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 ان باجلمهورية اليمنيةعمر-تقييم األداء األكادميي بكلية الرتبية واأللسن

  وفقًا لبعض متطلبات اجلودة الشاملة

 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

أغتاش اٱزاض٠ ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ املػاعس/ن١ًٝ 

 عُطإ -ايرتب١ٝ ٚا٭يػٔ

 املًدل

1 

ٚؾكًا يبعض  عُطإ -ا٭نازميٞ به١ًٝ ايرتب١ٝ ٚا٭يػٔ ا٭زا٤ تكِٝٝ ايبشح إىل ٖسف

 امل٪ٌٖ، ) اؾٓؼ، ايتدكل، أغاتص٠ ايه١ًٝ، ٚأثط ْعط ٚد١ٗ َٔ ٛز٠ ايؿا١ًَ؛َتطًبات إزاض٠ اؾ

َكػ١ُ  -( ؾكط79٠يٮزا٤، ٚباغتدساّ املٓٗر ايٛقؿٞ؛ ٚاغتبا١ْ َٔ) تكُِٝٝٗ اـرب٠ (؛ ع٢ً

(، ٚبًؼ عسز اجملٝبني 100ٚظعت ع٢ً مجٝع أؾطاز اجملتُع ا٭قًٞ؛ ٚعسزِٖ) -إىل غبع١ فا٫ت

ٚباملعاؾ١ اٱسكا١ٝ٥؛ بربْاَر  ( داَعٞ،30(َادػتري، )14(زنتٛضاٙ، )32) ؾطًزا؛ (76) ؾعًًٝا؛

(spssٌ؛ تٛق) يٰتٞ ايبشح: 

ٚسػب  .بتكِٝٝ )نعٝـ(؛ (05( َٔ )2.18ع٢ً َتٛغط ) ا٭زا٤ سكٌ عُّٛ -1

(؛ دٛز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚػاعسِٜٗ؛ ع٢ً تكِٝٝ 5اجملا٫ت؛ سكٌ اجملاٍ )

(؛ دٛز٠ بطاَر ايتٛدٝ٘ 4سكٌ اجملاٍ ) (. ؾُٝا2.64)َكبٍٛ(، مبتٛغط )

( بتكِٝٝ )َٓعسّ(؛ ٚسكًت بك١ٝ اجملا٫ت ع٢ً 1.80ع٢ً َتٛغط ) -ٚاٱضؾاز

(؛ بتكِٝٝ يؿعٞ )نعٝـ(يهٌ َٓٗا. ٚمل حيكٌ 1.85 -2.30َتٛغطات َا بني )

( 25أٟ فاٍ ع٢ً تكِٝٝ )دٝس، دٝس دسًا(. ٚع٢ً َػت٣ٛ املعاٜري؛ سكٌ عسز)

%( 43( َعٝاضا؛ بٓػب١ )34%( ع٢ً تكِٝٝ )َٓعسّ(؛ ٚسكٌ )31.7َعٝاضا؛ بٓػب١ )

%( ع٢ً تكِٝٝ 25.3( َعٝاضًا؛ بٓػب١ )20ع٢ً تكِٝٝ )نعٝـ(، بُٝٓا سكٌ )

%(ع٢ً تكِٝٝ )دٝس(؛ ٖٚٛ أع٢ً تكِٝٝ يف 1.32)َكبٍٛ(، ٚسكٌ َعٝاض ٚاسس؛ بٓػب١)

 ايبشح. 

اخ ٚا٭ْؿط١ باجملاٍ )ايػازؽ(؛ ا٭ع تعع٣ يًذٓؼ؛α=0.05) ٚدست ؾطٚم عٓس ) -2

(؛ 3 ,5 ,7غٓٛات ؾأقٌ(؛ باجملا٫ت ) 5ايع١ًُٝ؛ يكاحل اٱْاخ، ٚيًدرب٠؛ يكاحل ؾ١٦ )

)ْعاّ تكِٜٛ ايطًب١، ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ، املعاٌَ ٚاملدتربات(؛ ع٢ً ايتٛايٞ؛ ٚيًُ٪ٌٖ؛ يف 

(؛ )دٛز٠ املعاٌَ ٚاملدتربات(؛ يكاحل مح١ً ايسنتٛضاٙ ٚاؾاَع١ٝ. ٚعسّ 7اجملاٍ )

 م يف بك١ٝ اجملا٫ت.ٚدٛز ؾطٚ

ٚيف ن٤ٛ ايٓتا٥ر مت قٝاغ١ مج١ً َٔ ايتٛقٝات ٚاملكرتسات يتشكٝل اؾٛز٠ ٚنُإ  -3

 ا٫عتُاز ا٭نازميٞ به١ًٝ ايرتب١ٝ عُطإ.

 .ايهًُات املؿتاس١ٝ؛ تكِٝٝ، ا٭زا٤، ا٭نازميٞ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، اؾٛز٠، ا٫عتُاز ا٭نازميٞ
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 يًبشح ايعاّ اٱطاض/ أ٫ٚ

 ( املكس١َIntroduction:) 

ت٪نس ايسضاغات ايع١ًُٝ ٚا٭زبٝات ايكازض٠ مبدتًـ ايًػات ايعامل١ٝ، ٚأعاخ امل٪متطات ايسٚي١ٝ ٚاٱق١ًُٝٝ 

ِٝ يف ا٭يؿ١ٝ ايجايج١، ٚايتعًِٝ ايعايٞ بؿهٌ خام، ع٢ً َس٣ ايتٓاؾؼ ايصٟ بات ٜؿهٌ َٝع٠ ٚخكٛق١ٝ يًتعً

سٝح تػع٢ نٌ زٚي١ يًتُٝع يف فاٍ ايتعًِٝ اؾاَعٞ؛ سطقا َٓٗا ع٢ً ايتؿٛم املعطيف ٚا٫قتكازٟ 

ٚؼكٝل ايطؾاٙ ا٫دتُاعٞ يؿعٛبٗا؛ ٚئ تهُٔ شيو إ٫ باؿكٍٛ ع٢ً نُاْات اؾٛز٠ ٚؾٗازات ا٫عتُاز 

سٚيٞ أْ٘:" ع٢ً َ٪غػات ايتعًِٝ اؾاَعٞ إٔ تهٕٛ َػتعس٠ ٱْتاز خطجيني ا٭نازميٞ، ٜٚ٪نس ايبٓو اي

ميتًهٕٛ املٗاضات املطًٛب١ يف عاملٓا ايّٝٛ، ٖٚصا ٜعين تطٜٛط املٗاضات املعطؾ١ٝ، املػًه١ٝ، ا٫دتُاع١ٝ، ٚايتك١ٝٓ 

ٕ ايعطب١ٝ اييت ٜٓبػٞ اييت تتٛا٤ّ َع تػريات ايعٛمل١ ايػطٜع١، ٖٚصٙ أَٛض ٖا١َ َطًٛب١ َٔ ايؿباب يف ايبًسا

(. ٜٚ٪نس 143: 2011ًَْٝٛٝٛ،  ٚتَٛاؽ داضاًَٝٛ ع٢ً سهَٛاتٗا ايتكسٟ هلا ظس١ٜ ٚاْتعاّ") أزضٜاْا

باسجٕٛ آخطٕٚ أْ٘؛" قس ثبت بايتذطب١ إٔ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ مبؿَٗٛٗا ايؿاٌَ ٚأبعازٖا ٚأقٛهلا ايع١ًُٝ ٖٞ 

ات، ٚايصٟ غاعس امل٪غػات اٱْتاد١ٝ ايعامل١ٝ ايهرب٣ ايػ٬ح ايصٟ ميهٔ ايتعاٌَ بٛاغطت٘ َع ٖصٙ املػتذس

: 2007ع٢ً نػب ايػبل ٚنػب املٓاؾػ١ ٚايرتبع ع٢ً قاعس٠ قًب١ يف ايػٛم ايعامل١ٝ ايسٚي١ٝ") ايعتٝيب، 

6.) 

ٚبايٓعط يٛاقع دٛز٠ ايتعًِٝ يف اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ؛ ٚايتعًِٝ ايعايٞ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم؛ ٜتبني       

عًُٝٞ، ٖٚٛ َا ٜ٪زٟ إىل تؿاقِ املؿه٬ت ا٫قتكاز١ٜ، َٚا ٜطتبط بٗا َٔ َؿه٬ت ادتُاع١ٝ نعـ املطزٚز ايت

ٚؾهط١ٜ ٚغٝاغ١ٝ، ٚتٛؾو آثاضٙ إٔ تعكـ باجملتُع ايُٝين نً٘؛ سٝح ترتادع ايُٝٔ يف َ٪ؾطات غًِ 

( يف غًِ 160) ؛ دا٤ت ايُٝٔ يف املطتب١(2013)ايت١ُٝٓ َٔ عاّ ٯخط، ٚٚؾكا يتكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يًعاّ 

(؛ نُٔ فُٛع١ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ املٓدؿه١. أَا ايتعًِٝ ايعايٞ ؾٗٛ 0.747ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ؛ مبتٛغط )

ٜعاْٞ َٔ ق١ً تٓاغب كطدات٘ َع سذِ ٚنًؿ١ املسخ٬ت؛ ٚبا٭خل َا ٜتعًل باملعًِ ٚإعسازٙ، ٖٚٛ َا 

 ٫ ايعايٞ ايتعًِٝ كطدات إٔ ا٫ْتباٙ ًٜؿت أنست٘ اغرتاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ ايعايٞ؛ سٝح دا٤ ؾٝٗا: "ٚمما

 ٖٛ َا عٔ تكٌ ٫ ايُٝٔ يف ايعايٞ يًتعًِٝ املدكك١ املٝعا١ْٝ َٔ إٔ ايطغِ ؾع٢ً َٚسخ٬ت٘؛ تتٓاغب

 ايُٝٔ َع تتؿاب٘ اييت ايبًسإ َٔ بهجري َكاضْتٗا عٓس أؾهٌ ٖٞ بٌ املُاث١ً، ايعطب١ٝ بعض ايب٬ز يف َٛدٛز

 ايعايٞ ايتعًِٝ َػت٣ٛ إٔ إ٫ -ايٓاتر احملًٞ إمجايٞ إىل قٝاغٗا عٓس ُٝاغ ٫ٚ -ا٫قتكاز١ٜ ايعطٚف يف

 َٔ اٱؾاز٠ َٔ ي٘ ٚسطَاًْا ايبًس ملٛاضز ٖسضا ٜعس ٖٚصا ايعاي١ٝ يًدطجيني؛ ايبطاي١ ٚدٛز بسيٌٝ َتسًْٝا؛ ٜعس

١ٜ اي١ُٝٓٝ ٚخط١ يسٜ٘") ا٫غرتاتٝذ١ٝ ايٛط١ٝٓ يًتعًِٝ ايعايٞ يف اؾُٗٛض املتٛؾط٠ ايبؿط١ٜ امل٪١ًٖ ايك٠ٛ

 .(4-3: 2010 -2006ايعٌُ املػتكب١ًٝ، 
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ْٚتٝذ١ يصيو؛ أنست ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ؛ أْٗا قس قسَت ايهجري َٔ املبازضات، ٚألعت 

خطٛات ١َُٗ ملٛاد١ٗ ؼسٟ دٛز٠ ايتعًِٝ ٚضبط٘ بأٖساف ايت١ُٝٓ املػتسا١َ؛ "سٝح عًُت ع٢ً تٓؿٝص ع١ًُٝ 

تشسٜح ايرباَر ٚاملٓاٖر ايسضاغ١ٝ، ٚتٜٓٛع املػاضات ا٭نازمي١ٝ ٚامل١ٝٓٗ، ٚاؾتتاح ٚإْؿا٤ َطادع١ ؾا١ًَ ي

بطاَر َٚػاقات زضاغ١ٝ دسٜس٠،...نُا مت إزخاٍ َؿاِٖٝ ا٫عتُاز ا٭نازميٞ ٚنُإ اؾٛز٠ َٔ خ٬ٍ إْؿا٤ 

ص ايعسٜس َٔ ايسٚضات َطانع تطٜٛط ا٭زا٤ ا٭نازميٞ ٚٚسسات نُإ اؾٛز٠؛ يف ايهًٝات ٚاؾاَعات ٚتٓؿٝ

ايتسضٜب١ٝ ٚايتأ١ًٖٝٝ يًعاًَني يف اؾاَعات ٚأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚتٛدت ٖصٙ املؿاضٜع بإقساض اي٥٬ش١ 

ايتٓع١ُٝٝ جملًؼ ا٫عتُاز ا٭نازميٞ ٚنُإ اؾٛز٠ ْٚعاّ َعاٜري ا٫عتُاز ا٭نازميٞ ٚإْؿا٤ فًؼ 

: 2010ايعايٞ")ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ، ا٫عتُاز ا٭نازميٞ ٚنُإ اؾٛز٠ مل٪غػات ايتعًِٝ 

11-10). 

 ايتعًِٝ ْعاّ بصٍ ٚبايطغِ َٔ شيو؛ ٜهؿـ بعض ايباسجني عٔ نعـ يف َؿّٗٛ ثكاؾ١ اؾٛز٠؛ "ٚيكس

 إيٝ٘ تٛقًت ٚا٫عتُاز ا٭نازميٞ... َٚا اؾٛز٠ نُإ سكٌ يف نجري٠ دٗٛزا اي١ُٝٓٝ اؾُٗٛض١ٜ يف ايعايٞ

 سٝع يف غعتٗا تطاٚست ايكسز ٖصا يف اؾٗٛز إٔ ٜ٪نس ٚاحمل١ًٝ ٚامل٪متطات اٱق١ًُٝٝ ١ٝايسٚي املٓعُات

 يف اؿطز َٓاطل يف ٚاـٛض ايٛيٛز َٔ يتتُهٔ املطس١ً ٖصٙ تتذاٚظ بعس ٚمل ٚايتٓع١ُٝٝ ايعا١َ ا٭طط

 نُإ ْعاّ ٜطبل نٝـ سٍٛ َؿٛؾٕٛ ايرتبٜٕٛٛ ٚاملطبٕٛ قٓاع ايكطاض َاظاٍ اهلا١َ؛ سٝح امل٪غػات تًو

 ٚانش١ ؾًػؿ١ ٚدٛز عٔ تٓب٧ ٫ غاَه١ ؾايط٩ٜا ايعايٞ، َ٪غػات ايتعًِٝ يف ا٭نازميٞ ٚا٫عتُاز اؾٛز٠

 . (47: 2012ايػٝام")محع٠،  ٖصا يف

ٜٚععظٙ باسح آخط؛ بكٛي٘:" ؾاؾاَعات اي١ُٝٓٝ يف أغًب كطداتٗا ٫ تطتبط بٛاقع ايت١ُٝٓ، ؾإٕ ايتعًِٝ 

ري تٛد٘ َسخ٬ت٘ ٚكطدات٘ ٚؾكًا ملٛاقؿات اؾٛز٠ يف ايتعًِٝ يتشكٝل ايت١ُٝٓ، اؾاَعٞ حيتاز إىل َعاٜ

ٚمبا إٔ تطٜٛط امل٪غػ١ ايتع١ًُٝٝ يف ايُٝٔ ٫ ٜػتٓس إىل أغؼ َٚعاٜري تٛدٗ٘، ا٭َط ايصٟ دعً٘ ٜٓذح يف 

َط دٛاْب ٚخيؿل يف أخط٣، يصيو ؾإٕ دٛز٠ َٓع١َٛ ايتعًِٝ اؾاَعٞ يف ن٤ٛ َسخٌ َعاٜري اؾٛز٠ أ

 (9: 2007)غايب، ٜؿطن٘ فتُع غبام املعطؾ١، ٚتطًع تٓؿسٙ اؾاَعات اي١ُٝٓٝ"،

 َؿه١ً ايبشح:

بٓا٤ ع٢ً َا غبل ٚنُا أنست زضاغات غابك١؛ تٓاٚيت اؾٛز٠ بهًٝات ايرتب١ٝ يف ايُٝٔ، َٚٓٗا زضاغات)      

(، ) 2009(، )ايسعٝؼ، 2008(، )غعٝس، 2008(، )ا٭َري، 2005(، )ز٫ٍ، 2004(، )عطداف،  2001بطقعإ، 

، ٚغريٖا َٔ ايسضاغات ٚايبشٛخ ا٭نازمي١ٝ ٚايع١ًُٝ؛ ( 2010 )ٚظ٩٬َٖا (، ٚايػبع2009اؿسابٞ ٚقؿ٠ٛ، 

ٚنًٗا أظٗطت تسْٞ َػت٣ٛ اؾٛز٠ باؾاَعات َٛنٛع ايسضاغ١، ٚداَع١ عُطإ يٝػت اغتجٓا٤ َٔ ٖصٙ 

؛ بًؼ َتٛغط َعاٌَ 2008: 2- 3)اغ١ )سامت؛ ايٛنع١ٝ، بٌ ضمبا تهٕٛ أنجط َعاْا٠ َٔ غريٖا؛ ؾؿٞ زض

%(، 57.9%( ٚمبتٛغط َعاٌَ ٖسض )42.1ايهؿا١ٜ ايساخ١ًٝ ايه١ُٝ ؾُٝع نًٝات ايرتب١ٝ ظاَع١ قٓعا٤ )
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%(، ٚبٓػب١ 59%( ٚمبعاٌَ ٖسض )41بُٝٓا سكًت ن١ًٝ تطب١ٝ عُطإ ع٢ً َعاٌَ نؿا١ٜ أقٌ؛ مبتٛغط )

 -ني َٔ عح تكُٝٝٞ ؾٛز٠ ا٭زا٤ اٱزاضٟ به١ًٝ ايرتب١ٝ ٚا٭يػٔ%(. ٚتب61.6%( ْٚػب١ تػطب )38.4ؽطز )

( َعٝاضًا؛ 29%( ع٢ً تكِٝٝ )َٓعسّ(؛ ٚ)67.6( َعٝاضًا؛ بٓػب١ )71( َعٝاضًا؛ سكٌ )105عُطإ؛" تهٕٛ َٔ )

%( بتكِٝٝ )َكبٍٛ(، ٚمل حيكٌ أٟ 4.8( َعاٜري ؾكط؛ بٓػب١ )05%( بتكِٝٝ )نعٝـ(، ٚبك٢ )27.6بٓػب١ )

%( َٔ َتطًبات اؾٛز٠ 95ع٢ً تكِٝٝ )دٝس، دٝس دسًا(" نُا ٜعاْٞ ا٭زا٤ اٱزاضٟ عذعا ٜكٌ إىل ) َعٝاض؛

 (. 1: 2013ٚا٫عتُاز ا٭نازميٞ".)َػطب١، 

ٚنٌ شيو ٜػتسع٢ تكِٝٝ اؾاْب ا٭ِٖ؛ ٖٚٛ ا٭زا٤ ا٭نازميٞ؛ سٝح إٕ ايٓػب١ ايعاي١ٝ يًطغٛب 

ِ شاتٞ ملٛاطٔ ايهعـ ا٭نازميٞ، ٚايبشح عٔ سًٍٛ ٚايتػطب بني طًب١ ايه١ًٝ ؛ ؼتِ غطع١ تكٝٝ

 ملؿه٬ت٘؛ باٱداب١ عٔ ايتػا٫٩ت ايتاي١ٝ:

  :أغ١ً٦ ايبشح 

إٔ تكِٝٝ دٛز٠ ا٭زا٤ ا٭نازميٞ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚا٭يػٔ/عُطإ؛ أنش٢ َطًبا  مما غبل؛ٜتهح      

 ع٢ً قازض٠ تكبح يهٞ ٜطٖاتطٛ ا٭نازمي١ٝ ٚ يتشػني خسَاتٗا َاغ١ عاد١ ايه١ًٝسٝح إٕ ًَشًا؛ 

املكس١َ،  خسَاتٗا ٚئ ٜتشكل شيو إ٫ بتكِٝٝ دٛز٠ مجٗٛض ع٥٬ُٗا، ٚضغبات سادات ٚؼكٝل تًب١ٝ

 ميهٔ تًدٝل َؿه١ً ايبشح يف ايػ٪اٍ ايتايٞ: ٖٓا َٚٔ

 َا َس٣ تٛؾط َعاٜري اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز ا٭نازميٞ يف ا٭زا٤ ا٭نازميٞ به١ًٝ ايرتب١ٝ/ عُطإ َٔ -   1

 ٚد١ٗ ْعط ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚػاعسِٜٗ بايه١ًٝ؟

ٜٚتؿطع َٔ ايػ٪اٍ ايط٥ٝؼ يًبشح تػا٫٩ت؛ عٔ َس٣ تٛؾط َعاٜري اؾٛز٠ ايؿا١ًَ يف ا٭زا٤ ا٭نازميٞ يف      

 اجملا٫ت:

 =========== ايرباَر ايسضاغ١ٝ املكس١َ يًطًب١؟. (1

 =========== ٚغا٥ٌ ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٚاملدطدات؟. (2

 ْعاّ تكِٜٛ ايطًب١ املعًُني؟. =========== (3

 =========== بطاَر ايتٛدٝ٘ ٚاٱضؾاز؟. (4

 =========== دٛز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚػاعسِٜٗ؟. (5

 =========== ا٭عاخ ٚا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ؟. (6

 ===========  املعاٌَ ٚاملدتربات؟. (7

 -ص٠ ن١ًٝ ايرتب١ٝ( يف تكِٝٝ أغاتα =0.05ٌٖ تٛدس ؾطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ ايس٫ي١ ) -2

 يٮزا٤ ا٭نازميٞ؛ تعع٣ ملتػريات: )اؾٓؼ، ايتدكل، اـرب٠، امل٪ٌٖ(؟. -عُطإ
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  2015يونيو  –يناير   -الثانيالمجلذ  -العذد الخامس  جامعة الناصرمجلة 

 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

ايرتب١ٝ  َا ايتٛقٝات اي٬ظ١َ يتشكٝل َعاٜري اؾٛز٠ ايؿا١ًَ يف ا٭زا٤ ا٭نازميٞ به١ًٝ -3

 عُطإ؟-ٚا٭يػٔ

  :ٜٗسف ايبشح إىل:أٖساف ايبشح 

ْٚؿط ثكاؾ١ اؾٛز٠ بني أعها٤  يف اجملاٍ ا٭نازميٞ مبؿاِٖٝ َٚعاٜري اؾٛز٠ ايؿا١ًَ ايتعطٜـ -1

 .اهل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ

 عُطإ. -تكِٝٝ َس٣ تٛؾط َعاٜري اؾٛز٠ ايؿا١ًَ يف ا٭زا٤ ا٭نازميٞ به١ًٝ ايرتب١ٝ ٚا٭يػٔ -2

تعٜٚس ايه١ًٝ ٚاؾاَع١ بٓٛع َٔ ايتػص١ٜ ايطادع١ اييت متهٔ َٔ تؿدٝل دٛاْب ايك٠ٛ ٚايهعـ يف  -3

 ٞ.ا٭زا٤ ا٭نازمي

اؾٛز٠ ايؿا١ًَ؛  َتطًبات َع تكسِٜ تٛقٝات َٚكرتسات يتطٜٛط ا٭زا٤ ا٭نازميٞ مبا ٜتٛاؾل -4

 .قًًٝا ٚعاملًٝا

 :أ١ُٖٝ ايبشح  

تربظ أ١ُٖٝ ايبشح َٔ أْ٘ أٍٚ قاٚي١ َتها١ًَ يتكِٝٝ ا٭زا٤ ا٭نازميٞ بايه١ًٝ. َٓص إْؿا٥ٗا، ٚبصيو 

 قس ٜػاِٖ يف:

 ز ٚتأٌٖٝ املعًُني مبعاٜري اؾٛز٠ يف ا٭زا٤ ا٭نازميٞ.ؼكٝل َػت٣ٛ ْٛعٞ أؾهٌ يف إعسا  -1

 ؼؿٝع ٚزؾع قٝاز٠ اؾاَع١ ٚايٛظاض٠ ٚنٌ املعٓٝني يتٛؾري َػتًعَات ؼكٝل اؾٛز٠ بايه١ًٝ. -2

قس ٜهؿـ ايبشح عٔ أٚد٘ قكٛض أنازمي١ٝ )ٚنٌ َا ٜتعًل باٱعساز ٚايتأٌٖٝ(؛ ثِ تكسِٜ  -3

 ٚقؿ١ يتذاٚظ ايككٛض.

ؿاِٖٝ اؾٛز٠ ايكا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ ايتذسٜس يًرباَر ٚايتطٜٛط يًُٓاٖر قس ٜػِٗ يف تطغٝذ َ -4

 ٚططم ايتعًِٝ ٚايتعًِ.

قس ٜعٜس تكِٝٝ ا٭زا٤ ا٭نازميٞ َٔ ثك١ اجملتُع بايه١ًٝ ٚاؾاَع١، ٚؼػني مسعتٗا ٚضؾع  -5

 َػتٛاٖا َٚهاْتٗا قًٝا ٚزٚيٝا.

 :ا١ْٝ ٚايبؿط١ٜ؛ نُا ًٜٞ:ٜتشسز ايبشح باؿسٚز املٛنٛع١ٝ ٚايعَا١ْٝ ٚامله سسٚز ايبشح 

ٜكتكط َٛنٛع ايبشح ع٢ً تكِٝٝ ا٭زا٤ ا٭نازميٞ يف ن٤ٛ َعاٜري اؾٛز٠  اؿس املٛنٛعٞ: -1

 ٚا٫عتُاز ا٭نازميٞ.

 2013/2014ّٜكتكط تطبٝل ايبشح ع٢ً ايعاّ ايسضاغٞ اؾاَعٞ اؿس ايعَين:  -2

 ٕ.ٜكتكط ايبشح ع٢ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚا٭يػٔ ظاَع١ عُطا اؿس املهاْٞ: -3

 ٜكتكط ايبشح ع٢ً أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚػاعسِٜٗ؛ ايعاًَني بايه١ًٝ.اؿس ايبؿطٟ:  -4

 :ًٜٞ َكطًشات ايبشح: ٚتتؿل َع ايتعطٜؿات اٱدطا١ٝ٥ املككٛز٠ يف ٖصا ايبشح؛ ٚشيو نُا 
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  2015يونيو  –يناير   -الثانيالمجلذ  -العذد الخامس  جامعة الناصرمجلة 

 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

 ِٜٛتكِٝٝ/ تك Evaluation عطف َعذِ عًّٛ ايرتب١ٝ ايتكِٜٛ بأْ٘:" فُٛع١ َٔ اٱدطا٤ات  ؛

ػتع١ًُ ٭زٚات َٔ ططف ؾدل تهًـ بتعًِٝ ؾ٦ات َع١ٓٝ أٚ بؿدل آخط أٚ املتعًِ ٚايعًُٝات امل

شات٘، ٚاييت تهٕٛ َب١ٝٓ بهٝؿ١ٝ متهٔ املػتٗسف بايتكِٜٛ َٔ أزا٤ َٗاّ، أٚ اؾٛاب عٔ أغ١ً٦، أٚ 

تٓؿٝص إلاظات ميهٔ ؾشكٗا َٔ قٝاؽ زضد١ تٓؿٝصٖا ٚإقساض اؿهِ عًٝٗا ٚع٢ً َٓؿصٖا، ٚاؽاش 

 (.120 -119: 1998أٚ خيل ع١ًُٝ تعًُٝ٘ شاتٗا.)غطٜب،  قطاض خيك٘

 /تكِٝٝ ا٭زا٤Performance Evaluationٚ :"ْ٘إخهاع خ٬هلا َٔ ٜتِ اييت ايع١ًُٝ ٜعطف بأ 

 ٚايٓٛع١ٝ ايه١ُٝ بكٛضتٝ٘ ٚايتكسٜط يًشهِ ( أٚ ْعاَا َ٪غػ١ أٚ ؾطزا نإ ) إٕ املكّٛ أزا٤

 ا٭نازميٞ ٚامل٪غػٞ يٮزا٤ ايطأٖ ايٛنع ؼًٌٝ ١عًُٝ ع٢ً ٜكّٛ اؾاَعٞ ا٭زا٤ ...ؾتكِٜٛ

 املدتًؿ١ ٚتؿدٝل ايككٛض ٚأٚد٘ ا٫مطاؾات ٚؼسٜس ٚايهعـ ايك٠ٛ ْٛاسٞ عٔ يًهؿـ

 ي٬ضتكا٤ املٓاغب بؿأْٗا ايكطاض اؽاش بٗسف ٚشيو ا٭زا٤ ٖصا ع٢ً غًبا ت٪ثط اييت املؿه٬ت

بؿاع١ًٝ ٚنؿا٠٤")اؿاز،  امل٪غػ١ ضغاي١ ؼكٝل ٚبايتايٞ ٚامل٪غػٞ ا٭نازميٞ ا٭زا٤ مبػت٣ٛ

2008 :11.) 

