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 والغ اننسك انمُمٍ نذي طهبة كهُة انرتبُة األسبسُة بذونة انكىَث 
 إعذاد

 خايذ ستُذ ايؿلاي١ /د

 علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع بكظِ األؿٍٛ ٚاإلداس٠ ايرتب١ٜٛ، 

 بذٚي١ ايهٜٛت-ن١ًٝ ايرتب١ٝ األطاط١ٝ 

 مهخص انذراسة
اطدد١ٝ يسْظددام ٖددذؾت ايذساطدد١ اذتايٝدد١ إر ايتعددشف عًدد٢ دسددد١ ةجددٌ يًبدد١ نًٝدد١ ايرتبٝدد١ األط  

ايك١ُٝٝ، َٔ ٚد١ٗ ْعش ايطًب١ أْؿظِٗ، ٚايهؼـ عٔ ايؿشٚم رات ايذالي١ اإلسـا١ٝ٥ يف دسد١ ةجٌ ع١ٓٝ 

ايذساط١ يسْظام ايك١ُٝٝ، تبعًا ملتػريٟ ادتٓع ٚاملظت٣ٛ ايذساطٞ. ٚيتشكٝل أٖذاف ايذساط١، قاّ ايباسح 

ؾكش٠، ٚتطبٝكٗا ع٢ً ع١ٓٝ عؼٛا١ٝ٥ َهْٛد١   (56باطتخذاّ املٓٗر ايٛؿؿٞ، ٚبتطٜٛش اطتبا١ْ َه١ْٛ َٔ )

 ( يايبًا ٚيايب١ َٔ يًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ األطاط١ٝ بذٚي١ ايهٜٛت. 713َٔ )

ٚأظٗشت ْتا٥ر ايذساط١ إٔ دسد١ ةجٌ ع١ٓٝ ايذساط١ يسْظام ايك١ُٝٝ قدذ ددا٤ بذسدد١ َشتؿعد١     

   ِ ايٓعشٜدد١، ٚايذسددد١ ايهًٝدد١  عًد٢ زتدداٍ ايكددِٝ ايذٜٓٝدد١، ٚايكدِٝ االدتُاعٝدد١، ٚايكددِٝ ادتُايٝدد١، ٚايكدٝ

يسدا٠، ؾُٝا دا٤ بذسد١ َتٛطط١ ع٢ً زتاٍ ايكِٝ االقتـاد١ٜ، ٚايكِٝ ايظٝاط١ٝ، َٔ ٚد١ٗ ْعش ايطًبد١  

تا٥ر ايذساط١ إر ٚدٛد ؾشٚم داي١ إسـا٥ٝا يف دسدد١ ةجدٌ ايطًبد١ يسْظدام ايكُٝٝد١ عًد٢        أْؿظِٗ. نُا أػاستْ 

ع   د ؾدشٚم دايد١ إسـدا٥ًٝا يف دسدد١ ةجدٌ          زتاٍ ايكِٝ ادتُاي١ٝ، ٚؾكًا ملدتػري ادتٓد ، يـدا  اإلْداخ، ٚعدذّ ٚدٛد

 ايذساطٞ. ايطًب١ يسْظام ايك١ُٝٝ ع٢ً مجٝع اجملاالت، ٚع٢ً ايذسد١ ايه١ًٝ يسدا٠، ٚؾكًا ملتػري املظت٣ٛ

 : ايكِٝ، األْظام ايك١ُٝٝ، يًب١، ن١ًٝ ايرتب١ٝ األطاط١ٝ  ايهًُات ايذاي١
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Abstract  
The current study aimed at investigating representation degree 

of values system among the students of college of basic education, 

from the student's perspectives, and to specify the statistically 

significant differences in the representation degree of values system 

according to student's sex, and level of study. To achieve the 

objectives of the study, the researcher used the descriptive approach, 

and special questionnaire of (56) items was developed and distributed 

to a random sample of (713) students at the college of basic education.  

Results showed that the degree of students' representation of the 

values system was high on religious values, social values, aesthetic 

values, theoretical values, and on the total degree, as it was moderate 

degree for the economic values, and political values, from the 

student's perspectives. Furthermore, the study revealed that there were 

statistically significant differences in the students' representation 

degree of aesthetic values, that can be attributed to sex variable, in 

favour of female. In addition, the study showed that there were no 

statistically significant differences in the students' representation 

degree of values system on all areas of study, and on the total degree, 

that can be attributed to level of study variable.  

Keywords: values, value system, students, college of basic education 

 املمذمة
يكذ اٖتُت اجملتُعات َٓز بذ٤ ارتًٝك١ مبٛكٛع ايكِٝ ملا هلدا َدٔ دٚس َٗدِ يف بٓدا٤ ايؿدشد ايكدادس       

عًدد٢ تٛسٝددذ أسنددإ زتتُعدد٘، ٚتعضٜددض ةاطدده٘، ضددا ٜظددِٗ يف ْٗلدد١ اجملتُددع ٚ ددا٤ٙ، إال إٔ ايٓعددش٠           

 ٜددذع زتددااًل يًؼددو، إٔ ايؿاسـد١، ٚاملؼدداٖذ٠ ايذقٝكدد١ ذتدداٍ اجملتُعددات يف ايعـددٛس ايشآٖدد١ ٜ نددذ مبددا ال 
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اجملتُعات باختالف دسدات حتلشٖا ٚثكاؾتٗا ٚإطٗاَٗا ايعًُٞ ٚايجكايف ٚاالدتُاعٞ، تعٝؽ َا ميهٔ إٔ 

ْطًل عًٝ٘ باألص١َ ايك١ُٝٝ. ؾايتطٛسات ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ؾتشت آؾاقًا دذٜدذ٠، َٚظداسات    

     ٌ ذد١ً يًدتػريات ايظدشٜع١ ٚاملطدشد٠ ٚايد  تدتِ عًد٢        ْتٝ ;َظتشذث١ مل تطأٖا قدذّ اإلْظدإ ٚعكًد٘ َدٔ قبد

ْطام ٚاطع يف مجٝع َٓاسٞ ايٓؼاط ايبؼشٟ، ؾأطُٗت باستكا٤ اإلْظدإ َعشؾٝدًا ٚعًُٝدًا، إال أْد٘ خظدش يف      

ٖٚٛ َدا   ،َكابٌ ريو أِٖ ٚأغ٢ً َا ميتًه٘ اإلْظإ، ٚميٝضٙ عٔ غريٙ َٔ املخًٛقات، أال ٖٚٛ قُٝ٘ ٚأخالق٘

( سُٝٓا سؿذت أبشص َالَح االضتذاس ٚاالكطشاب ايكُٝدٞ يدذ٣ ايؼدباب ٚاملتُجًد١     2012أنذت عًٝ٘ املالسٞ )

يف غًب١ ايكِٝ املاد١ٜ ٚايٓؿع١ٝ ٚاملـا  ٚايهظب ايظشٜع ع٢ً طًٛنٝات ايؼباب، ٚػٝٛع ثكاؾ١ االطتٗالى 

ٓضعد١  ايرتؾٝٗٞ ع٢ً سظاب قِٝ ايعٌُ ٚاإلْتاز، ٚتؿؼٞ ايظًٛى ايظًيب ٚايعضي١ االدتُاعٝد١، ٚطدٝاد٠ اي  

ايؿشد١ٜ ع٢ً سظاب املـًش١ ايعاَد١ أٚ َـدًش١ ارخدشٜٔ، ٚاْتؼداس ظداٖش٠ ايعٓدـ ٚايتطدشف عًد٢ سظداب          

 ثكاؾ١ اذتٛاس ٚايتظاَح. 

ٜٚعرب َؿّٗٛ ايكدِٝ عدٔ ملاملعتكدذات ايد  عتًُدٗا ايؿدشد ضتدٛ األػدٝا٤، ٚاملعداْٞ، ٚأٚدد٘ ايٓؼداط            

، ٚحتدذد يد٘ ايظدًٛى املكبدٍٛ ٚاملشؾددٛ      املختًؿد١، ٚايد  تعُدٌ عًد٢ تٛدٝد٘ سغباتد٘، ٚا اٖاتد٘ ضتٖٛدا        

(. ؾايعالقدد١ بددق ايكددِٝ ٚايظددًٛى   74، 2011ٚايـددٛاب ٚارتطددأ، ٚتتـددـ بايجبددات ايٓظدديبمل )أبددٛ أطددعذ،     

 ٕ ؾُٝدا ٜتعًدل   ايتؿلد١ًٝٝ  ٚأسهاَد٘   ،اإلْظاْٞ تتُشٛس يف ايذٚس ايزٟ تًعب٘ ايكِٝ يف تٛدٝ٘ طًٛى اإلْظدا

غ ايكددِٝ يدذ٣ األؾدشاد َدٔ املُهددٔ إٔ تظداعذْا عًد٢ ايتٓبدد       بأػدهاٍ ايظدًٛى املختًؿد١، نُددا إٔ عًُٝد١ قٝدا     

( إٔ 2014بظددًٛنٝاتِٗ ٚسدٚد أؾعدداهلِ يف املٛاقددـ املختًؿدد١ َظددتكباًل. ٚيف رات ايظددٝام، تكددشس ايعدداْٞ )       

زتُٛعدد١ ايكددِٝ أٚ األْظددام ايكُٝٝدد١ ايظددا٥ذ٠ يددذ٣ األؾددشاد ٚاجملتُعددات تؼددهٌ ْٛعددًا َظددتكشًا ٚثابتددًا َددٔ    

 ي  ت ثش بـٛس٠ َباػش٠ ٚػذٜذ٠ يف طًٛنٝات ايؿشد ٚتـشؾات٘. ايلػٛط اجملتُع١ٝ ا

ايؿًٝظٛف ايؿشْظدٞ ايؼدٗري ٚأسدذ َ طظدٞ عًدِ االدتُداع اذتدذٜح         ٜٚش٣ دٚسناِٜ 

أْ٘ ال ميهٔ إٔ تكّٛ يًُذتُعات قا١ُ٥ دٕٚ ٚدٛد ايكِٝ ٚاملجدٌ ايعًٝدا، ؾٗدٞ أطداغ ٚددٛد اجملتُعدات ايد         

(، نُدا ميهدٔ عدضٚ َعداٖش االكدطشاب يف      ٠ٚ1999 تكذَد٘ ٚتطدٛسٙ )ؾخدشٚ،    تعتُذ عًٝٗا يٝبًدؼ بؿلدًٗا رس  

زتتُعاتٓا املعاؿش٠ إر عذّ ايتُظو بٓظل قُٝٞ ٜؼٌُ يف يٝات٘ ايعذٜذ َٔ ايكدِٝ املطًٛبد١ ٚاملشغٛبد١،    

د،    ِ      2007ٜٚعٌُ ع٢ً حتذٜذ تٛدٗات األؾشاد ٚطًٛنٝاتِٗ )أبٛ صٜدذ ٚايضٜٛد ٓبػدٞ إٔ ُٜؿٗدِ َدٔ تعدذد ايكٝد (. ٚالٜ 
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ٚ          ِ عٌ َتُظهًا بك١ُٝ ٚاسذ٠ ٜٚتـدشف عًد٢ أطاطدٗا، ؾدايؿشد ايٛاسدذ يذٜد٘ زتُٛعد١ َٔد ايكٝد تٓٛعٗا إٔ ايؿشدٜ 

ميهٔ إٔ ختتًدـ   تتـاسع ؾُٝا بٝٓٗا ضاٜ  د٣ إر طٝطش٠ ٚطٝاد٠ بعض ايكِٝ ع٢ً غريٖا يف ساالت َع١ٓٝ، نُا

 (.2014ٜ٘ )ايعاْٞ، ْتا٥ر ؿشاع ايكِٝ يذ٣ ايؿشد تبعًا يؼذ٠ اذتاد١ ٚق٠ٛ ةجٌ ايك١ُٝ يذ

( إر إٔ ايكدِٝ تعدذ سنٝدض٠ أطاطد١ٝ يًعًُٝد١      1983ٚعٔ ايعالق١ بق ايكِٝ ٚايرتب١ٝ، ٜؼدري أددذ )  

      ٞ  ;ايرتب١ٜٛ; يهْٛٗا َـذسًا أطاطًٝا الػتكام األٖذاف ايرتبٜٛد١، ٚٚطد١ًٝ ْادعد١ يتعدذٌٜ ايظدًٛى اإلْظداْ

ٚادتُاعد١ ضتدٛ األؾلدٌ َدٔ خدالٍ عًُٝدات       ؾايرتب١ٝ يف دٖٛشٖا عٌُ قُٝٞ ٜٗذف إر  ا٤ ٚتطٜٛش ايؿدشد  

ايتٗزٜب ٚايتٜٓٛش ٚايتجكٝـ املتٛاؿٌ. ؾامل طظات ايرتب١ٜٛ ٚيف َكدذَتٗا ادتاَعدات غدري َٓٛيد١  بتضٜٚدذ      

ايطالب باملعاسف ٚاملعًَٛات ؾكط، بٌ ٜتعذ٣ ريو إر االٖتُاّ بػشغ ايكِٝ ٚتأؿًٝٗا يذ٣ يالبٗدا ٚؿدٛاًل   

يدزيو ٜٓبػدٞ   ٚ. ٗدا ريدو  أَهٓ نًُدا ١َ ايجكايف ٚاذتلاسٟ، ٚاالستكا٤ ب٘ إر ْظل قُٝٞ ٜتٛاؾل َع َٛسٚخ األ

: ملتهدٜٛٔ تٛدد٘ طدًيب    زتُٛع١ َٔ ايٛظا٥ـ امل١ُٗ، َٔ أبشصٖدا إٔ ترتنض ايرتب١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ ايك١ُٝٝ ع٢ً 

ضتٛ ايكدِٝ ايػدري َشغٛبد١ ٚاملظدتٗذف تعذًٜدٗا ستد٢ تٗد٣ٛ عًد٢ ايظدًِ ايكُٝدٞ يًُذتُدع ٚتؿكدذ ٚظا٥ؿٗدا              

١، ٚتهٜٛٔ تٛد٘ إظتابٞ ضتٛ ايكِٝ املشغٛب١ ٚتكٓق ٚظا٥ؿٗا االدتُاعٝد١ يتـدعذ إر َكذَد١    االدتُاعٝ

ايظًِ ايكُٝٞ، ٚايعٓا١ٜ بايتٛد٘ ضتٛ ايكِٝ ايكذمي١ ايد  مل تؿكدذ ٚظٝؿتٗدا االدتُاعٝد١ بعدذ، ٚايعُدٌ       

 . (171، 1992ع٢ً تذسدٗا يف ايظًِ ايكُٝٞ ٚؾكًا ملهاْتٗا بق ايكِٝ املختًؿ١مل )خًٝؿ١، 

 مشكهة انذراسة
ػخـ١ٝ ايؿشد ٚاحملذد٠ يتٛدٗاتد٘ ايظدًٛن١ٝ، ٚيف    تظِٗ يف سطُِتعذ ايكِٝ َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اي  

ظددٌ َددا تؼددٗذٙ اجملتُعددات املعاؿددش٠ َددٔ ثددٛس٠ تهٓٛيٛدٝدد١ َٚعًَٛاتٝدد١، ٚاْؿتددا  ثكددايف، ٚغددضٚ ؾهددشٟ،    

ألؾشاد ٚطدًٛنٝاتِٗ، ٚخاؿد١ً ؾ٦د١    ٚتأثريات ايعٛمل١ يف ػت٢ دٛاْب اذتٝا٠، أثش ريو بؼهٌ نبري ع٢ً قِٝ ا

ايؼباب; ؾأؿبشٛا أنجش ػدػؿًا ٚاٖتُاَدًا بهدٌ َدا ٖدٛ دذٜدذ دٕٚ ايدتُعٔ مبلدُْٛ٘ ٚأٖذاؾد٘، ٚأَظدٛا أنجدش            

تعًكددًا بادتٛاْددب املادٜدد١ ٚايتهٓٛيٛدٝدد١ عًدد٢ سظدداب قددِٝ زتتُعدداتِٗ األؿدد١ًٝ. سٝددح ت نددذ ايؼددٛعتات     

اجملتُعات ايعشب١ٝ ْتٝذد١ َدا تعاْٝد٘ َدٔ تدذاعٝات       ( أْ٘ يف ملك٤ٛ اختالٍ ايٓظل ايكُٝٞ يذ293٣، 2019)

ايؿكش ٚايبطاي١ ٚاالكطشاب ايظٝاطٞ ٚايعٓـ ٚاإلسٖاب ٜعاْٞ ايٓظل ايكُٝٞ يًؼباب َٔ اختالالت ٚؿشاع 

١ ٚعًدد٢ تٛاؿددٌ َباػددش     ًا يف ٦ٖٝدد١ ايتددذسٜع يف نًٝدد١ ايرتبٝدد١ األطاطدٝد ٕ ايباسددح علدٛد تشتٝددب أٚيٜٛدداتمل، ٚيهدٛد
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تعًدل           َٚظتُش َع ايطًب١، داخٌ ق س٠ ٚتؼٛػدٗا ؾُٝداٜ  اعات ايذساطد١ ٚخاسدٗدا، ؾكدذ اطتؼدعش عدذّ ٚكٛد  ايـٛد

س٠ دًٝد١ ةهدٔ        باألْظام ايك١ُٝٝ يذ٣ ايطًب١، ؾرتتٝب ايكِٝ َٔ سٝح األٚي١ٜٛ ٚاأل١ُٖٝ غدري ستدذد يدذِٜٗ بـٛد

        ِ ١  املٗتُق يف اذتكٌ ايرتبٟٛ َٔ ايتعاٌَ َع املٛقـد بطشٜكد١ عًُٝد١، ٖدزا باإلكداؾ١ إر تلداسب ايكٝد األطاطٝد

 األطاط١ٝ.   يذ٣ ايطايب َع بعلٗا ايبعض، بٌ ٚتلاسب ايكِٝ ايؿشع١ٝ اي  تٓطٟٛ حتت ايك١ُٝ

ٚيزيو دا٤ت ٖزٙ ايذساط١ نُشاٚي١ الطتهؼاف ٚاطدتطالع ٚاقدع ايتٛدٗدات ايكُٝٝد١ يدذ٣ يًبد١       

ألػذ تعاَاًل ٚتأثشًا ن١ًٝ ايرتب١ٝ األطاط١ٝ باعتباسِٖ ايؿ١٦ األنجش اطتٗذاؾًا َٔ أعذا٤ األ١َ ٚناسٖٝٗا، ٚا

بايعٛاٖش ٚايتشذٜات ايجكاؾ١ٝ ٚاجملتُع١ٝ ْظب١ إر باقٞ ؾ٦ات اجملتُع، ٚنزيو يهِْٛٗ ِٖ َٔ ٜكع عًد٢  

 عاتكِٗ َظ٦ٛي١ٝ غشغ ايكِٝ ٚتأؿًٝٗا يذ٣ ايٓاػ١٦ يف املظتكبٌ.

 أسئهة انذراسة
 تظع٢ ايذساط١ اذتاي١ٝ يإلداب١ عٔ األط١ً٦ ارت١ٝ:

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ األطاط١ٝ يسْظام ايك١ُٝٝ َٔ ٚد١ٗ ْعش ايطًب١ أْؿظِٗ؟ َا دسد١ ةجٌ يًب١ -1

ٌٖ تٛدذ ؾشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ يف دسدد١ ةجدٌ يًبد١ نًٝد١ ايرتبٝد١ األطاطد١ٝ يسْظدام ايكُٝٝد١          -2

 تعض٣ ملتػري ادتٓع؟

ايكُٝٝد١   ٌٖ تٛدذ ؾشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ يف دسدد١ ةجدٌ يًبد١ نًٝد١ ايرتبٝد١ األطاطد١ٝ يسْظدام        -3

 تعض٣ ملتػري املظت٣ٛ ايذساطٞ؟

 أهذاف انذراسة
 تظع٢ ايذساط١ اذتاي١ٝ إر حتكٝل مج١ً األٖذاف ارت١ٝ:

عش ايطًب١ أْؿظِٗ. -1 د١ْٗ   ٚٔ  ايتعشف ع٢ً دسد١ ةجٌ يًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ األطاط١ٝ يسْظام ايك١َُٝٝ 

نًٝد١ ايرتبٝد١ األطاطد١ٝ يسْظدام     بد١  يًايتعشف ع٢ً ايؿشٚم رات ايذالي١ اإلسـا١ٝ٥ يف دسدد١ ةجدٌ    -2

 ايك١ُٝٝ ٚؾكًا ملتػري ادتٓع.

نًٝد١ ايرتبٝد١ األطاطد١ٝ يسْظدام     يًبد١  ايتعشف ع٢ً ايؿشٚم رات ايذالي١ اإلسـا١ٝ٥ يف دسدد١ ةجدٌ    -3

 ايك١ُٝٝ ٚؾكًا ملتػري املظت٣ٛ ايذساطٞ.
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 داَع١ املٓٝا –ايرتب١ٝ ن١ًٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 أهمُة انذراسة
 تتذ٢ً أ١ُٖٝ ايذساط١ اذتاي١ٝ يف ايٓكاط ارت١ٝ:

سددذٚد عًددِ ايباسددح، تعتددرب ايذساطدد١ اذتايٝدد١ األٚر َددٔ ْٛعٗددا يف دٚيدد١ ايهٜٛددت ٚايددزٟ تتٓدداٍٚ    يف  -1

َٛكددٛع األْظددام ايكُٝٝدد١ يددذ٣ يًبدد١ نًٝدد١ ايرتبٝدد١ األطاطدد١ٝ، ٚبايتددايٞ املظددا١ُٖ يف إثددشا٤ األدب     

 ايرتبٟٛ املتعًل مبٛكٛع ايذساط١.

يًبد١ نًٝد١ ايرتبٝد١ األطاطد١ٝ، ٚايكدِٝ      إعطا٤ تـٛس دقٝل ٚعًُٞ سٍٛ ٚاقدع األْظدام ايكُٝٝد١ يدذ٣      -2

األنجش ٚاألقٌ ةجاًل يذ٣ ايطًب١; ضا ٜلع بق أٜدذٟ أؿدشاب ايكدشاس ٚاالختـداق َعًَٛدات ٚبٝاْدات       

 تظاعذ ع٢ً سطِ طٝاطات تشب١ٜٛ َتعًك١ بعاٖش٠ ايكِٝ.

ات َددٔ املُهددٔ إٔ تظددِٗ تٛؿددٝات ايذساطدد١ اذتايٝدد١ يف تٛدٝدد٘ ايبدداسجق إلدددشا٤ َضٜددذ َددٔ ايذساطدد       -3

 املختـ١ باألْظام ايك١ُٝٝ ٚيؿ٦ات عُش١ٜ شتتًؿ١.

