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 في الجامعات اليمنية الحكوميةالفساد  أنماط
 

 

 أ.د/ عبد اهلل َبازى ايػٝثٞ .ٜٛضـ ضًُإ أمحد ايسميٞ د

مبسنص ايبسٛح أنادميٞ بازج 

 ؾٓعا٤ -ٚايتطٜٛس ايرتبٟٛ 

 دا٥س٠ ايبسٛح ٚايتددٜد ايرتبٟٛ

ز٥ٝظ قطاع ايسقاب١ ٚايتؿتٝؼ ايؿين باهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ 

 ايعًٝا ملهاؾس١ ايؿطاد

أضتاذ إداز٠ َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ به١ًٝ ايرتب١ٝ 

 ؾٓعا٤

 
  



` 

       84 

 

 

ٖددددؾل ايدزاضددد١ ايتعدددسف عًددد٢ أٖدددِ أادددا  ايؿطددداد و ادتاَعدددات ايُٝٓٝددد١ اذتهَٛٝددد١  ٚذيدددو َدددٔ  ددد ٍ       

 اإلخاب١ عٔ األض١ً٦ اآلت١ٝ:

ضدا٤ األقطداّ األنادميٝد١    َا أِٖ أاا  ايؿطاد ايطا٥د٠ و ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ نُا ٜدزنٗا زؤ  .1

َٚدددزا٤ اإلدازات ايعدداًَه ؾٝٗددا ٚؾكددات يًُدددا:ت ايتايٝدد١: سايكبددٍٛ ٚايتطدددٌٝ  غددؤٕٚ ايطًبدد١ ٚارتددسظته       

 ايرتقٝات ٚايتعٝٝٓات األنادمي١ٝ ٚاإلداز١ٜ  ايتدزٜظ ٚايبسج ايعًُٞ(؟

١  عًددد٢ ؾكدددسات  ( بددده اضدددتداب١ أؾدددساد ايعٝٓددد   0.5.سٖدددٌ تٛخدددد ؾدددسٚم ذات د:يددد١ إزؿدددا١ٝ٥ عٓدددد َطدددت٣ٛ     .2

ٚزتا:ت ا:ضدتبا١ْ زدٍٛ أٖدِ أادا  ايؿطداد اإلدازٟ و ادتاَعدات ايُٝٓٝد١ اذتهَٛٝد١ تعدص٣ إ  َدتػ ات           

 ضٓٛات ارترب٠ اإلداز١ٜ(؟ -املطت٣ٛ ايتعًُٝٞ –ايٛظٝؿ١ اذتاي١ٝ  –ْٛع ايه١ًٝ  –سايٓٛع ا:ختُاعٞ

            ٞ ايتسًًٝدٞ  نُدا اضدتددّ أدا٠ سا:ضدتبا١ْ(      ٚيتسكٝل أٖداف ايدزاض١ اضدتددّ ايبدازثه املدٓٗذ ايٛؾدؿ

َهْٛددد١ َدددٔ الطددد١ زتدددا:ت تتعًدددل باادددا  ايؿطددداد اإلدازٟ بادتاَعددد١ت ٚقدددد بًدددؼ عددددد إ دددايٞ ؾكدددسات        

( ؾكددس٠. ت تطبٝكٗددا عًدد٢ عٝٓدد١ َددٔ زؤضددا٤ األقطدداّ األنادميٝدد١ َٚدددزا٤ إدازات ايعدداًَه و  64ا:ضددتبا١ْ س

%( َدددٔ إ دددايٞ عدددددِٖ  .3809( ؾدددسد ا  ٚبٓطدددب١ س .16سخددداَعن ؾدددٓعا٤ ٚعددددٕ  بًدددؼ عدددددِٖ اإل دددايٞ    

( SPSSبادتاَعته ستٌ ايدزاض١. ٚ بعد  ع ايبٝاْات ٚحتًًٝٗا باضدتدداّ بسْداَذ اذتدصّ اإلزؿدا١ٝ٥ س    

باضتدداّ األضايٝب اإلزؿدا١ٝ٥ املٓاضدب١ ألٖدداف ايدزاضد١ تٛؾدًل ايدزاضد١ إ   ًد١ َدٔ ايٓتدا٥ذ أبسشٖدا           

 َا ًٜٞ: 

طددداّ األنادميٝددد١ َٚددددزا٤ إدازات ايعددداًَه عًددد٢ ايؿكدددسات املتعًكددد١ باادددا  ايؿطددداد  َٛاؾكددد١ زؤضدددا٤ األق  -1

اإلدازٟ و زتداٍ ايػدؤٕٚ املايٝد١ ٚاإلدازٜد١ خدا٤ت بدزخدد١ ،عايٝد١،  ٚزؿدٌ ٖدرا ارداٍ عًد٢ املستبدد١ ساألٚ (           

 ع٢ً َطت٣ٛ احملٛز األٍٚ نهٌ.

٢ ايؿكدددسات املتعًكددد١ باادددا  ايؿطددداد  َٛاؾكددد١ زؤضدددا٤ األقطددداّ األنادميٝددد١ َٚددددزا٤ إدازات ايعددداًَه عًددد   -2

اإلدازٟ و زتايٞ ايتعٝٝٓات ٚايرتقٝات األنادمي١ٝ ٚاإلداز١ٜ  ٚزتاٍ ايتدزٜظ ٚايبسج ايعًُٞ قدد خدا٤ت   

 بدزخ١ ،َتٛضط١،.  

َٛاؾكددد١ زؤضدددا٤ األقطددداّ األنادميٝددد١ َٚددددزا٤ إدازات ايعددداًَه عًددد٢ ايؿكدددسات املتعًكددد١ باادددا  ايؿطددداد     -3

 ٍ ٚايتطدٌٝ  ٚزتاٍ غؤٕٚ ايطًب١ ٚارتسظته خا٤ت بدزخ١ ،قعٝؿ١،.اإلدازٟ و زتاٍ ايكبٛ

( به اضتدابات أؾساد ايع١ٓٝ  ع٢ً ؾكسات ٚزتدا:ت احملدٛز   0.5.ٚخٛد ؾسٚم داي١ إزؿا٥ٝات عٓد َطت٣ٛ س -4

األٍٚ َددٔ ا:ضددتبا١ْ ٚاملتعًددل بااددا  ايؿطدداد اإلدازٟ و ادتاَعددات ايُٝٓٝدد١ اذتهَٛٝدد١ ٚؾكددات ملددتػ  ،ايٓددٛع    

تُددداعٞ، ٚيؿددداث اإلْددداح  ٚٚؾكدددات ملدددتػ  ،ايهًٝددد١، و اراٍسارتددداَظ(ت ٚيؿددداث ايهًٝدددات ايتطبٝكٝددد١   ا:خ

 ٚٚؾكددات ملددتػ  ،ايٛظٝؿدد١، و اردداٍ سايسابددع(  ٚيؿدداث زؤضددا٤ األقطدداّ األنادميٝدد١  ٚٚؾكددات ملددتػ  ،ضددٓٛات         

ٌ      ارتددرب٠ إ  إٔ اجتدداٙ  . ٚتػدد  ايٓتددا٥ذ اإلدازٜدد١، و ارددايه سايثدداْٞ ٚايسابددع ( ٚعًدد٢ َطددت٣ٛ احملددٛز نهدد

 (ضٓٛات.5 -1ايؿسٚم ناْل يؿاث ايؿ١٦ س

( به اضتدابات أؾدساد ايعٝٓد١  عًد٢ ؾكدسات ٚزتدا:ت      0.5.عدّ ٚخٛد ؾسٚم داي١ إزؿا٥ٝات عٓد َطت٣ٛ س  -5

ا:ت  احملٛز األٍٚ َٔ ا:ضتبا١ْ ٚاملتعًل بااا  ايؿطاد اإلدازٟ  ٚؾكات ملتػ  ،املؤٌٖ ايعًُٞ، و  ٝدع ارد  

ٚٚؾكددات ملددتػ  ،ايهًٝدد١، و ارددا:ت:ساألٍٚ ٚايثدداْٞ ٚايثايددج ٚايسابددع(  ٚٚؾكددات ملددتػ  ،ايٓددٛع ا:ختُدداعٞ، و          

ارداٍ: سايثايددج(  ٚٚؾكدات ملددتػ  ،ايٛظٝؿٝدد١، و اردا:ت: ساألٍٚ ٚايثدداْٞ ٚايثايددج ٚارتداَظ (  ٚٚؾكددات ملددتػ      

 ارتاَظ(. –ايثايج  – ،ضٓٛات ارترب٠ اإلداز١ٜ، و ارا:ت: ساألٍٚ
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 ٚو ق٤ٛ ْتا٥ذ ايدزاض١ قدّ ايبازثه عددات َٔ ايتٛؾٝات ٚاملكرتزات.          

The Corruption in the Yemeni public universities: its Patterns & factors. 

Abstract
The Study Problem: 

This study aims at identifying the Types/Patterns of administrative corruption in 

the Yemeni public the purpose of the study universities, and its main patterns 

and factors. 

This study Tried to answer the following questions: 

 

1. What are the main prevailing patterns of the administrative corruption in the 

Yemeni public universities as it is seen by the heads of academic departments 

and heads of administrative staff? 

2. Were there statistical significant differences at level (0.05) between the 

responses of the members of the sample to the subjects and items of the 

questionnaire attributed to the following variables: gender, the Type of 

faculty, occupation, academic rank, and administrative experiences? 

To achieve the aims of the study, the researcher used the analytic descriptive 

approach, building a questionnaire as the main tool of the study consisting of 

two sections:  

a- The first section is about the patterns of the administrative corruption at 

the university. 

b- The second is about the factors associated with administrative corruption 

at  Yemeni public the universities. 

 The Total number of the items of The questionnaire was (64) items, Then it was 

distributed to a sample of (160) persons the heads of the academic 

departments and the heads of the administrative staff at Sana’a and Aden 

universities. 

The responses of the sample of the study indicated that: 

1. Weak agreement on the content of (a) the items pertaining to Admissions 

procedures, and (b) the items pertaining to student affairs and the graduate 

affairs. 

2. Strong agreement on the content of (a) items pertaining to Administrative 

and financial affairs/ matters, and (b) items pertaining to the socio- 

economic affairs associated with corruption, (c) items pertaining to the 

organizational and administrative factors associated with corruption, and 

(d) items pertaining to the legal and control factors associated with 

corruption. 

On the light of the findings of the study the researcher comes up to a 

number of recommendations and suggestions. 
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تعتُد أغًدب دٍٚ ايعدايف و تكددَٗا ٚتطٛزٖدا               

ٚاشدٖازٖا ايعُساْٞ  ٚايتهٓٛيٛخٞ عًد٢ ايتعًدِٝ و   

شتتًدددـ َسازًددد٘  ٚ اؾددد١ ايتعًدددِٝ ايعدددايٞ  إذ إٔ    

ايتعًِٝ ايعدايٞ يد٘ أُٖٝد١ ندب ٠ و تطدٜٛس ايعًدّٛ       

ٚاملعسؾد١  و أٟ بًدد َدٔ ايبًددإ َٓٗدا ب دْدا  زٝدج        

تطددٛز ٚحتكددس ايبًددد عددٔ طسٜددل  ميهددٔ قٝدداع َددد٣

َعآٜدددد١ ْادددداّ ايتعًددددِٝ املطبددددل ؾٝٗددددا  َددددٔ زٝددددج    

املٓدداٖذ ايددن تدددزع و املدددازع ٚادتاَعددات ْٚطددب     

املػدددددددازنه ؾٝٗدددددددا سزددددددددِ ايتػطٝددددددد١(  َٚدددددددد٣    

َطدداُٖتٗا و  دَدد١ ارتُددع   ٚنؿددا٠٤ قٝاداتٗددا     

ٚايطددداقِ اإلدازٟ ايعاَدددٌ بٗدددا. ٚحتتدددٌ ادتاَعددددات     

عايف  ْاسات ملا تكّٛ ب٘ َها١ْ َسَٛق١ و نٌ دٍٚ اي

َٔ ٚظدا٥ـ  أُٖٗدا: ايتددزٜظ سايتعًدِٝ(   ٚايبسدج      

تُدددعت ٖٚدددٞ ٚظدددا٥ـ َتهاًَددد١  ايعًُدددٞ ٚ دَددد١ ار

  ؾايتددددددزٜظ ٜطدددددِٗ و ْػدددددس املعسؾددددد١     َٚرتابطددددد١

ٚايبسج ايعًُٞ ٜطدِٗ و جتدٜدد املعسؾد١ ٚإْتاخٗدا     

ٚتطٜٛسٖدددا  تدددِ تطبٝدددل املعسؾددد١ و ارتُدددع ذتدددٌ      

ٚحتطددددددده َطدددددددت٣ٛ  َػددددددده ت٘ ٚ دَددددددد١ أؾدددددددسادٙ 

 َعٝػتِٗ َٚٔ تِ إزساش ايتكدّ يًُدتُع.

ٜٚعد ايؿطداد اإلدازٟ َدٔ أ طدس ايتسددٜات ايدن            

تٛاخددد٘ ايددددٍٚ ايٓاَٝددد١ت  ٚعتاددد٢ باٖتُددداّ َتصاٜدددد  

َددٔ قبددٌ زهَٛاتٗددا ْاددسات يًُػددانٌ ا:قتؿدداد١ٜ     

ٚتدددسانِ ايددددٜٕٛ ارتازخٝددد١  ٚاطتؿدددا  َعدددد:ت      

دا٤ ايُٓددددددددددٛ ا:قتؿددددددددددادٟ  ٚتدددددددددددْٞ َعددددددددددد:ت األ

  3..2ٚاإلْتاخٝددددد١ و ايكطددددداع ايعددددداّ س ايطدددددايف    

3.2.) 

ؾايؿطدددددداد و ايتعًددددددِٝ ايعددددددايٞ تدددددددَ  يتهدددددداؾؤ        

ايؿسف ٚإٜؿاٍ َٔ : ٜطدتسل إ  ٚظدا٥ـ قٝادٜد١    

حبدددددددد١ أْٗدددددددِ َدددددددٔ ذٟٚ ايػدددددددٗادات ٚايع َدددددددات   

ٚايتكدددٜسات املستؿعدد١  نُددا إٕ ايؿطدداد و ايتعًددِٝ    

ٞ ايثدددس٠ٚ ايعدددايٞ تددددَ  يًُدددٛازد ايبػدددس١ٜ ايدددن ٖددد  

اذتكٝكٝدد١ يًُدتُعددات  إٕ ؾطددد ايتعًددِٝ ايعدددايٞ      

ؾًددٝظ َددٔ ؾا٥ددد٠ َددٔ ني:ف ارتددسظته ايددرٜٔ ٜددتِ      

قدِٗ ضٜٓٛات إ  ضٛم ايعٌُ و شتتًـ زتا:ت 

 (.8..2اذتٝا٠س ايد  

ٚايؿطاد ٜككٞ ع٢ً طُٛح أٚي٦و ايدساغبه و         

أدا٤ عٌُ خٝد ٜؤَٕٓٛ ب٘ ٚتعبٛا َٔ أخٌ اذتؿدٍٛ  

إٔ و ايؿطددداد قدددٝاع يًُٛاٖدددب ايدددن    عًٝددد٘ت نُدددا  

ٜتُتدددع بٗدددا٤ ادتدددادٕٚ َدددٔ ايػدددبا  ذٟٚ ايطُدددٛح       

ايٓدداؾع. ٚ: قُٝدد١ يًُٓددٛ املٗددين و َؤضطددات ترتْدد    

بطدددبب أٚخددداع ايؿطددداد  ؾايؿطددداد ٜددددَس اإلزطددداع    

بايداؾع١ٝ يد٣ أٚي٦و ايػبا  املتسُطده رتدَد١   

أٚطددداِْٗ بػدددسف َٚطدددؤٚي١ٝ. إٕ َدددٔ زؿدددٌ عًددد٢      

سغدد٠ٛ أٚ ايٛاضددط١ أٚ ايتصٜٚددس    ع َاتدد٘ بددايػؼ أٚ اي  

و أٟ ختؿدددـ  ضتطدددٍٛ يددد٘ ْؿطددد٘ َدددسازات ٚتهدددسازات    

ممازضدددد١ ٖددددرٙ األ  قٝددددات ايسد٦ٜدددد١ زتدددد٢ عٓدددددَا  

عتتددٌ نسضددٝات أٚ َٓؿددبات و َٛقددع عدداّ و ٚظٝؿدد١     

 .(8..2س ايد   عا١َ

نُا إٕ ايؿطداد و زتداٍ ايتعًدِٝ ٜػدهٌ عكبد١             

إٔ يًؿطداد  زكٝك١ٝ أَاّ اضتدداّ املٛازد بؿعاي١ٝت ٚ

أتسات ضًبٝات ع٢ً إَها١ْٝ ا:ْتؿداع بدايتعًِٝ ٚخٛدتد٘    

و نيٕ ٚازدددددددت ألْدددددد٘ ٜتعدددددددس  يتددددددٛؾ  املٓتددددددددات    

ٚارتددددَات ايتعًُٝٝددد١ ْٚٛعٝتٗدددا  ٚو ايٛقدددل ذاتددد٘   

ٜتعدداز  اْتػدداز ايؿطدداد َددع ايكددِٝ ٚايطددًٛنٝات      

ٜ ؿددددرت  بددددايتعًِٝ إٔ ٜػسضددددٗا و َٓتطددددبٝ٘   ايددددن 

 (.7..2سَٓا١ُ ايْٝٛطهٛ 

و ايتعًدِٝ  ٚؾُٝا ٜتعًدل بداْٛاع ايؿطداد اإلدازٟ            

ؾكد أغاز زد م ٚبٛاضدٕٛ بكٛيد٘ ، يكدد أتبتدل ضدت١       

( بًدداتت إٔ  .6أعٛاّ َٔ ايبسج ٚجتاز  أنثدس َدٔ س  

ايؿطاد و زتاٍ ايتعًِٝ يدٝظ زهدسات عًد٢ أٟ بًددت     

ٚيكدد نػددؿل ٚضددا٥ٌ اإلعدد ّ عددٔ ؾكددا٥  و نددٌ  

ض١٦ٝ زٝدج   َهإ  ضٛا٤ و ايبًدإ ارتاقع١ إلداز٠

ٜتكاقدددد٢ املٛظؿددددٕٛ د دددد ت شٖٝدددددات. أاددددا و بًدددددإ 

ايػدددددددس  ايدميكساطٝددددددد١ ايػٓٝددددددد١ ؾددددددد ٕ املؤضطدددددددات  

( بًددددات ٜعدددإْٛ َددددٔ   61ايتعًُٝٝددد١ و أنثدددس َددددٔ س  

ايػدددؼ األندددادميٞ ٚ اإلدازٟ  ٚ إٔ َدددا ٜٓؿدددل عًددد٢     

ايتعًدددِٝ َدددٔ ًَٝدددازات : ٜعدددادٍ ادتٗدددد املتُثدددٌ و   
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ات جتددداٙ تدددٛؾ  ايتعًدددِٝ يًدُٝدددع ٖٚدددٛ ٜػدددهٌ عا٥كددد   

تدددْٞ َطددت٣ٛ املعدداٜ  ايتعًُٝٝدد١ ٚ بايتددايٞ ٜددؤدٟ      

 ,Hallak)إ  تدددْٞ املطددت٣ٛ ايتعًُٝددٞ يًطًبدد١  

and Poisson, 2007, 25). 

ٚو دزاضدد١ اضتكؿددا١ٝ٥ اقددطًعل بٗددا َٓاُدد١             

ّ و خٓدٛ  نيضددٝا    2..2ايػدؿاؾ١ٝ ايدٚيٝد١ و عداّ    

نػددؿل عددٔ إٔ قطدداع ايتعًددِٝ ٖددٛ األنثددس تكددسزا   

ؿطددددداد  ٜٚهدددددٕٛ و املستبددددد١ ايثايثددددد١ عًددددد٢ بطدددددبب اي

َطدددت٣ٛ ايؿطددداد و قطاعدددات ارتدَددد١ ايعاَددد١. ٚو  

( َدٔ األضدس يددٜٗا  درب٠      ٪92بانطتإ  ٚخد إٔ س

أٚ عًدددِ عدددٔ ٚخدددٛد ايؿطددداد و ايتعًدددِٝ اذتهدددَٛٞ      

نُددا أقددست إٔ عًٝٗددا دؾددع زغددا٣ٚ َكابددٌ ايطددُاح       

ألبٓا٥ٗا ي يتسام بايتعًِٝ ايعداّ  ٚندإ َتٛضد     

(زٚبٝددددددددد١ سدٚ:ز أَسٜهدددددددددٞ 4081ملددددددددددؾٛعساملبًدددددددددؼ ا

 (.3.1  4..2(سَٓاُددد١ ايػدددؿاؾ١ٝ ايدٚيٝددد١   86س

ازتًل ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ تداْٞ   ٚو نٛيَٛبٝا 

أقددددٌ ْطددددب١ و ؾٗددددسع ايٓصاٖدددد١ ٚا:ضددددتكا١َ عًدددد٢    

(َؤضطدددددد١ زهَٛٝدددددد١ عا١َساملٓتددددددد٣   88َطددددددت٣ٛس

أْادددددددددددس ايددددددددددددساب :   4..2ايعددددددددددداملٞ يًتعًددددددددددددِٝ   

images/001ttp://unesdoc.unesco.org/

2/001202/120240e.pdf.) 

ٚتدددددددرنس سايْٝٛطدددددددهٛ( إٕ ايؿطددددددداد و َسزًددددددد١         

ايتعًِٝ ايعايٞ ٜتدر ْؿدظ أغدهاٍ ايػدؼ املٛخدٛد٠     

و ايتعًددِٝ ايعدداّ  ؾكددد تهدداتس عدددد ادتاَعددات ايددن   

تطتٗدف ايسب   ٚإؾدداز ايػدٗادات املصٜؿد١  ٚايػدؼ     

و ْادداّ اعتُدداد ايػددٗادات  ؾًكددد ازتؿددع َددث ت عدددد   

ادتاَعات اين تٛؾس غٗادات َصٜؿد١ عًد٢ اإلْرتْدل    

ّ. 4..2ّ ٚ ...2به عاَٞ  ..8( إ  ..2َٔس 

ّ  نػدددددددـ زرٝدددددددٕٛ بدددددددازشٕٚ و  5..2ٚو عددددددداّ 

ادتاَعدددات ارتاؾددد١ و أٚنساْٝدددا إٔ ْاددداّ اعتُددداد  

ايػددددٗادات ٚإؾددددداز ايرتا ددددٝـ و ْادددداّ ايتعًددددِٝ  

ايعدددددددايٞ  ُٖٚدددددددا أَدددددددسإ إيصاَٝدددددددإ بايٓطدددددددب١ إ     

( 175رتاؾددددد١ ايدددددن ٜبًدددددؼ عدددددددٖا س  ادتاَعدددددات ا

خاَعد١ و ٖددرا ايبًدد   ٜطددتدعٝإ غده ت َعٝٓددات َددٔ    

 (.7..2ايسغ٠ٛ سَٓا١ُ ايْٝٛطهٛ  

إٔ إ   (6..2عُدداد ايػددٝو داٚد عدداّس  ٚقددد أغدداز        

 يًتعًددِٝ ايؿطدداد اْتكددٌ  َددٔ إطدداز املسزًدد١ ايثاْٜٛدد١ 

إ  ادتاَعات  زت٢ ٚؾٌ إ  نًٝات ايطب  َٚدسد  

تدا ٌ احملطدٛب١ٝ ٚع قدات ايكسابد١    ذيو ٜعٛد إ  

َدددع ايع قدددات ادتاَعٝددد١  ٚتددددْٞ د دددٍٛ األضددداتر٠   

مما دؾدع إ  تطدسٜب األضد١ً٦  َٚدٓ  غدٗادات ملدٔ :       

ٜطددددتسكٗا  ؾكدددد ت عددددٔ تسغددددٝ  ايدددددٚا٥س األَٓٝدددد١     

ٚايتٓؿٝرٜدددد١ ملٓتطددددبٝٗا و ا:ْتطددددا  إ  ادتاَعدددد١ 

ٚايتددددسر َٓٗدددا زتددد٢ يدددٛ ناْدددل غدددٗاد٠ املٓطدددٛ       

 (.7.8  6..2ٚد  ابتدا١ٝ٥سدا

ٚبايٓطدددب١ يٛاقدددع ايؿطددداد بدددايُٝٔ ؾددد ٕ ايٛاقدددع              

املعددددداٜؼ ٜؤندددددد زكٝكددددد١ ٚخدددددٛد ايؿطددددداد اإلدازٟ  

باااطدد٘ ٚأغددهاي٘ املدتًؿدد١  ٖٚددرا َددا أغددازت إيٝدد٘       

(بعٓٛإ سايؿطاد 5..2دزاض١ عتٞ ؾاث ستطٔ س

و ايُٝٔ(ؾكددددددد أغددددددازت إ  إٔ ايػددددددسا٥  ايددددددث ح    

ٝدد١  عًدد٢ اضددتؿساٍ املطددتٗدؾ١ أ عددل  ٚبٓطددب عاي

ظداٖس٠ َٚطدت٣ٛ ايؿطداد و ايدُٝٔ  إذ بًػدل ْطدبت٘       

%( 91%(   تدِس 96يد٣ غسعت١ املدٛظؿه/املثكؿه س 

يددد٣ ؾ٦دد١ زخدداٍ األعُدداٍ. ٚزتدد٢ َددٛظؿٞ ادتٗددداش       

% 83املسنددددصٟ يًسقابدددد١ ٚاحملاضددددب١ ايددددرٜٔ اعتددددرب  

َددددِٓٗ إٔ ايؿطدددداد قددددد أؾددددب  ظدددداٖس٠ َطددددتؿس١ً.  

زٜدددد١ ايطددددًب١ٝ  ٚأغددددازت أٜكددددا إ  إٔ اياددددٛاٖس اإلدا 

األنثدددس اْتػدددازا و األخٗدددص٠ اذتهَٛٝددد١ و ايدددُٝٔ   

ٖٞ: عددّ ا:ْتاداّ و ايعُدٌ  ٚايٛاضدط١  ٚايسغد٠ٛ       

ٚايتبدددرٜس  ٚاهلددددز يًُددداٍ ايعددداّ سأْادددس: ايٓعُددداْٞ     

2..6  12.) 

ؾكددد ذنددست تكددازٜس َٓاُدد١ ايػددؿاؾ١ٝ ايدٚيٝدد١         

ايدددرٟ تٗدددتِ دزاضدددتٗا املطدددس١ٝ بكٝددداع ايؿطددداد و     

يعاّ َٚدد٣ اضدتػ ٍ ايٛظٝؿد١ ايعاَد١ َدٔ      ايكطاع ا

ايهطددب ايػدؿددٞ ت إ  إٔ َؤغددس َدددزنات   أخددٌ

 204ّ(  ٚس3..2عدداّ  206ايؿطداد و ايددُٝٔ ٚؾددٌ س 

عدداّ   206ّ(  ٚ س 5..2عدداّ  207ّ (  ٚس 4..2عدداّ 

ّ (ت زٝددددددج ازتًددددددل  7..2عدددددداّ  205ّ(  ٚس 6..2

ّ(  8..2عداّ   205ايرتتٝب ايطادع عػدس عسبٝدات ٚس  

( دٚيدد١  .18( عاملٝددات َددٔ أ ددايٞ س  713ٚايرتتٝددب س

 كدددعل يًدزاضددد١ زٝدددج ٜكدددٝظ ٖدددرا املؤغدددس دزخددد١ 
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 إدزاى ايؿطاد املٛخٛد و أٚضا  املطؤٚيه ايعاَه

 – 3..2ٚايطٝاضددٝهسَٓا١ُ ايػددؿاؾ١ٝ ايدٚيٝدد١    

2..8.) 

ٚيكدددد نػددددـ املطددد  ايددددٛطين األٍٚ يًؿطدددداد و         

( ايدددرٟ قاَدددل بددد٘ اهل٦ٝددد١ ايٛطٓٝددد١    8..2ايدددُٝٔ س

ٝا ملهاؾس١ ايؿطاد بايتعإٚ َع ايبٓو ايددٚيٞ  ايعً

( قك١ٝ ؾطداد  د ٍ ت تد١ أعدٛاّ     87.9عٔ ٚخٛد س

ّ ت ٚأغدداز املطدد  إ  إٔ  7..2( يًعدداّ 3932َٓٗددا س

قكدددداٜا ايؿطدددداد ٚؾكددددات يًدٗدددداش املسنددددصٟ يًسقابدددد١   

( قك١ٝ ؾطداد  1.2ّ بًػل س7..2ٚاحملاضب١ يًعاّ 

ٜا ( قكدا 6( قكد١ٝ َٓٗدا ٚس  11َهتػؿ١   ت إزاي١ س

ت ؾٝٗددا اإلداْدد١. ٚتٛقدد  اإلزؿددا٥ٝات ازتؿدداع عدددد   

ّ 6..2زا:ت ايؿطاد املهتػدؿ١ عدٔ ايعداّ ايطدابل     

( 6( قكددد١ٝ ت إزايددد١ س 75زٝدددج بًػدددل ايككددداٜا س  

قكدداٜا َٓٗددا ٚت اإلداْدد١ و قكدد١ٝ ٚازددد٠  ٚتطدداٚت  

ّ / 5..2قكددددددداٜا ايؿطددددددداد املهتػدددددددؿ١ يًعددددددداَه    

( قكدد١ٝ ت إزايدد١ قكددٝته  دد ٍ 1.2ّ بددد س7..2

ّ إ  احملهُدد١ ٚيف ٜددتِ أٟ إداْدد١  دد ٍ 5..2ايعدداّ 

(سأْادس   8..2ايعاّ ذاتد٘ س َٛقدع ايبٓدو ايددٚيٞ       

ايددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددساب : 

http://www.albankaldawli.org.) 

