 0.697 11.813 0.000 92.308 1 

  

 4 80.847 0.000 24.247 0.591 4.042 لٕبح ا٠ٌٌَٛ

 3 71.111 0.037 2.263 1.042 3.556 األى٘و

 4 81.372 0.000 23.808 0.684 4.068 اإلعًبنٙ

6 

رؾلك ئكاهح 

اٌغبِؼخ ٔمبؽ 

اٌمٛح  ٚاٌؼؼف 

 فٟ اٌج١ئخ اٌلاف١ٍخ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.462 0.706 10.556 0.000 89.231 7 

 2 81.905 0.000 28.020 0.537 4.095 لٕبح ا٠ٌٌَٛ

 2 72.222 0.030 2.374 1.092 3.611 األى٘و

 2 81.974 0.000 26.246 0.639 4.099 اإلعًبنٙ

7 

رؾلك ئكاهح 

اٌغبِؼخ اٌفوص 

ٚاٌزٙل٠لاد فٟ 

 اٌج١ئخ اٌقبهع١خ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.615 0.496 16.602 0.000 92.308 1 

 5 80.000 0.000 31.417 0.438 4.000 لٕبح ا٠ٌٌَٛ

 3 71.111 0.046 2.149 1.097 3.556 األى٘و

 5 80.687 0.000 27.635 0.571 4.034 اإلعًبنٙ

8 

رواػٟ ئكاهح 

اٌغبِؼخ ػٕبطو 

اٌمٛح ٚاٌؼؼف 

فٟ اٌج١ئخ اٌلاف١ٍخ 

ػٕل ط١بغخ 

 اإلٍزوار١غ١خ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.538 0.647 12.127 0.000 90.769 3 

 9 73.122 0.000 10.503 0.859 3.656 لٕبح ا٠ٌٌَٛ

 9 57.778 0.717 0.369- 1.278 2.889 األى٘و

 9 73.906 0.000 11.226 0.945 3.695 اإلعًبنٙ

9 

رواػٟ ئكاهح 

اٌغبِؼخ اٌفوص 

ٚاٌزٙل٠لاد فٟ 

اٌج١ئخ اٌقبهع١خ 

ػٕل ط١بغخ 

 اإلٍزوار١غ١خ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.500 0.648 11.802 0.000 90.000 5 

 1 83.810 0.000 26.987 0.606 4.190 لٕبح ا٠ٌٌَٛ

 6 68.889 0.057 2.046 0.922 3.444 األى٘و

 1 83.348 0.000 26.304 0.677 4.167 اإلعًبنٙ

 
انزحهٛم 

 اإلعزشارٛغٙ

ٔنٛبو 

 ثبرشعٌٕ
4.513 0.506 15.250 0.000 90.256 1 

لُبح 

 انغٕٚظ
3.966 0.419 31.664 0.000 79.318 2 

 3 68.889 0.044 2.172 0.868 3.444 األصْش

  79.733 0.000 28.486 0.529 3.987 اإلعًبنٙ

 (α=0.05*اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ كاالً ئؽظبئ١ب ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )

 ٚزعح يٍ انغذٔل انغبثك يب ٚهٙ: 

ػٍٝ أػٍٝ كهعخ ِٛافمخ فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ  انزحهٛم اإلعزشارٛغٙؽظً ثُؼل 

صُ ر١ٍٙب عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ ثٛىْ َٔجٟ ، (90.2ثبروٍْٛ ثٛىْ َٔجٟ )%
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(، ٚؽظٍذ عبِؼخ األى٘و ػٍٝ أكٔٝ كهعخ ِٛافمخ ثٛىْ َٔجٟ ثٍغ 79.3)%

%(، ٚثبٌزبٌٟ رؼزجو عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ ٟ٘ األفؼً ِمبهٔخ ثبٌغبِؼبد 68.8)

ل عبِؼخ األى٘و ؽظً ٘نا اٌجُؼل ػٍٝ كهعخ ِٛافمخ ِؾً اٌلهاٍخ، ٚػٍٝ طؼ١

ِزٍٛطخ ٚثبٌزبٌٟ رؾزبط عبِؼخ األى٘و ئٌٝ ِي٠ل ِٓ اال٘زّبَ ثٙنا اٌغبٔت ِٓ 

إٌٛاؽٟ وبفخ. ٚؽظً ٔفٌ اٌجُؼل ػٍٝ كهعخ ِٛافمخ ِورفؼخ َٔج١ب فٟ عبِؼخ لٕبح 

غبي أْ عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ رؾزبط ئٌٝ ثني ِي٠ل ِٓ اٌغٙٛك فٟ ِحٛش ا٠ٌٌَٛ، 

اٌزؾ١ًٍ اإلٍزوار١غٟ ٚثقبطخ ف١ّب ٠زؼٍك ثزؾ١ًٍ اٌج١ئخ اٌلاف١ٍخ ٚئػطبئٙب االػزجبه 

 اٌىبفٟ ػٕل اٌزقط١ؾ اإلٍزوار١غٟ. 

 رحهٛم ٔالغ عٕدح انخذيبد انزؼهًٛٛخ ٔانجحضٛخ يٍ ٔعٓخ َظش اإلداسح انؼهٛب:

 رحهٛم فمشاد يغبل انًهًٕعٛخ  - أ

 (7عذٔل سلى )

 ( نكم فمشح يٍ فمشاد يغبل انًهًٕعٛخSigاالحزًبل )انًزٕعػ انحغبثٙ ٔلًٛخ 

 انغبيؼخ انفمشح و
 انًزٕعػ

 انحغبثٙ

 االَحشاف

 انًؼٛبس٘

 لًٛخ

T"" 

 لًٛخ

Sig."" 