ايؿ١٦ اي  تٓاٚيتٗا ايذساط١ اذتاي١ٝ ٚاملتُج١ً بايؼباب ادتاَعٞ َٔ يًب١ ن١ًٝ ايرتبٝد١ األطاطد١ٝ;    -4

نْٛٗا ايؿ١٦ اي  ٜكع ع٢ً عاتكٗا َظتكباًل ١َُٗ اإلؿال  ٚايتطٜٛش يف اجملتُدع، باإلكداؾ١ إر بٓدا٤    

 يٓؽ٤.  ٚتشطٝخ ايكِٝ يذ٣ ا

 مصطهحبت انذراسة
عشف بأْ٘ ملعباس٠ عٔ زتُٛع١ َٔ ايعٓاؿش املتؿاع١ً ؾُٝا بٝٓٗا، يهٞ تد دٟ ٚظٝؿد١   ايٓظل  -  ٜ:

 (.30، 1992َع١ٓٝ، ٜٚظِٗ ناًل َٓٗا بٛصٕ َعق سظب أُٖٝت٘ ٚدسد١ ؾاعًٝت٘ داخٌ ايٓظلمل )خًٝؿ١، 

ْظدإ عًد٢ ػد٤ٞ َدا، َٗتدذًٜا مبذُٛعد١ َدٔ        ٚتعدشف بأْٗدا ملاذتهدِ ايدزٟ ٜـدذسٙ اإل      ايكِٝ  -

املبادئ ٚاملعاٜري اي  ٚكعٗا اجملتُع ايزٟ ٜعٝؽ ؾٝ٘، ٚايزٟ عتذد املشغٛب ؾٝ٘ ٚغري املشغٛبمل )دٜداب،  

(. نُا تعشف ايكِٝ بأْٗا ملزتُٛع١ َٔ املعاٜري، ٚاملكاٜٝع املع١ٜٛٓ بق ايٓاغ، ٜتؿكٕٛ عًٝٗدا  52، 1980

ٜضْددٕٛ بٗددا أعُدداهلِ، ٚعتهُددٕٛ بٗددا تـددشؾاتِٗ املادٜدد١ ٚاملعٜٓٛدد١مل       ؾُٝددا بٝددِٓٗ ٜٚتخددزْٚٗا َٝضاْدداً  

 (.375، 1971)ايؼاؾعٞ، 

ِ ايؿدشد، ٚةجدٌ ندٌ          ايٓظدل ايكُٝدٞ    - ِ ايؼداٌَ يكٝد : ٜٚعدشف بأْد٘ ملايبٓدا٤ أٚ ايتٓعٝد
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١ يًؿدشدمل  ق١ُٝ يف ٖزا ايٓظل عٓـشًا َٔ عٓاؿشٙ، ٚتتؿاعٌ ٖدزٙ ايعٓاؿدش َعدًا يتد دٟ ٚظٝؿد١ َعٝٓد١ بايٓظدب       

ِ ايؿدشد أٚ اجملتُدع     54، 1992)خًٝؿ١،  عشف ايٓظل ايكُٝٞ بأْ٘ ملعباس٠ عدٔ زتُٛعد١ قٝد َشتبد١ ٚؾكدًا    (. نُاٜ 

 (. 637، 1970ألٚيٜٛاتٗا، ٖٚٛ إياس ع٢ً ١٦ٖٝ طًِ تتذسز َهْٛات٘ تبعًا ألُٖٝتٗامل )ناظِ، 

يتؿلد١ًٝٝ جملُٛعد١ َدٔ ايكدِٝ     ٜٚعشف ايٓظل ايكُٝٞ إدشا٥ًٝا يف ايذساط١ اذتايٝد١ بأْد٘ أسهداّ ايؿدشد ا     -

ٚاملعتكذات ٚايظًٛنٝات، ٚايرتتٝدب ايدزٟ تتخدزٙ ٖدزٙ ايكدِٝ رظدب دسدد١ أُٖٝتٗدا ٚضاسطدتٗا يذٜد٘،           

ٚتكدداغ بايذسددد١ ايدد  عتـددٌ عًٝٗددا املؿشددٛق ٚؾكددًا الطددتذابت٘ عًدد٢ أدا٠ ايذساطدد١، ٚايدد  تتلددُٔ      

 ٚ ٚ ايكدِٝ  زتُٛع١ ايكِٝ ايتاي١ٝ: ايكِٝ ايٓعشٜد١،  ٚ كدِٝ  اياالقتـداد١ٜ،  ايظٝاطد١ٝ،  ايكدِٝ  ادتُايٝد١، 

 ايذ١ٜٝٓ.ايكِٝ االدتُاع١ٝ، ٚايكِٝ ٚ

 حذود انذراسة
: ن١ًٝ ايرتب١ٝ األطاط١ٝ يف دٚي١ ايهٜٛت.اذتذٚد املها١ْٝ -

 .2019-2018: ايؿـٌ ايذساطٞ ايـٝؿٞ يًعاّ ايذساطٞ اذتذٚد ايضَا١ْٝ -

ايرتبٝد١ األطاطد١ٝ املظدذًق يف ايؿـدٌ     : اقتـشت ايذساطد١ اذتايٝد١ عًد٢ يًبد١ نًٝد١      اذتذٚد ايبؼش١ٜ -

 .2019-2018ايـٝؿٞ َٔ ايعاّ ايذساطٞ 

 اإلطبر اننظزٌ
ٜعذ َٛكٛع ايكِٝ َٔ أنجش املٛاكٝع اي  عين بذساطتٗا ايباسجٕٛ ٚاملتخــٕٛ يف ػدت٢ زتداالت   

   ٔ زتداٍ عًُدٞ    ايعًِ املختًؿ١، األَش ايزٟ أدٟ إر ْٛع َٔ االختالف ٚارتًط يف تٓاٍٚ املؿٗدّٛ ٚاطدتخذاَ٘ َد

ٚريو الختالف املٓطًكات ايؿهش١ٜ ٚاال اٖدات ايٓعشٜد١ ايد  تٓاٚيتد٘، إال إٔ ٖٓايدو ايعذٜدذ َدٔ         ;رخش

عًُا٤ االدتُاع ايزٜٔ ٜٓعشٕٚ إر ايكِٝ باعتباسٖا ملَظدت٣ٛ أٚ َعٝداس يالْتكدا٤ َدٔ بدق بدذا٥ٌ أٚ ضهٓدات        

(. ؾددايكِٝ تعددذ 33، 1992)خًٝؿدد١،  ادتُاعٝدد١ َتاسدد١ أَدداّ ايؼددخف االدتُدداعٞ يف املٛقددـ االدتُدداعٞمل 

ملْتادًا ادتُاعًٝا ٜتعًُٗا ايؿشد ٜٚتؼشبٗا ٜٚظتذخًٗا تذسظتًٝا ٜٚلٝؿٗا إر إيداسٙ املشدعدٞ يًظدًٛى َدٔ     

(، ٚيزيو ميهٓٓا ايكدٍٛ  158، 2000يشٜل ايتٓؼ١٦ االدتُاع١ٝ َٚٔ يشٜل ايتؿاعٌ االدتُاعٞمل )صٖشإ، 

ملختًؿدد١ )ايشةٝدد١ َٓٗددا ٚغددري ايشةٝدد١( يًؿددشد َددٔ َعًَٛددات إٕ َددا تددٛؾشٙ ٚطددا٥ط ايتٓؼدد١٦ االدتُاعٝدد١ ا
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أعدشاف اجملتُعدات   ؾلداًل عدٔ   َٚٛاقـ ٚخربات، ٚتؿاعٌ ايؿشد َع املهْٛات ايجكاؾ١ٝ ٚاذتلاس١ٜ جملتُع٘، 

ميهٔ اعتباسِٖ َٔ أِٖ املـادس اي  ٜظتك٢ َٓٗا ايؿشد قُٝ٘، ٖزا باإلكداؾ١ إر ايدذٜٔ مبدا    ٚتكايٝذٖا، 

 ات َٚبادئ ٚأسهاّ تعٌُ ع٢ً تؼهٌٝ ايكِٝ.عتتٜٛ٘ َٔ تٛدٝٗ

ٚحتتٌ ايكِٝ أ١ُٖٝ بايػ١ ع٢ً َظت٣ٛ ايؿشد ٚاجملتُع، ؾع٢ً املظت٣ٛ ايؿدشدٟ تتلدح أُٖٝتٗدا يف    

نْٛٗا اإلياس املشدعٞ ايزٟ ٜتشهِ يف أقٛاٍ ايؿشد ٚأؾعاي٘، ؾٗٞ املهٕٛ اذتكٝكدٞ يؼخـدٝت٘ ٚايد  ةٝدضٙ     

(، نُدا أْٗدا   2007ٍٚ عٔ حتذٜذ َها١ْ ايؿشد يف اجملتُدع )ايدذٜب،   عٔ ارخشٜٔ، ٚبايتايٞ ؾٗٞ املظ٦ٍٛ األ

ةٓح ايؿشد ػعٛسًا باألَإ ٚاالي٦ُٓإ َع ْؿظ٘، ٚتٓعِ طًٛنٝات٘ ٚؾل َعاٜري َٚبادئ حتكدل يد٘ االسدرتاّ    

ع٢ً داٜتد٘ َدٔ ايٛقدٛع يف دا٥دش٠ ايـدشاع أٚ ايؼدو       نزيو (، ٚتعٌُ 1992ٚايتكذٜش َٔ ارخشٜٔ )َباسى، 

(، ٖدزا  2004بعدض ايكدشاسات املتعًكد١ بدارخشٜٔ ضدا عتؿدغ يًؿدشد اطدتكشاسٙ ايٓؿظدٞ )أددذ،           عٓذ إؿدذاس  

االصتدشاف ٚسا٤ ػدٗٛات٘    أٚ باإلكاؾ١ إر إطٗاَٗا يف ٚقا١ٜ ايؿدشد ٚؿدْٛ٘ َدٔ االْدضالم يف بد س االضتدشاف،      

إر حتذد ي٘ َجً٘  ٚغشا٥ضٙ. أَا ؾُٝا ٜتعًل باجملتُع، ؾتعٌُ ايكِٝ ع٢ً اطتكشاس اجملتُع ٚةاطو َهْٛات٘،

اي  تعــ باجملتُعات، ؾلاًل عٔ نٕٛ ايكِٝ  املتظاسع١ايعًٝا ٚأٖذاؾ٘، ٚتظاعذٙ ع٢ً َٛاد١ٗ املتػريات 

عاد٠ً َا تـبؼ اجملتُع بـبػ١ خاؿ١ ضٝض٠ يد٘، حتدذد مبٛدبٗدا ؿدٝػ١ َعٝٓد١ ٜتعاَدٌ بٗدا َدع اجملتُعدات          

 (. 2009األخش٣، َضٚد٠ً بأٖذاف َٚربسات ٚدٛدٙ )طًّٛ ٚمجٌ، 

ٚتتهٕٛ ايكِٝ َٔ ثالث١ عٓاؿدش أٚ َهْٛدات س٥ٝظد١ٝ َٚتذاخًد١ َدع بعلدٗا ايدبعض، ٖٚدٞ: املهدٕٛ          

املعشيف ٜٚتُجٌ يف اطتهؼاف ايؿشد جملُٛع١ َدٔ ايبدذا٥ٌ، ٚعٛاقدب اختٝداس ندٌ بدذٌٜ، ٚاختٝداسٙ ألسدذٖا،         

شٜح ايعًدين بتبٓٝٗدا   ٚاملهٕٛ ايٛدذاْٞ ٜٚتُجٌ يف ػعٛس ايؿشد بايظعاد٠ ٚاالعتضاص الختٝاس ق١ُٝ َدا ٚايتـد  

ٚايتُظو بٗدا أَداّ املدس، ٚاملهدٕٛ ايظدًٛنٞ ٜٚعدين ايرتمجد١ اذتكٝكٝد١ يتدبين ايكُٝد١ ٚريدو مبُاسطدتٗا يف             

 (. 1999سٝات٘ اي١َٝٛٝ بؼهٌ دا٥ِ، َٓتذًا ْعاًَا قًُٝٝا يذٜ٘ )ايعادض ٚايعُشٟ، 

ريٖدا َدٔ املؿداِٖٝ    ٚيًكِٝ ايعذٜذ َٔ ايظُات ٚارتـا٥ف ايعا١َ ٚايد  يف زتًُدٗا ةٝضٖدا عدٔ غ    

االدتُاع١ٝ ٚايٓؿظ١ٝ، ٚاي  عاد٠ً َا ٜتِ سبطٗا بايكِٝ، نُؿّٗٛ اذتاد١ أٚ املعتكذ أٚ اال اٙ أٚ ايظ١ُ، 

َٚٔ أبشص ٖزٙ ارتـا٥ف: إٔ ايكِٝ َهتظب١ ٚيٝظت ؾطش١ٜ، ٚتتظِ بايزاتٝد١; ؾٗدٞ تتعًدل بطبٝعد١ ايؿدشد      

يب مبشٚس ايدضَٔ، ٖٚدٞ َعداْٞ زتدشد٠ ٚغدري ستظٛطد١ يف       تتُٝض باالطتكشاس ٚايجبات ايٓظنُا ٚسغبات٘ َٚٝٛي٘، 
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األؿٌ، ٚيهٓٗا َٔ املُهٔ إٔ تٓعهع ع٢ً طًٛنٝات األؾشاد يف ساي١ تبٓٝٗدا، ٚتعتدرب َكداٜٝع َٚٛدٗدات طدًٛن١ٝ      

ِ َدع بعلدٗا ايدبعض ٚتٓدتعِ يف تظًظدٌ             ايؿِٗ، نُدا تتدذاخٌ ايكٝد َ ثش٠ يف خٝاسات األؾدشاد ٚطدًٛنٝاتِٗ ٚعٛد

 . ٖشَٞ رظب أُٖٝتٗا 

( إٔ ؾهش٠ ْظل ايكِٝ اْبجكت ملَدٔ تـدٛس َد داٙ أْد٘ ال ميهدٔ دساطد١ قُٝد١        52، 1992ٜٚش٣ خًٝؿ١ )

َع١ٓٝ أٚ ؾُٗٗا مبعضٍ عٔ ايكِٝ األخش٣، ؾٗٓاى َذسز أٚ ْظل ٖشَٞ تٓتعِ ب٘ ايكِٝ َشتب١ سظب أُٖٝتٗا 

( إٔ ايكدِٝ يف ايؼخـد١ٝ اإلْظدا١ْٝ    553، 1995 نذ ناًل َٔ ؾخشٚ ٚايشٚبدٞ ) بايٓظب١ يًؿشد أٚ ادتُاع١مل. ٜٚ

تٓتعِ ملٚترتابط َع بعلٗا يف ْظل خاق بٗا ميجٌ ْظل ايكِٝ يذ٣ ايؿشد، ٜٚعرب ايٓظدل عدٔ أٚيٜٛدات قدِٝ     

ايؿشد تبعًا ألُٖٝتٗا يذٜ٘، سٝح ميهٔ إٔ ختتًـ دسد١ األ١ُٖٝ يهدٌ قُٝد١ َدٔ ؾدشد يؿدشد ٚؾكدًا ملعتكذاتد٘        

ٓاعات٘، َٚٔ زتتُع رخش ٚؾكًا يجكاؾت٘، نُا ميجٌ ْظل ايكِٝ دسدد١ ايجبدات ايٓظديب يكدِٝ ايؿدشد عدرب       ٚق

َشٚس ايضَٔ، ٚيف َٛاد١ٗ تػريات ب٦ٝت٘مل. إال إٔ ايجبات ايٓظيب يًٓظل ايكُٝٞ يذ٣ ايؿشد ال ٜعين بايلشٚس٠ 

            ٜ ٌ يف تشتٝدب ايٓظدل ايكُٝدٞ أٚ    أْد٘ غدري قابدٌ يًتػدٝري أٚ ايتشدٍٛ، بدٌ َدٔ املُهدٔ إٔ عتدذخ ْدٛع َدٔ ايتعدذ

َٓع١َٛ ايكِٝ يذ٣ ايؿدشد يف كد٤ٛ بعدض املدتػريات االدتُاعٝد١ ٚايٓؿظد١ٝ ٚايؼخـد١ٝ، ؾايؼدخف األعدضب          

َجاًل َٔ املُهٔ إٔ عتذخ تػٝري يف ْظك٘ ايكُٝٞ بعذ ايضٚاز رٝح تـبح بعض ايكِٝ أنجش أ١ُٖٝ أٚ أقٌ ضدا  

 قبٌ ايضٚاز. عًٝ٘ ناْت 

يذ٣ ايؿشد استبايًا ٚثٝكًا بجكاؾ١ اجملتُع ايظا٥ذ٠، األَش ايزٟ ظتعٌ َٔ ٜٚشتبط ايٓظل ايكُٝٞ 

تًو ايكِٝ َظ٦ٛي١ً َظ٦ٛي١ًٝ َباػدش٠ً عدٔ تطدٛس اجملتُعدات ٚ ا٥ٗدا; ؾهًُدا استكدت األْظدام ايكُٝٝد١ ضتدٛ           

تُدع  األؾلٌ ٚةظو أؾشاد اجملتُع بٗا، نًُا اقرتب اجملتُع َٔ ايتكذّ، نُا إٔ اْٗٝداس ايٓظدل ايكُٝدٞ يًُذ   

ٖٛ َدٔ َعداٖش ختًؿد٘، سٝدح تعٗدش زتُٛعد١ َدٔ ايكدِٝ ايظدًب١ٝ يتظدٛد يف اجملتُدع ٚحتدٌ بدذاًل َدٔ ايكدِٝ                

(. ٚتعذ امل طظات ايتع١ًُٝٝ بؼهٌ عداّ، َٚ طظدات ايتعًدِٝ ايعدايٞ ٚادتاَعدات      1998اإلظتاب١ٝ )ٚيؿ١، 

عاؿدش٠ يف ظدٌ حتدذٜات    بؼهٌ خاق، َٔ أِٖ األطًش١ اي  تعٍٛ عًٝٗا اجملتُعات يف اذتشٚب ايجكاؾ١ٝ امل

ايعٛمل١ ٚاالْؿتا  ايتهٓٛيٛدٞ ٚايجكايف ٚاي  تظتٗذف قِٝ اجملتُعات َٚباد٥ٗا األؿد١ًٝ. سٝدح ٜدش٣ نداًل     

( إٔ َشسًدد١ ايتعًددِٝ ادتدداَعٞ مبددا حتٜٛدد٘ َددٔ أْؼددط١ ٚبددشاَر شتتًؿدد١   2003َددٔ َتددٛيٞ ٚايعذُددٞ ٚبٓذددش ) 

أػذ املشاسٌ تأثريًا ٚقذس٠ً ع٢ً تشطٝخ ٚغشغ تظتٗذف تذسٜب ايطالب ٚتعًُِٝٗ ع٢ً بعض ايكِٝ تعترب َٔ 
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 ايكِٝ يًطًب١، ؾلاًل عٔ ايكذس٠ ع٢ً تػٝري ٚتعذٌٜ بعض ايكِٝ ضا ٜعطٞ يًذاَع١ أ١ُٖٝ َلاعؿ١. 

ْٚعشًا أل١ُٖٝ ايذٚس ايدزٟ تًعبد٘ ايكدِٝ عًد٢ َظدت٣ٛ األؾدشاد ٚاجملتُعدات; ؾكدذ اٖدتِ ايبداسجٕٛ           

ال إٔ تٓددٛع ايكددِٝ ٚتذاخًددٗا ؾُٝددا بٝٓٗددا ٚإَهاْٝدد١ إدساز مبظددأي١ تـددٓٝـ ايكددِٝ ٚؾددل اعتبدداسات َعٝٓدد١، إ

ايك١ُٝ ايٛاسذ٠ يف أنجش َٔ تـٓٝـ يًكِٝ، ٚاختالف األيش ايؿهشٜد١ ٚايبشجٝد١ ٚايؿًظدؿ١ٝ يهدٌ تـدٓٝـ،      

ٖزٙ ايتـٓٝؿات. سٝدح ؿدٓؿت ايكدِٝ     اب٢ٓ عًٝٗأد٣ إر تٓٛع تـٓٝؿات ايكِٝ ٚاختالف االعتباسات اي  ُت

قدِٝ ٚطدا١ًٝ٥ ٖٚدٞ ايكدِٝ ايد  ال تعدذ َكـدٛد٠ يدزاتٗا ٚإ دا يػاٜدات أبعدذ، ٚقدِٝ             ع٢ً أطاغ املكـذ إر 

ع٢ً أطاغ ػدذ٠ ايكُٝد١ إر   نزيو (. ٚؿٓؿت 1980غا١ٝ٥ ٖٚٞ ايكِٝ املكـٛد٠ ٚغا١ٜ يف سذ راتٗا )دٜاب، 

قِٝ ًَض١َ ٖٚٞ ايكِٝ ايٛادب االيتضاّ بٗدا ٜٚرتتدب عًد٢ َدٔ غتايؿٗدا ددضا٤ ػدذٜذ، ٚقدِٝ تؿلد١ًٝٝ ٖٚدٞ           

كِٝ اي  ُٜشؿض األؾشاد ع٢ً ايتُجٌ بٗا دٕٚ إيضاّ ٜٚرتتب ع٢ً شتايؿتٗا دضا٤ بظٝط، ٚقِٝ َجاي١ٝ ٖٚدٞ  اي

ايكِٝ اي  ٜتطًع األؾشاد إر ايتُجٌ بٗا ٚيهٔ ٜٛادٕٗٛ ؿعٛب١ يف حتكٝل ريو بؼهٌ دا٥دِ نكدِٝ ايتلدش١ٝ    

سك١ ٖٚٞ ايكِٝ امل قتد١ ٚايد  ال   (. نُا ؿٓؿت ايكِٝ ع٢ً أطاغ ايذٚاّ إر قِٝ عا2013ٚاإلٜجاس )ادتالد، 

تذّٚ يٜٛاًل ٚتعٗش ْتٝذ١ سذخ أٚ ظدشف َدا ٚتٓتٗدٞ بضٚايد٘، ٚقدِٝ دا٥ُد١ ٖٚدٞ ايكدِٝ ايد  تدذّٚ يؿدرت٠            

 (. 1980ي١ًٜٛ ٚتتٓاقًٗا األدٝاٍ ٚتـطبؼ بـبػ١ اإليضاّ )دٜاب، 

رباصتش ٜٚعتددرب تـددٓٝـ ايكددِٝ عًدد٢ أطدداغ امللددُٕٛ )احملتدد٣ٛ( يعددامل ايددٓؿع األملدداْٞ ايؼددٗري طدد 

ٚايدزٟ تتبٓدداٙ ايذساطدد١ اذتايٝد١ َددٔ أػددٗش تـدٓٝؿات ايكددِٝ، سٝددح ٜدش٣ إٔ ٖٓدداى طددت قددِٝ      

س٥ٝظ١ٝ، رٝح ملتٛدذ ٖزٙ ايكِٝ مجٝعٗا يف ْظل ايكِٝ يذ٣ نٌ ؾشد، غري أْٗا ختتًـ يف تشتٝبٗا َٔ ؾشد 

ـ   يف تشتٝددب أٚيٜٛدد١  رخددش يبكددًا يذسددد١ أُٖٝتٗددا، ٚتٛدددذ مجٝعٗددا أٜلددًا يف نددٌ زتتُددع غددري أْٗددا ختتًدد

 (، ٖٚزٙ ايكِٝ ٖٞ:554، 1995ايتُظو بٗا، ٚتذعُٝٗا َٔ زتتُع رخشمل )ؾخشٚ ٚايشٚبٞ، 

ٚتتُجٌ يف اٖتُداّ ايؿدشد باملعشؾد١    ٚتٛؿـ أسٝاًْا بايكِٝ ايع١ًُٝ أٚ املعشؾ١ٝ، : ايكِٝ ايٓعش١ٜ -1

ٗا ادتُايٝد١.  ٚتٓعُٝٗا، ٚانتؼاف سكا٥ل األػٝا٤ ٚايكٛاْق اي  حتهُٗدا دٕٚ االٖتُداّ بـدٛست   

ٚعاد٠ً َا ٜتُٝض األؾشاد ايدزٜٔ ٜلدعٕٛ ٖدزٙ ايكُٝد١ يف َشتبد١ً أعًدٞ َدٔ َشتبد١ غريٖدا َدٔ ايكدِٝ            

بٓعش٠ ْكذ١ٜ َٚٛكٛع١ٝ يسػٝا٤.

