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 إؽبس يمزشذ نهزمٛٛى اإلسزشارٛدٙ ندٕدح انخذيبد انزؼهًٛٛخ ٔانجسثٛخ:

 دساسخ يٛذاَٛخ يمبسَخ ثٍٛ اندبيؼبد انؼشثٛخ ٔاألخُجٛخ

 سيض٘ ػطٛخ يسًذ يضْش

 

 

 انًهخض:

٘لفذ اٌلهاٍخ ٌٍزؼوف ػٍٝ أصو اٌولبثخ اإلٍزوار١غ١خ ػٍٝ عٛكح اٌقلِبد 

عٕج١خ أٚمٌه ثبٌّمبهٔخ ِب ث١ٓ صالس عبِؼبد ِٓ ث١ئبد ػوث١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ، 

، ٚرُ ، ٚلل اٍزقلَ اٌجبؽش إٌّٙظ اٌٛصفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ ٚإٌّٙظ اٌّمبهِْقزٍفخ

ثبإلظبفخ الفزجبه فوٚض اٌلهاٍخ،  SPSSاٍزقلاَ ثؤبِظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽصبئٟ 

 .ِٓ أػعبء اإلكاهح اٌؼ١ٍب فٟ اٌغبِؼبد( 77)ئٌٝ اٌّمبثٍخ اٌشقص١خ ٌؼلك 

ٚرٛصٍذ اٌلهاٍخ ئٌٝ ٚعٛك رأص١و ئ٠غبثٟ ٌٍولبثخ اإلٍزوار١غ١خ ػٍٝ عٛكح 

اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ. ٚأٚصذ اٌلهاٍخ ثعوٚهح ى٠بكح رطج١ك اٌولبثخ 

 ِٓ أصو ِجبشو ػٍٝ رؾم١ك عٛكح اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ. اإلٍزوار١غ١خ ٌّب ٌٗ 
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Abstract: 

The study aims at identify the impact of the strategic 

control on 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. 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) was used to 

test the study hypotheses, as well as the personal interview of 

17 senior management members of universities. The study has 

found a positive impact of strategic control on the educational 

and research services quality. The study recommended the 

need to increase the implementation of strategic control 

because of its direct impact on the quality of educational and 

research services. 
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 اندضء األٔل: اإلؽبس انؼبو نهذساسخ

 أٔالً: انذساسبد انسبثمخ:

(chaefer, rania, 2014) دساسخ -1
(i) . 

٘لفذ اٌلهاٍخ ئٌٝ اٌزؼوف ػٍٝ ِلٜ ٚػٟ اٌّٛظف١ٓ ثج١ئخ اٌولبثخ، ٚظّبْ 

ٚاٌؾفبظ ػٍٝ لٛح ػبٍِخ فؼب١ٌخ ٚوفبءح اٌؼ١ٍّبد، ٚ ظّبْ رٕف١ن ٔظبَ ٔبعؼ 

ِواػبح اؽز١بعبد اٌّٛظف ٠إكٞ ئٌٝ َِبػلح  أْٔرٕطهذ انذساسخ  .ع١لح

اٌّإٍَخ ػٍٝ ؽ١بح ِزٛاى٠خ، ٚعٛك ػاللخ ث١ٓ اٌؾٛافي ٚاٌؼب١ٍِٓ، 

 ٚاٌؼاللبد ث١ٓ اٌّٛظف١ٓ رإصو ػٍٝ األكاء.

(5115:زسُبءدساسخ ) -2
(ii)

. 

ٚالغ ٔظبَ اٌولبثخ اٌلاف١ٍخ فٟ ِإٍَخ ٔفطبي  ٌٍزؼوف ػٍٝ ْذفذ انذساسخ

اٌؼب١ٍِٓ، ٚمٌه ِٓ فالي ِلٜ رأص١و ٔظبَ  أكاءثزمود ٚئٔؼىَبرٙب ػٍٝ 

 اٌولبثخ اٌلاف١خ ػٍٝ أكاء اٌّٛاهك اٌجشو٠خ فٟ  اٌّإٍَخ ِؾً اٌلهاٍخ.

أْ ٔظبَ اٌولبثخ اٌلاف١ٍخ ٠َبُ٘ ثشىً و١جو فٟ رؾ١َٓ  ٔرٕطهذ انذساسخ

٠خ ِٓ فالي ِب رمعٟ ػ١ٍٗ اٌولبثخ ِٓ رغبٚىاد ِغ فٍك أكاء اٌّٛاهك اٌجشو

  فؼب١ٌخ فٟ األٔشطخ.

 (5116دساسخ )إثشاْٛى،  -3
(iii)

. 

٘لفذ اٌلهاٍخ ئٌٝ اٌزؼوف ػٍٟ أصو اٌولبثخ اإلٍزوار١غ١خ ػٍٟ أكاء اٌؼب١ٍِٓ 

ٔرٕطهذ   ثبٌّٕظّخ ٚمٌه ثبٌزطج١ك ػٍٟ ثٕه اٌجووخ اٌَٛكأٟ.

ٚعٛك ػاللخ ِؼ٠ٕٛخ ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ ث١ٓ اٍزقلاَ أٍٍٛة  انذساسخ

ٕ٘بن ػاللخ ِؼ٠ٕٛخ ماد كالٌخ ٚاٌولبثخ االٍزوار١غ١خ ٚأكاء اٌؼب١ٍِٓ. 

ئؽصبئ١خ ث١ٓ َِزٛٞ أكاء اٌؼب١ٍِٓ ٚوفبءح األٍب١ٌت ٚاألكٚاد اٌَّزقلِخ 

 ..ٌم١بً أكاء اٌؼب١ٍِٓ

( Tari, Juan Jose:2016دساسخ ) -4
(iv)

. 

٘ٛ ري٠ٚل اٌغبِؼبد ثّٕبمط ٌزؾ١َٓ اٌغٛكح فٟ ِإٍَبد  ْذف انذساسخ

أٔٗ ثبٌوغُ ِٓ كٚه اٌغٛكح اٌّزيا٠ل فٟ  ٔأظٓشد انذساسخاٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ. 

األ١ّ٘خ ِغ ٍؼٟ اٌغبِؼبد ٌٍزٕبفٌ فٟ ٍٛق اٌؼًّ، اال أٙب رؼبٟٔ ٔمصب فٟ 

اٌز٠ًّٛ ػٍٝ ٔؾٛ ِزيا٠ل ٌٍطالة ٚر٠ًّٛ اٌجؾٛس، ٚث١ٕذ اٌلهاٍخ أْ 

 اٌؾب١ٌخ ِؾلٚكح ِٓ ؽ١ش اٌؾغُ ٚإٌطبق.  األثؾبس
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 يشكهــخ انذساسخ: -ثبَٛبً 

رزًثم انًشكهخ انشئٛسٛخ نهذساسخ فٙ ػؼف خٕدح انخذيبد انزؼهًٛٛخ 

٠ٚعغ اٌجبؽش ٔانجسثٛخ فٙ اندبيؼبد انؼشثٛخ يمبسَخ ثبندبيؼبد األخُجٛخ، 

ِٓ وبفخ  ِغّٛػخ ِٓ األٍئٍخ اٌوئ١َ١خ ٚاٌفوػ١خ، ٚمٌه ثغوض اإلؽبغخ ثبٌّشىٍخ

 األثؼبك ٚئ٠غبك اٌؾٍٛي إٌّبٍجخ ٌٙب.

انسؤال انشئٛسٙ: يب أثش انشلبثخ اإلسزشارٛدٛخ ػهٗ خٕدح انخذيبد 

انزؼهًٛٛخ ٔانجسثٛخ فٙ اندبيؼبد انؼشثٛخ يمبسَخ ثبألخُجٛخ؟ ٔٚزفشع يُّ ػذح 

 أسئهخ فشػٛخ ػهٙ انُسٕ انزبنٙ:

 اٌلهاٍخِب ٚالغ اٌولبثخ اإلٍزوار١غ١خ فٟ اٌغبِؼبد ِؾً  -7

 ِب ٚالغ عٛكح اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ فٟ اٌغبِؼبد ِؾً اٌلاهٍخ  -2

ِب أصو اٌولبثخ اإلٍزوار١غ١خ ػٍٝ عٛكح اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ فٟ  -8

 اٌغبِؼبد ِؾً اٌلهاٍخ 

 

 فشٔع انذساسخ: -ثبنثبً 

اٌفوض اٌوئ١ٌ األٚي: ال ٠ٛعل فوٚق ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ ث١ٓ اٌغبِؼبد  -7

اٌلهاٍخ ؽٛي ٚالغ اٌولبثخ  اإلٍزوار١غ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظو أػعبء ِؾً 

 اإلكاهح اٌؼ١ٍب.