( ، إٕ تعًُٝٓددا 148  1997ٜٚددرنس ساملددد و           

تددزٜظ أؾدب    ادتاَعٞ بٛقع٘ ايسأٖ َٔ ٦ٖٝد١ اي 

غددد  قدددادز عًددد٢ تًبٝددد١ َطايدددب ارتُدددع  ٚو زايددد١  

اضدددتُساز ٚقدددع ٖدددرٙ اهل٦ٝددد١ عًددد٢ ٖدددرا املٓدددٛاٍ ؾددد ٕ 

تعًُٝٓددا ادتدداَعٞ ضددٛف ٜؿددب  أنثددس عدددّ قدددز٠       

 ع٢ً تًب١ٝ زاخات ارتُع،.

ٚقد أغاز ايػداع إ  إٔ ٖٓاى تدٖٛزات ندب ات و        

خاَعدد١ ؾددٓعا٤ يدد٘ أضددبا  عدٜددد٠ َٚسنبدد١  ٚضتددٔ   

ٝعدددات َطدددؤٚيٕٛ عٓٗدددا  َدددٔ بددده أضدددباب٘ ادتٗددداش      

اإلدازٟ غدد  املؤٖددٌ ٚتدددٖٛز أٚقدداع ٦ٖٝدد١ ايتدددزٜظ   

ٚتدٖٛز ايتعًِٝ و املددازع ٚغٝدا  ؾًطدؿ١ ايتعًدِٝ     

ٚغدددد  ذيددددو َددددٔ األضددددبا . ٚإٔ ادتاَعدددد١ تعدددداْٞ      

ندددث ات َددددٔ أَددددسا  ايكؿددددٛز ٚايتطددددٝب ٚايؿطدددداد  

اإلدازٟ  ٚقدددددددد ٚخٗدددددددٛا ايٓكدددددددد يتددددددددْٞ َطدددددددت٣ٛ    

ٚاقدددطسا  ايتٝدددازات ايؿهسٜددد١ و زدددسّ     املدسخدددات   

ادتاَعددد١  إقددداؾ١ إ  عدصٖدددا عدددٔ ايتػدددابو َدددع    

ارتُددددع  ددددازر أضددددٛازٖا بتٓدددداٍٚ َُٖٛدددد٘ ٚنيَايدددد٘    

ٚإغددداع١ املعسؾددد١ ٚا:ضدددتٓاز٠ ٚايعك ْٝددد١ و تكاؾتددد٘  

 (.7..2ٚقُٝ٘ سايػداع   

ٚٚؾكدددددات يٓتدددددا٥ذ ايدزاضددددد١ ايدددددن أعددددددٖا ْٚؿدددددرٖا       

ُاع١ٝ ٚحبٛح  ؾكد املسنص ايُٝين يًدزاضات ا:خت

أٚقدددسل  ايدزاضددد١ إٔ ضٝاضددد١ ايكبدددٍٛ و ايتعًدددِٝ    

ادتاَعٞ يف تهٔ ًَب١ٝ يسغبات ٚطُٛزدات ايطًبد١   

%( َٔ ع١ٓٝ ايطًب١ 5208املًتسكه بٗا  ؾتبه إٔ س

ناْل تسغدب و ختؿدـ أ دس غد  ايدرٟ ايتسكدل       

%( ؾكد  ايتسكدٛا بايتدؿدـ    4702ب٘  ٚإٔ ْطب١ س

%( َدددددٔ 83س ايددددرٟ ٜسغبدددددٕٛ بٗدددددا  نُدددددا إٔ ْطدددددب١ 

املكبددددٛيه و ايتدؿؿددددات ايددددن ٜسغبددددٕٛ بٗددددا ت     

قبدددددٛهلِ ٚؾدددددل ايػدددددسٚ  املطًٛبددددد١   بُٝٓدددددا ٜدددددس٣      

%( َددٔ غدد  املكبددٛيه و ايتدؿؿددات ايددن     2907س

ٜسغبْٛٗددددددا ٜددددددسٕٚ إٔ ذيددددددو ٜعددددددٛد إ  ايٛاضددددددط١    

 (. 6   .2.1ٚاحملطٛب١ٝس ؾسٝؿ١ ايثٛز٠   

ٚيكددددد نػددددـ ايتكسٜددددس ايؿددددادز عددددٔ ارًددددظ            

يتدطدددٝ  ايتعًدددِٝ إٕ شتايؿدددات خطددد١ُٝ   األعًددد٢

ٜستهبٗا بعض زؤضا٤ ادتاَعدات و تعدٝه املدزضده    

ٚاملعٝدددٜٔ ٚاملطدداعدٜٔت بطددسم َباغددس٠ َتددداٚشٜٔ     

بددريو ايكددٛاْه ٚايكددٛاب  األنادميٝدد١ إ  زددد     

تعددٝه بعددض املدزضدده بػددٗادات غدد  َعددرتف بٗدددا       

ٚغددد  َعاديددد١ َكابدددٌ زسَدددإ عػدددسات األغدددداف    

ٖددرٙ ايٛظددا٥ـ ٚاذتؿددٍٛ عًدد٢    املطددتسكه يػددػٌ  

ايرتقٝددددات ٚؾددددل املعدددداٜ  ٚايػددددسٚ  املعتُددددد٠. ٚإٕ     

َعادددددددددِ ادتاَعدددددددددات تؿتكدددددددددس إ  ايػدددددددددؿاؾ١ٝ و   

تعاَ تٗدددددا اإلدازٜددددد١ ٚتتعُدددددد تُٗدددددٝؼ ارددددددايظ     

ايعًُٝددددد١ ٚاألنادميٝددددد١ إقددددداؾ١ إ  عددددددّ ازدددددرتاّ 

ايتددددزر و األدا٤ اإلدازٟ ٖٚدددٛ َدددا ٜدددؤدٟ إ  غٝدددا     

ملتكددددَه : تٝددداز  َبددددأ ايتٓددداؾظ ايػدددسٜـ بددده ا  

األؾكدددددٌ   َػددددد ا إ  إٔ  ايكدددددػٛ  ا:ختُاعٝددددد١ 

نددث ات َددا تددتسهِ و ضٝاضدد١ ؾدداْعٞ ايكددسازات و     

ادتاَعددات  إلؾددداز قددسازاتِٗ ٖٚددٛ َددا ٜكددعـ َٗدداّ  

ٚظٝؿددد١ ايتعًدددِٝ ٚايبسدددج ايعًُدددٞ املستهدددص و قٛتددد٘  

 (.7..2ع٢ً ايًٛا٥  األنادمي١ٝساذتٝدزٟ   

http://www.albankaldawli.org/
http://www.albankaldawli.org/


` 

       89 

 

اذتٝددددددزٟ  عدددددٔ   ٚنػدددددـ ايتكسٜدددددس نُدددددا و          

اعتُدداد ادتاَعددات ايُٝٓٝدد١ ايطددبع يًرتقٝددات املايٝدد١ 

ألعكدددا٤ ٦ٖٝددد١ ايتددددزٜظ ٖٚدددٛ َدددا اعتدددربٙ ايتكسٜدددس 

 سقات ؾاقسات يًكٛاعد األنادمي١ٝ إ  اذتد ايدرٟ  

ٚؾدددددؿٗا بدددددارتطس ايكدددددادّ ايدددددرٟ ٜٗددددددد ايعًُٝددددد١    

ايتعًُٝٝدد١ ٚايبسثٝدد١ بسَتٗددا إذا َددا اضددتُس ايٛقددع   

 إٔ تًدددو ايرتقٝدددات عًددد٢ َدددا ٖدددٛ عًٝددد٘  َػددد ات إ  

( 587%( َددددٔ س4106املدايؿدددد١ َثًددددل َددددا ْطددددبت٘ س 

تسقٝدد١ اضددتسدتل ألعكددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتدددزٜظ و عدداّ     

ّ. ٚحبطب ايتكسٜس ؾ ٕ خاَع١ عددٕ ازتًدل   6..2

املستبددد١ األٚ  و إؾدددداز ايرتقٝدددات املدايؿددد١  تًٝٗدددا 

خاَعات زكسَٛت ٚؾدٓعا٤ ٚاذتدٜدد٠ ٚتعدص ٚذَداز     

ستبدددددددددددددددد١ ت ؾُٝددددددددددددددددا تدددددددددددددددداتٞ خاَعدددددددددددددددد١ إ  و امل  

 (.7..2األ  ٠ساذتٝدزٟ 

ٚنػدددددـ ارًدددددظ األعًددددد٢ يتدطدددددٝ  ايتعًدددددِٝ      

يس٥اض١ ايٛشزا٤ عدٔ إٔ إ دايٞ اإلْؿدام عًد٢      ايتابع

ارتدازر بًدؼ    ايط   ايُٝٓٝه املٛؾدٜٔ يًدزاضد١ و 

ٚ:زدد   .أيددـ زٜدداٍ 933ًَْٝٛددات ٚ 875ًَٝدداز ٚ 13

ايتكسٜددس إٔ تهًؿدد١ اإلْؿددام عًدد٢ ايطدد   املبعددٛته    

املاخطدت  ٚايددنتٛزاٙ    ضد١ ادتاَعٝد١ ٚدزاضد١   يًدزا

ٚاملٛؾدددٜٔ َددٔ شتتًددـ ادتٗددات اذتهَٛٝدد١  بًػددل      

دٚ:ز  ٚمتّثددٌ ٖددرٙ املبددايؼ    ًَٝددٕٛ 6507تهًؿددتِٗ 

األزؾددددد٠ املعتُددددد٠ و َٛاشْدددد١ اذتهَٛدددد١  نُددددا إٔ  

ادتداَعٞ ٚطايدب ايدزاضدات ايعًٝدا      ْؿدٝب ايددازع  

ّ ٜؿدٌ  8..2/ 7..2َٔ اإلْؿام يًعداّ ادتداَعٞ   

 ..6أيؿددددددددات ٚ 398دٚ:زاتت أٟ ًَٝددددددددٕٛ ٚ 6993إ  

 ٍ ٚقددددازٕ ايتكسٜددددس ذيدددو بٓؿددددٝب ايطايددددب و   .زٜدددا

ادتاَعددددات اذتهَٛٝدددد١ يددددٓؿظ ايعدددداّ ٚايددددرٟ تبًددددؼ  

ٚ  119تهًؿتد٘    599زٜدا:ت أٟ َدا ٜعدادٍ     851أيدـ 

دٚ:زات  ٚٚخد ايتكسٜس إٔ ٖٓاى ؾازقات نب ات بده َدا   

يٓٝددٌ ايػددٗاد٠   ٜٓؿددل عًدد٢ إعددداد ٚتاٖٝددٌ ايطايددب  

دتاَعٝددد١ و ادتاَعدددات اذتهَٛٝددد١ َٚتّٛضددد  َدددا     ا

ايددددازع و ايددددٍٚ   ٜٓؿدددل عًددد٢ ايطايدددب ايدددُٝين  

ٚدعددددا .ايؿدددددٜك١ ٚايػددددكٝك١ يٓٝددددٌ ْؿددددظ ايػددددٗاد٠ 

يًداَعددات إ  ايٛقددٛف   ايتكسٜددس ارًددظ األعًدد٢  

أَدداّ ذيددو بػٝدد١ املعادتدد١ ٚإؾدد ح ارتًددٌ  ؾُٝددا يددٛ  

املبدددايؼ أٚ خدددص٤ َٓٗدددا و عًُٝددددات     ضدددّدست ٖدددرٙ  

تٛضدددددددددٝع و ادتاَعدددددددددات ايكا٥ُددددددددد١   ايتطدددددددددٜٛس ٚاي

ختّؿؿددات خدٜددد٠ َٛا٤َدد١ ذتاخددات    ٚاضددتسداح

ارتُدددع ٜٚتطًابٗدددا ضدددٛم ايعُدددٌس ارًدددظ األعًددد٢ 

 (..3  9..2يتدطٝ  ايتعًِٝ   

ت إٜؿددداد  7..5/2..2 ددد ٍ ايعددداّ ايدزاضدددٞ ٚ      

( طايبددات يًدزاضدد١ و ارتددازر بتُٜٛددٌ زهددَٛٞ 572س

 ٛ ته عًدددد٢ باإلقدددداؾ١ إ  عدددددد َددددٔ ايطدددد   املبعدددد

زطا  ايتُٜٛدٌ ايكطدسٟ دٕٚ اإلعد ٕ عدٔ ايؿدسف      

املتازددد١ ٚإخدددسا٤ املؿاقددد١ً بددده املتكددددَه ٚبؿدددٛز٠   

( طايبدات إ  قا٥ُد١   17ؾسد١ٜ  نُا ت إقداؾ١ عدددس  

املبتعدددثه عًددد٢ زطدددا  ايتبدددادٍ ايثكددداو زغدددِ عددددّ 

ٚزٚد أردددا٥ِٗ قدددُٔ ايؿدددا٥صٜٔ ت نُدددا تدددبه َدددٔ     

ع٢ً َعدد:ت  ايتكسٜس  أْ٘ ت إٜؿاد ط   زاؾًه 

%( و ايثاْٜٛدددددد١ ايعاَدددددد١  75َتدْٝدددددد١ ٚأقددددددٌ َددددددٔ س 

( طايبدددددددات   ٚإٜؿددددددداد طددددددد   يدزاضددددددد١    42ٚيعدددددددددس

ختؿؿات ْاسٜد١ َتدٛؾس٠ بهثدس٠ ٚتددزع و  ٝدع      

( طايبددددات بتُٜٛددددٌ  .2ادتاَعددددات ايُٝٓٝدددد١ ٚيعدددددد س 

( طايبددات بتُٜٛددٌ قطددسٟس تكسٜددس  15زهددَٛٞ ٚعددددس

 (.7..2ادتٗاش املسنصٟ يًسقاب١ ٚاحملاضب١  

نتٛز ؾددداث عًدددٞ بوؾدددس٠ سٚشٜدددس  دٚيكدددد بددده ايددد      

ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبسدج ايعًُدٞ ايدُٝين(: إٕ قسابد١     

( طايب ٚطايب١ نداْٛا قدس١ٝ يًؿطداد ممدٔ     ..7س

ت ايت عددددب مبددددٓسِٗ ٚعسقًدددد١ ضددددؿسِٖ يًدزاضدددد١   

 ٚارتؿُٝاتٚنريو ممٔ زدتل هلِ اإلغها:ت 

ايػ  قا١ْْٝٛ يًُٛؾدٜٔ ٚبعكدِٗ أًُٖدل ًَؿداتِٗ    

املطددددتسكه ي بتعدددداح ٚذٖبددددل َددددٓسِٗ   ٖٚددددِ َددددٔ

آل دددددسٜٔ : تٓطبدددددل عًدددددِٝٗ ايػدددددسٚ  ايكاْْٛٝددددد١   

َكابددددٌ ايسغدددد٠ٛ ٚقددددد ٚخٗٓددددا بددددايتسكٝل و ٚاقعدددد١ 

تصٜٚدددس ٚتدددا٥ل ابتعددداح ايطددد   عًددد٢  ًؿٝددد١ تكسٜدددس 

( .56ادتٗدداش املسنددصٟ يًسقابدد١ ٚاحملاضددب١ يعدددد س    

طايبددددات  ٚقددددد قاَددددل ٚشاز٠ ايتعًددددِٝ ايعددددايٞ و عدددداّ  

( َدتُٗه بتصٜٚدس ٚتدا٥ل زرٝد١     9سّ ب زاي١ 5..2

إ  ارتدددددددازر َٚددددددداشايٛا زٖدددددددٔ    ا:بتعددددددداحيػدددددددس  

احملانُدد١ زتدد٢ ٚقددل إخددسا٤ ٖددرٙ ايدزاضدد١ سَٛقددع     

 (.6..2املؤمتس ْل  
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ٚقددد نػددـ تكسٜددس دتٓدد١ ايتعًددِٝ ايعددايٞ  دد ٍ           

شٜازتددددد٘ املٝداْٝددددد١ يًداَعددددد١ سع ( إٔ ْٝابددددد١ غدددددؤٕٚ    

كدسز  ايط   قد ا رتقل ْااّ ايكبٍٛ ٚايتطدٌٝ امل

يٓااّ ايتعًِٝ املٛاشٟ زٝدج ت قبدٍٛ طايدب بٓطدب١     

%( و نًٝدددد١ ايطددددب قطددددِ ايؿددددٝدي١ ٚت    74037س

قبددٍٛ طدد   بهًٝدد١ طددب األضددٓإ بٓطددب تؿددٌ إ      

%( ٚقبدددددٍٛ طددددد   و قطدددددِ املدتدددددربات تؿدددددٌ 73س

%( ٚقبدٍٛ طد     .6ْطبِٗ و ايثاْٜٛد١ ايعاَد١ إ س  

و قطدددِ ايسٜاقدددٝات بهًٝددد١ س ز ( بٓطدددب تؿدددٌ إ      

اخل   ٚؾُٝدددددا غتدددددـ ايٓاددددداّ ايعددددداّ  …%(37.54س

ٚخدت ايًد١ٓ  بإ ٖٓاى ا رتاقات يطٝاضد١ ايكبدٍٛ     

زٝددج ٚخدددت ايًدٓدد١ بددإ ٖٓدداى عددددات َددٔ ايطدد     

املكبدددددٛيه باملدايؿددددد١ يًٓطدددددب احملددددددد٠ َدددددٔ قبدددددٌ   

ارًظ األعًد٢ يًداَعدات  ٚٚؾكدا ينعد ٕ املٓػدٛز      

و ايؿسـ ايسر١ٝ ٚاين ع٢ً أضاض٘ ت ايتسدام  

  ٚتطدددددددٌٝ زغبدددددداتِٗ عًٝدددددد٘ و شتتًددددددـ ايطدددددد 

ادتاَعددددددات ايُٝٓٝدددددد١ َٚٓٗددددددا ادتاَعدددددد١سع(ستكازٜس  

(ت باإلقدددددداؾ١ إ  ٚخددددددٛد  7..2زتًددددددظ ايٓددددددٛا   

ايعدٜددد َددٔ املدايؿددات و ايتعٝٝٓددات ٚايتعًددِٝ عددٔ    

بعددد و َعاددِ ادتاَعددات ايُٝٓٝدد١ سأْاددس امل زددل      

 (. 6  5  4زقِ 

 ٚو دزاضدددد١ قدددداّ بٗددددا ؾسٜددددل َددددٔ املعٗددددد ايددددٛطين        

ّ  ملعسؾدد١ أتددس أ  قٝددات 8..2يًعًددّٛ اإلدازٜدد١ عدداّ 

ايٛظٝؿددد١ ايعاَددد١ و اذتدددد َدددٔ ايؿطددداد اإلدازٟ و    

ايددددُٝٔ  تٛؾددددًل ايدزاضدددد١ إ  إٔ َطددددت٣ٛ ايؿطدددداد 

%( ٚذا د:يد١  4205اإلدازٟ و ايٛظٝؿ١ ايعاَد١ بًدؼ س  

(  ٚقددد ازتًددل ٚشاز٠ 0.1.إزؿددا١ٝ٥ عٓددد َطددت٣ٛ س 

 َ كٝددداع ايؿطددداد  ايتعًدددِٝ ايعدددايٞ املسندددص األٍٚ و 

اإلدازٟ عًدددد٢ َطددددت٣ٛ ادتٗددددات اذتهَٛٝدددد١ ستددددٌ    

(  ٚاضتدساف  3025ايدزاض١  مبتٛضد  زطدابٞ بًدؼ س   

(  ٚتٛؾدددًل ايدزاضددد١ إ  إٔ أبدددسش   0852.َعٝدددازٟ س

أاا  ايؿطاد اإلدازٟ ممازضد١ و ايٛظٝؿد١ ايعاَد١    

و ايدددددددُٝٔ متثًدددددددل و: ايٛضددددددداط١  ٚاحملطدددددددٛب١ٝ     

تٓؿاذ َددٛازد ٚا:بتددصاش  ٚايعُٛيدد١  ٚا: ددت ع  ٚاضدد   

   8..2ايدٚي١  ٚايسغد٠ٛ  ٚايتصٜٚسسؾدازع ٚني دسٕٚ       

115- 121 .) 

( َٛظدددـ َدددٔ أعكدددا٤ ٦ٖٝددد١    .8نُدددا تدددبه إٔ س      

ايتددددزٜظ ٚاإلدازٜددده ممدددٔ بًػدددٛا ايطدددٔ ايكاْْٛٝددد١   

( َٛظؿددات َددٔ أعكددا٤ ٦ٖٝدد١   97يًتكاعددد ٚعددددِٖ س 

ايتدددددددزٜظ ٚاإلدازٜدددددده َتددددددٛؾه ٚيف ٜددددددتِ اختدددددداذ   

١ زٝدددداهلِت نُددددا تددددبه قٝدددداّ اإلخددددسا٤ات ايكاْْٛٝدددد

(زٜدداٍ َكابددٌ .40162091ادتاَعدد١ بؿددسف َبًددؼ س

تصٜٚددد ادتاَعدد١ باملٝدداٙ َددٔ َػددسٚع  ددازخٞ  دداف     

ّ 4..2 ددد ٍ ؾدددرت٠ ت تددد١ أغدددٗس ؾكددد  َدددٔ ايعددداّ 

عًددد٢ ايدددسغِ َدددٔ ٚخدددٛد نيبددداز تابعددد١ يًداَعددد١ غددد      

َطدددتػ١ً ٚندددإ باإلَهدددإ ا:ضدددتؿاد٠ َٓٗدددا ٚعددددّ    

إ باإلَهدددإ حتُٝدددٌ ارتصاْددد١ ايعاَددد١ بٓؿكدددات نددد   

تٛؾ ٖدددددددا ستكسٜدددددددس ادتٗددددددداش املسندددددددصٟ يًسقابددددددد١     

 (7..2ٚاحملاضب١  

( دٚ:ز 1.0452ٚو خاَعددد١ أ دددس٣ تدددبه ؾدددسف س     

َٔ زطا  ايٓؿك١ ارتاؾ١ َكابٌ دؾع ق١ُٝ ؾٛات  

ٖٛاتددـ غدؿدد١ٝ يددس٥ٝظ ادتاَعدد١ ٚغددسا٤ ٖٛاتددـ      

ْكايدددد١  نُددددا تددددبه قٝدددداّ قٝدددداد٠ ادتاَعدددد١ ب ضددددٓاد  

  ٝ ا١ْ يددبعض املكدداٚيه دٕٚ  َكدداٚ:ت األعُدداٍ ٚايؿدد

إخددددددسا٤ َٓاقؿدددددد١ عاَدددددد١  ٚدٕٚ أ ددددددر ايكددددددُاْات    

( زٜددداٍ .6403310.5ايكاْْٛٝددد١ ايهاؾٝددد١ ٚمببًدددؼ س 

ستكسٜددددددس ادتٗدددددداش املسنددددددصٟ يًسقابدددددد١ ٚاحملاضددددددب١   

2..6.) 

ٚو ادتاَعددددد١ سع ( تدددددبه ٚخدددددٛد ٚاقعددددد١ ا دددددت ع      

( ؾددددددٓؿات َددددددٔ األخٗددددددص٠ ٚايكبكددددددات   99مشًددددددل س

ػددددل ايكُٝدددد١ يتًددددو ٚاملطددددتًصَات ايطبٝدددد١ ٚقددددد بً

األؾددٓاف سباضددتثٓا٤ األؾددٓاف غدد  املطددعس٠( َبًددؼ   

(زٜددددا:ت  ٚاملددددتِٗ ؾٝٗددددا أَدددده شتددددصٕ  8088701.6س

نًٝددد١ طدددب األضدددٓإ ايطدددابل  نُدددا يدددٛز  قٝددداّ   

املطددؤٚيه ماَعدد١ سع ( بؿددسف ناَددٌ َطددتسكات  

ايػددددسن١ املؿدددد١ُُ  يًُدططددددات األٚيٝدددد١ يهًٝدددد١   

َه اهلٓدضددد١ ٚايطددددٚد  دٕٚ اضدددتكطاع َبًدددؼ ايتدددا    

عًدد٢ تًددو ايتؿدداَِٝ ٚاملدططددات بددايسغِ َددٔ إٔ    

ايعكددد املٛقددع بُٝٓٗددا ٜددٓـ عًدد٢ تكدددِٜ ايػددسن١     

املؿ١ُُ تاَه عًد٢ ايتؿداَِٝ ٚاملدططدات ضدازٟ     

املؿعٍٛ ملد٠ عػدس ضدٓٛاتسادتٗاش املسندصٟ يًسقابد١     

 (.7..2ٚاحملاضب١ 
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َٚٔ ٖٓا ؾ ٕ األَس ٜتطًب إخدسا٤ املصٜدد َدٔ                 

ُٝدد١ ٚاملٝداْٝدد١ ملعسؾدد١ ٚاقددع ايؿطدداد      ايدزاضددات ايعً

اإلدازٟ و َؤضطات ايتعًِٝ ايعدايٞ بػدهٌ عداّ ٚو    

ادتاَعددددددات ايُٝٓٝدددددد١ اذتهَٛٝدددددد١ بػددددددهٌ  دددددداف     

يتطددددًٝ  ايكدددد٤ٛ عًٝدددد٘ت ستاٚيدددد١ يًٛقددددٛف عًدددد٢     

زكٝكدد١ ٚخددٛد ٖددرٙ ايادداٖس٠ و ادتاَعددات ايُٝٓٝدد١  

 ه  ضدعٝات َدٔ ايبدازث   اٚعٛاًَٗ ااذته١َٝٛ ٚأااطٗ

اد اذتًدددٍٛ املٓاضدددب١ يًسدددد َدددٔ   يًُطدددا١ُٖ و إظتددد 

 اْتػازٖا.

بٓا٤ ع٢ً َا ضبل  ؾ ٕ َػه١ً ايدزاض١ تهُدٔ و         

و ادتاَعددددات  عددددسف عًدددد٢ أٖددددِ أاددددا  ايؿطددددادايت

َددٔ ٚخٗدد١ ْاددس زؤضددا٤ األقطدداّ  ايُٝٓٝدد١ اذتهَٛٝدد١ 

 .األنادمي١ٝ َٚدزا٤ إدازات ايعاًَه

  ٔ باإلخابدد١  ه د ٍ قٝدداّ ايبدازث   ضدٛف ٜددتِ ذيدو َدد

 ع٢ً ايتطاؤ:ت اآلت١ٝ:

َدددا أٖدددِ أادددا  ايؿطددداد و زتددداٍ ايكبدددٍٛ       .1

املُازضددد١ و ادتاَعدددات ايُٝٓٝددد١   ٚايتطددددٌٝ

اذتهَٛٝددد١ نُدددا ٜددددزنٗا زؤضدددا٤ األقطددداّ     

األنادميٝدددد١ َددددٔ أعكددددا٤ ٦ٖٝدددد١ ايتدددددزٜظ    

 َٚدٜسٚ اإلدازات ايعإًَٛ ؾٝٗا؟

َددددا أٖددددِ أاددددا  ايؿطدددداد و زتدددداٍ غددددؤٕٚ     .2

يطدد   ٚارتددسظته املُازضدد١ و ادتاَعددات    ا

ايُٝٓٝددد١ اذتهَٛٝددد١ نُدددا ٜددددزنٗا زؤضدددا٤     

األقطددددداّ األنادميٝددددد١ َدددددٔ أعكدددددا٤ ٦ٖٝددددد١   

 ايتدزٜظ َٚدٜسٚ اإلدازات ايعإًَٛ ؾٝٗا؟

َددا أٖددِ أاددا  ايؿطدداد و زتدداٍ ايتعٝٝٓددات   .3

ٚايرتقٝات األنادمي١ٝ ٚاإلدازٜد١ املُازضد١ و   

زنٗا ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ نُا ٜدد 

زؤضا٤ األقطاّ األنادمي١ٝ َٔ أعكا٤ ١٦ٖٝ 

 ايتدزٜظ َٚدٜسٚ اإلدازات ايعإًَٛ ؾٝٗا؟

يػدددؤٕٚ َدددا أٖدددِ أادددا  ايؿطددداد و زتددداٍ ا    .4

املُازضدددددد١ و ادتاَعددددددات  املايٝدددددد١ ٚاإلدازٜدددددد١  

ايُٝٓٝددد١ اذتهَٛٝددد١ نُدددا ٜددددزنٗا زؤضدددا٤     

األقطددددداّ األنادميٝددددد١ َدددددٔ أعكدددددا٤ ٦ٖٝددددد١   

 ؾٝٗا؟ ايتدزٜظ َٚدٜسٚ اإلدازات ايعإًَٛ

َددا أٖددِ أاددا  ايؿطدداد و زتدداٍ ايتدددزٜظ      .5

ٚايبسدددددج ايعًُدددددٞ املُازضددددد١ و ادتاَعدددددات    

ايُٝٓٝددد١ اذتهَٛٝددد١ نُدددا ٜددددزنٗا زؤضدددا٤     

األقطددددداّ األنادميٝددددد١ َدددددٔ أعكدددددا٤ ٦ٖٝددددد١   

 ايتدزٜظ َٚدٜسٚ اإلدازات ايعإًَٛ ؾٝٗا؟

ٖدددٌ تٛخدددد ؾدددسٚم ذات د:يددد١ إزؿدددا١ٝ٥ عٓدددد   .6

%( بددددده اضدددددتدابات أؾدددددساد   0.5.َطدددددت٣ٛ س

ٓدد١ زددٍٛ أٖددِ أاددا  ايؿطدداد اإلدازٟ و    ايعٝ

ادتاَعدددددات ايُٝٓٝددددد١ اذتهَٛٝددددد١ تعدددددص٣ إ    

َددتػ ات ايدزاضدد١ ٖٚٞ:سايٓددٛع ا:ختُدداعٞ     

ٚايه١ًٝ  ٚايٛظٝؿ١  ٚاملؤٌٖ ايتعًُٝٞ  ٚعددد  

 ضٓٛات ارترب٠(؟

   

 ٖدؾل ٖرٙ ايدزاض١ إ :     

حتدٜد أِٖ أادا  ايؿطداد و زتداٍ ايكبدٍٛ      .1

ٚايتطدددددٌٝ املُازضدددد١ و ادتاَعددددات ايُٝٓٝدددد١ 

اذتهَٛٝدددد١ نُددددا ٜدددددزنٗا زؤضددددا٤ األقطدددداّ  

األنادميٝددددد١ َدددددٔ أعكدددددا٤ ٦ٖٝددددد١ ايتددددددزٜظ  

 َٚدٜسٚ اإلدازات ايعإًَٛ ؾٝٗا.