 /ٞا٭نازميAcademic : ٜٚككس ب٘ يف ٖصا ايبشح؛ نٌ َا ٜتعًل بٛظٝؿيت ايه١ًٝ يف ايتسضٜؼ

ع٢ً فا٫ت )ايرباَر ايسضاغ١ٝ املكس١َ يًطًب١، ٚغا٥ٌ ٚايبشح ايعًُٞ؛ ٜٚكتكط يف ٖصا ايبشح 

ًب١ املعًُني، بطاَر ايتٛدٝ٘ ٚاٱضؾاز، دٛز٠ أعها٤ ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٚاملدطدات، ْعاّ تكِٜٛ ايط

 .١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚػاعسِٜٗ، ا٭عاخ ٚا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ، املعاٌَ ٚاملدتربات(

  اؾٛز٠Quality :عطف إزٚاضز زميٓر Edward Deming دٛز٠  اؾٛز٠؛ بأْٗا: اؿكٍٛ ع٢ً

( 6: 2007طؾٗا ) ايعتٝيب، عٚ(. 17: 2009سهِٝ ٚؾع١ً، عاي١ٝ َع ؼكٝل ضغبات املػتًٗو". )

بأْٗا:" ١َ٤٬َ املٓتر ي٬غتعُاٍ يف ايػطض املدكل ي٘ بسضد١ تطنٞ املػتًٗو". نُا ٜٓكٌ إٔ 

(ISO( ّيعا )؛ تعطؾٗا بأْٗا:" فُٛع١ ايكؿات املُٝع٠ يًُٓتر ٚاييت ػعً٘ ًَبًٝا يًشادات 2000)

 املع١ًٓ ٚاملتٛاؾك١ أٚ قازضًا ع٢ً تًبٝتٗا". 

 ٕقاؾع١ عُطا/Amran Governorate :  ،تعس قاؾع١ عُطإ إسس٣ احملاؾعات اي١ُٝٓٝ

( 51ٚقس مت اغتشساثٗا بعس اٱع٬ٕ عٔ قٝاّ زٚي١ ايٛسس٠، ٚتبعس عٔ ايعاق١ُ قٓعا٤ عسٚز )

، ٚعسز غهإ احملاؾع١؛ ٚؾكًا يٓتا٥ر 2( ن7971ِنًٝٛ َرتًا، ٚتبًؼ َػاس١ احملاؾع١ سٛايٞ )

%(، ٜٚؿهٌ غهإ (1.82( ْػُ٘،  ٚمبعسٍ منٛ غ877.786ٟٛٓ) (ّ؛ ٜبًؼ2004ايتعساز يعاّ )

( َسٜط١ٜ، َٚس١ٜٓ 20%( َٔ إمجايٞ غهإ اؾُٗٛض١ٜ، ٚتكػِ إزاضٜا إىل )4.5احملاؾع١ َا ْػبت٘ )

 (. 2012عُطإ ٖٞ َطنع احملاؾع١. )املطنع ايٛطين يًُعًَٛات؛
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 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

 ٔعُطإ/  -ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚا٭يػFaculty of Education And tongues َٔ ٚاسس٠ ٖٞ :

ّ، 95/1996ث٬خ نًٝات؛ تتهٕٛ َٓٗا داَع١ عُطإ)سايٝا(، ٚقس أْؿ٦ت ايه١ًٝ يف ايعاّ اؾاَعٞ 

( طايب ٚطايب١، يف تػع١ أقػاّ 7713ٚتكع ايه١ًٝ يف َس١ٜٓ عُطإ؛ عاق١ُ احملاؾع١، ٜٚسضؽ بٗا )

 (.4: 2011تطب١ٜٛ، ٚقػُني أيػٔ؛ يف كتًـ املػتٜٛات اؾاَع١ٝ.)داَع١ عُطإ، 

 ايٓعطٟ ٚاٱطاض ايػابك١ ايسضاغات/ ثاًْٝا

 2-1- :ايسضاغات بايًػ١ ايعطب١ٝ 

  ،ٟٛٝ(: زضاغ١ ٖسؾت؛ إىل ايتعطف ع٢ً ا٭زا٤ ا٭نازميٞ 3- 4: 2004أدط٣ نٌ َٔ )غِٓٝ ٚايٝش

س ايٛاقعٞ ٚاملأٍَٛ ٭غتاش اؾاَع١ يف داَع١ املًو عبس ايععٜع َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١، ٚا٭غباب اييت ق

ت٪زٟ إىل عسّ قٝاّ أغتاش اؾاَع١ بسٚضٙ ا٭نازميٞ، ٚاغتدسّ ايباسجإ املٓٗر ايٛقؿٞ ايتشًًٝٞ، 

(، َٔ طًب١ املػتٜٛني ايجايح ٚايطابع َٔ مجٝع نًٝات اؾاَع١، ٚأعس 1554ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ )

ٟ أغتاش اؾاَع١ يف (عباض٠، ٚتٛقًت ايسضاغ١ إىل ْتا٥ر أُٖٗا؛ ٜ٪ز72ايباسجإ اغتبا١ْ َه١ْٛ َٔ) 

داَع١ املًو عبس ايععٜع زٚضٙ ا٭نازميٞ سايًٝا؛ )بسضد١ َتٛغط١(، ٜأٌَ ايطًب١ إٔ ٜ٪زٟ أغتاش 

( بني آضا٤ 0.05اؾاَع١ زٚضٙ ٭نازميٞ )بسضد١ عاي١ٝ(، تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ) 

تٛدس ؾطٚم إسكا١ٝ٥؛ تبعًا يًذٓؼ ٚاملػت٣ٛ ايطًب١ يف ا٭زا٤ ا٭نازميٞ املأٍَٛ تبعًا يًه١ًٝ. ؾُٝا ٫ 

ايسضاغٞ. ٚيف ن٤ٛ ايٓتا٥ر مت ٚنع عسز َٔ ايتٛقٝات َٓٗا؛ ٜٓبػٞ ع٢ً أغتاش اؾاَع١ تكِٜٛ أزا٥٘ 

ًّا يف تطٜٛط أزا٥٘ ا٭نازميٞ، ٚعًٝ٘ إٔ ٜهع  ًّا عٔ ططٜل ايطًب١؛ ي٬غتؿاز٠ َٓٗا ؾدك ا٭نازميٞ شات

سا١ٜ ايؿكٌ ايسضاغٞ، ٜٚكّٛ بعطنٗا ع٢ً ايط٬ب يف أٍٚ قانط٠، خط١ يتسضٜؼ املكطض ايسضاغٞ َٔ ب

عٝح حيسز هلِ قت٣ٛ املاز٠، َٚؿطزات املكطض، َٚٛنٛعات٘، ٚاملطادع، َٚتطًبات املكطض ، ٚاختباضات، 

ْٚعاّ تٛظٜع ايسضدات. نُا إٔ ع٢ً إزاض٠ اؾاَع١ تؿذٝع أغاتص٠ اؾاَع١ ع٢ً ايتأيٝـ ٚا٭عُاٍ 

ؽككِٗ؛ مبا ٜ٪زٟ إىل متهِٓٗ ٚظٜاز٠ َعًَٛاتِٗ َٚعاضؾِٗ، ٚؼػني أزا٥ِٗ  ايبشج١ٝ يف فاٍ

 ا٭نازميٞ.

  ،(؛ زضاغ١ ٖسؾت إىل تكِٝٝ ا٭زا٤ اؾاَعٞ َٔ ٚد١ٗ ْعط أعها٤ 204-2004:240ٚأدط٣ )اؿذاض

اهل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ يف داَع١ ا٭قك٢ يف ن٤ٛ َؿّٗٛ إزاض٠ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ. ٚاغتدسّ اغتبا١ْ َٔ ) 

ًٛا. ٚبٝٓت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ املػت٣ٛ  123( ؾكط٠؛ مت تطبٝكٗا ع٢ً ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ قسضٖا)  40 (عه

%(، ٚأْ٘ ٫ تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١  60ايعاّ يٮزا٤ اؾاَعٞ مل ٜكٌ إىل املػت٣ٛ ا٫ؾرتانٞ )

 إسكا١ٝ٥ يف تكسٜط أؾطاز ايع١ٓٝ ملػت٣ٛ ا٭زا٤ اؾاَعٞ ٜعع٣ ملتػري ايه١ًٝ عٓس َػت٣ٛ ٍ)

α=0.05 ٌُٚامل٪ٌٖ ٚاـرب٠. ٚأٚقت ايسضاغ١ بهطٚض٠ ْؿط َؿاِٖٝ ثكاؾ١ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ، ٚايع )
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 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

ع٢ً إْؿا٤ زا٥ط٠ أٚ عُاز٠ يًذٛز٠ ايؿا١ًَ يف اؾاَع١، ٚخًل َٓار تٓعُٝٞ ٜؿذع ع٢ً اؾٛز٠ 

 ايؿا١ًَ.

 (ٟٚزضاغ١؛ ٖسؾت إىل ايتعطف ع٢ً ٚاقع إزاض٠ اؾ2006ٛٚيف ايعطام؛ أدط٣ ايؿت٬ :) ز٠ ايؿا١ًَ به١ًٝ

(، يف أضنإ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، TQMايرتب١ٝ/داَع١ بابٌ؛ ٚؼسٜس َتطًبات إزاض٠ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ )

( َٔ عُاز٠ ٚأغاتص٠ َٚٛظؿٞ ٚطًب١ ايه١ًٝ. ٚنؿؿت ايسضاغ١؛ إٔ 256ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ )

ٚزاي١ إسكا٥ًٝا بني َتطًبات  إزاض٠ ايه١ًٝ تٗتِ بتطبٝل َؿاِٖٝ اؾٛز٠، ٚٚدٛز ع٬ق١ اضتباط ق١ٜٛ

(. ٚأٚقت بهطٚض٠ تطبٝل 0.79اؾٛز٠ ايؿا١ًَ ٚأضنإ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ؛ مبعاٌَ اضتباط بًؼ )

 َتطًبات اؾٛز٠ ايؿا١ًَ يف ايه١ًٝ؛ إناؾ١ إىل ٚنع تكٛض حيسز خطٛات تٓؿٝص ٚتطبٝل ايتكٛض.

 ( ؛ ببشح ٖسف َٓ٘ إىل تكِٝٝ قت2008٣ٛ: 315- 345ٚقاّ َعتٛم)  ٞٚدٛز٠ ا٭زا٤ ا٭نازمي

، ٚاعتُس ملكطض َٗاضات يف املهتب١ ٚايبشح َٔ ٚد١ٗ ْعط طًب١ ايػ١ٓ ايتأ١ًٖٝٝ ظاَع١ أّ ايكط٣

ٔ طًب١ ن١ًٝ خس١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ املػتُط ظاَع١ أّ ( 499َاملٓٗر املػشٞ يع١ٓٝ بًػت )

ز٠ ٚايط٬ب، ٚأ١ُٖٝ ايرتنٝع ايكط٣، ٚأٚق٢ ايبشح بهطٚض٠ ت١ُٝٓ قٓٛات ايتٛاقٌ بني أغتاش املا

ع٢ً ايتسضٜب ايعًُٞ بإناؾ١ غاعات ع١ًُٝ يًُكطض، ٚت١ُٝٓ َٗاضات ايطًب١ يف اغتدساّ املهتب١ 

َٚكازضٖا ٚت١٦ٝٗ ايؿكٍٛ ايسضاغ١ٝ مبا ٜتٓاغب َع املعاٜري ا٭نازمي١ٝ، َٚطادع١ املكطضات 

 ٚتطٜٛطٖا. 

  بٝل ْٛاب ايعُسا٤ يًؿ٪ٕٚ ا٭نازمي١ٝ (؛ سٍٛ زضد١ تط549 -515: 2009ٚيف زضاغ١ ) ايسعٝؼ؛

( ؾكط٠، تهُٓت 63يف داَعيت قٓعا٤ ٚتعع ملباز٨ إزاض٠ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ، ٚاغتدسّ اغتبٝإ َٔ )

َباز٨ اؾٛز٠ يف غبع١ فا٫ت ٖٞ) ضغاي١ ايه١ًٝ، ايكٝاز٠، ايجكاؾ١ ايتٓع١ُٝٝ، ا٭زٚات ٚايعًُٝات، 

٤(، ٚمت تٛظٜعٗا ع٢ً ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ َٔ ايعُسا٤ ْٚٛابِٗ ايتشػني املػتُط، إزاض٠ ا٭ؾطاز، ضنا ايع٬ُ

( يف تعع. 79( يف قٓعا٤، )119(، َِٓٗ؛ )198ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ ٚأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ؛ بًؼ عسزِٖ )

ٚأظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ ؾ٦يت ايعُسا٤ ْٚٛاب ايعُسا٤ ٜطٕٚ إٔ إزاض٠ ايه١ًٝ تطبل اؾٛز٠ ايؿا١ًَ 

ض٩غا٤ ا٭قػاّ ١٦ٖٝٚ ايتسضٜؼ أْٗا تطبل بسضد١ نعٝؿ١، نُا  بسضد١ َتٛغط١، يف سني ٜط٣

أظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ ؾطٚقا زاي١ إسكا٥ٝا؛ يكاحل ايعُسا٤ ْٚٛابِٗ، ٚيف ن٤ٛ ْتا٥ر ايسضاغ١ قسّ 

ايبشح َكرتسات؛ َٓٗا: إقا١َ زٚضات تسضٜب١ٝ ؾُٝع اٱزاضٜني ايعاًَني يف اؾاَعات اي١ُٝٓٝ؛ 

ؾٛز٠ ايؿا١ًَ ٚنٝؿ١ٝ تطبٝكٗا، ٚتطٜٛط اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ ٚايجكاؾ١ يتعطٜؿِٗ مبؿّٗٛ َٚباز٨ ا

ايتٓع١ُٝٝ باؾاَعات؛ مبا ٜتؿل َٚباز٨ ٚأٖساف اؾٛز٠ ايؿا١ًَ، ٚإيعاّ ايكٝازات يف اؾاَعات 

 بٛنع اؾٛز٠ يف ق١ُ أٚيٜٛاتٗا.
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 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

  ا١ًَ بايه١ًٝ ( بسضاغ١ ٖسؾت إىل ايتعطف ع٢ً ٚاقع تطبٝل اؾٛز٠ ايؿ97 -140: 2009ٚقاَت )قاحل؛

اؾاَع١ٝ يًعًّٛ ايتطبٝك١ٝ بػع٠، َػتدس١َ املٓٗر ايٛقؿٞ ايتشًًٝٞ؛ ٚاغتبا١ْ مت تطبٝكٗا ع٢ً 

( إزاضٜا؛ ٚتٛقًت ايسضاغ١ إىل إٔ 32( أنازميٝا، )88(َٔ ايعاًَني بايه١ًٝ؛ )120ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ )

( 75.44ايٓػب١ٝ َا بني )مجٝع فا٫ت ايسضاغ١ قس سكًت ع٢ً )زضد١ عاي١ٝ(؛ سٝح تطاٚست ا٭ٚظإ 

%(، ٚأْ٘ ٫ تٛدس ؾطٚم بني اغتذابات أؾطاز ايع١ٓٝ جملا٫ت ا٫غتبا١ْ ا٭ضبع١ اـاق١ 69.67إىل )

بتطبٝل إزاض٠ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ؛ تعع٣ ملتػريات ايسضاغ١ ) املػ٢ُ ايٛظٝؿٞ، امل٪ٌٖ، ايٓٛع(، ٚأٚقت 

بكٛض٠ أنجط ؾاع١ًٝ؛ بتؿعٌٝ أْؿط١ ٚسس٠  ايسضاغ١ بهطٚض٠ ْؿط ثكاؾ١ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ زاخٌ ايه١ًٝ

اؾٛز٠ يف ايه١ًٝ ٚإعطا٥ٗا ق٬سٝات ٚاغع١ يتشػني اؾٛز٠، ٚاعتُاز ٚسس٠ يًتدطٝط ا٫غرتاتٝذٞ 

 ٚايتطٜٛط يف ايه١ًٝ.

 (، زضاغ١ ٖسؾت إىل تكِٜٛ بطْاَر إعساز املعًِ به١ًٝ 1- 50:  2009ٚيف غًط١ٓ عُإ؛ أدطت )ايؿطعٞ؛

ٚؾل َتطًبات َعاٜري ا٫عتُاز  ٚايهعـ ايك٠ٛ دٛاْب طإ قابٛؽ( َٚعطؾ١ايرتب١ٝ )داَع١ ايػً

 طايًبا(200 )ا٭نازميٞ، َػتدس١َ اغتبا١ْ مت تٛظٜعٗا ع٢ً ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ َٔ اـطجيني بًػت

 ، ٚناْتٚاملتٛغط ايهبرياملػت٣ٛ  بني بٝٓٗا ؾُٝا َتؿاٚت١ ناْت بأْٗا ايسضاغ١؛ ْتا٥ر ٚبٝٓت ٚطايب١،

 ٫ أْ٘ ايسضاغ١ أًٜها ْتا٥ر أظٗطت نُا َٔ ايربْاَر، تعًُٛٙ ملا ايط٬ب تكِٝٝ ٓسع املتٛغط ؾٛم

 ايط٬ب١ٝ يف اؾُاعات يف ٚاملؿاضن١ اؾٓؼ، ايتدكل ملتػري تعع٣ إسكا١ٝ٥، ز٫ي١ شات ؾطٚم ٜٛدس

 ايع١ٓٝ.  أؾطاز آضا٤ َتٛغطات

 ( بسضاغ2009١ٚقاَت أبٛ زق١ :) اٱغ١َٝ٬ باؾاَع١ زمي١ٝا٭نا ايرباَر دٛز٠ تكِٜٛ إىل ٖسؾت 

 مت تٛظٜعٗا ع٢ً ع١ٓٝ اـطٜر( بطاق١ ) ايسضاغ١ َٔ أزا٠ اـطجيني، ٚتهْٛت ْعط َٔ ٚد١ٗ ) )بػع٠

 إٔ ايسضاغ١؛ ْتا٥ر ٚبٝٓت ،( 858 )بًػت املدتًؿ١ ايتدككات يف اـطجيني َٔ ممج١ً عؿٛا١ٝ٥

(، 78%(إىل)55%بني ) َا تتطاٚس ايتدكل، َػاقات غكٛم ايتكٛمي١ٝ، ايع١ٓٝ تكسٜطات أؾطاز

 ناْت ايه١ًٝ أزا٤ فاٍ (، ٚيف79%( إىل )66%بني) َا ناْت بايطًب١ ع٬ق١ املسضغني فاٍ ٚيف

 (80%) َٔ ٚأع٢ً (،79% إىل )62 %)بني ) املٝساْٞ؛ َا ايتسضٜب (، ٚيف82%( إىل) 72%بني ) َا

 إسكا١ٝ٥، ز٫ي١ شات ؾطٚم ٚدٛز أًٜها ايٓتا٥ر بٝٓت نُا .ٚقسضاتِٗ ايطًب١ ملٗاضاتِٗ تكِٝٝ عٓس

 ٚأزا٤ بايطًب١، املسضغني ٚع٬ق١ ايتدكل، َػاقات يف فاٍ ا٭نازميٞ ايتدكل ملتػري تعع٣

 ايهًٝات يكاحل ٚإَهاْاتِٗ ايع١ٓٝ يكسضتِٗ ٭ؾطاز ايتكٛمي١ٝ يًتكسٜطات ٚنصيو ايه١ًٝ،

 اٱْػا١ْٝ.  بايهًٝات َكاض١ْ ٚايؿطع١ٝ ايتطبٝك١ٝ،

 يف ايعطب١ٝ ايًػ١ َعًِ إعساز بطْاَر تكِٝٝ ؛ بسضاغ١ ٖسؾت إىل ( 2010 )طٕٚٚآخ ايػبع ٚقاَت 

 اؾٛز٠ مبعاٜري قا١ُ٥ إعساز ٚمت .ايؿا١ًَ اؾٛز٠ َعاٜري ن٤ٛ يف ظاَع١ قٓعا٤ ايرتب١ٝ ن١ًٝ
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 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

 َع ٚاغتباْتني ايعطب١ٝ، ايًػ١ ٚقػِ ايكبٍٛ َػ٦ٛيٞ َع َٚكابًتني ايربْاَر، هلصا ايؿا١ًَ

 َٔ ايطًب١.(71) ٚ ايتسضٜؼ ١٦ٖٝ عهٛ (9 ) َٔ ايع١ٓٝ ٚايطًب١، ٚتهْٛت سضٜؼايت ١٦ٖٝ أعها٤

 ايكبٍٛ َػ٦ٛيٞ ْعط ٚد١ٗ َٔ اٱعساز بطْاَر دٛز٠ تٛاؾط َعاٜري نعـ ايبشح ْتا٥ر ٚأظٗطت

 أعها٤ ْعط ٚد١ٗ َٔ اٱعساز دٛز٠ بطْاَر َعاٜري تٛاؾطت بُٝٓا ٚايطًب١، ايعطب١ٝ ايًػ١ ٚقػِ

  .َتٛغط ٣ٛايتسضٜؼ؛ مبػت ١٦ٖٝ

  ،به١ًٝ اؾاَعٞ ا٭زا٤ دٛز٠ َ٪ؾطات مماضغ١ زضد١ ؼسٜس إىل ٖسؾت (؛ بسضاغ2١: 2011ٚقاّ )عباب١ٓ 

 مت سٝح ايٛقؿٞ؛ املٓٗر ٚاغتدسّ ايباسح ؾٝٗا، ايتسضٜؼ ١٦ٖٝ أعها٤ ٚد١ٗ ْعط َٔ َكطات١؛/اٯزاب

 زضد١ إٔ إىل ايسضاغ١ قًتٚتٛ ١٦ٖٝ تسضٜؼ، عهٛ ( 60 ) إىل ؾكط٠ ( 46 ) َٔ تهْٛت اغتبا١ْ تٛظٜع

 متاضؽ (ؾكط٠ ( 15ٚٚدٛز )َتٛغط١(،) اٯزاب/َكطات١ ن١ًٝ ) يف اؾاَعٞ ا٭زا٤ دٛز٠ َ٪ؾطات تٛؾط

 ٚأخريا َٓدؿه١، بسضد١ متاضؽ ؾكط٠(11) َتٛغط١، ٚ بسضد١ متاضؽ ؾكط٠ ( 20 )ٚ نبري٠، بسضد١

 ٚامل٪ٌٖ ا٭نازمي١ٝ تػريات ايطتب١مل تعع٣ ايسضاغ١ ع١ٓٝ اغتذابات بني إسكا٥ٝا زاي١ ؾطٚم ٚدٛز عسّ

 ( 1- 3ايككري٠  اـرب٠ شٟٚ يكاحل ايعٌُ غٓٛات عسز ملتػري زاي١ ناْت ايؿطٚم ٚيهٔ ٚاؾٓػ١ٝ،

 ٚتٛؾري ايه١ًٝ، بسأتٗا اييت ٚا٫عتُاز اؾٛز٠ َعاٜري تطبٝل يف با٫غتُطاض ايسضاغ١ ٚأٚقت). غٓٛات

 .ايسضاغات َٔ املعٜس ٚاقرتاح ايهطٚض١ٜ، املػتًعَاتب ايه١ًٝ ٚتعٜٚس َٗين يًعاًَني، تطٜٛط بطاَر

  ايرتب١ٝ نًٝات يف املعًِ إعساز ٚاقع ع٢ً ايتعطف إىل : ت(: زضاغ١ ٖسؾت2012ٚأدط٣ ) اهلػٞ؛ 

 ( 90 ) ع٢ً اغتبا١ْ؛ اؾتًُت ايباسح ايؿا١ًَ، ٚاغتدسّ اؾٛز٠ ن٤ٛ َعاٜري يف غع٠ قطاع ظاَعات

 ٖٝه١ًٝ ٚمماضغات٘، ايكبٍٛ ايربْاَر، غٝاغات ٖٞ: أٖساف ا٫ت( ف10ع٢ً )  َٛظع١ ؾكط٠ )َعٝاضًا(

ٚايتعًِ،  ايتعًِٝ أغايٝب ايسضاغ١ٝ، املكطضات املاز١ٜ، قت٣ٛ ايتسضٜؼ، املٛاضز ١٦ٖٝ أعها٤ ايربْاَر، أزا٤

 عؿٛا١ٝ٥؛ بًػت طبك١ٝ ع١ٓٝ ا٭زا٠ ع٢ً تطبٝل اـطجيٕٛ، ٚمت ايطًب١ ايتسضٜب املٝساْٞ، ايتكِٝٝ،

مت  ،نُا)ا٭قك٢ اٱغ١َٝ٬، : ا٭ظٖط،(ظاَعات ايرتب١ٝ نًٝات ايطًب١ اـطجيني يف َٔ(546)

 نؿؿت ْتا٥ر .عهًٛا ( 50 ) سذُٗا بًؼ ايتسضٜؼ ١٦ٖٝ أعها٤ َٔ عؿٛا١ٝ٥ ع١ٓٝ تطبٝكٗا ع٢ً

 ايرتب١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط نًٝات يف املعًِ إعساز يٛاقع ايؿا١ًَ اؾٛز٠ َعاٜري تٛاؾط ْػب١ إٔ ايسضاغ١

 عا١َ ، ٚبٓػب١(63.4%)، ٚا٭قك٢(66.0%)%(، اٱغ65.2١َٝ٬اؾاَعات؛ ا٭ظٖط ) يف ب١ايطً

 يف املعًِ عساز إ يٛاقع اؾٛز٠ ايؿا١ًَ َعاٜري تٛاؾط ْػب١ إٔ ايسضاغ١ ْتا٥ر نؿؿت ؾُٝا ،(%64.6)

 تشا ؾطٚم ٜٛدس ٫ٚ ،(66.6%)يًذاَعات ايج٬خ  ايتسضٜؼ ١٦ٖٝ أعها٤ ْعط ٚد١ٗ َٔ ايرتب١ٝ نًٝات

 َػت٣ٛ عٓس ايتسضٜؼ ١٦ٖٝ أعها٤ َٚتٛغط تكُٝٝات ايطًب١ تكُٝٝات َتٛغط بني إسكا١ٝ٥ ز٫ي١

 ايرتب١ٝ، ٚٚنع غٝاغ١ ايسضاغ١ بتطٜٛط أٖساف نًٝات ؛ أٚقت ايٓتا٥ر ن٤ٛ . ٚؾ٢ ( 0.05 )ز٫ي١

 ٦ٖٝ١ أزا٤ تطٜٛط ع٢ً املعًِ، ايعٌُ إعساز بطاَر ايطًب١، ٚتطٜٛط يكبٍٛ َٚع١ًٓ ٚقسز٠ ٚانش١
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ايسضاغ١ٝ،  املكطضات قت٣ٛ املاز١ٜ، تعُٝل املٛاضز ٚايتكِٝٝ، تطٜٛط ٚايتعًِ ايتعًِٝ أغايٝب يف ايتسضٜؼ

املٝساْٞ،  ايتسضٜب أٖساف تطٜٛط تكِٝٝ َتٓٛع١، أغايٝب سسٜج١، اغتدساّ ٚتعًِ تعًِٝ أغايٝب اغتدساّ

  .اجملاٍ ايٛظٝؿٞ يف ايطًب١ أزا٤ ٚتطٜٛط

 ١٦ٖٝ أعها٤ مماضغ١ (: زضاغ١ ٖسؾت يًتعطف ع٢ً زضد١ 56:  2013ٚأدط٣ )اؿطاسؿ١ ٚأمحس؛ 

 ايرتب١ٝ ن١ًٝ ْعط طًب١ ٚد١ٗ َٔ ايؿا١ًَ اؾٛز٠ إزاض٠ َعاٜري يف ن٤ٛ ايتسضٜػ١ٝ يًهؿاٜات ايتسضٜؼ

 ايتسضٜؼ ١٦ٖٝ أعها٤ مماضغ١ زضد١ ع٢ً ايسضاغٞ، ٚايربْاَر ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ايباس١، ٚأثط ظاَع١

 طايبًا (375َٔ ) تهْٛت ع١ٓٝ اختٝاض مت ٚقس ايؿا١ًَ، اؾٛز٠ َعاٜري إزاض٠ يف ن٤ٛ ايتسضٜػ١ٝ يًهؿاٜات

 ايتٓؿٝص، ايتدطٝط،( ٖٞ فا٫ت ع٢ً أضبع١ َٛظع١ ؾكط٠، (72َٔ ) اغتبا١ْ عًِٝٗ ٚظعت ٚطايب١،

 ايتسضٜػ١ٝ يًهؿاٜات ايتسضٜؼ ١٦ٖٝ أعها٤ مماضغ١ إىل إٔ زضد١ ايسضاغ١ ٚتٛقًت ،)ايتٛاقٌ ايتكِٜٛ،

 ز٫ي١ شات ؾطٚم ٚدٛز ايسضاغ١ أظٗطت َتٛغط١، نُا بسضد١ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ؛ ٖٞ إزاض٠ َعاٜري  ن٤ٛيف

 اؾٛز٠ إزاض٠ َعاٜري يف ن٤ٛ ايتسضٜػ١ٝ يًهؿاٜات ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ أعها٤ مماضغ١ زضد١ يف إسكا١ٝ٥

 ٚيكاحل دتُاعٞا٫ ايٓٛع ملتػري تعع٣ ايهًٞ ايتٛاقٌ، ٚع٢ً ٚفاٍ ايتكِٜٛ، فاٍ يف ٚشيو ايؿا١ًَ،

 ١٦ٖٝ أعها٤ مماضغ١ زضد١ يف ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ شات ؾطٚم ٚدٛز ايسضاغ١ ْتا٥ر أظٗطت بُٝٓا .ايصنٛض

 ايسضاغ١ فا٫ت مجٝع يف ايؿا١ًَ، ٚشيو اؾٛز٠ إزاض٠ َعاٜري يف ن٤ٛ ايتسضٜػ١ٝ يًهؿاٜات ايتسضٜؼ

 .يسبًّٛٚا املادػتري بطْاَر ٚيكاحل ايربْاَر ملػت٣ٛ تعع٣ نهٌ ا٭زا٠ ٚع٢ً

  ٚبٗسف ايهؿـ عٔ َس٣ متهٔ اعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ به١ًٝ ايرتب١ٝ يف داَع١ املٛقٌ؛ َٔ تطبٝل

َػتدسًَا املٓٗر ايٛقؿٞ،  ( عجا؛17 -3: 2013َٗاضات ايتعًِ اٱيهرتْٚٞ بإتكإ، أدط٣ )اؿاؾغ، 

َٔ ( ؾطزا، 25ٚمتجًت ا٭زا٠ يف بطاق١ ٬َسع١؛ مت تطبٝكٗا ع٢ً ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ بػٝط١ بًؼ عسزٖا)

إٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٜتكٕٓٛ َٗاضات ٚقس أظٗطت ْتا٥ر ايبشح  أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايه١ًٝ،

%(؛ يف ن٬ ايتدككني ايعًُٞ ٚاٱْػاْٞ، َع تؿٛم ايصنٛض ع٢ً 84.06 ايتعًِ اٱيهرتْٚٞ بٓػب١)

١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً  اٱْاخ يف إتكإ تًو املٗاضات. ٚقس أنس ايباسح ع٢ً ايتٛغع يف تسضٜب أعها٤

آيٝات اغتدساّ ايتعًِ اٱيهرتْٚٞ، ٚظٜاز٠ َٓتػيب َطانع ؾبه١ اٱْرتْت َٔ شٟٚ ايتدكل مبذاٍ 

اغتدساّ اؿاغب اٱيهرتْٚٞ، ٚايتعإٚ َع ناؾ١ ايتسضٜػٝني يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ بػض ايٓعط عٔ ْٛع 

 ؽككِٗ.