 انٕصٌ

 انُغجٙ
 انزشرٛت

3 

٠زّزغ 

اٌّٛظف١ٓ 

فٟ اٌغبِؼخ 

ِٓ اٌؼب١ٍِٓ  

ثّظٙو أ١ٔك 

 ِٚورت

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.385 0.804 8.783 0.000 87.692 1 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.989 0.449 30.263 0.000 79.788 4 

 3 66.667 0.250 1.190 1.188 3.333 األى٘و

 4 79.657 0.000 24.096 0.623 3.983 اإلعًبنٙ

4 

رزَُ ِجبٟٔ 

ِٕٚشأد 

اٌغبِؼخ 

ثبٌؼظو٠خ 

 ٚإٌظبفخ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.346 0.745 9.211 0.000 86.923 2 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.989 0.555 24.494 0.000 79.788 4 

 3 66.667 0.286 1.102 1.283 3.333 األى٘و

 5 79.571 0.000 21.605 0.691 3.979 اإلعًبنٙ

5 
رزٛفو فٟ 

اٌغبِؼخ 

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.192 0.749 8.113 0.000 83.846 5 
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اٌمبػبد 

اٌلها١ٍخ 

ِٓ ؽ١ش 

اٌز٠ٛٙخ 

ٚاإلػبءح 

 ٚاٌَّبؽخ

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.651 0.656 13.634 0.000 73.016 8 

 7 57.778 0.668 0.437- 1.079 2.889 األى٘و

 8 73.047 0.000 13.160 0.757 3.652 اإلعًبنٙ

6 

٠زٛافو 

ثبٌغبِؼخ 

أعٙيح 

ؽبٍٛة 

ِزطٛهح 

ٚوبف١خ 

الؽز١بعبد 

 اٌطٍجخ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.115 0.816 6.968 0.000 82.308 8 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.841 0.491 23.577 0.000 76.825 7 

 6 60.000 1.000 0.000 1.188 3.000 األى٘و

 7 76.137 0.000 18.731 0.658 3.807 اإلعًبنٙ

7 

رٛفو 

اٌغبِؼخ 

فلِخ 

اإلٔزؤذ 

اٌّغب١ٔخ 

ٌٍطالة 

كافً 

 اٌغبِؼخ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.154 0.784 7.500 0.000 83.077 7 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.947 0.224 58.010 0.000 78.942 6 

 8 51.111 0.190 1.365- 1.381 2.556 األى٘و

 6 77.253 0.000 20.956 0.628 3.863 اإلعًبنٙ

8 

رزٛافو 

اٌّالػت 

إٌّبٍجخ 

ألٔٛاع 

اٌو٠بػخ 

 -"ووح للَ

ووح  -ؽبٌٚخ

أٌؼبة  -ٍٍخ

 لٜٛ"

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.346 0.846 8.115 0.000 86.923 2 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
4.196 0.600 27.383 0.000 83.915 1 

 1 82.222 0.001 3.986 1.183 4.111 األى٘و

 1 84.120 0.000 26.721 0.689 4.206 اإلعًبنٙ
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3 

رزٛافو 

اٌّٛاطالد 

ِٚٛالف 

ا١ٌَبهاد 

ثٌَٙٛخ 

ثغٛاه 

 اٌغبِؼخ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.192 0.694 8.761 0.000 83.846 5 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
4.053 0.396 36.560 0.000 81.058 2 

 3 66.667 0.286 1.102 1.283 3.333 األى٘و

 3 80.258 0.000 26.502 0.583 4.013 اإلعًبنٙ

3 

رزٛافو 

اٌّطبػُ 

ٚاألِبوٓ 

اٌزغبه٠خ 

ٚاٌّىزجبد 

إٌّبٍجخ 

ثبٌموة ِٓ 

 اٌغبِؼخ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.346 0.745 9.211 0.000 86.923 2 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
4.048 0.595 24.203 0.000 80.952 3 

 2 75.556 0.022 2.522 1.309 3.778 األى٘و

 2 81.202 0.000 23.170 0.698 4.060 اإلعًبنٙ

 انًهًٕعٛخ 

ٔنٛبو 

 ثبرشعٌٕ
4.260 0.640 10.032 0.000 85.192 1 

لُبح 

 انغٕٚظ
3.964 0.256 51.717 0.000 79.286 2 

 3 65.833 0.186 1.379 0.897 3.292 األصْش

  78.906 0.000 32.190 0.448 3.945 اإلعًبنٙ

 (α=0.05*اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ كاي ئؽظبئ١ب ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )

 ٚزعح يٍ انغذٔل انغبثك يب ٚهٙ:

ػٍٝ أػٍٝ كهعخ ِٛافمخ فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ  انًهًٕعٛخؽظً ثُؼل 

(، 79.2صُ ر١ٍٙب عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ ثٛىْ َٔجٟ )%،(85.1ثٛىْ َٔجٟ )%

%(، 65.8األى٘و ػٍٝ أكٔٝ كهعخ ِٛافمخ ثٛىْ َٔجٟ ثٍغ ) ٚؽظٍذ عبِؼخ

فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ ٟ٘ األفؼً ِمبهٔخ  انًهًٕعٛخٚثبٌزبٌٟ ٠ؼزجو ثُؼل 
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ثبٌغبِؼبد ِؾً اٌلهاٍخ، ٚرؾزبط عبِؼخ األى٘و ئٌٝ رؾ١َٓ ١ٍٍِّٛخ اٌقلِبد 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ، ٚثني ِي٠ل ِٓ اٌغٙٛك فٟ ٘نا اٌغبٔت. 

 

 فمشاد يغبل االػزًبدٚخ:  رحهٛم -ة

 (8عذٔل سلى )

 ( نكم فمشح يٍ فمشاد يغبل االػزًبدٚخSigانًزٕعػ انحغبثٙ ٔلًٛخ االحزًبل )

 انغبيؼخ انفمشح و
 انًزٕعػ

 انحغبثٙ

 االَحشاف

 انًؼٛبس٘

 لًٛخ

T"" 

 لًٛخ

Sig."" 