اٌفوض اٌوئ١ٌ اٌضبٟٔ: ال ٠ٛعل فوٚق ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ ث١ٓ اٌغبِؼبد  -5

ِؾً اٌلهاٍخ ؽٛي ٚالغ عٛكح اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظو 

  أػعبء اإلكاهح اٌؼ١ٍب.

 

 أْـــذاف انذساسخ: -ساثؼبً 

ؼوف ػٍٝ ٚالغ اٌولبثخ اإلٍزوار١غ١خ ٚكهعخ رطج١ك أثؼبك٘ب  اٌوئ١َ١خ اٌز -7

)رؾل٠ل اٌّؼب١٠و اٌولبث١خ، ثواِظ اٌولبثخ اٌّزجؼخ، ارقبم اٌقطٛاد 

 اٌزصؾ١ؾ١خ، ٚمٌه ثبٌّمبهٔخ ِب ث١ٓ فٟ اٌغبِؼبد ِؾً اٌلهاٍخ.
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ث١بْ ٚالغ عٛكح اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ َِٚزٜٛ رطج١ك أثؼبك٘ب  -2

)ا١ٌٍٍّّٛخ، االػزّبك٠خ، االٍزغبثخ، اٌعّبْ، اٌزؼبغف(، ٚمٌه اٌوئ١َ١خ

 ثبٌّمبهٔخ ِب ث١ٓ اٌغبِؼبد ِؾً اٌلهاٍخ.

اٌزؼوف ػٍٝ أصو اٌولبثخ اإلٍزوار١غ١خ ػٍٝ عٛكح اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  -8

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

 

 انذساسخ:أًْٛـــخ  -خبيسبً 

 يٍ انُبزٛخ انؼهًٛخ: -1

رأرٟ أ١ّ٘خ اٌجؾش ِٓ فالي األ١ّ٘خ اٌزٟ ر١ٌٛٙب إٌّظّبد اٌؼب١ٌّخ ٌٙنا 

إٌّػ ِٓ اٌولبثخ، ثبػزجبهٖ إٌّٙظ اإلكاهٞ اٌٙبكف ٚاٌٛاػٟ، ٚاٌنٞ ثٗ 

َٔزط١غ اٌزؾون ٌزغبٚى اٌٛالغ اٌؾبٌٟ اٌٍّّٛء ثبٌىض١و ِٓ اٌّشبوً 

١و ٚرؼلك ِصبكهٖ، ٚاٌنٞ ٠إصو ػٍٝ ٘نٖ ٚاٌؼمجبد، ِغ رَبهع ػٛاًِ اٌزغ١

 إٌّظّبد فٟ اٌؾبظو ِغ رم١ًٍ اٌملهح ػٍٝ ِٛاعٙخ اٌَّزمجً.

 يٍ انُبزٛخ انزطجٛمٛخ:  -5

رٍؼت اٌغبِؼبد كٚهاً ؽ٠ٛ١بً فؼبالً ػٍٟ َِزٛٞ لطبع اٌزؼ١ٍُ ٚاٌمطبػبد 

األفوٜ، وباللزصبك ٚاٌصؾخ ٚاٌزغبهح ٚاٌصٕبػخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ِٓ فالي 

اٌؼب١ٍِٓ ٌل٠ٙب ِٓ أوبك١١ّ٠ٓ ٚئكاه١٠ٓ ٚفو٠غ١ٓ ِٓ اٌغبِؼبد ؽ١ش ثٍغ ػلك 

لٕبح  (، ٚعبِؼخ2998فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ ) 2015اٌقو٠غ١ٓ ٌؼبَ 

(، ؽ١ش ثٍغ ػلك اٌّم١ل٠ٓ 3430(، ٚعبِؼخ األى٘و )4577ا٠ٌٌَٛ )

 (.21252(، )25264(، )12028ثبٌغبِؼبد اٌضالصخ ِؾً اٌلهاٍخ )

 

 اندضء انثبَٙ: اإلؽبس انُظش٘ نهذساسخ:

 اٌقلِبد ثَّزٜٛ ٌالهرمبء اٌغبِؼبد ِٕٚٙب إٌّظّبد ِٓ وض١و رَؼٝ

 اٌقلِبد ِملِٟ ِٓ وً ئ١ٌٗ ٠زٛق ِضبالً  ٠ؼل اٌنٞ اٌز١ّي ٌلهعخ رصً ؽزٝ

 اٌولبثخ اإلٍزوار١غ١خ ِٓ ثبٍزقلاَ اٌّإٍَبد رٍه رمَٛ ؽ١ش ، ِٕٙب ٚاٌَّزف١ل٠ٓ

 رَبػل ئٍزوار١غ١خ ِّٙخ ثٛصفٙب ثبٌغٛكح اال٘زّبَٚ أكائٙب. َِزٜٛ رؾ١َٓ أعً
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 اٌىبٍِخ اٌوغجبد فلِبد رؼ١ّ١ٍخ ٚثؾض١خ رشجغ رٛف١و ػٍٝ ٚغ١و٘ب اٌغبِؼبد،

 ٌٍؼّالء. 

 أٔالً: يفٕٓو ٔيبْٛخ انشلبثخ اإلسزشارٛدٛخ:

رؼزجو ػ١ٍّخ اٌولبثخ اإلٍزوار١غ١خ: "اٌّوؽٍخ األف١وح ٚاٌّّٙخ ِٓ ِواؽً 

اإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ، ؽ١ش ٠غت ل١بً األكاء اٌفؼٍٟ ٌألٔشطخ ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّقزٍفخ 

لكح ِٓ لجً اٌزٟ رُ اٌم١بَ ثٙب، صُ ِمبهٔخ األكاء اٌفؼٍٟ ثبأل٘لاف اإلٍزوار١غ١خ اٌّؾ

ٌٍزؾمك ِٓ ِلٜ اٌّطبثمخ ث١ّٕٙب، ٚوشف أٞ أؾوافبد ئْ ٚعلد، صُ أف١واً ارقبم 

 اإلعواءاد اٌَو٠ؼخ ٌؼالط ٘نٖ االٔؾوافبد". 

 

رووي اٌولبثخ اإلٍزوار١غ١خ ػٍٝ ِب ئما وبٔذ اإلٍزوار١غ١خ ٠ضُ رٕف١ن٘ب غجمبً 

زوار١غ١خ وبٔذ ِٕبٍجخ، ٌّب ٘ٛ ِقطػ ٌٙب أَ ال، ٚأْ ٔزبئظ األكاء اٌزٟ ؽممزٙب اإلٍ

ٚاٌغوض ِٓ ػ١ٍّخ اٌزم١١ُ ٘ٛ اٌزأول ِٓ أْ اإلٍزوار١غ١بد اٌزٟ ٠زُ رٕف١ن٘ب رَبُ٘ 

فٟ رؾم١ك هؤ٠خ ٚهٍبٌخ إٌّظّخ ٚرصت فٟ األ٘لاف اإلٍزوار١غ١خ ثصٛهح 

ِجبشوح، ٌٚنٌه فاْ اٌّلهاء اإلٍزوار١غ١١ٓ َِئٌْٛٛ فٟ إٌّظّخ ػٓ اإلعبثخ ػٓ 

اٌزَبؤالد ا٢ر١خ
(v)

:- 

 ً٘ االفزواظبد اٌقبصخ ثبالرغب٘بد األٍب١ٍخ صؾ١ؾخ؟  -7

 ًٚ٘ إٌّظّخ ٍبئوح فٟ االرغبٖ اٌصؾ١ؼ؟  -2

 ً٘ ٕ٘بن ؽبعخ الرقبم ئعواءاد رصؾ١ؾ١خ؟  -8

 

ٚرمغ ػٍٝ اٌمبكح االٍزوار١غ١ْٛ َِإ١ٌٚخ وفبءح اٌولبثخ ٚاٌم١بَ ثٙب ٚرؾم١ك 

اٌولبثخ ٌٗ رأص١واد ٍٍج١خ أ٘لافٙب ٍٛاء وبٔذ ئٍزوار١غ١خ أٚ ِب١ٌخ، ٚفشً ػ١ٍّبد 

ػٍٝ ٍّؼخ ٚشٙوح إٌّظّخ ٚصٛهرٙب اٌن١ٕ٘خ ٚرإصو اٌولبثخ اإلٍزوار١غ١خ ػٍٝ 

ِؾزٜٛ اٌّّبهٍبد اإلٍزوار١غ١خ ِٚعّٛٔٙب أوضو ِٓ روو١ي٘ب ػٍٝ اٌؼٛائل 

اٌّب١ٌخ لص١وح األعً
(vi)