  عطف آيٝات تطبٝل َباز٨ زميٓؼ يف (: زضاغ١ ٖسؾت إىل ت58- 90: 2013ٚأدط٣ )ايكشطاْٞ ٚآخطٕٚ؛

إزاض٠ دٛز٠ ا٫عتُاز ا٭نازميٞ يف نًٝيت ايرتب١ٝ اؿه١َٝٛ يف زٚي١ ايهٜٛت نُا ٜطاٖا أعها٤ ١٦ٖٝ 

( ؾكط٠، َٛظع١ ع٢ً أضبع١ عؿط  75ايتسضٜؼ، َػتدسَني اغتبا١ْ تهْٛت بكٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥ َٔ ) 

( َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ  291ؿٛا١ٝ٥ قٛاَٗا ) فا٫)بعسز َباز٨ زميٓؼ يًذٛز٠(، ٚطبكت ع٢ً ع١ٓٝ ع
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ايتسضٜؼ. ٚتٛقًت ايساضغ١ إىل عس٠ ْتا٥ر َٓٗا: إٔ تكٛضات ايع١ٓٝ سٍٛ تطبٝل عُاز٠ ايه١ًٝ ملباز٨ 

إزاض٠ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ يف َؿطٚع ا٫عتُاز ا٭نازميٞ ناْت َطتؿع١ ٚاجياب١ٝ، ٚنإ أع٢ً َتٛغط 

بسأ ايطابع. ٚقس أٚقت ايسضاغ١ بهطٚض٠ ا٫ٖتُاّ سػابٞ يًُبسأ اـاَؼ، ٚأز٢ْ َتٛغط سػابٞ يًُ

باملبسأ ايطابع اـام بايتسضٜب َٔ خ٬ٍ عٌُ زٚضات تسضٜب١ٝ ؾُٝع ايعاًَني يف نًٝيت ايرتب١ٝ ست٢ 

 تهٕٛ يسِٜٗ ض١ٜ٩ ٚانش١ عٔ ا٭زٚاض املٓٛط١ بِٗ يف ع١ًُٝ ا٫عتُاز.

  2- 2:ايسضاغات بايًػ١ اٱلًٝع١ٜ 

  ّٖٛؽ اضٟ غٖٞٛقٌ، َٚ .^ف ضٚبطتقس( (Robert V. Hoggl and Mary C. Hogg;1995: 

ٚضق١ ٖسؾت إىل عح اؿاد١ إىل ايتشػني املػتُط يًذٛز٠ يف ايتعًِٝ ايعايٞ، ٚزٚض اٱسكا٥ٝني 35-48

ا٭نازميٝني يف ايتػٝريات يف ايتعًِٝ ايعايٞ، ٚزٚض ا٫غرتاتٝذٝات ٚايهًٝات ايتك١ٝٓ ٚاؾاَعات؛ َٔ 

يف فاٍ ايتعًِٝ ايعايٞ. ٚبٝٓت ايٓتا٥ر إٔ ايتعًِٝ ايعايٞ ٜٛاد٘ سكب١ دسٜس٠؛ سٝح إزخاٍ ؼػٝٓات 

ْتٝذ١ يًتػريات يف ططٜك١ َؿاٖس٠ ايٓاؽ يًهًٝات ٚاؾاَعات. ٚ اظزٜاز تٛقعاتِٗ ٭زا٤ أؾهٌ َٔ سٝح 

ايتسضٜؼ ٚإْتاز خطجيٞ اؾاَعات املدتك١. منٛشز ٚاسس يًتعًِٝ ايعايٞ ٖٛ لاح ايعسٜس َٔ 

إزاض٠  .(TQM) " إزاض٠ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ"اييت سػٓت ا٭زا٤ ايعاّ َٚٓتذاتٗا باغتدساّ  ايؿطنات

اؾٛز٠ ايؿا١ًَ ٖٞ يف املكاّ ا٭ٍٚ املع١ٝٓ َع ظٜاز٠ ضنا ايع٤٬ُ َٔ خ٬ٍ إطاض َتهاٌَ يؿشل 

ايع٬قات بني كتًـ عٓاقط املٓع١َٛ، ٚػعٌ ايكطاضات تب٢ٓ ع٢ً بٝاْات؛ يًشس َٔ ا٭خطا٤ 

اٜات يف ايعًُٝات. ٚقس أنست ايٛضق١ بأْ٘ جيب ع٢ً املسٜطٜٔ خًل ب١٦ٝ تعٜس َٔ َتع١ املٛظؿني، ٚايٓؿ

...نُا أٚقت بتشػني ططم ايتسضٜؼ .ٚػعًِٗ ٜؿدطٕٚ بعًُِٗ، ٚمتهِٝٓٗ َٔ إدطا٤ تػٝريات

 .ٚايتؿهري يف ايكهاٜا املتعًك١ بإزاض٠ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ يف اؿطّ اؾاَعٞ

 ناَبٌ ٚقسَت(Campbell; 2005: 3-5)١٦ٖٝ أعها٤ أزا٤ تكِٝٝ إىل ٖسؾت ؛ أططٚس١ زنتٛضاٙ؛ 

 يف فتُع نًٝات مخؼ يف ايطًب١ ْعط ٚد١ٗ َٔ ايطًب١ ؼكٌٝ تكِٝٝ ٚأغايٝب ايتعًُٝٞ ايتسضٜؼ

ا٭َطٜه١ٝ. ٚاغتدسَت ايباسج١ َٓٗذ١ٝ كتًط١ تهْٛت َٔ املكاب٬ت، ٚاغتبٝإ مت تٛظٜع٘  ؾًٛضٜسا ١ٜ٫ٚ

يتكِٝٝ  اجيابٞ أثط َٔ ايط٬ب ٚأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ، ٚأظٗطت ايٓتا٥ر: ٚدٛز ( 302 ) َٔ ع١ٓٝ ع٢ً

َٚع شيو، نإ َععِ ايط٬ب إَا جيًٕٗٛ أٚ ٫ ٜعتكسٕٚ  ط٬بِٗ، قبٌ َٔ ايتسضٜؼ ١٦ٖٝ أعها٤ أزا٤

قت إٔ تكِٝٝ ايطايب يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ أٚ اٱزاضٜني ي٘ أٟ تأثري ؾعاٍ يف ايتأثري ع٢ً ايتعًِٝ. ٚأٚ

ايسضاغ١ بهطٚض٠ قٝاّ امل٪غػات بـ؛ ) أ( تكسٜط ق١ُٝ مماضغات تكِٝٝ ايطايب ٚأثطٙ ع٢ً ؾعاي١ٝ ايتسضٜؼ، ٚ 

)ب ( ايتشسٜس ايٛانح يػطض إدطا٤ عًُٝات تكِٝٝ ايطايب؛ ) ز ( ؼػني إدطا٤ات اٱزاض٠ ملُاضغات 

١ٜ؛ ) ٙ( اعتُاز ططم بس١ًٜ تكِٝٝ ايطايب ؛ )ز ( زضاغ١ مماضغات تكِٝٝ ايطايب ٚاغتعطانٗا بكؿ١ زٚض
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ؾُع ْٚؿط اغتط٬ع آضا٤ ايط٬ب؛ ) ٚ( تٓؿٝص تسابري تكِٝٝ ايطايب اييت تٓعهؼ يف تٜٓٛع أغايٝب 

 .ايتسضٜؼ، ٚب٦ٝات ايتعًِ

 ( ٕٚيٓسا ٖاَْٛس ٚآخط( ٚقسَتLinda Darling-Hammond; 2010  ؛ باسجٕٛ مبطنع)

اّ يف ايعًّٛ ٚايطٜانٝات يف عسز َٔ اي٫ٜٛات ٚضق١ عج١ٝ ملطادع١ تكِٝٝ ا٭زا٤ يًُٗ -غتاْؿٛضز

ا٭َطٜه١ٝ؛ ؾريَْٛت، نٓتانٞ، َري٬ْٜس، ٚاؾٓطٔ، ٚنايٝؿٛضْٝا. ٚشيو بٗسف إب٬ؽ املطبني ٚٚانعٞ 

ايػٝاغات ايتع١ًُٝٝ بأؾهٌ ايػبٌ ٫ختباض ايط٬ب ٚتكِٝٝ أزا٤ املساضؽ يف عكط املعاٜري ٚاملػا٤ي١ 

اى عسز َٔ ايعٛاٌَ ت٪زٟ يؿؿٌ تكِٝٝ ا٭زا٤. ٚأٚقت ايٛضق١ بتٛقٝات؛ ايرتب١ٜٛ... ٚبٝٓت ايٓتا٥ر إٔ ٖٓ

َٓٗا: جيب ٚنع تٛقعات َعكٛي١؛ ٚؼػني ؾُٗٓا ملا ٜعطؾ٘ ايطًب١ َٚا ميهِٓٗ ايكٝاّ ب٘، ٚميهٔ إٔ 

ٜػاعس املطبني يف تطنٝع دٗٛزِٖ يتععٜع املٗاضات ا٭غاغ١ٝ بني ايؿباب ا٭َطٜهٞ. ٜٚٓبػٞ إٔ تطتبط 

ِٝ ا٭زا٤ مبعاٜري ٚانش١ يًُشتٜٛات ا٭نازمي١ٝ؛ تكـ )ايهٝؿ١ٝ ٚاملعطؾ١ ٚاملٗاضات( عٝح عًُٝات تكٝ

تكبح ٚانش١ ي٬غتس٫ٍ...ٚتٓكٝح املعاٜري ست٢ تسعِ أؾهٌ قطاضات ايتكِٝٝ، ٚتٓكٝح َٛاقؿات 

١ َٗاّ ا٫ختباضات ٚؾكا يصيو. ٚإقساض تؿطٜع بأسهاّ ا٭زا٤ يًطايب؛ يتجكٝـ اٯبا٤ ٚا٭َٗات سٍٛ طبٝع

ا٭زا٤، ٚا٫غتجُاض يف تطٜٛط دٌٝ دسٜس َٔ َٗاّ ا٭زا٤ تتهاٌَ َع ايٓعِ ايكا١ُ٥ ع٢ً املعاٜري، ٚٚنع 

َٓاٖر َتعسز٠ يكٝاؽ َٗاضات َع١ٓٝ. ٚتٛسٝس اؾٗٛز يتطٜٛطٖا ٚتهُٝٓٗا يف ا٫ختباض ع٢ً َػت٣ٛ 

ػٝاغات ٚػٓب غًبٝات اي١ٜ٫ٛ. ٚزعِ ايبشح ٚايتطٜٛط يًٓٗٛض ايعًُٞ َٔ تكِٝٝ ا٭زا٤، ٚٚنع اي

 املانٞ.

  ٕٚٚأدطت اْػْٛؼ ْٜٛؼ ٚآخطInsung Jung and others (2011) ؛ زضاغ١ تٓاٚيت ايٓعِ ايٛط١ٝٓ)

يهُإ اؾٛز٠ يف ايتعًِٝ عٔ بعس ع٢ً َػت٣ٛ ايتعًِٝ ايعايٞ يف آغٝا، ٚشيو بٗسف املػا١ُٖ يف 

 ايتعًِٝ اٯغٟٝٛ عٔ بعس، ٚتكسِٜ ايتٛقٌ إىل ؾِٗ أؾهٌ يًُػت٣ٛ اؿايٞ يًت١ُٝٓ يهُإ اؾٛز٠ يف

ا٫ػاٖات احملت١ًُ يكاْعٞ ايػٝاغات عٓس ٚنع أْع١ُ نُإ اؾٛز٠ يًتعًِٝ عٔ بعس. سٝح أٚنشت 

ايسضاغ١ أْ٘ َع ايتٛغع اهلا٥ٌ يف ايتعًِٝ عٔ بعس يف آغٝا، خ٬ٍ ايعكٛز ايج٬ث١ املان١ٝ، نإ ٖٓاى 

يف ايتعًِٝ عٔ بعس. ٚقس تٓاٚيت ٖصٙ ايسضاغ١ ؼًٌٝ أطط  تعاٜس يف ايطًب ايؿعيب ع٢ً اؾٛز٠ ٚاملػا٤ي١

( زٚي١ / قطط مت اختٝاضٖا؛ ٚنؿؿت ايٓتا٥ر عٔ اخت٬ف نبري يف َػت٣ٛ 11نُإ اؾٛز٠ املٛدٛز٠ يف )

دٛز٠ غٝاغ١ نُإ ايتهاٌَ؛ يف نُإ اؾٛز٠ ايٛط١ٝٓ ايؿا١ًَ يف إطاض غٝاغ١ ايتعًِٝ ايعايٞ. )ايػطض 
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ٝاغات ٚا٭غايٝب، ا٭زٚات ايعا١َ املك١ُُ يًعطٚف اـاق١ يهٌ بًس(، نُا بٝٓت َٔ نُإ اؾٛز٠، ايػ

ايٓتا٥ر إٔ ٖٓاى عٓاقط )قٛاغِ( َؿرتن١ ٚانش١؛ تػتٓس إيٝٗا اؾٗٛز املدتًؿ١ يهُإ اؾٛز٠، 

( فا٫ ض٥ٝػًٝا؛ ٖٞ: )ايط١ٜ٩ ٚايطغاي١ ٚايكِٝ، أٚ 12ؾُععُٗا إٕ مل ٜهٔ نًٗا؛ تؿرتى يف عسز )

ايتكِٝٝ ٚايتكِٜٛ؛ املٛاضز ايتع١ًُٝٝ؛ ايكٝاز٠ ٚاؿٛن١ُ ٚاٱزاض٠؛ ايتٌُٜٛ؛ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ  ا٭ٖساف؛

املعًَٛات١ٝ؛ ايتعًِٝ ٚايتعًِ؛ املٓاٖر ايسضاغ١ٝ ٚإعساز ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ؛ زعِ ايط٬ب؛ أعها٤ ١٦ٖٝ 

 ايتسضٜؼ ٚاملٛظؿني؛ ْعاّ نُإ اؾٛز٠ ايساخ١ًٝ؛ ايبشح(.

  ،ٚأدطت أبٛ ايؿعط( ٚاؿطاسؿ١؛Abu-Al-Sha'r and AL-Harahsheh; 2013 زضاغ١ :) ٖسؾت إىل

ايتعطف ع٢ً زضد١ مماضغ١ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف داَع١ آٍ ايبٝت ملٗاضات ايتسضٜؼ يف ن٤ٛ َعاٜري 

( طايبا  451تهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ ) ٚسػب تكٛضات طًب١ اؾاَع١،  (TQM ) إزاض٠ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ

ؾكط٠، َٛظع١ ع٢ً أضبع١ فا٫ت )ايتدطٝط، ايتٓؿٝص، ايتكِٝٝ، ٚا٫تكا٫ت ( 72تبا١ْ َٔ ) ٚطايب١، ٚاغ

(، ٚنؿؿت ايٓتا٥ر إٔ مماضغ١ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ملٗاضات ايتسضٜؼ ٖٞ ع٢ً زضد١ َتٛغط١، عسّ 

ٓؿٝص ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ يف تأثط أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف َٗاضات ايتسضٜؼ؛ يف فا٫ت ايت

 .ٚايتكِٝٝ، ٚا٫تكاٍ تعع٣ ملتػري اؾٓؼ. ٚأٚقت بتطبٝل إزاض٠ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ يف َٗاضات ايتسضٜؼ

 :تعًٝل ع٢ً ايسضاغات ايػابك١ 

ٜتهح مما تكسّ يف ايسضاغات ايػابك١؛ إٔ َٛنٛع تكِٝٝ َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ يف ن٤ٛ َعاٜري اؾٛز٠؛ 

ٚإٔ  -يف كتًـ زٍٚ ايعامل -اغات ٚا٭عاخ ايع١ًُٝ قس أدطٜتٚضغِ أْ٘ سسٜح ْػبًٝا؛ إ٫ إٔ ٦َات ايسض

تكِٝٝ ا٭زا٤ ا٭نازميٞ؛ قس سعٞ بٓكٝب دٝس َٔ ايسضاغات ايع١ًُٝ، ٖٚٛ َا ٜعهؼ أ١ُٖٝ اؾٛز٠ يف 

ايتعًِٝ ايعايٞ، ٚتأثريٖا املباؾط ع٢ً ؼػٔ املدطدات.. ٚبايٓػب١ يًسضاغات اييت تٓاٚهلا ايبشح اؿايٞ؛ ؾكس 

( زٍٚ عطب١ٝ) ايُٝٔ، ايػعٛز١ٜ، ايهٜٛت، ايعطام، ا٭ضزٕ، 9ل َععُٗا يف نًٝات ايرتب١ٝ، ٚمشًت )مت تطبٝ

( َٓٗا 14ؾًػطني، عُإ، ؾًػطني، يٝبٝا( إناؾ١ إىل عسز َٔ ايسٍٚ ا٭دٓب١ٝ، َٚٔ سٝح املٓٗذ١ٝ؛ ؾإٕ عسز )

١ٓ ْٚٛعٗا َٔ زضاغ١ ٭خط٣؛ ٚقس تؿاٚت سذِ ايعٝاغتدسّ ؾٝٗا املٓٗر ايٛقؿٞ، ٚا٫غتبا١ْ نأزا٠ يًبشح، 

ؾٓذس إٔ نجريا َٓٗا اقتكط ع٢ً تكِٝٝ اؾٛز٠ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١، بُٝٓا سكطٖا آخطٕٚ يف ا٭غاتص٠، 

(؛ 2013ْٚػب١ َٓٗا اؾتًُت عٝٓتٗا ع٢ً خًٝط َٔ ا٭نازميٝني ٚايطًب١ ٚاٱزاضٜني. ٚاْؿطز )اؿاؾغ، 
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) بني املكاب٬ت ٚا٫غتبٝإ، أَا زضاغات (Campbell; 2005)باغتدساّ بطاق١ امل٬سع١، ؾُٝا مجعت ناَبٌ

 Insung(، )اْػْٛؼ ْٜٛؼ ٚآخطٕٚ  2010، )يٓسا ٖاَْٛس ٚآخطٕٚ: : 1995)ٖٛؽ  ٖٛقٌ، َٚاضٟ غٞ .^ف ضٚبطت

 ( ؾكس اعتُست املٓٗر ايتشًًٝٞ يًٛثا٥ل. :2011

 -ؾأغًبٗا تطاٚح َا بني )ايهبري تؿاٚتت يف تكُٝٝٗا ملػت٣ٛ اؾٛز٠؛َٚٔ سٝح ْتا٥ر ايسضاغات ايػابك١؛ ؾكس 

 (، ٚايػبع2009يف زضاغيت؛) ايسعٝؼ؛  ٚاملتٛغط( يف َععِ ايسٍٚ، ؾُٝا تطاٚح ايتكِٝٝ بني )َتٛغط، نعٝـ(

، ٚن٬ُٖا يف ايُٝٔ، ٚضغِ ٚدٛز اخت٬ؾات قسٚز٠ يف ايتكِٝٝ تبعا يًُتػريات يف قًٌٝ َٔ ( 2010 )ٚآخطٕٚ

تعٗط ؾٝٗا أٟ ؾطٚم زاي١ إسكا٥ٝا، ٚؾُٝا ٜتعًل بايتٛقٝات؛ ؾكس أمجعت  ايسضاغات إ٫ إٔ ايػايب١ٝ َٓٗا مل

ايسضاغات ايػابك١ ع٢ً نطٚض٠ ا٭خص مبعاٜري اؾٛز٠، ٚأ١ُٖٝ تععٜع ْٚؿط ثكاؾ١ اؾٛز٠، ٚايتسضٜب ملدتًـ 

ري ايعاًَني يف امل٪غػات، ٚاختٝاض ايكٝازات امل٪١ًٖ، ٚؼػني ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ، ٚايتدطٝط يتشكٝل َعاٜ

 اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز ا٭نازميٞ. 

ٚقس اغتؿازت ايسضاغ١ اؿاي١ٝ َٔ ايسضاغات ايػابك١ َٔ سٝح املٓٗذ١ٝ ٚبٓا٤ ا٭زا٠ )قا١ُ٥ املعاٜري( ٚاجملا٫ت 

اييت مشًٗا ايبشح، ٚايتشايٌٝ اٱسكا١ٝ٥، ٚتؿػري ايٓتا٥ر يف إطاض َكاضٕ، َٚٔ داْب آخط ؽتًـ ايسضاغ١ 

(فا٫ت؛ ؾُٝا 7بك١ َٔ سٝح تػط١ٝ َٛنٛعٗا ملععِ دٛاْب ا٭زا٤ ا٭نازميٞ)اؿاي١ٝ عٔ ايسضاغات ايػا

انتؿت نجري َٔ ايسضاغات ايػابك١ بتٓاٚي٘ نُٔ فا٫ت أخط٣، نُا ؽتًـ؛ َٔ سٝح املهإ اؾػطايف 

 ايصٟ طبكت ؾٝ٘ سٝح تطبل يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ عُطإ، ٚمل ٜػبل تكِٝٝ ا٭زا٤ بٗا؛ َٓص إْؿا٥ٗا. 

 -3-2 أْؿ٦ت ايه١ًٝ يف ايعاّ اؾاَعٞ  عُطإ: -ض ايٓعطٟ؛ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚا٭يػٔاٱطا

 -1ّ، ٜٚكع َب٢ٓ ايه١ًٝ يف َس١ٜٓ عُطإ، ٚايتدككات اييت تسضؽ يف ايه١ًٝ ٖٞ: 1995/1996

 -7تاضٜذ،  -6ؾٝعٜا٤،  -5عًّٛ قطإٓ،  -4ضٜانٝات،  -3زضاغات إلًٝع١ٜ،  -2زضاغات عطب١ٝ 

أسٝا٤؛ ٚايتدكل ا٭خري )أسٝا٤( مت اغتشساث٘ ابتسا٤ً َٔ ايعاّ اؾاَعٞ  -9نُٝٝا٤،  -8دػطاؾٝا، 

يػ١ عطب١ٝ،  -1، نُا ٜسضؽ يف شات املب٢ٓ طًب١ ن١ًٝ ا٭يػٔ؛ ٚشيو يف ؽككني ُٖا: 2009/2010

 (4:  2011داَع١ عُطإ، ) .2005/2006يػ١ إلًٝع١ٜ، ٚمت اغتشساثُٗا اعتباضًا َٔ ايعاّ  -2

 ْعاّ ايسضاغ١ بايه١ًٝ؛ ؾك٬ٕ زضاغٝإ يف ايعاّ اؾاَعٞ، َٚس٠ ايسضاغ١؛ أضبع  :١ًْٝعاّ ايسضاغ١ بايه

( َكعس أيػٔ، 200(تطب١ٝ، )1100( َكعس، َٓٗا )1300غٓٛات، ٚتبًؼ ايكسض٠ ا٫غتٝعاب١ٝ يًه١ًٝ )

١ٜٛ يف ٚتػتكبٌ ايه١ًٝ كطدات ايجا١ْٜٛ ايعا١َ َٔ ايكػُني )ايعًُٞ ٚا٭زبٞ(، ٚاؿس ا٭ز٢ْ يًٓػب١ امل٦



 

08 
 

  2015يونيو  –يناير   -الثانيالمجلذ  -العذد الخامس  جامعة الناصرمجلة 

 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

%(؛ 70ن١ًٝ ا٭يػٔ ) -ب %(؛ عًُٞ أٚ أزبٞ. 75ن١ًٝ ايرتب١ٝ ) -ايجا١ْٜٛ ايعا١َ يًكبٍٛ ٖٞ: أ

 (. (4:  2011داَع١ عُطإ، )عًُٞ أٚ أزبٞ

  :اغتٓازا إىل ٚثٝك١ سسٜج١ سكٌ عًٝٗا ايباسح، ؾإٕ ايه١ًٝ تعاْٞ أِٖ املؿه٬ت اييت تٛادٗٗا ايه١ًٝ

 َؿه٬ت عسٜس٠، َٔ أُٖٗا:

املٛاضز املاي١ٝ يًه١ًٝ؛ ق١ً اَت٬ى ايه١ًٝ يٛغا٥ٌ املٛاق٬ت؛ سٝح ٫ متتًو غ٣ٛ ساؾ١ً " ؾش١ 

( ضانب، ق١ً ايكاعات ايسضاغ١ٝ بايه١ًٝ؛ ٖٚٛ َا ٜؿهٌ نػطا نبريا ع٢ً 24ٚاسس٠ )بام(، غع١ )

ايطًب١ ٚا٭غاتص٠ يف إٓ ٚاسس؛ غٛا٤ يًُشانطات أٚ ا٫َتشاْات، ق١ً زٚضات املٝاٙ ايكاؿ١ 

(، Datashowتدساّ، غٝاب ؾب٘ ناٌَ ٭دٗع٠ ايهُبٝٛتط املهتب١ٝ، غٝاب أدٗع٠ ايعطض )ي٬غ

إناؾ١ إىل َهربات ايكٛت، ٚٚغا٥ٌ ايتعًِ ٚايتكٓٝات اؿسٜج١؛ سٝح ٚأغًٛب احملانط٠ ايتكًٝس١ٜ؛ 

ٖٛ ايػا٥س يف ايتسضٜؼ، ق١ً آ٫ت ايتكٜٛط ٚايػشب اي٬ظ١َ يطباع١ ٚتكٜٛط أٚضام ا٫َتشاْات، 

ا٥ر ٚأعُاٍ اٱزاض٠، ٚغريٖا َٔ َتطًبات لاح اٱعساز ا٭نازميٞ ٚايرتبٟٛ بايه١ًٝ(، أَا ٚايٓت

 2: 2012عُطإ،  -َتطًبات اؾٛز٠، ؾػري ٚاضز نُٔ ٖصٙ ايكا١ُ٥ ا٭ٚي١ٝ)ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚا٭يػٔ

 (. ٚبصيو ٜتبني إٔ ايه١ًٝ تعاْٞ َٔ ق١ً اٱَهاْٝات ٚايتذٗٝعات ايتع١ًُٝٝ.7 –

 -1-3-2 ( عٔ أنجط َٔ  1430:3(، ٚ)ايٓذاض، 34- 35: 2009ٜٓكٌ )نٓعإ؛  :   س تطبٝل اؾٛز٠ؾٛا٥

 ايتعًُٝٞ اجملاٍ يف ايؿا١ًَ اؾٛز٠ إزاض٠ اعتُاز إٔ ٚايعطب١ٝ َٔ ايعامل١ٝ أنست٘ ايتذاضب َطدع؛ َا

 َٚٓٗا: ا٭ثط قُٛز٠ ٜ٪زٟ إىل عٛاقب

 .ثا١ْٝ َط٠ ايعٌُ إعاز٠ ستُاٍٚا ا٭خطا٤ ق١ً ْتٝذ١ بكٛض٠ ًَشٛظ١ ايتهايٝـ خؿض 1- 

 .ا٭عُاٍ أزا٤ يف اٱْتاد١ٝ ٚاجملتُع ٚظٜاز٠ ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات بني ٚايتعإٚ ايجك١ ظٜاز٠ 2-

 باملؿاضن١ عٓسِٖ اٱسػاؽ ٚخًل يًعاًَني املع١ٜٛٓ ضؾع ايطٚح ع٢ً ٜعٌُ ايصٟ ايعاًَني أزا٤ ؼػني 3-

 .اؽاش ايكطاض يف

 ع٢ً سٌ اؾٛز٠ تطنع سٝح ٚاجملتُع ( ٚأغطِٖ ايط٬ب ) ٚاملػتؿٝسٜٔ ايرتبٜٛني ايعاًَني ضنا 4-

 املؿه٬ت.