حتدٜددد أٖددِ أاددا  ايؿطدداد و زتدداٍ غددؤٕٚ    .2

ايطددد   ٚارتدددسظته املُازضددد١ و ادتاَعدددات  

ايُٝٓٝدددد١ اذتهَٛٝدددد١ نُددددا ٜدددددزنٗا زؤضددددا٤  

ادميٝدددددد١ َددددددٔ أعكددددددا٤ ٦ٖٝدددددد١ األقطدددددداّ األن

 ايتدزٜظ َٚدٜسٚ اإلدازات ايعإًَٛ ؾٝٗا.

حتدٜددددددد أٖددددددِ أاددددددا  ايؿطدددددداد و زتدددددداٍ      .3

ايتعٝٝٓددات ٚايرتقٝدددات األنادميٝدد١ ٚاإلدازٜددد١   

املُازضدددد١ و ادتاَعددددات ايُٝٓٝدددد١ اذتهَٛٝدددد١   

نُددا ٜدددزنٗا زؤضددا٤ األقطدداّ األنادميٝددد١     

َددٔ أعكددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتدددزٜظ َٚدددٜسٚ اإلدازات    

 ا؟ايعإًَٛ ؾٝٗ

حتدٜدددد أٖدددِ أادددا  ايؿطددداد و زتددداٍ ايػدددؤٕٚ     .4

املايٝدد١ ٚاإلدازٜدد١ املُازضدد١ و ادتاَعددات ايُٝٓٝدد١     

اذتهَٛٝدددددد١ نُددددددا ٜدددددددزنٗا زؤضددددددا٤ األقطدددددداّ    
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األنادميٝدد١ َددٔ أعكددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتدددزٜظ َٚدددٜسٚ 

 اإلدازات ايعإًَٛ ؾٝٗا؟

حتدٜددد أٖددِ أاددا  ايؿطدداد و زتدداٍ ايتدددزٜظ      .5

 َ عددات ايُٝٓٝدد١ ٚايبسددج ايعًُددٞ املُازضدد١ و ادتا

اذتهَٛٝدددددد١ نُددددددا ٜدددددددزنٗا زؤضددددددا٤ األقطدددددداّ    

األنادميٝدد١ َددٔ أعكددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتدددزٜظ َٚدددٜسٚ 

 اإلدازات ايعإًَٛ ؾٝٗا؟

َعسؾددد١ َدددد٣ ٚخدددٛد ؾدددسٚم ذات د:يددد١ إزؿدددا١ٝ٥     .6

%(  بدددده اضددددتدابات أؾددددساد  0.5.سعٓددددد َطددددت٣ٛ 

ايعٝٓددددد١ زدددددٍٛ أٖدددددِ أادددددا  ايؿطددددداد اإلدازٟ و   

إ  َدتػ ات  ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ تعدص٣  

ايٓٛع  ْٚدٛع ايهًٝد١  ٚيٛظٝؿد١ اذتايٝد١  ٚاملطدت٣ٛ      

 ارترب٠( ايتعًُٝٞ  ٚضٓٛات

     

 تهُٔ أ١ُٖٝ ايدزاض١ ؾُٝا ًٜٞ: 

تبؿد  ايكددا٥ُه عًد٢ ايتعًددِٝ ايعدايٞ َٚتدددرٟ     .7

زٟ و ادتاَعدددددات ايكدددددساز باادددددا  ايؿطددددداد اإلدا 

  َٚددددددد٣ اغددددددرتانٗا َددددددع  ايُٝٓٝدددددد١ اذتهَٛٝدددددد١

ات اذتهَٛٝددد١ األ دددس٣ َدددٔ زٝدددج ٚخدددٛد   املؤضطددد

   ٚمبدددددداطس ايؿطددددداد اإلدازٟ ٚدٚزٙ و  اياددددداٖس٠

ايككددددا٤ عًدددد٢ تهدددداؾؤ ايؿددددسف  ٚتدددددَ  املددددٛازد     

ايبػددددددددس١ٜ ايددددددددن تعتددددددددرب ايثددددددددس٠ٚ اذتكٝكٝدددددددد١    

خددسا٤ات   ملطدداعدتِٗ عًدد٢ اختدداذ اإل يًُدتُعددات

 .املٓاضب١ ملٛاخ١ٗ ايااٖس٠

يًدٗدددات اذتهَٛٝددد١ ذات ايؿددد١ً    تكددددّ َطددداعد٠  .8

طدددددؤٚي١ عدددددٔ َهاؾسددددد١ ايؿطددددداد َٚدددددٔ تًدددددو   ٚامل

ادتٗدددات سادتٗددداش املسندددصٟ يًسقابددد١ ٚاحملاضدددب١   

ايًدٓد١ ايٛطٓٝدد١ ايعًٝدا ملهاؾسدد١ ايؿطداد   ْٚٝابدد١    

األَدددٛاٍ ايعاَددد١   ٚٚشاز٠ ارتدَددد١ املدْٝددد١   ٚٚشاز٠   

املايٝددددددد١  ٚٚشاز٠ ايتعًدددددددِٝ ايعدددددددايٞ  ٚادتاَعدددددددات   

ايُٝٓٝددد١ ذاتٗدددا( نْٛٗدددا متددددِٖ بٓتدددا٥ذ عًُٝددد١    

:ضددددددتعا١ْ بٗددددددا ٚا:ضددددددتؿاد٠ َٓٗددددددا و     ميهددددددٔ ا

ايددددددتدًـ َددددددٔ ٖددددددرٙ ايادددددداٖس٠ أٚ اذتددددددد َددددددٔ   

 اْتػازٖا.

تػهٌ زدس أضاع يًدزاضات املطتكب١ًٝ املتعًك١  .9

بتطددددددٛز ظدددددداٖس٠ ايؿطدددددداد اإلدازٟ و َؤضطددددددات   

ايتعًددِٝ ايعددايٞ ايُٝٓٝدد١ َٚددٔ قددُٓٗا ادتاَعددات 

 اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ.

تطدددددِٗ و ْػدددددس تكاؾددددد١ ايٓصاٖددددد١ ٚايػدددددؿاؾ١ٝ و   ..1

عُددٌ اإلدازٟ و شتتًددـ املؤضطددات ايتعًُٝٝدد١     اي

ٚتػدددٝ  األؾهددداز ايتكًٝدٜددد١ ٚاملؿددداِٖٝ ارتاط٦ددد١     

يدددد٣ ايكٝدددادات األنادميٝدددد١ ٚاإلدازٜددد١ ٚاألؾددددساد    

ايتددابعه هلددا ٚا:ْتكدداٍ بٗددا إ  َسزًدد١ ايتطددٜٛس  

 ٚايتسدٜج.

اذتددددٚد املهاْٝددد١: ادتاَعدددات ايُٝٓٝددد١ اذتهَٛٝددد١  .11

باعتبازُٖددددا عا٤ ٚعدددددٕ( ممثًدددد١ مدددداَعن سؾددددٓ

األقدددّ َددٔ زٝددج ايتاضددٝظ  ٚاألنددرب َددٔ زٝددج  

اذتددددِ  ٚايٓدددٛا٠ األٚ  إلْػدددا٤ بكٝددد١ ادتاَعدددات 

 ٚاين ناْل عباز٠ عٔ نًٝات ؾسع١ٝ تابع١ هلا.

زؤضا٤ األقطاّ األنادمي١ٝ َٔ  اذتدٚد ايبػس١ٜ: .12

أعكدددا٤ ٦ٖٝددد١ ايتددددزٜظ و ادتاَعدددات ٚايهًٝدددات   

ت ايعددددددداًَه ستدددددددٌ ايدزاضددددددد١. َٚددددددددٜسٚ اإلدازا 

 بادتاَعات ٚايهًٝات ستٌ ايدزاض١.

اذتدددددٚد ايصَٓٝدددد١:  تكتؿددددس ايدزاضدددد١ عًدددد٢ َددددا       .13

ٜتؿٛزٙ سٜدزن٘( أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ زؤضدا٤  

األقطددددددداّ األنادميٝددددددد١ َٚددددددددزا٤ اإلدازات عدددددددٔ    

ايؿطددددددداد اإلدازٟ و ادتاَعدددددددات  /أغدددددددهاٍأاا 

ايُٝٓٝددد١ اذتهَٛٝددد١ ٚقدددل إخدددسا٤ ايدزاضددد١ بػدددض  

ٜٔ ذيدددو ايتؿدددٛز  ٚقدددد ت ايٓادددس عدددٔ شَدددٔ تهدددٛ

إخسا٤ ٖرٙ ايدزاض١   ٍ ايؿؿٌ ايدزاضدٞ األٍٚ  

 ّ..9/2.1..2َٔ ايعاّ ادتاَعٞ 

و قدددددددد٤ٛ أٖددددددددداف ايدزاضدددددددد١ ٚأضدددددددد٦ًتٗا ت       

املددددٓٗذ ايٛؾددددؿٞ املطددددسٞ.  هاضددددتدداّ ايبددددازث

اٚيد١ ايبسثٝد١   ٚميهٔ تعسٜـ ٖرا املٓٗذ باْ٘ ،احمل

املٓا١ُ يٛؾـ ٚحتًٝدٌ ايٛقدع ايدسأٖ ياداٖس٠      

َعٝٓددد١ت باضدددتدداّ املعًَٛدددات ايهُٝددد١ ٚايهٝؿٝددد١  

املٓاضب١ اين تؤدٟ إ  ؾِٗ طبٝعتٗا تدِ ؾدٝاغ١   
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اضتٓتاخات ع١ًُٝ تطاعد ع٢ً نػـ ايػُٛ  

احملددٝ  بٗددا ٚايددرٟ ٜكددٛد بدددٚزٙ إ  زددٌ املعكدد١ً  

املتعًكدددددددددددددد١ بٗددددددددددددددرٙ ايادددددددددددددداٖس٠، سعبٝدددددددددددددددات  

(.  ٜٚتُٝددص املدٓٗذ ايٛؾددؿٞ  .22  1997سٕٚ ٚأ د 

بايػددددُٛي١ٝ و تٓدددداٍٚ ايدزاضددددات  َددددع ايرتنٝددددص 

ع٢ً  ع َعًَٛات عٔ َٛقٛع َعه ٚؾدل إطداز   

ستددددددد. ٚغايبدددددات َدددددا تهػدددددـ ْتدددددا٥ذ ايدزاضدددددات   

ايٛؾددؿ١ٝ عددٔ َصٜددد َددٔ املػدده ت ايهآَدد١ ايددن    

حتتددار إ  حبدددج  َٚددٔ ٖدددرا املٓاددٛز ؾددد ٕ املدددٓٗذ    

ايبسددج ايعًُددٞ ٚ: ميهددٔ ايٛؾددؿٞ َٗددِ خدددات و 

ا:ضددتػٓا٤ عٓدد٘ و األحبدداح املٝداْٝدد١ س ايه يددد٠     

 (.13  1999ٚخٛد٠  

Research Population)(

ٜتهددددٕٛ زتتُدددددع ايدزاضددددد١ َددددٔ  ٝدددددع زؤضدددددا٤        

األقطاّ األنادمي١ٝ َٚدزا٤ اإلدازات ايعداًَه و  

خددددداَعن ؾدددددٓعا٤ ٚعددددددٕ ٚايدددددرٜٔ َدددددا ٜصايدددددٕٛ      

زضددٕٛ َٗدداَِٗ ٚقددل إخددسا٤ ايدزاضدد١ اذتايٝدد١     ميا

دٕٚ غ ٖدددددِ ممدددددٔ ضدددددبل ٚإٔ تٛيدددددٛا َٛاقعدددددات  -

مماتًددد١. ٚقددددد بًددددؼ ايعدددددد اإل ددددايٞ يًُدتُددددع  

( ز٥ددٝظ قطددِ  2.9( ؾددسداتت َددِٓٗ س 437األؾددًٞ س

( 23(نًٝددددد١ ٚ س38أندددددادميٞ  َدددددٛشعه عًددددد٢ س 

( نًٝددد١ تطبٝكٝددد١ت ٚ بًدددؼ   15نًٝددد١ إْطدددا١ْٝ ٚس 

( َددٜس إداز٠  228ازاتسايعدد اإل ايٞ ملددزا٤ اإلد 

( َدددزا٤ يهددٌ نًٝدد١  تابعدد١ يًددداَعته   6بٛاقددع س

 ستٌ ايدزاض١.

sample

متثًل ع١ٓٝ ايدزاض١ و أ تٝداز عٝٓد١ عػدٛا١ٝ٥ َدٔ          

ايهًٝات ايع١ًُٝ ٚايٓاس١ٜ بادتداَعته ستدٌ ايدزاضد١    

ُٖٚددا خدداَعن ؾددٓعا٤ ٚعدددٕ ٚقددد بًددؼ  عدددد ايهًٝددات      

( ز٥دددددددٝظ قطدددددددِ 98( نًٝددددددد١  تكدددددددِ س12س املدتددددددداز٠

( َدددددٜس إداز٠  يٝؿددددب  إ ددددايٞ عدددددد  72أنددددادميٞ  س

( ؾدسدات  َدٛشعه عًد٢    .17أؾساد ايع١ٓٝ ستٌ ايدزاضد١ س 

     ٍ  (1سايهًٝدددات املدتددداز٠ ٚنُدددا ٖدددٛ َٛقددد  و ادتددددٚ

 اآلتٞ: 

اَعن ؾٓعا٤ م تٛشٜع زدِ ايع١ٓٝ ٚؾكات يًهًٝات ٚعدد األقطاّ األنادمي١ٝ َٚدزا٤ اإلدازات (1سخدٍٚ 

 ٚعدٕ:

أضِ 
ادتاَ

 ع١

أضِ 
ايهًٝ

٠ 
ْٛع 

 ايه١ًٝ
عدد 
األقط
 اّ 

َدزا٤ 
اإلدازا

 ت 
أضِ 

عدد  ْٛع ايه١ًٝ أضِ ايه١ًٝ ادتاَع١
 األقطاّ 

َدزا٤ 
 اإلدازات 

خاَع
 ٠

ؾٓعا
٤ 

ن١ًٝ 
اآلدا
  

عًّٛ 
إْطاْ

١ٜ 
11 6 

خاَع١ 
 عدٕ

 -ايرتب١ٝ 
 عدٕ

عًّٛ 
 6 12 إْطا١ْٝ

ايرتب
 ١ٜ

ؾٓعا
٤ 

عًّٛ 
إْطاْ

ٜ١ 
ايعًّٛ  6 11

 اإلداز١ٜ
عًّٛ 

 6 4 إْطا١ْٝ

ن١ًٝ 
ايتدا

 ز٠

عًّٛ 
إْطاْ

١ٜ 
ن١ًٝ  6 5

 اآلدا 
عًّٛ 

 6 .1 إْطا١ْٝ

ايًػا
 ت

عًّٛ 
إْطاْ

١ٜ 
ن١ًٝ  6 3

 ا:قتؿاد
عًّٛ 

 6 5 إْطا١ْٝ

ن١ًٝ 
ايصزاع

٠ 

عًّٛ 
تطبٝ
 ق١ٝ

ايطب  6 8
 ايبػسٟ

عًّٛ 
 6 15 تطبٝك١ٝ
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ن١ًٝ 
اهلٓد
 ض١

عًّٛ 
تطبٝ
 ق١ٝ

ن١ًٝ  6 6
 اهلٓدض١

عًّٛ 
 6 8 تطبٝك١ٝ

اإل ايٞ 
دتاَع١ 
 ؾٓعا٤

 54 اإل ايٞ دتاَع١ عدٕ 36 44
36 

ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ 
َٔ أ ايٞ 
عدد األقطاّ 

ماَع١ 
ؾٓعا٤ 
ٚعددٖا 

( قطِ .11س
 ( إداز1.8.٠ٚس

4.% 3303
% 

ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ َٔ أ ايٞ 
عدد األقطاّ ماَع١ عدٕ 

( قطِ 99ٚعددٖا س
 ( إداز٠..12س أنادميٞ ٚ

54055% 3.% 

ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ 
ين ايٞ ايعاّ 

 يًداَعته
4608
9% 

3105
8% 

///////////////////////////////////////////////////
///////////////// 

 

 

 

(ؾسدات ايؿاذت١ .17اغتًُل ع١ٓٝ ايدزاض١ ع٢ًس

( اضدددددتبا١ْ ؾكددددد   عًددددد٢  .16يًتسًٝدددددٌ َٓٗدددددا س

ف ختؿؿدددددداتِٗ َٚددددددؤٖ تِٗ ايعًُٝدددددد١   ا ددددددت 

ٚزتددبِٗ األنادميٝدد١ َٚددٛاقعِٗ ايكٝادٜدد١  ٚؾُٝددا    

ًٜٞ ٚؾؿات ألؾساد عٝٓد١ ايدزاضد١ زطدب املدتػ ات     

املطدددددتك١ً  ٚذيدددددو بعدددددد إٔ ت  دددددع ايبٝاْدددددات    

ٚاملعًَٛات عٔ ع١ٓٝ ايدزاض١ َدٔ  د ٍ ايبٝاْدات    

 ٛ ازد٠ َددددددٔ املطددددددتدٝبه  أْاددددددس  ايػدؿدددددد١ٝ ايدددددد

:ايتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددايٞ(2سادتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٍٚ

 

تٛشٜع ع١ٓٝ ايدزاض١ زطب املتػ ات املطتك١ً بعد  ع ايبٝاْات ايػدؿ١ٝ َٔ املطتدٝبه سٕ  (2ٍ سخدٚ

=16.) 

 ارُٛع ايٓطب١ % ايتهساز َطتٜٛات٘ املتػ  ّ

ايٓٛع  1
 سادتٓظ(

 %..8.0 128 ذنس
 %..2.0 32 أْث٢ %..1

 ايه١ًٝ 2
 %..650 1.4 إْطا١ْٝ

 %..350 56 تطبٝك١ٝ %..1

يٛظٝؿ١ ا 3
 اذتاي١ٝ

 %58013 93 ز٥ٝظ قطِ أنادميٞ
 %41088 67 َدٜس إداز٠ يًعاًَه %..1

 املؤٌٖ ايعًُٞ 4

 %5063 .1 أقٌ َٔ خاَعٞ

1..% 
خاَعٞسبهايٛزٜٛع/يٝ

 %26088 42 ضاْظ(

دبًّٛ عايٞ بعد 
 %3075 6 ايبهايٛزٜٛع

 %5063 9 َاخطت 
 %58013 93 دنتٛزاٙ %..1

٠ ارترب 5
 اإلداز١ٜ

 %.3705 .6 ( ضٓٛات 5 -1س
 %24038 39 ( ضٓٛات.1 -6س %..1

 %.2205 36 ( ضٓٛات15- 11س
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 %15063 25 ؾانثس 16

 

 

  :عًدد٢ َددا   هَددٔ  دد ٍ اطدد ع ايبددازث   ْددٛع األدا٠

نتدددب و َٛقدددٛع ايؿطددداد اإلدازٟ َدددٔ دزاضدددات     

    ٖ ذ ايبسدج  ٚأحباح ٚع٢ً بعدض َدا نتدب و َٓدا

ايرتبٟٛ ْٚاسات يطبٝع١ أٖداف ايدزاض١  تدبه يد٘   

إٔ ا:ضددتبا١ْ ٖددٞ األدا٠ ايددن ميهددٔ اضددتدداَٗا     

دتُددددع ايبٝاْددددات ٚاملعًَٛددددات ٚايددددن تٗدددددف إ      

 اإلخاب١ ع٢ً أض١ً٦ ايدزاض١.

  ؾدددددددم األدا٠)(Validity:  هاعتُددددددد ايبددددددازث 

ايؿدددددم املٓطكددددٞ ندطدددد٠ٛ أٚ  يًتسكددددل َددددٔ 

قدٗا عًد٢ زتُٛعد١ َدٔ     ؾدم األدا٠  ٚذيدو بعس 

احملهُدددددددددددده املتدؿؿدددددددددددده و إداز٠ ايتعًددددددددددددِٝ 

ادتددددداَعٞ  ٚاإلداز٠ ايرتبٜٛددددد١ ٚأؾدددددٍٛ ايرتبٝددددد١     

ٚايكٝددداع ٚايتكدددِٜٛ  ٚاإلزؿدددا٤ ايرتبدددٟٛ  ٚعًدددِ  

ايٓؿظ  ٚايًػ١ ايعسب١ٝ  َٚٓاٖذ ٚطسم ايتددزٜظ  

بعدددد َددٔ ادتاَعددات ايُٝٓٝدد١ اذتهَٛٝدد١ ٚ اؾدد١  

 خاَع١ ؾٓعا٤  ٚتعص  ٚعدٕ ٚزكسَٛت.

 ت األدا٠تبددا (Reliability) يًتسكددل َددٔ تبددات :

طددسٜكته  هاألدا٠ سا:ضددتبا١ْ( اضددتددّ ايبددازث  

ايطسٜكدددددد١ األٚ : متثًددددددل و َعسؾدددددد١ ا:تطددددددام  

ايدددددددا ًٞ ٚذيددددددو باضددددددتدسار َعاَددددددٌ سأيؿددددددا     

( دتُٝدددع Cronpach's Alphaنسْٚبدددا)( س

زتددا:ت األدا٠  زٝددج بًػددل قُٝدد١ ايثبددات ايهًٝدد١  

ٚايطسٜكدد١ ايثاْٝدد١: ( ٖٚددٞ قُٝدد١ َستؿعدد١   093.س

 Spearmanاضددتددّ َعاديدد١ ضددب َإ بددسٕٚ  

Brawn)  ٚيتؿددددددددددسٝ  ايثبددددددددددات ايٓؿددددددددددؿٞ أ )

ايتدص٥دددد١ ايٓؿددددؿ١ٝ  ٚقددددد بًػددددل قُٝدددد١ ايثبددددات     

( ٖٚٞ قُٝد١ َستؿعد١ أٜكدات  ٚنُدا     .09.ايه١ًٝ س

 (.3( ٚس2ٖٛ َٛق  و املًسكه س

   :بعدددددد ا:ْتٗدددددا٤ َدددددٔ  ايؿدددددٛز٠ ايٓٗا٥ٝددددد١ يددددد دا٠

رتزات احملهُده  أؾدبسل   ع٢ً َك ايتعدٌٜ بٓا٤ 

األدا٠ و ؾددددٛزتٗا ايٓٗا٥ٝدددد١ بعددددد حتهددددِٝ ؾدددددم  

 ٛ ( ؾكددس٠ 64ٕ َددٔ ساحملتدد٣ٛ َٚعسؾدد١ ايثبددات  تتهدد

 هزتدددددا:ت  قددددداّ ايبدددددازث  الدددددظتتدددددٛشع عًددددد٢ 

 بتطبٝكٗا  زٝج ازتٛت ع٢ً قطُه ُٖا:

ايكطدددددِ األٍٚ: ٜٚتهدددددٕٛ َدددددٔ زضددددداي١ ايتػطٝددددد١     

املٛخٗدددددد١ إ  املطددددددتدٝب  ٚؾددددددؿس١ املعًَٛددددددات   

١  نُددددددا اغددددددتًُل عًدددددد٢ َددددددتػ ات   ايػدؿددددددٝ

ايدزاضددد١  ٚبعدددض ايتعسٜؿدددات ألٖدددِ املؿدددطًسات 

 ايٛازد٠ و ا:ضتبا١ْ.

ايكطِ ايثاْٞ: ٖٚٛ أدا٠ ا:ضتبا١ْ ايدن اغدتًُل    

( ؾكددس٠ بؿددٛزتٗا ايٓٗا٥ٝدد١ َٛشعدد١ عًدد٢   64عًدد٢ س

 اآلتٞ:   (3سمثا١ْٝ زتا:ت  نُا و ادتدٍٚ

 ( 3خدٍٚ س

 يٓٗا١ٝ٥ ع٢ً زتا:ت ايدزاض١تٛشٜع ؾكسات األدا٠ و ؾٝػتٗا ا 

 زتدددددددددددددددددددددددداٍ ايدزاض١ ّ
عدد 

 ايؿكسات
تستٝب 
 ايؿكسات

 9  - 1 9 زتاٍ ايكبٍٛ ٚايتطدٌٝ 1
 15 – .1 6 زتاٍ غؤٕٚ ايط   ٚارتسظته 2

زتاٍ ايتعٝٝٓات ٚايرتقٝات  3
 29 – 16 14 األنادمي١ٝ ٚاإلداز١ٜ

 46 – .3 17 ١زتاٍ ايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلدازٜ 4
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زتاٍ اإلداز٠ األنادمي١ٝ  5
 64 – 47 18 سايتدزٜظ ٚايبسج ايعًُٞ(

 ///////// 64 اإل ايٞ

      

   

ٚؾُٝدددا ٜتعًدددل بطسٜكددد١ ا:ضدددتداب١ ؾكدددد ناْدددل  

( One response questionsأزادٜدددد١ س 

غتتدداز َٓٗددا املطددتدٝب َددا ٜتؿددل ٚٚخٗدد١ ْاددسٙ       

ٔ الط١ ٚؾكات ملكٝاع يٝهست ارتُاضٞ ٚاملهٕٛ َ

بدا٥ٌ أَاّ نٌ ؾكس٠ َٔ ؾكسات ا:ضدتبا١ْ ٖٚدرٙ   

ايبددددا٥ٌ ٖدددٞ: سعايٝددد١ خددددا  ٚعايٝددد١  َٚتٛضدددط١  

ٚقعٝؿ١  ٚقعٝؿ١ خدا(  ٚهلا الظ قدِٝ زقُٝد١   

 (.1،2،3،4،5َتدزخ١ ع٢ً ايتٛايٞس

 

َدددٔ ؾددددم أدا٠ ايدزاضددد١    هبعدددد تاندددد ايبدددازث  

ل ادتاْددب املٝددداْٞ يًدزاضدد١ بتطبٝدد باتٗددا قاَدداٚت

عًددددد٢ ايعٝٓددددد١ األضاضددددد١ٝ يًدزاضددددد١  و ايؿؿدددددٌ   

ايدزاضدددددددددددددٞ األٍٚ َدددددددددددددٔ ايعددددددددددددداّ ادتددددددددددددداَعٞ  

 ّ   ٚؾكات يًدطٛات ايتاي١ٝ:.9/2.1..2

باضتدسار َرنس٠ زر١ٝ َٔ  هقاّ ايبازث .1

نًٝددد١ ايرتبٝددد١ ؾدددٓعا٤   ٚأ دددس٣ َدددٔ ْٝابددد١   

َدددٔ   إ ز٥اضددد١ ادتاَعددد١ يًدزاضدددات ايعًٝدددا     

و  هعدددددإٚ َدددددع ايبدددددازث  ُٜٗددددد٘ األَدددددس بايت 

 تطبٝل ايدزاض١ املٝدا١ْٝ.

ٚقدددددد  ( ْطدددددد١ َددددٔ األدا٠.  .17ت تٛشٜددددع س  .2

َددٓ  نددٌ َطددتدٝب ؾسؾدد١ ملددد٠ ت تدد١ أٜدداّ   

ي ضددتداب١ ٚإعدداد٠ ايٓطددد١ املطدد١ًُ إيٝددد٘..     

( 165ٚقددددد نددددإ ايعا٥ددددد ممددددا ت تٛشٜعدددد٘ س 

( ْطددددد١ يعدددددّ    5ْطددددد١ اضددددتبعد َٓٗددددا س    

انتُدددددداٍ ا:ضددددددتداب١ ٚعدددددددّ ؾدددددد زٝتٗا   

تسًٝددٌ اإلزؿددا٥ٞ  ٚأؾددب  أ ددايٞ عدددد   يً

( .16ايٓطددو ايكابًدد١ يًتسًٝددٌ اإلزؿددا٥ٞ س

%( َٔ أ دايٞ ايٓطدو   94012ْطد١ بٓطب١س

اين ت تٛشٜعٗا ع٢ً أؾساد ايعٝٓد١ األضاضد١ٝ   

 يًدزاض١. 

َدددددٔ  هبًدددددؼ زتُدددددٛع َدددددا اضدددددتعادٙ ايبدددددازث    .3

( .16ا:ضدددددددتبٝاْات ايؿددددددداذت١ يًتسًٝدددددددٌ س   

 اضتبٝإ َٛشع١ ع٢ً ايٓسٛ ايتايٞ: 

        ؾ٦د١ زؤضدا٤ األقطداّ األنادميٝد١ َدٔ أعكدا٤ ٦ٖٝدد١

%( 94098ٚميثٌ ْطب١ س  اضتبا١ْ( 93ايتدزٜظ: س 

َٔ إ ايٞ زؤضدا٤ األقطداّ بادتداَعته ٚايهًٝدات     

(  ٚميثٌ ْطدب١   98ستٌ ايدزاض١ ٚايبايؼ عددِٖ س 

%( َدددٔ أ دددايٞ زؤضدددا٤ األقطددداّ مُٝدددع    .4405س

بدايؼ  ايهًٝات ايتابع١ يًدداَعته ستدٌ ايدزاضد١ اي   

(قطددددددِ أنددددددادميٞ. َٚددددددا ْطددددددبت٘   2.9عددددددددِٖ س

%( َٔ إ ايٞ زؤضدا٤ األقطداّ األنادميٝد١    1809س

و ادتاَعدددات ايُٝٓٝددد١ اذتهَٛٝددد١ ايبدددايؼ عدددددِٖ   

 (قطِ أنادميٞ.491س

   اضددتبٝإ  67ؾ٦دد١ َدددزا٤ اإلدازات: ت اضددرتخاع س )

%( َددٔ زتُددٛع ا:ضددتباْات   930.5ٚميثددٌ ْطددب١ س 

بايهًٝدددات ستدددٌ  ايدددن ٚشعدددل عًددد٢ َددددزا٤ اإلدازات 

(َدددٜس إداز٠   ٚميثددٌ 72ايدزاضدد١ ٚايبددايؼ عددددِٖ س 

%( َدددددٔ أ دددددايٞ َددددددزا٤ اإلدازات  29039ْطدددددب١ س 

مُٝع ايهًٝات ايتابع١ يًداَعته ستٌ ايدزاضد١  

( َدددددددددددٜس إداز٠. َٚددددددددددا  224ٚايبددددددددددايؼ عددددددددددددِٖ س

%( َدددددٔ إ دددددايٞ َددددددزا٤ اإلدازات   1.073ْطدددددبت٘س

ايبددايؼ ايعدداًَه و ادتاَعددات ايُٝٓٝدد١ اذتهَٛٝدد١   

 (َدٜس إداز624.٠عددِٖ س

 أٚ:ت: املتػ ات املطتك١ً:

 ايٓٛع ا:ختُاعٞ: ٚي٘ ؾ٦تإ: ذنس ٚأْث٢. .1

 ايه١ًٝ: ٖٚٞ ْٛعه: إْطا١ْٝ ٚتطبٝك١ٝ. .2

َطدد٢ُ ايٛظٝؿدد١ اذتايٝدد١: ٚهلددا َطددتٜٛإ      .3

 ُٖا: ز٥ٝظ قطِ   َٚدٜس إداز٠.
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املطدددت٣ٛ ايتعًُٝدددٞ: ٚهلدددا الطددد١ َطدددتٜٛات:    .4

اٙ  َٚاخطددددددددددت   ٚبهددددددددددايٛزٜٛع أٚ  دنتددددددددددٛز

 يٝطاْظ   َٚادٕٚ ادتاَعٞ.