 انٕصٌ

 انُغجٙ

انزشرٛ

 ة

3 

٠ٛعل ٌٍٙٛخ 

فٟ ئعواءاد 

اٌمجٛي 

ٚاٌزَغ١ً 

 كافً اٌغبِؼخ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.385 0.852 8.285 0.000 87.692 1 

 1 81.905 0.000 21.262 0.708 4.095 لٕبح ا٠ٌٌَٛ

 5 65.556 0.311 1.045 1.127 3.278 األى٘و

 2 81.288 0.000 20.339 0.799 4.064 اإلعًبنٙ

4 

٠ؾوص 

اٌّٛظفْٛ 

ػٍٝ اٌزؼبًِ 

ثأٍٍٛة 

ٌط١ف 

ٚاؽزواَ ِغ 

 اٌطٍجخ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.077 0.796 6.897 0.000 81.538 6 

 6 73.122 0.000 13.771 0.655 3.656 لٕبح ا٠ٌٌَٛ

 6 62.222 0.668 0.437 1.079 3.111 األى٘و

 6 73.219 0.000 13.678 0.738 3.661 اإلعًبنٙ

5 

٠زّزغ 

اٌّٛظفْٛ فٟ 

اٌلٚائو 

اٌّقزٍفخ 

ثلها٠خ ٚاٍؼخ 

ثأٔظّخ 

ٚلٛا١ٔٓ 

 اٌغبِؼخ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.154 0.784 7.500 0.000 83.077 5 

 3 78.836 0.000 21.472 0.603 3.942 لٕبح ا٠ٌٌَٛ

 4 71.111 0.066 1.966 1.199 3.556 األى٘و

 4 78.712 0.000 20.552 0.695 3.936 اإلعًبنٙ

6 

رزٕبٍت 

اٌغلاٚي 

اٌلها١ٍخ 

ِٚٛاػ١ل 

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.346 0.846 8.115 0.000 86.923 3 

 4 78.730 0.000 21.528 0.598 3.937 لٕبح ا٠ٌٌَٛ

 1 81.111 0.002 3.697 1.211 4.056 األى٘و
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اٌطٍجخ ٠ٚقٍٛ 

 ِٓ

 اٌّؼبهػبد

 3 79.828 0.000 21.590 0.701 3.991 اإلعًبنٙ

7 

رؾوص 

اٌغبِؼخ ػٍٝ 

رٛف١و أعٛاء 

ِٓ اٌٙلٚء 

اٌالىَ إلعواء 

 االِزؾبٔبد

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.269 0.778 8.323 0.000 85.385 4 

 2 80.952 0.000 28.335 0.508 4.048 لٕبح ا٠ٌٌَٛ

 1 81.111 0.002 3.697 1.211 4.056 األى٘و

 1 81.459 0.000 26.331 0.622 4.073 اإلعًبنٙ

8 

٠ؾوص 

اٌّٛظفْٛ 

ػٍٝ ري٠ٚل 

اٌطٍجخ 

ثبإلهشبكاد 

اٌالىِخ إلرّبَ 

 اٌزَغ١ً

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.385 0.898 7.863 0.000 87.692 1 

 5 75.026 0.000 19.043 0.542 3.751 لٕبح ا٠ٌٌَٛ

 3 74.444 0.028 2.404 1.274 3.722 األى٘و

 5 76.395 0.000 17.975 0.696 3.820 اإلعًبنٙ

 االػزًبدٚخ 

ٔنٛبو 

 ثبرشعٌٕ
4.269 0.721 8.973 0.000 85.385 1 

لُبح 

 انغٕٚظ
3.905 0.375 33.195 0.000 78.095 2 

 3 72.593 0.006 3.154 0.847 3.630 األصْش

  78.484 0.000 28.630 0.493 3.924 اإلعًبنٙ

 (α=0.05*اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ كاي ئؽظبئ١ب ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )

 ٚزعح يٍ انغذٔل انغبثك يب ٚهٙ:

ػٍٝ أػٍٝ كهعخ ِٛافمخ فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ  االػزًبدٚخؽظً ثُؼل 

(، 78.0صُ ر١ٍٙب عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ ثٛىْ َٔجٟ )%، (85.3ثٛىْ َٔجٟ )%

%(، 72.5ٚؽظٍذ عبِؼخ األى٘و ػٍٝ أكٔٝ كهعخ ِٛافمخ ثٛىْ َٔجٟ ثٍغ )

فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ ٟ٘ األفؼً ِمبهٔخ  االػزًبدٚخٚثبٌزبٌٟ ٠ؼزجو ثُؼل 

( عبءد فٟ اٌزور١ت األٚي ٌٙنا 5اٌفموح )ٚزعح أٌ ً اٌلهاٍخ، وّب ثبٌغبِؼبد ِؾ

مٌه ألٔٙب رؼًّ  ٔٚؼضٔ انجبحشاٌجُؼل ثلهعخ ِورفؼخ فٟ اٌغبِؼبد ِؾً اٌلهاٍخ. 

ػٍٝ رطج١ك اٌمٛا١ٔٓ اٌظبهِخ فالي فزوح االِزؾبٔبد، ثؾ١ش ٠َبُ٘ رؼبْٚ هؤٍبء 
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ِؼٟ كافً اٌغبِؼخ ػٍٝ ٌغبْ االِزؾبٔبد ِغ اٌّٛظف١ٓ ٚاٌّوالج١ٓ ٚاألِٓ اٌغب

 رٛف١و اٌٙلٚء ٚاالٔؼجبؽ اٌالىَ ١ٌَو االِزؾبٔبد ثٙلٚء ربَ. 

 رحهٛم فمشاد يغبل االعزغبثخ: -ط

 (9عذٔل سلى )

 ( نكم فمشح يٍ فمشاد يغبل االعزغبثخSigانًزٕعػ انحغبثٙ ٔلًٛخ االحزًبل )

 انغبيؼخ انفمشح و
 انًزٕعػ

 انحغبثٙ

 االَحشاف

 انًؼٛبس٘

 لًٛخ

T"" 

 لًٛخ

Sig."" 