: ٚتتلُٔ اٖتُاّ ايؿشد باملٓؿع١ االقتـاد١ٜ ٚاملاد١ٜ، ٚايظعٞ إر نظب املاٍ ايكِٝ االقتـاد١ٜ -2
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تظدٜٛل ٚاطدتجُاس األَدٛاٍ ٚطد١ًًٝ يتشكٝدل أٖذاؾد٘، نُدا        ٚايجش٠ٚ ٚصٜادتٗا َتخزًا َدٔ اإلْتداز ٚاي  

أِْٗ دا٥ًُا َا ٜكُٕٝٛ األػٝا٤ ٚؾكًا ملٓؿعتٗا. 

: ٚتتُجٌ يف اٖتُاّ ايؿشد ٚتكذٜشٙ دتُاٍ األػٝا٤ ٚتهٜٛٓٗدا ٚتٓاطدكٗا، ٚيدٝع    ايكِٝ ادتُاي١ٝ -3

ٚيهٓد٘ عداد٠ َدا    بايلشٚس٠ إٔ ٜهٕٛ ايؿشد ايزٟ تتلح يذٜ٘ ٖزٙ ايك١ُٝ إٔ ٜهٕٛ ؾٓاًْا أٚ َبذعًا، 

ٜهٕٛ يذٜ٘ ايكذس٠ ع٢ً تزٚم ادتُاٍ ٚاإلبذاع يف شتتًـ ؿٛسٙ.

: ٚتتُجٌ يف اٖتُاّ ايؿدشد بايٓداغ ٚستبدتِٗ ٚاملٝدٌ ملظداعذتِٗ، ٚاإلسظداغ       ايكِٝ االدتُاع١ٝ -4

باإلػباع يكٝاَ٘ بزيو، دٕٚ إٔ ٜتخز َٔ َظاعذ٠ ايٓاغ ٚاالٖتُاّ بِٗ ٚط١ًٝ يػاٜات أخش٣.

َٚتابعدد١ األسددذاخ ُجددٌ يف َٝددٌ ايؿددشد يًُؼدداسن١ يف األْؼددط١ ايظٝاطدد١ٝ، : ٚتتايكددِٝ ايظٝاطدد١ٝ -5

ٚاٖتُاَ٘ بانتظاب ايك٠ٛ ٚايظًط١ ٚايظدٝطش٠، ٚايدتشهِ باألػدٝا٤ ٚاألػدخاق، نُدا      ايظٝاط١ٝ، 

ٜتـؿٕٛ بايشغب١ ٚايكذس٠ ع٢ً تٛدٝ٘ ارخشٜٔ، ٚايتشهِ يف َـا٥شِٖ.

ذات ايشٚس١ٝ ٚايذ١ٜٝٓ ٚايػٝب١ٝ، ٚايظدعٞ  : ٚتتلُٔ اٖتُاّ ايؿشد ٚتعًك٘ باملعتكايكِٝ ايذ١ٜٝٓ -6

ٚسا٤ سكا٥ل ايٛدٛد ٚأطشاس ايهٕٛ، ٚااليتضاّ باألسهاّ ايذ١ٜٝٓ ٚايعبادات طشًا ٚعال١ًْٝ )ادتدالد،  

 (.1995; ؾخشٚ ٚايشٚبٞ، 1980; دٜاب، 2013

 انذراسبت انسببمة
ٚاملعادتد١ َدٔ عدذ٠    ْعشًا التظاع َٝذإ دساط١ ايكِٝ; ؾكذ تٓاٚيت٘ ايعذٜذ َٔ ايذساطات بايبشح 

دٛاْب، ٚيزيو قاّ ايباسح مبشادع١ يًذساطات ايظابك١، ٚاختٝاس ايذساطات رات ايـ١ً املباػش٠ مبٛكٛع 

 ٚأٖذاف ايذساط١ اذتاي١ٝ، َٚٔ أبشص ٖزٙ ايذساطات َا ًٜٞ: 

ٚاي  ٖذؾت إر ايتعشف عًد٢ َـدؿٛؾ١ ايكدِٝ ايد  ٜتُجدٌ بٗدا        (1999دساط١ ايعتّٛ ٚخـا١ْٚ )

ٔ )يًب١ داَع ه١َْٛ  ريو ع٢ً ع١َٓٝ  عالقتٗا ببعض املتػريات،ٚ  ٍ ايبٝت،ٚ  ٔ أبشص ايٓتا٥ر اي  ١238 آ َ بشٛثًا،ٚ   َ)

          ١ ايظٝاطٝد املعشؾٝد١ٚ  ِ االدتُاعٝد١ٚ  ِ ايذٜٓٝد١ ددا٤ت يف املشتبد١ األٚر، تًتٗدا ايكٝد ٕ ايكٝد تٛؿًت إيٝٗا ايذساط١ أ

تدا٥ر ايذس    االقتـاد١ٜ ع٢ً ايتٛايٞ، نُدا أظٗدشتْ  د ؾدشٚم رات داليد١ إسـدا١ٝ٥ تعدض٣ ملدتػري        ٚادتُاي١ٝٚ  دٛد اطد١ٚ 

ادتُاي١ٝ يـا  اإلْاخ،  ِ املعشؾ١ٝٚ  ٞ ايكٝ زتاي االقتـاد١ٜ يـا  ايزنٛس،ٚ  ِ ايظٝاط١ٝٚ  ٞ ايكٝ ادتٓع يف زتاي

د   دٛد تا٥ر ايذساط١ إرٚ  االدتُاع١ٝ تبعاً ملتػري ادتٓع. نزيو أػاستْ  ِ ايذ١ٜٝٓٚ  دٛد ؾشٚم يف زتايٞ ايكٝ ٚعذّٚ 



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿع

 داَع١ املٓٝا –ايرتب١ٝ ن١ًٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ِ ايذٜٓٝدد١       ؾدشٚم ر  ٞ يف ايكٝد ١ األٚيدد ١ ايذساطٝد ريددو يـدا  ايظدٓد  ٚ١ ١ ايذساطٝد ات داليدد١ إسـدا١ٝ٥ تبعدداً ملدتػري ايظدٓد

يـا  ايظ١ٓ ايذساط١ٝ ايجايج١ يف  زتاٍ ايكِٝ ايظٝاط١ٝ.   ٚادتُاي١ٝ،ٚ 

إر ايتعددشف عًدد٢ ٚاقددع ايبٓددا٤ ايكُٝددٞ يددذ٣ يًبدد١ ادتاَعددات       (2003ٖٚددذؾت دساطدد١ قُشٝدد١ )  

ٝل أٖذاف ايذساط١، قاَت ايباسج١ بتطبٝدل َكٝداغ سٚندٝؽ املعدشب يًكدِٝ عًد٢ عٝٓد١        ايؿًظط١ٝٓٝ، ٚيتشك

( يايبًا ٚيايب١ً َٔ يالب ثالخ داَعات ؾًظدط١ٝٓٝ، سٝدح أػداست ْتدا٥ر ايذساطد١ إر إٔ      700بًؼ سذُٗا )

    ٔ  أؾددشاد عٝٓدد١ ايذساطدد١ أعطددٛا أُٖٝدد١ أنجددش يًكددِٝ ايػا٥ٝدد١ ايتايٝدد١: ايتددذٜٔ، ٚايعُددٌ يًٝددّٛ ارخددش، األَدد

األطشٟ، ٚاسرتاّ ايزات، ؾُٝدا ددا٤ت ايكدِٝ ايػا٥ٝد١ ايتايٝد١ نأقدٌ أُٖٝد١: االعدرتاف االدتُداعٞ، عدامل           

ٜظٛدٙ ادتُاٍ، ٚاملتع١ ٚايظشٚس. ٚأعط٢ أؾشاد ع١ٓٝ ايذساط١ أ١ُٖٝ أنجش يًكِٝ ايٛطا١ًٝ٥ ايتاي١ٝ: يُٛ  

ٌ أُٖٝد١: ٜعتُدذ عًٝد٘ يف حتُدٌ     َٚهاؾح، َتؿتح ايعكٌ، ٚايـذم، ؾُٝا دا٤ت ايكدِٝ ايٛطدا١ًٝ٥ ايتايٝد١ نأقد    

َطٝع. نُا نؼؿت ْتا٥ر ايذساط١ إر عذّ ٚدٛد ؾشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ يف ٚاقع ايبٓا٤ ايكُٝٞ ٚاملظ٦ٛي١ٝ، 

يذ٣ يًبد١ ادتاَعدات ايؿًظدط١ٝٓٝ تعدض٣ ملدتػريات ادتدٓع، ٚايهًٝد١، َٚهدإ ايظدهٔ، ٚاملظدت٣ٛ األندادميٞ،            

 إر ارتاسز.  ٚاملظت٣ٛ ايتعًُٝٞ يسّ، ٚاملعذٍ ايرتانُٞ، ٚايظؿشٚدخٌ األطش٠، ٚاملظت٣ٛ ايتعًُٝٞ يسب، 

إر ايتعددشف عًدد٢ ايكددِٝ ايرتبٜٛدد١ املددذعا٠ يددذ٣ عٝٓدد١ عؼددٛا١ٝ٥  (2008ٚطددعت دساطدد١ املخضَٚددٞ )

( َٔ يًب١ داَع١ ايضسقا٤ األ١ًٖٝ، َٔ ٚد١ٗ ْعش ايطًب١ أْؿظِٗ، ٚيتشكٝل أٖذاف ايذساط١، 546قٛاَٗا )

( قُٝد١ تشبٜٛد١ َٛصعد١ عًد٢ أسبعد١ زتداالت، ٚقدذ أظٗدشت         63اطتبا١ْ اػتًُت ع٢ً )قاّ ايباسح بتطٜٛش 

ْتا٥ر ايذساط١ إٔ ادعا٤ ضاسط١ يًب١ داَعد١ ايضسقدا٤ األًٖٝد١ يًكدِٝ ايرتبٜٛد١ ناْدت إظتابٝد١، ٚبذسدد١         

        ٞ  َشتؿع١ دذًا ع٢ً َععِ ؾكشات أدا٠ ايذساط١، ٚقدذ ددا٤ت ايكدِٝ ايرتبٜٛد١ املدذعا٠ ٚؾدل ايرتتٝدب ايتٓداصي

ارتٞ: ايكِٝ ايؿهش١ٜ ٚايعكذٜد١، ايكدِٝ االدتُاعٝد١، ايكدِٝ ادتُايٝد١، ايكدِٝ االقتـداد١ٜ. نُدا أػداست          

ْتددا٥ر ايذساطدد١ إر عددذّ ٚدددٛد ؾددشٚم رات داليدد١ إسـددا١ٝ٥ يف ايكددِٝ ايرتبٜٛدد١ املددذعا٠ يددذ٣ أؾددشاد عٝٓدد١     

تُاعٝد١، ٚٚددٛد ؾدشٚم رات    ايذساطٞ، ٚاذتاي١ االقتـاد١ٜ، ٚايب٦ٝد١ االد  ٣ايذساط١ تعض٣ ملتػريات املظتٛ

 دالي١ إسـا١ٝ٥ يف ايكِٝ ايرتب١ٜٛ املذعا٠ تعض٣ ملتػري ايهًٝات يـا  يًب١ ن١ًٝ ارداب.

دساط١ ٖذؾت إر  ٚأدش٣ نالً َٔ سدإ ٚدٛطٛاَٞ 

ٓذٜد١، سٝدح   ايهؼـ عٔ َٓع١َٛ ايكِٝ يذ٣ ايزنٛس ٚاإلْاخ َٔ ايطًبد١ ادتداَعٝق يف إسدذ٣ ادتاَعدات اهل    



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿع

 داَع١ املٓٝا –ايرتب١ٝ ن١ًٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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( يايبًا ٚيايب١ً، سٝح أػاست ْتا٥ر ايذساط١ إٔ تشتٝب َٓع١َٛ ايكِٝ يذ٣ 142تهْٛت ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ )

ايزنٛس دا٤ ٚؾل ايرتتٝب ايتٓاصيٞ ارتٞ: ايكدِٝ االقتـداد١ٜ، ايكدِٝ ايٓعشٜد١، ايكدِٝ ايظٝاطد١ٝ، ايكدِٝ        

ايكِٝ يذ٣ اإلْاخ ٚؾل ايرتتٝدب ايتٓداصيٞ    ادتُاي١ٝ، ايكِٝ االدتُاع١ٝ، ايكِٝ ايذ١ٜٝٓ، ؾُٝا دا٤ تشتٝب

ارتٞ: ايكِٝ ايٓعش١ٜ، ايكِٝ االقتـاد١ٜ، ايكِٝ ادتُاي١ٝ، ايكِٝ ايظٝاط١ٝ، ايكِٝ االدتُاع١ٝ، ايكدِٝ  

ايذ١ٜٝٓ. ٚأظٗشت ْتا٥ر ايذساط١ ٚدٛد ؾشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ يف ايكِٝ ادتُاي١ٝ تعض٣ ملتػري ادتدٓع،  

شٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ يف ايكدِٝ االقتـداد١ٜ، ٚايكدِٝ ايٓعشٜد١، ٚايكدِٝ      ٚيـا  اإلْاخ، ٚعذّ ٚدٛد ؾ

 ايظٝاط١ٝ، ٚايكِٝ االدتُاع١ٝ، ٚايكِٝ ايذ١ٜٝٓ تعض٣ ملتػري ادتٓع. 

بذساط١ ٖذؾت إر ايهؼـ عٔ دسد١ ضاسط١ ايكِٝ يذ٣ يًبد١ ادتاَعدات    (2015ٚقاَت ايعُشٟ )

تطٜٛش اطتبا١ْ ٚتطبٝكٗا ع٢ً ع١ٓٝ عؼدٛا١ٝ٥ َهْٛد١   األسد١ْٝ، ٚيتشكٝل ٖذف ايذساط١، قاَت ايباسج١ ب

( يايبًا ٚيايب١ً َٔ يًب١ ادتاَع١ األسد١ْٝ ٚداَع١ عُإ األ١ًٖٝ، سٝح بٝٓت ْتا٥ر ايذساط١ إٔ 1191َٔ )

دسد١ ضاسط١ ايطًب١ جملاالت ايكِٝ نهٌ ناْت َشتؿع١، ٚددا٤ تشٜبٗدا َدٔ سٝدح دسدد١ املُاسطد١ نُدا ًٜدٞ:         

  ِ ِ االقتـداد١ٜ. نُدا ديدت           ايكِٝ ايؿهش١ٜ، ايكٝد ِ ادتُايٝد١، ٚأخدريًا ايكٝد ١، ايكٝد ِ ايظٝاطٝد االدتُاعٝد١، ايكٝد

١ تعدض٣               ِ االدتُاعٝد١ ٚايظٝاطٝد د ؾدشٚم دايد١ إسـدا٥ًٝا يف دسدد١ ضاسطد١ ايطًبد١ يًكٝد ْتدا٥ر ايذساطد١ إر ٚدٛد

ٛع ايه١ًٝ، يـا  ايهًٝات اإلْظا١ْٝ، ٚٚدٛد ؾشٚم داي١ إسـا٥ًٝا تعدض٣ ملدتػري ا   ع، يـدا  اإلْداخ    ملتػريْ  دتٓد

تتعًل بذسد١ ضاسطتِٗ يًكِٝ ايؿهش١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ، ؾلاًل عٔ ٚدٛد ؾشٚم داي١ إسـا٥ًٝا تعدض٣ ملدتػري املظدت٣ٛ    

 ٚايعكا٥ذ١ٜ. ايذساطٞ، يـا  يًب١ ايظ١ٓ األٚيٞ تتعًل بذسد١ ضاسطتِٗ يًكِٝ ايؿهش١ٜ

ٛ  (2017ٚأدددش٣ ايشًٜٚددٞ ) َدد١ ايكددِٝ يددذ٣ يًبدد١ نًٝدد١  دساطدد١ ٖددذؾت إر ايتعددشف عًدد٢ ٚاقددع َٓع

ايرتب١ٝ ٚارداب جباَع١ اذتذٚد ايؼُاي١ٝ يف ك٤ٛ ايتشذٜات املعاؿش٠، باإلكاؾ١ إر ايتعشف ع٢ً ايؿشٚم 

يف َٓع١َٛ ايكِٝ تبعًا ملتػري ادتٓع، ٚاملعذٍ ايرتانُٞ، ٚايتخـدف، ٚيتشكٝدل أٖدذاف ايذساطد١، اطدتخذّ      

تبا١ْ َعذيد١ عًد٢ َٓدٛاٍ َكٝداغ )أيبدٛست ٚصَال٥د٘(       ايباسح املدٓٗر ايٛؿدؿٞ املظدشٞ، سٝدح ب تطبٝدل اطد      

( يايبدًا ٚيايبد١ً، ٚأطدؿشت ْتدا٥ر ايذساطد١ عدٔ َظدت٣ٛ َتٛطدط         290يًكِٝ، ٚريو عًد٢ عٝٓد١ َهْٛد١ َدٔ )    

يٛاقع َٓع١َٛ ايكِٝ يذ٣ ع١ٓٝ ايذساط١ بؼهٌ عاّ، سٝدح ددا٤ زتداٍ ايكدِٝ ايذٜٓٝد١ ٚايكدِٝ االدتُاعٝد١        

ايكدِٝ ايظٝاطد١ٝ، ٚايكدِٝ ايٓعشٜد١، ٚايكدِٝ االقتـداد١ٜ، ٚايكدِٝ        مبظت٣ٛ َشتؿع، بُٝٓا دا٤ت زتداالت  



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿع

 داَع١ املٓٝا –ايرتب١ٝ ن١ًٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ادتُاي١ٝ مبظدت٣ٛ َتٛطدط. نُدا نؼدؿت ْتدا٥ر ايذساطد١ عدٔ ٚددٛد ؾدشٚم رات داليد١ إسـدا١ٝ٥ تبعدًا ملدتػري              

ادتٓع، يـا  اإلْاخ يف ايكِٝ ادتُاي١ٝ، ٚيـا  ايزنٛس يف ايكِٝ ايظٝاطد١ٝ، ٚٚددٛد ؾدشٚم رات داليد١     

تػري املعذٍ ايرتانُدٞ، يـدا  ايطًبد١ رٟٚ املعدذالت املشتؿعد١ يف زتداٍ ايكدِٝ ادتُايٝد١،         إسـا١ٝ٥ تبعًا مل

ٚٚدٛد ؾشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ تبعًا ملتػري ايتخـدف، يـدا  ختــدات ايرتبٝد١ ارتاؿد١، ٚايذساطدات       

 اإلطال١َٝ، ٚايًػ١ ايعشب١ٝ يف زتاٍ ايكِٝ ايذ١ٜٝٓ.

ايكِٝ ايرتب١ٜٛ املُاسط١ يذ٣ يًب١ داَعد١ اجملُعد١ يف   إر َعشؾ١  (2018ٖٚذؾت دساط١ اذتشبٞ )

( ؾكدش٠  33املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ، ٚيتشكٝل ٖذف ايذساط١، قداّ ايباسدح بتطدٜٛش اطدتبا١ْ َهْٛد١ َدٔ )      

َٛصع١ ع٢ً أسبع١ زتاالت تؼٌُ ايكِٝ ايذ١ٜٝٓ، ٚايكِٝ االدتُاع١ٝ، ٚايكِٝ املعشؾ١ٝ، ٚايكِٝ ايظٝاط١ٝ، 

( يايبًا ٚيايب١ً، ٚأطؿشت ْتا٥ر ايذساطد١ عدٔ دسدد١ ضاسطد١     645عؼٛا١ٝ٥ قٛاَٗا )ٚتطبٝكٗا ع٢ً ع١ٓٝ 

َشتؿعدد١ يددذ٣ عٝٓدد١ ايذساطدد١ عًدد٢ ايكددِٝ ايرتبٜٛدد١ نهددٌ، ٚيف مجٝددع اجملدداالت، باطددتجٓا٤ زتدداٍ ايكددِٝ         

ايظٝاط١ٝ ٚايز٣ سـٌ ع٢ً دسد١ ضاسط١ َتٛطط١، نُا أٚكشت ْتا٥ر ايذساط١ إر عدذّ ٚددٛد ؾدشٚم رات    

 سـا١ٝ٥ يف دسد١ ضاسط١ ايكِٝ ايرتب١ٜٛ تعض٣ ملتػريٟ ادتٓع ٚاملظت٣ٛ ايذساطٞ.دالي١ إ

بذساط١ ٖذؾت ملعشؾ١ تشتٝب األْظام ايكُٝٝد١ َدٔ    (2019ٚيف دساط١ سذٜج١، قاَت ايؼٛعتات )

سٝح دسد١ أُٖٝتٗا، ٚبٝإ أثش َتػريٟ ادتٓع ٚايتخـف، ٚيتشكٝل أٖذاف ايذساط١; اطدتخذَت ايباسجد١   

( ؾكدش٠ َٛصعد١ً عًد٢ جمدع زتداالت، ٚريدو عًد٢        63ؿٞ ايتشًًٝٞ، ٚيٛست اطتبا١ْ َه١ْٛ َدٔ ) املٓٗر ايٛؿ

( يايبدًا ٚيايبد١ً َددٔ يًبد١ ادتاَعد١ األملاْٝدد١ األسدْٝد١. أظٗدشت ْتددا٥ر       350عٝٓد١ عؼدٛا١ٝ٥ بًدؼ قٛاَٗددا )   

٢ ايٓشدٛ  ايذساط١ إٔ تشتٝب األْظام ايك١ُٝٝ َدٔ سٝدح دسدد١ أُٖٝتٗدا تٓاصيٝدًا يدذ٣ أؾدشاد ايعٝٓد١ ددا٤ عًد          

ارتدٞ: ايكدِٝ ايذٜٓٝد١، ايكدِٝ االدتُاعٝد١، ايكدِٝ ايظٝاطد١ٝ، ايكدِٝ ايعًُٝد١، ايكدِٝ االقتـداد١ٜ. نُددا            

أظٗددشت ايٓتددا٥ر عددذّ ٚدددٛد ؾددشٚم دايدد١ إسـددا٥ًٝا يف ايذسددد١ ايهًٝدد١ يرتتٝددب األْظددام ايكُٝٝدد١، ٚايكددِٝ    

 ٓ ع، ٚٚددٛد ؾدشٚم دايد١ إسـدا٥ًٝا     االقتـاد١ٜ، ٚايظٝاط١ٝ، ٚايع١ًُٝ يذ٣ ع١ٓٝ ايذساط١ تعض٣ ملتػري ادتد

يف ايكِٝ ايذ١ٜٝٓ، تعض٣ ملتػري ادتٓع، ٚيـدا  اإلْداخ، ٚيف ايكدِٝ االدتُاعٝد١ يـدا  ايدزنٛس. ندزيو        

أػدداست ايٓتددا٥ر إر ٚدددٛد ؾددشٚم دايدد١ إسـددا٥ًٝا يددذ٣ ايطًبدد١ يف ايكددِٝ ايظٝاطدد١ٝ، ٚايكددِٝ االقتـدداد١ٜ،    

 يتخـف، يـا  يًب١ ايهًٝات ايع١ًُٝ.ٚايكِٝ ايذ١ٜٝٓ، ٚايكِٝ ايع١ًُٝ تبعًا ملتػري ا
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 انحؼهُك ػهً انذراسبت انسببمة
 ؾُٝا ًٜٞ تعًٝل ع٢ً ايذساطات ايظابك١ َٚٛقع ايذساط١ اذتاي١ٝ َٓٗا:

ٖذؾت بعض ايذساطات ايظابك١ إر َعشؾ١ دسد١ ةجدٌ األْظدام ايكُٝٝد١ ٚتشتٝبٗدا يدذ٣ ايطًبد١، َٚدٔ         -

(، 2008(، دساطدد١ املخضَٚددٞ )2003(، دساطدد١ قُشٝدد١ )1999ٖددزٙ ايذساطددات: دساطدد١ ايعتددّٛ ٚخـددا١ْٚ )

(، دساطد١  2015، دساطد١ ايعُدشٟ )  دساط١ سددإ ٚدٛطدٛاَٞ   

( إر َعشؾدد١ تشتٝددب 2019(، ؾُٝددا ٖددذؾت دساطدد١ ايؼددٛعتات ) 2018(، دساطدد١ اذتشبددٞ )2017ايشًٜٚددٞ )

 األْظام ايك١ُٝٝ رظب دسد١ أُٖٝتٗا يذ٣ ايطًب١.