ارترب٠ اإلداز١ٜ: ٚهلا ت ت١ َطدتٜٛات: اقدٌ    .5

ضدٓٛات  ٚأنثدس    9إ   5ضٓٛات  َٚٔ  5َٔ

 ضٓٛات..1َٔ 

تتُثٌ املتػ ات ايتابع١   تاْٝات: املتػ ات ايتابع١:

يًدزاض١ اذتاي١ٝ و زتُٛع َتٛضطات َٛاؾك١ 

١ٝ َٚدزا٤ اإلدازاتسع١ٓٝ زؤضا٤ األقطاّ األنادمي

ايدزاض١( بايهًٝات ستٌ ايدزاض١ ماَعن ؾٓعا٤ 

ٚعدٕ ع٢ً زتا:ت ٚؾكسات األدا٠ ٚاملتعًك١ 

بااا  ايؿطاد اإلدازٟ و ادتاَعات اي١ُٝٓٝ 

اذته١َٝٛ ٚؾكات يًُدا:ت ايتاي١ٝ:سزتاٍ ايكبٍٛ 

ٚايتطدٌٝ  ٚزتاٍ غؤٕٚ ايط   ٚارتسظته  

ٝات األنادمي١ٝ ٚزتاٍ ايتعٝٝٓات ٚايرتق

ٚاإلداز١ٜ  ٚزتاٍ ايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ  ٚزتاٍ 

 ايتدزٜظ ٚايبسج ايعًُٞ(.

 

اذتدددصّ اإلزؿدددا١ٝ٥   بسْددداَذ هاضدددتددّ ايبدددازث 

 األضددددددددددايٝب اإلزؿددددددددددا١ٝ٥ ذتطددددددددددا  ( SPSSس

 ايتاي١ٝ:

ايٓطدددددددب امل٦ٜٛددددددد١: يتسدٜدددددددد قبدددددددٍٛ نيزا٤   .1

 ٚؾدم األدا٠. احملهُه

َعاديدددد١ أيؿددددا نسْٚبددددا): ذتطددددا  تبددددات  .2

 ا:ضتبا١ْ.

( ضدددددب َإ S.Bَعاَدددددٌ ا:زتبدددددا  يدددددد س  .3

بدددددسإٚ ذتطدددددا  تبدددددات األدا٠ باضدددددتدداّ 

 ايتدص١٥ ايٓؿؿ١ٝ.

ايتهسازات ٚايٓطدب امل٦ٜٛد١ ٚذيدو يٛؾدـ      .4

أؾددددددددساد زتتُددددددددع ايدزاضدددددددد١ ٚبٝاْدددددددداتِٗ  

 ايػدؿ١ٝ .

ايتهدددسازات ٚايٓطددددب امل٦ٜٛدددد١ ٚاملتٛضددددطات   .5

ب١ٝ ٚا:ضتساؾات املعٝازٜد١  ذتطدا    اذتطا

َٛاؾكددددد١ زؤضددددددا٤ األقطدددددداّ األنادميٝدددددد١  

 َٚدزا٤ اإلدازات ع٢ً ؾكسات ا:ضتبا١ْ.

ذتطددددددددددا  ؾددددددددددسٚم  Test-(Tا تبدددددددددداز س .6

املتػ ات ايتاي١ٝ سايٓدٛع ا:ختُداعٞ  ْدٛع    

 ايه١ًٝ  ايٛظٝؿ١(.

 ONEحتًٝدددددٌ ايتبدددددأٜ األزدددددادٟ س  .7

WAY ANOVA ذتطددددا  د:يدددد١ )

ٔ أبعداد ا:ضدتبا١ْ   ايؿسٚم به نٌ بعد َ

ٚؾكددددات ملددددتػ ات ايدزاضدددد١ ٖٚددددٞ: ساملؤٖددددٌ   

 ايتعًُٝٞ  ضٓٛات ارترب٠ اإلداز١ٜ(.

٘ س .8 ( يًتعدددسف عًددد٢ Shifeeا تبددداز غدددٝؿٝ

َؿدددددددادز ايؿدددددددسٚم و حتًٝدددددددٌ ايتبدددددددأٜ    

األزددادٟ و زايدد١ د:يتدد٘ إزؿددا٥ٝات. ٚقددد   

اضددددددددتددّ يًُكازْددددددددات ايبعدٜدددددددد١ بدددددددده  

املتٛضددطات اذتطدداب١ٝ ارتاؾدد١ بارددايه 

اْٞ ٚايسابدع ٚاملتعًكد١ باادا  ايؿطداد     ايث

اإلدازٟ و ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ   

 زطب َتػ  سارترب٠ اإلداز١ٜ(.

ايددددُٓ  ٖددددٛ ايطسٜكدددد١. أاددددا  ايؿطدددداد اإلدازٟ:  .14

ٜكاٍ: أيصّ ٖرا ايُٓ  أٟ ٖرا ايطسٜدل. ٚايدُٓ    

أٜكددات: ايكددس  َددٔ ايكددسٚ  ٚايٓددٛع َددٔ األْددٛاع.    

ٝظ ٖدرا َدٔ ذيدو ايدُٓ  أٟ َدٔ ذيدو       ٜكاٍ: يد 

ايٓٛع. ٚايكدس  ٚايدُٓ  تعدين ايطسٜكد١ ٚادتُدع      

  ...2َددددٔ ذيددددو نًدددد٘ أاددددا سأبٔ َٓاددددٛز      

361 .) 

: ؾدددٛز أٚ ٜٚكؿدددد باألادددا  و ٖدددرٙ ايدزاضددد١      

أغددددددهاٍ ممازضدددددد١ ايؿطدددددداد اإلدازٟ و شتتًددددددـ   

 َساؾل ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ.

ٜ(ؿط دددد ( ٜكددداٍ: سؾدط(دددد(( ايػددد٤ٞ   ايؿطددداد: يػددد١/  .15   س

بايكدددِ سؾطدددادات( ؾٗدددٛ سؾاضدددد( ٚسأؾطددددٙ ؾؿطدددد( 

  1983ٚاملؿطدددد٠ ٖدددٞ قدددد املؿدددًس١ س ايددددساشٟ      

(. ٚ ٜعددينت أ ددر املدداٍ ظًُددات  أٚ ٜعددين ايتًددـ  5.3

ٚايعطب ٜٚدساد بد٘ يػٜٛدات ادتدد  ٚايكسد   ٜٚدساد       
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بددداملؿسد٠ أٜكدددات َعٓددد٢ ايتسًدددٌ ايعكدددٟٛ يًُددداد٠    

بتسًدددددٌ ادتدددددساتِٝ سنتؿطددددد  عًُدددددٞ ؾدددددسف(   

 (. 1973س  سادت

ٔ  ايػد٤ٞ   دسٚر  ايؿطداد ايؿطداد اؾدط زات:    .16  عد

 ٍ ٘  ندإ ارتدسٚر   قًدٝ ت  ا:عتددا  ندث  ا  أٚ عًٝد

 ارتازخد١  ٚاألغدٝا٤  ٚايبدٕ ايٓؿظ و ٜٚطتعٌُ

(  397  1..2عددددددددددٔ ا:ضتكا١َساألؾددددددددددؿٗاْٞ  

 ايػ٤ٞ . ٚقٌٝ: ؾٛز٠ اْتكا  ٖٛ ايؿطاد ٚقٌٝ:

 ٛ ٌ  ٖد ٞ  عُدا   ازخ دا  ؾاضدد ا  ايػد٤ٞ  خعد  إٔ ٜٓبػد

 ٕ ٘  ٜهدٛ ٘   عًٝد ٛ   َٓتؿعدات  ٚعدٔ نْٛد  و بد٘  ٖٚد

ٔ  ايػد٤ٞ  إ دسار  اذتكٝكد١   : ستُدٛد  زايد١  عد

  (.154ٖد  1412سأبٛ ايبكا٤   يػس  ؾسٝ 

ٚذنددددس خْٛطددددتٕٛ إٔ نًُدددد١ ايؿطدددداد تدددداتٞ و     

ٚايدن  ( corruptioساألؾٌ َٔ ايه١ًُ اي ت١ٝٓٝ

ظٗست و ايكسٕٚ اي ت١ٝٓٝ ايٛضط٢  ٚاين تعدرب  

طددددًٛى ايػددددسٜس  عددددٔ ا:ضتطددددا  األ  قددددٞ  ٚاي 

 ,Johnston, 1996)  ٚمبعٓد٢  تعؿدٔ  عؿْٛد١   

أٌَا ايػدؿاؾ١ٝ ايدٚيٝد١ ؾتطدتددّ تعسٜؿدات      .(322

ٚاقسات ٚأنثدس تسنٝدصات عًد٢ ادتاْدب ايتٓؿٝدرٟ      

يًؿطاد بٛؾؿ٘ إضا٠٤ اضتعُاٍ ايطًط١ املٛن١ً 

يًػددددددـ يتسكٝدددددل َٓددددداؾع  اؾددددد١ س َٓاُددددد١  

ْٜٛٝددددٛ( أْاددددس   22  7..2ايػددددؿاؾ١ٝ ايدٚيٝدددد١    

 ايدددددددددددددددددددددددددددددددددددساب :

http://www.transparency.org/news_

room/faq/corruption_faq 

( 29ٚيكددد ت تعسٜؿدد٘ بايكددإْٛ ايددُٝين زقددِ س       

َ 1ّ املددداد٠ س6..2يطددد١ٓ  تطدددل َدددع  ( عًددد٢ ضتدددٛ 

سساضددتػ ٍ ايٛظٝؿدد١ تعسٜددـ األَددِ املتسددد٠ ٖٚٛ: 

يعا١َ يًسؿٍٛ ع٢ً َؿاث  اؾ١ ضٛا٤  نإ ا

ذيدددددددددو مبدايؿددددددددد١ ايكدددددددددإْٛ أٚ اضدددددددددتػ ي٘ أٚ   

باضدددددتػ ٍ ايؿددددد زٝات املُٓٛزددددد١(( س قدددددٛاْه    

 (.39  8..2َهاؾس١ ايؿطاد  

عدددسف ايبٓدددو ايددددٚيٞ ايؿطددداد ٜ ايؿطددداد اإلدازٟ: .17

اإلدازٟ باْدد٘ ، إضددا٠٤ اضددتعُاٍ ايٛظٝؿدد١ ايعاَدد١     

ٜكددّٛ يًهطددب ارتدداف،  ؾايؿطدداد عتدددح عٓدددَا    

َٛظددددددـ بكبددددددٍٛ أٚ طًددددددب  أٚ ابتددددددصاش أٚ زغدددددد٠ٛ    

يتطٌٗٝ عكد أٚ إخسا٤ طسح ملٓاؾط١ عاَد١  نُدا   

ٜددتِ عٓدددَا ٜعددس  ٚندد ٤ أٚ ٚضددطا٤ يػددسنات 

أٚ أعُددداٍ  اؾددد١  تكددددِٜ زغددد٠ٛ ي ضدددتؿاد٠ َدددٔ    

ضٝاضدددددددات  أٚ إخدددددددسا٤ات عاَددددددد١ يًتػًدددددددب عًددددددد٢ 

املٓاؾطددده ٚحتكٝدددل أزبددداح  دددازر إطددداز ايكدددٛاْه    

يًؿطاد إٔ عتؿٌ عٔ طسٜل  املسع١ٝ  نُا ميهٔ 

اضددددددتػ ٍ ايٛظٝؿدددددد١ ايعاَدددددد١ دٕٚ ايًددددددد٤ٛ إ      

ايسغدد٠ٛ   ٚذيددو بتعددٝه األقدداز  أٚ ضددسق١ أَددٛاٍ   

 (.33  1..2ايدٚي١ َباغس٠سايكسٜٛتٞ  

يؿطدددددداد اإلدازٟ و ٖددددددرٙ  ا هايبددددددازث ٜٚعددددددسف   

٘ ايدزاضدددددددددد١:   ضددددددددددًٛنٝات اإلدازٜددددددددددده  ، : باْدددددددددد

ٚاألندددددادميٝه املدايؿددددد١ ي ْاُددددد١ ٚايكدددددٛاْه   

يٓاؾددددددر٠ املعُددددددٍٛ بٗددددددا و ادتاَعددددددات ايُٝٓٝدددددد١ ا

اذتهَٛٝددد١  يتسكٝدددل َؿددداث َادٜددد١ أٚ َعٜٓٛددد١    

عًددد٢ زطدددا  املؿدددًس١ ايعاَددد١ ٚبػدددهٌ َتعُدددد      

 .،َٚكؿٛد ضٛا٤ ت ذيو بؿٛز٠ ضس١ٜ أٚ ع١ًٝٓ

ٜعسف ايؿطداد   َؿّٗٛ ايؿطاد اإلدازٟ و ايتعًِٝ: .18

و ايتعًدددددِٝ باْددددد٘ ، إضدددددا٠٤ اضدددددتعُاٍ ايطدددددًط١     

 Anechiarico and)، ١يتسكٝل َهاضب َادٜ

Jacobs, 1996) ٜٚكددٝـ ٖآُٜددإ إ  ٖددرا   ت

ايتعسٜـ بكٛي٘: ٚباعتباز ايتعًِٝ ٚازدات َٔ أٖدِ  

املؿدددداث ايعاَدددد١ املكدَدددد١ يهددددٌ أؾددددساد ارتُددددع     

ٚتعتُددددد عًدددد٢ زتُٛعدددد١ َددددٔ املعدددداٜ  املٗٓٝدددد١     

ٜٚػددتٌُ عًدد٢ أنثدددس َددٔ زتدددسد ايطددًع املادٜددد١      

ضدددددا٠٤ ؾكدددددد عدددددسف ايؿطددددداد و ايتعًدددددِٝ باْددددد٘: إ  

اضتعُاٍ ايطًط١ ألغدسا  غدؿد١ٝ  ؾكد ت عدٔ     

 .(Heyneman, 2004, 638)املهاضب املاد١ٜ 

 ٟٛأَا املعٗد ايدٚيٞ يًتدطٝ  ايرتب (The  

International Institute for 

Educational Planning) (IIEP) 

ؾٝعددددسف ايؿطدددداد و ايتعًددددِٝ باعتبددددازٙ ،ضدددد٤ٛ  

اضددتدداّ املٓاؾدددب ايعاَدد١ يتسكٝدددل َهاضدددب   

١   إذ تؤتس و ع١ًُٝ ايٛؾٍٛ   ٚادتٛد٠    اؾ

ٚاإلْؿددددددداف و زتددددددداٍ ايتعًدددددددِٝ ، س املعٗدددددددد  

 أْادددددس 1..2ايددددددٚيٞ يًتدطدددددٝ  ايرتبدددددٟٛ 

 :ايدددددددددددددددددددددددددددددددددساب 

http://www.transparency.org/news_room/faq/corruption_faq
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 يًؿطاد اإلدازٟ و ادتاَعات: هتعسٜـ ايبازث .19

ع٢ً ا ت ف ايبازثه ٚاملٓاسٜٔ زدٍٛ   بٓا٤       

و ايتعًِٝ بؿٛز٠ عاَد١   تعسٜؿات ايؿطاد اإلدازٟ

ٚادتددددٍ املتعًدددل   ٚو ادتاَعدددات بؿدددٛز٠  اؾددد١  

ايؿطداد   اٜعسؾد  همبكاَٝٓ٘ َٚعاْٝ٘ ؾد ٕ ايبدازث  

سستًددو ايطددًٛنٝات اإلدازٟ و ادتاَعددات باْدد٘: 

اإلدازٜٕٛ ٚاألندادميٕٝٛ املدايؿد١     اين ميازضٗا

ي ْاُددددد١ ٚايكدددددٛاْه ايٓاؾدددددر٠ املعُدددددٍٛ بٗدددددا و    

ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذتهَٛٝد١   يتسكٝدل َؿداث    

َادٜددد١ أٚ َعٜٓٛددد١ عًددد٢ زطدددا  املؿدددًس١ ايعاَددد١  

ٚبػدهٌ َتعُدد َٚكؿدٛد  ضدٛا٤ ت ذيدو بؿدٛز٠       

 ضس١ٜ أٚ ع١ًٝٓ((.

ايبددازثه   َددٔ  دد ٍ اطدد ع       ستًٝدد١:دزاضددات 

عًددد٢ ايعدٜدددد َدددٔ ايدزاضدددات ايدددن حتددددتل عدددٔ     

ايؿطددداد اإلدازٟ و املؤضطدددات ايتعًُٝٝددد١ بؿدددٛز٠  

عاَدددد١ ٚايتعًددددِٝ ايعددددايٞ ٚادتدددداَعٞ عًدددد٢ ٚخدددد٘   

ارتؿدددٛف  ٚخدددد إٔ ٖٓددداى ايعدٜدددد َدددٔ تًدددو      

ايدزاضات قد حتدتل عٔ أاا  ايؿطداد اإلدازٟ   

 :َا ًَٜٞٔ ابسش تًو ايدزاضات 

    ٖدؾل ايدزاضد١  ٚاين  :(1993ّدزاض١ سارتٝا

ٖات طًب١ خاَع١ ؾدٓعا٤ ضتدٛ   ايتعسف ع٢ً اجتا

قددددد تٛؾددددًل ايدزاضدددد١ إ  عدددددد َددددٔ     ايؿطدددداد  ٚ

 ايٓتا٥ذ  أُٖٗا:

إٕ ايطدد   ٚايطايبددات زتُعددٕٛ عًدد٢ إٔ   .1

ايؿطددددداد ايطٝاضدددددٞ َطتػدددددسٟ و ندددددٌ    

 قطاعات ايدٚي١.

ايػايب١ٝ ايعا٢ُ َٔ ايط   ٚايطايبدات   .2

ّ ٜدددددددسٕٚ إٔ ايؿطددددددداد : ٜدددددددؤدٟ إ  تكدددددددد 

 ارتُع   بٌ إ  ختًؿ٘.

عددددّ قبدددٍٛ ايطددد   ٚايطايبدددات ملدددربزات     .3

 ايطًٛى ايؿاضد.

إدزاى ايطًبدددددد١ ٚايطايبددددددات َددددددا ٜطددددددبب٘    .4

ايؿطددداد َدددٔ عسقًددد١ ٚإعاقددد١ يطددد  تكددددّ    

 ارتُع.

 ٕ أغددددازت إ  إٔ ٚايددددن  :ّ(1996  دزاضدددد١ سعكدددد

َددددٔ أنثددددس أاددددا  ايؿطدددداد اإلدازٟ اْتػددددازات و    

ٛب١ٝ  ٚضددددددد٤ٛ احملطددددددد  ٚ: سايسغددددددد٠ٛايدددددددُٝٔ ٖدددددددٞ

(ت نُددا ٚقؿددل ايدزاضدد١ عًدد٢    اضددتدداّ ايطددًط١ 

عدددددد َددددٔ ايُٓدددداذر ألغددددهاٍ ايؿطدددداد اإلدازٟ و    

ادتٗاش اإلدازٟ يًدٚي١ مشًدل زتداٍ ايتٛظٝدـ      

ايتٓادددددِٝ   ٚاددددداذر َدددددٔ املدايؿدددددات ايكاْْٛٝددددد١   

ٚايتدددددداٚشات  ٚاألْاُددددد١ ٚاإلخدددددسا٤ات املتعًكددددد١     

 باملٓاقؿات  ٚااذر َٔ ايؿطاد املايٞ.

 ٖددددددددؾل 1999  املدددددددد و ٚني دددددددسٕٚدزاضددددددد١ س )ّ

ايدزاض١ َعسؾد١ َدد٣ اْطدداّ ضٝاضد١ ايكبدٍٛ و      

َدددع أٖدددداف ايتعًدددِٝ ايعدددايٞ  ايُٝٓٝددد١ ادتاَعدددات

ايدددددددن تؤندددددددد عًددددددد٢ زبددددددد  ايتعًدددددددِٝ ايعدددددددايٞ  

بازتٝاخددددات ضددددٛم ايعُددددٌ َٚتطًبددددات ايتُٓٝدددد١   

ايػدددددا١ًَ  ٚندددددريو أتدددددس اؾتكددددداز ايتعًدددددِٝ إ   

عٝدد١ َٓاَٛدد١ َتهاًَدد١ تددسب  بدده ايهًٝددات ادتاَ

ٚاملعاٖدددددد ذات ايطدددددابع املٗدددددين ٚايدددددتكين َٚدددددد٣   

َ ١َ٤ شتسخدات ايتعًدِٝ ايعدايٞ َدع َتطًبدات      

 طدد  ايتُٓٝدد١ ا:قتؿدداد١ٜ ٚا:ختُاعٝدد١. ٚقددد   

  سخل ايدزاض١ بايٓتا٥ذ اآلت١ٝ: 

إٕ ضٝاضدددد١ ايكبددددٍٛ املتبعدددد١ و ادتاَعددددات     .1

اي١ُٝٓٝ  : تكّٛ ع٢ً زؤ١ٜ ٚاقدس١ إلغدباع   

    ٕ ضٝاضددد١  ازتٝاخددات ضددٛم ايعُددٌ  زٝددج أ

ايبا  املؿتٛح أدت إ  تهدع أعداد ندب ٠  

َددٔ طدد   ادتاَعددات و ايتدؿؿددات ذات   

ايطدددابع ايٓادددسٟ  ممدددا أغدددسم ضدددٛم ايعُدددٌ 

بٗددددرٙ املدسخددددات  ْٚددددتذ عٓدددد٘ َددددا ٜطدددد٢ُ     

 ،ببطاي١ املتعًُه ، ٚ ،ايبطاي١ املكٓع١،.

أد٣ غٝددددددددا  املعاٖددددددددد ايتكٓٝدددددددد١ ٚاملٗٓٝدددددددد١   .2

 ٚنًٝدددات ارتُدددع سَدددا بعدددد ايثاْٜٛددد١( إ  

شٜدددداد٠ ايطًددددب ا:ختُدددداعٞ عًدددد٢ ايتعًددددِٝ  

ايعددددددايٞ ايددددددرٟ ٜٛاخدددددد٘ ْكؿددددددات زددددددادات و     

اإلَهاْٝات املاد١ٜ ٚايبػس١ٜ صتدِ عٓد٘ ؾدت     

http://www.unesco.org/iiep/eng/research/research.htm
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اراٍ يًتدؿؿات اإلْطا١ْٝ ذات ايتهًؿ١ 

املٓدؿكدددددد١ عًدددددد٢ زطددددددا  ايتدؿؿددددددات    

 ايع١ًُٝ ذات ايطابع املٗين.

تتطددِ ايددرباَذ األنادميٝدد١ ايددن تكدددَٗا      .3

بٗدا بكددّ ستتد٣ٛ    ادتاَعات ايُٝٓٝد١ يط  

َٓاٖدٗددددددددا  ٚعدددددددددّ جتددددددددددٖا  ٚختًددددددددـ    

طسا٥كٗدددا  ٚأضدددايٝبٗا  ٚعددددّ قددددزتٗا عًددد٢    

 َطاٜس٠ َتطًبات ٚاقعٗا.  

قدددددعـ َدددددد  ت ايتعًدددددِٝ ايعدددددايٞ َدددددٔ      .4

ايطدد   اذتاؾددًه عًددد٢ ايثاْٜٛدد١ ايعاَددد١    

قد أد٣ إ  عددّ قددز٠ ادتاَعدات عًد٢ زؾدع      

نؿددا٠٤ ايطدد   إ  املطددت٣ٛ ايددرٟ ٜٓػدددٙ 

ا أْعهدظ ضدًبات عًد٢ ْادس٠     أزبا  ايعٌُ  ممد 

 ارتُع هلرٙ املدسخات.

غٝددددددا  عًُٝدددددد١ ا:زتبددددددا  ايٛاقدددددد  بدددددده    .5

تٛخٗدددات بدددساَذ ادتاَعدددات ٚبددده ايدددرباَذ  

ايتعًُٝٝدددددددد١ ايددددددددن تكدددددددددَٗا املؤضطددددددددات   

ايتعًُٝٝددددد١ ذات ايطدددددابع املٗدددددين  زٝدددددج :  

تطدددددُ  ادتاَعدددددات رتسظتدددددٞ َثدددددٌ ٖدددددرٙ   

إ: و  –املؤضطات َٛاؾ١ً تعًُِٝٗ ايعايٞ

 خدات. إطاز قٝل

  َعسؾددددد١  ٖٚددددددؾل إ  (ّ 4..2دزاضددددد١ َسغدددددد س

ٚقٝددداع ايعٛاَدددٌ ايبػدددس١ٜ ٚايتٓاُٝٝددد١ ٚاملادٜددد١    

املددددؤتس٠ ضددددًبات و ؾعايٝدددد١ األدا٤ اإلدازٟ ايؿددددسدٟ    

ٚادتُددداعٞ و اإلداز٠ األنادميٝددد١ و ادتاَعدددات   

إٔ َددددددٔ أبددددددسش   ٚقددددددد أغدددددداز ايبازددددددج   ايُٝٓٝدددددد١  

٤ املُازضات ايؿاضد٠ ايدن تدؤتس عًد٢ ؾعايٝد١ األدا    

اإلدازٟ و ادتاَعددددات ايُٝٓٝدددد١: اْتػدددداز ظدددداٖس٠   

ايسغددد٠ٛ ٚايٛاضدددط١ ٚاحملطدددٛب١ٝ  قٝددداّ ايعددداًَه    

باعُدداٍ إقدداؾ١ٝ أ ددس٣  ايت عددب ٚعدددّ ا:يتددصاّ   

باٚقات ايدٚاّ ايسرٞ  غٝدا  ا:يتدصاّ باألْاُد١    

ٚايكددددددددٛاْه  قًدددددددد١ ٚقددددددددع ايؿددددددددسد املٓاضددددددددب و   

ا: تؿدددداف املٓاضددددب  غٝددددا  قٓددددٛات اإلغددددساف    

ملٓاضددددددددب١ ٚايؿعايدددددددد١ عًدددددددد٢ ايعُددددددددٌ  ٚايسقابدددددددد١ ا

األنادميٞ ٚاإلدازٟ  ٚأ   : زتاب١ ضٝاض١ ايعُدٌ  

ٚتعكٝددددددد إخسا٤اتدددددد٘ سشٜدددددداد٠ ايسٚته(.سَسغددددددد      

2..4   9. – 93.) 

       ٕٖٚددؾل ايدزاضدد١  8..2دزاضد١ س ؾدازع ٚني دس )ّ

إ  َعسؾددددد١ ٚاقدددددع أ  قٝدددددات ايٛظٝؿددددد١ ايعاَددددد١ 

َٚعسؾدد١ َددد٣ تطبٝددل املٛظددـ ايعدداّ أل  قٝددات    

ؿددددد١ أتٓدددددا٤ تادٜتددددد٘ يعًُددددد٘  َٚعسؾددددد١ أتدددددس   ايٛظٝ

ا:يتصاّ با  قٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ و اذتد َدٔ  

ٚقددد اضددتددّ ايبددازثٕٛ املددٓٗذ       ايؿطدداد اإلدازٟ

ايٛؾددؿٞ ايتسًًٝددٞ باإلقدداؾ١ إ  أضددًٛ  املطدد     

ا:ختُددداعٞ. ٚقددددد طبكددددل ايدزاضدددد١ عًدددد٢ عٝٓدددد١  

طبك١ٝ عػٛا١ٝ٥ َدٔ املدٛظؿه ايعداًَه و ندٌ     

( 9ايبددددايؼ عددددددٖا س بددددايُٝٔ  ١ايٛزدددددات اإلدازٜدددد

( َؿدسد٠  َٚٛشعد١   ...3ٚزدات إدازٜد١   ٚبٛاقدع س  

عًدد٢ احملاؾاددات حبطددب ْطددب١ املددٛظؿه و نددٌ 

ستاؾاددددد١ ٚو ندددددٌ ٚزدددددد٠ إدازٜددددد١. َٚدددددٔ أبدددددسش  

 ايٓتا٥ذ اين تٛؾًل إيٝٗا ايدزاض١:

ٚخددددٛد ع قدددد١ عهطدددد١ٝ بدددده أ  قٝددددات    .1

 ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ٚايؿطاد اإلدازٟ.