 .بسق١ املػ٪ٚيٝات ٚؼسٜس ا٭زٚاض يٛنٛح ْتٝذ١ َ٪غػ١ تع١ًُٝٝ أٟ يف ٚتطٜٛطٙ اٱزاضٟ ايٓعاّ نبط 5-

 .ٚايطٚس١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ايٓؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ اؾػ١ُٝ اؾٛاْب مجٝع يف ايط٬ب مبػت٣ٛ ا٫ضتكا٤ 6-

 .َػت٣ٛ أزا٥ِٗ ٚضؾع ايتع١ًُٝٝ بامل٪غػات ٚايعاًَني ٚاملعًُني اٱزاضٜني نؿاٜات ظٜاز٠ 7-

 يف امل٪غػ١ ايعاًَني مجٝع بني ايػ١ًُٝ اٱْػا١ْٝ ٚايع٬قات ٚايتعإٚ ايتؿاِٖ َٔ دٛ تٛؾري8-

 .ايتع١ًُٝٝ

 .احملًٞ ٚاجملتُع ايط٬ب َٔ امل٪غػ١ مٛ ٚا٫ْتُا٤ ايٛعٞ ظٜاز٠  9-
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 .بطٚح ايؿطٜل يًعٌُ ايتع١ًُٝٝ بامل٪غػ١ ٚايعاًَني اٱزاضٜني مجٝع بني ٚايتهاٌَ ابطايرت10- 

 ايعاملٞ. احملًٞ ٚا٫عرتاف ٚايتكسٜط ا٫سرتاّ َٔ املعٜس امل٪غػ١ ميٓح ايؿا١ًَ اؾٛز٠ ْعاّ تطبٝل 11-

ب أيهٓػٕٛ ( عٔ ؾ2006ًٜٝٝٓكٌ ايؿت٬ٟٚ ) خطٛات إزاض٠ ايتشٍٛ مٛ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ: 3-3-2-     

(Aliknson Philip,1995 ؛ أْ٘ ٱسساخ ايتشٍٛ مٛ إزاض٠ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ يف امل٪غػات؛ ًٜعّ تطبٝل)

(، ٖٚٛ عباض٠ عٔ غبع خطٛات أٚ ططم ٱزاض٠ اؾٛز٠ يف املٓعُات The Seven Approachَسخٌ ايػبع١ )

 يهُإ ؼكٝل اؾٛز٠، ٚشيو نُا ًٜٞ:

( غٓٛات 5 -10ٓعط٠ اٱغرتاتٝذ١ٝ يكٝاز٠ امل٪غػ١ خ٬ٍ ؾرت٠ )ٚتعين اي :Strategyا٫غرتاتٝذ١ٝ  -1

 ع٢ً ا٭قٌ.

ٚشيو بإعاز٠ ٖٝه١ً امل٪غػ١ ٚتػٝري املػ٪ٚيٝات ٚايٛظا٥ـ مبا ٜتٓاغب َع  :Structuresاهلٝانٌ  -2

 املٗاّ اؾسٜس٠.

: بتذسٜس ايٓعِ ٚايتؿطٜعات يعٜاز٠ نؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ امل٪غػ١ ٚؼػني كطداتٗا، Systemsايٓعِ  -3

 ٚؾكا ملتطًبات املطس١ً.

بإؾباع سادات املٛظؿني ٚايعاًَني، َٚعاًَتِٗ مبا حيكل ضناِٖ، ٚحيُػِٗ  ؛Staffايعإًَٛ  -4

 يتشكٝل أٖساف امل٪غػ١.

بتشػني ايكسضات املٗاض١ٜ يًُٛظؿني َٔ خ٬ٍ ايتسضٜب املػتُط، يهُإ ا٫بتهاض  :Skillsاملٗاضات: -5

 ٚؼسٟ املٓاؾػني.

ٕٛ منط ايكٝاز٠ زميكطاطٝا ٚتؿاضنٝا مبا ٜٓػذِ َع َتطًبات إزاض٠ أٟ إٔ ٜه :Styleايُٓط  -6

 اؾٛز٠ ايؿا١ًَ. 

ٜٚككس بٗا ٚدٛز ثكاؾ١ تٓع١ُٝٝ َؿرتن١ بني مجٝع  :Shared Valueايكِٝ املؿرتن١  -7

 ايعاًَني يف امل٪غػ١، ٚشيو ٜسؾع يًعٌُ بطٚح ايؿطٜل مٛ ؼكٝل اؾٛز٠ ٚايتُٝع يًُ٪غػ١.)

 (28 : 2006ايؿت٬ٟٚ، 

 -4-3-2:ٞميهٓٓا ايكٍٛ إٔ اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز ا٭نازميٞ ٚدٗإ يع١ًُ ٚاسس٠،  ؾٛا٥س ا٫عتُاز ا٭نازمي

ٚت٪نس ا٭عاخ إىل إٔ ا٭خص بٓعاّ ا٫عتُاز ميهٔ إٔ حيكل يًذاَع١ ؾٛا٥س نجري٠؛ سٝح ٜعترب 

؛ نُا أٚضزٖا اؿك١ًٝ ا٭ٚىل املطد٠ٛ َٔ تطبٝل ٚؼكل َعاٜري اؾٛز٠، ٚميهٔ إبطاظ أِٖ ؾٛا٥سٙ

 (:11: 2007ايسٖؿإ، ؾُٝا ًٜٞ)ايسٖؿإ؛ 
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  2015يونيو  –يناير   -الثانيالمجلذ  -العذد الخامس  جامعة الناصرمجلة 

 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

 ٚنٛح ايرباَر ا٭نازمي١ٝ ٚؾؿاؾٝتٗا. -

 تٛؾري َعًَٛات ٚانش١ ٚزقٝك١ يًذٗات املع١ٝٓ بأٖساف ايرباَر اييت تكسَٗا اؾاَع١. -

 ضؾع مسع١ ايرباَر اييت تكسَٗا اؾاَع١ يًُذتُع. -

 يف عٌُ امل٪غػ١. ؾٝٛع َبسأ املػا٤ي١ ٚاحملاغب١ ايصات١ٝ ٚاؾُاع١ٝ -

نُإ اتػام أْؿط١ ٚبطاَر اؾاَع١ َع َعاٜري ا٫عتُاز ا٭نازميٞ َٚتطًبات امل١ٓٗ ٚسادات  -

 اؾاَع١ ٚطُٛسات اجملتُع.

 تععٜع ثك١ ايسٚي١ ٚاجملتُع بايرباَر ٚا٭ْؿط١ ٚاـسَات اييت تكسَٗا اؾاَع١. -

 ١ٝ، ٚتٓؿٝصٖا، ٚاٱؾطاف عًٝٗا.تٛؾري آي١ٝ ملػا٤ي١ مجٝع املعٓٝني بإعساز ايرباَر ا٭نازمي -

 إعاز٠ ايٓعط يف ايرباَر ا٭نازمي١ٝ يًذاَع١، ٚؼػٝٓٗا يف ن٤ٛ َتطًبات ايعكط. -

 تأَني ايُٓٛ ا٭نازميٞ ٚاملٗين يًعاًَني يف امل٪غػ١. -

 تػٝري ايعٌُ ا٭نازميٞ ٚؾل َٓع١َٛ ؾعاي١ تٛؾط ايطنا ؾُٝع ايعاًَني يف امل٪غػ١. -

 ٫دتُاعٞ بني أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف ايه١ًٝ.ظٜاز٠ ايتعإٚ ٚايتؿاعٌ ا -

 ضؾع زاؾع١ٝ ايعٌُ ٚاٱْتاز يس٣ أغاتص٠ اؾاَع١. -

 ؼكٝل ا٫ْهباط ايصاتٞ يس٣ ايعاًَني يف امل٪غػ١. -

 اظزٜاز املػاُٖات ايع١ًُٝ ٚا٭نازمي١ٝ يٮغتاش اؾاَعٞ. -

 تٛثٝل ايع٬ق١ بني خطجيٞ اؾاَع١ ٚأغاتصتٗا. -

 ايتعًِٝ، ٚت١ُٝٓ َٗاضات ايتعًِ ايصاتٞ يس٣ ايطايب اؾاَعٞ. ظٜاز٠ زاؾع١ٝ ايط٬ب مٛ -

 إؾاع١ ايكِٝ اٱجياب١ٝ ْٚبص ا٫ػاٖات ايػًب١ٝ يف امل٪غػ١. -

 :ايبشح ٚإدطا٤ات َٓٗذ١ٝ/ ثايجًا

طبكًا يطبٝع١ ايبشح َٚؿهًت٘ ٚأٖساؾ٘؛ اعتُس ايبشح املٓٗر ايٛقؿٞ ايتشًًٝٞ؛  ايبشح:َٓٗر 1-3-

 غتبا١ْ(.اغتدساّ )ا٫ب

ٚتهٕٛ َٔ مجٝع أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاهل١٦ٝ املػاعس٠؛ ٚتؿكٌٝ عسزِٖ ْٚػبتِٗ؛ فتُع ايبشح: 2-3-

 نُا ٜبٝٓٗا اؾسٍٚ ايتايٞ:
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  2015يونيو  –يناير   -الثانيالمجلذ  -العذد الخامس  جامعة الناصرمجلة 

 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

 ( ٚقـ اجملتُع ا٭قًٞ يًسضاغ١ سػب امل٪ٌٖ ايعًُٞ ٚايٓٛع ا٫دتُاعٞ 3/1دسٍٚ ) 

 امل٪ٌٖ

 ايعًُٞ

 إْاخ ( -ايٓٛع) شنٛض

 اٱمجايٞ

 ايعاّ

 ايٓػب١

 ايٞيٲمج
 إْاخ شنٛض

 ْػب١% عسز ْػب١% عسز

 %55 55 %5 03 %95 52 زنتٛضاٙ

 %14 14 %7 01 %93 13 َسضؽ

 31% 31 %58 18 %42 13 َعٝس

 %100 100 %22 22 %78 78 اٱمجايٞ

 ع١ٓٝ ايبشح: -3 -3

 ؛ ٚنُا ًٜٞ: اقتهت طبٝع١ ايبشح إٔ تهٕٛ ايع١ٓٝ عُس١ٜ ) َككٛز٠ (؛ ِٖ مجٝع أؾطاز اجملتُع ا٭قًٞ

 ( ٚقـ ايع١ٓٝ تبعا يًُتػريات املػتك١ً يًبشح ) ايٓٛع، ايتدكل، امل٪ٌٖ، اـرب٠(2/3دسٍٚ )

 اجملُٛع ايٓػب١ % ايعسز ايؿ٦ات املتػري ايٓػب١ % ايعسز ايؿ٦ات املتػري

 ايٓٛع

 ا٫دتُاعٞ

 %75 57 شنط

 امل٪ٌٖ

 42.1 32 زنتٛضاٙ
76 

100% 
 14.4 14 َادػتري %25 19 أْج٢

 ايتدكل
 %58 44 إْػاْٞ

 39.5 30 بهايٛضٜٛؽ

 غٓٛات

 اـرب٠

 76 75 57 مخؼ ؾُا زٕٚ

 25 19 غت ؾأنجط %42 32 عًُٞ 100%

ٚقس مت مجع بٝاْاتٗا ٚبٓا٩ٖا ا٫غتبا١ْ، أزا٠ ايبشح ايط٥ٝػ١ٝ ٖٞ  أزا٠ ايبشح ٚخطٛات بٓا٥ٗا: -3-4

 ٚتطبٝكٗا ع٢ً َطسًتني:

َعاٜري اؾٛز٠ ٚاغتد٬م منٛشز ٜتؿل َع  ع٢ً يًتعطف ايػابك١؛ غاتايسضا َكاٜٝؼ َطادع١ -1

 َتػريات ب١٦ٝ ٚٚاقع ايه١ًٝ. 

؛ تهُٔ ا٭ٍٚ َعًَٛات عٔ )ايٓٛع ا٫دتُاعٞ، امل٪ٌٖ، بٓا٤ اغتُاض٠ )ا٫غتبٝإ(، َٔ قػُني -2

١؛)دٝس ؾكط٠، بإدابات مخاغٝ (79) ٚايٛظٝؿ١، ٚغٓٛات اـرب٠(، ٚتهُٔ ايجاْٞ غبع١ فا٫ت ٚعسز

 دسا، دٝس، َكبٍٛ، نعٝـ، َٓعسّ(.

 : أزا٠ ايبشحقسم ٚثبات  -3-5

َتدككني يف اٱزاض٠ ( قهُني 6)ع٢ً  قت٣ٛ أزا٠ ايبشح؛ مت عطنٗا قسم َٔ يًتشّكل -1-5-3

(. ٚمت اعتُاز ايؿكطات 2( َٓٗا، ًَشل ضقِ )05ٚأقٍٛ ايرتب١ٝ ظاَعيت قٓعا٤ ٚعُطإ؛ ٚمت اغرتداع عسز )
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  2015يونيو  –يناير   -الثانيالمجلذ  -العذد الخامس  جامعة الناصرمجلة 

 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

( َٓٗا، ٚأقبح ؾهًٗا ايٓٗا٥ٞ 64(ؾكط٠، ٚسصف )25( قهُني، ٚأغؿطت عٔ تعسٌٜ )4َٛاؾك١ ) اؿاق١ً ع٢ً

 ( ؾكط٠)َعٝاضًا(، نُا ٜبٝٓٗا اؾسٍٚ:  79)

ٌٍ َٓٗا بعس ايتشهِٝ 3/3دسٍٚ )   ( فا٫ت دٛز٠ ا٭زا٤ ا٭نازميٞ ٚعسز ايؿكطات يف ن

 ايٓػب١% عسز املعاٜري َـٛنــٛع اجملــاٍ اجملاٍ ّ

 22.8 18 ايرباَر ايسضاغ١ٝ املكس١َ يًطًب١ ٍٚا٭ 1

 13.9 11 ٚغا٥ٌ ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٚاملدطدات ايجاْٞ 2

 11.4 09 ْعاّ تكِٜٛ ايطًب١ املعًُني ايجايح 3

 11.4 09 بطاَر ايتٛدٝ٘ ٚاٱضؾاز ايطابع 4

 12.7 10 أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚػاعسِٜٗ اـاَؼ 5

 12.7 10 ١ًُٝا٭عاخ ٚا٭ْؿط١ ايع ايػازؽ 6

 15.2 12 املعاٌَ ٚاملدتربات ايػابع 7

 %100 79 اجملُــــــــــٛع ايهــــــــــًٞ

ايٓكؿ١ٝ، ٚشيو بتطبٝل أزا٠  اغتدساّ ططٜك١ ايتذع١٥يًتشكل َٔ ثبات ا٭زا٠، مت ثبات ا٭زا٠:  -2-5-3

 Cronbach'sزي١ )نطْٚبار أيؿا؛ ٚؾكًا ملعاٚ( ؾطزًا َٔ ا٭نازميٝني، 26) ع٢ً ع١ٓٝ ػطٜب١ٝ بًػتايسضاغ١ 

Alpha( بًؼ َعاٌَ ثبات ا٭زا٠ ،)ٜعطٞ َ٪ؾطًا ناؾًٝا سٍٛ إَها١ْٝ ا٫عتُاز عًٝ٘ ٚا٫ط٦ُٓإ  (، ٖٚصا0.75

يٓتا٥ذ٘، ٚبعس انتُاٍ ايتؿطٜؼ ٱدابات ايع١ٓٝ؛ مت إعاز٠ ا٫ختباض ٚؾكا ملعازي١ نطْٚبار أيؿا؛ ٚبًؼ َعاٌَ 

، ٖٚٛ َا أنس إٔ ايجبات ٚا٫تػام ايساخًٞ يٮزا٠ مبػت٣ٛ عاٍ، َٚٓاغب هلصا (0.84ايجبات ايهًٞ يٮزا٠ )

 ايبشح.

 : تطبٝل ا٭زا٠ -6 -3

ّ، 2013( َٓٗا ع٢ً أؾطاز ايع١ٓٝ؛ بسا١ٜ ْٜٛٝٛ 100ثِ تٛظٜع )ْػد١،  110يتطبٝل ا٭زا٠، مت طباع١  -1

 .( نبسٍ ؾاقس10ٚعسز)

%( َٔ ا٫غتبٝاْات املٛظع١، 82(، ٚبٓػب١ )82املػرتدع١ ) بعس َطٚض أنجط َٔ ؾٗط؛ بًؼ عسز ا٫غتُاضات -2

%(، ٖٚٛ عسز ناف ٫غتهُاٍ ايبشح 76(؛ بٓػب١)76( َٓٗا يعسّ ق٬سٝتٗا، ٚبكٞ )06مت اغتبعاز عسز )

 ٚايٛثٛم بٓتا٥ذ٘.

(، ٚشيو با٭غايٝب  spssٚقس متت باغتدساّ ايربْاَر اٱسكا٥ٞ ) املعاؾات اٱسكا١ٝ٥:  -7 -3

  ايتاي١ٝ:

(، 1، 2، 3، 4، 5ايٛظٕ ايٓػيب ٚؾكًا ملكٝاؽ يٝهطت اـُاغٞ، ؾتِ َٓح اٱدابات ايسضدات ) 1-

=  4/5(، ٚتكػُٝ٘ ع٢ً َػتٜٛات املكٝاؽ؛ أٟ  4=1 -5ٚيتشسٜس ايٛظٕ ايٓػيب مت سػاب املس٣ )
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  2015يونيو  –يناير   -الثانيالمجلذ  -العذد الخامس  جامعة الناصرمجلة 

 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

ِٝٝ ثِ إناؾ١ ٖصٙ ايك١ُٝ إىل أقٌ ق١ُٝ يف املكٝاؽ؛ ٖٚٞ ايٛاسس ايكشٝح، ٖٚهصا أقبح ايتك 0.80

 بٓا٤ ع٢ً َتٛغط ايٛظٕ ايٓػيب؛ نُا ٜبٝٓٗا اؾسٍٚ:

 ( َتٛغطات ايـٛظٕ ايٓػبـٞ ٱدـابـات ايعٝٓـ١ ٚؾكـًا ملكٝاؽ يٝهطت اـُاغٞ 3/4دسٍٚ ) 

 زضد١ ؼكل املعٝاض ايطقِ
 ايك١ُٝ املعطا٠ ملػتٜٛات ايتكِٝٝ

 ايٛظٕ ايٓػيب يًُتٛغطات عٓس إزخاٍ ايبٝاْات

 4.21) إىل ) ((05َٔ   5 دٝس دسا 1

 3.41) ( إىل )(4.20َٔ   4 دٝس 2

  2.61) ( إىل )3.40َٔ  ) 3 َكبٍٛ 3

 ( 1.81( إىل )2.60َٔ  ) 2 نعٝـ 4

 ( 01( إىل ) 1.80َٔ  ) 1 َٓعسّ 5

 .(Std. Deviation(، ٚا٫مطاؾات املعٝاض١ٜ )Meansاملتٛغطات اؿػاب١ٝ ) -2 

َػتكًتني، ملتػريات؛ )اؾٓؼ، ايتدكل، غٓٛات (، يعٝٓتني T- testاختباض: تٞ تػت)  -3

  اـرب٠(.

 ملتػري ) امل٪ٌٖ ايعًُٞ( (؛ ( One Way ANOVA )ؼًٌٝ ايتبأٜ ا٭ساز4ٟ-

 (؛ يًُكاض١ْ ايبعس١ٜ، َٚعطؾ١ اػاٙ ايؿطٚم بني ايؿ٦ات. .  scheffeاختباض ؾٝؿٝ٘ ) 5 -

 :َٚٓاقؿتٗا ايٓتا٥ر ٚؼًٌٝ عطض/ ضابعـًا

 ايػ٪اٍ ايط٥ٝػٞ يف ايبشح ٚا٭غ١ً٦ ايؿطع١ٝ املٓبجك١ َٓ٘:  اٱداب١ عٔ -1-4

ا٭زا٤ ا٭نازميٞ يف ٜٓل ايػ٪اٍ ايط٥ٝؼ: َا َس٣ تٛؾط َعاٜري اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز ا٭نازميٞ 1-4-

ٚيٲداب١ عٔ ايػ٪اٍ مت استػاب املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات املعٝاض١ٜ يًُذا٫ت، ٚنُا   بايه١ًٝ؟.

 :ًٜٞ             

 ( املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚامطاؾاتٗا املعٝاض١ٜ؛ يتكِٝٝ ا٭زا٤ ا٭نازميٞ بايه4/1١ًٝاؾسٍٚ ) 

 ـــــاٍــــــــــــــــاجملــ ّ
 املتٛغط

 اؿػابٞ

 ا٫مطاف

 املعٝاضٟ

 ايتكِٝٝ

ايًؿعٞ   

 نعٝـ 0.42 2.30 ايرباَر ايسضاغ١ٝ املكس١َ يًطًب١ 1

 نعٝـ 0.50 2.54 املدطداتٚغا٥ٌ ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٚ 2

 نعٝـ 0.48 2.12 ْعاّ تكِٜٛ ايطًب١ املعًُني 3

 َٓعسّ 0.50 1.80 بطاَر ايتٛدٝ٘ ٚاٱضؾاز 4
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 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

 َكبٍٛ 0.52 2.64 أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚػاعسِٜٗ 5

 نعٝـ 0.63 1.85 ا٭عاخ ٚا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ 6

 نعٝـ 0.36 2.19 املعاٌَ ٚاملدتربات 7

 نعٝـ 0.35 2.21 يًبشحاملتٛغط ايعاّ  0

( 0.35( ٚامطاف َعٝاضٟ)2.21( إٔ ا٭زا٤ ا٭نازميٞ سكٌ ع٢ً َتٛغط عاّ )1/4ٜتبني َٔ اؾسٍٚ )

املتعًل ظٛز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  -بتكِٝٝ عاّ)نعٝـ(، ٚسػب اجملا٫ت؛ نإ اجملاٍ اـاَؼ

(. ؾُٝا سكًت 2.64) ٖٛ ايٛسٝس ايصٟ سكٌ ع٢ً تكِٝٝ )َكبٍٛ(، مبتٛغط سػابٞ -َٚػاعسِٜٗ

 يهٌ َٓٗا عًٞ ايتٛايٞ؛ (؛2.19، 1.85، 2.12، 2.54، 2.30( ع٢ً املتٛغطات )7، 6، 3، 2، 1اجملا٫ت؛ )

( 1.80ع٢ً َتٛغط ) -املتعًل برباَر ايتٛدٝ٘ ٚاٱضؾاز -بتكِٝٝ )نعٝـ(. ٚأخريًا؛ سكٌ اجملاٍ ايطابع

ؾٗٞ أقٌ َٔ ْكـ املتٛغطات يف نٌ َٓٗا؛ ٖٚٛ َا  بتكسٜط )َٓعسّ(؛ ٚؾُٝا ٜتعًل با٫مطاؾات املعٝاض١ٜ؛

ٜعهؼ اْػذاّ إدابات أؾطاز ايع١ٓٝ، سٍٛ ايتكِٝٝ ايعاّ ملػت٣ٛ دٛز٠ ا٭زا٤ ا٭نازميٞ بايه١ًٝ. أَا سػب 

  اجملا٫ت؛ ؾٓتٓاٚهلا ؾُٝا ًٜٞ:

ايرباَر ايسضاغ١ٝ  إداب١ ايػ٪اٍ ايؿطعٞ ا٭ٍٚ: َا َس٣ تٛؾط َعاٜري اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز ا٭نازميٞ يف1-1-4- :

 املكس١َ يًطًب١؟. 

 ( املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات ٱدابات ايع١ٓٝ عٔ تكِٝٝ ايرباَر ايسضاغ١ٝ املكس١َ يًطًب١؟.2/4دسٍٚ )

 املعــــــــاٜــٝــط ّ
 املتٛغط

 اؿػابٞ

 ا٫مطاف

عٝاضٟامل  

ايتكِٝٝ 

 ايًؿعٞ

 َكبٍٛ 82. 2.84 تتؿل ايرباَر ايسضاغ١ٝ َع َتطًبات اجملتُع. 1

 َٓعسّ 67. 1.76 تكّٛ ايه١ًٝ بايتشسٜح ايسٚضٟ يًرباَر ٚاملكطضات ايسضاغ١ٝ. 2

 َٓعسّ 60. 1.42 تطٛض ايه١ًٝ املكطضات ايسضاغ١ٝ مبكاضْتٗا مبعاٜري اؾٛز٠ ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين ٚايعاملٞ. 3

 نعٝـ 1.04 2.18 ٜتِ تعطٜـ ايطًب١ املعًُني بايرباَر ايسضاغ١ٝ قبٌ ايبس٤ ؾٝٗا. 4

 نعٝـ 93. 2.41 ؼتٟٛ املكطضات ع٢ً خربات َٝسا١ْٝ تػاعس ايطًب١ ع٢ً ايُٓٛ املٗين ٚا٭نازميٞ. 5

 نعٝـ 90. 1.91 تٛؾط ايه١ًٝ يًطًب١ املعًُني عٓكط ا٫ختٝاض١ٜ يف بعض املكطضات. 6

 َكبٍٛ 87. 3.09 ٜػطٞ املٓٗر ايسضاغٞ املٛنٛعات ا٭غاغ١ٝ يف ايتدكل. 7

 نعٝـ 1.06 2.53 خام ب٘ ًَٚـ املعتُس٠(، ايػاعات َؿطزات، عسز اغِ، ضَع، ضقِ، يهٌ َكطض؛) ٜتٛؾط 8

 نعٝـ 97. 2.59 تكسّ ايرباَر ايسضاغ١ٝ خًؿ١ٝ َعطؾ١ٝ ناؾ١ٝ عٔ َطاسٌ ايتعًِٝ اييت غٝعٌُ ؾٝٗا ايطًب١. 9

 نعٝـ 89. 2.53 يًه١ًٝ. تتهُٔ ايرباَر ظٜاضات َٝسا١ْٝ يًتسضٜب ايعًُٞ يف َساضؽ ايٓطام اؾػطايف 10

 نعٝـ 94. 2.43 تتٝح ايرباَر ايؿطق١ يًتسضب ع٢ً ايتسضٜؼ بايه١ًٝ قبٌ بسا١ٜ ايتسضٜب باملساضؽ. 11

 نعٝـ 94. 2.20 ؛ ايتعًِ ) يًعٌُ، يٓعٝـ َعا، َس٣ اؿٝا٠، يًُعطؾ١(21تطاعٞ ايرباَر زعا٥ِ ايرتب١ٝ يًكطٕ 12
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 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

 نعٝـ 1.12 1.93 ساف، ٚغاعات، ٚططم تسضٜؼ ٚتكِٜٛ.. يهٌ َكطض.ٜٛدس زيٌٝ يًطًب١ ٜٛنح َؿطزات، ٚأٖ 13

 َكبٍٛ 99. 2.96 ٜتِ تسضٜؼ املٛاز يف تػًػٌ َٓطكٞ عٝح ٫ ٜتِ تسضٜؼ َاز٠ قبٌ َاز٠ أخط٣ ممٗس٠ هلا. 14

 َٓعسّ 66. 1.42 تأخص ايه١ًٝ بآضا٤ ايطًب١ عٓسَا تكّٛ بتطٜٛط ايرباَر ايسضاغ١ٝ. 15

 َكبٍٛ 90. 2.75 رباَر ايتع١ًُٝٝ، َع َػت٣ٛ ايسضد١ ايع١ًُٝ اييت ُتُٓح يًطايب.ٜتٓاغب قت٣ٛ اي 16

 َٓعسّ 96. 1.79 ( يًع1:20.١ًُٝ(يًتدككات اٱْػا١ْٝ)1:30ٜتٓاغـب عسز ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َع عسز ايطًب١) 17

 َكبٍٛ 1.01 2.63 ٜتٓاغب نٌ بطْاَر َع عسز ايػاعات املدكك١ ي٘. 18

 نعٝـ 0.42 2.30 اٍاملتٛغط ايعاّ يًُذ 

( بتكِٝٝ يؿعٞ) نعٝـ(، ٚبامطاف َعٝاضٟ) 2.30(؛ سكٍٛ اجملاٍ ع٢ً َتٛغط )2/4ٜتبني َٔ اؾسٍٚ )

( ع٢ً َتٛغطات 1 ,7 ,14, 16, 18(؛ ٖٚٛ َا ٜعين اْػذاّ إدابات ايع١ٓٝ؛ ٚسكًت املعاٜري ضقِ )0.42

( َٔ املعاٜري؛ ٖٞ شٚات ا٭ضقاّ: 9سكٌ عسز)(، بتكِٝٝ )َكبٍٛ( يهٌ َٓٗا. ؾُٝا 3.09- 2.63تطاٚست َا بني)

( بتكِٝٝ )نعٝـ(؛ يهٌ 1.91-2.59؛ ع٢ً تكُٝٝات تطاٚست َا بني)4 ,5 ,6 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13))

( ٚمجٝعٗا بتكِٝٝ 1.42 -1.79ع٢ً َتٛغطات َا بني ) 2 ,3 ,17,15)َٓٗا، ٚسكًت املعاٜري؛ ضقِ )

 ٓعط يف ايرباَر ا٭نازمي١ٝ ٚتطٜٛطٖا.)َٓعسّ(. ٚبصيو تربظ اؿاد١ إىل إعاز٠ اي

إداب١ ايػ٪اٍ ايؿطعٞ ايجاْٞ: َا َس٣ تٛؾط َعاٜري اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز ا٭نازميٞ يف ٚغا٥ٌ ايتعًِٝ 2-1-4-

 ٚايتعًِ ٚاملدطدات؟. 