. 
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 يفٕٓو خٕدح انخذيخ انزؼهًٛٛخ ٔانجسثٛخ: -ثبَٛبً 

ٛك، ٚاٌغ١ل ٔم١ط اٌوكٞء، ٟٚ٘ وٍّخ ِشزمخ اٌغٛكح ٌغخ أصٍٙب ِٓ اٌغ

٠ٚمصل ثٙب، غج١ؼخ اٌشٟء ٚكهعخ اٌصالثخ Qualities.ِٓ اٌىٍّخ ا١ٌٛٔب١ٔخ 
(vii)

 ،

هظب اٌَّزٍٙه ػٕل ألً وٍفخ.  Crosbyٚػوفٙب ووٍٚجٟ
(viii)

 &,٠ٚSinghؼوف  

Kumar  اٌفوق ث١ٓ رٛلؼبد اٌؼّالء ٚاٌقلِخ اٌفؼ١ٍخ اٌزٟ ٠إك٠ٙب عٛكح اٌقلِخ ٟ٘

، أٚ ؽىُ اٌؼًّ ػٍٟ اٌز١ّي اٌشبًِ ٌٍقلِخاٌّزصٛهحأٚ 
(ix)

. وّب ٠ؼوفٙب 

Chiyevo& Evelyn ٍَِٝزٜٛ ِزؼبكي ٌصفبد رز١ّي ثٙب اٌقلِخ اٌّج١ٕخ ػ ،

للهح اٌّإٍَخ اٌقل١ِخ ٚاؽز١بعبد اٌيثبئٓ ثاظبفٍخ ئٌٝ صفبد رؾلك للهح عٛكح 

افً اٌقلِخ ػٍٝ ئشجبع ؽبعبرُٙ ٚهغجبرُٙ ٟٚ٘ َِئٌٛخ ػٓ وً ػبًِ ك

اٌّإٍَخ
(x)

.  

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

شبًِ َِٚزّو ٠مَٛ ػٍٝ عٙل عّبػٟ ثوٚػ اٌفو٠ك، ٠ٚشًّ مٌه ع١ّغ ِغبالد 

إٌشبغ ػٍٝ َِزٜٛ اٌغبِؼخ ٚاٌى١ٍخ ٚاإلكاهاد اٌقل١ِخ اٌؼبٍِخ ثٙب، ٚاأللَبَ 

َِٚبػل٠ُٙاٌؼ١ٍّخ ٚأػعبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ 
(xi)

. 

 

 اندضء انثبنث: يُٓدٛخ انذساسخ:

 انجبزث يظذسٍٚ أسبسٍٛٛ ندًغ انًؼهٕيبد: اٍزقلَأٔالً: أسهٕة انذساسخ: 

ؽ١ش ارغٗ اٌجبؽش فٟ ِؼبٌغخ اإلغبه إٌظوٞ ٌٍلهاٍخ ئٌٝ  انًظبدس انثبَٕٚخ: -1

اٌج١بٔبد اٌضب٠ٛٔخ ٚاٌزٟ رزّضً فٟ اٌىزت ٚاٌّواعغ ٚاٌلهاٍبد اٌَبثمخ ٚاٌّمبالد، 

ٚاٌزمبه٠و، اٌزٟ رٕبٌٚذ ِٛظٛع اٌلهاٍخ ٚاٌجؾش ٚاٌّطبٌؼخ فٟ ِٛالغ اإلٔزؤذ، 

 ٚإٌَـ اإلٌىزو١ٔٚخ اٌّٛعٛكح ػٍٝ صفؾبد اإلٔزؤذ.

 ًظبدس األٔنٛخ:ان -5

ٌّؼبٌغخ اٌغٛأت اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٌّٛظٛع اٌلهاٍخ ٌغأ اٌجبؽش ئٌٝ االسزجبَخ:  -5/1

عّغ اٌج١بٔبد األ١ٌٚخ ِٓ فالي االٍزجبٔخ وأكاح هئ١َ١خ ٌٍلهاٍخ، صّّذ فص١صبً 

 ٌٙنا اٌغوض ٚٚىػذ ػٍٝ ِغزّغ اٌلهاٍخ.



              

833 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017 لرابعالعدد املحق                            المجلد الثامن                                      

 .........إطار مقترح للتقييم اإلستراتيجي لجودة الخدمات التعليمية والبحثية:دراسة ميدانية  

 رمزي عطية محمد مزهر
 

د أعوٜ اٌجبؽش ثؼط اٌّمبثالد ِغ اٌم١بكا: انًمبثالد انشخظٛخ -5/5

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

 ثٙلف عّغ ثؼط اٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثّٛظٛع اٌلهاٍخ ِٚشىٍزٙب.

 

 ثبَٛبً: يدزًغ ٔػُٛخ انذساسخ:

ِغزّغ اٌلهاٍخ ٚثٕبء ػٍٝ اٌّؾلكاد اٌّىب١ٔخ ٚاٌّٛظٛػ١خ ٠زىْٛ ِٓ 

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

لٕبح ا٠ٌٌَٛ، األى٘و(. ٚثٕبء ػٍٝ مٌه فبْ أفواك ِغزّغ ٚػ١ٕخ اٌلهاٍخ ٠زٛىػْٛ 

 وّب ٘ٛ ِج١ٓ فٟ اٌغلاٚي اٌزب١ٌخ:

 (1خذٔل سلى )

 رٕصٚغ أفشاد يدزًغ ٔػُٛخ انذساسخ

 اندبيؼخ
 اإلداسح انؼهٛب

 انؼُٛخ انًدزًغ

 82 777 ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ

 227 323 لٕبح ا٠ٌٌَٛ

 23 73 األى٘و

 579 1151 انًدًٕع

ِٓ ئػلاك اٌجبؽش ثبالػزّبك ػٍٟ اٌج١بٔبد اإلؽصبئ١خ ٌٍغبِؼبد ِؾً  انًظذس:

 اٌلهاٍخ.

( اٍزجبٔخ ػٍٝ أػعبء اإلكاهح اٌؼ١ٍب ٚرُ اٍزوكاك 273لل رُ رٛى٠غ ػلك )

 (. %83.5( ثَٕجخ )288)
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 انظذق ٔانثجبد نمبئًخ االسزمظبء:ثبنثبً: يؼبيالد 

ػوض اٌجبؽش االٍزجبٔخ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّؾى١ّٓ ِٓ طذق انًسكًٍٛ  -1

أصؾبة اٌقجوح ٚمٚٞ االفزصبص، ِٓ أعً اٌزأول ِٓ ٍالِخ اٌص١بغخ 

اٌٍغ٠ٛخ، ٚٚظٛػ اٌؼجبهاد، ٚأزّبء اٌفمواد ٌّؾبٚه االٍزجبٔخ، ِٚلٜ 

بٌلهاٍخ، ٚلل اٍزغبة اٌجبؽش صالؽ١خ االٍزجبٔخ ٌم١بً األ٘لاف اٌّورجطخ ث

٢هاء اٌّؾى١ّٓ ٚلبَ ثاعواء ِب ٠ٍيَ ِٓ ؽنف ٚرؼل٠ً فٟ ظٛء اٌّمزوؽبد 

 ..اٌّملِخ، ٚثنٌه فوعذ االٍزجبٔخ فٟ صٛهرٙب إٌٙبئ١خ

رُ اٌزأول ِٓ صجبد االٍزجبٔخ ِٓ فالي افزجبه اٌفب ووٚٔجبؿ ثجبد االسزجبَخ:  -5

( ِجؾٛصب 83اٍزطالػ١خ ثٍغذ )ٚمٌه ثؼل أْ رُ رٛى٠غ االٍزجبٔخ ػٍٝ ػ١ٕخ 

ٚلل رج١ٓ أْ ل١ّخ ِؼبًِ أٌفب ووٚٔجبؿ ٌغ١ّغ اٌّغبالد ٚاألثؼبك رواٚؽذ ث١ٓ 

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

 

 اندضء انشاثغ: رسهٛم يدبالد انذساسخ ٔاخزجبس انفشٔع:

ش اإلداسح انؼهٛب ٔٚخزض ْزا أٔالً: رسهٛم ٔالغ انشلبثخ اإلسزشارٛدٛخ يٍ ٔخٓخ َظ

 انًسٕس ثبإلخبثخ ػٍ انسؤال األٔل يٍ أسئهخ انجسث: 

 

 رسهٛم فمشاد ثُؼذ رسذٚذ انًؼبٚٛش فٙ اسزجبَخ اإلداسح انؼهٛب: -أ 

 (1خذٔل سلى )

 ( نكم فمشح يٍ فمشاد ثُؼذ رسذٚذ انًؼبٚٛشSigانًزٕسؾ انسسبثٙ ٔلًٛخ االززًبل )

 اندبيؼخ انفمشح و
 انًزٕسؾ

 انسسبثٙ

 االَسشاف

 انًؼٛبس٘

 لًٛخ

T"" 

 لًٛخ

Sig."" 