ملٝداْٝدددد١ إٔ َطددددت٣ٛ أظٗددددست ايدزاضدددد١ ا .2

ممازضددددد١ ايؿطددددداد اإلدازٟ و ايٛظٝؿددددد١  

 ايعاَددددددد١ بادتُٗٛزٜددددددد١ ايُٝٓٝددددددد١ بًدددددددؼ  

%(  ٚبًدددددددددؼ َطدددددددددت٣ٛ ممازضددددددددد١  4205س

% (  ٚقد 57سأ  قٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ 

خددددا٤ت ٚشاز٠ ايتعًددددِٝ ايعددددايٞ ٚايبسددددج   

ايعًُددددٞ و  املستبدددد١ األٚ   و َكٝدددداع   

ممازضدد١ ايؿطدداد عًدد٢ َطددت٣ٛ ادتٗددات     

( 3025تٛضددد  زطدددابٞ س اذتهَٛٝددد١  مب

 (.  0852.ٚاضتساف َعٝازٟس

أظٗددددست ايدزاضدددد١ إٔ ايٓصاٖدددد١ ٚايعدايدددد١  .3

أقدددٌ األ  قٝدددات ممازضددد١ و ايٛظٝؿددد١   

ايعاَددددددد١   ٚإٔ ايٛضددددددداط١ ٚاحملطدددددددٛب١ٝ   

أنثددس ستدداٚز ايؿطدداد اإلدازٟ ممازضدد١   

ٚإٔ ايرنٛز أنثس ممازض١ يًؿطداد َدٔ   

اإلْددددداح عًددددد٢ َطدددددت٣ٛ  ٝدددددع ستددددداٚز 

أقدددددٌ ممازضددددد١   ايؿطددددداد   ٚإٔ ايدددددرنٛز 

 أل  قٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ َٔ اإلْاح.
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تٛخددد ع قدد١ عهطدد١ٝ قٜٛدد١ بدده ايؿطدداد   .4

اإلدازٟ ٚايعُدددددددددس ٚايساتدددددددددب ايػدددددددددٗسٟ  

 ٚاملؤٌٖ ٚضٓٛات ارترب٠.

  عسب١ٝ:دزاضات 

   6..2دزاضددددد١ َؤضطددددد١ ؾسٜددددددزٜؼ ْاَٚدددددإ س)ّ 

ٖدددؾل ايدزاضدد١ ايتعددسف عًدد٢ ظدداٖس٠ ايؿطدداد و   

تؿدست ايدزاضد١   ايتعًِٝ ايعايٞ و األزدٕ. ٚقدد اق 

عًدد٢ ادتاَعددات اذتهَٛٝدد١ ٚادتاَعددات ارتاؾدد١.  

عٝٓدد١ عػددٛا١ٝ٥ َددٔ    املطددتطًع١ ٚناْددل ايعٝٓدد١  

األضدددداتر٠ ٚاإلدازٜدددده ٚايطدددد  . ٚيكددددد تٛؾددددًل   

 ايدزاض١ إ  ايعدٜد َٔ ايٓتا٥ذ أُٖٗا:

%( َدٔ ايعٝٓدد١ املطدتطًع١ َددٔ   79إٕ س .1

  ٕ بددإ  األضدداتر٠ ٚاإلدازٜدده ٜعتكدددٚ

ٍ ايطدًط١   ايؿطاد ٖٛ إضدا٠٤ اضدتعُا  

َددٔ املطددتطًعه   %(6س ؾُٝددا أخددا  

 .ايع١ٓٝ ستاٜدٕٚ %( 15َٔب   ٚس

%( َدٔ ايعٝٓدد١ املطدتطًع١ َددٔ   .5إٕ س .2

  ِ طايدددب  (.17س ايطًبدد١  ٚعددددٖ

ٚطايبدد١ ٜعتكدددٕٚ تؿػددٞ ايؿطدداد و     

%( 15ايتعًددددِٝ ايعددددايٞ  و زدددده إٔ س

ايعٝٓدد١ ٜعتكدددٕٚ بعدددّ ٚخددٛدٙ    َددٔ

%( 34ؾُٝا ٚؾدًل ْطدب١ اذتٝداد إ س   

%( 8904عٝٓدد١. ٚيكددد طايبددل س  َددٔ اي

َددٔ ايعٝٓدد١ ايككددا٤ عًدد٢ ٖددرٙ اآلؾدد١   

% ( َدٔ املطدتطًعه   2و زه أخا س 

قدسٚز٠ يًككدا٤ عًد٢ ايؿطداد      بدإ : 

و ايتعًِٝ ايعايٞ  ٚحبطب ايدزاض١  

املطدتطًع١ يف   %( َٔ ايع76١ٓٝؾ ٕ س

ٜعًُددٛا بٛخددٛد َػددسٚع قددإْٛ هل٦ٝدد١    

َهاؾسدد١ ايؿطدداد  و زدده رددع عددٔ    

% ( َددٔ ايعٝٓدد١ 24إْٛس ايكدد َػددسٚع

 املطتطًع١. 

ايع١ٓٝ املطتطًع١ َٔ ايطًب١  زت أغا .3

إٔ ايؿطدددداد ٜتُثددددٌ و زغدددد٠ٛ أضدددداتر٠ 

 ّ املطدداٚا٠ و أضددظ   ادتاَعددات  ٚعددد

ايكبٍٛ ٚاملٓ  ٚايبعثدات ٚارتؿدَٛات   

 املايٝدددد١  ؾكدددد  عددددٔ ايتُٝٝددددص و   

اْتدابددات زتًددظ ايطًبدد١  ٚنٝؿٝدد١ 

ايتعاَددددددٌ َددددددع ايطًبدددددد١ املتطددددددببه    

ادتدداَعٞ   ات دا ددٌ اذتددسّباملػداخس 

باإلقددداؾ١ إ  حتهدددِ زؤٚع األَدددٛاٍ   

األندددددادميٞ  و ؾدددددٓاع١ ايكدددددساز

ارتاؾدددددددددد١  ٚتٛشٜددددددددددع   بادتاَعددددددددددات

ايع َددددات بدددده ايطًبدددد١  ؾكدددد  عددددٔ 

با:َتساْددددات   احملابددددا٠ و ايػددددؼ

ٚاضتػ ٍ ايع قات ايػدؿ١ٝ دا ٌ 

 .اذتسّ ادتاَعٞ

  أخٓب١ٝ:دزاضات 

  ٕدزاضددد١ ٖآُٜدددا( Heyneman, 2004) :

ٖددددؾل ايدزاضدددد١ ايتعددددسف عًدددد٢ َؿٗددددّٛ ايؿطدددداد  

ٚأُٖٝدددد١ دزاضدددد١  ٚتطبٝكاتدددد٘ و قطدددداع ايتعًددددِٝ    

 ِ   باإلقدداؾ١ إ  ايتعددسف عًدد٢   ايؿطدداد و ايتعًددٝ

املكدددددداٜٝظ ايدٚيٝدددددد١ زددددددٍٛ ايؿطدددددداد ٚإَهاْٝدددددد١     

تطبٝكٗددددا عًدددد٢ قطدددداع ايتعًددددِٝ  ٚ قددددد زنددددصت      

ايدزاض١ ع٢ً دٚز َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ َٚٓٗا 

 ز ايؿطدداد و قطدداع ايتعًددِٝ.   ادتاَعددات و اْتػددا 

ٚايتٛؾٌ إ  طسم نؿ١ًٝ يًتكًٌٝ َٔ شتداطس  

ٚقددد  املؤضطددات ايرتبٜٛدد١ ٚايتعًُٝٝدد١.   ايؿطدداد و

ؾددٓـ ايؿطدداد و املؤضطددات ايتعًُٝٝدد١  إ  ضددت١  

 أْٛاع ٖٞ:

: سايتٛظٝـ(ايؿطددداد و عًُٝددد١ ا: تٝددداز   .1

  ٚ ْطدددب١  ٚتتُثدددٌ و قًددد١ أٚ تددددْٞ زددددِ أ

تعًِٝ و ؾدرت٠  ايؿ١٦ ايعُس١ٜ املًتسك١ باي

َددددا بعددددد ايٓادددداّ اإلخبددددازٟ  أٚ ايتعًددددِٝ    

اإلخبددددازٟ   ٚعدددددّ املطدددداٚا٠ و اذتؿددددٍٛ   

عًددددددد٢ املدددددددٛازد: أٟ ا دددددددت ف املدددددددد  ت   

ايتع١ًُٝٝ َٔ نتدب دزاضد١ٝ  َٚدزضده      

ٚٚضددا٥ٌ تعًُٝٝدد١  َٚبدداْٞ ٚغ ٖددا. ٖٚددرا   

َدددا ٖدددٛ زاؾدددٌ و دٍٚ ايػدددسم األٚضددد       

ٚأزٚ بددا٤ ٚأؾسٜكٝددا ايٛضددط٢ ٚأضددٝات نددٕٛ 

ّ املطدداٚا٠ و ْاددِ ايتعًددِٝ  ٜددؤدٟ إ   عددد

ٚخٛد ؾطاد ؾكد ٜهدٕٛ ٖٓداى تعًدِٝ خٝدد     
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ٚممتدداش ْٚصٜدد٘  يهددٔ ا: ددت ف و ايددٓاِ   

ايتعًُٝٝدددددد١ ٜددددددؤدٟ إ  ٚخددددددٛد ايؿطددددددادت   

ٚندددددريو قدددددعـ ايتعًدددددِٝ ٚاملعًُددددده    

ٚعدددّ ايعدايدد١ ٜددؤتس عًدد٢ رعدد١ ايٓادداّ      

ايتعًُٝٞ ْٚصاٖت٘  َٚا ٜرتتب ع٢ً ذيدو  

 يؿسد ٚارتُع.َٔ نيتاز ضًب١ٝ ع٢ً ا

ايؿطدددداد و ْاددددِ ا:عتُدددداد: ٜٚكؿددددد بدددد٘   .2

ايؿطدددددداد و ْاددددددِ ا:عتُدددددداد ملؤضطددددددات    

ايتعًدددددِٝ ايعدددددايٞ اذتهَٛٝددددد١ ٚارتاؾددددد١    

ٚايهًٝات ايعًٝا  بٓدا٤  عًد٢ ا:ْؿتداح عًد٢     

ايٓادددددداّ ا:قتؿددددددادٟ ادتدٜددددددد  ٚظٗددددددٛز 

أضددٛام عُددٌ خدٜددد٠ت ممددا أد٣ إ  تعكٝددد 

ايتعًدددددددِٝ ايعدددددددايٞ و نيضدددددددٝا ٚأؾسٜكٝدددددددا.   

بددد١ ا:ضدددتدابات يًددددٍٚ املتكدَددد١  ٚملٛان

ؾددد ٕ ٖدددرا ضدددٛف ٜدددؤدٟ إ  ظٗدددٛز بدددساَذ   

خدٜدددد٠ يًتعًدددِٝ ايعدددايٞ  ٚبايتدددايٞ :بدددد  

َددددٔ ٚخددددٛد َؤضطددددات تعًُٝٝدددد١ خدٜددددد٠    

َعددددرتف بٗددددا َٚعتُددددد٠ دٚيٝددددات. ٚو ظددددٌ    

ايتٛضدددددع ٚا:ْتػددددداز ملؤضطدددددات ايتعًدددددِٝ    

ارتاف ؾد ٕ املػده١ً تهُدٔ و َدد٣ تدٛؾس      

ْاددِ  ايػددسٚ  اي شَدد١ يٛخٛدٖددا ٚٚخددٛد   

اعتُدددداد ناؾٝدددد١ يتًددددو املؤضطدددداتت ألٕ   

ٖٓددداى ع قددد١ قٜٛددد١ بددده ايتعًدددِٝ ايعدددايٞ 

ْٚادددددددِ ا:عتُددددددداد تتُثدددددددٌ و: سإؾدددددددداز 

ايرتا دددٝـ   تعدددٝه املٗٓدددٝه أٚ ايؿٓدددٝه   

غدددد  املٛتددددٛم بٗددددِ   عدددددّ ٚخددددٛد إؾدددد ح  

يًٓااّ   زؾع ايسضّٛ ايدزاض١ٝسا:زتهاز( 

  قٝداّ املؤضطدات ارتاؾد١ ادتدٜدد٠ بدددؾع     

ػدددس  ا:عدددرتاف بٗدددا َدددٔ قبدددٌ    ايسغددد٠ٛ ب

 & Bogdanov,2001دتإ ا:عتُادس

sadak,1994.) 

ايؿطدددددددداد و أدٚات أٚ يددددددددٛاشّ ايتعًددددددددِٝ س    .3

ايؿطدداد و املدددٛازد املتازددد١ يًتعًدددِٝ(: َدددٔ  

 دد ٍ تدددْٞ ادتددٛد٠ و  دددَات ايتعًددِٝ    

َدددٔ  ددد ٍ عدددددّ ٚخدددٛد ايًدددٛاشّ ايهاؾٝدددد١     

يًكٝدداّ بايعًُٝدد١ ايتعًُٝٝدد١ عًدد٢ أنُددٌ   

  ٌ ؾدٛز٠ت زٝدج عددّ ٚخددٛد     ٚخد٘  ٚو أؾكد

بعددض األدٚات أٚ عدددّ خٛدتٗددا ٜددؤتس ضددًبات 

عًددددد٢ خدددددٛد٠ املدسخدددددات   باإلقددددداؾ١ إ   

تؿدددددددداٚت ايسٚاتددددددددب بدددددددده األنددددددددادميٝه 

ٚاإلدازٜدده  ٚعدددّ َطابكدد١ املٛاؾددؿات ملددا    

ٜددتِ غددسا٤ٙ َددٔ يددٛاشّ ايعًُٝدد١ ايتعًُٝٝدد١  

ٚبايتدددايٞ ؾددد ٕ ايؿطددداد و يدددٛاشّ ايعًُٝددد١   

 ت تدددددد١ ايتعًُٝٝددددد١ ميهددددددٔ تكطدددددُٝ٘ إ   

أقطددداّ ٖدددٞ: سايؿطددداد و تؿدددُِٝ املبددداْٞ   

ايتع١ًُٝٝ ٚو تؿدُِٝ ايهتدب  ايؿطداد و    

عًُٝدد١ ايتٛشٜددع يتًددو األدٚات  أٚ ايًددٛاشّ 

ايتعًُٝٝددد١  ٚغٝدددا  ايعدايددد١ و ايتٛشٜدددع    

ؿطدددددددددددددددددداد و طباعدددددددددددددددددد١ ايهتددددددددددددددددددب  ٚاي

 (.Hevneman, 2001سٚستتٜٛاتٗا(

ايؿطاد و محا١ٜ ايٛظا٥ـ احملًٝد١: َثدٌ    .4

ٚعددّ ٚخدٛد    از  َدٔ األبٓدا٤.  تٛظٝـ األق

ؾددرت٠ ردداح يًؿدددٓاعات ايٓاغدد١٦ و ْػدددس    

ايهتددددب ٚا: تبددددازات املٛزددددد٠. ٚقددددد بدددده 

 ّ  نٝؿٝدددد١ ايتعاَددددٌ َددددع ايؿطدددداد و يددددٛاش

ايتعًِٝ ٚذيو َٔ  د : ايتعاَدٌ بؿدٛز٠    

َٛزددد٠ و عًُٝدد١ ايتعًددِٝ   ايػددؿاؾ١ٝ و 

إخددددسا٤ات ايعطددددا٤ات   ٚاملطدددداٚا٠ و َددددٓ    

 ؾكٌ.ايعطا٤ات ٚا تٝاز األ

ايؿطددداد و ايعكدددازات ٚايكدددسا٥ب املتعًكددد١  .5

 بايتعًِٝ.

ايؿطدددددداد و ايتعًددددددِٝ َددددددٔ  دددددد ٍ ضدددددد٤ٛ  .6

ايطدددددددًٛى املٗدددددددين يًعددددددداًَه املدزضددددددده  

: ٜٚكؿددد بدد٘ َددا   ٚأعكددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتدددزٜظ  

ٜكّٛ ب٘ األضاتر٠ َٔ ايكٝاّ بايعدٜدد َدٔ   

املُازضات غ  األ  ق١ٝ  ٚايدن قدد تدؤتس    

ضددددددًبات عًدددددد٢ ايطدددددد   ٚعًدددددد٢ زٝدددددداتِٗ    

 ,Hevneman, 2004سكب ت.َطدددت

ٚقددددد زدددددد سأٜدددددٚز ايهدددداتٕٝٛ( و    (.642

 & Heyneman, 2004, 643س

Stephen,2004  عددددددددددد َدددددددددٔ ؾدددددددددٛز )

ايؿطدددداد ايددددن تعددددرب عددددٔ ضدددد٤ٛ ايطددددًٛى   
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 املؤضطات ايتع١ًُٝٝ ٚاألنادمي١ٝ  َٓٗا:املٗددددددددين ألعكددددددددا٤ ٦ٖٝدددددددد١ ايتدددددددددزٜظ و 
 .عدّ املطاٚا٠ و َعا١ًَ ايط   َٔ قبٌ األضاتر٠ 
 األضدداتر٠ يًطدد   بػددسا٤ نتددب َٚدد شّ  اؾدد١    إيددصا ّ

 بِٗ َٚٔ تايٝؿِٗ.
        َددٓ  دزخددات يًطدد   عًدد٢ أضدداع ايعددسم أٚ ا:ْتُددا٤

أٚ  ايطبكددددددٞ  ا:ختُدددددداع  أٚ املددددددرٖ   أٚ اذتصبددددددٞ  أٚ   
 ايعسقٞ.

 .اإلؾؿاح عٔ َعًَٛات ضس١ٜ عٔ ايطًب١ 
   ٍٛاعتُاد َساخع ْاقؿ١ أٚ غ  نا١ًَ يػس  اذتؿد

 أٚ حتكٝل َؿاث غدؿ١ٝ.
 .جتاٌٖ ايكؿٛز و ايتدزٜظ َٔ قبٌ ايصَ ٤ 
 .اضتدداّ ممتًهات ايه١ًٝ أٚ ايكطِ ألغسا  جتاز١ٜ 
   تكددددِٜ ايطًبددد١ َبدددايؼ َايٝددد١ ي ضددداتر٠ َكابدددٌ شٜددداد٠

 ايدزخات.
    ََِٗدددٓ  األضددداتر٠ دزخدددات َٓدؿكددد١ يًطًبددد١ إلزغدددا

 ع٢ً طًب دزٚع  ؿٛؾ١ٝ.
 .ختؿٝض َطت٣ٛ ايكبٍٛ يًطًب١ األخاْب 
  تٛشٜع ايدزخات بده ايطد   َدٔ قبدٌ     عدّ ايعداي١ و

 األضاتر٠.

     قبدددٍٛ األضددداتر٠ يًٗدددداٜا َكابدددٌ شٜددداد٠ ايددددزخات
 يبعض ايط  .

       ُِٗٝإؾددددساز األضدددداتر٠ عًدددد٢ تددددبين ايطًبدددد١ يكدددد
 َٚعتكداتِٗ.

  ٔا:ضدددددددتػ ٍ ٚايتسدددددددسؽ بدددددددبعض ايؿ٦دددددددات َددددددد
 َثٌ ايطايبات. -ايطًب١

   إزغدداّ ايطًبدد١ عًدد٢ غددسا٤ نتددب أٚ َدد شّ أٚ َددٛاد
 اتر٠.َطبٛع١ ي ض

      ٌجتاٖددٌ املعاًَدد١ غدد  املتطددا١ٜٚ يًطًبدد١ َددٔ قبدد
 ايصَ ٤.

 .قعـ إداز٠ ا:َتساْات ٚاإلغساف عًٝٗا 
 .بٝع األضاتر٠ حبٛح يًطًب١ 
   ٓزتاًَددددد١ ايطددددد   األخاْدددددب و ايكبدددددٍٛ  َٚددددد

 ايدزخات.
    ايطددددُاح يًطًبدددد١ األخاْددددب ب عدددداد٠ ا:َتساْددددات

 ألنثس َٔ َس٠.
 .ايطسق١ ايع١ًُٝ ألعُاٍ ايصَ ٤ 
 سق١ ايع١ًُٝ َٔ ا:ْرتْل.ايط 
 .  ايطسق١ ايع١ًُٝ ألعُاٍ ايط 

 ( ؾٛز ايؿطاد و ايطًٛى املٗين ألعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ و املؤضطات ايتع١ًُٝٝ ٚاألنادمي1١ٝغهٌ زقِ س

 

   دزاضدددددد١ ْتايٝددددددا(Nataliya L.  

 Rumyantseva, 2005) ٖددددؾل ايدزاضددد١

ايتعدددددسف عًددددد٢ َؿٗدددددّٛ ايؿطددددداد بؿدددددٛز٠ عاَددددد١    

ايتعًِٝ ايعايٞ بؿٛز٠  اؾ١   ٚعًد٢   ٚايؿطاد و

اآلتدداز ايطددًب١ٝ يًؿطدداد ايتعًُٝددٞ عًدد٢ ارتُددع   

ٚنٝؿ١ٝ ايتُٝٝص بده أادا  ايؿطداد و ايتعًدِٝ     

ايعدددايٞ ٚبدددده غ ٖددددا َدددٔ األاددددا  املٛخددددٛد٠ و   

ٜٚؿددددددٓـ ْتايٝددددددا املؤضطددددددات ايعاَدددددد١ األ ددددددس٣. 

ايؿطدددداد اإلدازٟ و ايتعًددددِٝ ايعددددايٞ بطددددسٜكته   

 ُٖا:

اد و ايتعًددددِٝ ايعددددايٞ تؿددددٓٝـ ايؿطدددد .1

ٚؾكدددددات ياتددددداز ايطدددددًب١ٝ املرتتبددددد١ َدددددٔ   

اْتػددددددداز اياددددددداٖس٠ عًددددددد٢ املؤضطدددددددات 

 ايتع١ًُٝٝ.

تؿددددٓٝـ ايؿطدددداد و ايتعًددددِٝ ايعددددايٞ   .2

تبعدددات ملٓطكددد١ ايتبدددادٍ يًع قدددات بددده     

األؾساد و املؤضطات ايتعًُٝٝد١ ٚنُدا   

 ٜاتٞ:

ايؿطددددددداد ايٓددددددداتذ عدددددددٔ ع قددددددد١   . أ

ايتبدددادٍ بددده سايطايدددب ٚأعكدددا٤  

تددددددددددزٜظ   ايطايدددددددددب  ٦ٖٝددددددددد١ اي

ٚايكٝدددددددددادات اإلدازٜددددددددد١ ايعًٝدددددددددا  

ايكا٥ُددددددددددد١ عًددددددددددد٢ املؤضطدددددددددددات 

ايتعًُٝٝدد١   ايطدد   ٚاملددٛظؿه   

ايعدددددداًَه و ايهًٝدددددد١   أعكددددددا٤ 

٦ٖٝدددددددد١ ايتدددددددددزٜظ ٚاملددددددددٛظؿه  

 اإلدازٜه (.

ايؿطدددددداد ايٓدددددداتذ عددددددٔ ع قدددددد١      .  

ايتبادٍ به ادتاَع١ َٚؤضطدات  

 ارتُع األ س٣.

داّ ٚأ ددددددددد اتت إضدددددددددا٠٤ اضدددددددددتد    . ت

 عا١َ ألغسا   اؾ١.األَٛاٍ اي

دعل ايدزاضد١ إ  ايكٝداّ بعدصٍ أادا       .3

ايؿطدددددداد املػددددددرتن١ بدددددده املؤضطددددددات 

 ايتع١ًُٝٝ ٚاملؤضطات ايعا١َ األ س٣.
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   دزاضد١ أٚضدبأٜ سOsipian, 2005س)C) ٗددف ب 

ايؿطددددداد و ادتاَعدددددات   طبٝعددددد١   ايتعدددددسف عًددددد٢ 

ايدددددددددزٚع املطددددددددتؿاد٠ َددددددددٔ ايثددددددددٛز٠ ٚاملطٝطدددددددد١ 

سف عًد٢ نٝؿٝد١   ايتعد    ٚايربتكاي١ٝ و أٚنساْٝا

اضددتدداّ ايؿطدداد عًدد٢ أضدداع َٓٗدددٞ بطسٜكدد١     

َباغدددددس٠ َدددددٔ  ددددد ٍ ايطدددددٝطس٠  ٚغددددد   َباغدددددس٠

اإلدازٜدددددد١ عًدددددد٢ َطددددددت٣ٛ ايدٚيدددددد١ ابتدددددددا٤ات َددددددٔ 

إدازات املؤضطددددددات ايعاَدددددد١ احملًٝدددددد١ ٚ ايطددددددًطات

ٚارتاؾدددد١. ٚاملٛاؾكدددد١ ايسرٝدددد١ عًدددد٢ األْػددددط١    

ايؿاضددددد٠  و َكابددددٌ ايددددٛ:٤ ٚا:َتثدددداٍ يٓادددداّ     

َدددٔ ايبًدددددإ. ٚ تدددبه ايدزاضدددد١   غدددا٥ع و نددددث   

نٝؿ١ٝ تعادِٝ األْاُد١ ايؿاضدد٠ َٚدٛقؿِٗ َدٔ      

زٝدددج ايدددٛ:٤ ٚا:َتثددداٍ باضدددتدداّ عًددد٢ ضدددبٌٝ   

ّ و 4..2املثددددداٍ ا:ْتدابدددددات ايس٥اضددددد١ٝ يعددددداّ   

أٚنساْٝدددددا.ٚ ٜكددددددّ ايبازدددددج  نييٝدددددات َدددددٔ قبدددددٌ    

ايب ٚقساطٝات ايطٝاض١ٝ اين تطٝظ ادتاَعدات  

ٍ قددٛتِٗ َدٔ أخددٌ ايتددات  عًدد٢ ايطد   َددٔ  دد   

ا:ْتدابٝددددددددد١  ددددددددد ٍ ايثدددددددددٛز٠ ايربتكايٝددددددددد١ و    

 أٚنساْٝا.

     ٞٚقددددد أغددددازت ايدزاضدددد١ إ  ايدددددٚز اإلظتدددداب

يًدٚيددد١ و تطدددٜٛس ٚإداَددد١ ايؿطددداد و ندددث  

َدددٔ األزٝدددإ ٚايتكًٝدددٌ َدددٔ غددداْٗا. ٚتكٜٛددد١ 

ايدٚيدد١ َددٔ  دد ٍ ايتطًطددٌ اهلسَددٞ اإلدازٟ  

ايسأضٞ ٚايرٟ ٜعٌد قسٚزٜات يًُكٞ قددَا و  

 اد ٚايكٗس.  ضٝاض١ ايؿط

  ٖٞ َٕتػداب١ٗ  ايط   و ايعدٜد َٔ ايبًدا

َدددددٔ ايكددددد٣ٛ ايطٝاضددددد١ٝ ايس٥ٝطددددد١ٝ  ٚقسٜبددددد١

يًتكايٝددددددددد  َٚتكبًدددددددد١ يًتطددددددددٝظٚضدددددددد١ًٗ 

ا:ختُاعٝدددددد١. ؾٝطددددددع٢ ايٓادددددداّ  بايكٝددددددداّ    

بايعدٜدددددد َدددددٔ احملددددداٚ:ت يًطدددددٝطس٠ عًددددد٢    

 ايط   َٔ   ٍ ايتسهِ و ادتاَعات.

   ٍ ايطدددددددٝطس٠ عًددددددد٢ ادتاَعدددددددات َدددددددٔ  ددددددد

ايٛضدددا٥ٌ نايطدددٝطس٠ عًددد٢    زتُٛعددد١ َدددٔ   

املٓاٖذ ايدزاضد١ٝ   ٚاألٜدٜٛيٛخٝد١ ٚايطدًٛى    

  و زددده إٔ ايتُٜٛدددٌ اذتهدددَٛٞ يًداَعدددات 

ٜتٓددداقـ باضدددتُساز   ٖٚٓددداى نييٝدددات أ دددس٣     

 يًُساقب١ ادتاز١ٜ.

      اضتبداٍ ايتٌُٜٛ املباغدس يًدٚيد١ باعتبازٖدا

ٚازد٠ َٔ اآليٝدات ايس٥ٝطد١ٝ يًطدٝطس٠ عًد٢     

   ٚ نييٝدد١ اإلنددساٙ  ادتاَعددات َددٔ أخددٌ ايؿطدداد 

ٖدددددٛ َٛخدددددٛد باجتددددداٙ ٚاقددددد  و أٚنساْٝدددددا  

ٚ ٝع  املسغسه اضتددَٛا املٛازد اإلدازٜد١  

 يًتات  ع٢ً ايٓا به. 

    اطتس  ايط   و ايعٌُ ايطٝاضدٞ ٚبدٓؿظ

ايطسٜكدددد١ أْٗددددِ اخددددربٚا عًدددد٢ املػددددازن١ و 

  عدددٔ ايطدددٛؾٝنادداٖسات و عٗدددد ا:حتدداد   امل

١ بٓددددا٤ عًدددد٢ أٚاَددددس إدازٜدددد    اإلنددددساٙ طسٜددددل 

ٚايكددددددػ  غدددددد   ٚايكٗددددددس ٚنييٝددددددات ايؿطدددددداد 

 املباغس. 

    ؾُدددددٔ املُهدددددٔ متاَدددددا إٔ ايدددددبعض َدددددِٓٗ و

ايٛاقدددع ٜؤٜدددد َسغدددسٝٗا   ٚيهٓٗدددا تطدددتددّ   

قدددزاتٗا اإلدازٜدد١   بؿددٛز٠ قطددس١ٜ  ٚايطددًط١    

املٗٓٝدد١ عًدد٢ إغددساى ايطًبدد١ و  ٝددع أْددٛاع   

األْػددط١ ايطٝاضدد١ٝ   أٟ حتٛيددل ادتاَعددات   

دٍٚ إ  َؤضطددددددات َطٝطدددددد١ تطددددددتددّ خدددددد 

 َٔ زس١ٜ ا: تٝاز.  األعُاٍ ايطٝاضٞ بد:ت

    ايك٠ٛ األضاض١ٝ اين ميهٔ يًطد   َكاَٚد١

َٚعازقدد١ ايؿطددداد ادتدداَعٞ ٚايطٝاضدددٞ ٖدددٛ   

َدددٔ ميًدددٞ زسٜددد١ ا: تٝددداز ٚيدددٝظ اإلندددساٙ   

اين تاتٞ َٔ اذتهَٛات ايؿاضدد٠ ٚاإلدازاتت  

إٔ تهٕٛ َػازن١ ايط   و اذتٝا٠  ٜٚٓبػٞ

ًددددددد٢ ايعُدددددددٌ ايطٝاضدددددد١ٝ يًبًدددددددد تطدددددددتٓد ع 

 ادتُاعٞ.