 انٕصٌ

 انُغجٙ
 انزشرٛت

3 

رؾوص 

ئكاهح 

اٌغبِؼخ 

ػٍٝ 

اٌَّبٚاح 

اٌزبِخ ث١ٓ 

اٌطالة 

ٚروفغ وً 

أشىبي 

 اٌز١١ّي ث١ُٕٙ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.385 0.941 7.500 0.000 87.692 1 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
4.095 0.439 34.273 0.000 81.905 2 

 2 67.778 0.168 1.441 1.145 3.389 األى٘و

 3 81.459 0.000 26.042 0.629 4.073 اإلعًبنٙ

4 

رؾوص 

ئكاهح 

اٌغبِؼخ 

ػٍٝ ؽً 

اٌّشىالد 

اٌزٟ رٛاعٗ 

اٌطالة كْٚ 

 رأف١و

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.154 0.925 6.361 0.000 83.077 4 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
4.053 0.382 37.867 0.000 81.058 4 

 4 61.111 0.816 0.236 0.998 3.056 األى٘و

 4 79.742 0.000 25.197 0.598 3.987 اإلعًبنٙ

5 

٠ؾوص 

اٌّٛظفْٛ 

ػٍٝ رمل٠ُ 

اٌقلِبد 

ٌٍطالة 

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.269 0.827 7.822 0.000 85.385 5 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
4.153 0.476 33.331 0.000 83.069 1 

 2 67.778 0.233 1.236 1.335 3.389 األى٘و
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 1 82.146 0.000 25.704 0.658 4.107 اإلعًبنٙ ثَوػخ ٚكلخ

6 

٠زٛاعل 

اٌّٛظفْٛ 

فٟ أِبوٓ 

ػٍُّٙ 

 ثبٍزّواه

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.308 0.788 8.458 0.000 86.154 2 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
4.095 0.537 28.020 0.000 81.905 2 

 1 78.889 0.005 3.183 1.259 3.944 األى٘و

 2 82.126 0.000 25.664 0.648 4.103 اإلعًبنٙ

 االعزغبثخ 

ٔنٛبو 

 ثبرشعٌٕ
4.279 0.769 8.478 0.000 85.577 1 

لُبح 

 انغٕٚظ
4.099 0.313 48.235 0.000 81.984 2 

 3 68.889 0.043 2.193 0.860 3.444 األصْش

  81.373 0.000 33.765 0.483 4.069 اإلعًبنٙ

 (α=0.05*اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ كاي ئؽظبئ١ب ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )

 

 يٍ انغذٔل انغبثك يب ٚهٙ: ٚزعح

ػٍٝ أػٍٝ كهعخ ِٛافمخ فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ  االعزغبثخؽظً ثُؼل 

(، 81.9صُ ر١ٍٙب عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ ثٛىْ َٔجٟ )%، (85.5ثٛىْ َٔجٟ )%

%(، 68.8ٚؽظٍذ عبِؼخ األى٘و ػٍٝ أكٔٝ كهعخ ِٛافمخ ثٛىْ َٔجٟ ثٍغ )

١ٌٚبَ ثبروٍْٛ ٟ٘ األفؼً ِمبهٔخ فٟ عبِؼخ  االعزغبثخٚثبٌزبٌٟ ٠ؼزجو ثُؼل 

ثبٌغبِؼبد ِؾً اٌلهاٍخ، ٚؽظٍذ عبِؼخ األى٘و ػٍٝ كهعخ ِٛافمخ ِزٍٛطخ فٟ 

٘نا اٌغبٔت ٠ٕجغٟ اٌؼًّ ػٍٝ رؾ١َٕٙب ٚرؾ١َٓ كهعخ اٍزغبثخ اٌّٛظفْٛ 

 الؽز١بعبد اٌطٍجخ ِٚشىالرُٙ ٍٚوػخ رمل٠ُ اٌقلِبد.
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 رحهٛم فمشاد يغبل األيبٌ أٔ انعًبٌ: -د

 (11سلى )عذٔل 

( نكم فمشح يٍ فمشاد يغبل األيبٌ أٔ Sigانًزٕعػ انحغبثٙ ٔلًٛخ االحزًبل )

 انعًبٌ

 انغبيؼخ انفمشح و
 انًزٕعػ

 انحغبثٙ

 االَحشاف

 انًؼٛبس٘

 لًٛخ

T"" 

 لًٛخ

Sig."" 

 انٕصٌ

 انُغجٙ

انزشرٛ

 ة

3 

أشؼو ثبألِبْ 

اٌشقظٟ 

أصٕبء رٛاعلٞ 

 فٟ اٌغبِؼخ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.269 0.827 7.822 0.000 85.385 3 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
4.048 0.498 28.937 0.000 80.952 2 

 3 74.444 0.033 2.322 1.320 3.722 األى٘و

 2 80.944 0.000 24.788 0.645 4.047 اإلعًبنٙ

4 

٠ؾبفع 

اٌّٛظفْٛ 

ػٍٝ ٍو٠خ 

ٚفظٛط١خ 

 ث١بٔبد اٌطٍجخ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.423 0.857 8.471 0.000 88.462 1 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.899 0.444 27.840 0.000 77.989 4 

 4 63.333 0.547 0.615 1.150 3.167 األى٘و

 4 78.026 0.000 21.530 0.639 3.901 اإلعًبنٙ

5 

٠زُ رم١١ُ 

أػّبي 

اٌطالة 

ثؼلاٌخ 

ِٚٛػٛػ١خ 

كْٚ إٌظو 

ٌٍؼاللبد 

 اٌشقظ١خ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.115 0.711 7.994 0.000 82.308 4 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.974 0.908 14.746 0.000 79.471 3 

 1 83.333 0.001 4.123 1.200 4.167 األى٘و

 3 80.086 0.000 16.808 0.912 4.004 اإلعًبنٙ

6 

أشؼو 

ثبالػزياى 

ثبالٔزّبء 

 ٌٍغبِؼخ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.385 0.852 8.285 0.000 87.692 2 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
4.143 0.479 32.798 0.000 82.857 1 

 2 77.742 0.000 26.399 0.383 3.887 األى٘و

 1 81.803 0.000 24.722 0.673 4.090 اإلعًبنٙ
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 رمزي عطية محمد مزهر

 

 
األيبٌ أٔ 

 انعًبٌ

ٔنٛبو 

 ثبرشعٌٕ
4.298 0.738 8.965 0.000 85.962 1 

لُبح 

 انغٕٚظ
4.016 0.334 41.834 0.000 80.317 2 

 3 70.833 0.040 2.224 1.033 3.542 األصْش

  80.215 0.000 30.633 0.504 4.011 اإلعًبنٙ

 (α=0.05*اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ كاي ئؽظبئ١ب ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )

 