 يتعًِ ٚاملدطداتاملتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات ٱدابات ايع١ٓٝ ع٢ً ا٭غ١ً٦ املتعًك١ ظٛز٠ ٚغا٥ٌ ايتعًِٝ ٚا ( 4/3دسٍٚ ) 

 املعـــاٜـٝـط ّ
 املتٛغط

 اؿػابٞ

 ا٫مطاف

 املعٝاضٟ

 ايتكِٝٝ

 ايًؿعٞ

 َٓعسّ 69. 1.63 ٜتٛؾط ي١٦ًٝٗ ايتسضٜػ١ٝ بايه١ًٝ َعطؾ١ نبري٠ مبشت٣ٛ املكطضات اييت ٜسضغْٛٗا. 1

 نعٝـ 84. 2.17 تٛؾط ايه١ًٝ ؾطم تعًِ ؾعاي١ َٚتٓٛع١ يًطًب١ املعًُني )تعًِ تعاْٚٞ، تعًِ ؾطزٟ(. 2

 َكبٍٛ 99. 3.29 ٜتٝح أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يًطًب١ املؿاضن١ يف ع١ًُٝ ايتعًِ ٚايٓكاف ٚاؿٛاض. 3

 َكبٍٛ 1.03 2.68 ٜػتدسّ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اغرتاتٝذٝات سسٜج١ يف ايتعًِٝ. 4

 َكبٍٛ 99. 3.04 ٜٓتكٞ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ أغايٝب ايتسضٜؼ املٓاغب١ يطبٝع١ املاز٠ ٚايطًب١. 5

 َكبٍٛ 1.01 2.96 ٜتِ ايرتنٝع يف ايتسضٜؼ ع٢ً اؾاْبني ايٓعطٟ ٚايتطبٝكٞ َعا. 6

 َٓعسّ 85. 1.71 تػتعني ايه١ًٝ ببعض اـربا٤ املتدككني يًُؿاضن١ يف ؾعايٝات ايرباَر. 7

 نعٝـ 77. 2.49 ٜتُتع اـطجيٕٛ َٔ ايه١ًٝ بهؿا٠٤ عاي١ٝ ت٪ًِٖٗ ٱتكإ عًُِٗ يف بسا١ٜ ايتعٝني. 8

 نعٝـ 86. 2.49 ٜتدطز اـطجيٕٛ ٚيسِٜٗ ايكسض٠ ع٢ً قٓع ب١٦ٝ تعًِ ٖازؾ١ ٚؾعاي١ يف املساضؽ. 9

 نعٝـ 84. 2.47 تت٤٬ّ كطدات ايتعًِ املككٛز٠ َع اؿادات املًش١ يًُذتُع. 10

 َٓعسّ 68. 1.46 تتابع ايه١ًٝ أزا٤ خطجيٝٗا يف املساضؽ يتشسٜس دٛاْب ايهعـ يسِٜٗ ثِ َعاؾتٗا. 11

 نعٝـ 0.50 2.54 املتٛغـط ايعـاّ يًُذـــاٍ 
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 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

(، 0.50( بتكِٝٝ )نعٝـ(، ٚامطاف َعٝاضٟ )2.40(، إٔ املتٛغط ايعاّ يًُذاٍ بًؼ )3/4ٜتبني َٔ اؾسٍٚ )

( ع٢ً 3.29 ,2.68 ,3.04 ,2.96(؛ ع٢ً املتٛغطات) 3 ,4 ,5 ,6ٚسػب املعاٜري؛ سكًت املعاٜري ضقِ )

 ,2.49 ,2.49 ,2.47( ع٢ً املتٛغطات )2 ,8 ,9 ,10)َكبٍٛ(. ؾُٝا سكًت املعاٜري ضقِ ) ايتٛايٞ؛ بتكِٝٝ

(؛ ع٢ً َتٛغطات َا بني 1 ,7 ,11( ع٢ً ايتٛايٞ بتكِٝٝ )نعٝـ( يهٌ َٓٗا، ٚسكًت املعاٜري ٖٚٞ:)2.17

 (؛ ع٢ً ايتٛايٞ بتكِٝٝ )َٓعسّ(.1.63 ,1.71 ,1.46)

         عاّ تكِٜٛ ايطًب١ املعًُني ؟َس٣ تٛؾط َعاٜري اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز يف ْ إداب١ ايػ٪اٍ ايؿطعٞ ايجايح: َا3-1-4-

 ( املتٛغطات ٚا٫مطاؾات املعٝاض١ٜ؛ ٱدابات ايع١ٓٝ ع٢ً دٛز٠ ْعاّ تكِٜٛ ايطًب١ املعًُني ؟.4/4دسٍٚ ) 

 املعــا ٜـٝـط -3 ّ
 املتٛغط

 اؿػابٞ

 ا٫مطاف

 املعٝاضٟ

 ايتكِٝٝ

 ايًؿعٞ

 َٓعسّ 93. 1.75 ٚانح بأغؼ َٚعاٜري ْعاّ ايتكِٜٛ؛ ٜعط٢ يًطًب١ َٓص ايتشاقِٗ بايه١ًٝ.ٜتٛاؾط زيٌٝ  1

 نعٝـ 85. 2.41 تتػِ أغايٝب تكِٝٝ ايطًب١ بايتٓٛع. 2

 نعٝـ 80. 2.20 تبني ْتا٥ر ايتكِٜٛ إٔ ايطًب١ حيككٕٛ املعاٜري امل١ٝٓٗ ٚا٭نازمي١ٝ )يًه١ًٝ(. 3

 نعٝـ 90. 2.58 ٍٛ يف أغايٝب ايتكِٜٛ.تتٛاؾط ايسق١ ٚاملٛنٛع١ٝ ٚايؿُ 4

 نعٝـ 85. 2.32 تتٛاؾط ايسق١ يف َٛاعٝس ا٫ختباضات ٚباقٞ أغايٝب ايتكِٜٛ ا٭خط٣. 5

 نعٝـ 75. 2.38 ُٜعط٢ ايطًب١ املعًُٕٛ تػص١ٜ ضادع١ عٔ ْتٝذ١ تكُِٝٝٗ مبا ٜسعِ تعًُِٗ املػتُط. 6

 َٓعسّ 81. 1.67 ملعاٜري ايعامل١ٝ يٮغ١ً٦.ٜعس نٌ قػِ أنازميٞ بٓو أغ١ً٦ يًُٛاز يف ن٤ٛ ا 7

 نعٝـ 1.10 2.13 تهطّ ايه١ًٝ ايطًب١ املتؿٛقني؛ يتؿذٝعِٗ ع٢ً ا٫غتُطاض يف ايتؿٛم. 8

 َٓعسّ 69. 1.63 تتدص ايه١ًٝ خطٛات ؾعاي١ ٚؾٛض١ٜ يتععٜع ْكاط ايك٠ٛ ٚع٬ز ْكاط ايهعـ. 9

 نعٝـ 0.48 2.12 املتٛغـط ايعـاّ يًُذـاٍ 

(؛ بتكِٝٝ 0.48(؛ ٚامطاف َعٝاضٟ)2.12( إٔ اجملاٍ سكٌ ع٢ً َتٛغط عاّ )4/4ني َٔ اؾسٍٚ )ٜتب   

(؛ 2.13 – 2.58( ع٢ً َتٛغطات؛ َا بني )2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8)نعٝـ(،، ٚسػب املعاٜري؛ سكًت املعاٜري ضقِ )

( ع٢ً 1.75 ,1.67 ,1.63(؛ ؾكس سكًت ع٢ً املتٛغطات )1 ,7 ,9بتكِٝٝ )نعٝـ(، أَا املعاٜري ضقِ:)

ايتٛايٞ؛ بتكِٝٝ )َٓعسّ(، ٬ٜٚسغ عسّ سكٍٛ أٟ َٔ َعاٜري اجملاٍ ع٢ً تكسٜط َكبٍٛ. ٚقس ٜهٕٛ شيو 

 ْتٝذ١ يػٝاب أٟ دٗس تسضٜيب يتشػني أغايٝب ايتكِٝٝ بايه١ًٝ.

  ؟.إداب١ ايػ٪اٍ ايؿطعٞ ايطابع: َا َس٣ تٛؾط َعاٜري اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز يف بطاَر ايتٛدٝ٘ ٚاٱضؾاز4-1-4-

( املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات املعٝاض١ٜ؛ ٱدابات ايع١ٓٝ املتعًك١ ظٛز٠ بطاَر ايتٛدٝ٘  4/5اؾسٍٚ ) 

 ٚاٱضؾاز:
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 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

 

ّ 
 املعــا ٜـٝـط-4

 املتٛغط

 اؿػابٞ

 ا٫مطاف

 املعٝاضٟ

 ايتكِٝٝ

 ايًؿعٞ

 نعٝـ 1.00 2.14 ١ٝ.تٗتِ ايه١ًٝ باغتكباٍ ايطًب١ املػتذسٜٔ ٚت٦ٝٗتِٗ ٚإعسازِٖ يًشٝا٠ اؾاَع 1

 نعٝـ 70. 1.87 تُٓٞ ايه١ًٝ ايطًب١ ْؿػٝا ٚأنازميٝا بأغايٝب َتعسز٠ )َكاب٬ت، َطٜٛات، ْؿطات زٚض١ٜ( 2

 َٓعسّ 72. 1.68 ع٢ً ايتؿٛم ٚاٱبساع. تكسّ ايه١ًٝ بطاَر خاق١ بايطًب١ املتؿٛقني يتععٜع قسضاتِٗ 3

 َٓعسّ 68. 1.58 تسعِ ايه١ًٝ ايطًب١ املتعجطٜٔ مبا ميهِٓٗ َٔ ايتػًب ع٢ً َا ٜعٛم تكسَِٗ ايسضاغٞ. 4

 َٓعسّ 75. 1.58 تػٓس ايه١ًٝ ١َُٗ ايتٛدٝ٘ ٚاٱضؾاز إىل َتدككني؛ أنازميٝا ْٚؿػٝا. 5

 نعٝـ 98. 2.16 تػاعس ايه١ًٝ املتعجطٜٔ زضاغٝا يًتشٍٛ يكػِ أٚ ن١ًٝ أخط٣ مبا ٜتٓاغب َع قسضاتِٗ. 6

 نعٝـ 67. 1.84 تػتؿٝس ايه١ًٝ َٔ ايتػص١ٜ ايطادع١ يف ؼػني اـسَات ايتٛد١ٝٗٝ ٚاٱضؾاز١ٜ يًطًب١. 7

 َٓعسّ 65. 1.76 تػتككٞ ايه١ًٝ املؿه٬ت اييت ؼٍٛ زٕٚ تؿٛم ايطًب١ أٚ اغتُطاضِٖ يف ايسضاغ١. 8

 َٓعسّ 74. 1.54 م ا٫غتصناض(؛ مبا ٜهُٔ لاسِٗ.تكسّ ايه١ًٝ يًطًب١ بطاَر أنازمي١ٝ ٚإضؾاز١ٜ؛ َجٌ )طط 9

 َٓعسّ 0.50 1.80 املتٛغـط ايعـاّ يًُذـاٍ 

(؛ بتكِٝٝ 0.50( بامطاف َعٝاضٟ)1.80( إٔ اجملاٍ سكٌ ع٢ً َتٛغط عاّ )  5/4ٜتبني َٔ اؾسٍٚ )

( 2.14 ,1.87 ,2.16 ,1.84( ع٢ً املتٛغطات) 1 ,2 ,6 ,7)َٓعسّ(، ٚسػب املعاٜري؛ سكًت املعاٜري ضقِ)

(؛ 1.76- 1.54( ع٢ً َتٛغطات َا بني )5ع٢ً ايتٛايٞ؛ بتكِٝٝ )نعٝـ(؛ ؾُٝا سكًت بك١ٝ املعاٜري ٚعسزٖا )

بتكِٝٝ )َٓعسّ( يهٌ َٓٗا. ٖٚصا اجملاٍ ٖٛ ايٛسٝس ايصٟ سكٌ ع٢ً تكِٝٝ عاّ )َٓعسّ(، ٜٚعٗط إٔ اْعساّ 

 ٍ تكِٝٝ ايطًب١.اؾٛز٠ يف ٖصا اجملاٍ؛ ٖٞ ْتٝذ١ طبٝع١ٝ يهعؿٗا يف فا

إداب١ ايػ٪اٍ ايؿطعٞ اـاَؼ: َا َس٣ تٛؾط َعاٜري اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز يف أعها٤ اهل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ  5-1-4-

املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات املعٝاض١ٜ، يتكِٝٝ دٛز٠ أعها٤ اهل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ  (4/6َٚػاعسِٜٗ؟. دسٍٚ)

 َٚػاعسِٜٗ

 املعـا ٜـٝـط 
 املتٛغط

 اؿػابٞ

طافا٫م  

 املعٝاضٟ

 ايتكِٝٝ

 ايًؿعٞ

 َكبٍٛ 96. 3.18 ٜسضى أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ استٝادات ايطًب١. 1

 َكبٍٛ 74. 3.26 ًٜتعّ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بأغؼ املٓٗر ايعًُٞ أثٓا٤ تٓؿٝص ايرباَر ايتع١ًُٝٝ. 2

 َكبٍٛ 92. 3.11 زا٤.ٜتكبٌ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايٓكس ٜٚػتؿٝسٕٚ َٔ ايتػص١ٜ ايطادع١ يف ؼػني ا٭ 3

 َكبٍٛ 90. 2.93 ٜٗتِ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ املٗاضات املدتًؿ١ يس٣ ايطًب١. 4

 دٝس 1.00 3.49 ًٜتعّ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بكِٝ ٚآزاب ٚأخ٬قٝات امل١ٓٗ يف تسضٜػِٗ. 5

 َكبٍٛ 88. 3.08 مجٝع املكطضات ٜكّٛ بتسضٜػٗا َتدككٕٛ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ. 6

 َكبٍٛ 98. 3.18 ميتًو ا٭غاتص٠ املٗاضات اييت تػاعسِٖ ع٢ً تأز١ٜ عًُِٗ بؿاع١ًٝ )نإتكإ ايهُبٝٛتط(. 7

 َٓعسّ 62. 1.32 تؿرتى ايه١ًٝ يف َهتبات عامل١ٝ؛ ٫غتؿاز٠ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٓٗا يف إدطا٤ أعاثِٗ. 8

 َٓعسّ 88. 1.64 هل١٦ٝ ايتسضٜؼ باغتُطاض. ؼطم ايه١ًٝ ع٢ً ؼػني ايكسضات ايبشج١ٝ ٚايتسضٜػ١ٝ 9
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 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

 َٓعسّ 51. 1.18 تٛؾط ايه١ًٝ خس١َ اٱْرتْت ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ با٭قػاّ ا٭نازمي١ٝ. 10

بٍَٛك 0.52 2.64 املتٛغط ايعاّ يًُذاٍ   

(؛ بتكِٝٝ 0.52( ٚامطاف َعٝاضٟ)2.64( إٔ اجملاٍ سكٌ ع٢ً َتٛغط عاّ )6/4ٜتبني َٔ اؾسٍٚ )

( ْٚك٘:" ًٜتعّ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بكِٝ ٚآزاب ٚأخ٬قٝات 5ٍٛ(، ٚسػب املعاٜري؛ نإ املعٝاض ضقِ))َكب

 ,3 ,4 ,6 ,7ؾُٝا سكًت املعاٜري )( بتكِٝٝ )دٝس(. 3.49امل١ٓٗ يف تسضٜػِٗ." قس سكٌ ع٢ً أع٢ً َتٛغط؛ )

 ,9 ,10 سكًت املعاٜري ضقِ؛)( بتكِٝٝ )َكبٍٛ( يهٌ َٓٗا، ٚ-3.26 2.93( ع٢ً َتٛغطات تطاٚست بني )1 ,2

ٚاجملاٍ ٖٛ ا٭ع٢ً  ( ع٢ً ايتٛايٞ؛ بتكِٝٝ )َٓعسّ( يهٌ َٓٗا. 1.32 ,1.64 ,1.18(، ع٢ً املتٛغطات )8

 ٚايٛسٝس ايصٟ سكٌ ع٢ً تكِٝٝ )َكبٍٛ(؛ زٕٚ بك١ٝ فا٫ت ايبشح ا٭خط٣.

    ا٭عاخ ٚا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ؟.يف إداب١ ايػ٪اٍ ايػازؽ: َا َس٣ تٛؾط اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز ا٭نازميٞ 6-1-4-

 ( املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات املعٝاض١ٜ يتكِٝٝ دٛز٠ ا٭عاخ ٚا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ 4/7دسٍٚ ) 

 املعــــــا ٜـٝــط ّ
 املتٛغط

 اؿػابٞ

 ا٫مطاف

 املعٝاضٟ

 ايتكِٝٝ

 ايًؿعٞ

 نعٝـ 95. 1.84 تؿذع ايه١ًٝ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً ايبشح ايعًُٞ. 1

 نعٝـ 84. 1.87 تػِٗ ا٭عاخ ٚا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ اييت ػطٜٗا ايه١ًٝ يف ؼكٝل أٖساف ايه١ًٝ. 2

 نعٝـ 1.05 2.26 ٜٛدس بايه١ًٝ ايهجري َٔ ا٭عاخ ايع١ًُٝ ٭غاتصتٗا؛ بٓٛع١ٝ ممتاظ٠. 3

 َٓعسّ 66. 1.32 ؽكل ايه١ًٝ دع٤ا َٓاغبا َٔ َٛاظْتٗا يسعِ ايبشح ايعًُٞ. 4

 نعٝـ 1.10 2.36 ه١ًٝ ايبشح ايعًُٞ بتكطٜط ايهؿا٠٤ ٚايرتق١ٝ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ.تطبط اي 5

 نعٝـ 97. 2.32 تؿذع ايه١ًٝ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً املؿاضن١ يف امل٪متطات. 6

 َٓعسّ 1.06 1.75 تٛدس بايه١ًٝ قاعس٠ بٝاْات عٔ ا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايطًب١. 7

 َٓعسّ 85. 1.68 هٛ تسضٜػٞ بعٌُ خط١ يهٝؿ١ٝ ا٫غتؿاز٠ َٔ أعاث٘ يف اجملاٍ ايتطبٝكٞ.ٜهًـ نٌ ع 8

 َٓعسّ 70. 1.51 تسعٛ ايه١ًٝ اؾٗات شات ايك١ً با٭عاخ يتػتؿٝس َٓٗا يف تطٜٛط أزا٤ٖا. 9

 َٓعسّ 89. 1.55 تٓؿط ايه١ًٝ اٱْتاز ايعًُٞ ٭غاتصتٗا يف ف٬ت َتدكك١؛ َؿٝس٠ يًُذتُع. 10

 نعٝـ 0.63 1.85 املتٛغط ايعاّ يًُذاٍ 

(، 0.63( ٚامطاف َعٝاضٟ)1.85( إٔ اجملاٍ سكٌ ع٢ً َتٛغط عاّ ) 7/4ٜتبني َٔ اؾسٍٚ )

( ع٢ً 1 ,2 ,3 ,5 ,6بتكِٝٝ )نعٝـ(، ٚؾُٝا ٜتعًل بايتكِٝٝ سػب املعاٜري ؾكس سكًت املعاٜري ضقِ)

( ع٢ً 4 ,7 ,8 ,9 ,10ؾُٝا سكًت املعاٜري ضقِ؛ ) .( بتكِٝٝ )نعٝـ(1.84- 2.36َتٛغطات تطاٚست َا بني)

( بتكِٝٝ )َٓعسّ( يهٌ َٓٗا، ؾُٝا مل حيكٌ أٟ َعٝاض ع٢ً تكِٝٝ 1.35 1.32-َتٛغطات تطاٚست َا بني )

 ؾُا ؾٛم. ٖٚٛ َا ٜ٪نس اؿاد١ يت٬يف ايككٛض يف َعاٜري ٖصا اجملاٍ.)َكبٍٛ( 
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 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

املعاٌَ يف َعاٜري اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز ا٭نازميٞ َا َس٣ تٛؾط  إداب١ ايػ٪اٍ ايؿطعٞ ايػابع:7-1-4-

 ٚاملدتربات؟. 

( املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫مطاؾات؛ ٱدابات ايع١ٓٝ سٍٛ تكِٝٝ دٛز٠ املعاٌَ ٚاملدتربات؛  4/8دسٍٚ )   

 (33ايعسز )

 املعـــــاٜٝـط ّ
 املتٛغط

 اؿػابٞ

 ا٫مطاف

 املعٝاضٟ

 ايتكِٝٝ

 ايًؿعٞ

 نعٝـ 81. 1.91 ػ١َ٬ يف املعاٌَ.تتٛؾط ؾطٚط ا٭َٔ ٚاي 1

 نعٝـ 66. 2.06 ( يهٌ َعٌُ.2ّ 61تٛدس َػاسات ناؾ١ٝ زاخٌ املعاٌَ؛ عٝح ٫ تكٌ املػاس١ عٔ )  2

 َٓعسّ 78. 1.64 (بهٌ قانط1:20.٠ٜتٓاغب عسز ايؿٓٝني باملدتربات َع عسز ايطًب١؛ بٓػب١ ٫ تتذاٚظ ) 3

 نعٝـ 83. 1.94 ٜٛدس باملعاٌَ ػٗٝعات سسٜج١ . 4

 نعٝـ 91. 2.48 تت٤٬ّ ا٭دٗع٠ املٛدٛز٠ باملعاٌَ َع ايتذاضب املكطض٠ . 5

 َكبٍٛ 98. 2.70 ٜػُح ؾُٝع ايطًب١ اغتدساّ ا٭دٗع٠ املٛدٛز٠ باملعاٌَ. 6

 نعٝـ 90. 1.94 تتٓاغب ا٭دٗع٠ باملعاٌَ َع عسز ايطًب١ بايكػِ. 7

 نعٝـ 68. 1.97 هؿٞ ؾُٝع ايطًب١.تتٛؾط املٛاز اـاّ )ايهُٝاٜٚات( مبا ٜ 8

 َكبٍٛ 83. 2.61 ٜسضب ا٭غاتص٠ ايطًب١ ع٢ً ايتطبٝل ايعًُٞ يف اؿٝا٠ ظاْب ايتذاضب يف املعٌُ. 9

 َكبٍٛ 81. 2.82 ٜتٝح ا٭غاتص٠ ايؿطق١ يًطًب١ ٱدطا٤ ايتطبٝكات ايع١ًُٝ مبا ٜتٓاغب َع املكطض ايسضاغٞ. 10

 َكبٍٛ 1.04 2.82 خط١ تطبٝكات ايتذاضب ايع١ًُٝ َٓص بسا١ٜ ايؿكٌ ايسضاغٞ.ٜطًع ا٭غاتص٠ ايطًب١ ع٢ً  11

 َٓعسّ 50. 1.39 تكّٛ ايه١ًٝ بتطٜٛط املعاٌَ بكؿ١ زٚض١ٜ َٚػتُط٠. 12

 نعٝـ 0.36 2.19 املتٛغط ايعاّ يًُذاٍ 

(؛ 0.36( ٚامطاف َعٝاضٟ)2.19( إٔ اجملاٍ سكٌ ع٢ً َتٛغط عاّ )8/4ٜتبني َٔ اؾسٍٚ )   

(ع٢ً َتٛغطات 6 ,9 ,10 ,11بتكِٝٝ )نعٝـ(، ٚسػب ايتكِٝٝ يهٌ َعٝاض؛ ؾكس سكًت املعاٜري ضقِ)

(؛ 1 ,2 ,4 ,5 ,7 ,8(، بتكِٝٝ )َكبٍٛ(؛ يهٌ َٓٗا، ؾُٝا سكًت املعاٜري ضقِ)2.61- 2.82تطاٚست َا بني )

(؛ 3 ,12ٌ املعٝاضإ)(؛ بتكِٝٝ )نعٝـ( يهٌ َٓٗا. ٚأخريًا سك1.91- 2.48ع٢ً َتٛغطات تطاٚست َا بني )

 (؛ ع٢ً ايتٛايٞ؛ بتكسٜط )َٓعسّ( يهٌ َُٓٗا.1.64 ,1.39ع٢ً املتٛغطني )

 :خ٬ق١ ٱدابات اؾع٤ ا٭ٍٚ َٔ أغ١ً٦ ايبشح 

ٚميهٔ تٛنٝح اٱداب١ عٔ مجٝع ا٭غ١ً٦ ايؿطع١ٝ املٓبجك١ عٔ ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ، ٚاملتعًك١ بتكِٝٝ 

( َعٝاضا؛ غٝاب 79ػت٣ٛ نٌ َعٝاض بايبشح؛ ٚايبايؼ عسزٖا )اؾٛز٠؛ ع٢ً َػت٣ٛ فا٫ت ايسضاغ١، ٚع٢ً َ

نًٞ يًُػتٜٛني )دٝس دسا، دٝس(؛ باغتجٓا٤ َعٝاض ٚاسس يف اجملاٍ اـاَؼ؛ بتكِٝٝ )دٝس( ٚميجٌ َا 

 %(، أَا بك١ٝ املػتٜٛات ايتك١ُٝٝٝ يًُعاٜري؛ ؾهُا ٜبٝٓٗا اؾسٍٚ ايتايٞ:1.3ْػبت٘)

 بايتكُٝٝات يًُعاٜري سػب اجملا٫ت ٚايؿكطات( خ٬ق١ ن١ُٝ/ نٝؿ١ٝ 4/9دسٍٚ ضقِ )
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 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

 ــاٍـــــــــــــــــــــاجملــ ّ

 َتٛغط اجملاٍ َكبٍٛ نعٝـ َٓعسّ املعـاٜري

عسز 

 ْػب١%

عسز 

 ْػب١%

عسز 

 ْػب١%

عسز 

 ْػب١%

 املتٛغط

 ايعاّ

 ايتكِٝٝ

 ايًؿعٞ

 ايرباَر ايسضاغ١ٝ املكس١َ يًطًب١ 1
18 

22.8 

04 
22.2 

09 
50 

05 
27.8 

 نعٝـ 2.30

 ٚغا٥ٌ ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٚاملدطدات 2
11 

13.9 

03 
27.3 

04 
36.4 

04 
36.4 

 نعٝـ 2.54

 ْعاّ تكِٜٛ ايطًب١ املعًُني 3
09 

11.4 
03 

33.3 

06 
66.7 

00 
00 

 نعٝـ 2.12

 بطاَر ايتٛدٝ٘ ٚاٱضؾاز 4
09 

11.4 

05 
55.6 

04 
44.4 

00 
00 

 َٓعسّ 1.80

 أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚػاعسِٜٗ 5
10 

12.7 

03 
33.3 

00 
00 

06 
66.7 

 َكبٍٛ 2.64

 ا٭عاخ ٚا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ 6
10 

12.7 

05 
50 

05 
50 

00 
00 

 نعٝـ 1.85

 املعاٌَ ٚاملدتربات 7
12 

15.2 

02 
16.7 

06 
50 

04 
33.3 

 نعٝـ 2.19

 املتٛغط ايعاّ يًتكُٝٝات
79 

100% 
25 

31.7 
34 

43.0 

19 
24.1 

 نعٝـ 2.21

(؛ َٛظع١ ع٢ً غبع١ 09 -18( قس تطاٚست َا بني )79َعاٜري ايبشح، ٚعسزٖا ) ( أ5/9ٕٜتبني َٔ اؾسٍٚ )

( بتكِٝٝ )نعٝـ(. ٚع٢ً َػت٣ٛ اجملا٫ت؛ سكٌ 2.21فا٫ت، ٚإٔ ايبشح قس سكٌ ع٢ً َتٛغط عاّ )

( بتكِٝٝ )َكبٍٛ(، ؾُٝا سكٌ اجملاٍ )ايطابع( ع٢ً أز٢ْ 2.64اجملاٍ)اـاَؼ( ع٢ً أع٢ً َتٛغط )

كِٝٝ )َٓعسّ(، أَا اجملا٫ت اـُػ١ املتبك١ٝ ؾكس سكًت ع٢ً َتٛغطات تطاٚست َا بني ( بت1.80َتٛغط)

%( 31.7( َعٝاضا؛ بٓػب١ )25(؛ بتكِٝٝ )نعٝـ(. ٚع٢ً َػت٣ٛ املعاٜري؛ ٜتهح إٔ عسز)2.54 -1.85)

%( ع٢ً تكِٝٝ )نعٝـ(، ٚظُع 43( َعٝاضا؛ بٓػب١ )34سكًت ع٢ً تكِٝٝ )َٓعسّ(؛ ؾُٝا سكٌ عسز )

%(؛ أٟ ث٬ث١ أضباع 74.7( َعٝاض، بٓػب١ )59اٜري اؿاق١ً ع٢ً ايتكُٝٝني)َٓعسّ/نعٝـ( ٜكبح عسزٖا )املع

املعاٜري ٖٞ َا بني َٓعس١َ أٚ نعٝؿ١؛ ٚبصيو ؾإٕ َا ٜتٛؾط َٔ َتطًبات ؼكٝل اؾٛز٠ ٚنُإ ا٫عتُاز ٫ 

باغتجٓا٤ َعٝاض ٚاسس ؾكط سكٌ  %( مما جيب ؼكٝك٘، ٚبتكِٝٝ )َكبٍٛ(،25.3) ( َعٝاضًا؛ بٓػب20١ٜتذاٚظ )

 ع٢ً تكِٝٝ )دٝس(؛ َٔ ٚد١ٗ ْعط أغاتص٠ ايه١ًٝ. 