    ٕٛدزاضددد١ زددد م ت ٚبٛاضددد(Hallak, and 

Poisson, 2005)  :ٕا:ْتسدداٍ ٚايػددؼ  بعٓددٛا

األندددددادميٞ  ؾكدددددد أغددددداز ايبازثدددددإ إ  ٚخدددددٛد    

ايعدٜدد َددٔ أْددٛاع ا:زتٝداٍ سايػددؼ( األنددادميٞ   

 َٚٔ أبسشٖا:

 تصٜٚس ايٛتا٥ل. .1

 تصٜٚس ٚبٝع ايػٗادات يًط  . .2

 بٝع األض١ً٦ يًط  . .3
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 ات يًط   َكابٌ ايسغ٠ٛ ٚاهلداٜا.شٜاد٠ ايدزخ .4

دؾع ايطد   َبدايؼ يًُدٛظؿه َدٔ أخدٌ ايكبدٍٛ        .5

 و ادتاَعات.

ايػدددؼ و عًُٝدددات ا:عتُددداد ٚإؾدددداز ايػدددٗادات     .6

  :َا ًٜٞ َٚٔ أبسش تًو املااٖس

َددٔ أخددٌ اذتؿددٍٛ عًدد٢   زغدداٟٚدؾددع  - أ

 غٗادات أٚ تسا ٝـ ا:عتُاد.

ايت عددب و تطبٝددل َعدداٜ  ا:عتُدداد   -  

 ات دٕٚ املطت٣ٛ.باعتُاد َؤضط

ايكٝاّ بايعًُٝات ع٢ً أضداع َعداٜ     - ت

 غ  غؿاؾ١.

ا:ضددتػٓا٤ عدددٔ اإلخددسا٤ات املتبعددد١ و    - ح

ا:عتُدداد َددٔ قبددٌ َكدددَٞ ارتدددَات َددٔ 

 ددددد ٍ ايتعًدددددِٝ ايعدددددايٞ بدددددايٓاس إ  إٔ  

 ع١ًُٝ ا:عتُاد يٝطل إيصا١َٝ.

إْػا٤ أٚ ظٗٛز املؤضطدات ايدن تٗددف     - ر

إ  ايدددددسب  ؾكددددد  ندددددبعض ادتاَعدددددات    

 .١... ٚغ ٖاارتاؾ

   ٕٛدزاضدددد١ زدددد م ٚبٛاضدددد(Hallak, and 

Poisson, 2007):   ٖدددؾل ايدزاضددد١ يًتعدددسف

عًددددددد٢ َؿٗدددددددّٛ ٚطبٝعددددددد١ ايؿطددددددداد و املددددددددازع   

ٚادتاَعددددددات بٗدددددددف تكددددددِٜٛ طبٝعدددددد١ املػدددددده١ً     

ْٚطاقٗددددددا  ٚحتدٜددددددد املُازضددددددات غدددددد  ادتٝددددددد٠   

ٚاذتًدددددٍٛ املُهٓددددد١. ٚقدددددد أضدددددتٓد ايبازثدددددإ إ    

املعًَٛدات ايدن    بًدات ٚتٓػدس  .6جتاز  أنثس َٔ 

 عٗدددددا املعٗدددددد ايددددددٚيٞ يًتدطدددددٝ  ايرتبدددددٟٛ    

بايتعددددإٚ َددددع ٚشازات ايرتبٝدددد١ ٚاملايٝدددد١ ٚايؿددددس١  

ايعاَددددد١ ٚٚندددددا:ت ايتُٓٝددددد١ َٚعاٖدددددد ايبسدددددج     

إٕ ايؿطدداد و ٚقددد أغددازت ايدزاضدد١ إ   ايٛطٓٝدد١. 

َسز١ً ايتعًِٝ ايعايٞ ٜتدر ْؿظ أغهاٍ ايػدؼ  

 املٛخددددٛد٠ و ايتعًددددِٝ ايعدددداّ  ؾكددددد تهدددداتس عدددددد     

ادتاَعددددددات ايددددددن تطددددددتٗدف ايددددددسب   ٚإؾددددددداز     

ايػددددددٗادات املصٜؿدددددد١  ٚايػددددددؼ و ْادددددداّ اعتُدددددداد 

ايػٗادات  ؾًكد ازتؿع َث ت عددد ادتاَعدات ايدن    

 ..2تددٛؾس غددٗادات َصٜؿدد١ عًدد٢ اإلْرتْددل َددٔ س     

ّ. ٚو عداّ  4..2ّ ٚ ...2( به عاَٞ ..8إ  

ّ نػدددـ زرٝددددٕٛ بدددازشٕٚ و ادتاَعددددات   5..2

إٔ ْاداّ اعتُداد ايػددٗادات   ارتاؾد١ و أٚنساْٝدا   

ٚإؾددددداز ايرتا ددددٝـ و ْادددداّ ايتعًددددِٝ ايعددددايٞ  

ُٖٚددددا أَددددسإ إيصاَٝددددإ بايٓطددددب١ إ  ادتاَعددددات  

خاَعدد١ و ٖددرا  175ارتاؾدد١ ايددن ٜبًددؼ عددددٖا  

ٚإٔ  ايبًددد   ٜطددتدعٝإ غدده ت َعٝٓددات َددٔ ايسغدد٠ٛ. 

ٖٓدداى ايعدٜددد َددٔ املددداطس ايددن ميهددٔ زدددٚتٗا    

و اردددددا:ت  ْتٝددددد١ :ْتػدددداز ايؿطددددداد ٚ اؾدددد١   

ايتايٝددد١: سايتُٜٛدددٌ  ختؿدددٝـ اإلعاْدددات املايٝددد١    

احملدد٠  بٓا٤ ٚؾٝا١ْ ٚإؾ ح املؤضطات املدزض١ٝ 

  تٛشٜدددددع املددددددٛاد ٚايسنددددددا٥ص ايتعًُٝٝدددددد١ ٚاألدٚات  

ايكسطاضددد١ٝ  إعدددداد ايهتٝبدددات املدزضددد١ٝ  تعدددٝه     

املعًُددددده ٚأدا٤ٖدددددِ اإلدازٟ ٚتددددددزٜبِٗ ٚتطددددددٜد   

هات املعًَٛدددات  زٚاتدددبِٗ   ضدددًٛى املعًُددده    غدددب  

ا:َتساْدددددددات ٚايػدددددددٗادات  د دددددددٍٛ ادتاَعدددددددات   

 ٚإؾداز ايرتا ٝـ ملؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ.

  ٕدزاض١ خٕٛ ٜٚدَا(John, C. Weidman,  

بعٓددٛإ سقٝددداع ايع قددد١ بددده ايؿطددداد و   (2007

ايتعًِٝ ٚايتُٓٝد١ ا:قتؿداد١ٜ و أٚزٚبدا ايػدسق١ٝ     

 َٚٓطك١ أٚزاضٝا: دزاض١ خد٣ٚ(: ٖدؾل ايدزاضد١ 

إ  تانٝدددددددد ايؿسقددددددد١ٝ ايكا٥ًددددددد١ بدددددددإ قا٥ُددددددد١  

ايدزاضددددات ايعًُٝدددد١ يف تكددددع إطددددازات ساٛذخددددات(    

يًتسدٜددد ايهُددٞ ألتددس ايؿطدداد و قطدداع ايتعًددِٝ   

ع٢ً ايت١ُٝٓ ا:قتؿاد١ٜ يًب د  ٚٚقع َثٌ ٖرا 

اإلطددداز أٚ ايُٓدددٛذر إذا ندددإ و ٚاقدددع األَدددس غددد  

َٛخدددٛد. َٚدددٔ أبدددسش ايٓتدددا٥ذ ايدددن تٛؾدددًل إيٝٗدددا  

 ١:ايدزاض

ايؿطدداد و ايتعًددِٝ ٜعددد َؿدددز قًددل دٚيددٞ         .1

ٞ ٚيكٞ اٖتُاَا ٚاضعات َٔ قبٌ ايبٓو ايددٚي 

 ٕ (  ٚاملعٗددد 3..2  ٖٚددرا َددا أندددٙ س أْدزضددٛ

ت زددددد م ٚبٛاضدددددٕٛ   3..2ايددددددٚيٞ س بدددددساٟ   

2..7.) 

( بًددات تدبه إٔ   68بعد تطبٝل ايدزاض١ عًد٢ س  .2

ايؿطدددداد و ايتعًددددِٝ يدددد٘ َددددسدٚد ضددددً  عًدددد٢  

ْٛدددد٘ ميٝددددٌ إ   ؿددددض  ايتعًددددِٝ ايعددددايٞ  ن 

ايدددد ٌ يتًدددو املؤضطدددات ٚايعددداًَه ؾٝٗدددا      
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ٚنددٕٛ ايؿطدداد و ايتعًددِٝ ايعددايٞ ٜكًددٌ َددٔ   

قُٝدد١ ايتعًددِٝ ايعددايٞ  َددٔ  دد ٍ ايتدؿٝددـ    

َددٔ ْٛعٝدد١ ادتددٛد٠ ٚقددعـ املدسخددات يتًددو 

 املؤضطات.

بٝٓدددل ايدزاضددد١ أْددد٘ :بدددد َدددٔ حتدٜدددد زددددِ    .3

ايؿطددددداد بدقددددد١ َدددددٔ أخدددددٌ اذتؿدددددٍٛ عًددددد٢      

ا يددد٘ َدددٔ تدددات  عًددد٢  تكددددٜسات أنثدددس دقددد١ ملددد 

ايُٓدددددٛ ا:قتؿدددددادٟ ايدددددٛطين ٚغ ٖدددددا َدددددٔ     

 ايعٛا٥د ايػدؿ١ٝ و قطاع ايتعًِٝ.

ٚقدددع ايبازدددج ادددٛذر يكٝددداع ايع قددد١ بددده     .4

ايؿطدددددددددداد و قطدددددددددداع ايتعًددددددددددِٝ ٚايتُٓٝدددددددددد١ 

 ا:قتؿاد١ٜ يًب د.

  دزاضددددد١ أٚضدددددبأٜ سOsipian, 2007س)A:) 

ٖدؾل ايدزاضد١ ايتعدسف عًد٢ ايؿطداد و ايتعًدِٝ      

سٚضدددددٞ نُدددددا ٚزد و ٚضدددددا٥ٌ اإلعددددد ّ ايعدددددايٞ اي

ايٛطٓٝدد١. َثددٌ: ايؿطدداد و ايكبددٍٛ و َؤضطددات     

ايتعًددِٝ ايعددايٞ  ٚايؿطدداد و إداز٠ ا: تبدداز ايددن   

أد ًل زدٜثا بؿٛز٠ َٛزدد٠  ٜٚٓؿدب ايرتنٝدص    

ايس٥ٝطٞ ع٢ً نيزا٤ عدد َٔ ايػدؿٝات ايكٝادٜد١  

و إؾدد ح ايتعًدددِٝ ٚاملتؿددد١ً بايؿطددداد و زتددداٍ  

اإلعددد ّ ايٛطٓٝددد١ ايدددن قاَدددل  ايتعًدددِٝ. ٚٚضدددا٥ٌ

بعس  ٚخٗات ْادس ندٌ َدٔ املؤٜددٜٔ ينؾد ح      

ٚتًدددو ايدددن و املعازقدددد١ ٚايداعٝددد١ إ  إؾدددد ح    

َٚدددٔ أبدددسش ايٓتدددا٥ذ  ايٓاددداّ ايتعًُٝدددٞ و زٚضدددٝا.

 اين تٛؾًل إيٝٗا ايدزاض١:

ايؿطدددددداد و ايكبددددددٍٛ و َؤضطددددددات ايتعًددددددِٝ     .1

و ايسغددددددددددد٠ٛ   أااطددددددددددد٘ تتُثدددددددددددٌ: ايعدددددددددددايٞ

بتددددددددددددددصاش  ٚا:زتٝدددددددددددددداٍ  ٚا: ددددددددددددددت ع  ٚا:

ٚاحملطدددٛب١ٝ  ٚاحملابدددا٠  ٚايسغدددا٣ٚ  ٚشتايؿددد١   

 ايكٛاعد ٚايًٛا٥ .

ايؿطدداد و إداز٠ ا: تبدداز ايددن أد ًددل زدددٜثا    .2

بؿددٛز٠ َٛزددد٠  َددٔ  دد ٍ جتدداٚش املعدداٜ  و      

ا: تٝددددددداز  ٚتعصٜدددددددص ايػدددددددؼ ٚا:ْتسددددددداٍ  و   

ايبسددددٛح  ٚضدددد٤ٛ ايطددددًٛى  ٚايتُٝٝددددص  ٚضدددد٤ٛ   

ٝددد١  ٚايسغددد٠ٛ ايدددن املعاًَددد١ َدددٔ ادتاَعددد١ املًه

 تهٕٛ و غهٌ ْكدٟ  أٚ بكا٥ع  أٚ  دَات.

نددددإ ٖٓدددداى أنثددددس َددددٔ مثاْٝدددد١ ني:ف َدددددٔ       .3

ادتددسا٥ِ ا:قتؿدداد١ٜ و زتدداٍ ايتعًددِٝ ايددن    

ذنددددست و ٚضددددا٥ٌ األعدددد ّ و زٚضددددٝا  دددد ٍ   

ّ(   زددددددح 5..2ّ إ   ...2ايؿدددددرت٠ َدددددٔ س 

ّ أنثددس َددٔ ت تدد١  5..2َٓٗددا ؾكدد  و عدداّ  

زتهبدل   مبدا و ذيدو    ني:ف َٔ ادتدسا٥ِ ايدن ا  

(  361( زايددد١ َدددٔ زدددا:ت ايسغددد٠ٛ ٚس   849س 

زايددد١ َدددٔ زدددا:ت ا: دددت ع ٚاهلددددز يًُددداٍ     

ايعدددداّ  ٚضدددد٤ٛ تٛشٜددددع املددددٛازد ايددددن تدددداتٞ َددددٔ    

اذتهَٛدد١ املسنصٜدد١ َٚعاددِ ٖددرٙ ادتددسا٥ِ قددد 

ازتهبدددل َدددٔ قبدددٌ زؤضدددا٤ ايهًٝدددات ٚاملددددازع      

ٚايطدد   ارتددسظته  ٚأعكددا٤ دتددإ ايكبددٍٛ    

 .  ايثا١ْٜٛ َٔ املدزض١

 2007دزاضددددد١ أٚضدددددبأٜ سOsipian, س )B): 

ع٢ً َد٣ اٖتُاّ ٚضدا٥ٌ  ٖدؾل ايدزاض١ ايتعسف 

سبٝدددد١ ٚتٓاٚهلددددا يًؿطدددداد و ايتعًددددِٝ   اإلعدددد ّ ايػ

ايعددايٞ َددٔ زٝددج زدددِ اْتػدداز ايؿطدداد ٚأااطدد٘ 

ٚقد زنصت ايدزاض١ ع٢ً دزاضد١ ٚضدا٥ٌ    ٚأغهاي٘.

  اإلع ّ و نٌ َدٔ ايٛ:ٜدات املتسدد٠ األَسٜهٝد١    

ٚاملًُه١ املتسد٠  ٚزٚضدٝات نْٛٗدا األندرب عاملٝدا     

و دعُٗددا يًددٓاِ ايتعًُٝٝدد١ ٚاألنددرب َددٔ زٝددج  

عدددددد َؤضطددددات ايتعًددددِٝ ايعددددايٞ عًدددد٢ َطددددت٣ٛ  

ايعايف باإلقاؾ١ إ  ا ت ف ْاِ ايتعًِٝ ؾٝٗا. 

ٚقد اعتُد ايبازج عًد٢ زتُٛعد١ َدٔ ايؿدسـ     

ايسرٝدددد١ ٚاردددد ت ٚاملٛاقددددع ا:يهرتْٚٝدددد١ ايددددن   

كدداٜا ايتعًددِٝ ايعددايٞ و ايدددٍٚ ايددث ح     تٗددتِ بك

ايطابك١ ايرنس. َٚٔ أبدسش ايٓتدا٥ذ ايدن تٛؾدًل     

 إيٝٗا ايدزاض١:

إٕ قكددددددد١ٝ ايؿطددددددداد و ايتعًدددددددِٝ ايعدددددددايٞ    .1

زؿدددددًل عًددددد٢ تػطٝددددد١ ٚاضدددددع١ و ٚضدددددا٥ٌ 

اإلعدد ّ  ٚإٔ ٖٓدداى َطددت٣ٛ غددؿاؾ١ٝ عايٝدد١  

مبددا ٜهؿددٞ يتطددًٝ  ايكدد٤ٛ عًدد٢ ايككدد١ٝ    

ا  َددددٔ زٝددددج أُٖٝتٗددددا ٚزدُٗددددا ْٚطاقٗدددد    

ٚأغددهاهلا املتٓٛعدد١  ٚإلعدد ّ ادتُٗددٛز ايعدداّ  

ٚعا١َ ايٓاع عٔ زدِ اْتػازٙ  ٚاألاا   
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ٚاألغددددهاٍ. ٚاآلتدددداز ايطددددًب١ٝ ايٓاجتدددد١ َددددٔ 

 ذيو.

ايؿطاد و ايتعًِٝ ايعايٞ   ٚايطسٜكد١ ايدن    .2

ٜددٓعهظ و ٚضددا٥ٌ اإلعدد ّ   ٜبدددٚ أْدد٘ خددا٤     

مبا ٜتؿل َع َطاز ٚتد ٠ اإلؾد زات ايدن    

يتعًِٝ ايعايٞ و ايٛ:ٜدات  جتسٟ و قطاع ا

 املتسد٠ ٚبسٜطاْٝا  ٚزٚضٝا.

إٕ عًُٝدد١ ؾددس  زضددّٛ خاَعٝدد١ و املًُهدد١     .3

املتسدددد٠   ٚاذتدددد َدددٔ ايددددعِ اذتهدددَٛٞ و   

زٚضدددددددٝا   ٚاألُٖٝددددددد١ املتصاٜدددددددد٠ يًكدددددددسٚ  

ايتعًُٝٝددد١ ارتاؾدددد١ و ايٛ:ٜدددات املتسددددد     

ؾددإ نددٌ ذيددو ٜددؤدٟ إ  شٜدداد٠ ايؿطدداد و  

 يٞ. اذتؿٍٛ ع٢ً ايتعًِٝ ايعا

و قددٌ شٜدداد٠ َعددد:ت ا:يتسددام باملدددازع     .4

عددٔ  و  ٝددع تًددو ايدددٍٚ ايددث ح  ؾكدد ت   

ظٗدددٛز املؤضطدددات ايسحبٝددد١  ٜكتكدددٞ املصٜدددد 

عًدددددد٢ خاْددددددب  ٚايتٓطددددددٝلَددددددٔ ايطددددددٝطس٠ 

اذتهَٛدددددددددددد١  ٚاملؤضطددددددددددددات ايتعًُٝٝدددددددددددد١    

 ٚادتُٗٛز.  

تصاٜدددددد املدددددداٚف بػدددددإ ْٛعٝددددد١ ارتددددددَات  .5

ايتعًُٝٝددد١ تدددؤدٟ إ  شٜددداد٠ و اإلبددد ؽ عدددٔ  

يسغددددد٠ٛ ٚا:زتٝددددداٍ   ايػدددددؼ ٚا:ْتسددددداٍ   ا

تصٜٚددددددس ايػددددددٗادات   ٚاإل دددددد ٍ بددددددايعكٛد   

 ٚغ ٖا َٔ أغهاٍ ض٤ٛ ايطًٛى.

عًُٝدددددات تددددددٌٜٚ ٚعٛملددددد١  ايرتنٝدددددص عًددددد٢   .6

ايتعًددددِٝ ايعددددايٞت شاد َددددٔ ايؿطدددداد ٚايػددددؼ 

ٚا:زتٝدددددددداٍ و ايٛتددددددددا٥ل ٚو ايتؿددددددددٜٛض   

 ٚايبسٛح.  

َددددددا ٜتعددددددس  يدددددد٘ ارتُددددددع َددددددٔ ظددددددسٚف  .7

ٜددددددعٖٛا إلخدددددسا٤  اختُاعٝددددد١ ٚاقتؿددددداد١ٜ

َصٜددددددددد  َددددددددٔ ايتػددددددددٝ ات ٚاإلؾدددددددد زات   

ايتعًُٝٝد١ َددٔ أخددٌ ايككدا٤ عًدد٢ األغددهاٍ   

ايس٥ٝطددددددد١ٝ يًؿطددددددداد و زتددددددداٍ ايتعًدددددددِٝ  

ايعددددددايٞ  ٚعًدددددد٢ ضددددددبٌٝ املثدددددداٍ   ايٛقددددددع    

ا:قتؿددددادٟ ايكددددعٝـ و زٚضددددٝا  نْٛٗددددا   

متدددس مبسزًددد١ اْتكايٝددد١  أد٣ إ  اطتؿدددا    

زددداد و زٚاتدددب أعكدددا٤ ٦ٖٝددد١ ايتددددزٜظ و    

ٖٚددددرٙ بدددددٚزٙ  ٜددددؤدٟ إ  شٜدددداد٠ و     ايهًٝدددد١

أَددددددا و ايٛ:ٜددددددات   ايسغدددددد٠ٛ ٚ احملطددددددٛب١ٝ. 

املتسد٠   ؾ ٕ تصاٜدد املٓاؾطد١ بده َؤضطدات     

ايتعًدددددددِٝ ايعدددددددايٞ ٜدددددددؤدٟ إ  ايصٜددددددداد٠ و   

ا:زتٝدددددداٍ املستبطدددددد١ باملطدددددداعدات املايٝدددددد١  

 يًطايب. 

  ٔ زدددٍٛ   :(Osipian, 2008) دزاضددد١ أٚضدددباٜ

ٚقدددد قددددّ  تؿدددٓٝـ ايؿطددداد و ايتعًدددِٝ ايعدددايٞ    

ايتؿددٓٝـ املكددرتح ايتددايٞ زددٍٛ ايؿطدداد    ايبازددج

و ايتعًدددِٝ ايعدددايٞ يٝػدددٌُ ايٛضدددا٥ٌ  ٚاألغدددهاٍ  

ٚاياددددددٛاٖس  ٚارددددددا:ت زٝثُددددددا ٚخددددددد  ٚٚؾكددددددات     

 يطبٝعت٘  ٚنُا ٖٞ َٛقس١ بايػهٌ اآلتٞ:

 

 

 يًؿطاد و قطاع ايتعًِٝ ايعايٞ Osipian, 2008)9 ,(تؿٓٝـ أٚضبأٜ 

 

 

 

 

 الفساد وفقًا للوسائل املستخدمة الفساد وفقاً للمجاالت الفساد وفقًا لطبيعة التفاعالت وفقًا لألشكال والظواهرالفساد 

الرشاااااااوم وال ماااااا الت 

والقرابااااااااا وال   ااااااااات 

الشخصاااااالا، والم ا لااااااا 

بالمثااااااااااااااا     ااااااااااااااااد  

 ،(/الخذ ات فضاااااااااااااااااا 

 واالحتلا 

الرشااااااااااااا   والم اباااااااااااااا  

والم سااا بلا ، واالحتلاااا  ، 

والغش واالنت ا   االخت س

واإلخ    ،، وس ء األخ ق

 بال قذ0

 

ال صااااا   للااااا  الت لااااال  

ال ااااااااااااال ، وال مللااااااااااااا 

األكاديملاااااا، والتخاااااري ، 

وأوراق االعتماااااااااااااااااااااااد 

والتاااارخلال واالعتماااااد، 

كللااا الت فلاال والتر لااا، 

وال  ااااااااا ،، والمااااااااا  ، 

 والخذ ات الط لا0

 

الجا  اااااااااااا، والذولاااااااااااا 

واألعماااا  التجارياااا بااال  

ضاااء ئل ااا أع ،الجا  ااات

 ،طاااااااا  الالتااااااااذري  و

   أعضااااء ئل اااا التاااذري 

 اإلدار ، الطااااااااااااااااااا  و

 حالاااأخلااراً: ، و واإلدار 
 الطالب. ال   ات بل 
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 (2زقِ س غهٌ

 يًؿطاد و قطاع ايتعًِٝ ايعايٞ (Osipian, 2008, 9)تؿٓٝـ أٚضبأٜ 
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عسقددات يٓتددا٥ذ ايتسًٝددٌ    ص٤ٜتكددُٔ ٖددرا ادتدد      

اإلزؿددا٥ٞ يًبٝاْددات ارتاؾدد١ بايدزاضدد١  ٚقددد ت  

تستٝبدددد٘ ٚؾكدددددات يرتتٝدددددب أضدددد١ً٦ ايدزاضددددد١  نُدددددا   

ايٓتدددددا٥ذ ايدددددن ٜتٓددددداٍٚ َٓاقػددددد١ ٚتؿطددددد  أٖدددددِ  

ٚعًددد٢ ايٓسدددٛ  متدكدددل عٓٗدددا ايدزاضددد١ اذتايٝددد١ 

 :ا:تٞ

ايدزاضد١ َٚٓاقػدتٗا    املتعًك١ باض١ً٦عس  ايٓتا٥ذ 

 ٚتؿط ٖا:

ّ  أضد١ً٦   ينخاب١ عًد٢  ب ظتداد   هايبدازث  ايدزاضد١ قدا

املتٛضددطات ٚا:ضتساؾددات املعٝازٜدد١ ٚايٓطددب امل٦ٜٛدد١    

ٚدزخدد١ املٛاؾكدد١  يهددٌ زتدداٍ َددٔ ارددا:ت ارتُطدد١  

عًكددددد١ باادددددا  ايؿطددددداد اإلدازٟ و ادتاَعدددددات    املت

تٛقدددٝ  ذيدددو ؾُٝدددا    ٚميهدددٔايُٝٓٝددد١ اذتهَٛٝددد١   

 ٜاتٞ:

َددددٔ  : عددددس  ايٓتددددا٥ذ عًدددد٢ َطددددت٣ٛ نددددٌ ضددددؤاٍأٚ:ت

و ادتاَعددات  املتعًكدد١ بااددا  ايؿطددادٚ ايدزاضدد١ أضدد١ً٦

 اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ:

  ٍعددس  َٚٓاقػدد١ ايٓتددا٥ذ املتعًكدد١ بايطددؤا

 األٍٚ يًدزاض١:

ايطدددؤاٍ األٍٚ: َدددا أٖدددِ أادددا   عًددد٢ خابددد١ ين

ايؿطددددددداد  ايطدددددددا٥د٠ و ادتاَعدددددددات ايُٝٓٝددددددد١    

اذتهَٛٝدد١ و زتدداٍ ايكبددٍٛ ٚايتطدددٌٝ نُددا  

ٜدددددزنٗا زؤضددددا٤ األقطدددداّ األنادميٝدددد١ سَددددٔ    

أعكددددددا٤ ٦ٖٝددددددد١ ايتددددددددزٜظ( َٚددددددددزا٤ اإلدازات  

 ايعإًَٛ ؾٝٗا؟

( ؾكددسات تتعًددل  9ٜػددتٌُ ٖددرا اردداٍ عًدد٢ س        

ْٗددددا أاددددا  بٛؾددددـ املُازضددددات ايددددن تؿددددٓـ با 

يًؿطدداد اإلدازٟ و عًُٝدد١ ايكبددٍٛ ٚايتطدددٌٝ و  

ادتاَعدددات ايُٝٓٝددد١ اذتهَٛٝددد١ ٚميهدددٔ زددددٚتٗا   

ٚقددد ناْددل املتٛضددطات اذتطدداب١ٝ ٚا:ضتساؾددات     

املعٝازٜددد١ يتكددددٜسات عٝٓددد١ ايدزاضددد١ عًددد٢ ؾكدددسات 

 (.     4ٖرا اراٍ نُا ٖٞ َٛقس١ و خدٍٚ س

ت املعٝاز١ٜ ٚايٓطب امل١ٜٛ٦ يتكدٜسات ع١ٓٝ ايدزاض١ ع٢ً ؾكسات املتٛضطات اذتطاب١ٝ ٚا:ضتساؾا (4خدٍٚ س

 األدا٠ زٍٛ 

 أاا  ايؿطاد اإلدازٟ و ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ و زتاٍ ايكبٍٛ ٚايتطدٌٝ:  

 اراٍ األٍٚ: أاا  ايؿطاد اإلدازٟ و ايكبٍٛ ٚايتطدٌٝ و ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ:

 تستٝب ددددس٠ْـ ايؿكدددددددددددددد ّ
 ايؿكس٠

 املتٛض 
 اذتطابٞ

 ا:ضتساف
 املعٝازٟ

ايٓطب١ 
امل١ٜٛ٦ 

 يًُٛاؾك١
دزخ١ 
 املٛاؾك١

تٛشٜع املٓ  ايدزاضد١ٝ ايدا ًٝد١ يًطد       7
 َتٛضط١ %62.40 1.08 3.12 1 ع٢ً أضظ غ  َٛقٛع١ٝ.

زتاًَدددد١ ايطدددد   األخاْددددب و ايكبددددٍٛ  8
 َتٛضط١ %61.20 1.17 3.06 2 ٚايتطدٌٝ َٔ قبٌ ايعاًَه بادتاَع١.

قبٍٛ ط   بعد اإلع ٕ عٔ إغد م بدا     5
 َتٛضط١ %57.40 0.92 2.87 3 ايكبٍٛ ٚايتطدٌٝ.

4 
متهددددٔ بعددددض املتٓؿددددرٜٔ َددددٔ ممازضدددد١     
ايٛاضددددط١ ٚاحملطددددٛب١ٝ ٚاحملابددددا٠ ٚدؾددددع   

 ايسغ٠ٛ.
 َتٛضط١ 55.80% 1.05 2.79 4

2 
متسٜدددددس ًَؿدددددات طًبدددددات قبدددددٍٛ يدددددبعض  

ات يتهددٕٛ ايطًبدد١ قبددٌ غ ٖددا َددٔ املًؿدد    
 ؾسؾ١ قبٛهلِ َك١ُْٛ.