شّ األْظام ايك١ُٝٝ يذ٣ ايطًبد١،  ا - ععِ ايذساطات ايظابك١ يف نٕٛ ايكِٝ ايذ١ٜٝٓ تأتٞ يف ق١ُٖ  تا٥رَ  تؿكتْ 

خـا١ْٚ )  ّٚ ٙ ايذساطات: دساط١ ايعتٛ ز  ٖٔ َٚ1999( ٞ ٞ )2008(، دساط١ املخضَٚ ٞ 2017(، دساط١ ايشًٜٚ (، اذتشب

ِ االقتـاد١ٜ يذ٣ ايز2019(، ايؼٛعتات )2018) ِ ايٓعشٜد١ يدذ٣ اإلْداخ يف قُد١     (، ؾُٝا دا٤ت ايكٝ ايكٝ نٛس،ٚ 

 ٞ دٛطٛاَ  ٕٚ  .تشتٝب األْظام ايك١ُٝٝ يف دساط١ سدا

اختًؿت ْتا٥ر ايذساطات ايظدابك١ يف أثدش َدتػري ادتدٓع عًد٢ تشتٝدب األْظدام ايكُٝٝد١ يدذ٣ ايطًبد١،            -

ًٝا تعدض٣ ملدتػري ادتدٓع، نذساطد١     سٝح أػاست ْتا٥ر بعدض ايذساطدات إر عدذّ ٚددٛد ؾدشٚم دايد١ إسـدا٥       

(، يف سدق أػداست ْتدا٥ر بعدض ايذساطدات إر ٚددٛد ؾدشٚم دايد١         2018(، ٚدساط١ اذتشبدٞ ) 2003قُش١ٝ )

(، دساطددد١ سددددإ ٚدٛطدددٛاَٞ   1999إسـدددا٥ًٝا تعدددض٣ ملدددتػري ادتدددٓع، نذساطددد١ ايعتدددّٛ ٚخـدددا١ْٚ )     

 (.2019عتات )(، ٚدساط١ ايؼ2017ٛ، ٚدساط١ ايشًٜٚٞ )

تا٥ر ايذساطات ايظابك١ يف أثش َتػري املظت٣ٛ ايذساطٞ ع٢ً تشتٝب األْظام ايك١ُٝٝ يذ٣ ايطًبد١،   - اختًؿتْ 

تا٥ر بعض ايذساطات إر عذّ ٚدٛد ؾشٚم داي١ إسـا٥ًٝا تعض٣ ملتػري املظدت٣ٛ ايذساطدٞ، نذساطد١     سٝح أػاستْ 

د ؾددشٚم دايدد١    (، يف سددق أ2018(، ٚدساطدد١ اذتشبددٞ ) 2008املخضَٚددٞ ) تددا٥ر بعددض ايذساطددات إر ٚددٛد ػدداستْ 

 (.2015ايعُشٟ ) (، ٚدساط1999١إسـا٥ًٝا تعض٣ ملتػري املظت٣ٛ ايذساطٞ، نذساط١ ايعتّٛ ٚخـا١ْٚ )

تتؼاب٘ ايذساط١ اذتاي١ٝ َع ايذساطدات ايظدابك١ يف تٓاٚهلدا ملٛكدٛع األْظدام ايكُٝٝد١ يدذ٣ ايطًبد١،          -

ذساطات ايظابك١ يف ستاٚيتٗا ايتعشف ع٢ً ٚاقع ايٓظل ايكُٝٞ يدذ٣  ؾُٝا تٓؿشد ايذساط١ اذتاي١ٝ عٔ اي
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 يًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ األطاط١ٝ بذٚي١ ايهٜٛت.

اطتؿادت ايذساط١ اذتاي١ٝ َٔ ايذساطات ايظدابك١ يف إعدذاد أدا٠ ايذساطد١، نُدا اطدتؿادت َدٔ ارتًؿٝد١         -

 ا٥ذٗا.ايٓعش١ٜ هلزٙ ايذساطات يتعُٝل ايؿِٗ سٍٛ َٛكٛع ايذساط١، ٚتؿظري ْت

إجزاءات انذراسة:
 :َٓٗر ايذساط١ -أ

ايباسح يف َعادتت٘ ملؼه١ً ايذساط١ اذتاي١ٝ ع٢ً املٓٗر ايٛؿؿٞ ايزٟ ملٜعتُذ عًد٢ دساطد١    اعتُذ

ايٛاقع أٚ ايعاٖش٠ نُا تٛدذ يف ايٛاقع، ٜٚٗتِ بٛؿؿٗا ٚؿؿًا دقٝكًا َٔ خالٍ ايتعبري ايٓٛعٞ ايزٟ ٜـدـ  

 ايهُدٞ ايدزٟ ٜعطدٞ ٚؿدؿًا سقُٝدًا ٜٛكدح َكدذاس أٚ سذدِ ايعداٖش٠مل          ايعاٖش٠ ٜٚٛكح خـا٥ـدٗا، أٚ ايتعدبري  

 (; ٚريو ملٓاطبت٘ يطبٝع١ ايذساط١ اذتاي١ٝ ٚأٖذاؾٗا. 74، 2007)عباغ ٚآخشٕٚ، 

 :زتتُع ايذساط١ -ب

تهٕٛ زتتُع ايذساط١ َٔ مجٝع يًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ األطاطد١ٝ يف ايؿـدٌ ايـدٝؿٞ يًعداّ ايذساطدٞ      

%(، 24,8( يايبدًا بٓظدب١ )  5749(، َٛصعق ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: )23193ِ )، ٚايبايؼ عذد2018-2019ٖ

 %(.75,2( يايب١ً بٓظب١ )15444ٚ)

: ع١ٓٝ ايذساط١ -ز

ن١ًٝ ايرتب١ٝ األطاطد١ٝ، ب اختٝداسِٖ   يًب١ يايبًا ٚيايب١ً َٔ  (713) تهْٛت ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ

( ٜٛكدح تٛصٜدع   1تُع ايذساط١، ٚدذٍٚ )َٔ زت (3,07) بايطشٜك١ ايعؼٛا١ٝ٥ ايبظٝط١، ٚميجًٕٛ َا ْظبت٘

 ايع١ٓٝ ٚؾكًا ملتػريات ايذساط١.

 ( 1جذول )
 جىسَغ أفزاد انؼُنة وفمًب ملحغريات انذراسة

 اننسبة املئىَة انحكزار فئبت املحغري املحغري
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 اننسبة املئىَة انحكزار فئبت املحغري املحغري

 :أدا٠ ايذساط١ -د

يتشكٝل أٖذاف ايذساطد١ اذتايٝد١ املتُجًد١ يف ايهؼدـ عدٔ ٚاقدع ايٓظدل ايكُٝدٞ يدذ٣ يًبد١ نًٝد١            

     ّ ، ايرتبٝد١ األطاطدد١ٝ، ٚبعدذ االيددالع عًد٢ األدب ايرتبددٟٛ ٚايذساطددات ايظدابك١ املتعًكدد١ بدايكِٝ بؼددهٌ عددا

( ؾكدش٠ تتلدُٔ   56ٚايٓظل ايكُٝٞ خاؿ١ً، قاّ ايباسح بإعدذاد اطدتبا١ْ تهْٛدت يف ؿدٛستٗا األٚيٝد١ َدٔ )      

طت١ زتاالت، ٖٞ: زتداٍ ايكدِٝ ايٓعشٜد١، ٚزتداٍ ايكدِٝ االقتـداد١ٜ، ٚزتداٍ ايكدِٝ ادتُايٝد١، ٚزتداٍ           

بددأدٚات بعددض  ايكددِٝ االدتُاعٝدد١، ٚزتدداٍ ايكددِٝ ايظٝاطدد١ٝ، ٚزتدداٍ ايكددِٝ ايذٜٓٝدد١، ٚريددو باالطددتعا١ْ  

    ِ ٔ أٖدد َدد إكدداؾ١ ؾكددشات أخددشٟ،ٚ  ٌ ايددبعض ارخددش،ٚ  تعددذٜ ايذساطددات ايظددابك١، سٝددح ب األخددز بددبعض ايؿكددشات،ٚ 

  ( ٞ ٟ )2008ايذساطددات ايدد  ب االطددتعا١ْ بأدٚاتٗددا دساطدد١ املخضَٚدد دساطدد١ ايعُددش عتات 2015(،ٚ  دساطدد١ ايؼدٛد  ٚ،)

تدذس (. 2019) صًْاَ  ٔ ؾكشات االطتبا١ْٚ  اقدع ايٓظدل        ٚب إعطا٤ نٌ ؾكش٠َ  ٞ يكٝداغٚ  ِ يٝهدشت ارتُاطد ؾكداً يظًد دًاٚ 

ٛ ايتدايٞ: بذسدد١ ندبري٠ ددذاً )         دسددات(،   4دسددات(، بذسدد١ ندبري٠ )    5ايكُٝٞ يذ٣ أؾشاد عٝٓد١ ايذساطد١ عًد٢ ايٓشد

تٛطط١ )  )دسد١ ٚاسذ٠(.  دسدات(، بذسد١ ق١ًًٝ )دسدتإ(، بذسد١ ق١ًًٝ دذًا 3بذسد١َ 

 ب اطتخذاّ املعٝاس ارتٞ:ٝهشت ارتُاطٞ، ٚيتشذٜذ يٍٛ خالٜا َكٝاغ يٚيتشذٜذ 

 عذد املظتٜٛات÷ دسد١ االطتذاب١ ايذْٝا(  –املعٝاس = )دسد١ االطتذاب١ ايعًٝا 

أقددٌ قُٝدد١ يف املكٝدداغ ٚريددو     إر(، ٚبعددذ ريددو أكددٝؿت ٖددزٙ ايكُٝدد١    1,33= ) 3( ÷ 4=1-5املعٝدداس = )

( ٜٛكح دسد١ ةجدٌ  2الٜا األخش٣، ٚدذٍٚ )يتشذٜذ اذتذ األع٢ً هلزٙ ارت١ًٝ، ٖٚهزا بايٓظب١ يبك١ٝ ارت

 ع١ٓٝ ايذساط١ يسْظام ايك١ُٝٝ ٚؾكًا يًُتٛططات اذتظاب١ٝ.



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿع

 داَع١ املٓٝا –ايرتب١ٝ ن١ًٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ( 2جذول )
 درجة متثم ػُنة انذراسة نألنسبق انمُمُة وفمًب نهمحىسطبت احلسببُة

 املحىسط احلسببٍ درجة انحمثم

دا صذق األ
     )ؿذم احملهُق( ايـذم ايعاٖشٟأٚال: 

           ّ ارتدربا٤ املتخــدق يف ايعًٛد ٔد احملهُدقٚ  ا عًد٢ زتُٛعد١َ  ٔ ؿدذم أدا٠ ايذساطد١، ب عشكٗد يًتشكلَ 

ٔ طددال١َ       دد ريددو يًتأنددذَ   ٚ١ ٦ٝدد١ ايتددذسٜع بهًٝدد١ ايرتبٝدد١ األطاطدٝد ٔ أعلددا٤ٖ  دد ايذٜٓٝدد١َ  االدتُاعٝدد١ٚ  ايرتبٜٛدد١ٚ 

َ ،    ايـٝاغ١ ايًػ١ٜٛ يًؿكشات،ٚ  ٞ إيٝ٘د ٟ تٓتُد ٍ ايدز السعدات ايظداد٠ احملهُدق،      ٓاطب١ ايؿكشات يًُذا ٚبٓدا٤  عًد٢َ 

ع تعذٌٜ ؿٝاغ١ب إدشا٤ ايتعذٜالت ايالص١َ  جمع ؾكشات.  ، سٝح ب االستؿاظ جبُٝع ايؿكشاتَ 

 ؿذم االتظام ايذاخًٞثاًْٝا: 

ندٌ ؾكدش٠   بدق  اط ب ايتشكل َٔ ؿذم االتظام ايذاخًٞ يالطتبا١ْ عٔ يشٜل إظتاد َعاٌَ االستب

ايذسد١ ايه١ًٝ يًُذاٍ ايزٟ تٓتُٞ إيٝ٘، َع بٝإ َظت٣ٛ ايذالي١ ٚريو ع٢ً ع١ٓٝ اطتطالع١ٝ َه١ْٛ َدٔ  ٚ

 ( ٜٛكح ريو.3( يايبًا ٚيايب١ً َٔ زتتُع ايذساط١، َٚٔ خاسز ع١ٓٝ ايذساط١، ٚدذٍٚ )54)

 ( 3جذول )
 نحمٍ إنُهانذٌ ج نهمجبلمؼبمم االرجببط بني انؼببرات وانذرجة انكهُة 

رلم 
 انؼببر 

مؼبمم 
 االرجببط 

رلم 
 انؼببر 

مؼبمم 
 االرجببط 

رلم 
 انؼببر 

مؼبمم 
 االرجببط 

رلم 
 انؼببر 

مؼبمم 
 االرجببط 

1 0,380** 15 0,619** 29 0,576** 43 0,777** 

2 0,309* 16 0,688** 30 0,478** 44 0,695** 

3 0,782** 17 0,701** 31 0,636** 45 0,660** 

4 0,808** 18 0,542** 32 0,680** 46 0,536** 



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿع

 داَع١ املٓٝا –ايرتب١ٝ ن١ًٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 

 

 
 ّّ  20192019  أنتٛبشأنتٛبش––ايشابع ايشابع اجملًذ ايشابع ٚايجالثٕٛ/ ايعذد اجملًذ ايشابع ٚايجالثٕٛ/ ايعذد - تـذسٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املٓٝا

http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx

 

رلم 
 انؼببر 

مؼبمم 
 االرجببط 

رلم 
 انؼببر 

مؼبمم 
 االرجببط 

رلم 
 انؼببر 

مؼبمم 
 االرجببط 

رلم 
 انؼببر 

مؼبمم 
 االرجببط 

5 0,529** 19 0,661** 33 0,701** 47 0,723** 

6 0,573** 20 0,482** 34 0,525** 48 0,605** 

7 0,718** 21 0,597** 35 0,667** 49 0,659** 

8 0,592** 22 0,680** 36 0,754** 50 0,768** 

9 0,698** 23 0,443** 37 0,625** 51 0,708** 

10 0,511** 24 0,732** 38 0,634** 52 0,655** 

11 0,475** 25 0,602** 39 0,376** 53 0,643** 

12 0,515** 26 0,788** 40 0,530** 54 0,563** 

13 0,570** 27 0,685** 41 0,527** 55 0,790** 

14 0,641** 28 0,526** 42 0,694** 56 0,422** 

 (α0,01) ايذالي١ ٣عٓذ َظتٛ إسـا٥ٝا** داي١     

 (α0,05) ايذالي١ ٣عٓذ َظتٛ إسـا٥ٝاداي١ *      

دايد١ َدٔ سٝدح استبايٗدا باجملداٍ ايدزٟ تٓتُدٞ         ٠ٜتلح َٔ ادتذٍٚ ايظابل إٔ مجٝع ؾكدشات األدا 

 إيٝ٘، ضا ٜذٍ ع٢ً ؿذم االتظام ايذاخًٞ يسدا٠.

ثببت األدا  -
ٍ ايبٝاْات اي  مج ٔ خال ٔ ثبات أدا٠ ايذساطد١  َ ٔ ايع١ٓٝ االطتطالع١ٝ طابك١ ايزنش، ؾكذ ب ايتشكلَ  عتَ 

 ٍ ٔ خال َ( ٍ دذٚ يسدا٠ نهٌ،ٚ  ٔ زتاالت األدا٠ٚ   ٍَ ٌ زتا ٌ ايجبات نشْٚباخ أيؿا يه عاَ ٛكح ريو.4سظابَ   ٜ) 

 ( 4جذول )
 مؼبمالت ثببت كزونببخ أنفب

 كزونببخ أنفب ػذد انفمزات اجملبل



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿع

 داَع١ املٓٝا –ايرتب١ٝ ن١ًٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 كزونببخ أنفب ػذد انفمزات اجملبل

( إٔ قِٝ َعاَالت ايجبات بطشٜك١ أيؿا نشْٚباخ دتُٝع زتاالت األدا٠ تشاٚست 4ٜتبق َٔ دذٍٚ )

(، ٖٚدٞ قُٝد١ عايٝد١ تدذٍ عًد٢      0,926(، يف سق بًؼ َعاٌَ ايجبات يسدا٠ نهدٌ ) 0,822-0,751َا بق )

 ثبات األدا٠ َٚٓاطبتٗا ألغشا  ايذساط١ اذتاي١ٝ.

 محغريات انذراسة -ـه
 اػتًُت ايذساط١ ع٢ً املتػريات ارت١ٝ:

 أٚاًل: املتػريات املظتك١ً: -

 ادتٓع، ٚي٘ ؾ٦تإ: رنش، أْج٢. -

هلا أسبع ؾ٦ات: ايظ١ٓ ايذساط١ٝ األٚر، ايظ١ٓ ايذساط١ٝ ايجا١ْٝ، ايظ١ٓ ايذساط١ٝ ايظ١ٓ ايذساط١ٝ: ٚ -

 ايجايج١، ايظ١ٓ ايذساط١ٝ ايشابع١.

 ثاًْٝا: املتػري ايتابع:  -

 دسد١ ةجٌ يًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ األطاط١ٝ يسْظام ايك١ُٝٝ. -

 األسبنُب اإلحصبئُة املسحخذمة يف انذراسة -و
أدخًدددت ايبٝاْدددات إر اذتاطددٛب، ٚسًًدددت باطدددتخذاّ بشْددداَر اذتضَددد١  بعددذ مجدددع االطدددتباْات،  

 ، ٚأدشٜت املعادتات اإلسـا١ٝ٥ ارت١ٝ:اإلسـا١ٝ٥ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ 

 ايتهشاسات ٚايٓظب امل١ٜٛ٦ يًتعشف ع٢ً خـا٥ف ع١ٓٝ ايذساط١. -

 املتٛططات اذتظاب١ٝ ٚاالضتشاؾات املعٝاس١ٜ يإلداب١ عٔ ايظ اٍ األٍٚ. -

يإلدابدد١ عدٔ ايظدد اٍ   اختبداس )ت( يًعٝٓدات املظددتك١ً    -

 ايجاْٞ ؾُٝا ٜتعًل مبتػري ادتٓع.



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿع

 داَع١ املٓٝا –ايرتب١ٝ ن١ًٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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يإلداب١ عٔ ايظ اٍ ايجايدح ؾُٝدا ٜتعًدل     اختباس حتًٌٝ ايتبأٜ األسادٟ  -

 مبتػري املظت٣ٛ ايذساطٞ.