 ٚزعح يٍ انغذٔل انغبثك يب ٚهٙ:

ػٍٝ أػٍٝ كهعخ ِٛافمخ فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ  األيبٌ أٔ انعًبٌؽظً ثُؼل 

ثٛىْ َٔجٟ صُ ر١ٍٙب عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ ، (85.9ثبروٍْٛ ثٛىْ َٔجٟ )%

(، ٚؽظٍذ عبِؼخ األى٘و ػٍٝ أكٔٝ كهعخ ِٛافمخ ثٛىْ َٔجٟ ثٍغ 80.3)%

فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ ٟ٘  األيبٌ أٔ انعًبٌ%(، ٚثبٌزبٌٟ ٠ؼزجو ثُؼل 70.8)

األفؼً ِمبهٔخ ثبٌغبِؼبد ِؾً اٌلهاٍخ. ٚرؾزبط عبِؼخ األى٘و ئٌٝ ِي٠ل ِٓ 

قلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ ٚاٌّملَ اال٘زّبَ ثَّزٜٛ األِبْ ٚاٌؼّبْ اٌّورجؾ ثبٌ

 ٌٍطٍجخ.

( "٠ؾبفع اٌّٛظفْٛ ػٍٝ 4عبءد اٌفموح هلُ )ٔٚزعح نهجبحش يًب عجك: 

ٍو٠خ ٚفظٛط١خ ث١بٔبد اٌطٍجخ" ػٍٝ اٌزور١ت األف١و، ث١ٓ اٌفمواد، ؽ١ش وبٔذ 

أػٍٝ كهعخ ِٛافمخ ٌغبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ ِمبهٔخ ِغ عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ ٚعبِؼخ 

األى٘و. ٚ٘نا ٠لي ػٍٝ ػؼف َِزٜٛ ٍو٠خ اٌّؼٍِٛبد اٌقبطخ ثبٌطالة، ػٍٝ 

ٓ أ١ّ٘خ ٘نٖ اٌقلِخ فٟٙ رؾلك َِزٜٛ اٌّظلال١خ ٚرإصو ػٍٝ َِزٜٛ اٌوغُ ِ

 اٌمٕبػخ ثبٌّؼٍِٛبد اٌّملِخ. 
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 :رحهٛم فمشاد يغبل انزؼبغف -ِ

 (11عذٔل سلى )

 ( نكم فمشح يٍ فمشاد يغبل انزؼبغفSigانًزٕعػ انحغبثٙ ٔلًٛخ االحزًبل )

 انغبيؼخ انفمشح و
 انًزٕعػ

 انحغبثٙ

 االَحشاف

 انًؼٛبس٘

 لًٛخ

T"" 

 لًٛخ

Sig."" 

 انٕصٌ

 انُغجٙ
 انزشرٛت

3 

٠ّزٍه 

اٌّٛظفْٛ 

اٌملهح ػٍٝ 

اٌزؼبًِ ِغ 

اٌطٍجخ 

ثب٘زّبَ 

 شقظٟ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.154 0.834 7.055 0.000 83.077 5 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
4.000 0.450 30.579 0.000 80.000 2 

 6 57.778 0.579 0.566- 0.832 2.889 األى٘و

 3 78.627 0.000 22.965 0.619 3.931 اإلعًبنٙ

4 

رؾوص ئكاهح 

اٌغبِؼخ ػٍٝ 

اٌزؼبؽف ِغ 

اٌطالة ػٕل 

ٚلٛع 

 اٌّشىالد

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.192 0.801 7.590 0.000 83.846 4 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.841 0.580 19.941 0.000 76.825 5 

 2 67.778 0.202 1.327 1.243 3.389 األى٘و

 6 76.910 0.000 18.539 0.696 3.845 اإلعًبنٙ

5 

رزؼبًِ ئكاهح 

اٌغبِؼخ  

ثؼلاٌخ 

ِٚٛػٛػ١خ 

ِغ لؼب٠ب 

اٌطالة ثؼ١لاً 

ػٓ اٌٛاٍطخ 

 ٚاٌّؾَٛث١خ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.346 0.846 8.115 0.000 86.923 2 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.841 0.741 15.607 0.000 76.825 5 

 1 77.778 0.013 2.758 1.367 3.889 األى٘و

 4 78.026 0.000 16.632 0.827 3.901 اإلعًبنٙ

6 

رؼًّ ئكاهح 

اٌغبِؼخ ػٍٝ 

رٛف١و 

ِوشل٠ٓ 

أوبك١١ّ٠ٓ 

ٌزمل٠ُ اٌؼْٛ 

ٚاٌّشٛهح 

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.346 0.797 8.611 0.000 86.923 2 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.937 0.755 17.047 0.000 78.730 3 

 4 66.667 0.286 1.102 1.283 3.333 األى٘و

 2 78.712 0.000 17.089 0.836 3.936 اإلعًبنٙ
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ئٌٝ اٌطٍجخ 

لجً ثلء 

اٌزَغ١ً 

 ٚأصٕبء٘ب.

7 

رٙزُ ئكاهح 

اٌغبِؼخ 

ثزٕظ١ُ 

ِٛاػ١ل 

اٌّؾبػواد 

ثّب ٠الئُ 

ِظٍؾخ 

 اٌطبٌت

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.154 0.784 7.500 0.000 83.077 5 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.889 0.717 17.042 0.000 77.778 4 

 5 65.556 0.350 0.960 1.227 3.278 األى٘و

 5 77.425 0.000 16.756 0.794 3.871 اإلعًبنٙ

8 

أٚلبد 

االِزؾبٔبد 

ِٕبٍجخ 

ٌظوٚف 

 اٌطالة

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.423 0.809 8.974 0.000 88.462 1 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
4.037 0.821 17.364 0.000 80.741 1 

 2 67.778 0.274 1.129 1.461 3.389 األى٘و

 1 80.601 0.000 17.338 0.907 4.030 اإلعًبنٙ

 انزؼبغف 

ٔنٛبو 

ثبرشعٕ

ٌ 

4.269 0.715 9.051 0.000 85.385 1 

لُبح 

 انغٕٚظ
3.924 0.542 23.437 0.000 78.483 2 

 3 67.222 0.112 1.677 0.913 3.361 األصْش

  78.383 0.000 22.402 0.626 3.919 اإلعًبنٙ

 (α=0.05اٌؾَبثٟ كاي ئؽظبئ١ب ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )*اٌّزٍٛؾ 