 قعٝؿ١ 52.00% 1.01 2.60 5
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3 
قبٍٛ ط   و ايدزاضات ايعًٝدا زؿدًٛا   
عًدددد٢ دزخددددات و س املكابًدددد١   ا تبددددازات   
املؿاق١ً( أقٌ َدٔ طًبد١ ني دسٜٔ يف ٜدتِ     

 قبٛهلِ.
 قعٝؿ١ 47.00% 0.93 2.35 6

قبٍٛ ط   ستٛيه َٔ نًٝدات أ دس٣    9
 قعٝؿ١ %46.80 0.89 2.34 7 .: تٓطبل عًِٝٗ غسٚ  ايتسٌٜٛ

6 

تػدددددٝ  ْتدددددا٥ذ ا تبدددددازات قبدددددٍٛ بعدددددض  
ايطًبدد١ و ايهًٝددات ايددن تػددرت  ذيددو   
يكُإ زؿٛهلِ ع٢ً ؾسؾد١ قبدٍٛ دٕٚ   
غ ٖددددِ َددددٔ طًبدددد١ ندددداْٛا ٜطددددتسكٕٛ  

 ذيو.

 قعٝؿ١ 45.20% 1.10 2.26 8

1 
قبدددٍٛ طددد   تكدددٌ َعدددد:تِٗ و غدددٗاد٠  
اَتسددددإ ايثاْٜٛدددد١ ايعاَدددد١  عددددٔ ْطدددددب     

 حملدد٠ ٚاملع١ًٓ.ايكبٍٛ ا
 قعٝؿ١ 40.60% 0.98 2.03 9

 قعٝؿ١ %52.00 0.72 2.60 اراٍ نهٌ

      

( إ  إٔ 4ٚتػددد  ايٓتدددا٥ذ املٛقدددس١ و ادتددددٍٚ س

َتٛضدددد  َٛاؾكدددد١ زؤضددددا٤ األقطدددداّ األنادميٝدددد١ 

َٚدددزا٤ إدازات ايعدداًَه  عًددد٢ ايعبددازات املدزخددد١    

زدددددددٍٛ أادددددددا  ايؿطددددددداد اإلدازٟ و ادتاَعدددددددات  

اذته١َٝٛ و زتداٍ ايكبدٍٛ ٚايتطددٌٝ     اي١ُٝٓٝ 

(. ٚقد بًؼ املتٛضد   3.12إ 2.60تساٚح َا بهس

اذتطابٞ يتكدٜسات ع١ٓٝ ايدزاض١ و ٖدرا ارداٍ   

( ٖٚدددٛ 0.72( ٚاضتدددساف َعٝدددازٟ س 2.60نهدددٌ س

ٜكابٌ ايتكدٜس املٛاؾك١ بدزخ١ قعٝؿ١  ٚبتسًٌٝ 

 ْتا٥ذ ؾكسات اراٍ ٜتك  اآلتٞ:

اٍ زؿددددًل إٕ أعًدددد٢ قُٝدددد١ و ٖددددرا اردددد  -

( ٚايدن تدٓـ عًد٢ قٝداّ     7عًٝٗا ايؿكدس٠ س 

ادتاَعدددددات بدددددد ، تٛشٜدددددع املدددددٓ  ايدزاضددددد١ٝ  

ايدا ًٝدددددد١ يًطدددددد   عًدددددد٢ أضددددددظ غدددددد  

َٛقددٛع١ٝ،. زٝددج زؿددًل عًدد٢ َٛاؾكدد١   

بدزخددد١ ، َتٛضدددط١ ، ٚمبتٛضددد  زطدددابٞ 

 (.1.08( ٚاضتساف َعٝازٟ س3.12س

نُددددددا إٔ أدْدددددد٢ قُٝدددددد١ و ٖددددددرا اردددددداٍ  -

 ْؿدددل ( ٚايدددن1زؿدددًل عًٝٗدددا ايؿكدددس٠ س

عًدددد٢ ، قبددددٍٛ طدددد   تكددددٌ َعددددد:تِٗ و 

غٗاد٠ اَتسإ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ  عٔ ْطدب  

ايكبددٍٛ احملدددد٠ ٚاملعًٓدد١. ، زٝددج زؿددًل 

عًددددددددد٢ َٛاؾكددددددددد١ بدزخددددددددد١ ، قدددددددددعٝؿ١،     

( ٚاضتدددددساف 2.03ٚمبتٛضددددد  زطدددددابٞ س 

 (. 0.98َعٝازٟ س

زؿًل أزبدع ؾكدسات عًد٢ َٛاؾكد١ بدزخد١       -

،َتٛضط١،  ٖٚرٙ ايؿكدسات َستبد١ تٓاشيٝدا    

  ٚاملد٣ به أع٢ً ق١ُٝ (4  5  8  7سٖٚٞ 

( ٜطدددددداٟٚ 2.79( ٚأدْدددددد٢ قُٝدددددد٘ س3.12س

(ت ٚتدددددٓـ تًدددددو ايؿكدددددسات ٚؾكدددددات 0.33س

يًرتتٝدددب ايتٓددداشيٞ يًُتٛضددد  اذتطدددابٞ   

ايطد   األخاْدب    سزتا١ًَع٢ً ايكٝاّ بد 

و ايكبددٍٛ ٚايتطدددٌٝ َددٔ قبددٌ ايعدداًَه  

ط   بعد اإلعد ٕ عدٔ    بادتاَع١  ٚقبٍٛ

 ٚ ايتطددددٌٝ  ٚمتهدددٔ  إغددد م بدددا  ايكبدددٍٛ 

بعدددض املتٓؿدددرٜٔ َدددٔ ممازضددد١ ايٛاضدددط١  

 ٚاحملطٛب١ٝ ٚاحملابا٠ ٚدؾع ايسغ٠ٛ(.

( ؾكددسات عًدد٢ َٛاؾكدد١ بدزخدد١  5زؿددًل س -

،قددعٝؿ١،  ٖٚددرٙ ايؿكددسات َستبدد١ تٓاشيٝددا    

ٚمتثدددٌ َدددا ْطدددبت٘    (1  6  9  3  2سٖٚدددٞ 

%(  َددددددٔ إ ددددددايٞ ؾكددددددسات اردددددداٍ    56س

( ٚأدْددد٢ 2.60ٚاملدددد٣ بددده أعًددد٢ قُٝددد١ س   

 (.0.58(  ٜطاٟٚ س2.03ق١ُٝ س

يف حتؿدددددٌ أٟ ؾكدددددس٠ َدددددٔ ؾكدددددسات ٖدددددرا   -

 اراٍ ع٢ً َٛاؾك١ ،بدزخ١ عاي١ٝ خدا ،.
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يف حتؿدددددٌ أٟ ؾكدددددس٠ َدددددٔ ؾكدددددسات ٖدددددرا   -

اراٍ ع٢ً َٛاؾك١ ،بدزخ١ قدعٝؿ١ خددا   

.، 

َٚددٔ  دد ٍ ايعددس  ايطددابل يٓتددا٥ذ ايدزاضدد١          

ؾكددددد زؿددددٌ زتدددداٍ ايؿطدددداد و عًُٝدددد١ ايكبددددٍٛ 

ايدزاضدد١ بدزخددد١   ٚايتطدددٌٝ عًدد٢ َٛاؾكددد١ عٝٓدد١   

إ  ( ٖٚدددددٞ أقدددددس   2.60َٚكددددددازٖا س،قدددددعٝؿ١، 

،  ٖٚددٞ أدْدد٢ َٛاؾكدد١ يعٝٓدد١ ايدزاضدد١     املتٛضددط١“

عًدددددد٢ َطددددددت٣ٛ األدا٠ نهددددددٌ. ٖٚددددددرا ٜعددددددين إٔ     

ايطسٜكددددد١ ايدددددن متدددددازع بٗدددددا عًُٝددددد١ ايكبدددددٍٛ       

ٚايتطدٌٝ و ادتاَعدات ايُٝٓٝد١ اذتهَٛٝد١ غد      

ٌٞ عٓٗددددا َددددٔ قبددددٌ عٝٓدددد١ ايدزاضدددد١ بػددددهٌ     َسقدددد

طددت٣ٛ املٓػدددٛد سنُددات ٚنٝؿدددات(    ناَددٌ  ٚدٕٚ امل 

ٚتػددهٌ ٖددرٙ ايٓتٝددد١ َؤغددسات ٚاقددسات عددٔ ٚخددٛد    

ايعدٜد َٔ املُازضات غ  ايطد١ٜٛ ايدن تتبدع َدٔ     

قبدددٌ ايًددددإ املٓؿدددر٠ يتًدددو ايعًُٝددد١  تهدددٕٛ و     

األؾٌ شتايؿ١ ي ْا١ُ ٚايكٛاْه املٓاُد١ هلدا.   

َٚددددٔ أبدددددسش تًدددددو املُازضدددددات ايؿاضدددددد٠ و ٖدددددرا  

ايدزاضدد١ٝ ايدا ًٝدد١ يًطدد   اردداٍت تٛشٜددع املددٓ  

عًددد٢ أضدددظ غددد  َٛقدددٛع١ٝ  ٚزتاًَددد١ ايطددد    

األخاْب و ايكبٍٛ ٚايتطدٌٝ َٔ قبدٌ ايعداًَه   

بادتاَع١  ٚقبٍٛ طد   بعدد اإلعد ٕ عدٔ إغد م      

بدددا  ايكبدددٍٛ ٚايتطددددٌٝ  ٚأ سٖدددا متهدددٔ بعدددض     

املتٓؿددددرٜٔ َددددٔ ممازضدددد١ ايٛاضددددط١ ٚاحملطددددٛب١ٝ   

   ٚ اقدد  عًدد٢  ٚاحملابددا٠ ٚدؾددع ايسغدد٠ٛت ٖٚددرا ديٝددٌ 

عدّ ٚخٛد عداي١ و تٛشٜع ؾسف ايتعًدِٝ ايعدايٞ   

عًددد٢  ٝدددع ؾ٦ددددات ايعٝٓددد١  َددددع َساعدددا٠ متثٝددددٌ     

 ٝدددع احملاؾادددات ٚشتتًدددـ غدددسا٥  ايعٝٓددد١ و     

اذتؿدددددٍٛ عًددددد٢ تًدددددو ايؿدددددسف. نُدددددا ٜددددددٍ      

نددددريو عًدددد٢ عدددددّ نؿددددا٠٤ اآليٝدددد١ املتبعدددد١ و 

عًُٝدد١ ايكبددٍٛ ٚايتطدددٌٝ  ٖٚددرٙ ايٓتٝددد١ تتؿددل 

  ٚ أبدٛ بهدس ستطدٔ ٚ ضدًطإ     َع دزاضد١ ساملدد وت 

(  ٚايدددن أغدددازت إ  إٕ ضٝاضددد١  1999املدددد و   

ايكبدددٍٛ املتبعددد١ و ادتاَعدددات ايُٝٓٝددد١  : تكدددّٛ     

عًدددد٢ زؤٜدددد١ ٚاقددددس١ إلغددددباع ازتٝاخددددات ضددددٛم      

( ٚايدددن أغدددازت  5..2ايعُدددٌ  ٚدزاضددد١ ساهلدددادٟ   

إ  ٚخدددددٛد  ًدددددٌ و عًُٝددددد١ ايكبدددددٍٛ ٚا:بتعددددداح 

ضدددددد١ ٚدعددددددل إ  قددددددسٚز٠ إعدددددداد٠ ايٓاددددددس و ضٝا   

ا:بتعاح ٚضٝاض١ ايكبٍٛ ٚقسٚز٠ ايرتنٝدص عًد٢   

 ارا:ت ايتطبٝك١ٝ.

  ٍعددس  َٚٓاقػدد١ ايٓتددا٥ذ املتعًكدد١ بايطددؤا

 ايثاْٞ يًدزاض١:

ايطدددؤاٍ ايثددداْٞ: َدددا أٖدددِ أادددا    عًددد٢ خابددد١ ين    

ايؿطدداد  ايطددا٥د٠ و ادتاَعددات ايُٝٓٝدد١ اذتهَٛٝدد١   

و زتاٍ غؤٕٚ ايط   ٚارتسظته نُا ٜدزنٗا 

قطدددداّ األنادميٝدددد١ سَددددٔ أعكددددا٤ ٦ٖٝدددد١  زؤضددددا٤ األ

 ايتدزٜظ( َٚدزا٤ اإلدازات ايعإًَٛ ؾٝٗا؟

ـ ( 6ٜػددددتٌُ ٖددددرا اردددداٍ عًدددد٢ س    ؾكددددسات  تؿدددد

أاددا  ايؿطدداد اإلدازٟ املُهددٔ زدددٚتٗا َددٔ قبددٌ    

ايعددداًَه و زتددداٍ غدددؤٕٚ ايطددد   ٚارتدددسظته  

بادتاَعدات ايُٝٓٝد١ اذتهَٛٝد١ ٚايهًٝدات ايتابعد١      

( 5ملٛقس١ و ادتددٍٚ س هلا  زٝج تػ  ايٓتا٥ذ ا

إ  إٔ َتٛضدد  َٛاؾكدد١ عٝٓدد١ ايدزاضدد١ تددساٚح َددا   

(  ٚقدددددد بًدددددؼ املتٛضددددد   (3.09إ   1.84)بددددده س

(  ٚاضتددساف 2.46اذتطددابٞ هلددرا اردداٍ نهددٌ س  

(  ٖٚددٛ ٜكابددٌ ايتكدددٜس املٛاؾكدد١ ،   0.84َعٝددازٟ س

بدزخدد١ قددعٝؿ١،. ٚنُددا ٖددٞ َٛقددس١ و خدددٍٚ  

 (. 5س

 تك  اآلتٞ:ٚبتسًٌٝ ْتا٥ذ ؾكسات اراٍ ٜ

إٕ أعًدددد٢ قُٝدددد١ و ٖددددرا اردددداٍ زؿددددًل عًٝٗددددا    -

( ْٚؿددٗا ، زؿدددٍٛ بعددض املدددٛظؿه   11ايؿكددس٠ س 

َكابددٌ ايتطددسٜع و إصتدداش َعدداَ ت   زغدداٟٚعًدد٢ 

( 3.09زطابٞ سمبتٛض    ”ايطًب١ ٚارتسظته.

 (.1.29س ٚاضتساف َعٝازٟ

نُا إٔ أد٢ْ ق١ُٝ و ٖرا ارداٍ زؿدًل عًٝٗدا     -

( ْٚؿدددٗا ، تصٜٚدددس ايٛتدددا٥ل ايسرٝددد١ 14ايؿكدددس٠ س

ٚايطدددد ت األنادميٝددد١ ارتاؾددد١ بدددايط   َدددٔ 

قبٌ املدتؿده َكابدٌ حتكٝدل َهاضدب َادٜد١. ،       

َعٝددددازٟ  ( ٚاضتددددساف  1.84مبتٛضدددد  زطددددابٞ س  

 (.0.92س
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زؿددًل ؾكستددإ عًدد٢ َٛاؾكدد١ بدزخدد١ َتٛضددط١       -

%(  َددددددٔ 3306ايددددددن متثددددددٌ س ( ٚ.1  11ٖٚددددددٔ س

إ دددايٞ ؾكدددسات ارددداٍ ٚاملدددد٣ بددده أعًددد٢ قُٝددد١  

 (.0.06( ٜطاٟٚ س3.03(  ٚأد٢ْ ق١ُٝ س3.09س

زؿًل أزبع ؾكسات ع٢ً َٛاؾك١ بدزخ١ قدعٝؿ١    -

(  13،14  12  15ٖٚرٙ ايؿكسات َستب١ تٓاشيٝا س

%(  َدددٔ إ دددايٞ ؾكدددسات   66ٚمتثدددٌ َدددا ْطدددبت٘ س  

( ٚأدْددد٢ .402س ارددداٍ ٚاملدددد٣ بددده أعًددد٢ قُٝددد١    

 (.0.56(  ٜطاٟٚ س1.84ق١ُٝ س

يف حتؿددٌ أٟ ؾكددس٠ َددٔ ؾكددسات ٖددرا اردداٍ عًدد٢   -

َٛاؾكدد١ بدزخدد١ عايٝدد١ خدددا  أٚ عايٝدد١  أٚ قددعٝؿ١  

 خدا.

  املتٛضطات اذتطاب١ٝ ٚا:ضتساؾات املعٝاز١ٜ يتكدٜسات ع١ٓٝ ايدزاض١ ع٢ً ؾكسات األدا٠ زٍٛ (5خدٍٚ س 

 ١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ و زتاٍ غؤٕٚ ايط   ٚارتسظته:أاا  ايؿطاد اإلدازٟ و ادتاَعات اي

 اراٍ ايثاْٞ: أاا  ايؿطاد اإلدازٟ و ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ و غؤٕٚ ايط   ٚارتسظته:

 ْـ ايؿكددددددددددددددددددس٠ ّ
تستٝ
  

ايؿك
 ز٠

املتٛ
 ض 
اذت

 ضابٞ

ا:ضت
 زاف
املعٝا
 زٟ

ايٓطب١ 
امل١ٜٛ٦ 
يًُٛاؾك

٠ 

دزخ١ 
املٛا
 ؾك١

1
1 

زؿدددٍٛ بعدددض املدددٛظؿه عًددد٢ زغدددا٣ٚ َكابدددٌ ايتطدددسٜع و  
3.0 1 إصتاش َعاَ ت ايطًب١ ٚارتسظته.

9 
1.2
9 

61.80
% 

َتٛ
 ضط١

1
. 

ايتددا   و إعدد ٕ ْتددا٥ذ ايطدد   و ايٛقددل احملدددد يددريو    
3.0 2 يتسكٝل َٓاؾع  اؾ١.

3 
1.2
4 

60.60
% 

َتٛ
 ضط١

1
5 

تعُددددد ؾكدددددإ ايٛتددددا٥ل ٚأٚزام املعدددداَ ت يددددبعض ايطًبدددد١     
2.4 3 ٚارتسظته يػس  حتكٝل َٓاؾع  اؾ١.

0 
1.0
9 

48.00
% 

قعٝ
 ؾ١

1
2 

تػٝ  ْتدا٥ذ بعدض ايطد   َدٔ قبدٌ األضداتر٠ ألضدبا  غد          
2.2 4 قا١ْْٝٛ.

5 
1.0
0 

45.00
% 

قعٝ
 ؾ١

1
3 

ايت عدددب و دزخدددات ايطددد   َدددٔ قبدددٌ بعدددض ايعددداًَه و    
2.1 5 غؤٕٚ ايط  .

9 
1.0
6 

43.80
% 

قعٝ
 ؾ١

1
4 

رٝدد١ ٚايطددد ت األنادميٝدد١ ارتاؾدد١    تصٜٚددس ايٛتددا٥ل ايس 
1.8 6 بايط   َٔ قبٌ املدتؿه َكابٌ حتكٝل َهاضب َاد١ٜ.

4 
0.9
2 

36.80
% 

قعٝ
 ؾ١

2.4 اراٍ نهٌ
6 

0.8
4 

49.20
% 

قعٝ
 ؾ١

        

َٔ امل ز  ؾكد زؿٌ زتاٍ أاا  ايؿطداد و  

غددؤٕٚ ايطدد   ٚارتددسظته عًدد٢ َٛاؾكدد١ بدزخدد١  

اَط١ ٚاأل  ٠ عًد٢  ،قعٝؿ١،  ستت ت املستب١ ارت

َطت٣ٛ  ٝع ارا:ت املتعًكد١ باادا  ايؿطداد    

اإلدازٟ و ادتاَعددددات ايُٝٓٝدددد١ اذتهَٛٝدددد١  ممددددا  

ٜػددد  إ  قدددعـ أٚ قًددد١ أادددا  ايؿطددداد اإلدازٟ   

َدددٔ قبدددٌ ايعددداًَه و اإلدازات املتعًكددد١ بػدددؤٕٚ     

ايطدددد   ٚارتددددسظته  ٚيهددددِٓٗ : ٜٓؿددددٕٛ عدددددّ      

ٚخدددٛد  ٚخدددٛد تًدددو األادددا   ٖٚدددرا َدددا ٜؤندددد    

ايعدٜدددددددد َدددددددٔ املُازضدددددددات املدًددددددد١ با  قٝدددددددات 

ايٛظٝؿددد١ ايعاَددد١  ٚشتايؿددد١ يًكدددٛاْه ٚايًدددٛا٥    

املٓاُددد١ يعُدددٌ اإلدازٜددده و تًدددو اإلدازات. َٚدددا 

  11ٜؤندددد ذيدددو زؿدددٍٛ ؾكدددسته ٖٚدددٞ زقدددِ س    

(ع٢ً َٛاؾك١ بدزخد١ َتٛضدط١  ٚتدٓـ عًد٢س     .1

زؿددددٍٛ بعددددض املددددٛظؿه عًدددد٢ زغددددا٣ٚ َكابددددٌ   

  َ  ت ايطًبد١ ٚارتدسظته    ايتطسٜع و إصتداش َعدا

ايتا   و إع ٕ ْتا٥ذ ايط   و ايٛقل احملدد 

يدددددددريو يتسكٝدددددددل َٓددددددداؾع  اؾددددددد١(  ٜٚسخدددددددع  

ايطدددددبب و ذيدددددو إ  تددددددْٞ زٚاتدددددب    هايبدددددازث

ايعددداًَه اإلدازٜددده ٚ اؾددد١ املتعاقددددٜٔ َدددِٓٗ      

ٚا  قدددعـ ايسقابددد١ عًددد٢ أدا٤ ايعددداًَه يًُٗددداّ  

ت َدع َدا   املٓاط١ بِٗ  ٚتتؿل َعاِ ٖرٙ املُازضدا 

(  ٚايددن 7..2خددا٤ و دزاضدد١ سزدد م ٚبٛاضددٕٛ     

أنددددت عًددد٢ ٚخدددٛد ايعدٜدددد َدددٔ املُازضدددات غددد   
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األ  ق١ٝ ٚاملدايؿ١ يًكٛاْه ٚاألْاُد١ املعُدٍٛ   

بٗددددا و اضددددتدسار ايٛتددددا٥ل ٚإمتدددداّ املعدددداَ ت و  

 املؤضطات ايتع١ًُٝٝ  تتُثٌ و ايسٚته ايصا٥د.

 

 اٍ عددس  َٚٓاقػدد١ ايٓتددا٥ذ املتعًكدد١ بايطددؤ

 يًدزاض١: ثايجاي

ايطددؤاٍ ايثايددج: َددا أٖددِ أاددا     عًدد٢ خابدد١ ين

ايؿطدددددددداد  ايطددددددددا٥د٠ و ادتاَعددددددددات ايُٝٓٝدددددددد١   

اذتهَٛٝدددددد١ و زتدددددداٍ ايتعٝٝٓددددددات ٚايرتقٝددددددات 

األنادميٝددد١ ٚاإلدازٜددد١ نُدددا ٜددددزنٗا زؤضدددا٤     

األقطدددددداّ األنادميٝدددددد١ سَددددددٔ أعكددددددا٤ ٦ٖٝدددددد١     

 ايتدزٜظ( َٚدزا٤ اإلدازات ايعإًَٛ ؾٝٗا؟

( ؾكدددس٠  ٚادتددددٍٚ 14ارددداٍ عًددد٢س ٜػدددتٌُ ٖدددرا   

( ٜٛقددددد  املتٛضدددددطات اذتطددددداب١ٝ ٚا:ضتساؾدددددات  6س

املعٝاز١ٜ يتكدٜسات ع١ٓٝ ايدزاض١ ع٢ً ؾكسات األدا٠ 

زددٍٛ أاددا  ايؿطدداد اإلدازٟ و ادتاَعددات ايُٝٓٝدد١ 

اذتهَٛٝددددددددد١ و زتددددددددداٍ ايتعٝٝٓدددددددددات ٚايرتقٝدددددددددات  

 األنادمي١ٝ ٚاإلداز١ٜ.

    ٚ ( إ  إٔ 6ٍ سٚتػددد  ايٓتدددا٥ذ املٛقدددس١ و ادتدددد

َتٛضددددد  َٛاؾكددددد١ زؤضدددددا٤ األقطددددداّ األنادميٝددددد١    

َٚدددزا٤ إدازات ايعدداًَه و ايعبددازات املدزخدد١ زددٍٛ    

أادددددددددا  ايؿطددددددددداد اإلدازٟ املٛخدددددددددٛد٠ و زتددددددددداٍ   

ايتعٝٝٓدددددات ٚايرتقٝدددددات األنادميٝددددد١ ٚاإلدازٜددددد١ و   

( ؾكدس٠   14ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذتهَٛٝد١  ٚعدددٖا س  

(  ٚبًدؼ  .593-2.07تساٚزل َٛضطاتٗا َا بده س 

املتٛض  اذتطابٞ عًد٢ َطدت٣ٛ ٖدرا ارداٍ نهدٌ      

ٟ  3.05س (  ٖٚددددٛ ٜكابددددٌ   0.72س ( ٚاضتددددساف َعٝدددداز

ايتكدددددٜس املٛاؾكدددد١ بدزخدددد١ ،َتٛضددددط١،. ٚبتسًٝددددٌ    

 -ْتا٥ذ ؾكسات اراٍ ٜتك  اآلتٞ:

        إٕ أعًد٢ قُٝد١ و ٖدرا ارداٍ زؿدًل عًٝٗدا

َعٝدددددددٜٔ  ابتعدددددداح( ْٚؿددددددٗا ، 27ايؿكددددددس٠ س

رتددازر و ختؿؿددات َٚدزضدده يًدزاضدد١ و ا

تدددددددزع و ادتاَعددددددات ايُٝٓٝدددددد١. ، ٚخددددددا٤ت 

( ٚاضتساف َعٝدازٟ  3.59مبتٛض  زطابٞ س

 ٚبدزخ١ عاي١ٝ. (1.03س

     نُددا إٔ أدْدد٢ قُٝدد١ و ٖددرا اردداٍ زؿددًل

( ٚايدددددن ْؿدددددل ، تدددددتِ  .2عًٝٗدددددا ايؿكدددددس٠ س 

عًُٝدد١ ا: تٝدداز يًُددٛظؿه ٚاملعٝدددٜٔ عًدد٢  

( 2.07أضدداع املرٖبٝدد١.، ٚخددا٤ت مبتٛضدد  س

 (. 0.99ف َعٝازٟ سٚاضتسا

 ؾكددددسات عًدددد٢ َٛاؾكدددد١ بدزخدددد١  3زؿددددًل س )

( ٖٚددٞ َددا ْطددبت٘   29  18  27سعايٝدد١ ٖٚددٔ  

( َدددددٔ إ دددددايٞ ؾكدددددسات ارددددداٍ   %21.43س

( ٚأدْد٢ قُٝد١   3.59ٚاملدد٣ بده أعًد٢ قُٝد١ س    

 (.0.10( ٜطاٟٚ س3.49س

 ؾكددددسات عًدددد٢ َٛاؾكدددد١ بدزخدددد١  8زؿددددًل س )

،َتٛضددددط١، ٖٚددددرٙ ايؿكددددسات َستبدددد١ تٓاشيٝددددا 

  16  22  24  21  17  28  62نايتدددايٞ س

( َدددددٔ  %57.14( ٚمتثدددددٌ َدددددا ْطدددددبت٘ س  19

إ ايٞ ؾكسات اراٍ ٚاملد٣ به أع٢ً ق١ُٝ 

( ٜطددددددددداٟٚ 2.72( ٚأدْددددددددد٢ قُٝددددددددد١ س 3.40س

 (.0.68س

  ؾكدددسات عًددد٢ َٛاؾكددد١ بدزخددد١ ،   (3سزؿدددًل

قدددددعٝؿ١ ، ٖٚدددددرٙ ايؿكدددددسات َستبددددد١ تٓاشيٝدددددا  

(  ٚمتثددٌ َددا ْطددبت٘  .2  23  25نايتددايٞ س

إ دددددايٞ ؾكدددددسات ارددددداٍ  ( َدددددٔ %21.43س

( ٚأدْد٢ قُٝد١   2.69ٚاملدد٣ بده أعًد٢ قُٝد١ س    

 (.0.62( ٜطاٟٚ س2.07س

     ٍيف حتؿددٌ أٟ ؾكددس٠ َددٔ ؾكددسات ٖددرا ارددا

عًدد٢ َٛاؾكدد١ بدزخدد١ عايٝدد١ خدددا أٚ قددعٝؿ١    

 خدا.  