(؛ 2009ٚمبكاض١ْ ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ْتا٥ر ايسضاغات ايػابك١؛ ٜتبني أْٗا تتؿل َع ْتا٥ر زضاغيت ) ايسعٝؼ؛ 

ٜكُٕٝٛ ا٭زا٤  سٝح إٕ ض٩غا٤ ا٭قػاّ ١٦ٖٝٚ ايتسضٜؼ ٜكُْٝٛ٘ )بسضد١ نعٝؿ١(، بُٝٓا ايعُسا٤ ْٚٛاب ايعُسا٤

 دٛز٠ تٛاؾط َعاٜري ؛ إش بٝٓت عٔ نعـ ( 2010 )ٚآخطٕٚ )بسضد١ َتٛغط١(، نُا تتؿل َع زضاغ١ ايػبع

  ٚايطًب١.  ايعطب١ٝ ايًػ١ ٚقػِ ايكبٍٛ َػ٦ٛيٞ ْعط ٚد١ٗ َٔ اٱعساز بطْاَر

أزا٤ ا٭نازميٝني؛ (: مت تكِٝٝ 2004ؾُٝا ؽتًـ َع ْتا٥ر ايسضاغات؛ خاضز ايُٝٔ، َٚٓٗا )غِٓٝ ٚايٝشٟٝٛ، 

 ايهبري(، بتكِٝٝ بني 2009سكًت ع٢ً )زضد١ عاي١ٝ(؛ ٚ)ايؿطعٞ؛(؛ 2009)بسضد١ َتٛغط١(، ٚ)قاحل؛ 
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  2015يونيو  –يناير   -الثانيالمجلذ  -العذد الخامس  جامعة الناصرمجلة 

 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

 (؛ بتكِٝٝ )َتٛغط١(،2011(، ٚ)عباب١ٓ، 82%( إىل) 55%بني ) َا (؛ تطاٚست2009، ٚأبٛ زق١ )ٚاملتٛغط

ٚ)ايكشطاْٞ َتٛغط١،  بسضد١(: 2013ٚ)اؿطاسؿ١ ٚأمحس؛(64.6%) عا١َ  بٓػب١ (2012ٚ)اهلػٞ؛ 

ٚمجٝعٗا متت يف ايسٍٚ ايعطب١ٝ؛ ٖٚٛ َا ٜعهؼ عٔ ٚدٛز ؾطم ٚانح بني َػت٣ٛ  (؛ )َطتؿع١(،2013ٚآخطٕٚ؛ 

اؾٛز٠ يف ايُٝٔ ٚبك١ٝ ايسٍٚ ايعطب١ٝ.. أَا اتؿام ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع زضاغيت)ايسعٝؼ، ايػبع ٚآخطٕٚ( ؾت٪نس 

اؾٛز٠، ٚيٛ بسضدات َتؿاٚت١ َٔ داَع١ ٭خط٣؛ ٚقس تهٕٛ  إٔ اؾاَعات اي١ُٝٓٝ تعاْٞ َٔ تسْٞ َػت٣ٛ

 داَع١ عُطإ؛ ٚن١ًٝ ايرتب١ٝ ٖٞ ا٭قٌ تكسٜطا يف َػت٣ٛ اؾٛز٠.

 إداب١ ايػ٪اٍ ايجاْٞ عٔ أثط املتػريات املػتك١ً ع٢ً إدابات ايع١ٓٝ: 2-4-

، ع٢ً مل٪ٌٖ ايعًُٞ() اؾٓؼ، ايتدكل، غٓٛات اـرب٠، ا ٜتهُٔ ٖصٙ اؾع٤ اٱداب١ عٔ تأثري َتػريات

 إدابات ايع١ٓٝ، ٚشيو باغتدساّ ا٭غايٝب اٱسكا١ٝ٥، ٚع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 إْاخ(؛ -ؼًٌٝ ْتا٥ر ايػ٪اٍ ايؿطعٞ ا٭ٍٚ عٔ أثط َتػري ايٓٛع )شنٛض -1 -2 -4  

( بني َتٛغط إدابات )أؾطاز ايع١ٓٝ (، سٍٛ   = 0.05ٌٖ تٛدس ؾطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس ) ْل ايػ٪اٍ: 

 أْج٢ (.  –زضد١ تكِٝٝ دٛز٠ ا٭زا٤ ا٭نازميٞ بايه١ًٝ تعع٣ ملتػري ايٓٛع:) شنط 

 ، ٚشيو نُا ٜٛنشٗا اؾسٍٚ ايتايٞ؛T-Testٚيٲداب١ عٔ ايػ٪اٍ، مت اغتدساّ اختباض "ت " 

( عٔ أثط َتػري ايٓٛع)شنط/أْج٢( ع٢ً تكِٝٝ دٛز٠ ا٭زا٤؛ سػب  t-test( ْتا٥ر اختباض )  4/9دسٍٚ ) 

 ٫تاجملا

 اجملــاٍ ّ
 اؾٓؼ

 ٚايعسز

 املتٛغط

 اؿػابٞ

 ا٫مطاف

 املعٝاضٟ

ايتكِٝٝ 

 ايًؿعٞ

 ق١ُٝ

f 

 ق١ُٝ

t 

 َػت٣ٛ

 *ايس٫ي١
 ا٫غتٓتاز

1 
ايرباَر ايسضاغ١ٝ املكس١َ 

 يًطًب١

 نعٝـ 43. 2.27 57شنط
.50 -.88- .38 

٫ تٛدس ؾطٚم 

 نعٝـ 37. 2.37 19أْج٢ زاي١

2 
ٚغا٥ٌ ايتعًِٝ ٚايتعًِ 

 ٚاملدطدات

 نعٝـ 54. 2.54 57شنط
.06 -.16- .88 

٫ تٛدس ؾطٚم 

 نعٝـ 37. 2.56 19أْج٢ زاي١

3 
ْعاّ تكِٜٛ ايطًب١ 

 املعًُني

 نعٝـ 47. 2.09 57شنط
.65 

 

-

1.03- 

 

.31 

 

٫ تٛدس ؾطٚم 

 نعٝـ 49. 2.22 19أْج٢ زاي١

 بطاَر ايتٛدٝ٘ ٚاٱضؾاز 4

 َٓعسّ 48. 1.78 57شنط
.46 

 

-.58- 

 

.56 

 

٫ تٛدس ؾطٚم 

 نعٝـ 57. 1.85 19أْج٢ زاي١

5 
أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

 َٚػاعسِٜٗ

 َكبٍٛ 56. 2.67 57شنط
.01 1.09 .28 

٫ تٛدس ؾطٚم 

 نعٝـ 36. 2.55 19أْج٢ زاي١

زاي١ ملكًش١  *- 00. َٓعسّ 51. 1.70 57شنط ا٭عاخ ٚا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ 6
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  2015يونيو  –يناير   -الثانيالمجلذ  -العذد الخامس  جامعة الناصرمجلة 

 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

 نعٝـ 75. 2.29 19أْج٢

 اٱْاخ 0.00 -3.21

 املعاٌَ ٚاملدتربات 7
 70. نعٝـ 32. 2.20 22شنط

 

.17 

 

.87 

 

٫ تٛدس ؾطٚم 

 نعٝـ 44. 2.17 11أْج٢ زاي١

 
 فُٛع اجملا٫ت

 نعٝـ 36. 2.18 57شنط
.54 

-

1.36- 
.18 

٫ تٛدس ؾطٚم 

 نعٝـ 30. 2.30 19أْج٢  زاي١

 . = α (0.05زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس ) *

 Levene`s Test for Equality of( ٚؾكا ٫ختباض  f( إٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ )  4/9ٜتبني َٔ اؾسٍٚ ) 

Variances  ( ناْت أنرب َٔ  95ايتبأٜ ٚعٓس زضد١ سط١ٜ ،)05 =).0،)  يف مخػ١ فا٫ت ٖٚٛ َا

، F=0.01ح دا٤ت ق١ُٝ )(؛ س6,5ٝإْاخ(؛ َاعس٣ اجملايني ) -ٜعين ػاْؼ إدابات ؾ٦يت ايع١ٓٝ)شنٛض

إْاخ(؛ إ٫ أْٗا ٚمبكاض١ْ  -( يهٌ َُٓٗا ع٢ً ايتٛايٞ؛ ٖٚٛ َا ٜ٪نس ٚدٛز تبأٜ بني ؾ٦يت ايع١ٓٝ )شنٛض0.00

، 0.28( يهٌ َُٓٗا ع٢ً ايتٛايٞ؛ َع َػت٣ٛ ايس٫ي١ املكابٌ هلُا)0.17، 3.21( يًُذايني ٚايبايؼ) Tق١ُٝ )

 إسكا٥ًٝا. زاٍ ٚبايتايٞ ؾايؿطم غري (،).0 = 05(أنرب 5َٔاٍ )(؛ ٜتبني إٔ َػت٣ٛ ايس٫ي١ يف اجمل0.00

ٖٚٛ َا ٜعين ٚدٛز ؾطٚم زاي١  (،).0 = 01(؛ سٝح نإ َػت٣ٛ ايس٫ي١ أقٌ َٔ 6ؾُٝا بكٞ اجملاٍ )

إسكا٥ٝا بني إدابات ؾ٦يت ايع١ٓٝ؛ تبعا ملتػري اؾٓؼ؛ يكاحل ؾ١٦ اٱْاخ؛ َا ٜعين إٔ اٱْاخ ٜكُٝٔ اؾٛز٠ يف 

(؛ مبػت٣ٛ )نعٝـ(؛ بُٝٓا سكًت ع٢ً تكِٝٝ)َٓعسّ( َٔ ٚد١ٗ ْعط ا٭عاخ ٚا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ)فاٍ 

ايصنٛض، ٚقس ٜطدع ايػبب يف شيو يهجط٠ عسز ايصنٛض؛ َٔ مح١ً ايؿٗازات ايعًٝا؛ َكاض١ْ باٱْاخ، سٝح إٕ 

ني؛ ٖٚٛ َا ٜعهؼ أغًبٗٔ َٔ اؿاق٬ت ع٢ً ايؿٗاز٠ اؾاَع١ٝ، َع ٬َسع١ ايتكاضب يف املتٛغطات يًؿ٦ت

 إمجاع ايؿ٦تني ع٢ً نعـ َػت٣ٛ دٛز٠ ا٭زا٤ ا٭نازميٞ يف مجٝع فا٫ت ايبشح ايػبع١. 

 05ٚبايٓعط يًٓتٝذ١؛ ٜتبني أْ٘؛ تٛدس ؾطٚم زاي١ إسكا٥ٝا بني إدابات ايع١ٓٝ عٓس َػت٣ٛ 

=).0 ٚدٛز ؾطٚم زاي١ يف  (؛ املتعًل با٭عاخ ٚا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ ؾكط، ٚعس6ّيكاحل اٱْاخ يف اجملاٍ)(؛

 بك١ٝ اجملا٫ت.

 عًُٞ/تطبٝكٞ(؛ -ؼًٌٝ ْتا٥ر ايػ٪اٍ ايؿطعٞ ايجاْٞ عٔ أثط َتػري ايتدكل )إْػاْٞ -2 -2 -4

( بني َتٛغط إدابات )أؾطاز ايع١ٓٝ (،   = 0.05ٌٖ تٛدس ؾطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس ) ْل ايػ٪اٍ: 

 عًُٞ/تطبٝكٞ(.  -٣ ملتػري ايٓٛع:) إْػاْٞسٍٛ زضد١ تكِٝٝ دٛز٠ ا٭زا٤ ا٭نازميٞ بايه١ًٝ تعع
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  2015يونيو  –يناير   -الثانيالمجلذ  -العذد الخامس  جامعة الناصرمجلة 

 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

 ، ٚشيو نُا ٜٛنشٗا اؾسٍٚ ايتايٞ؛T-Testٚيٲداب١ عٔ ايػ٪اٍ، مت اغتدساّ اختباض "ت " 

( ع٢ً تكِٝٝ دٛز٠ عًُٞ( -)إْػاْٞ( عٔ أثط َتػري ايتدكل) t-test( ْتا٥ر اختباض )  4/10دسٍٚ ) 

 ا٭زا٤؛ 

 اجملــاٍ ّ
 اؾٓؼ

 ٚايعسز

 املتٛغط

 ابٞاؿػ

 ا٫مطاف

 املعٝاضٟ

ايتكِٝٝ 

 ايًؿعٞ

 ق١ُٝ

f 

 ق١ُٝ

t 

 َػت٣ٛ

 *ايس٫ي١
 ا٫غتٓتاز

1 
ايرباَر ايسضاغ١ٝ 

 املكس١َ يًطًب١

 نعٝـ 48. 2.34 44إْػاْٞ
.01 1.07 .29 

٫ تٛدس ؾطٚم 

 نعٝـ 31. 2.24 32عًُٞ زاي١

2 
ٚغا٥ٌ ايتعًِٝ ٚايتعًِ 

 ٚاملدطدات

 نعٝـ 57. 2.50 44إْػاْٞ
.04 1.04- .30 

٫ تٛدس ؾطٚم 

 َكبٍٛ 39. 2.61 32عًُٞ زاي١

3 
ْعاّ تكِٜٛ ايطًب١ 

 املعًُني

 نعٝـ 45. 2.11 44إْػاْٞ
.33 

-

.209- 
.84 

٫ تٛدس ؾطٚم 

 نعٝـ 52. 2.13 32عًُٞ زاي١

 بطاَر ايتٛدٝ٘ ٚاٱضؾاز 4

 نعٝـ 50. 1.87 44إْػاْٞ

.16 1.61 .11 
٫ تٛدس ؾطٚم 

 َٓعسّ 49. 1.69 32ٞعًُ زاي١

5 
أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

 َٚػاعسِٜٗ

 َكبٍٛ 54. 2.66 44إْػاْٞ
.31 .368 .71 

٫ تٛدس ؾطٚم 

 َكبٍٛ 48. 2.61 32عًُٞ زاي١

6 
ا٭عاخ ٚا٭ْؿط١ 

 ايع١ًُٝ

 نعٝـ 60. 1.81 44إْػاْٞ

.42 -.56- .58 
٫ تٛدس ؾطٚم 

 نعٝـ 67. 1.89 32عًُٞ زاي١

 39. 88. .--- نعٝـ 36. 2.18 32عًُٞ عاٌَ ٚاملدترباتامل 7
٫ تٛدس ؾطٚم 

 زاي١

 
 فُٛع اجملا٫ت

  نعٝـ 41. 2.22 44إْػاْٞ

 

.001 

.28. .78. 
٫ تٛدس ؾطٚم 

 نعٝـ 24. 2.19 32عًُٞ  زاي١

 . = α (0.05زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس ) *

 05(، ناْت أنرب َٔ  95ٚعٓس زضد١ سط١ٜ )  ( f( إٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ ) 4/10ٜتبني َٔ اؾسٍٚ ) 

=).0،) ْٞايعًُٞ(؛ ؾُٝا نإ َػت٣ٛ  -يف أضبع١ فا٫ت ٖٚٛ َا ٜعين ػاْؼ إدابات ؾ٦يت ايع١ٓٝ)اٱْػا

( يهٌ َُٓٗا ع٢ً ايتٛايٞ؛ F=0.01 ،0.04سٝح دا٤ت ق١ُٝ ) (،).0= 05(؛ أقٌ َٔ 2,1ايس٫ي١ يف اجملايني )

( يًُذايني ٚايبايؼ) Tعًُٞ(؛ إ٫ أْٗا ٚمبكاض١ْ ق١ُٝ ) -ني ؾ٦يت ايع١ٓٝ )إْػاْٖٞٚٛ َا ٜ٪نس ٚدٛز تبأٜ ب

(؛ ٜتبني إٔ َػت٣ٛ 0.30، 0.29( يهٌ َُٓٗا ع٢ً ايتٛايٞ؛ َع َػت٣ٛ ايس٫ي١ املكابٌ هلُا)1.04، 1.07

يًٓتٝذ١؛  ٚبايٓعط إسكا٥ًٝا. زاٍ ٚبايتايٞ ؾايؿطم غري (،).0 = 05(؛ أنرب 2,1َٔايس٫ي١ يف اجملايني )
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 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

تبعا ملتػري  (؛).0= 05ٜتبني عسّ ٚدٛز ؾطٚم زاي١ إسكا٥ٝا بني إدابات ؾ٦يت ايع١ٓٝ عٓس َػت٣ٛ 

ايتدكل؛ ٜٚتبني ايتكاضب يف املتٛغطات ايعا١َ يًؿ٦تني؛ ٖٚٛ َا ٜعهؼ إمجاع ايؿ٦تني ع٢ً نعـ دٛز٠ 

 ا٭زا٤ ا٭نازميٞ يف مجٝع فا٫ت ايبشح. 

 ؾأنجط(؛6 -ؾأقٌ  5ٍ ايؿطعٞ ايجايح عٔ أثط َتػري غٓٛات اـرب٠ )ؼًٌٝ ْتا٥ر ايػ٪ا - 2-3 -4

( بني َتٛغط إدابات )أؾطاز ايع١ٓٝ (، سٍٛ   = 0.05ٌٖ تٛدس ؾطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس ) ْل ايػ٪اٍ: 

 ؾأنجط (؟.  6 -ؾأقٌ 5زضد١ تكِٝٝ دٛز٠ ا٭زا٤ ا٭نازميٞ بايه١ًٝ تعع٣ ملتػري غٓٛات اـرب٠ )

 ، ٚشيو نُا ٜٛنشٗا اؾسٍٚ ايتايٞ؛T-Testػ٪اٍ، مت اغتدساّ اختباض "ت " ٚيٲداب١ عٔ اي

ع٢ً تكِٝٝ  ؾأنجط( 6 -ؾأقٌ 5غٓٛات اـرب٠ )( عٔ أثط َتػري  t-test( ْتا٥ر اختباض )  4/12دسٍٚ ) 

 دٛز٠ ا٭زا٤؛ 

 اجملــاٍ ّ
 اـرب٠

 )ايعسز(

 املتٛغط

 اؿػابٞ

 امطاف

 َعٝاضٟ

ايتكِٝٝ 

 ايًؿعٞ

 ق١ُٝ

f 

 ق١ُٝ

t 

 َػت٣ٛ

 *ايس٫ي١
 ا٫غتٓتاز

1 
ايرباَر ايسضاغ١ٝ 

 املكس١َ يًطًب١

 نعٝـ 40. 2.33 (57ؾأقٌ)5
.21 1.29 0.20 

٫ تٛدس ؾطٚم 

 نعٝـ 46. 2.19 (19ؾأنجط)6 زاي١

2 
ٚغا٥ٌ ايتعًِٝ 

 ٚايتعًِ ٚاملدطدات

 نعٝـ 49. 2.60 (57ؾأقٌ)5
.92 1.84 0.07 

٫ تٛدس ؾطٚم 

 نعٝـ 49. 2.36 (19ؾأنجط)6 زاي١

3 
ْعاّ تكِٜٛ 

 ايطًب١ املعًُني

 نعٝـ 47. 2.19 (57ؾأقٌ)5
.63 2.44 

* 

0.02 

زاي١ يكاحل 

 نعٝـ 42. 1.89 (19ؾأنجط)6 ؾأقٌ 5ؾ١٦

4 
بطاَر ايتٛدٝ٘ 

 ٚاٱضؾاز

 نعٝـ 50. 1.83 (57ؾأقٌ)5

.89 .94 0.35 
٫ تٛدس ؾطٚم 

 َٓعسّ 52. 1.70 (19ؾأنجط)6 زاي١

5 
١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

 َٚػاعسِٜٗ

 َكبٍٛ 51. 2.73 (57ؾأقٌ)5
.17 2.92 

* 

0.01 

زاي١ يكاحل 

 نعٝـ 42. 2.35 (19ؾأنجط)6 ؾأقٌ 5ؾ١٦

6 
ا٭عاخ ٚا٭ْؿط١ 

 ايع١ًُٝ

 نعٝـ 60. 1.88 (57ؾأقٌ)5

.68 .92 0.36 
٫ تٛدس ؾطٚم 

 َٓعسّ 69. 1.73 (19ؾأنجط)6 زاي١

 املعاٌَ ٚاملدتربات 7

 نعٝـ 31. 2.26 28ؾأقٌ:5

.52 2.95 
* 

0.01 

زاي١ يكاحل 

 ؾأقٌ 5ؾ١٦

 َٓعسّ 40. 1.80 5ؾأنجط:6

 
 فُٛع اجملا٫ت

 نعٝـ 33. 2.26 19ؾأنجط:6
.95 2.66 *0.01 

زاي١ يكاحل 

 نعٝـ 35. 2.03 19ؾأنجط:6  ؾأقٌ 5ؾ١٦

 . = α (0.05زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس ) *
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 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

 05(، ناْت أنرب َٔ 0.95( ٚعٓس زضد١ سط١ٜ )  f( إٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ ) 4/12ٜتبني َٔ اؾسٍٚ ) 

=).0،) ؛ إ٫ أْ٘ ؾأنجط ( 6 &ؾأقٌ 5)يف مجٝع فا٫ت ايبشح؛ ٖٚٛ َا ٜعين ػاْؼ إدابات ؾ٦يت ايع١ٓٝ

( 3 ,5 ,7(؛ ٜتبني إٔ اجملا٫ت))* Sig.(2-tailed)( ؾُٝع اجملا٫ت َع َػت٣ٛ ايس٫ي١)Tٚمبكاض١ْ ق١ُٝ )

( يهٌ َٓٗا ع٢ً ايتٛايٞ؛ 0.02 ,0.01 ,0.01 ,0.01إناؾ١ إىل فُٛع اجملا٫ت؛ قس سكًت ع٢ً املػتٜٛات )

 5ٚمجٝعٗا يكاحل ؾ١٦ ) إسكا٥ًٝا. ٚبايتايٞ ؾايؿطٚم يف ٖصٙ اجملا٫ت زاي١ (،).0 = 05ٖٚٛ َػت٣ٛ أقٌ َٔ

عاّ تكِٜٛ ايطًب١، ١٦ٖٝٚ ايتسضٜؼ، ٚاملعاٌَ غٓٛات ؾأقٌ(، ٖٚٛ َا ٜعين إٔ ٖصٙ ايؿ١٦ ٜكُٕٝٛ دٛز٠ فا٫ت )ْ

غٓٛات ؾأنجط(، ٚقس  6ٚاملدتربات(؛ إناؾ١ إىل ايتكِٝٝ ايعاّ يًُذا٫ت؛ مبتٛغط أؾهٌ َٔ ظ٥٬َِٗ ؾ١٦ )

ٜطدع ايػبب يف شيو يطٍٛ ا٫ستهاى ٚاـرب٠ اييت انتػبٗا شٚٚ اـرب٠ ا٭طٍٛ؛ إناؾ١ إىل إٔ غايبٝتِٗ 

...َٚع شيو ٜعٌ ايتكاضب يف املتٛغطات ايعا١َ يًؿ٦تني ٖٛ ايباضظ؛ سٝح ػُع َٔ مح١ً ايسنتٛضاٙ ؾُا ؾٛم

 ايؿ٦تإ ع٢ً نعـ َػت٣ٛ دٛز٠ ا٭زا٤ ا٭نازميٞ يف مجٝع فا٫ت ايبشح ايػبع١. 

 اداب١ ايػ٪اٍ املتعًل بأثط َتػري امل٪ٌٖ ايعًُٞ:  -4-2-4

( يف تكِٝٝ أغاتص٠ ٚإزاضٜٞ ٚطًب١ α  =05 .0 ْل ايػ٪اٍ: ٌٖ تٛدس ؾطٚم زاي١ إسكا٥ٝا عٓس َػت٣ٛ ايس٫ي١ )

 . ن١ًٝ ايرتب١ٝ عُطإ ملػت٣ٛ دٛز٠ ا٭زا٤ ا٭نازميٞ تعع٣ ملتػري امل٪ٌٖ ايعًُٞ؟

ٚيًهؿـ ٚيٲداب١ عٔ ايػ٪اٍ، مت تكٓٝـ ايع١ٓٝ إىل ث٬خ ؾ٦ات؛ ) ايسنتٛضاٙ ؾُا ؾٛم، املادػتري، اؾاَع١ٝ(، 

املتٛغطات اؿػاب١ٝ، ٚؼًٌٝ ايتبأٜ ا٭سازٟ؛ مت اغتدساّ  (α = 05.0)عٔ ز٫ي١ ٖصٙ ايؿطٚم إسكا٥ًٝا عٓس 

 ٚاؾسٍٚ ايتايٞ ٜٛنح شيو.

 تبعًا يًُ٪ٌٖ ( One way ANOVAَتٛغطات إدابات ايع١ٓٝ ٚؼًٌٝ ايتبأٜ ا٭سازٟ)(  4/12دسٍٚ ) 

One way ANOVA) املتٛغطات ٚا٫مطاؾات املعٝاض١ٜ ؼًٌٝ ايتبأٜ ا٭سازٟ )   

 ٍاجملـا ّ
 ايؿ١٦

 ٚايعسز
 املتٛغط

ا٫مطاف 

 املعٝاضٟ
 فُٛع املطبعات َكسض ايتبأٜ

 زضد١

 اؿط١ٜ

َتٛغط 

 املطبعات

قٝ

١َ 

F 

َػت٣ٛ 

 ايس٫ي١ 

1 

 

ايرباَر 

ايسضاغ١ٝ 

املكس١َ 

 يًطًب١

 01. 2 02. بني اجملُٛعات 0.44 2.31 /32زنتٛضاٙ
.

0

5 
 

0.95 

غري زاي١ 

 إسكا٥ٝا

 0.48 2.30 14َادػتري/
زاخٌ 

 جملُٛعاتا
12.93 73 .18 

  75 12.94 اجملُٛع 0.37 2.28 30داَعٞ/

2 

ٚغا٥ٌ 

ايتعًِٝ 

ٚايتعًِ 

ٚاملدطدا

 ت

 08. 2 15. بني اجملُٛعات 0.52 2.53 /32زنتٛضاٙ

.

2

9 
 

0.75 

غري زاي١ 

 إسكا٥ٝا

 0.56 2.47 14َادػتري/
زاخٌ 

 اجملُٛعات
18.72 73 .26 

  75 18.87 اجملُٛع 0.47 2.59 30داَعٞ/

 30.06 65. 2 1.30 بني اجملُٛعات 0.48 1.97 /32زنتٛضاْٙعاّ  3
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 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

تكِٜٛ  

ايطًب١ 

 املعًُني

 0.53 2.22 14َادػتري/
زاخٌ 

 اجملُٛعات
15.77 73 .22 

.
0

0 
 

غري زاي١ 

 إسكا٥ٝا

  75 17.07 اجملُٛع 0.41 2.23 30داَعٞ/

4 

بطاَر 

ايتٛدٝ٘ 

 ٚاٱضؾاز

 02. 2 04. بني اجملُٛعات 0.52 1.82 /32زنتٛضاٙ

.

0

9 
 

0.92 

غري زاي١ 

 إسكا٥ٝا

 0.72 1.80 14َادػتري/
زاخٌ 

 اجملُٛعات
18.87 73 .26 

  75 18.92 اجملُٛع 0.36 1.77 30داَعٞ/

5 

 ١٦ٖٝ

ايتسضٜؼ 

َٚػاعسٜ

ِٖ 

 06. 2 13. بني اجملُٛعات 0.56 2.59 /32زنتٛضاٙ

.
2

4 

 

0.79 

غري زاي١ 

 إسكا٥ٝا

 0.69 2.69 14ػتري/َاد
زاخٌ 

 اجملُٛعات
19.81 73 .27 

  75 19.94 اجملُٛع 0.37 2.67 30داَعٞ/

6 

ا٭عاخ 

ٚا٭ْؿط١ 

 ايع١ًُٝ

 

 89. 2 1.77 بني اجملُٛعات 0.44 1.68 /32زنتٛضاٙ

2

.

3
4 

0.10 

غري زاي١ 

 إسكا٥ٝا

 0.93 2.06 14َادػتري/
زاخٌ 

 اجملُٛعات
27.66 73 .38 

  75 29.43 اجملُٛع 0.60 1.93 30داَعٞ/

7 

املعاٌَ 

ٚاملدتربا

 ت

5 52. 2 1.05 بني اجملُٛعات 0.24 2.33 /12زنتٛضاٙ

.

1
5 

 

* 0.01 

 زاي١ 

 إسكا٥ًٝا

 0.33 1.67 03َادػتري/
زاخٌ 

 اجملُٛعات
3.04 30 .10 

  32 4.09 اجملُٛع 0.36 1.19 18داَعٞ/

 
فُٛع 

 اجملا٫ت

 06. 2 12. بني اجملُٛعات 0.34 2.16 /32زنتٛضاٙ

.