 ٚزعح يٍ انغذٔل انغبثك يب ٚهٙ:

ػٍٝ أػٍٝ كهعخ ِٛافمخ فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ  انزؼبغفؽظً ثُؼل 

(، 78.4صُ ر١ٍٙب عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ ثٛىْ َٔجٟ)%، (85.3ثٛىْ َٔجٟ )%

%(، 67.2ٚؽظٍذ عبِؼخ األى٘و ػٍٝ أكٔٝ كهعخ ِٛافمخ ثٛىْ َٔجٟ ثٍغ )

فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ ٟ٘ األفؼً ِمبهٔخ  انزؼبغفٚثبٌزبٌٟ ٠ؼزجو ثُؼل 

ثبٌغبِؼبد ِؾً اٌلهاٍخ، ٚفمب ٌوكٚك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ. ٠ٚزؼٓ أْ اٌجُؼل وىً لل 
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ؽظً ػٍٝ كهعخ ِٛافمخ ِزٍٛطخ فٟ عبِؼخ األى٘و، ِّب ٠لي ػٍٝ ػؼف 

 رظؾ١ؼ اٌٛػغ اٌمبئُ. َِزٜٛ اٌزؼبؽف فٟ اٌقلِبد اٌّملِخ، ٠ٕٚجغٟ اٌؼًّ ػٍٝ

( ثلهعخ ِٛافمخ ِورفؼخ ٠ٚؼيٚ مٌه أْ 6وّب ٠َزٕظ اٌجبؽش ِب ٠ٍٟ: عبءد اٌفموح )

ئكاهح اٌغبِؼبد ٌل٠ٙب لٛا١ٔٓ ٌٚٛائؼ رؼًّ ِٓ فالٌٙب، ٚآ١ٌخ ػًّ ٠زُ رٕف١ن٘ب ؽَت 

فطزٙب اإلٍزوار١غ١خ، ِٕٚٙب اٌٛلذ إٌّبٍت ٌالِزؾبٔبد ٚثّب ٠الئُ ظوٚف 

اٌي١ِٕخ ٌىً فظً كهاٍٟ ٚاإلٔزٙبء ِٓ اٌّموهاد اٌلها١ٍخ، اٌطالة ؽَت اٌّلح 

 ٚثّب ٠ؾمك اٌَّبّ٘خ فٟ رط٠ٛو صمبفخ عٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ  ثبٌغبِؼبد.

 

 صبنضبً: اخزجبس  فشظٛبد انذساعخ:

ثٍٛ راد دالنخ إحصبئٛخ اخزجبس انفشض انشئِٛظ األٔل: ال ٕٚعذ فشٔق -1

ٔالغ انزخطٛػ اإلعزشارٛغٙ يٍ ٔعٓخ َظش أػعبء انغبيؼبد يحم انذساعخ حٕل 

-Oneٌٚمل رُ اٌزؾمك ِٓ طؾخ ٘نٖ اٌفوػ١خ ػٓ ؽو٠ك افزجبه   .اإلداسح انؼهٛب

Way ANOVA:ٌٟوّب ٘ٛ ِج١ٓ فٟ اٌغلٚي اٌزب ، 

 (12عذٔل سلى )

 انفشٔق ثٍٛ أػعبء اإلداسح انؼهٛب حٕل ٔالغ انزخطٛػ اإلعزشارٛغٙ

 انًحٕس
اعى 

 انغبيؼخ
 انؼذد

 انًزٕعػ

 انحغبثٙ

 االَحشاف

 انًؼٛبس٘

 لًٛخ

"F" 

 لًٛخ

"Sig." 

 يغزٕٖ

 انذالنخ

انزخطٛػ 

 اإلعزشارٛغٙ

عبِؼخ 

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ

26 4.484 0.547 

 كاٌخ 0.000 23.367
عبِؼخ لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
189 3.904 0.427 

عبِؼخ 

 األى٘و
18 3.603 0.653 

 0.504 3.946 233 انًغًٕع

( = 0.05( ٚػٕل َِزٜٛ كالٌخ )230، 2اٌغل١ٌٚخ ػٕل كهعخ ؽو٠خ )" F* ل١ّخ "

(3.070) 
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 ٔلذ رجٍٛ يٍ انغذٔل يب ٚهٙ: 

" اٌغل١ٌٚخ، ٚل١ّخ َِزٜٛ اٌلالٌخ F" اٌّؾَٛثخ أوجو ِٓ ل١ّخ "Fل١ّخ " -

(، ٚ٘نا ٠لي ػٍٝ ٚعٛك 0.05ٌغ١ّغ ِغبالد اإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ ألً ِٓ )

( ث١ٓ اٌغبِؼبد ِؾً α≤0.05َِزٜٛ )فوٚق ماد كالٌخ ئؽظبئ١خ ػٕل 

اٌلهاٍخ ؽٛي ٚالغ اٌزقط١ؾ اإلٍزوار١غٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظو اإلكاهح اٌؼ١ٍب. 

 ٔثبنزبنٙ َشفط فشض انؼذو َٔمجم انفشض انجذٚم.

راد دالنخ إحصبئٛخ ػُذ يغزٕٖ ال ٕٚعذ فشٔق اخزجبس انفشض انشئِٛظ انضبَٙ: 

ٔالغ عٕدح انخذيبد ثٍٛ انغبيؼبد يحم انذساعخ حٕل ( α≤0.05دالنخ )

. ٌٚمل رُ اٌزؾمك ِٓ طؾخ انزؼهًٛٛخ ٔانجحضٛخ يٍ ٔعٓخ َظش أػعبء اإلداسح انؼهٛب

، وّب ٘ٛ ِج١ٓ فٟ One-Way ANOVA٘نٖ اٌفوػ١خ ػٓ ؽو٠ك افزجبه 

 اٌغلٚي اٌزبٌٟ:

 (13عذٔل سلى )

 انفشٔلبد حٕل عٕدح انخذيبد انزؼهًٛٛخ ٔانجحضٛخ

 انًحٕس
اعى 

 انغبيؼخ
 انؼذد

 انًزٕعػ

 انحغبثٙ

 االَحشاف

 انًؼٛبس٘

 لًٛخ

"F" 

 لًٛخ

"Sig." 