 نحبئج انذراسة ومنبلشحهب -
َدا دسدد١ ةجدٌ يًبد١ نًٝد١ ايرتبٝد١ األطاطد١ٝ يسْظدام ايكُٝٝد١ َدٔ           ٍ األٍٚ: يإلداب١ عدٔ ايظد ا  

ب سظاب املتٛططات اذتظاب١ٝ ٚاالضتشاؾات املعٝاس١ٜ ٚايشتبد١ ٚدسدد١ ةجدٌ    ؟ ٚد١ٗ ْعش ايطًب١ أْؿظِٗ

 ( ٜٛكح ريو.5نهٌ، ٚجملاالتٗا املختًؿ١، ٚدذٍٚ )يسْظام ايك١ُٝٝ أؾشاد ع١ٓٝ ايذساط١ 

طبت احلسببُة واالحنزافبت املؼُبرَة وانزجبة ودرجة متثم أفزاد انؼُنة ( املحىس5جذول )
 نألنسبق انمُمُة من وجهة نظزهم

 درجة انحمثم انزجبة االحنزاف املؼُبرٌ املحىسط احلسببٍ اجملبل

( إٔ املتٛطدط اذتظدابٞ يذسدد١ ةجدٌ يًبد١ نًٝد١ ايرتبٝد١ األطاطد١ٝ يسْظدام          5ٜتلح َٔ دذٍٚ )

(، ٚإٔ املتٛطط اذتظابٞ يذسد١ ةجًِٗ 4,66-3,55طًب١، قذ تشاٚ  َا بق )ايك١ُٝٝ، َٔ ٚد١ٗ ْعش اي

(، ٖٚدزا ٜعدين إٔ دسدد١ ةجدٌ     0,347(، ٚبداضتشاف َعٝداسٟ َكدذاسٙ )   4,07ع٢ً زتاالت ايذساط١ نهدٌ بًدؼ )  

يًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ األطاطد١ٝ يسْظدام ايكُٝٝد١ نهدٌ قدذ ددا٤ت بذسدد١ َشتؿعد١، ٜٚعدضٚ ايباسدح ريدو إر            

ظات ايتٓؼ١٦ االدتُاعٝد١ املختًؿد١، ايشةٝد١ َٓٗدا ٚغدري ايشةٝد١، يف غدشغ ٚتأؿدٌٝ ايكدِٝ          صتا  َ ط

ايشؾٝع١ يذ٣ ايطًب١، ٚاملظتُذ٠ َٔ ايذٜٔ اإلطالَٞ، ٚعادات اجملتُع ايهدٜٛ  ٚتكايٝدذٙ، نُدا إٔ ثٓا٥ٝد١     

ُاسطددد١ األؿددداي١ ٚاالْؿتدددا  ايددد  ميتددداص بٗدددا اجملتُدددع ايهدددٜٛ ; ْتٝذددد١ املٛقدددع ادتػدددشايف ٚقدددذّ امل        

ايذميٛقشاي١ٝ ٚاي  تعٛد ْؼأتٗا إر عؼشٜٓٝات ايكشٕ املاكٞ، طاُٖت يف تعضٜض ايكِٝ اي  تدذعٛ إر  



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿع

 داَع١ املٓٝا –ايرتب١ٝ ن١ًٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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احملاؾعدد١ عًدد٢ ايددرتاخ َددٔ داْددب نددايكِٝ ايذٜٓٝدد١ ٚاالدتُاعٝدد١ َددجاًل، ٚنددزيو ايكددِٝ ايدد  ٜٓعددش إيٝٗددا      

ي١ٝ َٔ داْب آخش. ٚقذ اتؿكت باعتباسٖا قِٝ َب١ٝٓ ع٢ً االْؿتا  ٚتكبٌ ارخش نايكِٝ ايظٝاط١ٝ ٚادتُا

(، ٚدساطد١ ايؼدٛعتات   2018(، ٚدساطد١ اذتشبدٞ )  2015ْتدا٥ر ايذساطد١ اذتايٝد١ َدع ْتدا٥ر دساطد١ ايعُدشٟ )       

( ٚاي  خًـت ْتا٥ذٗا إر استؿاع دسد١ ايتُجٌ يسْظام ايك١ُٝٝ يذ٣ ايطًب١، ؾُٝا اختًؿدت ْتدا٥ر   2019)

عدٔ َظدت٣ٛ َتٛطدط يٛاقدع َٓعَٛد١      ٗدا  ْتا٥ذ أظٗدشت  ( ٚايد  2017ايذساط١ اذتايٝد١ َدع دساطد١ ايشًٜٚدٞ )    

 .ايكِٝ يذ٣ ع١ٓٝ ايذساط١ بؼهٌ عاّ

نُا أطؿشت ْتا٥ر ايذساط١ عٔ سـٍٛ زتاٍ ايكِٝ ايذ١ٜٝٓ ع٢ً ايشتب١ األٚيٞ، مبتٛطط سظابٞ 

(، ٚبذسددد١ ةجددٌ َشتؿعدد١، ٚقددذ ٜعددض٣ ريددو إر نددٕٛ   0,417(، ٚبدداضتشاف َعٝدداسٟ َكددذاسٙ ) 4,66ٜبًددؼ )

هٜٛ  زتتُع َظًِ، تؼهٌ ايجكاؾ١ اإلطال١َٝ ؾٝ٘ َشدعًا َُٗدًا يف سٝدا٠ األؾدشاد ٚطدًٛنِٗ، ٖدزا      اجملتُع اي

باإلكدداؾ١ إر اٖتُدداّ امل طظددات ايرتبٜٛدد١ ايهٜٛتٝدد١ بتعًددِٝ ٚتعضٜددض َبددادئ ايددذٜٔ اإلطددالَٞ ٚقُٝدد٘ يددذ٣  

تتعداس  َدع َبدادئ    ايٓؽ٤، نُا إٔ ؿالب١ ايكِٝ ايذ١ٜٝٓ ٚثباتٗا يف َٛاد١ٗ املظدتشذثات ايجكاؾٝد١ ايد     

ايذٜٔ اإلطالَٞ تذعِ ةظو األؾشاد ٚةجًِٗ يتًو ايكِٝ. ٚقذ اتؿكدت ْتدا٥ر ايذساطد١ اذتايٝد١ َدع ْتدا٥ر       

دساطد١ اذتشبدٞ   ، ٚ(2017ايشًٜٚدٞ ) ، ٚدساطد١  (2008دساطد١ املخضَٚدٞ )  ، ٚ(1999ايعتدّٛ ٚخـدا١ْٚ )  دساط١ 

ت يف املشتبدد١ األٚيددٞ ٚعًدد٢ قُدد١ ٖددشّ  (، يف نددٕٛ ايكددِٝ ايذٜٓٝدد١ دددا٤ 2019، ٚدساطدد١ ايؼددٛعتات )(2018)

سددإ ٚدٛطدٛاَٞ   األْظام ايك١ُٝٝ يذ٣ ايطًب١، ؾُٝا اختًؿت ْتدا٥ر ايذساطد١ اذتايٝد١ َدع ْتدا٥ر دساطد١       

، سٝدح ددا٤ت ايكدِٝ ايذٜٓٝد١ يف ايشتبد١ األخدري٠، ٚقدذ ٜعدض٣         

 جملتُع ايهٜٛ .ريو إر يبٝع١ ع١ٓٝ ايذساط١، ٚاختالف زتتُع ايذساط١ عٔ ا

(، ٚبداضتشاف  4,25ٚدا٤ زتاٍ ايكدِٝ االدتُاعٝد١ يف ايشتبد١ ايجاْٝد١، مبتٛطدط سظدابٞ ٜبًدؼ )       

(، ٚبذسددد١ ةجددٌ َشتؿعدد١، ٜٚعددضٚ ايباسددح ريددو إر ؿددالب١ اجملتُددع ايهددٜٛ          0,506َعٝدداسٟ َكددذاسٙ ) 

 ِ ، نُددا إٔ ايٓتٝذدد١ ٚةاطدده٘، ٚةظدده٘ بايعددادات ٚايتكايٝددذ األؿدد١ًٝ ٚايدد  حتددح عًدد٢ ايرتابددط ٚايددتالس

اذتاي١ٝ ْتٝذ١ َٓطك١ٝ َٚٓظدذ١ُ َدع ايٓتٝذد١ ايظدابك١ ٚايد  بٝٓدت سـدٍٛ ايكدِٝ ايذٜٓٝد١ عًد٢ ايشتبد١            

األٚيٞ ٚبذسد١ ةجٌ َشتؿع١، نٕٛ إٔ نجريًا َدٔ ايكدِٝ االدتُاعٝد١ ٖدٞ يف األؿدٌ قدِٝ دٜٓٝد١ عتدح عًٝٗدا          

اس ايظدٔ، ٚاإلسظدإ يًذداس. ٚقدذ اتؿكدت      بٗدا نـد١ً ايدشسِ، ٚاسدرتاّ نبد      ّايذٜٔ اإلطدالَٞ ٜٚدأَش بدااليتضا   
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، ٚدساطد١  (2008دساطد١ املخضَٚدٞ )  ، ٚ(1999ايعتدّٛ ٚخـدا١ْٚ )  ْتا٥ر ايذساطد١ اذتايٝد١ َدع ْتدا٥ر دساطد١      

(، يف ندٕٛ  2019، ٚدساطد١ ايؼدٛعتات )  (2018اذتشبدٞ ) ، ٚدساط١ (2017ايشًٜٚٞ )، ٚدساط١ (2015ايعُشٟ )

١ٝ يف ٖشّ األْظام ايك١ُٝٝ، ٚمبظت٣ٛ َشتؿع يف دسد١ ةجًدٗا  ايكِٝ االدتُاع١ٝ سـًت ع٢ً املشتب١ ايجاْ

سددإ ٚدٛطدٛاَٞ   يذ٣ ايطًب١، ؾُٝا اختًؿت ْتا٥ر ايذساط١ اذتاي١ٝ َع ْتدا٥ر دساطد١   

 ، َٔ سٝح تشتٝب ايكِٝ االدتُاع١ٝ، سٝح دا٤ت يف املشاتب األخري٠.

ِ ادتُايٝد١ يف ايشتبد١ ايج    بًدؼ )    ٚدا٤ زتاٍ ايكٝد (، ٚبداضتشاف َعٝداسٟ   4,21ايجد١، مبتٛطدط سظدابٜٞ 

ِ ادتُايٝدد١ يددذ٣ عٝٓدد١ ايذساطدد١  0,549َكددذاسٙ ) (، ٚبذسددد١ ةجددٌ َشتؿعدد١، ٚتعهددع ٖددزٙ ايٓتٝذدد١ أُٖٝدد١ ايكدٝد

١ ٚنًٝدات ايرتبٝد١      ذسطٗا ايطًب١ يف ن١ًٝ ايرتبٝد١ األطاطٝد هٕٛ َشدٙ إر يبٝع١ ستت٣ٛ املٓاٖر اي ٜ  ٚايزٟ قذٜ 

ّ بدذٚس ندبري يف تُٓٝد١     بؼهٌ عاّ، باإل كاؾ١ إر دٚس األْؼط١ ايطالب١ٝ املتعذد٠ يف املشس١ً ادتاَع١ٝ ٚاي  تكٛد

ايتزٚم ادتُايٞ يذ٣ ايطًب١، ٖزا باإلكاؾ١ إر دٚس املشس١ً ايعُش١ٜ يًطًب١، ٖٚٞ َشسًد١ ايؼدباب ٚايد  عداد٠     

    ٝ ـاسبٗا اٖتُاّ نبري بايعٗٛس مبعٗش ال٥ل ٚاذتدشق عًد٢ ايٓعاؾد١ ايؼخـد تدا٥ر ايذساطد١     َاٜ  ١. ٚقدذ اتؿكدتْ 

اَٞ   اذتايٝد١ َدع دساطد١     تا٥ذٗدا     سددإ ٚدٛطٛد ٚايد  أظٗدشتْ 

تدا٥ر ايذساطد١               ِ ادتُايٝد١ عًد٢ تشتٝدب َتٛطدط يف ٖدشّ األْظدام ايكُٝٝد١ يدذ٣ ايطًبد١، ٚاختًؿدتْ  سـٍٛ ايكٝد

تا٥ذٗا إٔ دسد١( 2017ايشًٜٚٞ )اذتاي١ٝ َع دساط١  ةجٌ ايكِٝ ادتُاي١ٝ يذ٣ ايطًب١ قدذ ددا٤ت    ٚاي  أظٗشتْ 

 يف املشتب١ األخري٠ يف تشتٝب األْظام ايك١ُٝٝ.

(، ٚبدداضتشاف 4,05ٚدددا٤ زتدداٍ ايكددِٝ ايٓعشٜدد١ يف ايشتبدد١ ايشابعدد١، مبتٛطددط سظددابٞ ٜبًددؼ )     

 (، ٚبذسد١ ةجٌ َشتؿع١، ٚقذ تعض٣ ٖزٙ ايٓتٝذ١ إر اٖتُاّ امل طظات ايرتب0,536،١َٜٛعٝاسٟ َكذاسٙ )

ٚحتذٜددذًا نًٝددات ايتعًددِٝ ايعددايٞ بتُٓٝدد١ املٗدداسات املعشؾٝدد١ ٚايعًُٝدد١ يددذ٣ ايطًبدد١ نْٛٗددا أسددذ األٖددذاف       

ايش٥ٝظ١ٝ اي  تظع٢ َ طظدات ايتعًدِٝ ايعدايٞ يتشكٝكٗدا، ؾلداًل عدٔ ندٕٛ بعدض َهْٛدات ايكدِٝ ايٓعشٜد١            

األطاطدٞ يد٘ ٖدٛ إسظداغ      تشتبط إر سذ نبري بايكِٝ ايذ١ٜٝٓ، ؾاإلتكإ يف ايعٌُ َجاًل، قذ ٜهٕٛ ايباعدح 

أؾشاد ايع١ٓٝ بأْ٘ ٚادب دٜين عتح عًٝ٘ ايذٜٔ اإلطالَٞ ٜٚأَش ب٘. ٚقذ اتؿكت ْتا٥ر ايذساط١ اذتاي١ٝ َدع  

(، ٚايدد  أظٗددشت  2018(، ٚدساطدد١ اذتشبددٞ ) 2017(، ٚدساطدد١ ايشًٜٚددٞ ) 1999دساطدد١ ايعتددّٛ ٚخـددا١ْٚ )  

١ يف ٖشّ األْظام ايك١ُٝٝ يذ٣ ايطًب١، ؾُٝدا  ْتا٥ذٗا سـٍٛ ايكِٝ املعشؾ١ٝ ٚايٓعش١ٜ ع٢ً َشاتب َتٛطط
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ٞ  اختًؿت ْتا٥ر ايذساط١ اذتاي١ٝ َدع دساطد١      سددإ ٚدٛطدٛاَ

ٚاي  أطؿشت ْتا٥ذٗا عٔ سـٍٛ ايكِٝ ايٓعش١ٜ ع٢ً املشتب١ األٚيٞ يذ٣ اإلْاخ، ٚايجا١ْٝ يذ٣ ايزنٛس يف 

( ٚايد  أطدؿشت عدٔ    2015نُا اختًؿت َع ْتا٥ر دساط١ ايعُدشٟ ) طًِ األْظام ايك١ُٝٝ تبعًا يذسد١ ايتُجٌ، 

 استالٍ ايكِٝ ايؿهش١ٜ املشتب١ األٚيٞ َٔ سٝح دسد١ املُاسط١، َكاس١ْ بايكِٝ األخش٣.

(، ٚبداضتشاف  3,64ٚدا٤ زتاٍ ايكِٝ االقتـاد١ٜ يف ايشتب١ ارتاَظ١، مبتٛطدط سظدابٞ ٜبًدؼ )   

١، ٜٚعضٚ ايباسح ٖزٙ ايٓتٝذ١ إر ق١ً ايٛعٞ االقتـدادٟ  (، ٚبذسد١ ةجٌ َتٛطط0,654َعٝاسٟ َكذاسٙ )

يذ٣ ايطًبد١ بظدبب اعتُدادِٖ ػدب٘ ايهًدٞ عًد٢ أطدشِٖ يف تدٛؾري مجٝدع استٝادداتِٗ، ٖدزا باإلكداؾ١ إر             

املظت٣ٛ االقتـادٟ املشتؿع يذ٣ أؾشاد اجملتُع ايهٜٛ ، ٚتأثري ٚطدا٥ٌ ايتٛاؿدٌ االدتُداعٞ اذتذٜجد١ يف     

ع٢ً سظاب اال اٖات االقتـاد١ٜ ايظ١ًُٝ. ٚقذ اتؿكت ْتا٥ر ايذساطد١ اذتايٝد١   ػٝٛع ثكاؾ١ االطتٗالى 

ايشًٜٚدٞ  ، ٚدساطد١  (2015ايعُدشٟ ) ، ٚدساط١ (2008املخضَٚٞ )، ٚدساط١ (1999ايعتّٛ ٚخـا١ْٚ )َع دساط١ 

(، ٚاي  أظٗشت ْتا٥ذٗا إٔ ايكِٝ االقتـداد١ٜ استًدت َشاندض َتدأخش٠     2019(، ٚدساط١ ايؼٛعتات )2017)

سددإ ٚدٛطدٛاَٞ    ٖشّ األْظام ايك١ُٝٝ يذ٣ ايطًب١، ؾُٝا اختًؿت ْتا٥ر ايذساطد١ اذتايٝد١ َدع دساطد١     يف

ٚاي  أظٗشت ْتا٥ذٗدا إٔ ايكدِٝ االقتـداد١ٜ استًدت املشتبد١       

 األٚيٞ يذ٣ ايزنٛس، ٚاملشتب١ ايجا١ْٝ يذ٣ اإلْاخ، يف ٖشّ األْظام ايك١ُٝٝ يذ٣ ايطًب١.

(، 3,55ا٤ زتدداٍ ايكددِٝ ايظٝاطدد١ٝ يف ايشتبدد١ ايظادطدد١ ٚاألخددري٠، مبتٛطددط سظددابٞ ٜبًددؼ )   ٚددد

(، ٚبذسد١ ةجٌ َتٛطط١، ٚتعهع ٖزٙ ايٓتٝذد١ عدذّ اٖتُداّ ايطًبد١     0,686ٚباضتشاف َعٝاسٟ َكذاسٙ )

 بايؼإٔ ايظٝاطٞ ٚاألسذاخ ايظٝاط١ٝ بذسد١ َتٛطط١، ٜٚعضٚ ايباسح ٖزٙ ايٓتٝذ١ إر اطتكشاس األٚكداع 

ايظٝاط١ٝ ٚاأل١َٝٓ يف دٚي١ ايهٜٛت َكاس١ْ ببك١ٝ ايذٍٚ ايعشب١ٝ ٚاي  ػٗذت يف ايظدٓٛات األخدري٠ سدشاى    

طٝاطٞ غري َظبٛم، ضا طاعذ ع٢ً دزب ايؼباب يالطتشاط يف ايؼإٔ ايظٝاطٞ، ٚقذ ٜهٕٛ ايظدبب ندزيو   

سؾددع ايددٛعٞ ٚاالٖتُدداّ  قـددٛس ايددذٚس ايددزٟ تًعبدد٘ نًٝدد١ ايرتبٝدد١ األطاطدد١ٝ َتُجًدد١ً بأْؼددطتٗا املختًؿدد١ يف  

( ٚايدد  أظٗددشت 2018بايكلدداٜا ايظٝاطدد١ٝ. ٚقددذ اتؿكددت ْتٝذدد١ ايذساطدد١ اذتايٝدد١ َددع دساطدد١ اذتشبددٞ )    

ْتا٥ذٗا إٔ ايكِٝ ايظٝاط١ٝ دا٤ت باملشتب١ األخدري٠ يف املٓعَٛد١ ايكُٝٝد١ يدذ٣ ايطًبد١، ٚبذسدد١ ضاسطد١        

سدددإ (، ٚدساطدد١ 1999ّٛ ٚخـددا١ْٚ )َتٛطددط١، ؾُٝددا اختًؿددت ْتددا٥ر ايذساطدد١ اذتايٝدد١ َددع دساطدد١ ايعتدد  
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(، ٚدساطدد١ ايشًٜٚددٞ 2015، ٚدساطدد١ ايعُددشٟ ) ٚدٛطددٛاَٞ

(، ٚاي  أظٗشت ْتا٥ذٗا إٔ ايكِٝ ايظٝاط١ٝ دا٤ت يف َشانض َتٛطدط١  2019(، ٚدساط١ ايؼٛعتات )2017)

 يف ٖشّ األْظام ايك١ُٝٝ.

ايذساطدد١، ؾكددذ ب سظدداب املتٛطددطات اذتظدداب١ٝ،  ٚؾُٝددا ٜتعًددل بؿكددشات نددٌ زتدداٍ َددٔ زتدداالت  

(، 8(، ٚ)7(، ٚ)6ٚاالضتشاؾات املعٝاس١ٜ، ٚايرتتٝب، ٚدسد١ ايتُجٌ يذ٣ أؾشاد ع١ٓٝ ايذساط١ ٚادتدذاٍٚ ) 

 ( تبق ريو. 11(، ٚ)10(، ٚ)9ٚ)

 جمبل انمُم اننظزَة  -
 ( املحىسطبت احلسببُة واالحنزافبت املؼُبرَة وانرتجُب 6جذول )

  ثم أفزاد انؼُنة ػهً فمزات جمبل انمُم اننظزَةودرجة مت
رلم 
املحىسط  انفمز  انفمز 

 احلسببٍ
االحنزاف 
درجة  انرتجُب املؼُبرٌ

 انحمثم
 َشتؿع١ 5 0,851 4,15 أعٌُ ع٢ً إتكإ األعُاٍ اي  أنًـ بٗا 1

 َتٛطط١ 9 0,967 3,38 أؾلٌ َتابع١ نٌ َا ٖٛ دذٜذ يف ايعًِ 2

 َشتؿع١ 2 0,863 4,23 يف عًُٞأطع٢ ضتٛ اإلبذاع  3

 َشتؿع١ 1 0,585 4,71 أؤَٔ إٔ ايعًِ أطاغ تكذّ اجملتُعات 4

 َشتؿع١ 6 1,048 4,00 أؤَٔ بايبشح ٚاالطتهؼاف يًتعشف ع٢ً املظتذذات يف ختــٞ 5

 َشتؿع١ 4 0,837 4,16 ُأَٝض بق اإلظتابٝات ٚايظًبٝات يسػٝا٤ ٚاألعُاٍ املختًؿ١ 6

 َشتؿع١ 8 1,089 3,70 د٠ً يهٌ األعُاٍ اي  أْٟٛ ايكٝاّ بٗاأكع خط١ً ستذ 7

 َشتؿع١ 3 0,869 4,20 أبزٍ أقـ٢ ياقاتٞ يًٛؿٍٛ إر َا أؿبٛ إيٝ٘ 8

 َشتؿع١ 7 1,001 3,96 أؤَٔ بإٔ ايعًِ ٖٛ ايطشٜل ذتٌ املؼهالت اي  أٚادٗٗا 9

 َشتؿع١  0,536 4,05 اجملاٍ نهٌ

اذتظابٞ يذسد١ ةجٌ يًب١ ن١ًٝ ايرتبٝد١ األطاطد١ٝ عًد٢ زتداٍ     ( إٔ املتٛطط 6ٜتبق َٔ دذٍٚ )

(، َٔ ٚد١ٗ ْعدش ايطًبد١ أْؿظدِٗ،    0,536(، ٚباضتشاف َعٝاسٟ َكذاسٙ )4,05ايكِٝ ايٓعش١ٜ نهٌ قذ بًؼ )

ٚبذسد١ ةجٌ َشتؿع١، ٚقذ تشاٚ  املتٛطط اذتظابٞ يذسد١ ةجٌ أؾشاد ايع١ٓٝ ع٢ً ؾكشات ٖزا اجملاٍ َدا  



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿع

 داَع١ املٓٝا –ايرتب١ٝ ن١ًٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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مل أؤَٔ إٔ ايعًِ أطاغ تكذّ اجملتُعدات ( ٚاي  تٓف ع٢ً مل4. ٚقذ سـًت ايؿكش٠ سقِ )(4,71-3,38بق )

(، ٚبذسددد١ ةجددٌ َشتؿعدد١، ٚقددذ 0,585(، ٚبدداضتشاف َعٝدداسٟ َكددذاسٙ )4,71عًدد٢ أعًدد٢ َتٛطددط سظددابٞ )

تعدض٣ ٖدزٙ ايٓتٝذدد١ إر إدساى ايطًبد١ ألُٖٝدد١ ايعًدِ ٚأثدشٙ ايهددبري يف استكدا٤ اجملتُعددات ٚتطٛسٖدا. ؾُٝددا        

مل ع٢ً أد٢ْ َتٛطدط سظدابٞ   أؾلٌ َتابع١ نٌ َا ٖٛ دذٜذ يف ايعًِ( ٚاي  تٓف ع٢ً مل2ـًت ايؿكش٠ سقِ )س

(، ٚبذسددد١ ةجددٌ َتٛطددط١، ٚقددذ تعددض٣ ٖددزٙ ايٓتٝذدد١ إر   0,967(، ٚبدداضتشاف َعٝدداسٟ َكددذاسٙ ) 3,38)

دتض٤ األنرب اْؼػاٍ ايطايب رٝات٘ ايذساط١ٝ ٚاي  تؼهٌ أٚي١ٜٛ عع٢ُ بايٓظب١ ي٘ ضا ظتعً٘ غتـف ا

 َٔ ٚقت٘ يًذساط١ بذاًل َٔ ايعٓا١ٜ مبتابع١ املظتذذات ايع١ًُٝ اذتذٜج١. 