4
9 

.61 
 0.51 2.24 14َادػتري/ 

زاخٌ 

 اجملُٛعات
8.82 73 .12  

   75 8.94 اجملُٛع 0.26 2.24 30داَعٞ/

 . α (0.05=زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس)  *

ملتػري  ( تبعًاα  =05.0(، عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ايس٫ي١ ) 4/12ٜتبني َٔ اؾسٍٚ ) 

)امل٪ٌٖ ايعًُٞ( بني إدابات ايؿ٦ات ايج٬خ؛ إ٫ يف فاٍ ٚاسس َٔ فا٫ت ايبشح؛ ٖٚٛ اجملاٍ )ايػابع(، 

، يًُكاضْات ايبعس١ٜ، ٚشيو ( Scheffe )ٚملعطؾ١ َكسض ز٫ي١ ايؿطٚم بني اجملُٛعات، مت اغتدساّ اختباض

 نُا ٜتبني َٔ اؾسٍٚ ايتايٞ:
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 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

 ( سٍٛ َكسض ز٫ي١ ايؿطٚم تبعًا ملتػري امل٪ٌٖ ايعًُٞ يًؿ٦ات  Scheffe ض )ْتا٥ر اختبا (4/13دسٍٚ ) -4

 اجملاٍ

 ايػابع

 َتٛغط ايؿطم املتػــري ايتـابـع

 (2 -1بني )

 َػت٣ٛ

 *ايس٫ي١

 ا٫غتٓتاز

 (2امل٪ٌٖ ) (1امل٪ٌٖ)

 دٛز٠

املعاٌَ 

 ٚاملدتربات

 زنتٛضاٙ

 املتٛغط/2.33

 تٛضاٙزاي١ يكاحل ايسن 01.* 66. َادػتري

 غري زاي١ إسكا٥ًٝا 50. 14. داَعٞ

 َادػتري

 املتٛغط/1.67

 زاي١ غًبٝا يكاحل املادػتري 01.* -66.- زنتٛضاٙ

 زاي١ غًبٝا يكاحل اؾاَعٞ 05.* -52.- داَعٞ

 داَعٞ

 املتٛغط/1.19

 غري زاي١ إسكا٥ًٝا 50. -14.- زنتٛضاٙ

 زاي١ يكاحل املادػتري 05.* 52. َادػتري

 . = α (0.05زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس ) *

( تبعًا ملتػري )امل٪ٌٖ( α  =05.0(، إٔ َكسض ز٫ي١ ايؿطٚم اٱسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ )4/13ٜتبني َٔ اؾسٍٚ ) 

بني إدابات ايؿ٦ات ايج٬خ) ايسنتٛضاٙ ؾُا ؾٛم، املادػتري، اؾاَع١ٝ(؛ نإ يف اجملاٍ )ايػابع(ؾكط؛ ٚيكاحل 

اَع١ٝ(؛ ٚقس ٜطدع ايػبب يف شيو ٫قتكاض اجملاٍ ع٢ً ايتدككات ايع١ًُٝ، ؾ٦يت )مح١ً ايسنتٛضاٙ، ٚاؾ

( ؾكط، ٚضغِ شيو تبك٢ ايتكُٝٝات ؾٛز٠ املعاٌَ مبػت٣ٛ 3إناؾ١ إىل ق١ً املػتذٝبني؛ َٔ ؾ١٦ املادػتري )

( بني َتٛغط تكُٝٝات )ؾ٦ات α  =05.0نعٝـ. ٚبايتايٞ ٜتبني أْ٘ ٫ تٛدس ؾطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس )

 . ايع١ٓٝ(، يٮزا٤ ا٭نازميٞ به١ًٝ ايرتب١ٝ عُطإ تعع٣ ملتػري )امل٪ٌٖ(؛ يف غت١ َٔ فا٫ت ايبشح ايػبع١

ؾُٝا ٜتعًل  -ٚمبكاض١ْ ٖصٙ ايٓتٝذ١؛ املتعًك١ بتأثري املتػريات املػتك١ً ع٢ً إدابات ؾ٦ات ايع١ٓٝ؛ ٜتبني     

؛ أْ٘ ٜتؿل َع زضاغات )غِٓٝ -α=0.05)بعسّ ٚدٛز ؾطٚم يف َععِ فا٫ت ايبشح، عٓس َػت٣ٛ )

(؛ سٝح ٫ 2004(: ٫ تٛدس ؾطٚم إسكا١ٝ٥؛ تبعًا يًذٓؼ ٚاملػت٣ٛ ايسضاغٞ. ٚ)اؿذاض، 2004ٚايٝشٟٝٛ، 

٫ تٛدس ؾطٚم تعع٣ ملتػريات ايسضاغ١ ) ( 2009تٛدس ؾطٚم تعع٣ ملتػري ايه١ًٝ ٚامل٪ٌٖ ٚاـرب٠. ٚ)قاحل؛ 

 ملتػريات ايطتب١ تعع٣ إسكا٥ٝا زاي١ ؾطٚم ٚدٛز (؛ عس2011ّباب١ٓ، املػ٢ُ ايٛظٝؿٞ، امل٪ٌٖ، ايٓٛع(، ٚ)ع

 ٚأعها٤ ايطًب١ تكُٝٝات َتٛغط بني ؾطٚم ٜٛدس (؛ 2012٫ٚ) اهلػٞ؛  ٚاؾٓػ١ٝ، ٚامل٪ٌٖ ا٭نازمي١ٝ

 ايتسضٜؼ. ١٦ٖٝ

دست (؛ سٝح 2009َٚٚٔ داْب آخط تتؿل ْتا٥ر ٖصا ايبشح؛ ؾُٝا ٜتعًل بٛدٛز ؾطٚم َع زضاغات ) ايسعٝؼ؛ 

 يكاحل زاي١ إسكا٥ٝا زاي١ ؾطٚم (؛ ٚدٛز2011ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٚيكاحل ايعُسا٤ ْٚٛابِٗ، ٚ)عباب١ٓ، 
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 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

 زضد١ يف إسكا١ٝ٥ ز٫ي١ شات ؾطٚم (: ٚدٛز2013ٚ)اؿطاسؿ١ ٚأمحس؛ . ( غٓٛات(1- 3ايككري٠ اـرب٠ شٟٚ

 ايتسضٜػ١ٝ. يًهؿاٜات ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ أعها٤ مماضغ١

 ايبشح َٚكرتسات ٚتٛقٝات اداتا٫غتٓت/ خاَػًا

 1 -5- اٯت١ٝ ا٫غتٓتادات: أغؿط ايبشح عٔ ايٓتا٥ر: 

ٚسػب اجملا٫ت؛ سكٌ اجملاٍ  .بتكِٝٝ )نعٝـ(؛ (05( َٔ )2.18ع٢ً َتٛغط ) ا٭زا٤ سكٌ عُّٛ -1

(. ؾُٝا سكًت 2.64(؛ دٛز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚػاعسِٜٗ؛ ع٢ً تكِٝٝ )َكبٍٛ(، مبتٛغط )5)

(؛ بتكِٝٝ يؿعٞ )نعٝـ(يهٌ َٓٗا. 1.85 -2.30( ع٢ً َتٛغطات َا بني )7، 6، 3، 2، 1اجملا٫ت؛ )

( بتكِٝٝ )َٓعسّ(؛ ٚمل 1.80ع٢ً َتٛغط ) -(؛ دٛز٠ بطاَر ايتٛدٝ٘ ٚاٱضؾاز4ٚأخريًا؛ سكٌ اجملاٍ )

( َعٝاضا؛ بٓػب١ 25حيكٌ أٟ فاٍ ع٢ً تكِٝٝ )دٝس، دٝس دسًا(. ٚع٢ً َػت٣ٛ املعاٜري؛ سكٌ عسز)

%( ع٢ً تكِٝٝ )نعٝـ(، ٚبصيو ؾإٕ 43( َعٝاضا؛ بٓػب١ )34%( ع٢ً تكِٝٝ )َٓعسّ(؛ ٚسكٌ )31.7)

( َعٝاضًا؛ بٓػب١ 20%(؛ ٖٞ بتكِٝٝ )َٓعس١َ أٚ نعٝؿ١(؛ بُٝٓا سكٌ )74.7( َعٝاضا، بٓػب١ )59)

%(ع٢ً تكِٝٝ )دٝس(؛ ٖٚٛ أع٢ً 1.32%( ع٢ً تكِٝٝ )َكبٍٛ(، ٚسكٌ َعٝاض ٚاسس ؾكط بٓػب١)25.3)

 ِٝٝ يف ايبشح. تك

باجملاٍ )ايػازؽ(؛ ا٭عاخ ٚا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ؛ يكاحل  تعع٣ يًذٓؼ؛α=0.05) ٚدست ؾطٚم عٓس ) -2

(؛ )ْعاّ تكِٜٛ ايطًب١، ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ، املعاٌَ ٚاملدتربات(؛ 3 ,5 ,7اٱْاخ، ٚتبعًا يًدرب٠؛ باجملا٫ت؛)

غٓٛات ؾأقٌ(. ٚيًُ٪ٌٖ؛ يف  5حل ؾ١٦ )ع٢ً ايتٛايٞ؛ إناؾ١ إىل ايتكِٝٝ ايعاّ يًُذا٫ت ٚمجٝعٗا يكا

 اجملاٍ )ايػابع(؛ يكاحل مح١ً ايسنتٛضاٙ ٚاؾاَع١ٝ. ٚعسّ ٚدٛز ؾطٚم يف بك١ٝ اجملا٫ت.

 /2 -5  :بٓا٤ ع٢ً َا غبل ؛ ٚيف ن٤ٛ ْتا٥ر ايبشح ؛ ٜٛقٞ ايباسح باٯتٞ:ايتٛقٝات 

١ً يتطٜٛط ا٭زا٤ تؿهٌٝ ؾ١ٓ ملطادع١ ايٓتا٥ر اييت أغؿط عٓٗا ايبشح، ٚٚنع خط١ َتهاَ -1

ا٭نازميٞ؛ ٚؾكًا يًُذا٫ت ايػبع١، ٚايبس٤ باملعاٜري؛ اييت أظٗط ايتكِٝٝ أْٗا )َٓعس١َ(، ثِ 

املعاٜري اييت سكًت ع٢ً تكِٝٝ )نعٝـ(، ٜٚتعأَ َعٗا ايتطٜٛط يًُعاٜري اؿاق١ً ع٢ً تكِٝٝ 

 )نعٝـ(.

ٚتعٝني ض٥ٝؼ هلا ٚتعٝني ؾإ إقساض قطاض بتؿهٌٝ ؾ١ٓ اؾٛز٠ ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١ ٚايهًٝات،  -2

ٚض٩غا٤ ٚسسات يًذٛز٠ بهٌ ن١ًٝ؛ ممٔ تتٛؾط ؾِٝٗ ايهؿا٠٤، َع ؽكٝل َٛاظ١ْ ناؾ١ٝ 

يًتؿػٌٝ، ٚإعطا٥ٗا ايك٬سٝات اي٬ظ١َ يًتكطف ٚؾكا ملتطًبات ؼكٝل اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز 

 ا٭نازميٞ.
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 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

١ًُٝ اييت تٓاٚيت اؾٛز٠، ايتٛع١ٝ مبؿاِٖٝ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ، ٚشيو بطباع١ عؿطات ا٭عاخ ايع -3

ٚعطنٗا يف املهتبات ٚإقا١َ قانطات ْٚسٚات َٚػابكات ثكاؾ١ٝ؛ تؿٌُ مجٝع َٓتػيب اؾاَع١ 

 )ا٭نازميٝني، املٛظؿني، ايطًب١(، ٚتػٌٗٝ تساٚهلا ايهرتًْٚٝا؛ زاخٌ اؾاَع١ ٚخاضدٗا.

اعات َٚهتب١ ايه١ًٝ، إْؿا٤ ٚسس٠ َعًَٛات١ٝ تٗتِ بتٛقٌٝ ؾبه١ ا٫ْرتْت إىل كتًـ إزاضات ٚق -4

ٚتٛؾري أدٗع٠ نُبٝٛتط ٚعطض ناؾ١ٝ، ٚتسضٜب مجٝع أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاهل١٦ٝ املػاعس٠ 

ٚاٱزاضٜني؛ ع٢ً َٗاضات ايتعاٌَ َع ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١؛ ٚنٝؿ١ٝ اغتػ٬هلا يتٜٓٛع أغايٝب 

 ايتعًِٝ اؾاَعٞ، ْٚؿط املعطؾ١؛ زاخٌ اؾاَع١ ٚخاضدٗا. 

 اييت ٚايرباَر ايع١ًُٝ ا٭ْؿط١ خ٬ٍ َٔ ا٭نازمي١ٝ، ايرباَر يف يتطبٝك١ٝا اؾٛاْب ظٜاز٠ -5

 ٚاٱزاض١ٜ، َع َتابع١ ايكٝاز٠ ٚاملٗاضات ايٛقت، ٚإزاض٠ اٱبساع١ٝ، ايكسضات تطٜٛط ع٢ً تعٌُ

ايتع١ًُٝٝ، ٚتٜٓٛع ططم  ايرباَر تطًعات َع ٜتٛاؾل مبا يًرباَر ا٭نازمي١ٝ، املػتُط ايتذسٜس

 ٝات سسٜج١.ايتعًِٝ بتكٓ

 اييت ٚايكسضات املٗاضات َٔ متهِٓٗ َٔ ٚايتأنس جيني، اـط ملتابع١ ع١ًُٝ آيٝات إدطا٤ -6

ًٝا انتػبٖٛا ٚتطبٝكٗا  .ايرتبٟٛ ايتعًُٝٞ املٝسإ يف عًُ

تؿهٌٝ ؾإ َتدكك١ يف نٌ فاٍ؛ تتٛىل َعاؾ١ قهاٜاٙ ٚسٌ َؿه٬ت٘، َٚعاؾ١ دٛاْب  -7

 ايككٛض ؾٝ٘.

 -3 -5:كرتح ايباسح اٯتٞ:ٜ َكرتسات ايبشح 

إدطا٤ أعاخ ع١ًُٝ تتٓاٍٚ نٌ فاٍ َٔ فا٫ت ا٭زا٤ ا٭نازميٞ بايه١ًٝ ٚاؾاَع١  -1

 َٚكاضْتٗا َع ايهًٝات ٚاؾاَعات اؿه١َٝٛ ٚاـاق١.

 :املطادع قا١ُ٥

 ا٫غتسا١َ املاي١ٝ ٚيف  (: تعازٍ أّ اخرتام؟ ايتٛقٌ إىل2011ًَْٝٛٝٛ ) ٚتَٛاؽ داضاًَٝٛ أزضٜاْا

ٛقت تكسِٜ َعاٜري دٛز٠ عاي١ٝ يف ايتعًِٝ ايعايٞ يف بًسإ ايؿطم ا٭ٚغط ٚمشاٍ أؾطٜكٝا. ْؿؼ اي

 .3-0-9846806-0-978ايعطب١ٝ . يًٓػد١ املعٝاضٟ ايسٚيٞ َٔ إقساضات ايبٓو ايسٚيٞ. ايطقِ

  ،ضغاي١ تكِٜٛ بطْاَر إعساز َعًِ ايطٜانٝات يه١ًٝ ايرتب١ٝ(: 2008) عبس اهلل عًٞ قُسا٭َري .

http://www.yemen-دػتري. ن١ًٝ ايرتب١ٝ قٓعا٤. ايطابط/َا

nic.info/contents/studies/detail.php?ID=20708. 

 ( ٕٚ2008اؿاز، ؾٝكٌ عبس اهلل ٚآخط :) زيٌٝ نُإ اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز يًذاَعات ايعطب١ٝ أعها٤

اؼاز داَعات ايسٍٚ ايعطب١ٝ، فًؼ نُإ اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز يًذاَعات.  .2008ا٫ؼاز يف عاّ 

 .http://www.aaru.edu.jo/aaru/mjles/godewatemad.pdf. ايطابط:،11م

http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=20708
http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=20708
http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=20708
http://www.aaru.edu.jo/aaru/mjles/godewatemad.pdf
http://www.aaru.edu.jo/aaru/mjles/godewatemad.pdf
http://www.aaru.edu.jo/aaru/mjles/godewatemad.pdf
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 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

 ( ايتعًِ اٱيهرتْٚٞ ٚزضد١ متهٔ أعها٤ ١٦ٖٝ 2013اؿاؾغ، قُٛز عبس ايػ٬ّ قُس :)

ايتسضٜؼ اؾاَعٞ َٔ تطبٝل َٗاضات٘. اجمل١ً ايعطب١ٝ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ اؾاَعٞ. اجملًس 

 .17 -3(. م 14ايػازؽ. ايعسز )

 ( تكِٝٝ ا٭زا٤ اؾاَعٞ َٔ ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اهل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ 2004اؿذاض، ضا٥س سػني :)

ن٤ٛ َؿّٗٛ إزاض٠ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ. َٛقع داَع١ ا٭قك٢. غع٠. ؾًػطني.  ظاَع١ ا٭قك٢ يف

 .http://www.alaqsa.edu.ps/ar/aqsa_magazine/files/23.pdfايطابط/ 

 ( 2009اؿسابٞ ٚقؿ٠ٛ، زاٚز عبس املًو، ٖٚس٣ عبس اهلل :) دٛز٠ اـس١َ ايتع١ًُٝٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ

اجمل١ً ايعطب١ٝ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ اؾاَعٞ. اجملًس  عذ١ َٔ ٚد١ٗ ْعط طًب١ ا٭قػاّ ايع١ًُٝ.

 .108 -92(. م م 4ايجاْٞ. ايعسز )

 ايتسضٜؼ ١٦ٖٝ أعها٤ مماضغ١ زضد١(: 2013عبسايٖٛاب) عبٛز، ٚأمحس، ٜاغني اؿطاسؿ١، قُس 

 ايرتب١ٝ طًب١ ن١ًٝ ْعط ٚد١ٗ َٔ ايؿا١ًَ اؾٛز٠ إزاض٠ َعاٜري ن٤ٛ ايتسضٜػ١ٝ يف يًهؿاٜات

اجمل١ً ايعطب١ٝ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ اؾاَعٞ. اجملًس  ايػعٛز١ٜ. ايعطب١ٝ املًُه١ يف ايباس١ ظاَع١

 .56(. م( 14ايعسز (.6)

 ( ٞ2009ايسعٝؼ، قُس ْاد :)يف داَعيت ا٭نازمي١ٝ يًؿ٪ٕٚ ايعُسا٤ ْٛاب تطبٝل زضد١ 

 – زَؿل داَع١ ١ًف .ايعٌُ يف ايؿا١ًَ إزاض٠ اؾٛز٠ َباز٨ اي١ُٝٓٝ اؾُٗٛض١ٜ يف ٚتعع قٓعا٤

(. ايطابط بايٓت:  2 +1ايعسز – 25 اجملًس

-http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/515

549.pdf. 

 (2007ايسٖؿإ، مجاٍ ع٢ً:) ٚضق١ عٌُ زميٞ؛ اـرب٠ ا٭دٓب١ٝ ٚايتذطب١ احمل١ًٝ. ا٫عتُاز ا٭نا

َعاٜري نُإ اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز يف ايتعًِٝ ايٓٛعٞ  ’’َكس١َ إىل امل٪متط ايعًُٞ ايػٟٓٛ ايجاْٞ 

ّ. املٛقع ايطمسٞ 2007ابطٌٜ  –داَع١ املٓكٛض٠  –ـ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ ‘‘مبكط ٚايٛطٔ ايعطبٞ 

ابط بايٓت: يٮغتاش إبطاِٖٝ احملٝػٔ. ايط

http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=6879 . 

 (ٕٚ2010ايػبع، غعاز غامل ٚآخط :)ِٜٛايرتب١ٝ ن١ًٝ يف ايعطب١ٝ ايًػ١ َعًِ إعساز بطْاَر تك 

اجمل١ً ايعطب١ٝ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ اؾاَعٞ. . ١ًَايؿا اؾٛز٠ َعاٜري يف ن٤ٛ قٓعا٤ ظاَع١

 .130 -96(. م3(. فًس)5عسز )

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/515-549.pdf
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/515-549.pdf
http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=6879
http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=6879
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 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

 (زضاغ١ تكٛمي١ٝ يربْاَر إعساز املعًِ به١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ ايػًطإ 2009ايؿطعٞ، بًكٝؼ غايب :)

قابٛؽ ٚؾل َتطًبات َعاٜري ا٫عتُاز ا٭نازميٞ. اجمل١ً ايعطب١ٝ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ اؾاَعٞ. 

 .50 -1(. م4) عسز

 ( 2007ايعتٝيب، قػٔ ْاٜـ :)ًِٝ6. بسٕٚ زاض ْؿط. م1. طاغرتاتٝذ١ٝ ْعاّ اؾٛز٠ يف ايتع. 

 (ٟ2006ايؿت٬ٟٚ، َادس دباض غعا :).زضاغ١  أثط تطبٝل إزاض٠ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ

َكس١َ إىل ن١ًٝ  داَع١ بابٌ. ضغاي١ َادػتري. ؽكل إزاض٠ أعُاٍ. –ساي١ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 اٱزاض٠ ٚا٫قتكاز. داَع١ ايهٛؾ١.

 ( 2013ايكشطاْٞ، عبس احملػٔ عاٜض، ٚايعاظَٞ، َعْ٘ غعس خايس، ٚاحملًٝيب، عبس ايععٜع غعٛز :)

آيٝات تطبٝل َباز٨ زميٓؼ يف إزاض٠ نًٝيت ايرتب١ٝ اؿه١َٝٛ بسٚي١ ايهٜٛت يًشكٍٛ ع٢ً ا٫عتُاز 

. اجمل١ً ايسٚي١ٝ يٮعاخ ايرتب١ٜٛ / داَع١ اٱَاضات ايعطب١ٝ . داَع١ ايهٜٛت. ايهٜٛتا٭نازميٞ

ايطابط:  58- 90).. م )33)املتشس٠ ايعسز )

http://www.fedu.uaeu.ac.ae/journal/docs/pdf/pdf33/Qahtani.pdf. 

 ايتعًِٝ دٛز٠ يهُإ نٛغ١ًٝ ا٭نازميٞ ا٫عتُاز َتطًبات تطٜٛط(: 2011ب )ايٓذاض، عبسايٖٛا 

. ٚضق١ عٌُ َكس١َ إىل امل٪متط ايعطبٞ ايسٚيٞ ا٭ٍٚ املعًُني َ٪غػات إعساز ع٢ً تطبٝل ايعايٞ؛

 -10، املٓعكس يف داَع١ ايعضقا٤، ا٭ضزٕ؛ خ٬ٍ ايؿرت٠: (IACQA) يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ

12-5-2011. 

 ٚاقع إعساز املعًِ يف نًٝات ايرتب١ٝ ظاَعات قطاع غع٠ يف ؛ 2012)ػٞ؛ مجاٍ محسإ امساعٌٝ)اهل

قسَت اغتهُا٫ً ملتطًبات اؿكٍٛ ع٢ً زضد١ املادػتري يف ايرتب١ٝ. ن٤ٛ َعاٜري اؾٛز٠ ايؿا١ًَ. 

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ. داَع١ ا٭ظٖط. غع٠: ؾًػطني. 

 ( 2001بطقعإ، أمحس قُس :)سهطَٛت داَع١ يف ايؿا١ًَ اؾــٛز٠ إزاض٠ يتطبٝل حَكتــــط تكٛض .

 ضغاي١ زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠. داَع١ أغٝٛط.

 ( 2008سػٔ، سامت غعس قُس :) .عح تكِٜٛ ايهؿا١ٜ ايساخ١ًٝ يهًٝات ايرتب١ٝ ظاَع١ قٓعا٤

َكسّ إىل ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ قٓعا٤ ٫غتهُاٍ َتطًبات اؿكٍٛ ع٢ً زضد١ املادػتري. 

 زاض٠ ٚؽطٝط تطبٟٛ. ؽكل إ

 ( 2009سهِٝ ٚؾع١ً، عبساؿُٝس بٔ عبساجملٝس، ٚاؾٌُٝ قُس عبسايػُٝع :) ٌٝاؾٛز٠ زي

ايتطبٝكٞ 

http://www.fedu.uaeu.ac.ae/journal/docs/pdf/pdf33/Qahtani.pdf
http://www.fedu.uaeu.ac.ae/journal/docs/pdf/pdf33/Qahtani.pdf
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=np&prmd=imvns&ei=kj73TuTwGa7Lhttp://www.google.com/search?ql

mAWmn92xAg&start=20&sa=N&biw=986&bih=618. 

 ( 2011محع٠، أغٛإ عبس اهلل :)اؾٛز٠ نُإ اي١ُٝٓٝ يف اؾُٗٛض١ٜ يف ايعايٞ ايتعًِٝ ػطب١ 

. ٚضق١ َكس١َ إىل امل٪متط ايعطبٞ ايسٚيٞ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ. ا٭ضزٕ. ا٭نازميٞ ٚا٫عتُاز

 . 10-١2011/05/12 ايعضقا٤. ا٭١ًٖٝ. داَع

 تكِٝٝ أزا٤ اؾاَعات اؿه١َٝٛ اي١ُٝٓٝ بٗسف ؼػني  (:١َ2005 ايعًٞ عبس اهلل عبس اهلل )ز٫ٍ، أ

(. ضغاي١ َادػتري. َكس١َ إىل قػِ احملاغب١ به١ًٝ ايتذاض٠. تطبٝك١ٝ ايهؿا٠٤ ٚايؿعاي١ٝ)زضاغ١

http://www.yemen-. ايطابط: داَع١ عني مشؼ. َٛقع املطنع ايٛطين يًُعًَٛات

nic.net/contents/studies/detail.php?ID=16389. 

 ( ٙ2008غعٝس، عبس ايػين قُس عبس :) َعاٜري اعتُاز ٚنُإ اؾٛز٠ بايتعًِٝ اؾاَعٞ يف

ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠. َكس١َ  بعض ايتذاضب ايرتب١ٜٛ املعاقط٠. اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ يف ن٤ٛ

 إىل داَع١ أغٝٛط. 

 ( ٟ2009قاحل، ل٣ٛ ؾٛظ :) ٚاقع تطبٝل إزاض٠ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ بايه١ًٝ اؾاَع١ٝ يًعًّٛ ايتطبٝك١ٝ

 -1. ايعسز 11. اجملًس 2009ف١ً داَع١ ا٭ظٖط بػع٠. غًػ١ً ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ  مبشاؾع١ غع٠.

Bايطابط بايٓت: 140 -97. م .

www.alazhar.edu.ps/journal123/attachedFile.asp?seqq1=1023 . 

 ( 2011عباب١ٓ، قاحل أمحس :) تكِٝٝ دٛز٠ ا٭زا٤ اؾاَعٞ َٔ ٚد١ٗ ْعط أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

(. 8اجمل١ً ايعطب١ٝ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ اؾاَعٞ. ايعسز)  ١ٝ اٯزاب داَع١ َكطات٘/ يٝبٝا.بهً

 . http://www.ust.edu/uaqe/count/2011/2/1.pdf(.ايطابط/ 4اجملًس )

 ( ٞ2004عطداف، عًٞ ؾٛعٞ ْاد :) ٌتطٜٛط إزاض٠ نًٝات ايرتب١ٝ باؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ يف ن٤ٛ َسخ

 ضغاي١ َادػتري . َكس١َ إىل داَع١ عني مشؼ.. َٓؿٛضات داَع١ قٓعا٤.  ايؿا١ًَ. إزاض٠ اؾٛز٠

 (ٕ2007غايب، أمحس سػا :) تٛظٝـ املعاٜري ايسٚي١ٝ يًذٛز٠ )اٱٜعٚ( َسخٌ يطؾع دٛز٠ ايتعًِٝ يف

( 4ف١ً داَع١ قٓعا٤ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ. اجملًس) -تكٛض َكرتح -اؾاَعات اي١ُٝٓٝ

 رب.زٜػُ -( 2ْٜٛٝٛايعسز)

 (ٕٚ1998غطٜب، عبس ايهطِٜ ٚآخط :).َعذِ عًّٛ ايرتب١ٝ َكطًشات ايبٝساغٛدٝا ٚايسٜسانتٝو 

 .120 -119. َٓؿٛضات عامل ايرتب١ٝ. ايساض ايبٝها٤: َطبع١ ايٓذاح اؾسٜس٠. م2ط

http://www.google.com/search?ql=np&prmd=imvns&ei=kj73TuTwGa7LmAWmn92xAg&start=20&sa=N&biw=986&bih=618
http://www.google.com/search?ql=np&prmd=imvns&ei=kj73TuTwGa7LmAWmn92xAg&start=20&sa=N&biw=986&bih=618
http://www.yemen-nic.net/contents/studies/detail.php?ID=16389
http://www.yemen-nic.net/contents/studies/detail.php?ID=16389
http://www.yemen-nic.net/contents/studies/detail.php?ID=16389
http://www.alazhar.edu.ps/journal123/attachedFile.asp?seqq1=1023
http://www.alazhar.edu.ps/journal123/attachedFile.asp?seqq1=1023
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 ( ًِ2004غِٓٝ، أمحس عًٞ، ايٝشٟٝٛ، قرب١ٜ َػ :) تكــِٜٛ ا٭زا٤ ا٭نــــازميٞ يعهٛ ١٦ٖٝ

َٓؿٛض يف َطنع عٛخ  َعــ١ املًو عبس ايععٜع َٔ ٚد١ٗ ْعط ايط٬ب ٚايطايبات.ايتسضٜؼ يف دا

 (.224ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ املًو غعٛز، ايطٜاض، عسز )

 ( 2008قطّ، عبس ايػين ٜٛغـ:)ٌاجمل١ً ايعطب١ٝ يهُإ دٛز٠ اؾٛز٠ بني اؿانط ٚاملػتكب .