 يغزٕٖ

 انذالنخ

 ا١ٌٍٍّّٛخ

 

عبِؼخ 

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ

26 4.260 0.640 

 كاٌخ 0.000 32.728

عبِؼخ 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ

189 3.964 0.256 

عبِؼخ 

 األى٘و
18 3.292 0.897 

 0.448 3.945 233 انًغًٕع

االػزّبك

 ٠خ

عبِؼخ 

١ٌٚبَ 
 كاٌخ 0.000 10.539 0.721 4.269 26
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 ثبروٍْٛ 

عبِؼخ 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ

189 3.905 0.375 

 

عبِؼخ 

 األى٘و
18 3.630 0.847 

   
 0.493 3.924 233 انًغًٕع

االٍزغب

 ثخ

 

عبِؼخ 

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ

26 4.279 0.769 

 كاٌخ 0.000 20.932

عبِؼخ 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ

189 4.099 0.313 

عبِؼخ 

 األى٘و
18 3.444 0.860 

 0.483 4.069 233 انًغًٕع

األِبْ أٚ 

 اٌؼّبْ

 

عبِؼخ 

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ

26 4.298 0.738 

 كاٌخ 0.000 13.329

عبِؼخ 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ

189 4.016 0.334 

عبِؼخ 

 األى٘و
18 3.542 1.033 

 0.504 4.011 233 انًغًٕع

 كاٌخ 0.000 12.305 0.715 4.269 26عبِؼخ  اٌزؼبؽف
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١ٌٚبَ  

 ثبروٍْٛ

عبِؼخ 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ

189 3.924 0.542 

عبِؼخ 

 األى٘و
18 3.361 0.913 

 0.626 3.919 233 اٌّغّٛع

عٕدح 

انخذيبد 

انزؼهًٛٛخ 

 ٔانجحضٛخ

عبيؼخ 

ٔنٛبو 

 ثبرشعٌٕ

26 4.272 0.681 

 دانخ 0.000 25.007

عبيؼخ 

لُبح 

 انغٕٚظ

189 3.970 0.264 

عبيؼخ 

 األصْش
18 3.437 0.754 

 0.425 3.962 233 انًغًٕع

( = 0.05( ٚػٕل َِزٜٛ كالٌخ )230، 2" اٌغل١ٌٚخ ػٕل كهعخ ؽو٠خ )F* ل١ّخ "

(3.070) 

 

 ٚزعح يٍ انغذٔل انغبثك يب ٚهٙ:

" اٌغل١ٌٚخ، ٚ٘نا ٠لي ػٍٝ ٚعٛك F" اٌّؾَٛثخ أوجو ِٓ ل١ّخ "Fل١ّخ " -

( ث١ٓ اٌغبِؼبد α≤0.05ئؽظبئ١خ ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )فوٚق ماد كالٌخ 

ِؾً اٌلهاٍخ ؽٛي عٛكح اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظو اإلكاهح 

 .انجذٚم ٔثُبء ػهّٛ َشفط انفشض انؼذو َٔمجم انفشضاٌؼ١ٍب. 
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 انغضء انخبيظ: انُزبئظ ٔانزٕصٛبد:

 أٔالً: انُزبئظ:

األى٘و( ٌل٠ّٙب فطؾ ئٍزوار١غ١خ، ٌٚىٕٙب  اٌغبِؼبد اٌؼوث١خ )لٕبح ا٠ٌٌَٛ،  -3

 رٕطٍك ثجطٟء ٔؾٛ اٌز١ّي.

ؽظٍذ عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ ػٍٝ اٌزور١ت األٚي ٚاألفؼً فٟ ع١ّغ  -4

ِغبالد اٌزقط١ؾ اإلٍزوار١غٟ، ٚفٟ ع١ّغ ِغبالد عٛكح اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ 

ف(، ٚاٌجؾض١خ)ا١ٌٍٍّّٛخ، االػزّبك٠خ، االٍزغبثخ، األِبْ أٚ اٌؼّبْ، اٌزؼبؽ

ٚؽظٍذ عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ ػٍٝ اٌزور١ت اٌضبٟٔ، ٚؽظٍذ عبِؼخ األى٘و 

 ػٍٝ اٌزور١ت اٌضبٌش، ٚمٌه ٚفمب ٢هاء اإلكاهح اٌؼ١ٍب. 

٠ؼزجو اٌزقط١ؾ اإلٍزوار١غٟ ِٕٙغبً ػ١ٍّبً ِّٙب ٠ّىٓ أْ ٠َبُ٘ رطج١مٗ ثشىً  -5

فؼبي فٟ رؾ١َٓ عٛكح اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ فٟ ِإٍَبد اٌزؼ١ٍُ 

 ٌؼبٌٟ.ا

٠ؼزّل رؾ١َٓ عٛكح اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ فٟ ِإٍَبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ  -6

ثشىً وج١و ػٍٝ رؾ١َٓ َِزٜٛ ١ٍٍِّٛخ اٌقلِبد اٌّملِخ ِٓ ؽ١ش 

اٌزغ١ٙياد ٚاٌّجبٟٔ ٚاٌّقزجواد ٚاٌّواوي اٌؼ١ٍّخ ٚاٌجؾض١خ، وّب ٠غت أْ 

ْ رىْٛ ػٍٝ رىْٛ اٌقلِبد اٌّملِخ لبكهح ػٍٝ رٍج١خ اؽز١بعبد اٌطٍجخ ٚأ

لله وج١و ِٓ االػزّبك٠خ ٚاٌؼّبْ ٍٚوػخ االٍزغبثخ ٌٍؾبعبد اٌّزغلكح 

 ٚاٌّزغ١وح ٌٍطٍجخ.