 انٕصٌ

 انُسجٙ
 انزشرٛت

7 

رمَٛ ئكاهح 

اٌغبِؼخ 

ثٛظغ 

ِؼب١٠و 

ٌألكاء ِٓ 

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.462 0.761 9.799 0.000 89.231 2 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.698 0.856 11.215 0.000 73.968 5 

 4 65.556 0.205 1.317 0.895 3.278 األى٘و
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أعً ِمبهٔخ 

األكاء 

اٌفؼٍٟ 

ثبألكاء 

 اٌّقطػ ٌٗ

 5 75.021 0.000 12.889 0.890 3.751 اإلخًبنٙ

2 

رم١ُ ئكاهح 

اٌغبِؼخ 

األكاء ٚفك 

ٔظبَ 

ٚاظؼ 

 ٚشفبف

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.423 0.758 9.579 0.000 88.462 3 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.746 0.785 13.068 0.000 74.921 4 

 2 68.889 0.057 2.046 0.922 3.444 األى٘و

 4 75.966 0.000 14.788 0.824 3.798 اإلخًبنٙ

8 

٠زُ اٍزقلاَ 

اٌّمب١٠ٌ 

اٌّالئّخ 

 ٌألكاء

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.385 0.637 11.078 0.000 87.692 5 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.847 0.731 15.914 0.000 76.931 3 

 3 67.778 0.149 1.511 1.092 3.389 األى٘و

 3 77.425 0.000 16.991 0.783 3.871 اإلخًبنٙ

3 

٠مبهْ أكاء 

اٌغبِؼخ ِغ 

اٌغبِؼبد 

األفوٜ 

ػٍٝ 

َِزٜٛ 

 اٌؼبٌُ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.423 0.758 9.579 0.000 88.462 3 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.899 0.531 23.270 0.000 77.989 1 

 5 64.444 0.331 1.000 0.943 3.222 األى٘و

 2 78.112 0.000 21.277 0.650 3.906 اإلخًبنٙ

3 

رمَٛ ئكاهح 

اٌغبِؼخ 

ثٛظغ 

ِؼب١٠و 

ِؾلكح 

ٌم١بً 

هظب 

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.577 0.703 11.442 0.000 91.538 1 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.899 0.444 27.840 0.000 77.989 1 

 1 70.000 0.058 2.034 1.043 3.500 األى٘و

 1 78.884 0.000 24.202 0.596 3.944 اإلخًبنٙ
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اٌغّٙٛه 

ػٓ 

اٌقلِبد 

 اٌّملِخ ٌُٙ

 
رسذٚذ 

 انًؼبٚٛش

ٔنٛبو 

 ثبرشسٌٕ
4.454 0.589 12.578 0.000 89.077 1 

لُبح 

 انسٕٚس
3.818 0.507 22.187 0.000 76.360 2 

 3 67.333 0.109 1.694 0.918 3.367 األصْش

  77.082 0.000 21.513 0.606 3.854 اإلخًبنٙ

 (α=0.05اٌؾَبثٟ كاي ئؽصبئ١ب ػٕل َِزٜٛ كالٌخ ) *اٌّزٍٛػ

 

 ٚزؼر يٍ اندذٔل انسبثك يب ٚهٙ:

ػٍٝ أػٍٝ كهعخ ِٛافمخ فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ  رسذٚذ انًؼبٚٛشؽصً ثُؼل 

صُ ر١ٍٙب عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ ثٛىْ ، (89.0ثبروٍْٛ ثٛىْ َٔجٟ )%

َٔجٟ ثٍغ (، ٚؽصٍذ عبِؼخ األى٘و ػٍٝ أكٔٝ كهعخ ِٛافمخ ثٛىْ 76.3َٔجٟ)%

فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ ٟ٘  رسذٚذ انًؼبٚٛش%(، ٚثبٌزبٌٟ ٠ؼزجو ِؾٛه 67.3)

األفعً ِمبهٔخ ثبٌغبِؼبد ِؾً اٌلهاٍخ. ٚرؾزبط عبِؼخ األى٘و ثشىً فبص اٌٝ 

 ئػبكح إٌظو فٟ ِؼب١٠و اٌزم١١ُ اٌّٛظٛػخ ظّٓ ػ١ٍّخ اٌولبثخ اإلٍزوار١غ١خ.

 اسزجبَخ اإلداسح انؼهٛب: رسهٛم فمشاد ثُؼذ ثشايح انشلبثخ فٙ -ة

 (5خذٔل سلى )

 ( نكم فمشح يٍ فمشاد ثُؼذ ثشايح انشلبثخSigانًزٕسؾ انسسبثٙ ٔلًٛخ االززًبل )

 اندبيؼخ انفمشح و
 انًزٕسؾ

 انسسبثٙ

 االَسشاف

 انًؼٛبس٘

 لًٛخ

T"" 

 لًٛخ

Sig."" 

 انٕصٌ

 انُسجٙ
 انزشرٛت

7 

رمَٛ ئكاهح 

اٌغبِؼخ 

ثّوالجخ ١ٍو 

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.423 0.758 9.579 0.000 88.462 2 

 2 78.201 0.000 28.803 0.434 3.910لٕبح 
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اٌؼًّ فٟ 

 اٌقطخ

 ا٠ٌٌَٛ

 2 66.667 0.138 1.558 0.907 3.333 األى٘و

 2 78.455 0.000 24.511 0.575 3.923 اإلخًبنٙ

2 

رُشؼو ئكاهح 

اٌغبِؼخ 

اٌؼب١ٍِٓ ثأْ 

ػ١ٍّخ 

اٌولبثخ ٟ٘ 

رؼبْٚ 

ِشزون ِٓ 

رٕف١ن  أعً

اٌقطخ 

ٚرؾم١ك 

 األ٘لاف

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.462 0.706 10.556 0.000 89.231 1 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.947 0.396 32.885 0.000 78.942 1 

 3 60.000 1.000 0.000 1.138 3.000 األى٘و

 1 78.627 0.000 23.228 0.612 3.931 اإلخًبنٙ

8 

رُشؼو ئكاهح 

اٌغبِؼخ 

اٌؼب١ٍِٓ ثأْ 

ِٓ اٌٙلف 

اٌولبثخ ٘ٛ 

اٌىشف ػٓ 

األفطبء ِٓ 

أعً 

رصؾ١ؼ 

 االٔؾوافبد

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.423 0.643 11.280 0.000 88.462 2 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.804 0.514 21.491 0.000 76.085 3 

 1 70.000 0.070 1.932 1.098 3.500 األى٘و

 3 76.996 0.000 20.627 0.629 3.850 اإلخًبنٙ

 
ثشايح 

 انشلبثخ

ٔنٛبو 

 ثبرشسٌٕ
4.436 0.564 12.985 0.000 88.718 1 

لُبح 

 انسٕٚس
3.887 0.344 35.444 0.000 77.743 2 

 3 65.556 0.191 1.362 0.865 3.278 األصْش

  78.026 0.000 27.659 0.497 3.901 اإلخًبنٙ

 (α=0.05*اٌّزٍٛػ اٌؾَبثٟ كاي ئؽصبئ١ب ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )
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 رمزي عطية محمد مزهر
 

 انسبثك يب ٚهٙ:ٚزؼر يٍ اندذٔل 

ػٍٝ أػٍٝ كهعخ ِٛافمخ فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ  ثشايح انشلبثخؽصً ِؾٛه 

صُ ر١ٍٙب عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ ثٛىْ َٔجٟ  (،88.7ثبروٍْٛ ثٛىْ َٔجٟ )%

(، ٚؽصٍذ عبِؼخ األى٘و ػٍٝ أكٔٝ كهعخ ِٛافمخ ثٛىْ َٔجٟ ثٍغ 77.7)%

بَ ثبروٍْٛ ٘ٛ فٟ عبِؼخ ١ٌٚ ثشايح انشلبثخ%(، ٚثبٌزبٌٟ ٠ؼزجو ِؾٛه 65.5)

أػٍٝ كهعخ ِٛافمخ ِمبهٔخ ثبٌغبِؼبد ِؾً اٌلهاٍخ. ٚرؾزبط عبِؼخ األى٘و ٚلٕبح 

ا٠ٌٌَٛ ئٌٝ رفؼ١ً ثواِظ اٌولبثخ اٌّٛظٛػخ، ٚرؾ١َٓ ٘نا اٌغبٔت اٌُّٙ فٟ 

 ػ١ٍّخ هلبثخ اإلٍزوار١غ١خ.