 جمبل انمُم االلحصبدَة: -
 ( املحىسطبت احلسببُة واالحنزافبت املؼُبرَة وانرتجُب 7جذول )

 ودرجة متثم أفزاد انؼُنة ػهً فمزات جمبل انمُم االلحصبدَة 
رلم 
املحىسط  انفمز  انفمز 

 احلسببٍ
االحنزاف 
درجة  انرتجُب املؼُبرٌ

 انحمثم
 َشتؿع١ 2 0,959 4,03 أؤٜذ تشػٝذ االطتٗالى 10

 َشتؿع١ 5 1,141 3,70 ُأْؿل دخًٞ ره١ُ دٕٚ خبٌ أٚ إطشاف 11

 َتٛطط١ 8 1,357 2,99 أدخش دض٤ًا َٔ َهاؾ٦  ايذساط١ٝ 12

 َشتؿع١ 4 1,253 3,72 أؤَٔ بإٔ اإلطشاف يف اإلْؿام ٜ د٣ إر ايؿكش 13

 َتٛطط١ 6 1,233 3,64 أطع٢ إر االدخاس تًب١ًٝ ذتاداتٞ املظتكب١ًٝ 14

 َشتؿع١ 3 1,064 3,94 أدعٛ إر ايرتػٝذ يف اطتخذاّ َٛاسد ايٛئ 15

 َشتؿع١ 1 0,696 4,45 أساؾغ ع٢ً املُتًهات ايعا١َ يٛيين 16

 َشتؿع١ 4 1,051 3,90 أػذع املٓتذات ايٛي١ٝٓ ٚأػرتٜٗا 17

 َتٛطط١ 9 1,211 2,83 ع١ٜٖٛٓتِ باملظا٥ٌ املاد١ٜ أنجش َٔ اٖتُاَٞ باألَٛس املأ 18

 َتٛطط١ 7 1,199 3,29 أؾلٌ إٔ ٜهٕٛ ػشٜو سٝاتٞ َٔ أطش٠ غ١ٝٓ 19

 َتٛطط١  0,654 3,64 اجملاٍ نهٌ

( إٔ املتٛطدط اذتظدابٞ يذسدد١ ةجدٌ يًبد١ نًٝد١ ايرتبٝد١ األطاطد١ٝ عًد٢ زتداٍ           7ٜتبق َٔ دذٍٚ )



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿع

 داَع١ املٓٝا –ايرتب١ٝ ن١ًٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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(، َٔ ٚد١ٗ ْعش ايطًب١ أْؿظِٗ، 0,654(، ٚباضتشاف َعٝاسٟ َكذاسٙ )3,64االقتـاد١ٜ نهٌ قذ بًؼ ) ايكِٝ

ٚبذسد١ ةجٌ َتٛطط١، ٚقذ تشاٚ  املتٛطط اذتظابٞ يذسد١ ةجٌ أؾشاد ايعٝٓد١ عًد٢ ؾكدشات ٖدزا اجملداٍ َدا       

مل ًهدات ايعاَد١ يدٛيين   أساؾغ عًد٢ املُت ( ٚاي  تٓف ع٢ً مل16(. ٚقذ سـًت ايؿكش٠ سقِ )4,45-2,83بق )

(، ٚبذسد١ ةجٌ َشتؿعد١، ٚقدذ تعدض٣    0,696(، ٚباضتشاف َعٝاسٟ َكذاسٙ )4,45ع٢ً أع٢ً َتٛطط سظابٞ )

ٖزٙ ايٓتٝذ١ إر إدساى ايطًب١ ٚٚعِٝٗ بأ١ُٖٝ احملاؾع١ ع٢ً املُتًهدات ايعاَد١ يًذٚيد١ ٚايد  تهًدـ خضاْد١       

ٛئ ايعاَدد١ مبجابدد١ احملاؾعد١ عًدد٢ أَددٛاٍ ايذٚيدد١  ايذٚيد١ ايهددجري َددٔ األَدٛاٍ، ؾاحملاؾعدد١ عًدد٢ ضتًهددات ايد   

أٖتِ باملظا٥ٌ املادٜد١ أنجدش َدٔ اٖتُداَٞ     مل( ٚاي  تٓف ع٢ً 18ٚتشػٝذ اطتخذاَٗا. ٚقذ سـًت ايؿكش٠ سقِ )

(، ٚبذسددد١ ةجددٌ 1,211(، ٚبدداضتشاف َعٝدداسٟ َكددذاسٙ )2,83عٜٓٛدد١مل عًدد٢ أدْدد٢ َتٛطددط سظددابٞ )بدداألَٛس امل

ٝذدد١ إر املظددت٣ٛ االقتـددادٟ املشتؿددع يددذ٣ أغًبٝدد١ أؾددشاد اجملتُددع ايهددٜٛ ،  َتٛطددط١، ٚقددذ تعددض٣ ٖددزٙ ايٓت

ٚيبٝع١ ايؿ١٦ ايعُش١ٜ يع١ٓٝ ايذساط١، ؾ١٦ ايؼباب ادتاَعٞ، ٚايزٜٔ ٜعتُذٕٚ يف أغًب األسٝإ ع٢ً أطشِٖ 

ادتٛاْدب  يف تًب١ٝ َتطًباتِٗ املاد١ٜ، ٚق١ً األعبا٤ ٚاملظد٦ٛيٝات املًكدا٠ عًد٢ عداتكِٗ، ضدا ٜكًدٌ َدٔ أُٖٝد١         

 املاد١ٜ يذِٜٗ، ؾٗٞ ال ةجٌ ساد١ ًَش١ بايٓظب١ هلِ يف ايٛقت ايشأٖ.

 انمُم اجلمبنُة -
 ( املحىسطبت احلسببُة واالحنزافبت املؼُبرَة وانرتجُب 8جذول )

 ودرجة متثم أفزاد انؼُنة ػهً فمزات جمبل انمُم اجلمبنُة 
رلم 
املحىسط  انفمز  انفمز 

 احلسببٍ
االحنزاف 

درجة  انرتجُب ٌاملؼُبر
 انحمثم

 َشتؿع١ 1 0,603 4,67 أسشق ع٢ً ايٓعاؾ١ ايؼخـ١ٝ ٚاملعٗش ايال٥ل 20

 َشتؿع١ 2 0,893 4,56 أػعش بايشاس١ ٚايظعاد٠ عٓذ َؼاٖذ٠ املٓاظش ايطبٝع١ٝ ادت١ًُٝ 21

 َشتؿع١ 4 0,786 4,47 أسشق ع٢ً ْعاؾ١ املٓضٍ ٚتشتٝب٘ 22

 َتٛطط١ 9 1,369 3,39 املٛص١ْٚاطتُتع بكشا٠٤ ايكـا٥ذ ايؼعش١ٜ  23

 َشتؿع١ 6 0,842 4,23 أعٌُ ع٢ً إصاي١ األٚطاخ طٛا٤  يف ايبٝت أٚ ايه١ًٝ 24

 َشتؿع١ 3 0,800 4,53 أسشق ع٢ً تٓاطل املالبع اي  أستذٜٗا 25

 َشتؿع١ 7 1,159 4,13 أػذع ع٢ً صساع١ األػذاس يف األَانٔ ايعا١َ 26



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿع

 داَع١ املٓٝا –ايرتب١ٝ ن١ًٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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رلم 
املحىسط  انفمز  انفمز 

 احلسببٍ
االحنزاف 

درجة  انرتجُب ٌاملؼُبر
 انحمثم

 َشتؿع١ 5 0,875 4,43 ألعٝاد ٚاملٓاطباتاطتُتع مبؼاٖذ٠ ايض١ٜٓ يف ا 27

28 
أداّٚ عًدد٢ ايتػزٜدد١ ايظدد١ًُٝ ٚضاسطدد١ ايشٜاكدد١ يًُشاؾعدد١ عًدد٢     

 ؿش  َٚعٗشٟ ارتاسدٞ
 َتٛطط١ 8 1,152 3,50

 َشتؿع١  0,549 4,21 اجملاٍ نهٌ

( إٔ املتٛطط اذتظابٞ يذسد١ ةجٌ يًب١ نًٝد١ ايرتبٝد١ األطاطد١ٝ عًد٢ زتداٍ      8ٜتبق َٔ دذٍٚ )

(، َٔ ٚد١ٗ ْعش ايطًبد١ أْؿظدِٗ،   0,549(، ٚباضتشاف َعٝاسٟ َكذاسٙ )4,21ِٝ ادتُاي١ٝ نهٌ قذ بًؼ )ايك

ٚبذسد١ ةجٌ َشتؿع١، ٚقذ تشاٚ  املتٛطط اذتظابٞ يذسد١ ةجٌ أؾشاد ايع١ٓٝ ع٢ً ؾكشات ٖزا اجملاٍ َدا  

١ ايؼخـد١ٝ  أسدشق عًد٢ ايٓعاؾد   ( ٚايد  تدٓف عًد٢ مل   20(. ٚقدذ سـدًت ايؿكدش٠ سقدِ )    4,67-3,39بق )

(، ٚبذسدد١ ةجدٌ   0,603(، ٚبداضتشاف َعٝداسٟ َكدذاسٙ )   4,67مل ع٢ً أعًد٢ َتٛطدط سظدابٞ )   ٚاملعٗش ايال٥ل

َشتؿع١، ٚقذ تعض٣ ٖزٙ ايٓتٝذ١ إر يبٝع١ املشس١ً ايعُشٜد١ يًؼدباب ادتداَعٞ ٚايد  تدذؾعِٗ يالٖتُداّ       

ٞ ٖدٛ أٍٚ َدا ميهدٔ َالسعتد٘     باملعٗش ايعاّ ٚايعٓاٜد١ بايٓعاؾد١ ايؼخـد١ٝ، ؾُعٗدش ايؿدشد ٚػدهً٘ ارتداسد       

ٚاذتهِ عًٝ٘ َٔ قبٌ ارخشٜٔ، طٛا٤  باإلظتاب أٚ ايظًب، نُا إٔ املعٗش ايعاّ يسؾشاد ال ٜذٍ ع٢ً ػخـد١ٝ  

ايؿشد َٚهاْت٘ االدتُاع١ٝ ؾكط، بٌ ٜٚعترب أسذ املظببات امل١ُٗ يعًُٝد١ ايكبدٍٛ االدتُداعٞ، ٚيدزيو نًد٘      

ٗش ايال٥ل أَاّ أقشاِْٗ ٚأطاتزتِٗ. يف سق دا٤ت ايؿكش٠ سقِ عتشق ايطًب١ ادتاَعٕٝٛ ع٢ً ايعٗٛس باملع

(، 3,39مل عًد٢ أدْد٢ َتٛطدط سظدابٞ )    اطدتُتع بكدشا٠٤ ايكـدا٥ذ ايؼدعش١ٜ املٛصْٚد١     ( ٚاي  تٓف عًد٢ مل 23)

(، ٚبذسددد١ ةجددٌ َتٛطددط١، ٚتعهددع ٖددزٙ ايٓتٝذدد١ قًدد١ اٖتُدداّ عٝٓدد١  1,211ٚبدداضتشاف َعٝدداسٟ َكددذاسٙ )

قددذ ٜشدددع ايظددبب يف ريددو إر إٔ تددزٚم ايؼددعش ٜتطًددب ايعذٜددذ َددٔ املٗدداسات    ايذساطدد١ بايؼددعش ٚتزٚقدد٘، ٚ

 ٗ ، ٚاطددتٝعاب دالالت املعدداْٞ ٚايـددٛس يًٓـددٛق  اٚايكددذسات ناإلملدداّ ايتدداّ بايًػدد١ َٚؿشداتٗددا ٚاطددتعُاالت

اذتذٜج١ ٚاي  اْؼدػٌ   ١ايؼعش١ٜ، ايعاٖش٠ َٓٗا ٚاحملتذب١، ؾلاًل عٔ ايتأثري ايهبري يًٛطا٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝ

 ا ايؼباب، ٚأؿبشت ػػًِٗ ايؼاغٌ، ؾأبعذتِٗ عٔ االٖتُاّ بايكشا٠٤ ٚاملطايع١ ٚايؼعش.بٗ



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿع

 داَع١ املٓٝا –ايرتب١ٝ ن١ًٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 انمُم االجحمبػُة: -
 ( املحىسطبت احلسببُة واالحنزافبت املؼُبرَة وانرتجُب 9جذول )

 ودرجة متثم أفزاد انؼُنة ػهً فمزات جمبل انمُم االجحمبػُة 
رلم 
املحىسط  انفمز  انفمز 

 احلسببٍ
زاف االحن

درجة  انرتجُب املؼُبرٌ
 انحمثم

 َشتؿع١ 1 0,418 4,83 اسرتّ نباس ايظٔ ٚأطاعذِٖ 29

 َشتؿع١ 4 0,617 4,65 أعاٌَ صَال٥ٞ بـٛس٠ سظ١ٓ 30

 َشتؿع١ 5 0,991 4,23 أسشق ع٢ً صٜاس٠ أقشبا٥ٞ 31

 َشتؿع١ 9 1,226 3,87 أسب إٔ ٜهٕٛ يذ٣ ايعذٜذ َٔ األؿذقا٤ 32

 َشتؿع١ 6 1,099 4,11 ٓاطبات ايعا١ًٝ٥أسشق ع٢ً سلٛس امل 33

 َشتؿع١ 8 1,026 4,03 أسشق ع٢ً املؼاسن١ يف األعُاٍ ارتري١ٜ أٚ ايتطٛع١ٝ 34

 َشتؿع١ 7 0,923 4,10 أةظو بعادات اجملتُع ٚتكايٝذٙ 35

 َشتؿع١ 3 0,572 4,67 أقذّ املظاعذ٠ ٚايعٕٛ يآلخشٜٔ ٚقت اذتاد١ 36

 َشتؿع١ 2 0,629 4,68 أعاٌَ درياْٞ بطشٜك١ سظ١ٓ 37

 َتٛطط١ 10 1,288 3,41 أؾلٌ قلا٤ أٚقات ايؿشاؽ يف ايكٝاّ بايضٜاسات االدتُاع١ٝ 38

 َشتؿع١  0,506 4,25 اجملاٍ نهٌ

( إٔ املتٛطدط اذتظدابٞ يذسدد١ ةجدٌ يًبد١ نًٝد١ ايرتبٝد١ األطاطد١ٝ عًد٢ زتداٍ           9ٜتبق َٔ ددذٍٚ ) 

(، َٔ ٚد١ٗ ْعش ايطًب١ أْؿظدِٗ،  0,506شاف َعٝاسٟ َكذاسٙ )(، ٚباضت4,25ايكِٝ االدتُاع١ٝ نهٌ قذ بًؼ )

ٚبذسد١ ةجٌ َشتؿع١، ٚقذ تشاٚ  املتٛطط اذتظابٞ يذسد١ ةجٌ أؾدشاد ايعٝٓد١ عًد٢ ؾكدشات ٖدزا اجملداٍ َدا        

ع٢ً أعًد٢   ملاسرتّ نباس ايظٔ ٚأطاعذِٖ( ٚاي  تٓف ع٢ً مل29(. ٚقذ سـًت ايؿكش٠ سقِ )4,83-3,41بق )

(، ٚبذسددد١ ةجددٌ َشتؿعدد١، ٚقددذ تعددض٣ ٖددزٙ    0,418(، ٚبدداضتشاف َعٝدداسٟ َكددذاسٙ ) 4,83َتٛطددط سظددابٞ ) 

ايٓتٝذ١ إر عٛاٌَ ايتٓؼ١٦ االدتُاع١ٝ ٚاألطش١ٜ يف اجملتُع ايهٜٛ  ٚايدزٟ ٜكدذس ؾٝد٘ أؾدشاد اجملتُدع نبداس       

دات ايظدٔ ٜٚدٛيِٝٗ َهاْد١ ادتُاعٝد١ خاؿدد١ ٚعٓاٜد١ بايػد١، ٖدزا باإلكدداؾ١ إر استبداط ٖدزٙ ايؿكدش٠ بإسػددا          

( 38ايذٜٔ اإلطالَٞ ايظُش١، ٚاي  حتح ع٢ً اسرتاّ نباس ايظٔ ٚايعٓا١ٜ بٗدِ. يف سدق ددا٤ت ايؿكدش٠ سقدِ )     



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿع

 داَع١ املٓٝا –ايرتب١ٝ ن١ًٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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عًد٢ أدْد٢ َتٛطدط سظدابٞ      ملأؾلدٌ قلدا٤ أٚقدات ايؿدشاؽ يف ايكٝداّ بايضٜداسات االدتُاعٝد١       ٚاي  تٓف ع٢ً مل

عدض٣ ٖدزٙ ايٓتٝذد١ إر تدأثري     (، ٚبذسد١ ةجدٌ َتٛطدط١، ٚقدذ ت   1,288(، ٚباضتشاف َعٝاسٟ َكذاسٙ )3,41)

ٚطددا٥ٌ ايتٛاؿددٌ االدتُاعٝدد١ اذتذٜجدد١ ٚايدد  ٜبددذٚ أْٗددا بطشٜكٗددا السددتالٍ املهاْدد١ ايدد  حتتًددٗا ايضٜدداسات   

االدتُاع١ٝ ايتكًٝذ١ٜ بق األٌٖ ٚاألؿذقا٤، ٚاي  تتطًدب االْتكداٍ املهداْٞ، ؾأؿدبشت تد د٣ ْؿدع ايدذٚس        

 ٛقت ٚادتٗذ.تكشٜبًا ٚيهٔ بطشٜك١ تتٝح اطتجُاسًا أنرب يً

 جمبل انمُم انسُبسُة -
 ( املحىسطبت احلسببُة واالحنزافبت املؼُبرَة وانرتجُب 11جذول )

 ودرجة متثم أفزاد انؼُنة ػهً فمزات جمبل انمُم انسُبسُة 
رلم 
املحىسط  انفمز  انفمز 

 احلسببٍ
االحنزاف 
درجة  انرتجُب املؼُبرٌ

 انحمثم
 َشتؿع١ 1 0,836 4,35 اّ ب٘اسرتّ ايكإْٛ ٚأسشق ع٢ً االيتض 39

 َتٛطط١ 7 1,265 3,01 أسشق ع٢ً َتابع١ ايكلاٜا ايٛي١ٝٓ ٚايعشب١ٝ 40

 َتٛطط١ 8 1,324 2,73 أػذع ع٢ً املؼاسن١ يف االْتخابات ايربملا١ْٝ 41

 َتٛطط١ 5 1,246 3,40 أقبٌ بشأٟ األغًب١ٝ ست٢ يٛ نإ شتايؿًا يشأٜٞ 42

 َتٛطط١ 9 1,279 2,58 ١ٝ ٚكشٚس٠ ٚدٛدٖاأؤَٔ بأ١ُٖٝ األسضاب ايظٝاط 43

 َشتؿع١ 2 0,965 4,27 أسشق ع٢ً ٚسذ٠ ايٛئ ٚتالسِ ْظٝذ٘ االدتُاعٞ 44

 َتٛطط١ 6 1,313 3,30 أعرب عٔ سأٜٞ رش١ٜ يف املٛاقـ ايظٝاط١ٝ املختًؿ١ 45

 َشتؿع١ 2 0,963 4,27 اسرتّ ايشأٟ ٚايشأٟ ارخش 46

 َشتؿع١ 4 1,092 4,09 ٓاؿب ايكٝاد١ٜ ايعًٝاأؤَٔ رل املشأ٠ يف تٛيٞ امل 47

 َتٛطط١  0,686 3,55 اجملاٍ نهٌ

( إٔ املتٛطط اذتظابٞ يذسد١ ةجٌ يًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ األطاطد١ٝ عًد٢ زتداٍ    10ٜتبق َٔ دذٍٚ )

(، َددٔ ٚدٗدد١ ْعددش ايطًبدد١   0,686(، ٚبدداضتشاف َعٝدداسٟ َكددذاسٙ ) 3,55ايكددِٝ ايظٝاطدد١ٝ نهددٌ قددذ بًددؼ )  

١ ةجٌ َتٛطط١، ٚقذ تشاٚ  املتٛطط اذتظابٞ يذسد١ ةجٌ أؾشاد ايع١ٓٝ ع٢ً ؾكشات ٖدزا  أْؿظِٗ، ٚبذسد

اسدرتّ ايكدإْٛ ٚأسدشق    ( ٚايد  تدٓف عًد٢ مل   39(. ٚقذ سـًت ايؿكدش٠ سقدِ )  4,35-2,58اجملاٍ َا بق )



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿع

 داَع١ املٓٝا –ايرتب١ٝ ن١ًٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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(، ٚبذسدد١ ةجدٌ   0,836(، ٚباضتشاف َعٝداسٟ َكدذاسٙ )  4,35مل ع٢ً أع٢ً َتٛطط سظابٞ )ع٢ً االيتضاّ ب٘

َشتؿع١، ٚتعهع ٖزٙ ايٓتٝذ١ َذ٣ االسرتاّ ايهبري ايزٟ ٜعٗدشٙ أؾدشاد عٝٓد١ ايذساطد١ يًكدإْٛ ٚااليتدضاّ       

ب٘، ٚقذ ٜشدع ايظبب يف ريو إر ايتعًِٝ ٚايتذسٜب ايزٟ خلع يد٘ ايؿدشد َٓدز ْعَٛد١ أظؿداسٙ عًد٢ اسدرتاّ        

 األطش٠ ٚتعًُٝاتٗا، ٚاذتداٍ راتد٘   ايكٛاْق طٛا٤  يف املٓضٍ أٚ املذسط١، ؾاألبٓا٤ يف املٓضٍ غتلعٕٛ يكٛاْق

عٓذَا ٜٓتكًٕٛ إر املذسط١، ؾِٗ ٜتـشؾٕٛ ٚؾل ايكٛاعذ ٚايكٛاْق اي  تلدعٗا املذسطد١ يتٓعدِٝ ػد٦ْٛٗا.     