 انزٕصٛبد:: صبَٛبً 

اٌؼًّ ٚثشىً َِزّو ػٍٝ ى٠بكح فؼب١ٌخ اٌزقط١ؾ اإلٍزوار١غٟ ٚأثؼبكٖ ِٓ  -3

) اٌفٍَفخ ٚاٌم١ُ، ٚاٌوؤ٠خ ٚاٌوٍبٌخ، ٚأ٘لاف اٌغبِؼخ، ئػلاك اٌقطخ 

اٌزؾ١ًٍ اإلٍزوار١غٟ(، فٟ اٌغبِؼبد ِؾً اٌلهاٍخ، ٚونٌه اإلٍزوار١غ١خ، 

اٌؼًّ ثشىً َِزّو ػٍٝ رؾ١َٓ  عٛكح اٌقلِبد اٌجؾض١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ 

 ٚأثؼبك٘ب ) ا١ٌٍٍّّٛخ، االػزّبك٠خ، االٍزغبثخ، األِبْ، اٌزؼبؽف(.
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ِٛاوجخ اٌزطٛهاد اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾل٠ضخ فٟ ِغبي اٌزغ١ٙياد اٌّبك٠خ  -4

 ٌزؼ١ٍّخ.ٌٍّواوي اٌجؾض١خ ٚا

٠غت ػٍٝ اإلكاهح فٟ عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ أْ رؼًّ ػٍٝ ى٠بكح فؼب١ٌخ  -5

 اٌزقط١ؾ اإلٍزوار١غٟ ِٚشبهوخ اٌؼب١ٍِٓ ثٛػغ اٌقطؾ اإلٍزوار١غخ.  

اٌؼًّ ػٍٝ ى٠بكح اال٘زّبَ ثبٌزؾ١َٓ اٌَّزّو فٟ اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  -6

ٌّٕبفَخ ٚاٌجؾض١خ اٌّملِخ ٚاٌزٟ رفوػٗ ِغّٛػخ ِٓ ػٛاًِ ِٕٙب اٌز١ّي ٚا

ٚاٌزغ١واد فٟ اٌج١ئخ اٌقبهع١خ ِّب ٠َزلػٟ اإلػزٕبء ثٙنا اٌغبٔت، ٚمٌه 

ثبٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛو للهاد اٌؼبٍِْٛ ثبٌغبِؼبد ٚرله٠جُٙ ٚفمبً ٌجواِظ 

 ػ١ٍّخ ِلهٍٚخ رٙلف ئٌٝ ر١ّٕخ ٚرؾ١َٓ للهاد أكائُٙ.
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 -انًشاعغ:

 

 -،" دٔس انزخطييٛػ اإلعييزشارٛغٙ فييٙ عييٕدح األداء انًؤعغييٙئ٠اابك ػٍااٟ اٌاالعٕٟ -3

، هٍاابٌخ كوزااٛهاٖ دساعييخ ٔصييفٛخ رحهٛهٛييخ فييٙ انغبيؼييبد انُظبيٛييخ انفهغييطُٛٛخ "

 (.4233عبِؼخ كِشك، ٍٛه٠ب، ) غ١و ِٕشٛهح، و١ٍخ اٌزوث١خ،

 انًزٕعطخ انغبيؼٛخ انكهٛبد ػًذاء يًبسعخ دسعخ" ػجل اٌؼي٠ي ؽّبك اٌظبٔغ،  -4

 يٍ انغٕدح ظًبٌ ثًغزٕٖ ٔػاللزّ اإلعزشارٛغٙ نهزخطٛػ انٕعػ يحبفظبد فٙ

هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح، و١ٍخ اٌؼٍاَٛ اإلكاه٠اخ ٚاٌزوث٠ٛاخ، ، " َظشْى ٔعٓخ

  (.4235) عبِؼخ اٌشوق االٍٚؾ،

3-    Mohammed A. Nasseef ,"Measuring the quality of 

educational service provided by Business Administration 

Department Using the SERVQUAL instrument at King 

Abdul-Aziz university- Jeddah", Journal of Business 

Studies Quarterly, ISSN 2152-1034, Volume 5, Number 4, 

(2014). 

4- Tarí, Juan José; Dick, "Trends in quality management 

research in higher education institutions",  Journal of 

Service Theory and Practice26.3 (2016):PP, 273- 296. 

(http://search.proquest. com/ docvie w/1 

780452264?accountid=63189). 

، ػبٌُ اٌىزت اٌؾل٠ش ٌٍٕشاو 3ؽ "اإلداسح يجبدئ ٔأعبعٛبد"،ٔج١ً مْٔٛ اٌظبئغ، -7

 .34( ص 4233ٚاٌزٛى٠غ،األهكْ، )

،  )روعّااخ(، "اإلداسح اإلعييزشارٛغٛخ ٔانزخطييٛػ اإلعييزشارٛغٙ"ك٠ف١اال ٘به٠َااْٛ،  -8

 .53(، ص 4228ٔبؽٛه٠خ ػالء اٌل٠ٓ، ػّبْ، كاه ى٘واْ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ،)

" إداسح انغيييٕدح انشيييبيهخ فيييٙ انمطيييبػٍٛ اإلَزيييبعٙ ِٙااالٞ طااابٌؼ اٌَااابِوأٟ،  -3

 .43ص  (،4223، كاه عو٠و، ثغلاك، )ٔانخذيٙ"

" يؼيبٚٛش االػزًيبد انؼيبو ٔانخيبو ٔدٔسْيب فيٙ سفيغ عيٕدح ىووٞ أؽّال ػاياَ،  -3

عبِؼاااخ اٌيهلااابء  ،55، اٌؼااالك ِغٍاااخ اٌؼٍاااَٛ اإلَٔاااب١ٔخ"، خيييذيبد انزؼهيييٛى انؼيييبنٙ

 (.4223ْ، )األ١ٍ٘خ، األهك

، كاه 2000:9001""إداسح انغيييٕدح ٔيزطهجيييبد األٚيييضٔ ٔاااب٠ف ػٍاااٛاْ لبٍاااُ،  -8

 .45ص (،4227اٌضمبفخ، عبِؼخ اٌزؾلٞ، ١ٌج١ب، )
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10- Singh, G., & Kumar, M. "Analyzing Students' Perception 

and Attitude towards Service Quality Delivery in Higher 
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