 رسهٛم فمشاد ثُؼذ ارخبر انخطٕاد انزظسٛسٛخ فٙ اسزجبَخ اإلداسح انؼهٛب: -ج

 (3سلى ) خذٔل

( نكم فمشح يٍ فمشاد ثُؼذ ارخبر Sigانًزٕسؾ انسسبثٙ ٔلًٛخ االززًبل )

 انخطٕاد انزظسٛسٛخ

 اندبيؼخ انفمشح و
 انًزٕسؾ

 انسسبثٙ

 االَسشاف

 انًؼٛبس٘

 لًٛخ

T"" 

 لًٛخ

Sig."" 

 انٕصٌ

 انُسجٙ
 انزشرٛت

7 

٠زُ رصؾ١ؼ 

االٔؾوافبد 

فٟ ظٛء 

 ػ١ٍّخ اٌزم١١ُ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.538 0.706 11.111 0.000 90.769 1 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.852 0.483 24.248 0.000 77.037 3 

 2 71.111 0.066 1.966 1.199 3.556 األى٘و

 3 78.112 0.000 21.725 0.636 3.906 اإلخًبنٙ

2 

رزَُ أٔظّخ 

اٌولبثخ فٟ 

اٌغبِؼخ 

ثبٌّوٚٔخ 

ٚرَزغ١ت 

ٌٍّزغ١واد 

 اٌج١ئ١خ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.385 0.637 11.078 0.000 87.692 4 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
4.106 0.308 49.291 0.000 82.116 2 

 3 68.889 0.028 2.406 0.784 3.444 األى٘و

 2 81.717 0.000 36.332 0.456 4.086 اإلخًبنٙ

 1 90.769 0.000 10.314 0.761 ١ٌٚ4.538بَ رٙزُ ئكاهح  8
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 رمزي عطية محمد مزهر
 

اٌغبِؼخ 

ثبٌزغن٠خ 

اٌواعؼخ فٟ 

أٔشطزٙب 

 اٌولبث١خ

 ثبروٍْٛ

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.794 0.614 17.761 0.000 75.873 4 

 4 67.778 0.049 2.122 0.778 3.389 األى٘و

 4 76.910 0.000 18.539 0.696 3.845 اإلخًبنٙ

3 

رؼلي 

اٌقطػ 

ٚاأل٘لاف 

فٟ ظٛء 

 ٔزبئظ اٌزم١١ُ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.423 0.703 10.326 0.000 88.462 3 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
4.148 0.356 44.315 0.000 82.963 1 

 1 77.778 0.002 3.688 1.023 3.889 األى٘و

 1 83.176 0.000 35.647 0.496 4.159 اإلخًبنٙ

 

ارخبر 

انخطٕاد 

 انزظسٛسٛخ

ٔنٛبو 

 ثبرشسٌٕ
4.471 0.567 13.227 0.000 89.423 1 

لُبح 

 انسٕٚس
3.975 0.253 52.898 0.000 79.497 2 

 3 71.389 0.004 3.372 0.716 3.569 األصْش

  79.979 0.000 37.645 0.405 3.999 اإلخًبنٙ

 .(α=0.05*اٌّزٍٛػ اٌؾَبثٟ كاي ئؽصبئ١ب ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )

 ٚزؼر يٍ اندذٔل انسبثك يب ٚهٙ:

ػٍٝ أػٍٝ كهعخ ِٛافمخ فٟ  ارخبر انخطٕاد انزظسٛسٛخؽصً ِؾٛه 

صُ ر١ٍٙب عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ ثٛىْ ، (89.4عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ ثٛىْ َٔجٟ )%

(، ٚؽصٍذ عبِؼخ األى٘و ػٍٝ أكٔٝ كهعخ ِٛافمخ ثٛىْ َٔجٟ 79.4)% َٔجٟ

فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ  ارخبر انخطٕاد انزظسٛسٛخ%(، ٚثبٌزبٌٟ ٠ؼزجو ِؾٛه 71.3ثٍغ )

ثبٌغبِؼبد ِؾً اٌلهاٍخ، ٚمٌه ٚفمبً ٌوكٚك ػ١ٕخ  ثبروٍْٛ ٟ٘ األفعً ِمبهٔخ

مٌه ئٌٝ ئكهان أفواك اٌؼ١ٕخ أل١ّ٘خ  ارقبم اٌقطٛاد  ٔٚؼض٘ انجبزثاٌلهاٍخ. 

 اٌزصؾ١ؾ١خ  ٚرؼل٠ً اٌقطػ ثٕبء ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌزم١١ُ فٟ اٌغبِؼبد ِؾً اٌلهاٍخ.
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داسح ثبَٛب: رسهٛم ٔالغ خٕدح انخذيبد انزؼهًٛٛخ ٔانجسثٛخ يٍ ٔخٓخ َظش اإل

 انؼهٛب:

 رسهٛم فمشاد يدبل انًهًٕسٛخ  -أ

 (4خذٔل سلى )

 ( نكم فمشح يٍ فمشاد يدبل انًهًٕسٛخSigانًزٕسؾ انسسبثٙ ٔلًٛخ االززًبل )

 اندبيؼخ انفمشح و
 انًزٕسؾ

 انسسبثٙ

 االَسشاف

 انًؼٛبس٘

 لًٛخ

T"" 

 لًٛخ

Sig."" 

 انٕصٌ

 انُسجٙ
 انزشرٛت

7 

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 اإلخًبنٙ

2 

رزَُ ِجبٟٔ 

ِٕٚشأد 

اٌغبِؼخ 

ثبٌؼصو٠خ 

 ٚ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 اإلخًبنٙ

8 

رزٛفو فٟ 

اٌغبِؼخ 

اٌمبػبد 

اٌلها١ٍخ ِٓ 

ؽ١ش اٌز٠ٛٙخ 

ٚاإلظبءح 

 ٚاٌَّبؽخ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.192 0.749 8.113 0.000 83.846 5 

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 اإلخًبنٙ

3 

٠زٛافو 

ثبٌغبِؼخ 

أعٙيح 

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.115 0.816 6.968 0.000 82.308 8 

 7 76.825 0.000 23.577 0.491 3.841لٕبح 
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ؽبٍٛة 

ِزطٛهح 

ٚوبف١خ 

الؽز١بعبد 

 اٌطٍجخ

 ا٠ٌٌَٛ

 6 60.000 1.000 0.000 1.188 3.000 األى٘و

 7 76.137 0.000 18.731 0.658 3.807 اإلخًبنٙ

3 

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 اإلخًبنٙ

3 

رزٛافو 

اٌّالػت 

إٌّبٍجخ 

ألٔٛاع 

اٌو٠بظخ 

 -"ووح للَ

ووح  -غبٌٚخ

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 اإلخًبنٙ

7 

رزٛافو 

اٌّٛاصالد 

ِٚٛ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 اإلخًبنٙ

3 
رزٛافو 

اٌّطبػُ 

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.346 0.745 9.211 0.000 86.923 2 
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ٚاألِبوٓ 

اٌزغبه٠خ 

ٚاٌّىزجبد 

إٌّبٍجخ 

ثبٌموة ِٓ 

 اٌغبِؼخ

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 اإلخًبنٙ

 انًهًٕسٛخ 

ٔنٛبو 

 ثبرشسٌٕ
4.260 0.640 10.032 0.000 85.192 1 

لُبح 

 انسٕٚس
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 اإلخًبنٙ

 (α=0.05*اٌّزٍٛػ اٌؾَبثٟ كاي ئؽصبئ١ب ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )

 ٚزؼر يٍ اندذٔل انسبثك يب ٚهٙ:

ػٍٝ أػٍٝ كهعخ ِٛافمخ فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ  انًهًٕسٛخؽصً ثُؼل 

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

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

فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ ٟ٘ األفعً ِمبهٔخ  انًهًٕسٛخٚثبٌزبٌٟ ٠ؼزجو ثُؼل 

اٌلهاٍخ، ٚرؾزبط عبِؼخ األى٘و ئٌٝ رؾ١َٓ ١ٍٍِّٛخ اٌقلِبد  ثبٌغبِؼبد ِؾً

 اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ، ٚثني ِي٠ل ِٓ اٌغٙٛك فٟ ٘نا اٌغبٔت. 