عًد٢   ملأؤَٔ بأ١ُٖٝ األسدضاب ايظٝاطد١ٝ ٚكدشٚس٠ ٚدٛدٖدا    ( ٚاي  تٓف ع٢ً مل43يف سق دا٤ت ايؿكش٠ سقِ )

(، ٚبذسد١ ةجٌ َتٛطط١، ٚتعهع ٖدزٙ  1,279اسٟ َكذاسٙ )(، ٚباضتشاف َع2,58ٝأد٢ْ َتٛطط سظابٞ )

ايٓتٝذد١ عدذّ إميدإ ايطًبد١ بؼدهٌ نداف بأُٖٝد١ األسددضاب ايظٝاطد١ٝ، ؾعًد٢ ايدشغِ َدٔ عدذّ ٚددٛد سٝددا٠              

سضبٝدد١ سكٝكٝدد١ يف ايهٜٛددت، إال إٔ ٖٓايددو بعددض ايتٝدداسات ايظٝاطدد١ٝ ايدد  تعُددٌ ٚتؼدداسى يف اذتٝددا٠           

   ٓ تٝذد١ اذتايٝد١ بـددٛس٠ غدري َباػدش٠، إر عددذّ ثكد١ عٝٓد١ ايذساطدد١       ايظٝاطد١ٝ ايهٜٛتٝد١، ٚسمبدا تعهددع اي

بارتطاب ايظٝاطٞ هلزٙ ايتٝاسات ايظٝاطد١ٝ، ٚستذٚدٜد١ أٚ عدذّ ددذٚاٖا، ٚبايتدايٞ ال ٜ َٓدٕٛ جبدذ٣ٚ        

 حتٍٛ ٖزٙ ايتٝاسات ايظٝاط١ٝ إر أسضاب طٝاط١ٝ. 

 جمبل انمُم انذَنُة -
 ؼُبرَة وانرتجُب ( املحىسطبت احلسببُة واالحنزافبت امل11جذول )

 ودرجة متثم أفزاد انؼُنة ػهً فمزات جمبل انمُم انذَنُة 
رلم 
املحىسط  انفمز  انفمز 

 احلسببٍ
االحنزاف 
درجة  انرتجُب املؼُبرٌ

 انحمثم
 َشتؿع١ 5 0,658 4,68 ايتضّ بتعايِٝ دٜين 48

 َشتؿع١ 2 0,468 4,84 أتٛنٌ ع٢ً اهلل طبشاْ٘ يف مجٝع أعُايٞ 49

 َشتؿع١ 6 0,726 4,64 بأدا٤ ايؼعا٥ش ايذ١ٜٝٓ )ايعبادات( ايتضّ 50

 َشتؿع١ 1 0,404 4,87 ؾتخش بذٜينأ 51

 َشتؿع١ 8 0,778 4,54 اسرتّ سكٛم أؿشاب ايذٜاْات األخش٣ يف ضاسط١ عباداتِٗ 52

 َشتؿع١ 7 0,825 4,55 أسشق ع٢ً االبتعاد عٔ نٌ َا غتايـ تعايِٝ ايذٜٔ 53

 َشتؿع١ 9 0,946 4,43 ْٞ َٓٗا ٖٞ ْتٝذ١ ابتعادْا عٔ ايذٜٔاملؼانٌ اي  ْعا 54



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿع

 داَع١ املٓٝا –ايرتب١ٝ ن١ًٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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رلم 
املحىسط  انفمز  انفمز 

 احلسببٍ
االحنزاف 
درجة  انرتجُب املؼُبرٌ

 انحمثم
 َشتؿع١ 3 0,558 4,76 أػعش بايشاس١ ٚايظعاد٠ أثٓا٤ ٚبعذ أدا٤ ايؼعا٥ش ايذ١ٜٝٓ 55

 َشتؿع١ 4 0,629 4,70 أساعٞ شتاؾ١ اهلل يف نٌ تـشؾاتٞ 56

 َشتؿع١  0,417 4,66 اجملاٍ نهٌ

ِ  ( إٔ املتٛطط اذتظاب11ٜتبق َٔ دذٍٚ ) ٞ يذسد١ ةجٌ يًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ األطاط١ٝ ع٢ً زتاٍ ايكٝد

عدش ايطًبد١ أْؿظدِٗ، ٚبذسدد١       0,417(، ٚبداضتشاف َعٝداسٟ َكدذاسٙ )   4,66ايذ١ٜٝٓ نهٌ قذ بًدؼ )  (، َدٔ ٚدٗد١ْ 

-4,43ةجٌ َشتؿع١، ٚقذ تشاٚ  املتٛطط اذتظابٞ يذسد١ ةجٌ أؾشاد ايع١ٓٝ ع٢ً ؾكشات ٖزا اجملاٍ َا بدق ) 

ف عًدد٢ ملأ51سـددًت ايؿكددش٠ سقددِ )(. ٚقددذ 4,87 (، 4,87مل عًدد٢ أعًدد٢ َتٛطددط سظددابٞ )ؾتخددش بددذٜين( ٚايدد  تدٓد

(، ٚبذسد١ ةجٌ َشتؿع١، ٚقذ تعض٣ ٖزٙ ايٓتٝذد١ إر اَتٓدإ عٝٓد١ ايذساطد١     0,404ٚباضتشاف َعٝاسٟ َكذاسٙ )

 ِ تؿاخشٕٚ ٜٚعتضٕٚ باإلطالّ ؾٛم عدضتٗ بأدٓاطدِٗ ٚأْظدابِٗ    يٓع١ُ اإلطالّ اي  َٔ اهلل بٗا عًِٝٗ، ؾأؿبشٛاٜ 

ٜ . يف سدق             تٝذ١ تعهدع َدذ٣ تدأثري ايجكاؾد١ اإلطدال١َٝ ٚايدذٜٔ اإلطدالَٞ عًد٢ اجملتُدع ايهٛد ٚأيٛاِْٗ، ْٖٚٞ 

ٔ         ( ٚاي  تٓف عًد٢ مل 54دا٤ت ايؿكش٠ سقِ ) تٝذد١ ابتعادْدا عٔد ايدذٜ عداْٞ َٓٗدا ٖدْٞ  عًد٢ أدْد٢    ملاملؼدانٌ ايد ْ 

(، ٚبذسدد١ ةجدٌ َشتؿعد١، ٖٚدزٙ ايٓتٝذد١ ال تعدين       0,946)(، ٚباضتشاف َعٝاسٟ َكذاسٙ 4,43َتٛطط سظابٞ )

عاٜؼددٗا سايٝددًا يف زتتُعاتٓددا يٝظددت بظددبب ابتعادْددا عددٔ     بايلددشٚس٠ إٔ عٝٓدد١ ايذساطدد١ تددش٣ إٔ املؼددانٌ ايدد ْ 

ايدذٜٔ، ٚإ دا ٖٛد طدبب َدٔد كدُٔ زتُٛعد١ َٔد األطدباب املختًؿدد١، نايتدأخش ايعًُدٞ، ٚايتعـدب ايؿهدشٟ، ٚعددذّ             

 كٛاْق، ٚاْتؼاس ايٛاطط١ ٚايؿظاد، ٚغريٖا.ايتكٝذ باألْع١ُ ٚاي

ٖدٌ تٛدددذ ؾددشٚم رات داليدد١ إسـدا١ٝ٥ يف دسددد١ ةجددٌ يًبدد١ نًٝدد١   يإلدابد١ عددٔ ايظدد اٍ ايجدداْٞ:  

املتٛطدطات اذتظداب١ٝ ٚاالضتشاؾدات    ؟ ب سظداب  ايرتب١ٝ األطاط١ٝ يسْظدام ايكُٝٝد١ تعدض٣ ملدتػري ادتدٓع     

رات ايذالي١ اإلسـا١ٝ٥ يف دسد١ تك١ً، يًهؼـ عٔ ايؿشٚم املعٝاس١ٜ، ٚاختباس )ت( اإلسـا٥ٞ يًعٝٓات املظ

 ( ٜبق ريو. 12ةجٌ يًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ األطاط١ٝ يسْظام ايك١ُٝٝ ٚؾكًا ملتػري ادتٓع، ٚدذٍٚ )



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿع

 داَع١ املٓٝا –ايرتب١ٝ ن١ًٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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( املحىسطبت احلسببُة واالحنزافبت املؼُبرَة ونحبئج اخحببر )ت( اإلحصبئٍ نذالنة 12جذول )
 ؼُنة نألنسبق انمُمُة جبؼًب ملحغري اجلنسانفزوق يف درجة متثم أفزاد ان

املحىسط  انحكزار اجلنس اجملبل
 احلسببٍ

االحنزاف 
 املؼُبرٌ

لُمة )ت( 
 احملسىبة

مسحىي 
 انذالنة

 ايكِٝ ايٓعش١ٜ
 0,540 4,044 202 رنش

0,2640,792
 0,535 4,056 511 أْجٞ

 ايكِٝ االقتـاد١ٜ
 0,660 3,660 202 رنش

0,308 0,758 
 0,652 3,643 511 أْجٞ

 ايكِٝ ادتُاي١ٝ
 0,661 3,967 202 رنش

7,808 0,000* 
 0,465 4,310 511 أْجٞ

 ايكِٝ االدتُاع١ٝ
 0,587 4,249 202 رنش

0,309 0,757 
 0,507 4,262 511 أْجٞ

 ايكِٝ ايظٝاط١ٝ
 0,669 3,584 202 رنش

0,726 0,469 
 0,692 3,543 511 أْجٞ

 ايكِٝ ايذ١ٜٝٓ
 0,441 4,643 202 نشر

0,935 0,350 
 0,408 4,676 511 أْجٞ

 ايذسد١ ايه١ًٝ
 0,364 4,048 202 رنش

1,490 0,137 
 0,340 4,091 511 أْجٞ

α

يف دسدد١ ةجدٌ    (α0,05)( ٚددٛد ؾدشٚم رات داليد١ إسـدا١ٝ٥ عٓدذ َظدت٣ٛ       12ٜتبق َدٔ ددذٍٚ )  

ب١ٝ األطاط١ٝ يًكِٝ ادتُاي١ٝ، َٔ ٚد١ٗ ْعش ايطًب١ أْؿظِٗ، تبعًا ملتػري ادتدٓع، يـدا    يًب١ ن١ًٝ ايرت

. نُدا  (α0,05)(، ٖٚٞ ق١ُٝ داي١ إسـا٥ًٝا عٓذ َظت٣ٛ 7,808اإلْاخ، سٝح بًػت ق١ُٝ )ت( احملظٛب١ )

جددٌ يف دسدد١ ة  (α0,05)ٜؼدري ادتدذٍٚ ايظددابل إر عدذّ ٚدددٛد ؾدشٚم رات داليد١ إسـددا١ٝ٥ عٓدذ َظددت٣ٛ       

يًبددد١ نًٝددد١ ايرتبٝددد١ األطاطددد١ٝ يًكدددِٝ ايٓعشٜددد١، ٚايكدددِٝ االقتـددداد١ٜ، ٚايكدددِٝ االدتُاعٝددد١، ٚايكدددِٝ   

ايظٝاط١ٝ، ٚايكِٝ ايذ١ٜٝٓ، ٚايذسد١ ايه١ًٝ يسدا٠، َٔ ٚد١ٗ ْعش ايطًبد١ أْؿظدِٗ، تبعدًا ملدتػري ادتدٓع،      
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 ّّ  20192019  أنتٛبشأنتٛبش––ايشابع ايشابع اجملًذ ايشابع ٚايجالثٕٛ/ ايعذد اجملًذ ايشابع ٚايجالثٕٛ/ ايعذد - تـذسٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املٓٝا

http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx

 

(، 0,309(، )0,308)(، 0,264سٝددح بًػددت قُٝدد١ )ت( احملظددٛب١ عًدد٢ اجملدداالت ايظددابك١ )بايرتتٝددب(: )    

 . (α0,05)(، ٖٚزٙ ايكِٝ غري داي١ إسـا٥ًٝا عٓذ َظت٣ٛ 1,490(، )0,935(، )0,726)

ٚقذ ٜعض٣ ٚدٛد ؾشٚم داي١ إسـا٥ًٝا يف دسد١ ةجٌ يًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ األطاط١ٝ يًكِٝ ادتُاي١ٝ 

ْد١ بايدزنٛس، ؾاإلْداخ    تبعًا ملتػري ادتدٓع، يـدا  اإلْداخ، إر يبٝعد١ ايبٓدا٤ ايظدٝهٛيٛدٞ يإلْداخ َكاس       

أنجش عايؿ١، ٚأسٖـ سظًا، ٚأنجش َٝاًل يالٖتُاّ بتؿاؿٌٝ األػٝا٤ ٚتٓاطكٗا، ٚايعٓا١ٜ باملعٗش ارتاسدٞ 

(، ٚدساطدد١ 1999َددٔ ايددزنٛس. ٚقددذ اتؿكددت ْتددا٥ر ايذساطدد١ اذتايٝدد١ َددع ْتددا٥ر دساطدد١ ايعتددّٛ ٚخـددا١ْٚ )    

ٚايد  أظٗدشت    ،سددإ ٚدٛطدٛاَٞ   (، ٚدساط١ 2017ايشًٜٚٞ )

ْتا٥ذٗا ٚددٛد ؾدشٚم دايد١ إسـدا٥ًٝا يف اطدتذابات أؾدشاد ايعٝٓد١ يف ايكدِٝ ادتُايٝد١ تبعدًا ملدتػري ادتدٓع،             

( ٚايد  أظٗدشت ْتا٥ذٗدا    2015يـا  اإلْاخ، ٚاختًؿت ْتا٥ر ايذساط١ اذتاي١ٝ َع ْتا٥ر دساط١ ايعُدشٟ ) 

 ؾشاد ايع١ٓٝ يًكِٝ ادتُاي١ٝ تبعًا ملتػري ادتٓع.عذّ ٚدٛد ؾشٚم داي١ إسـا٥ًٝا يف دسد١ ضاسط١ أ

ٚقذ ٜعٛد ايظبب يف عذّ ٚدٛد ؾشٚم داي١ إسـا٥ًٝا يف دسد١ ةجٌ يًبد١ نًٝد١ ايرتبٝد١ األطاطد١ٝ     

يًكِٝ ايٓعش١ٜ تبعدًا ملدتػري ادتدٓع، إر إٔ ايكدِٝ ايٓعشٜد١ عداد٠ً َدا تهتظدب َدٔ خدالٍ َ طظدات ايتٓؼد١٦             

ٚاي  ٜتُاثٌ تأثريٖدا عًد٢ اإلْداخ ٚايدزنٛس عًد٢ سدذ طدٛا٤، ؾاملٓداٖر         ايٓعا١َٝ، ناملذساغ ٚادتاَعات، 

ايذساط١ٝ اي  ٜتًكاٖا ايطًب١، ٚاألٖذاف ايرتب١ٜٛ ايعا١َ، ال تدتػري بدتػري ددٓع ايطايدب، ضدا دعدٌ أثدش        

ٖددزٙ امل طظددات يف ةجددٌ ايطًبدد١ ٚضاسطددتِٗ يًكددِٝ ايٓعشٜدد١ َتكدداسب إر سددذ بعٝددذ. ٚقددذ اتؿكددت ْتددا٥ر     

ٞ اي١ٝ َع ْتا٥ر دساط١ ايذساط١ اذت ، ٚدساطد١   سدإ ٚدٛطدٛاَ

( ٚاي  أظٗشت ْتا٥ذٗا عذّ ٚدٛد ؾشٚم داي١ إسـا٥ًٝا يف دسدد١  2018(، ٚدساط١ اذتشبٞ )2017ايشًٜٚٞ )

٥ر اطتذاب١ أؾشاد ايع١ٓٝ يًكِٝ ايٓعش١ٜ تبعًا ملتػري ادتٓع، ؾُٝا اختًؿت ْتا٥ر ايذساطد١ اذتايٝد١ َدع ْتدا    

( ٚاي  أظٗشت ْتا٥ذٗا ٚدٛد ؾشٚم داي١ إسـا٥ًٝا 2015(، ٚدساط١ ايعُشٟ )1999دساط١ ايعتّٛ ٚخـا١ْٚ )

 يف دسد١ اطتذاب١ أؾشاد ايع١ٓٝ يًكِٝ ايٓعش١ٜ تبعًا ملتػري ادتٓع، يـا  اإلْاخ.

جدٌ  أَا بايٓظب١ جملاٍ ايكِٝ االقتـاد١ٜ، ؾكذ ٜعض٣ عذّ ٚدٛد ؾشٚم داي١ إسـدا٥ًٝا يف دسدد١ ة  

يًبدد١ نًٝدد١ ايرتبٝدد١ األطاطدد١ٝ يًكددِٝ االقتـدداد١ٜ، تبعددًا ملددتػري ادتددٓع، إر إٔ ايعددشٚف ٚاملظدد٦ٛيٝات          

االقتـدداد١ٜ ايدد  تكددع عًدد٢ ناٖددٌ ايددزنٛس ٚاإلْدداخ يف ٖددزٙ املشسًدد١ ايعُشٜدد١ َتؼدداب١ٗ، ؾددأغًبِٗ غددري        
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ٖدزا باإلكداؾ١ إر   َتضٚدق، ٚتتدٛر األطدش٠ َظد٦ٛي١ٝ ايتهؿدٌ ٚاإلْؿدام عًد٢ َظدتًضَاتِٗ َٚـداسٜؿِٗ،         

تأثري ٚطا٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝا اذتذٜج١ ع٢ً ادتٓظدق ؾُٝدا ٜتعًدل بدبعض املؿداِٖٝ ٚاال اٖدات االقتـداد١ٜ،        

نجكاؾ١ االطتٗالى، ٚعذّ اذتشق ع٢ً ايرتػٝذ يف ايٓؿكات. ٚقذ اتؿكت ْتا٥ر ايذساط١ اذتاي١ٝ َع ْتدا٥ر  

ٞ  دساطد١   (، ٚدساطد١  2015ايعُدشٟ )  ٚدساطد١ ،  سددإ ٚدٛطدٛاَ

(، ٚاي  أظٗشت ْتا٥ذٗا عذّ ٚدٛد 2019(، ٚدساط١ ايؼٛعتات )2018(، ٚدساط١ اذتشبٞ )2017ايشًٜٚٞ )

ؾددشٚم دايدد١ إسـددا٥ًٝا يف دسددد١ اطددتذاب١ أؾددشاد ايعٝٓدد١ يًكددِٝ االقتـدداد١ٜ، تبعددًا ملددتػري ادتددٓع، يف سددق   

  ٛ ( ٚايد  أظٗدشت ْتا٥ذٗدا ٚددٛد     1999ّ ٚخـدا١ْٚ ) اختًؿت ْتا٥ر ايذساط١ اذتاي١ٝ َع ْتا٥ر دساطد١ ايعتد

 ؾشٚم داي١ إسـا٥ًٝا يف زتاٍ ايكِٝ االقتـاد١ٜ، تبعًا ملتػري ادتٓع، ٚيـا  ايزنٛس.

ٚقذ ٜعض٣ ايظبب يف عذّ ٚدٛد ؾشٚم داي١ إسـا٥ًٝا يف دسد١ ةجٌ يًب١ ن١ًٝ ايرتبٝد١ األطاطد١ٝ   

املظدت٣ٛ ايتعًُٝدٞ ٚايجكدايف يسطدش ايهٜٛتٝد١، ؾًدِ تعدذ        يًكِٝ االدتُاع١ٝ تبعًا ملتػري ادتٓع، إر استؿاع 

يبٝعدد١ ايتٓؼدد١٦ االدتُاعٝدد١ ايدد  تكددذَٗا األطددش ألبٓا٥ٗددا ةٝددض بددق اإلْدداخ ٚايددزنٛس، نُددا نددإ اذتدداٍ   

طابكًا، األَش ايدزٟ تشتدب عًٝد٘ ةاثدٌ ايكدِٝ االدتُاعٝد١ ايد  عتبدز غشطدٗا يدذ٣ ادتٓظدق، ٚبايتدايٞ             

 ُ جدٌ بٗدا إر سدذ بعٝدذ. ٚقدذ اتؿكدت ْتدا٥ر ايذساطد١ اذتايٝد١ َدع ْتدا٥ر دساطد١             تؼاب٘ دسد١ االيتدضاّ ٚايت

(، ٚاي  أظٗشت ْتا٥ذٗا عذّ 2018(، ٚدساط١ اذتشبٞ )2017(، ٚدساط١ ايشًٜٚٞ )1999ايعتّٛ ٚخـا١ْٚ )

 ٚدٛد ؾشٚم داي١ إسـا٥ًٝا يف زتاٍ ايكِٝ االدتُاع١ٝ، تبعًا ملتػري ادتٓع، يف سق اختًؿت ْتا٥ر ايذساط١

(، ٚاي  أظٗشت ْتا٥ذٗا ٚددٛد ؾدشٚم   2019(، ٚدساط١ ايؼٛعتات )2015اذتاي١ٝ َع ْتا٥ر دساط١ ايعُشٟ )

 داي١ إسـا٥ًٝا يف زتاٍ ايكِٝ االدتُاع١ٝ، تبعًا ملتػري ادتٓع. 

أَا بايٓظب١ جملاٍ ايكِٝ ايذ١ٜٝٓ، ؾكذ ٜعض٣ عذّ ٚدٛد ؾشٚم داي١ إسـا٥ًٝا يف دسد١ ةجٌ يًب١ 

ألطاطد١ٝ يًكدِٝ ايذٜٓٝد١، تبعدًا ملدتػري ادتدٓع، إر سدشق َ طظدات ايتٓؼد١٦ االدتُاعٝد١،           ن١ًٝ ايرتبٝد١ ا 

ايشة١ٝ َٓٗا ٚغري ايشة١ٝ، ع٢ً ايعٓا١ٜ برتب١ٝ األبٓا٤ ٚتٓؼد٦تِٗ تٓؼد١٦ ٜػًدب عًٝٗدا ايطدابع ايدذٜين       

عٝدذ، ؾدإرا   بػض ايٓعش عٔ دٓظِٗ، األَش ايزٟ تشتب عًٝ٘ ةجًِٗ يًكِٝ ايذ١ٜٝٓ بذسد١ َتكاسب١ إر سذ ب

أكؿٓا ٖزٙ ايٓتٝذ١، ٖٚٞ اْعذاّ أثش ادتٓع عًد٢ دسدد١ ةجدٌ عٝٓد١ ايذساطد١ يًكدِٝ ايذٜٓٝد١، َدع ْتٝذد١          

ايظ اٍ األٍٚ ٚاملتُج١ً رـٍٛ ايكِٝ ايذ١ٜٝٓ ع٢ً املشتب١ األٚيٞ يف دسد١ ايتُجٌ يسْظدام ايكُٝٝد١، ؾدإٕ    
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اعددذ٠ األطاطدد١ٝ يف طددًٛنٝات األؾددشاد  ٖدداتق ايٓتٝذددتق سمبددا تددذيالٕ عًدد٢ إٔ ايكددِٝ ايذٜٓٝدد١ تؼددهٌ ايك   

 ٚتـشؾاتِٗ، رنٛسًا ناْٛا أّ إْاثًا. 