 .96.م2ايتعًِٝ. ايعسز

 َٔصنط٠ ضمس١ٝ َٛد١ٗ يًػاز٠ ممجًٞ َؿطٚع َعٝؿ١ (: 2012عُطإ ) -ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚا٭يػ

بٗسف ايتعإٚ يف متٌٜٛ ٚتٓؿٝص بعض املؿطٚعات اييت ؼتادٗا ايه١ًٝ. َهتب  .CLPاجملتُع 

 .7 – 2ايعُٝس. م 

 َعاٜري اؾٛز٠ ٚؾل ٚكطداتٗا املعًُني تطب١ٝ بطاَر تكِٝٝ(: 2009) عًٞ نٓعإ، أمحس َٔ 

 داَع١ ف١ً ايتع١ًُٝٝ. اهل١٦ٝ ٚأعها٤ َعًِ ايكـ قػِ يف ١ايطابع ايػ١ٓ طًب١ ْعط ٚد١ٗ

 .3+4)( ايعسز ) 25اجملًس ) – زَؿل

 (ٕ2008َعتٛم، خايس بٔ غًُٝا :) تكِٝٝ قت٣ٛ ٚدٛز٠ ا٭زا٤ ا٭نازميٞ ملكطض َٗاضات يف املهتب١

ايعسزإ  زضاغ١ َطبك١ ع٢ً ط٬ب ٚطايبات ايػ١ٓ ايتأ١ًٖٝٝ ظاَع١ اّ ايكط٣. ف١ً اعًِ. ٚايبشح.

 . 1429شٚ اؿذ١ -( ضدب2 ,3)

 ( ِ2013َػطب٘، ؾٗس قاحل قاغ :) تكِٝٝ ا٭زا٤ اٱزاضٟ به١ًٝ ايرتب١ٝ عُطإ ٚؾكًا يبعض َتطًبات

 عح غري َٓؿٛض. ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚا٭يػٔ. داَع١ عُطإ. اؾٛز٠ ايؿا١ًَ.

 ( ًُٞ2006ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايع :)ًتعًِٝ ايعايٞ يف اؾُٗٛض١ٜ ا٫غرتاتٝذ١ٝ ايٛط١ٝٓ ي

 .4-3. م 2010 -2006اي١ُٝٓٝ ٚخط١ ايعٌُ املػتكب١ًٝ، 

 ( ًُٞ2010ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايع :) ٍايتعًِٝ ايعايٞ سكا٥ل َٚ٪ؾطات اٱلاظ خ٬

. اٱزاض٠ ايعا١َ يًٓعِ ٚاملعًَٛات ٚا٫تكاٍ. ايطابط بايٓت: 1990 -2010عؿطٜٔ عاَا

http://www.yemen.gov.ye/portal/Default.aspx?alias 

 :املطادع بايًػ١ اٱلًٝع١ٜ 

 Awatif M. Abu-Al-Sha'r, Mohammad Aboud AL-Harahsheh (2013): Criteria 

of Total Quality Management of Faculty Teaching Skills: Perceptions of 

University Students. Retrieved from: 

http://www.macrothink.org/journal/index.php/ire/article/view/3685. 

 Campbell, Judith Prugh(2005):  EVALUATING TEACHER 

PERFORMANCE IN HIGHER EDUCATION:THE VALUE OF 

http://www.macrothink.org/journal/index.php/ire/article/view/3685
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STUDENT RATINGS. A dissertation submitted in partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Doctor of Education in the Department of 

Educational Research, Technology, and Leadership in the College of 

Education at the University of Central Florida. Orlando, Florida. 

 Insung Jung and others (2011): Quality Assurance in Asian Distance 

Education: Diverse Approaches and Common Culture. Retrieved from: 

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/991/1953 

 Linda Darling-Hammond, Charles E. Ducommun, Frank Adamson and Susan 

Shultz(2010): Performance Assessment in an Era of Standards-Based 

Educational Accountability. Stanford Center for Opportunity Policy in 

Education. California. Retrieved from: 

https://scale.stanford.edu/system/files/performance-assessment-era-standards-

based-educational-accountability.pdf 

  Robert V. Hoggl and Mary C. Hogg(1995):Continuous Quality 

Improvement in Higher Education. International Statistical. 

Review.36.1.35-48.Printed in Mexico. International Statistical Institute. 

 ايبشـح ٬َسـل: 

 ( أمسا٤ ا٭غاتص٠ احملهُني ع٢ً ا٫غتبا1١ًَْشل ضقِ )

 َهإ ايعٌُ ايسضد١ ايع١ًُٝ ٚايتدكل ا٫غــــــِـ ّ

 ب١ٝأغتاش َؿاضى/أقٍٛ تط أمحـس أمحـس اٯْػـــٞ 1
ن١ًٝ ايرتب١ٝ /داَع١ 

 قٓعا٤

 أغتاش َػاعس/َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ عاضف قُس عًٞ املٓكٛضٟ 2
ن١ًٝ ايرتب١ٝ /داَع١ 

 عُطإ

 أغتاش َػاعس/َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ عبس ايػ٬ّ غًُٝإ زاٚٚز اؿسابٞ 3
ن١ًٝ ايرتب١ٝ /داَع١ 

 عُطإ

 أغتاش َؿاضى/إزاض٠ تطب١ٜٛ َٓكٛض املصسذٞ 4
/داَع١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 قٓعا٤

 أغتاش َػاعس/إزاض٠ تع١ًُٝٝ عبس اهلل عًٞ ايٓذاض 5
ن١ًٝ ايرتب١ٝ /داَع١ 

 قٓعا٤

 أغتاش َؿاضى/ْا٥ب عُٝس ايه١ًٝ عًٞ قُس ايكاعسٟ 6
ن١ًٝ ايرتب١ٝ /داَع١ 

 عُطإ

 

 

https://scale.stanford.edu/system/files/performance-assessment-era-standards-based-educational-accountability.pdf
https://scale.stanford.edu/system/files/performance-assessment-era-standards-based-educational-accountability.pdf
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 (2ًَشل ضقِ )

 ايٓٗا١ٝ٥ ٗاقٛضت يف ا٫غتبا١ْ                                                           

        

 داَعــ١ عُـــطإ             

 عُطإ -ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚا٭يػٔ    

 ا٭ر/ت،ايسنتٛض)٠(/ا٭غتاش)٠(....................................................................احملرتّ)٠(

 ح عًُٞ ؼ١ٝ ٚتكسٜط ٚبعس،، ٜػعسْٞ إٔ أنع بني ٜسٜو ٖصا ا٫غتبٝإ نذع٤ َٔ ع

 ٚا٭يػٔ ايرتب١ٝ به١ًٝ ا٭نازميٞ ا٭زا٤ تكِٝٝ بعٓٛإ:

اْط٬قا َٔ سطم ايه١ًٝ ع٢ً تطٜٛط ا٭زا٤ ا٭نازميٞ ٚؼػني بطافٗا ايتع١ًُٝٝ، ٚتطٜٛط كطداتٗا مبا 

 عُطإ؛ -ٜتٛاؾل َع املعاٜري ايعامل١ٝ؛ ٜٗسف ٖصٙ ايبشح إىل تكِٝٝ ا٭زا٤ ا٭نازميٞ به١ًٝ ايرتب١ٝ ٚا٭يػٔ

ِّ اقرتاح تكٛض ي٬ضتكا٤ با٭زا٤ ا٭نازميٞ بايه١ًٝ ٚؼػني  ٚؾكًا يبعض َتطًبات اؾٛز٠ ايؿا١ًَ، َٚٔ ث

 ؾاعًٝت٘؛ مبا ٜؿٞ مبتطًبات اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز ا٭نازميٞ.

ْٚعطًا يهْٛهِ عهٛا باهل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ؛ ٚـربتهِ َٚعاٜؿتهِ جملٌُ أٚناع ا٭زا٤ ا٭نازميٞ، ؾُٔ ا٭١ُٖٝ 

طف ضأٜهِ؛ سٍٛ دٛز٠ ا٭زا٤ َٔ عسَٗا؟ ٚعًٝ٘؛ ؾكس مت اختٝاضنِ يًتهطّ باٱداب١ ع٢ً ا٭زا٠، اييت مت إٔ ْع

 اقتباغٗا َٔ قٛا٥ِ َعاٜري داٖع٠ يف ايُٝٔ ٚبعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ.

مبا  آ٬ًَ تعاْٚهِ بكطا٠٤ مجٝع ؾكطاتٗا بسق١ ٚعٓا١ٜ، ٚإبسا٤ ضأٜهِ سٛهلا، بٛنع زا٥ط٠ سٍٛ أسس ا٭ضقاّ أَاَٗا،

 ٜٛنشٗا املجاٍ ايتايٞ:ٜعهؼ تكُٝٝهِ ملػت٣ٛ أزا٤ اـس١َ ؾعًٝا يف ايه١ًٝ؛ سٝح تعين ا٭ضقاّ يف املعٝاض، نُا 

 

 املعـــــٝـــــاض

 زضد١ ؼكل املعٝاض

 َٓعسّ نعٝـ َكبٍٛ دٝس دٝس دسا ّ

  4 5 ٜتِ اغتدساّ أدٗع٠ ايعطض يف ايتسضٜؼ. 1
2 

1 

ىل إٔ ا٫غتُاض٠ ٫ ؼتٟٛ إ٫ ع٢ً ا٭غ١ً٦ ايهطٚض١ٜ اييت َٔ ؾأْٗا إٔ ع٢ً إٔ َٔ ا٭١ُٖٝ ايتٓبٝ٘ إ

ٚغتبك٢ يف إطاض ايػط١ٜ ايتا١َ...َع ضدا٤ عسّ تطى أٟ تهُٔ ايتكِٝٝ املٛنٛعٞ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ، 

ؾكط٠ زٕٚ إداب١ ست٢ ٫ تًػ٢ ا٫غتُاض٠ بػبب شيو، َع ضدا٤ إعاز٠ ا٫غتُاض٠ إىل ايباسح ؾدكٝا، أٚ 

ٚيهِ َين دعٌٜ ايؿهط ٚبايؼ ايتكسٜط،،،  ايباسح/ ز: ؾٗس قاحل قاغِ  هطتاض١ٜ َهتب ايعُٝس. إىل غ

 َػطب٘ املعُطٟ

 (.      الرقم: )

:...............مالحظات

.......... 

3 
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 أ٫ٚ: ؾه٬؛ اٱداب١ عٔ ايبٝاْات ايتاي١ٝ، بٛنع ايع١َ٬ :ٌزاخٌ املطبع املكاب 

 اؾٓؼ:   شنط أْج٢  ،     . ٟٛايكػِ/ايتدكل: إْػاْٞ/تطب ًُٞع ،. 

 ايسنتٛضاٙ ؾُا ؾٛمامل٪ٌٖ ايع :ًُٞ ، املادػتري أٚ َا ٜعازهلا اؾاَع١ٝ أٚ َا ٜعازهلا ، . 

ٞايٛظٝؿ١ اؿاي١ٝ: عُٝس، ْا٥ب/ض٥ٝؼ قػِ أنازميأغتاش َػاعس ،َسضؽ ، َعٝس ،. 

 :غٓٛات ؾأقٌ 5غٓٛات اـرب٠ ،6-10 غٓٛات ،11ٓ١ ؾأنجطغ. 

 ١ ظٛز٠ ا٭زا٤ ا٭نازميٞ بايه١ًٝ؛ ٚسػب اجملا٫ت ثاًْٝا: اٱداب١ عٔ ؾكطات ا٫غتبٝإ املتعًك

 ايتاي١ٝ:

ّ 
 املعــا ٜـٝـط -1

 املتعًك١ ظٛز٠ ايرباَر ايسضاغ١ٝ بايه١ًٝ:

 زضد١ ؼكل املعٝاض

سا
د

س 
دٝ

 

ٝس
د

 ٍ
بٛ

َك
ـ 

عٝ
ن

 

سّ
ٓع

َ
 

 1 2 3 4 5 تتؿل ايرباَر ايسضاغ١ٝ َع َتطًبات اجملتُع. 1

 1 2 3 4 5 ر ٚاملكطضات ايسضاغ١ٝ.تكّٛ ايه١ًٝ بايتشسٜح ايسٚضٟ يًرباَ 2

 1 2 3 4 5 تطٛض ايه١ًٝ املكطضات ايسضاغ١ٝ مبكاضْتٗا مبعاٜري اؾٛز٠ ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين ٚايعاملٞ. 3

 1 2 3 4 5 ٜتِ تعطٜـ ايطًب١ املعًُني بايرباَر ايسضاغ١ٝ قبٌ ايبس٤ ؾٝٗا. 4

 1 2 3 4 5 يُٓٛ املٗين ٚا٭نازميٞ.ؼتٟٛ املكطضات ع٢ً خربات َٝسا١ْٝ تػاعس ايطًب١ ع٢ً ا 5

 1 2 3 4 5 تٛؾط ايه١ًٝ يًطًب١ املعًُني عٓكط ا٫ختٝاض١ٜ يف بعض املكطضات. 6

 1 2 3 4 5 ٜػطٞ املٓٗر ايسضاغٞ املٛنٛعات ا٭غاغ١ٝ يف ايتدكل. 7

 1 2 3 4 5 خام ب٘ ًَٚـ املعتُس٠(، ايػاعات َؿطزات، عسز اغِ، ضَع، ضقِ، ٜتٛؾط يهٌ َكطض؛) 8

 1 2 3 4 5 تكسّ ايرباَر ايسضاغ١ٝ خًؿ١ٝ َعطؾ١ٝ ناؾ١ٝ عٔ َطاسٌ ايتعًِٝ اييت غٝعٌُ ؾٝٗا ايطًب١. 9

 1 2 3 4 5 تتهُٔ ايرباَر ظٜاضات َٝسا١ْٝ يًتسضٜب ايعًُٞ يف َساضؽ ايٓطام اؾػطايف يًه١ًٝ. 10

 1 2 3 4 5 ب باملساضؽ.تتٝح ايرباَر ايؿطق١ يًتسضب ع٢ً ايتسضٜؼ بايه١ًٝ قبٌ بسا١ٜ ايتسضٜ 11

 1 2 3 4 5 ؛ ايتعًِ ) يًعٌُ، يٓعٝـ َعا، َس٣ اؿٝا٠، يًُعطؾ١(21تطاعٞ ايرباَر زعا٥ِ ايرتب١ٝ يًكطٕ 12

 1 2 3 4 5 ٜٛدس زيٌٝ يًطًب١ ٜٛنح َؿطزات، ٚأٖساف، ٚغاعات، ٚططم تسضٜؼ ٚتكِٜٛ.. يهٌ َكطض. 13

 1 2 3 4 5 تِ تسضٜؼ َاز٠ قبٌ َاز٠ أخط٣ ممٗس٠ هلا.ٜتِ تسضٜؼ املٛاز يف تػًػٌ َٓطكٞ عٝح ٫ ٜ 14

 1 2 3 4 5 تأخص ايه١ًٝ بآضا٤ ايطًب١ عٓسَا تكّٛ بتطٜٛط ايرباَر ايسضاغ١ٝ. 15

 1 2 3 4 5 ٜتٓاغب قت٣ٛ ايرباَر ايتع١ًُٝٝ، َع َػت٣ٛ ايسضد١ ايع١ًُٝ اييت ُتُٓح يًطايب. 16

 1 2 3 4 5 ( يًع1:20.١ًُٝ( يًتدككات اٱْػا١ْٝ،)1:30ٜتٓاغـب عسز ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َع عسز ايطًب١) 17

 1 2 3 4 5 ٜتٓاغب نٌ بطْاَر َع عسز ايػاعات املدكك١ ي٘. 18

 زضد١ ؼكل املعٝاض دٛز٠ ٚغا٥ٌ ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٚاملدطدات: َعــا ٜري-2 ّ
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 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

سا
د

س 
دٝ

 

ٝس
د

 ٍ
بٛ

َك
ـ 

عٝ
ن

 

سّ
ٓع

َ
 

 1 2 3 4 5 ٠ مبشت٣ٛ املكطضات اييت ٜسضغْٛٗا.ٜتٛؾط ي١٦ًٝٗ ايتسضٜػ١ٝ بايه١ًٝ َعطؾ١ نبري  1

 1 2 3 4 5 تٛؾط ايه١ًٝ ؾطم تعًِ ؾعاي١ َٚتٓٛع١ يًطًب١ املعًُني )تعًِ تعاْٚٞ، تعًِ ؾطزٟ(.  2

 1 2 3 4 5 ٜتٝح أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يًطًب١ املؿاضن١ يف ع١ًُٝ ايتعًِ ٚايٓكاف ٚاؿٛاض.  3

 1 2 3 4 5 اتٝذٝات سسٜج١ يف ايتعًِٝ.ٜػتدسّ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اغرت  4

 1 2 3 4 5 ٜٓتكٞ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ أغايٝب ايتسضٜؼ املٓاغب١ يطبٝع١ املاز٠ ٚايطًب١.  5

 1 2 3 4 5 ٜتِ ايرتنٝع يف ايتسضٜؼ ع٢ً اؾاْبني ايٓعطٟ ٚايتطبٝكٞ َعا.   6

 1 2 3 4 5 ايرباَر.تػتعني ايه١ًٝ ببعض اـربا٤ املتدككني يًُؿاضن١ يف ؾعايٝات   7

 1 2 3 4 5 ٜتُتع اـطجيٕٛ َٔ ايه١ًٝ بهؿا٠٤ عاي١ٝ ت٪ًِٖٗ ٱتكإ عًُِٗ يف بسا١ٜ ايتعٝني.  8

 1 2 3 4 5 ٜتدطز اـطجيٕٛ ٚيسِٜٗ ايكسض٠ ع٢ً قٓع ب١٦ٝ تعًِ ٖازؾ١ ٚؾعاي١ يف املساضؽ.  9

 1 2 3 4 5 تت٤٬ّ كطدات ايتعًِ املككٛز٠ َع اؿادات املًش١ يًُذتُع.  10

 1 2 3 4 5 تتابع ايه١ًٝ أزا٤ خطجيٝٗا يف املساضؽ يتشسٜس دٛاْب ايهعـ يسِٜٗ ثِ َعاؾتٗا.   11

 

ّ 
 دٛز٠ ْعاّ تكِٜٛ ايطًب١ املعًُني  َعــا ٜـٝـط -3

 زضد١ ؼكل املعٝاض

سا
د

س 
دٝ

 

ٝس
د

 ٍ
بٛ

َك
ـ 

عٝ
ن

 

سّ
ٓع

َ
 

 1 2 3 4 5 يًطًب١ َٓص ايتشاقِٗ بايه١ًٝ. ٜتٛاؾط زيٌٝ ٚانح بأغؼ َٚعاٜري ْعاّ ايتكِٜٛ؛ ٜعط٢  1

 1 2 3 4 5 تتػِ أغايٝب تكِٝٝ ايطًب١ بايتٓٛع.  2

 1 2 3 4 5 تبني ْتا٥ر ايتكِٜٛ إٔ ايطًب١ حيككٕٛ املعاٜري امل١ٝٓٗ ٚا٭نازمي١ٝ )يًه١ًٝ(.  3

 1 2 3 4 5 تتٛاؾط ايسق١ ٚاملٛنٛع١ٝ ٚايؿٍُٛ يف أغايٝب ايتكِٜٛ.  4

 1 2 3 4 5 ق١ يف َٛاعٝس ا٫ختباضات ٚباقٞ أغايٝب ايتكِٜٛ ا٭خط٣. تتٛاؾط ايس  5

 1 2 3 4 5 ُٜعط٢ ايطًب١ املعًُٕٛ تػص١ٜ ضادع١ عٔ ْتٝذ١ تكُِٝٝٗ مبا ٜسعِ تعًُِٗ املػتُط.  6

 1 2 3 4 5 ٜعس نٌ قػِ أنازميٞ بٓو أغ١ً٦ يًُٛاز يف ن٤ٛ املعاٜري ايعامل١ٝ يٮغ١ً٦.  7

 1 2 3 4 5 طًب١ املتؿٛقني؛ يتؿذٝعِٗ ع٢ً ا٫غتُطاض يف ايتؿٛم.تهطّ ايه١ًٝ اي  8

 1 2 3 4 5 تتدص ايه١ًٝ خطٛات ؾعاي١ ٚؾٛض١ٜ يتععٜع ْكاط ايك٠ٛ ٚع٬ز ْكاط ايهعـ.  9

ّ 

 

 دٛز٠ بطاَر ايتٛدٝ٘ ٚاٱضؾاز َعــا ٜـٝـط-4
 زضد١ ؼكل املعٝاض

سا
د

س 
دٝ

 

ٝس
د

 ٍ
بٛ

َك
ـ 

عٝ
ن

 

سّ
ٓع

َ
 

 1 2 3 4 5 تكباٍ ايطًب١ املػتذسٜٔ ٚت٦ٝٗتِٗ ٚإعسازِٖ يًشٝا٠ اؾاَع١ٝ.تٗتِ ايه١ًٝ باغ  1

 1 2 3 4 5 تُٓٞ ايه١ًٝ ايطًب١ ْؿػٝا ٚأنازميٝا بأغايٝب َتعسز٠ )َكاب٬ت، َطٜٛات، ْؿطات زٚض١ٜ( 2

 1 2 3 4 5 ع٢ً ايتؿٛم ٚاٱبساع. تكسّ ايه١ًٝ بطاَر خاق١ بايطًب١ املتؿٛقني يتععٜع قسضاتِٗ  3
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 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

 1 2 3 4 5 تسعِ ايه١ًٝ ايطًب١ املتعجطٜٔ مبا ميهِٓٗ َٔ ايتػًب ع٢ً َا ٜعٛم تكسَِٗ ايسضاغٞ.  4

 1 2 3 4 5 تػٓس ايه١ًٝ ١َُٗ ايتٛدٝ٘ ٚاٱضؾاز إىل َتدككني أنازميٝا ْٚؿػٝا.  5

 1 2 3 4 5 تػاعس ايه١ًٝ املتعجطٜٔ زضاغٝا يًتشٍٛ يكػِ أٚ ن١ًٝ أخط٣ مبا ٜتٓاغب َع قسضاتِٗ.  6

 1 2 3 4 5 تػتؿٝس ايه١ًٝ َٔ ايتػص١ٜ ايطادع١ يف ؼػني اـسَات ايتٛد١ٝٗٝ ٚاٱضؾاز١ٜ يًطًب١.  7

 1 2 3 4 5 تػتككٞ ايه١ًٝ املؿه٬ت اييت ؼٍٛ زٕٚ تؿٛم ايطًب١ أٚ اغتُطاضِٖ يف ايسضاغ١.  8

9 
ٜهُٔ تكسّ ايه١ًٝ يًطًب١ بطاَر أنازمي١ٝ ٚإضؾاز١ٜ؛ َجٌ )ططم ا٫غتصناض(؛ مبا  

 لاسِٗ.
5 4 3 2 1 

 

ّ 

 

 املتعًك١ ظٛز٠ أعها٤ اهل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ َٚػاعسِٜٗ املعـا ٜـٝـط-5

 زضد١ ؼكل املعٝاض

سا
د

س 
دٝ

 

ٝس
د

 ٍ
بٛ

َك
ـ 

عٝ
ن

 

سّ
ٓع

َ
 

 1 2 3 4 5 ٜسضى أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ استٝادات ايطًب١. 1

 1 2 3 4 5 رباَر ايتع١ًُٝٝ.ًٜتعّ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بأغؼ املٓٗر ايعًُٞ أثٓا٤ تٓؿٝص اي 2

 1 2 3 4 5 ٜتكبٌ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايٓكس ٜٚػتؿٝسٕٚ َٔ ايتػص١ٜ ايطادع١ يف ؼػني ا٭زا٤. 3

 1 2 3 4 5 ٜٗتِ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ املٗاضات املدتًؿ١ يس٣ ايطًب١. 4

 1 2 3 4 5 يف تسضٜػِٗ. ًٜتعّ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بكِٝ ٚآزاب ٚأخ٬قٝات امل١ٓٗ 5

 1 2 3 4 5 مجٝع املكطضات ٜكّٛ بتسضٜػٗا َتدككٕٛ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ. 6

 1 2 3 4 5 ميتًو ا٭غاتص٠ املٗاضات اييت تػاعسِٖ ع٢ً تأز١ٜ عًُِٗ بؿاع١ًٝ )نإتكإ ايهُبٝٛتط(. 7

 1 2 3 4 5 ا٤ أعاثِٗ.تؿرتى ايه١ًٝ يف َهتبات عامل١ٝ؛ ٫غتؿاز٠ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٓٗا يف إدط 8

 1 2 3 4 5 ؼطم ايه١ًٝ ع٢ً ؼػني ايكسضات ايبشج١ٝ ٚايتسضٜػ١ٝ هل١٦ٝ ايتسضٜؼ باغتُطاض. 9

 1 2 3 4 5 تٛؾط ايه١ًٝ خس١َ اٱْرتْت ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ با٭قػاّ ا٭نازمي١ٝ. 10

 املتعًك١ ظٛز٠ ا٭عاخ ٚا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ املـعــا ٜـٝـط -6 ّ

 كل املعٝاضزضد١ ؼ

سا
د

س 
دٝ

 

ٝس
د

 ٍ
بٛ

َك
ـ 

عٝ
ن

 

سّ
ٓع

َ
 

 1 2 3 4 5 تؿذع ايه١ًٝ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً ايبشح ايعًُٞ. 1

 1 2 3 4 5 تػِٗ ا٭عاخ ٚا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ اييت ػطٜٗا ايه١ًٝ يف ؼكٝل أٖساف ايه١ًٝ. 2

 1 2 3 4 5 ٠.ٜٛدس بايه١ًٝ ايهجري َٔ ا٭عاخ ايع١ًُٝ ٭غاتصتٗا؛ بٓٛع١ٝ ممتاظ 3

 1 2 3 4 5 ؽكل ايه١ًٝ دع٤ا َٓاغبا َٔ َٛاظْتٗا يسعِ ايبشح ايعًُٞ. 4

 1 2 3 4 5 تطبط ايه١ًٝ ايبشح ايعًُٞ بتكطٜط ايهؿا٠٤ ٚايرتق١ٝ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ. 5

6 
 تؿذع ايه١ًٝ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً املؿاضن١ يف امل٪متطات.

5 4 3 2 1 

7 
 ٝاْات عٔ ا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايطًب١.تٛدس بايه١ًٝ قاعس٠ ب

5 4 3 2 1 
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 ز/ ؾٗـس قـايـح َـػـطبـ٘ املـعـُـطٟ 

8 
 ٜهًـ نٌ عهٛ تسضٜػٞ بعٌُ خط١ يهٝؿ١ٝ ا٫غتؿاز٠ َٔ أعاث٘ يف اجملاٍ ايتطبٝكٞ.

5 4 3 2 1 

9 
 تسعٛ ايه١ًٝ اؾٗات شات ايك١ً با٭عاخ يتػتؿٝس َٓٗا يف تطٜٛط أزا٤ٖا.

5 4 3 2 1 

10 
 ايعًُٞ ٭غاتصتٗا يف ف٬ت َتدكك١؛ َؿٝس٠ يًُذتُع. تٓؿط ايه١ًٝ اٱْتاز

5 4 3 2 1 

 

ّ 

 

 تتعًل ظٛز٠ املعاٌَ ٚاملدتربات)خام با٭قػاّ ايع١ًُٝ( َعـا ٜري -7

 زضد١ ؼكل املعٝاض

سا
د

س 
دٝ

 

ٝس
د

 ٍ
بٛ

َك
ـ 

عٝ
ن

 

سّ
ٓع

َ
 

 1 2 3 4 5 تتٛؾط ؾطٚط ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ يف املعاٌَ. 1

 1 2 3 4 5 ( يهٌ َعٌُ.2ّ 61املعاٌَ؛ عٝح ٫ تكٌ املػاس١ عٔ )  تٛدس َػاسات ناؾ١ٝ زاخٌ 2

 1 2 3 4 5 (بهٌ قانط1:20.٠ٜتٓاغب عسز ايؿٓٝني باملدتربات َع عسز ايطًب١؛ بٓػب١ ٫ تتذاٚظ ) 3

 1 2 3 4 5 ٜٛدس باملعاٌَ ػٗٝعات سسٜج١ . 4

 1 2 3 4 5 تت٤٬ّ ا٭دٗع٠ املٛدٛز٠ باملعاٌَ َع ايتذاضب املكطض٠ . 5

 1 2 3 4 5 ٜػُح ؾُٝع ايطًب١ اغتدساّ ا٭دٗع٠ املٛدٛز٠ باملعاٌَ. 6

 1 2 3 4 5 تتٓاغب ا٭دٗع٠ باملعاٌَ َع عسز ايطًب١ بايكػِ. 7

 1 2 3 4 5 تتٛؾط املٛاز اـاّ )ايهُٝاٜٚات( مبا ٜهؿٞ ؾُٝع ايطًب١. 8

 1 2 3 4 5 اْب ايتذاضب يف املعٌُ.ٜسضب ا٭غاتص٠ ايطًب١ ع٢ً ايتطبٝل ايعًُٞ يف اؿٝا٠ ظ 9

 1 2 3 4 5 ٜتٝح ا٭غاتص٠ ايؿطق١ يًطًب١ ٱدطا٤ ايتطبٝكات ايع١ًُٝ مبا ٜتٓاغب َع املكطض ايسضاغٞ. 10

 1 2 3 4 5 ٜطًع ا٭غاتص٠ ايطًب١ ع٢ً خط١ تطبٝكات ايتذاضب ايع١ًُٝ َٓص بسا١ٜ ايؿكٌ ايسضاغٞ. 11

 1 2 3 4 5 ١ زٚض١ٜ َٚػتُط٠.تكّٛ ايه١ًٝ بتطٜٛط املعاٌَ بكؿ 12

 ؾهطًا دع٬ًٜ، ع٢ً قطا٤تهِ ايسقٝك١ ٚإدابتهِ ع٢ً مجٝع ؾكطات ا٫غتبٝإ، ٚٱناؾ١ َكرتسات تطْٚٗا

  ١َُٗ ميهٓهِ نتابتٗا ٖٓا:

 

 

 

 

 

 

 

 