 رسهٛم فمشاد يدبل االػزًبدٚخ:  -ة

 (5خذٔل سلى )

 ( نكم فمشح يٍ فمشاد يدبل االػزًبدٚخSigانًزٕسؾ انسسبثٙ ٔلًٛخ االززًبل )

 اندبيؼخ انفمشح و

 انًزٕسؾ

 انسسبثٙ

 االَسشاف

 انًؼٛبس٘

 لًٛخ

T"" 

 لًٛخ

Sig."" 

 انٕصٌ

 انزشرٛت انُسجٙ

7 

٠ٛعل ٌٍٙٛخ 

فٟ ئعواءاد 

اٌمجٛي 

١ٌٚبَ 

 1 87.692 0.000 8.285 0.852 4.385 ثبروٍْٛ

 1 81.905 0.000 21.262 0.708 4.095لٕبح 
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ٚاٌزَغ١ً 

 كافً اٌغبِؼخ

 ا٠ٌٌَٛ

 5 65.556 0.311 1.045 1.127 3.278 األى٘و

 2 81.288 0.000 20.339 0.799 4.064 اإلخًبنٙ

2 

٠ؾوص 

اٌّٛظفْٛ ػٍٝ 

اٌزؼبًِ 

ثأٍٍٛة ٌط١ف 

ٚاؽزواَ ِغ 

 اٌطٍجخ

١ٌٚبَ 

 6 81.538 0.000 6.897 0.796 4.077 ثبروٍْٛ

لٕبح 

 6 73.122 0.000 13.771 0.655 3.656 ا٠ٌٌَٛ

 6 62.222 0.668 0.437 1.079 3.111 األى٘و

 6 73.219 0.000 13.678 0.738 3.661 اإلخًبنٙ

8 

٠زّزغ 

اٌّٛظفْٛ فٟ 

اٌلٚائو 

اٌّقزٍفخ ثلها٠خ 

ٚاٍؼخ ثأٔظّخ 

ٚلٛا١ٔٓ 

 اٌغبِؼخ

١ٌٚبَ 

 5 83.077 0.000 7.500 0.784 4.154 ثبروٍْٛ

لٕبح 

 3 78.836 0.000 21.472 0.603 3.942 ا٠ٌٌَٛ

 4 71.111 0.066 1.966 1.199 3.556 األى٘و

 4 78.712 0.000 20.552 0.695 3.936 اإلخًبنٙ

3 

رزٕبٍت 

اٌغلاٚي 

اٌلها١ٍخ 

ِٚٛاػ١ل 

اٌطٍجخ ٠ٚقٍٛ 

 ِٓ

 اٌّؼبهظبد

١ٌٚبَ 

 3 86.923 0.000 8.115 0.846 4.346 ثبروٍْٛ

لٕبح 

 4 78.730 0.000 21.528 0.598 3.937 ا٠ٌٌَٛ

 1 81.111 0.002 3.697 1.211 4.056 األى٘و

 3 79.828 0.000 21.590 0.701 3.991 اإلخًبنٙ

3 

رؾوص 

اٌغبِؼخ ػٍٝ 

رٛف١و أعٛاء 

ِٓ اٌٙلٚء 

اٌالىَ إلعواء 

 االِزؾبٔبد

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.269 0.778 8.323 0.000 85.385 4 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
4.048 0.508 28.335 0.000 80.952 2 

 1 81.111 0.002 3.697 1.211 4.056 األى٘و

 1 81.459 0.000 26.331 0.622 4.073 اإلخًبنٙ

3 

٠ؾوص 

اٌّٛظفْٛ 

ػٍٝ ري٠ٚل 

اٌطٍجخ 

ثبإلهشبكاد 

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.385 0.898 7.863 0.000 87.692 1 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
3.751 0.542 19.043 0.000 75.026 5 

 3 74.444 0.028 2.404 1.274 3.722 األى٘و
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 سماعيليةاإٌل
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 .........إطار مقترح للتقييم اإلستراتيجي لجودة الخدمات التعليمية والبحثية:دراسة ميدانية  

 رمزي عطية محمد مزهر
 

اٌالىِخ إلرّبَ 

 اٌزَغ١ً
 5 76.395 0.000 17.975 0.696 3.820 اإلخًبنٙ

 االػزًبدٚخ 

ٔنٛبو 

 ثبرشسٌٕ
4.269 0.721 8.973 0.000 85.385 1 

لُبح 

 انسٕٚس
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 اإلخًبنٙ

 (α=0.05اٌؾَبثٟ كاي ئؽصبئ١ب ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )*اٌّزٍٛػ 

 ٚزؼر يٍ اندذٔل انسبثك يب ٚهٙ:

ػٍٝ أػٍٝ كهعخ ِٛافمخ فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ  االػزًبدٚخؽصً ثُؼل 

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

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

فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ ٟ٘ األفعً ِمبهٔخ  االػزًبدٚخٚثبٌزبٌٟ ٠ؼزجو ثُؼل 

( عبءد فٟ اٌزور١ت األٚي ٌٙنا 5اٌفموح )ٚزؼر أٌ ثبٌغبِؼبد ِؾً اٌلهاٍخ، وّب 

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

فالي فزوح االِزؾبٔبد، ثؾ١ش ٠َبُ٘ رؼبْٚ هؤٍبء  ػٍٝ رطج١ك اٌمٛا١ٔٓ اٌصبهِخ

ٌغبْ االِزؾبٔبد ِغ اٌّٛظف١ٓ ٚاٌّوالج١ٓ ٚاألِٓ اٌغبِؼٟ كافً اٌغبِؼخ ػٍٝ 

 رٛف١و اٌٙلٚء ٚاالٔعجبغ اٌالىَ ١ٌَو االِزؾبٔبد ثٙلٚء ربَ. 

 

 رسهٛم فمشاد يدبل االسزدبثخ: -ج

 (6خذٔل سلى )

 نكم فمشح يٍ فمشاد يدبل االسزدبثخ (Sigانًزٕسؾ انسسبثٙ ٔلًٛخ االززًبل )

 اندبيؼخ انفمشح و
 انًزٕسؾ

 انسسبثٙ

 االَسشاف

 انًؼٛبس٘

 لًٛخ

T"" 

 لًٛخ

Sig."" 

 انٕصٌ

 انُسجٙ
 انزشرٛت

7 
رؾوص 

ئكاهح 

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.385 0.941 7.500 0.000 87.692 1 
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 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
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 .........إطار مقترح للتقييم اإلستراتيجي لجودة الخدمات التعليمية والبحثية:دراسة ميدانية  

 رمزي عطية محمد مزهر
 

اٌغبِؼخ 

ػٍٝ 

اٌَّبٚاح 

اٌزبِخ ث١ٓ 

اٌطالة 

ٚروفط 

وً أشىبي 

اٌز١١ّي 

 ث١ُٕٙ

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 اإلخًبنٙ

2 

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 اإلخًبنٙ

8 

٠ؾوص 

اٌّٛظفْٛ 

ػٍٝ رمل٠ُ 

اٌقلِبد 

ٌٍطالة 

ثَوػخ 

 ٚكلخ

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.269 0.827 7.822 0.000 85.385 3 

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

 1 82.146 0.000 25.704 0.658 4.107 اإلخًبنٙ

3 

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 اإلخًبنٙ

 1 85.577 0.000 8.478 0.769 4.279ٔنٛبو  االسزدبثخ 
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 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
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 .........إطار مقترح للتقييم اإلستراتيجي لجودة الخدمات التعليمية والبحثية:دراسة ميدانية  

 رمزي عطية محمد مزهر
 

 ثبرشسٌٕ

لُبح 

 انسٕٚس
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 اإلخًبنٙ

 (α=0.05*اٌّزٍٛػ اٌؾَبثٟ كاي ئؽصبئ١ب ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )

 ٚزؼر يٍ اندذٔل انسبثك يب ٚهٙ:

ػٍٝ أػٍٝ كهعخ ِٛافمخ فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ  االسزدبثخؽصً ثُؼل 

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

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

فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ ٟ٘ األفعً ِمبهٔخ  االسزدبثخٚثبٌزبٌٟ ٠ؼزجو ثُؼل 

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

٘نا اٌغبٔت ٠ٕجغٟ اٌؼًّ ػٍٝ رؾ١َٕٙب ٚرؾ١َٓ كهعخ اٍزغبثخ اٌّٛظف١ٓ 

 الؽز١بعبد اٌطٍجخ ِٚشىالرُٙ ٍٚوػخ رمل٠ُ اٌقلِبد.