(، ٚدساطد١ قُشٝد١   1999ٚقذ اتؿكت ْتا٥ر ايذساط١ اذتاي١ٝ َع ْتا٥ر دساطد١ ايعتدّٛ ٚخـدا١ْٚ )   

(، 2015، ٚدساط١ ايعُشٟ )(، ٚدساط١ سدإ ٚدٛطٛاَٞ 2003)

( ٚاي  أظٗشت ْتا٥ذٗا عذّ ٚددٛد ؾدشٚم دايد١ إسـدا٥ًٝا     2018اط١ اذتشبٞ )(، ٚدس2017ٚدساط١ ايشًٜٚٞ )

يف ايكِٝ ايذ١ٜٝٓ تبعًا ملتػري ادتٓع. يف سق اختًؿت ْتا٥ر ايذساط١ اذتاي١ٝ َدع ْتدا٥ر دساطد١ ايؼدٛعتات     

 (، ٚاي  أظٗشت ْتا٥ذٗا ٚددٛد ؾدشٚم دايد١ إسـدا٥ًٝا يف دسدد١ أُٖٝد١ ايكدِٝ ايذٜٓٝد١، تبعدًا ملدتػري          2019)

 ادتٓع، يـا  اإلْاخ. 

ٖددٌ تٛددذ ؾددشٚم رات داليد١ إسـددا١ٝ٥ يف دسددد١ ةجدٌ يًبدد١ نًٝدد١    يإلدابد١ عددٔ ايظد اٍ ايجايددح:   

       ٞ ؟ ب اطدتخذاّ اختبداس حتًٝدٌ ايتبدأٜ     ايرتب١ٝ األطاطد١ٝ يسْظدام ايكُٝٝد١ تعدض٣ ملدتػري املظدت٣ٛ ايذساطد

 ( ْتا٥ر االختباس.13، ٜٚبق دذٍٚ )األسادٟ 

 ( حتهُم انحببَن األحبدٌ نهفزوق يف درجة متثم 13ول )جذ
 ػُنة انذراسة نألنسبق انمُمُة وفمًب ملحغري املسحىي انذراسٍ

مسحىي 
محىسط  ف انذالنة

 املزبؼبت
درجبت 
اجملبل مصذر انحببَن جممىع املزبؼبت احلزَة

0,710 0,460 

 بق اجملُٛعات 32,27 3 10,75

 داخٌ اجملُٛعات 16577,59 709 23,38ايكِٝ ايٓعش١ٜ

 اجملُٛع 16609,86 712

0,486 0,814 

بق اجملُٛعات 104,60 3 34,86

داخٌ اجملُٛعات 30379,52 709 42,84 ايكِٝ االقتـاد١ٜ

712 اجملُٛع 30484,12

0,244 1,393 

34,07 3 بق اجملُٛعات 102,211

709 24,45 ايكِٝ ادتُاي١ٝ خٌ اجملُٛعاتدا 17339,07

712 اجملُٛع 17441,28
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مسحىي 
محىسط  ف انذالنة

 املزبؼبت
درجبت 
اجملبل مصذر انحببَن جممىع املزبؼبت احلزَة

0,864 0,246 

6,34 3 بق اجملُٛعات 19,02

709 25,76 ايكِٝ االدتُاع١ٝ داخٌ اجملُٛعات 18264,74

712 اجملُٛع 18283,77

0,410 0,962 

36,69 3 بق اجملُٛعات 110,08

709 38,13 ايكِٝ ايظٝاط١ٝ داخٌ اجملُٛعات 27039,89

712 اجملُٛع 27149,97

0,782 0,360 

5,10 3 بق اجملُٛعات 15,30

709 14,16 ايكِٝ ايذ١ٜٝٓ داخٌ اجملُٛعات 10045,69

712 اجملُٛع 10060,99

0,605 0,616 

238,09 3 بق اجملُٛعات 714,29

709 386,82 ايذسد١ ايه١ًٝ داخٌ اجملُٛعات 274256,65

712 اجملُٛع 274970,94

يف دسدد١   (α0,05)( عدذّ ٚددٛد ؾدشٚم رات داليد١ إسـدا١ٝ٥ عٓدذ َظدت٣ٛ        13ٜتلح َدٔ ددذٍٚ )  

ةجٌ يًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ األطاط١ٝ يسْظام ايك١ُٝٝ، َٔ ٚد١ٗ ْعش ايطًب١ أْؿظِٗ، تعدض٣ ملدتػري املظدت٣ٛ    

ٚايكددِٝ االدتُاعٝدد١،  ايذساطددٞ، عًدد٢ زتدداالت ايكددِٝ ايٓعشٜدد١، ٚايكددِٝ االقتـدداد١ٜ، ٚايكددِٝ ادتُايٝدد١،

ٚايكددِٝ ايظٝاطدد١ٝ، ٚايكددِٝ ايذٜٓٝدد١، ٚايذسددد١ ايهًٝدد١، سٝددح بًػددت قُٝدد١ )ف( احملظددٛب١ عًدد٢ اجملدداالت     

(، ٖٚزٙ 0,616(، )0,360(، )0,962(، )0,246(، )1,393(، )0,814(، )0,460ايظابك١ )بايرتتٝب(: )

ٓتٝذدد١ إر يبٝعدد١ ايكددِٝ راتٗددا، ، ٚقددذ تعددض٣ ٖددزٙ اي(α0,05)ايكددِٝ غددري دايدد١ إسـددا٥ًٝا عٓددذ َظددت٣ٛ  

ؾايكِٝ ٚإٕ ناْت قاب١ً يًتػدٝري ٚايدٓكف ٚايضٜداد٠، إال أْٗدا تتُٝدض باالطدتكشاس ٚايجبدات ايٓظديب عًد٢ َدش           

، ؾايتٓؼ١٦ االدتُاعٝد١ ايد  ٜتًكاٖدا األؾدشاد َٓدز      ايضَٔ 

١ ادتاَعٝدد١، يشمبددا نددإ هلددا األثددش األنددرب يف ْعَٛدد١ أظؿدداسِٖ، يف األطددش٠ ٚاملذسطدد١، ٚقبددٌ دخددٍٛ املشسًدد

تؼهٌٝ ا اٖاتِٗ  اٙ ايكِٝ املختًؿ١، ٚبايتايٞ نإ َٔ ايـعٛب١ مبهإ إٔ تتػري خالٍ طٓٛات ايذساطد١  



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿع

 داَع١ املٓٝا –ايرتب١ٝ ن١ًٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ادتاَع١ٝ، نُا ميهٔ إٔ تذٍ ٖزٙ ايٓتٝذ١ ع٢ً عذّ ةهٔ املٓاٖر ايذساط١ٝ، ٚاألْؼدط١ ايطالبٝد١، ٚنًٝد١    

تٗا ٚٚطا٥ًٗا، بؼهٌ عاّ، َدٔ إسدذاخ أٜد١ تػدٝريات دٖٛشٜد١ يف ةجدٌ األْظدام        ايرتب١ٝ األطاط١ٝ بهٌ أدٚا

 ايك١ُٝٝ يذ٣ ايطًب١. 

(، 2018(، ٚدساط١ اذتشبدٞ ) 2008ٚقذ اتؿكت ْتا٥ر ايذساط١ اذتاي١ٝ َع ْتا٥ر دساط١ املخضَٚٞ )

ري املظدت٣ٛ  ٚاي  أظٗشت ْتا٥ذٗا عدذّ ٚددٛد ؾدشٚم رات داليد١ إسـدا١ٝ٥ يف األْظدام ايكُٝٝد١، تعدض٣ ملدتػ         

(، ٚايد  أظٗدشت   1999ايذساطٞ. ؾُٝا اختًؿت ْتا٥ر ايذساط١ اذتاي١ٝ َع ْتا٥ر دساط١ ايعتّٛ ٚخـدا١ْٚ ) 

يـا  ايظ١ٓ ايذساط١ٝ األٚيٞ يف ايكِٝ ْتا٥ذٗا ٚدٛد ؾشٚم داي١ إسـا٥ٝا، تبعًا ملتػري املظت٣ٛ ايذساطٞ، 

، نُددا اختًؿددت ْتددا٥ر اٍ ايكددِٝ ايظٝاطدد١ٝايذٜٓٝدد١ ٚادتُايٝدد١، ٚيـددا  ايظدد١ٓ ايذساطدد١ٝ ايجايجدد١ يف زتدد 

 تبعداً ، ( ٚاي  أظٗشت ْتا٥ذٗا ٚدٛد ؾشٚم دايد١ إسـدا٥ٝا  2015ايذساط١ اذتاي١ٝ َع ْتا٥ر دساط١ ايعُشٟ )

  ملتػري املظت٣ٛ ايذساطٞ، يـا  يًب١ ايظ١ٓ األٚيٞ تتعًل بذسد١ ضاسطتِٗ يًكِٝ ايؿهش١ٜ ٚايعكا٥ذ١ٜ.

 انحىصُبت
 تٛؿًت إيٝٗا ايذساط١ اذتاي١ٝ، ٜٛؿٞ ايباسح مبا ًٜٞ:  يف ك٤ٛ ايٓتا٥ر اي 

اذتاد١ إر إعاد٠ تكٝدِٝ املٓداٖر ايذساطد١ٝ ٚاألْؼدط١ ايطالبٝد١ ٚدٚس علدٛ ٦ٖٝد١ ايتدذسٜع يف نًٝد١           -1

ايرتب١ٝ األطاط١ٝ، ٚعُدٌ َدا ًٜدضّ، يشؾدع دسدد١ ةجدٌ ايطًبد١ يسْظدام ايكُٝٝد١ بؼدهٌ عداّ، ٚايكدِٝ             

 خاق.ايظٝاط١ٝ ٚاالقتـاد١ٜ بؼهٌ 

اذتؿددداظ عًددد٢ األْظدددام ايكُٝٝددد١ رات دسدددد١ ايتُجدددٌ املشتؿعددد١ يدددذ٣ ايطًبددد١، ندددايكِٝ ايذٜٓٝددد١          -2

ٚاالدتُاع١ٝ، ٚاطتػالهلا يف تهٜٛٔ ا اٖات إظتاب١ٝ يذ٣ ايطًب١  اٙ بعض املؿاِٖٝ ٚايكِٝ األقٌ 

رتػددٝذ ةدجاًل، ندايكِٝ االقتـدداد١ٜ ٚايظٝاطد١ٝ، ٚريددو َدٔ خدالٍ ستاٚيدد١ سبطٗدِ ببعلددِٗ ايدبعض، ؾ       

االطتٗالى َجاًل، ٚإٕ ناْت تعذ ق١ُٝ اقتـاد١ٜ، إال أْٗا يف ايٛقت رات٘، تعترب عُاًل تعبذًٜا، ٜٛؿدٞ  

 ب٘ اإلطالّ ٚعتح عًٝ٘.

كشٚس٠ عكذ ايٓذٚات ٚامل ةشات ٚٚسؾ ايعُدٌ املتخــد١ يتعُٝدل ايتُجدٌ ايـدشٝح يسْظدام ايكُٝٝد١         -3

 يذ٣ ايطًب١.

يطالبٝدد١ يف تعضٜددض ايكددِٝ االقتـدداد١ٜ ٚايظٝاطدد١ٝ يددذ٣ ايطًبدد١،   ايرتنٝددض عًدد٢ اطددتجُاس األْؼددط١ ا  -4



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿع

 داَع١ املٓٝا –ايرتب١ٝ ن١ًٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 نإقا١َ املٓاظشات بق يًب١ األقظاّ املختًؿ١، أٚ َع يًب١ نًٝات ٚداَعات أخش٣.

إدددشا٤ املضٜددذ َددٔ ايذساطددات املؼدداب١ٗ عًدد٢ عٝٓددات شتتًؿدد١ مل تتٓاٚهلددا ايذساطدد١ اذتايٝدد١، نطًبدد١    -5

 َعات ايهٜٛت١ٝ املختًؿ١، اذته١َٝٛ َٓٗا ٚارتاؿ١.املشس١ً ايجا١ْٜٛ َجاًل، أٚ يًب١ ادتا

إدشا٤ املضٜذ َٔ ايذساطات املؼاب١ٗ ٚاي  تبشح أثدش بعدض املدتػريات عًد٢ األْظدام ايكُٝٝد١ يدذ٣ ايطًبد١،          -6

ِ ايظدابل        ع ايتعًٝد ٚاي  مل تتٓاٚهلا ايذساط١ اذتاي١ٝ، نأثش املظت٣ٛ ايتعًُٝدٞ ٚاالقتـدادٟ يسطدش٠، ْٚٛد

 ١ )سهَٛٞ، أٚ خاق(، ايتخـف األنادميٞ، ٚايظؿش إر ارتاسز ٚغريٖا.  يًُشس١ً ادتاَعٝ



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿع

 داَع١ املٓٝا –ايرتب١ٝ ن١ًٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 املزاجغ
 أوال: املزاجغ انؼزبُة

، عُددإ: 2. طديٝددٌ املكدداٜٝع ٚاالختبدداسات ايٓؿظدد١ٝ ٚايرتبٜٛدد١: ادتددض٤ األٍٚ(. 2011أبددٛ أطددعذ، أدددذ. )

 َشنض دٜبْٛٛ يتعًِٝ ايتؿهري.

كِٝ ايرتبٜٛد١ يدذ٣ يًبد١ املشسًد١ ايجاْٜٛد١ يف ستاؾعد١ عُدإ        ايمل(. 2007أبٛ صٜذ، َشِٜ ٚايضٜٛد، ستُذ. )

(، 3)34، دساطدددات يف ايعًدددّٛ ايرتبٜٛددد١، ادتاَعددد١ األسدْٝددد١. ملنُدددا ٜشاٖدددا ايطًبددد١ أْؿظدددِٗ

767-796 . 

(. ؾاعًٝدد١ بشْدداَر يتُٓٝدد١ بعددض ايكددِٝ األخالقٝدد١ أليؿدداٍ ايؼددٛاسع. سطدداي١ 2004أدددذ، سٓددإ َددشصٚم. )

 ايذساطات ايعًٝا يًطؿٛي١، داَع١ عق مشع.دنتٛساٙ غري َٓؼٛس٠، َعٗذ 

 . ايشٜا : داس املشٜخ يًٓؼش.ايكِٝ ٚايرتب١ٝ(. 1983أدذ، يطؿٞ بشنات. )

 ، األسدٕ: داس املظري٠ يًطباع١ ٚايٓؼش. 4. طتعًِ ايكِٝ ٚتعًُٝٗا(. 2013ادتالد، َادذ صنٞ. )

ِ ايرتبٜٛد١ املُاسطد١ يدذ٣    مل(. 2018اذتشبٞ، َظاعذ كٝـ اهلل. ) يًبد١ داَعد١ اجملُعد١ يف املًُهد١ ايعشبٝد١       ايكٝد

.265-239(، 2)42، اجمل١ً ايذٚي١ٝ يسراخ ايرتب١ٜٛ، داَع١ اإلَاسات. ملايظعٛد١ٜ

طًظدد١ً عددامل املعشؾدد١، اجملًددع  . ملاستكددا٤ ايكددِٝ )دساطدد١ ْؿظدد١ٝ(مل(. 1992خًٝؿدد١، عبددذ ايًطٝددـ ستُددذ. )

 .257-1 )أبشٌٜ(،160، ايٛيين يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ ٚارداب )ايهٜٛت(

. بريٚت: ايكِٝ ٚايعادات االدتُاع١ٝ: َع رح َٝذاْٞ يبعض ايعادات االدتُاع١ٝ(. 1980دٜاب، ؾٛص١ٜ. )

 داس ايٓٗل١ ايعشب١ٝ.

، ايكداٖش٠: َ طظد١ أّ ايكدش٣    2. طأطدع َٚٗداسات بٓدا٤ ايكدِٝ ايرتبٜٛد١     (. 2007ايذٜب، إبشاِٖٝ سَلإ. )

 يًرتمج١ ٚايتٛصٜع.

اقع َٓع١َٛ ايكِٝ يذ٣ يًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚارداب يف داَع١ اذتذٚد ايؼُاي١ٝ ٚمل(. 2017ايشًٜٚٞ، طعٛد. )

، زت١ً ايعًدّٛ ايرتبٜٛد١ ٚايٓؿظد١ٝ   . ملباملًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ يف ك٤ٛ ايتشذٜات املعاؿش٠

18(3 ،)143-171. 



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿع

 داَع١ املٓٝا –ايرتب١ٝ ن١ًٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ش١ٜ.، ايكاٖش٠: َهتب١ األصتًٛ املـ5. طعًِ ايٓؿع االدتُاعٞ(. 2000صٖشإ، ساَذ عبذ ايظالّ. )

. اإلَدداسات ايرتبٝدد١ األخالقٝدد١: ايكددِٝ َٓاٖذٗددا ٚيددشم تذسٜظددٗا  (. 2009طددًّٛ، يدداٖش ٚمجددٌ، ستُددذ. ) 

 ايعشب١ٝ املتشذ٠: داس ايهتاب ادتاَعٞ. 

 . ايكاٖش٠: َهتب١ ايٓٗل١ ايعشب١ٝ.اإلػرتان١ٝ ايعشب١ٝ نؿًظؿ١ يًرتب١ٝ(. 1971ايؼاؾعٞ، إبشاِٖٝ ستُذ. )

تشتٝب األْظام ايكُٝٝد١ َدٔ سٝدح دسدد١ أُٖٝتٗدا يدذ٣ يًبد١ ادتاَعد١         مل(. 2019ايؼٛعتات، ؿؿا٤ ْع١ُ. )

. 306-290(، 1)46، دساطات يف ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، ادتاَع١ األسد١ْٝ. ملاألملا١ْٝ األسد١ْٝ

. دساطد١ َكذَدد١ يف َد ةش نًٝدد١   ايكدِٝ ٚيددشم تعًُٗدا ٚتعًُٝٗددا  (. 1999ايعدادض، ؾدد اد ٚايعُدشٟ، عطٝدد١. )  

 ٚايرتب١ٝ يف عامل َتػري. داَع١ ايريَٛى: األسدٕ.ايرتب١ٝ ٚايؿٕٓٛ: ايكِٝ 

. األسدٕ: داس ايهتدداب ايجكددايف  ايكددِٝ ايرتبٜٛدد١ ٚتـددٓٝؿاتٗا املعاؿددش٠   (. 2014ايعدداْٞ، ٚدٝٗدد١ ثابددت. )  

يًطباع١ ٚايٓؼش ٚايتٛصٜع. 

َدذخٌ إر َٓداٖر ايبشدح يف    (. 2007عباغ، ستُدذ ْٚٛؾدٌ، ستُدذ ٚايعبظدٞ، ستُدذ ٚأبدٛ عدٛاد، ؾشٜداٍ. )        

 . عُإ: داس املظري٠ يًٓؼش ٚايتٛصٜع.١ٝ ٚعًِ ايٓؿعايرتب

أٌَ، خـا١ْٚ. )  ٕٚ ٍ ايبٝتمل(. 1999ايعتّٛ، عذْا ِ يذ٣ يًب١ داَع١ آ  .54-3(، 1)4، زت١ً املٓاس٠. ملَـؿٛؾ١ ايكٝ

دسد١ ضاسطد١ ايكدِٝ يدذ٣ يًبد١ ادتاَعدات األسدْٝد١ َدٔ ٚدٗد١ ْعدش          مل(. 2015ايعُشٟ، أةا٤ عبذ املٓعِ. )

 .1086-1063(، 3)4، دساطات يف ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، ادتاَع١ األسد١ْٝ. ملايطًب١ أْؿظِٗ

ايؿددشٚم يف ْظددل ايكددِٝ يددذ٣ ايطايبددات ايكطشٜددات بادتاَعدد١    مل(. 1995ؾخددشٚ، سـدد١ ٚايشٚبددٞ، أدددذ. )  

  ٞ ، سٛيٝد١ نًٝد١ ايرتبٝد١ )داَعد١ قطدش(     . ملٚعالقت٘ بايتخـف األنادميٞ ٚاملظدت٣ٛ ايذساطد

12 ،549-592. 

ايكِٝ األطش١ٜ املتل١ُٓ مبٓاٖر االقتـاد املٓضيٞ يف املشس١ً ايجاْٜٛد١ يف  مل(. 1999. )ؾخشٚ، عا٥ؼ١ أدذ

 .46-13(، 8)15، داَع١ قطش –زت١ً َشنض ايبشٛخ ايرتب١ٜٛ . ملدٚي١ قطش

. سطاي١ َادظتري غدري َٓؼدٛس٠،   ملايبٓا٤ ايكُٝٞ يذ٣ يًب١ ادتاَعات ايؿًظط١ٝٓٝمل(. 2003قُش١ٝ، دٗاد. )

ٝا، داَع١ ايٓذا  ايٛي١ٝٓ، ْابًع، ؾًظطق.ن١ًٝ ايذساطات ايعً



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿع

 داَع١ املٓٝا –ايرتب١ٝ ن١ًٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يلُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 

 

 
 ّّ  20192019  أنتٛبشأنتٛبش––ايشابع ايشابع اجملًذ ايشابع ٚايجالثٕٛ/ ايعذد اجملًذ ايشابع ٚايجالثٕٛ/ ايعذد - تـذسٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املٓٝا

http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx

 

. تطٛسات يف قِٝ ايطًب١ ملدساطد١ تتبعٝد٘ يكدِٝ ايطدالب يف جمدع طدٓٛاتمل      (. 1970ناظِ، ستُذ إبشاِٖٝ. )

 ايكاٖش٠: ايذاس ايك١َٝٛ يًطباع١ ٚايٓؼش. 

ِ األ      مل(. 1992َباسى، ؾتشٞ. ) طاطدٞ ٚدٚس َٓداٖر   ايكِٝ االدتُاع١ٝ ايالصَد١ يتالَٝدز اذتًكد١ ايجاْٝد١ َدٔ ايتعًٝد

 .177-133(، 1)12، اجمل١ً ايعشب١ٝ يًرتب١ٝ. ملاملٛاد االدتُاع١ٝ يف تُٓٝتٗا يذ٣ ايطايب

 . ايشٜا : َهتب١ ايشػذ.املذخٌ يف أؿٍٛ ايرتب١ٝ(. 2003َتٛيٞ، ْبٌٝ ٚايعذُٞ، ستُذ ٚبٓذش، أ١َٓ. )

(، 2)24، زت١ً داَع١ دَؼل. مل١ًٝايكِٝ املذعا٠ يذ٣ يًب١ داَع١ ايضسقا٤ األٖمل(. 2008املخضَٚٞ، ْاؿش. )

359-397. 

سؤ١ٜ تشب١ٜٛ َكرتس١ ملٛاد١ٗ أص١َ االكطشاب ايكُٝٞ يذ٣ ايؼباب املـشٟ: مل(. 2012املالسٞ، ٚؾا٤ زتٝذ. )

. املد ةش ايعًُدٞ اذتدادٟ عؼدش بعٓدٛإ أصَد١ ايكدِٝ يف        مل2011ٜٓداٜش   25أٚيٜٛات َا بعدذ ثدٛس٠   

.228-143ايرتب١ٝ،  امل طظات ايتع١ًُٝٝ، داَع١ ايؿّٝٛ، ن١ًٝ

، ايهٜٛددت: 2. طعًددِ االدتُدداع ايرتبددٟٛ ٚقلدداٜا اذتٝددا٠ ايرتبٜٛدد١ املعاؿددش٠(. 1998ٚيؿدد١، عًددٞ أطددعذ. )

 َهتب١ ايؿال  يًٓؼش ٚايتٛصٜع.
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