 ٌ :رسهٛم فمشاد يدبل األيبٌ أٔ انؼًب -د

 (7خذٔل سلى )

( نكم فمشح يٍ فمشاد يدبل األيبٌ أٔ Sigانًزٕسؾ انسسبثٙ ٔلًٛخ االززًبل )

 انؼًبٌ

 اندبيؼخ انفمشح و
 انًزٕسؾ

 انسسبثٙ

 االَسشاف

 انًؼٛبس٘

 لًٛخ

T"" 

 لًٛخ

Sig."" 

 انٕصٌ

 انُسجٙ
 انزشرٛت

7 

أشؼو ثبألِبْ 

اٌشقصٟ 

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 اإلخًبنٙ

 1 88.462 0.000 8.471 0.857 ١ٌٚ4.423بَ ٠ؾبفع  2
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 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
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 .........إطار مقترح للتقييم اإلستراتيجي لجودة الخدمات التعليمية والبحثية:دراسة ميدانية  

 رمزي عطية محمد مزهر
 

اٌّٛظفْٛ 

ػٍٝ ٍو٠خ 

ٚفصٛص١خ 

 ث١بٔبد اٌطٍجخ

 ثبروٍْٛ

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 اإلخًبنٙ

8 

٠زُ رم١١ُ 

أػّبي اٌطالة 

ثؼلاٌخ 

ِٚٛظٛػ١خ 

كْٚ إٌظو 

ٌٍؼاللبد 

 اٌشقص١خ

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 اإلخًبنٙ

3 

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 اإلخًبنٙ

 
األيبٌ أٔ 

 انؼًبٌ

ٔنٛبو 

 ثبرشسٌٕ
4.298 0.738 8.965 0.000 85.962 1 

لُبح 

 انسٕٚس
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 اإلخًبنٙ

 (α=0.05*اٌّزٍٛػ اٌؾَبثٟ كاي ئؽصبئ١ب ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )

 ٚزؼر يٍ اندذٔل انسبثك يب ٚهٙ:

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

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

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

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

األفعً ِمبهٔخ ثبٌغبِؼبد ِؾً اٌلهاٍخ. ٚرؾزبط عبِؼخ األى٘و ئٌٝ ِي٠ل ِٓ 
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 .........إطار مقترح للتقييم اإلستراتيجي لجودة الخدمات التعليمية والبحثية:دراسة ميدانية  

 رمزي عطية محمد مزهر
 

رجػ ثبٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ ٚاٌّملَ اال٘زّبَ ثَّزٜٛ األِبْ ٚاٌعّبْ اٌّو

 ٌٍطٍجخ.

( "٠ؾبفع اٌّٛظفْٛ ػٍٝ 2عبءد اٌفموح هلُ )ٔٚزؼر نهجبزث يًب سجك: 

ٍو٠خ ٚفصٛص١خ ث١بٔبد اٌطٍجخ" ػٍٝ اٌزور١ت األف١و، ث١ٓ اٌفمواد، ؽ١ش وبٔذ 

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

٘و. ٚ٘نا ٠لي ػٍٝ ظؼف َِزٜٛ ٍو٠خ اٌّؼٍِٛبد اٌقبصخ ثبٌطالة ػٍٝ األى

اٌوغُ ِٓ أ١ّ٘خ ٘نٖ اٌقلِخ فٟٙ رؾلك َِزٜٛ اٌّصلال١خ ٚرإصو ػٍٝ َِزٜٛ 

 اٌمٕبػخ ثبٌّؼٍِٛبد اٌّملِخ. 

 :رسهٛم فمشاد يدبل انزؼبؽف -ِ

 (8خذٔل سلى )

 بل انزؼبؽف( نكم فمشح يٍ فمشاد يدSigانًزٕسؾ انسسبثٙ ٔلًٛخ االززًبل )

 اندبيؼخ انفمشح و
 انًزٕسؾ

 انسسبثٙ

 االَسشاف

 انًؼٛبس٘

 لًٛخ

T"" 

 لًٛخ

Sig."" 

 انٕصٌ

 انُسجٙ
 انزشرٛت

7 

٠ّزٍه 

اٌّٛظفْٛ 

اٌملهح ػٍٝ 

اٌزؼبًِ ِغ 

اٌطٍجخ 

ثب٘زّبَ 

 شقصٟ

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 اإلخًبنٙ

2 

رؾوص 

ئكاهح 

اٌغبِؼخ 

ػٍٝ 

اٌزؼبغف ِ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 اإلخًبنٙ
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 رمزي عطية محمد مزهر
 

8 

رزؼبًِ ئكاهح 

اٌغبِؼخ  

ثؼلاٌخ 

ِٚٛظٛػ١خ 

ِغ لعب٠ب 

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 اإلخًبنٙ

3 

رؼًّ ئكاهح 

اٌغبِؼخ 

ػٍٝ رٛف١و 

ِوشل٠ٓ 

أوبك١١ّ٠ٓ 

ٌزمل٠ُ اٌؼْٛ 

ٚاٌّشٛهح 

ئٌٝ اٌطٍجخ 

لجً ثلء 

اٌزَغ١ً 

 ٚأصٕبء٘ب.

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 اإلخًبنٙ

3 

رٙزُ ئكاهح 

اٌغبِؼخ 

ثزٕظ١ُ 

ِٛاػ١ل 

اٌّؾبظواد 

ثّب ٠الئُ 

ِصٍؾخ 

 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 اإلخًبنٙ

3 

أٚلبد 

االِزؾبٔبد 

ِٕبٍجخ 

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ
4.423 0.809 8.974 0.000 88.462 1 

 1 80.741 0.000 17.364 0.821 4.037لٕبح 
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ٌظوٚف 

 اٌطالة

 ا٠ٌٌَٛ

 2 67.778 0.274 1.129 1.461 3.389 األى٘و

 1 80.601 0.000 17.338 0.907 4.030 اإلخًبنٙ

 انزؼبؽف 

ٔنٛبو 

 ثبرشسٌٕ
4.269 0.715 9.051 0.000 85.385 1 

لُبح 

 انسٕٚس
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 اإلخًبنٙ

 (α=0.05*اٌّزٍٛػ اٌؾَبثٟ كاي ئؽصبئ١ب ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )

 

 ٚزؼر يٍ اندذٔل انسبثك يب ٚهٙ:

ػٍٝ أػٍٝ كهعخ ِٛافمخ فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ  انزؼبؽفؽصً ثُؼل 

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

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

فٟ عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ ٟ٘ األفعً ِمبهٔخ  انزؼبؽفٚثبٌزبٌٟ ٠ؼزجو ثُؼل 

 ثبٌغبِؼبد ِؾً اٌلهاٍخ، ٚفمب ٌوكٚك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ. 

٠ٚزعٓ أْ اٌجُؼل وىً لل ؽصً ػٍٝ كهعخ ِٛافمخ ِزٍٛطخ فٟ عبِؼخ 

٘و، ِّب ٠لي ػٍٝ ظؼف َِزٜٛ اٌزؼبغف فٟ اٌقلِبد اٌّملِخ، ٠ٕٚجغٟ األى

 اٌؼًّ ػٍٝ رصؾ١ؼ اٌٛظغ اٌمبئُ.

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

مٌه أْ ئكاهح اٌغبِؼبد ٌل٠ٙب لٛا١ٔٓ ٌٚٛائؼ رؼًّ ِٓ فالٌٙب، ٚآ١ٌخ ػًّ ٠زُ 

رٕف١ن٘ب ؽَت فطزٙب اإلٍزوار١غ١خ، ِٕٚٙب اٌٛلذ إٌّبٍت ٌالِزؾبٔبد ٚثّب ٠الئُ 

ظوٚف اٌطالة ؽَت اٌّلح اٌي١ِٕخ ٌىً فصً كهاٍٟ ٚاإلٔزٙبء ِٓ اٌّموهاد 

ؾمك اٌَّبّ٘خ فٟ رط٠ٛو صمبفخ عٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ  ٚثّب ٠اٌلها١ٍخ، 

 ثبٌغبِؼبد.
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 ثبنثبً: اخزجبس  فشػٛبد انذساسخ:

ثٍٛ راد دالنخ إزظبئٛخ اخزجبس انفشع انشئٛس األٔل: ال ٕٚخذ فشٔق -1

اندبيؼبد يسم انذساسخ زٕل ٔالغ انشلبثخ اإلسزشارٛدٛخ يٍ ٔخٓخ َظش أػؼبء 

-Oneٌٚمل رُ اٌزؾمك ِٓ صؾخ ٘نٖ اٌفوظ١خ ػٓ غو٠ك افزجبه   .اإلداسح انؼهٛب

Way ANOVA:ٌٟوّب ٘ٛ ِج١ٓ فٟ اٌغلٚي اٌزب ، 

 (9خذٔل سلى )

 انفشٔق ثٍٛ أػؼبء اإلداسح انؼهٛب زٕل ٔالغ انشلبثخ اإلسزشارٛدٛخ

 انًسٕس
اسى 

 اندبيؼخ
 انؼذد

 انًزٕسؾ

 انسسبثٙ

 االَسشاف

 انًؼٛبس٘

 لًٛخ

"F" 

 لًٛخ

"Sig." 

 يسزٕٖ

 انذالنخ

اٌولبثخ 

 اإلٍزوار١غ١خ

عبِؼخ 

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ

26 4.455 0.550 

 كاٌخ 0.000 37.911
عبِؼخ لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ
189 3.888 0.314 

عبِؼخ 

 األى٘و
18 3.412 0.809 

 0.462 3.914 233 انًدًٕع

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

(3.070) 

 

 ٔلذ رجٍٛ يٍ اندذٔل يب ٚهٙ: 

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

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

( ث١ٓ اٌغبِؼبد ِؾً α≤0.05فوٚق ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ ػٕل َِزٜٛ )

اٌلهاٍخ ؽٛي ٚالغ اٌولبثخ اإلٍزوار١غ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظو اإلكاهح اٌؼ١ٍب. 

 ٔثبنزبنٙ َشفغ فشع انؼذو َٔمجم انفشع انجذٚم.
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راد دالنخ إزظبئٛخ ػُذ ال ٕٚخذ فشٔق اخزجبس انفشع انشئٛس انثبَٙ:  -5

انخذيبد ثٍٛ اندبيؼبد يسم انذساسخ زٕل ٔالغ خٕدح ( α≤0.05يسزٕٖ دالنخ )

. ٌٚمل رُ اٌزؾمك ِٓ صؾخ انزؼهًٛٛخ ٔانجسثٛخ يٍ ٔخٓخ َظش أػؼبء اإلداسح انؼهٛب

، وّب ٘ٛ ِج١ٓ فٟ One-Way ANOVA٘نٖ اٌفوظ١خ ػٓ غو٠ك افزجبه 

 اٌغلٚي اٌزبٌٟ:

 (11خذٔل سلى )

 انفشٔلبد زٕل خٕدح انخذيبد انزؼهًٛٛخ ٔانجسثٛخ

 انًسٕس
اسى 

 اندبيؼخ
 انؼذد

 انًزٕسؾ

 انسسبثٙ

 االَسشاف

 انًؼٛبس٘

 لًٛخ

"F" 

 لًٛخ

"Sig." 

 يسزٕٖ

 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 انًدًٕع

االػزّبك

 ٠خ

 

عبِؼخ 

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ

26 4.269 0.721 

عبِؼخ  كاٌخ 0.000 10.539

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ

189 3.905 0.375 

 0.847 3.630 18عبِؼخ 
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 األى٘و

 0.493 3.924 233 انًدًٕع

 االٍزغبثخ

 

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 انًدًٕع

األِبْ أٚ 

 اٌعّبْ

 

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 انًدًٕع

 اٌزؼبغف

 

عبِؼخ 

١ٌٚبَ 

 ثبروٍْٛ

26 4.269 0.715 

 كاٌخ 0.000 12.305
عبِؼخ 

لٕبح 

 ا٠ٌٌَٛ

189 3.924 0.542 
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عبِؼخ 

 األى٘و
18 3.361 0.913 

 0.626 3.919 233 اٌّغّٛع

خٕدح 

انخذيبد 

انزؼهًٛٛخ 

 ٔانجسثٛخ

خبيؼخ 

ٔنٛبو 

 ثبرشسٌٕ

26 4.272 0.681 

 دانخ 0.000 25.007

خبيؼخ 

لُبح 

 انسٕٚس

189 3.970 0.264 

خبيؼخ 

 األصْش
18 3.437 0.754 

 0.425 3.962 233 انًدًٕع

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

(3.070) 

 ٚزؼر يٍ اندذٔل انسبثك يب ٚهٙ:

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

( ث١ٓ اٌغبِؼبد α≤0.05ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )فوٚق ماد كالٌخ ئؽصبئ١خ 

ِؾً اٌلهاٍخ ؽٛي عٛكح اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظو اإلكاهح 

 . انجذٚم ٔثُبء ػهّٛ َشفغ انفشع انؼذو َٔمجم انفشعاٌؼ١ٍب. 

 

 اندضء انخبيس: انُزبئح ٔانزٕطٛبد:

 أٔالً: انُزبئح:

ٌل٠ٙب ِؼب١٠و ٚثواِظ هلبث١خ اٌغبِؼبد اٌؼوث١خ )لٕبح ا٠ٌٌَٛ، األى٘و(  -7

 ئٍزوار١غ١خ ع١لح، ٌٚىٕٙب  رٕطٍك ثجطٟء ٔؾٛ اٌز١ّي.

ؽصٍذ عبِؼخ ١ٌٚبَ ثبروٍْٛ ػٍٝ اٌزور١ت األٚي ٚاألفعً فٟ ع١ّغ  -2

ِغبالد اٌولبثخ اإلٍزوار١غ١خ، ٚفٟ وبفخ ِغبالد عٛكح اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ 
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اٌعّبْ، اٌزؼبغف(،  ٚاٌجؾض١خ )ا١ٌٍٍّّٛخ، االػزّبك٠خ، االٍزغبثخ، األِبْ أٚ

ٚؽصٍذ عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ ػٍٝ اٌزور١ت اٌضبٟٔ، ٚؽصٍذ عبِؼخ األى٘و 

 ػٍٝ اٌزور١ت اٌضبٌش، ٚمٌه ٚفمب ٢هاء اإلكاهح اٌؼ١ٍب. 

رؼزجو اٌولبثخ اإلٍزوار١غ١خ ِٕٙغبً ػ١ٍّبً ِّٙب ٠ّىٓ أْ ٠َبُ٘ رطج١مٙب ثشىً  -8

ِإٍَبد اٌزؼ١ٍُ  فؼبي فٟ رؾ١َٓ عٛكح اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ فٟ

 اٌؼبٌٟ.

 

 انزٕطٛبد:: ثبَٛبً 

اٌؼًّ ٚثشىً َِزّو ػٍٝ ى٠بكح فؼب١ٌخ رطج١ك اٌولبثخ اإلٍزوار١غ١خ ٚأثؼبك٘ب  -7

ِٓ )رؾل٠ل اٌّؼب١٠و، ثواِظ اٌولبثخ، ارقبم اٌقطٛاد اٌزصؾ١ؾخ( فٟ 

اٌغبِؼبد ِؾً اٌلهاٍخ، ٚونٌه اٌؼًّ ثشىً َِزّو ػٍٝ رؾ١َٓ  عٛكح 

ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ٚأثؼبك٘ب )ا١ٌٍٍّّٛخ، االػزّبك٠خ، االٍزغبثخ، اٌقلِبد اٌجؾض١خ 

 األِبْ، اٌزؼبغف(.

٠غت ػٍٝ اإلكاهح فٟ عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ أْ رؼًّ ػٍٝ ى٠بكح فؼب١ٌخ ثواِظ  -2

 اٌولبثخ اٌّزجؼخ ٚارقبم اإلعواءاد اٌزصؾ١ؾخ فٟ اٌٛلذ إٌّبٍت.  

اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ اٌؼًّ ػٍٝ ى٠بكح اال٘زّبَ ثبٌزؾ١َٓ اٌَّزّو فٟ اٌقلِبد  -8

اٌّملِخ ٚاٌزٟ رفوظٗ ِغّٛػخ ِٓ ػٛاًِ ِٕٙب اٌز١ّي ٚإٌّبفَخ ٚ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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