ٚقدددد زؿدددٌ زتددداٍ أادددا  ايؿطددداد اإلدازٟ و          

ايتعٝٝٓدددددات ٚايرتقٝدددددات األنادميٝددددد١ ٚاإلدازٜددددد١ و   

ُٝٓٝدد١ اذتهَٛٝدد١ عًدد٢ َٛاؾكدد١ بدزخدد١ ادتاَعددات اي

،َتٛضددددط١،  ستددددت ت املستبدددد١ ايثاْٝدددد١ بعددددد أاددددا    

ايؿطدداد و زتدداٍ ايػددؤٕٚ املايٝدد١ ٚاإلدازٜدد١  ٜٚعددصٚ      

ٖددددددرٙ ايٓتٝددددددد١ إ  اضتػددددددعاز زؤضددددددا٤   هايبددددددازث

األقطددددداّ األنادميٝددددد١ َٚددددددزا٤ اإلدازات ايعددددداًَه  

بادتاَعدددددات ايُٝٓٝددددد١ اذتهَٛٝددددد١  ملدددددد٣ األُٖٝددددد١   
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ن ترتتدددددددب عًددددددد٢ ممازضددددددد١ تًدددددددو     ايبايػددددددد١ ايددددددد 

ايطددًٛنٝات  ٚاْعهاضدداتٗا ايطددًب١ٝ عًدد٢ نددٌ َددٔ   

ايؿسد ٚايع١ٓٝ. ٚملا هلرٙ املُازضات َٔ األتس ايطً  

ايبددددايؼ األُٖٝدددد١ عًدددد٢ األدا٤ األنددددادميٞ ٚاإلدازٟ  

دتُٝددددع ايعدددداًَه و تًددددو ادتاَعددددات ٚايهًٝددددات    

ايتابع١ هلا. ٚاملسدٚد املتٛقدع َدٔ قبًدِٗ عًد٢  دَد١      

ٚايكٝداّ بدٛظٝؿن ايبسدج ٚايتددزٜظ. ٚيكدد      ايع١ٓٝ 

زؿددًل تدد ح ؾكددسات عًدد٢ َٛاؾكدد١ بدزخدد١ عايٝددد١       

( ٚتددددٓـ عًدددد٢  29  18  27ٖٚددددٞ ايؿكددددسات زقددددِ س  

َعٝددددٜٔ ٚأضددداتر٠ يًدزاضددد١ و ارتدددازر و   ابتعددداحس

ختؿؿددددات تدددددزع و ادتاَعددددات ايُٝٓٝدددد١  قبددددٍٛ    

ايٛضددددداط١ َدددددٔ قبدددددٌ ذٟٚ ايٓؿدددددٛذ و تعدددددٝه غددددد    

ؿدا٤  ايتػاقدٞ َدٔ قبدٌ     األنؿا٤ ع٢ً زطا  األن

عٔ جتاٚش املد٠ ايكا١ْْٝٛ يًسؿدٍٛ   ا:بتعاحخٗات 

عًددددد٢ املؤٖدددددٌ يًدازضددددده و ارتدددددازر(  ٚندددددريو    

( ؾكددسات عًدد٢ َٛاؾكدد١ بدزخدد١ َتٛضددط١  8زؿددٍٛ س

  22  24  21  17  28  26ٖٚدددددٞ ايؿكدددددسات زقدددددِ س 

(  ٚمتثًددل و ايت عددب و غددسٚ  ايتعددٝه    19  16

ػدٝ  ختؿؿداتِٗ    ٚا:بتعاح  ايطُاح يًطد   و ت 

ايددتعه و ايٛظددا٥ـ دٕٚ اإلعدد ٕ عددٔ ٚخددٛد تًددو    

ايٛظددددددا٥ـ يًُٓاؾطدددددد١ : تٝدددددداز أؾكددددددٌ ايهددددددٛادز   

ٚغ ٖددددا.. ٖٚددددرا ديٝددددٌ ٚاقدددد  عًدددد٢ إ دددداع عٝٓدددد١   

ايدزاضددد١ عًددد٢ ٚخدددٛد تًدددو املُازضدددات ايؿاضدددد٠ و 

 هادتاَعدددات ايُٝٓٝددد١ اذتهَٛٝددد١  ٜٚسخدددع ايبدددازث   

ملعٓٝددد١ تًدددو املُازضدددات إ  عددددّ ايتدددصاّ ادتٗدددات ا   

بادتاَعددات يتطبٝددل األْاُدد١ ٚايًددٛا٥  ٚايكددٛاْه     

املعٍُٛ بٗا و عًُٝد١ ايتعدٝه ٚا:بتعداح ٚايرتقٝد١      

ٚتتؿل ٖرٙ ايٓتٝد١ َع َا خا٤ و دزاض١ ساملدد و  

( ٚايددن تٛؾددًل إ  عدددّ ا:يتددصاّ    1999ٚني ددسٕٚ  

بدددددددايًٛا٥  ٚاألْاُددددددد١ و  تعدددددددٝه األندددددددادميٝه    

 اح ٚايرتقٝات.ٚايعاًَه ٚو ع١ًُٝ ا:بتع

 

 

املتٛضطات ٚا:ضتساؾات املعٝاز١ٜ ٚايٓطب امل١ٜٛ٦ يتكدٜسات أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ زٍٛ أاا    (6س خدٍٚ

 ايؿطاد اإلدازٟ و 

 ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ و زتاٍ ايتعٝٝٓات ٚايرتقٝات األنادمي١ٝ ٚاإلداز١ٜ:

ٚايرتقٝات األنادمي١ٝ ٚاإلداز١ٜ و ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اراٍ ايثايج: أاا  ايؿطاد اإلدازٟ و ايتعٝٝٓات 
 اذته١َٝٛ:

 ْـ ايؿكددددددددددددددددددس٠ ّ
تستٝ
  

ايؿك
 ز٠

املتٛ
 ض 
اذت

 ضابٞ

ا:ضتسا
 ف

املعٝاز
ٟ 

ايٓطب١ 
امل١ٜٛ٦ 

 يًُٛاؾك١

دزخ١ 
املٛاؾك

٠ 

َعٝددددددٜٔ َٚدزضددددده يًدزاضددددد١ و ارتدددددازر و    ابتعددددداح 27
3.5 1 ختؿؿات تدزع و ادتاَعات اي١ُٝٓٝ.

9 1.03 71.80
 عاي١ٝ %

قبدددٍٛ ايٛضددداط١ َدددٔ قبدددٌ ذٟٚ ايٓؿدددٛذ و تعدددٝه غددد         18
3.5 2 األنؿا٤ ع٢ً زطا  األنؿا٤.

2 1.31 70.40
 عاي١ٝ %

عدددٔ جتددداٚش املدددد٠  ا:بتعددداحايتػاقدددٞ  َدددٔ قبدددٌ خٗدددات   29
3.4 3 ايكا١ْْٝٛ يًسؿٍٛ عٔ املؤٌٖ يًدازضه و ارتازر.

9 1.15 69.80
 عاي١ٝ %

ٚايتدددزٜب ألعكددا٤ ٦ٖٝدد١   ا:بتعدداحب و غددسٚ  ايت عدد 26
3.4 4 ايتدزٜظ َٚطاعدِٜٗ يًدزاض١ ٚايتدزٜب و ارتازر.

0 1.10 68.00
% 

َتٛض
 ط١

ايطُاح يًط   بتػٝ  ختؿؿاتِٗ بعدد إمتداّ عًُٝد١     28
3.3 5 .ا:بتعاح

7 1.07 67.40
% 

َتٛض
 ط١

ايتعٝه و ٚظا٥ـ إدازٜد١ ٚأنادميٝد١ دٕٚ اإلعد ٕ عدٔ      17
3.3 6 يٛظا٥ـ َٔ قبٌ ادتاَعات.تًو ا

0 1.11 66.00
% 

َتٛض
 ط١

تتِ ع١ًُٝ ا: تٝداز يًُدٛظؿه ٚاملعٝددٜٔ عًد٢ أضداع       21
3.0 7 اذتصب١ٝ.

9 1.12 61.80
% 

َتٛض
 ط١
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ا:عتُاد ع٢ً ايع قات ايػدؿد١ٝ و حتهدِٝ األحبداح     24
3.0 8 يػس  ايرتق١ٝ.

6 1.02 61.20
% 

َتٛض
 ط١

  ايُٝٓدٝه َدٔ أعكدا٤    ايتعاقد َدع ٚاؾددٜٔ عًد٢ زطدا     22
2.9 9 ١٦ٖٝ ايتدزٜظ.

6 1.30 59.20
% 

َتٛض
 ط١

ٚقددع غددسٚ  َٚٛاؾددؿات يػددػٌ ايٛظٝؿدد١ املعًددٔ عٓٗددا    16
2.9 .1 يتٓاضب أغداؾات بعِٝٓٗ.

0 1.10 58.00
% 

َتٛض
 ط١

تتِ ع١ًُٝ ا: تٝداز يًُدٛظؿه ٚاملعٝددٜٔ عًد٢ أضداع       19
2.7 11 املٓاطك١ٝ.

2 1.14 54.40
% 

َتٛض
 ط١

ندددددد ايػدددددؤٕٚ األنادميٝددددد١ َدددددٔ إٔ ايبسدددددٛح  عددددددّ تا 25
2.6 12 املكبٛي١ يًٓػس قد ت ْػسٖا ؾع ت.

9 1.03 53.80
% 

قعٝؿ
٠ 

ؾددددددددٚز قدددددددسازات تعدددددددٝه ألعكدددددددا٤ ٦ٖٝددددددد١ ايتددددددددزٜظ  23
2.5 13 َٚطاعدِٜٗ دٕٚ املسٚز عرب زتايظ األقطاّ ٚايهًٝات.

9 1.03 51.80
% 

قعٝؿ
٠ 

أضداع   تتِ ع١ًُٝ ا: تٝداز يًُدٛظؿه ٚاملعٝددٜٔ عًد٢     .2
2.0 14 املرٖب١ٝ.

7 0.99 41.40
% 

قعٝؿ
٠ 

3.0 اراٍ نهٌ
5 0.72 61.00

% 
َتٛض
 ط١

 

  ٍعددس  َٚٓاقػدد١ ايٓتددا٥ذ املتعًكدد١ بايطددؤا

 ايسابع يًدزاض١:

ايطددؤاٍ ايسابددع: َددا أٖددِ أاددا     عًدد٢ خابدد١ ين

ايؿطددددددداد  ايطدددددددا٥د٠ و ادتاَعدددددددات ايُٝٓٝددددددد١    

اذتهَٛٝدد١ و زتدداٍ ايػددؤٕٚ املايٝدد١ ٚاإلدازٜدد١     

ٜددددزنٗا زؤضدددا٤ األقطددداّ األنادميٝددد١     نُدددا  

سَددٔ أعكددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتدددزٜظ( َٚدددزا٤ اإلدازات    

 ايعإًَٛ ؾٝٗا؟

( 7س ؾكدددس٠  ٚادتددددٍٚ (17س ٜػدددتٌُ ٖدددرا ارددداٍ عًددد٢   

ٜٛقدد  املتٛضددطات اذتطدداب١ٝ ٚا:ضتساؾددات املعٝازٜدد١    

ٚايٓطددب١ امل٦ٜٛدد١ يًُٛاؾكدد١ َستبدد١ تٓاشيٝددات يتكدددٜسات     

  ايؿطداد اإلدازٟ و  ع١ٓٝ ايدزاض١ عًد٢ ؾكدسات أادا   

ادتاَعددددات ايُٝٓٝدددد١ اذتهَٛٝدددد١ و زتدددداٍ ايػددددؤٕٚ     

ٚتػ  ايٓتدا٥ذ املٛقدس١ و ادتددٍٚ     املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ.

( إ  إٔ َتٛضددددددددد  َٛاؾكددددددددد١ زؤضدددددددددا٤ األقطددددددددداّ  7س

األنادميٝددددد١ َٚددددددزا٤ إدازات ايعددددداًَه و ايعبدددددازات 

املدزخدددد١ زددددٍٛ أاددددا  ايؿطدددداد اإلدازٟ املٛخددددٛد٠ و   

اي١ٝ ٚاإلداز١ٜ و ادتاَعدات ايُٝٓٝد١   زتاٍ ايػؤٕٚ امل

( ؾكددددس٠  تددددرتاٚح َددددا بدددده    17اذتهَٛٝدددد١  ٚعددددددٖا س 

(  ٚبًددددؼ املتٛضدددد  اذتطددددابٞ عًدددد٢  3.8-2.59س

( ٚاضتددددددساف 3.44َطددددددت٣ٛ ٖددددددرا اردددددداٍ نهددددددٌ س   

(  ٖٚٛ ٜكابٌ ايتكدٜس املٛاؾك١  بدزخد١  0.87َعٝازٟس

   اآلتٞ:،عاي١ٝ،. ٚبتسًٌٝ ْتا٥ذ ؾكسات اراٍ ٜتك

ُٝدد١ و ٖددرا اردداٍ زؿددًل عًٝٗددا ايؿكددس٠  إٕ أعًدد٢ ق -

( ْٚؿٗا ، ؾسف َهاؾوت يدبعض املدٛظؿه تصٜدد    39س

عٔ ادتٗد املبرٍٚ َِٓٗ. ، ٚخا٤ت مبتٛض  زطدابٞ  

 (.1.44( ٚاضتساف َعٝازٟ س3.81س

نُدددا إٔ أدْددد٢ قُٝددد١ و ٖدددرا ارددداٍ زؿدددًل عًٝٗدددا   -

( ٚاين ْؿل ، ا ت ف ايهػٛؾات املٛقع 42ايؿكس٠ س

ؾات األؾددد١ًٝ ، ٚخدددا٤ت مبتٛضددد  عًٝٗدددا عدددٔ ايهػدددٛ

 (.1.44( ٚاضتساف َعٝازٟ س2.59س

( ؾكدددس٠ عًددد٢ َٛاؾكددد١ بدزخددد١ ،عايٝددد١،    12زؿدددًل س -

  39ٖٚٞ ايؿكسات ذات األزقاّ ايتايٝد١ عًد٢ ايتدٛايٞ س   

4.   38   45  46  35  34  3.  36   31   37 

(  َدددددٔ إ دددددايٞ %70.59(  ٖٚدددددٞ َدددددا ْطدددددبت٘س33 

قُٝد١ َدٔ املتٛضد     ؾكسات ارداٍ  زٝدج بًػدل أعًد٢     

( ٚاملدددد٣ 3.45( ٚأدْددد٢ قُٝددد١س3.81هلدددرٙ ايؿكدددسات س

 (. 0.36بُٝٓٗا ٜطاٟٚ س

( ؾكددسات عًدد٢ َٛاؾكد١ بدزخدد١ ،َتٛضددط١،  4زؿدًل س  -

(  ٖٚددددددددددٞ َددددددددددا ْطددددددددددبت٘    41  43  32  44سٖٚددددددددددٔ  

(  َددٔ إ ددايٞ ؾكددسات اردداٍ ٚاملددد٣ بدده  %23.53س
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( ٜطدددداٟٚ 2.59( ٚأدْدددد٢ قُٝدددد١ س3.35أعًدددد٢ قُٝدددد١ س

 (.0.76س

سؾكدددس٠ ٚازدددد٠ ؾكددد ( عًددد٢ َٛاؾكددد١ بدزخددد١ زؿدددًل  -

( ٚمتثددٌ َددا ْطددبت٘  42،قددعٝؿ١،  ٖٚددٞ ايؿكددس٠ زقددِ س 

( َددددٔ إ ددددايٞ ؾكددددسات اردددداٍ مبتٛضدددد     %5.88س

ٚاضتددساف َعٝددازٟ ٜطدداٟٚ    ( 2.59زطددابٞ َكدددازٙ س 

 (.1.14س

ٚقد زؿٌ زتداٍ أادا  ايؿطداد املُازضد١ و ايػدؤٕٚ         

  زٝددج املايٝدد١ ٚاإلدازٜدد١ عًدد٢ َٛاؾكدد١ بدزخدد١ ،عايٝدد١، 

زددداش عًددد٢ املستبددد١ األٚ   َدددٔ بددده  ٝدددع اردددا:ت     

املتعًكددددددد١ باادددددددا  ايؿطددددددداد اإلدازٟ و ادتاَعدددددددات 

اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ  َٚعٓد٢ ذيدو  إٔ زؤضدا٤ األقطداّ     

األنادميٝددد١ ٜددددزنٕٛ متاَدددا اْتػددداز ايطدددًٛنٝات     

ايؿاضدددددد٠ و شتتًدددددـ إدازات ادتاَعدددددات ٚايهًٝدددددات    

ٝداّ بايعدٜدد َدٔ    ايتابع١ هلا  األَدس ايدرٟ ٜتطًدب ايك   

ايددددرباَذ ٚا:ضددددرتاتٝدٝات املطدددداعد٠ عًدددد٢ حتدددددٜج  

ادتٗدددددددداش اإلدازٟ و تًددددددددو ادتاَعددددددددات مبدتًددددددددـ  

نًٝاتٗا يتػدٝـ َٛاطٔ ايكعـ ٚارتًدٌ ٚإظتداد   

اذتًدددٍٛ املٓاضدددب١ يًككدددا٤ عًددد٢ تًدددو ايطدددًٛنٝات  

ايؿاضددددددد٠. ٖٚددددددرا ٜتؿددددددل َددددددع َددددددا خددددددا٤ و دزاضدددددد١  

سدددج سا:ضدددرتاتٝد١ٝ ايٛطٓٝددد١ يًتعًدددِٝ ايعدددايٞ ٚايب  

(  ٚايددن أندددت عًدد٢ قددعـ ايكدددز٠   5..2ايعًُددٞ  

املؤضطدد١ٝ يددد٣ َؤضطددات ايتعًددِٝ ايعددايٞ و ايددُٝٔ     

 ع٢ً ايتدطٝ  ا:ضرتاتٝدٞ ٚايتٓؿٝر ٚاإلغساف.

زٍٛ أاا  ايؿطاد  اذتطاب١ٝ ٚا:ضتساؾات املعٝاز١ٜ ٚايٓطب امل١ٜٛ٦ يتكدٜسات ع١ٓٝ ايدزاض١  املتٛضطات (7خدٍٚس

 ١ُٝٓ اذته١َٝٛ و زتاٍ ايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ:اإلدازٟ ادتاَعات ايٝ

اراٍ ايسابع: أاا  ايؿطاد اإلدازٟ و ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ و زتاٍ ايػؤٕٚ املاي١ٝ 
 ٚاإلداز١ٜ:

 تستٝب ْـ ايؿكددددددددددددددددددس٠ ّ
 ايؿكس٠

 املتٛض 
 اذتطابٞ

 ا:ضتساف
 املعٝازٟ

ايٓطب١ 
امل١ٜٛ٦ 
 يًُٛاؾ١ٝ

دزخ١ 
 ٛاؾك١امل

ؾدددسف َهاؾدددوت يدددبعض املدددٛظؿه تصٜدددد  39
 عاي١ٝ %76.20 1.14 3.81 1 عٔ ادتٗد املبرٍٚ َِٓٗ.

ؾسف أخٛز إقاؾ١ٝ َٚهاؾوت ألغداف  .4
 عاي١ٝ %74.80 1.12 3.74 2 يف ٜكَٛٛا باٟ عٌُ.

 عاي١ٝ %74.20 1.15 3.71 3 ايت عب باٚقات ايدٚاّ ايسرٞ. 38

يًُددٛاد  عدددّ َطابكدد١ ايطددعس اذتكٝكددٞ     45
 عاي١ٝ %74.00 1.16 3.70 4 ٚايتدٗٝصات املػرتا٠ يًطعس املعًٔ.

46 
عددددددددددّ َطابكددددددددد١ َٛاؾدددددددددؿات املدددددددددٛاد     
ٚايتدٗٝددددددددصات املػددددددددرتا٠ يًُٛاؾددددددددؿات  

 املطًٛب١.
 عاي١ٝ 72.80% 1.11 3.64 5

35 
إزضددددا٤ املٓاقؿددددات ٚاملصاٜدددددات ارتاؾدددد١   
باملػدددددازٜع اإلْػدددددا١ٝ٥ ألغدددددداف غددددد    

اؾددددؿات َددددؤًٖه يتٓؿٝددددرٖا ٚؾكددددات يًُٛ
 املطًٛب١.

 عاي١ٝ 71.80% 1.14 3.59 6

34 
املبايػ١ و اضتدداّ املكتٓٝات ايعا١َ و 

ايطددددٝازات. َثددددٌ  -األَددددٛز ايػدؿدددد١ٝ
 .اخل

 عاي١ٝ 71.60% 1.10 3.58 7

3. 
ايتٛاطددؤ َددع أؾددسا  املدايؿددات املايٝدد١    
ٚاإلدازٜدد١ َددٔ ذٟٚ ايٛخاٖددات ٚأؾددسا     

 ايٓؿٛذ.
 عاي١ٝ 71.20% 1.08 3.56 8

36 

تػ ٍ املسْٚددد١ و ايؿتدددا٣ٚ ايكاْْٛٝددد١ اضددد
ٚايًددددددددٛا٥  املايٝدددددددد١ مبددددددددا ميهددددددددٔ َددددددددٔ  

متدداّ عًُٝدد١ ايؿددسف أٚ  إاضددتدداَٗا و 
عسقًتٗددددا ٚؾكددددات يًُؿددددًس١ ايػدؿدددد١ٝ  

 يًُٛظـ.

 عاي١ٝ 70.00% 1.14 3.50 9
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قبددددددددددٍٛ بعددددددددددض ايعدددددددددداًَه يًٗددددددددددداٜا  31
 عاي١ٝ %69.80 1.07 3.49 .1 ٚاإلنساَٝات َٔ أزبا  املؿاث.

و إصتددددداش املعدددداَ ت َدددددٔ قبدددددٌ   ايددددب ٤  37
 عاي١ٝ %69.20 1.24 3.46 11 املٛظؿه يتسكٝل َٓاؾع  اؾ١.

33 
اإلْؿدددام ببدددر) عًددد٢ ايدعاٜددد١ ٚاإلعددد ٕ    
يًسؿددددددددد ت ٚاملٓاضدددددددددبات املدتًؿددددددددد١ و 

 ايؿسـ ٚار ت.
 عاي١ٝ 69.00% 1.22 3.45 12

اإلْؿددددام عًدددد٢ أتدددداح ٚجتٗٝددددصات يٝطددددل  44
 تٛضط١َ %67.00 1.17 3.35 13 قسٚز١ٜ.

اضددتػ ٍ املددساخعه ٚأؾددسا  املعدداَ ت  32
 َتٛضط١ %66.20 1.22 3.31 14 َكابٌ َهاضب َاد١ٜ.

اإلْؿددام عًدد٢ ْػدداطات يددٝظ هلددا ع قدد١    43
 َتٛضط١ %63.80 1.21 3.19 15 باٖداف ادتاَع١.

41 
تكدِٜ نػٛف املهاؾوت باخٛز َٚهاؾوت 
ٚاضددددددددددت َٗا دٕٚ عًددددددددددِ األغددددددددددداف   

 املدؿؿ١ هلِ.
 َتٛضط١ 56.20% 1.17 2.81 16

ا دددت ف ايهػدددٛؾات املٛقدددع عًٝٗدددا عدددٔ      42
 قعٝؿ١ %51.80 1.14 2.59 17 ايهػٛؾات األؾ١ًٝ.

 عاي١ٝ %68.80 0.87 3.44 اراٍ نهٌ

 

 

  ٍعددس  َٚٓاقػدد١ ايٓتددا٥ذ املتعًكدد١ بايطددؤا

 ارتاَظ يًدزاض١:

       ِينخابدد١  عًدد٢ ايطددؤاٍ ارتدداَظ: َددا أٖددد

  َ عدددددات أادددددا  ايؿطددددداد  ايطدددددا٥د٠ و ادتا

ايُٝٓٝددددد١ اذتهَٛٝددددد١ و زتددددداٍ ايتددددددزٜظ 

ٚايبسددددج ايعًُددددٞ نُددددا ٜدددددزنٗا زؤضددددا٤   

األقطددداّ األنادميٝددد١ سَدددٔ أعكدددا٤ ٦ٖٝددد١     

 ايتدزٜظ( َٚدزا٤ اإلدازات ايعإًَٛ ؾٝٗا؟

( ؾكددددس٠  17س يكددددد اغددددتٌُ ٖددددرا اردددداٍ عًدددد٢      

( إ  إٔ 8ٚتػددد  ايٓتدددا٥ذ املٛقدددس١ و ادتددددٍٚ س

ٚإدازات  َتٛضددد  َٛاؾكددد١ ايكٝدددادات األنادميٝددد١ 

(  3.90إ   1.86ايعدددداًَه تساٚزددددل َددددا بدددده س  

ٚبًؼ املتٛض  اذتطابٞ ع٢ً َطت٣ٛ ٖدرا ارداٍ   

(  ٖٚددددٛ 0.71  ٚاضتددددساف َعٝددددازٟ س2.78 نهددددٌ

،َتٛضددددددط١،   املٛاؾكدددددد١ بدزخدددددد١ ٜكابددددددٌ تكدددددددٜس  

 :ْتا٥ذ ؾكسات اراٍ ٜتك  اآلتٞ ٚبتسًٌٝ

إٕ أع٢ً ق١ُٝ و ٖرا اراٍ زؿًل عًٝٗدا   -

ؿدٗا ،عددّ ايتدصاّ األضدتاذ٠     ( 64ْٚايؿكس٠ س

ايطدددددد  . بايطدددددداعات املهتبٝدددددد١ ملطدددددداعد٠   

ٞ    زٝددددج“  زؿددددًل عًدددد٢ َتٛضدددد  زطدددداب

 (. 1.12( ٚاضتساف َعٝازٟ س3.90س

نُا إٔ أد٢ْ قُٝد١ و ٖدرا ارداٍ زؿدًل      -

( ٚايددددن ْؿددددل عًدددد٢ ، .5عًٝٗددددا ايؿكددددس٠ س

تطددسٜب بعددض أضدد١ً٦ ا:َتساْددات َددٔ قبددٌ 

( 1.86األضددددددداتر٠.، مبتٛضددددددد  زطدددددددابٞ س

 (.0.88اف َعٝازٟ سٚاضتس

( ؾكدددسات عًددد٢ َٛاؾكددد١ بدزخددد١  4زؿدددًل س -

  ٔ ( ٖٚدٞ َددا  55  63  62  64س ،عايٝد١ ، ٖٚد

( َددددٔ إ ددددايٞ ؾكددددسات %22.22ْطددددبت٘ س

(  3.90اردددداٍ ٚاملددددد٣ بدددده أعًدددد٢ قُٝدددد١ س

 (.0.49( ٜطاٟٚ س3.41ٚأد٢ْ ق١ُٝ س

( ؾكدددسات عًددد٢ َٛاؾكددد١ بدزخددد١  5س زؿدددًل -

  48  49  47تٓاشيٝدددا س،َتٛضدددط١،  َستبددد١ 

(  َددددٔ إ ددددايٞ  27.78( بٓطددددب١ س58  16
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قُٝدددد١ ؾكددددسات اردددداٍ ٚاملددددد٣ بدددده أعًدددد٢     

( ٜطدددددددداٟٚ 2.61قُٝدددددددد١ س( ٚأدْدددددددد٢ 3.26س

 (. 0.65س

( ؾكدددسات عًددد٢ َٛاؾكددد١ بدزخددد١  9زؿدددًل س -

  53س،قدددعٝؿ١،  َستبدددات تٓاشيٝدددات نتدددايٞ    

57  51  56  54  59  52  6.  5.)  

( َددٔ ٖددرا اردداٍ ٚاملددد٣ بدده   50بٓطددب١ س

( 1.86( ٚأدْد٢ قُٝد١ س   2 59.أع٢ً قُٝد١ س 

 (0.73ٜطاٟٚ س

يف حتؿٌ أٟ ؾكس٠ َدٔ ؾكدسات ٖدرا ارداٍ      -

عًددددد٢ َٛاؾكددددد١ بدزخددددد١ ،عايٝددددد١ خددددددات ،  أٚ  

 ،قعٝؿ١ خدا،.  

ٚقد زؿٌ زتداٍ أادا  ايؿطداد و ايتددزٜظ         

ٚايبسج ايعًُٞ ع٢ً َٛاؾك١ بدزخ١ ،َتٛضدط١،   

 هزٝددج زدداش عًدد٢ املستبدد١ ايثايثدد١  ٜٚعددصٚ ايبددازث  

تٝدددد١ إ  أُٖٝددد١ ايٓػدددا  األندددادميٞ.  ٖدددرٙ ايٓ

ٚاملكؿددٛد بدد٘ و ٖددرٙ ايدزاضدد١ سزتددايٞ ايتدددزٜظ 

ٚايبسج ايعًُٞ (  زٝج أٚقسل تكددٜسات عٝٓد١   

ايدزاضدد١ إٔ ٖددرا اردداٍ َددا ٜددصاٍ ميثددٌ ايٛظٝؿدد١    

األضاضدددددد١ٝ يًداَعدددددد١  َٚددددددٔ ايكددددددسٚز٠ مبهددددددإ   

اضددتُساز ا:ٖتُدداّ بددايرباَذ ٚاملكددسزات ايدزاضدد١ٝ   

  ٗ ا ٚتطٜٛسٖددددا إ  خاْددددب  ٚايعُددددٌ عًدددد٢ حتدددددٜث

ا:ٖتُدداّ مبتطًبددات ايبسددج ايعًُددٞ أٜكددات. ٚإٔ     

ٖٓددددداى ايعدٜدددددد َدددددٔ املُازضدددددات املدًددددد١ بٗدددددرٙ      

ايٛظا٥ـ األضاض١ٝ ايدن تكدّٛ بٗدا ادتاَعد١  ٚإٔ     

ٖٓدددداى ايعدٜددددد َددددٔ خٛاْددددب ايكؿددددٛز و تادٜدددد١     

أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ باملٗداّ ٚايٛاخبدات املٓاطد١    

نؿاٜددد١  ذيدددو إ  عددددّ هبٗدددِ  ٜٚسخدددع ايبدددازث

ايساتب املكدّ يًعاًَه و ادتاَعدات َدٔ أعكدا٤    

٦ٖٝددد١ ايتددددزٜظ َٚطددداعدِٜٗ ٚايدددرٟ ٜدددؤدٟ إ      

قددعـ ايددٛ:٤ ايتٓاُٝددٞ. ٚتتؿددل ٖددرٙ ايٓتٝددد١      

(  ٚايددن 6..2َددع َددا خددا٤ و دزاضدد١ سٖآُٜددإ     

تؤند ع٢ً ٚخٛد ايعدٜد َٔ ايطدًٛنٝات ايػد    

أ  ق١ٝ متدازع َدٔ قبدٌ أعكدا٤ ٦ٖٝد١ ايتددزٜظ       

ٝددددداّ مبٗددددداَِٗ ايتدزٜطددددد١ٝ ٚايبسثٝددددد١   ايك عٓدددددد

بادتاَعدددددات اذتهَٛٝددددد١ و زتدددددا:ت ايتددددددزٜظ   

ٚايبسددددددج ايعًُددددددٞ ٚ دَدددددد١ ارتُددددددع. ٚدزاضدددددد١ 

(  ٚايدددددن تؤندددددد عًددددد٢ ٚخدددددٛد 7..2سأٚضدددددبه  

ايعدٜدددد َدددٔ أادددا  ايؿطددداد اإلدازٟ و ايطدددًٛى  

املٗدددين ألعكدددا٤ ٦ٖٝددد١ ايتددددزٜظ. أْادددس ادتددددٍٚ  

 (.8ايتايٞ زقِ س

  ت اذتطاب١ٝ ٚا:ضتساؾات املعٝاز١ٜ يتكدٜسات ع١ٓٝ ايدزاض١ ع٢ً ؾكسات األدا٠ زٍٛاملتٛضطا  (8خدٍٚ س

 أاا  ايؿطاد اإلدازٟ و ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ و زتاٍ ايتدزٜظ ٚايبسج ايعًُٞ:

 اراٍ ارتاَظ: أاا  ايؿطاد اإلدازٟ و ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ و زتاٍ ايتدزٜظ ٚايبسج ايعًُٞ:

 تستٝب ْـ ايؿكددددددددددددددددددس٠ ّ
 ايؿكس٠

 املتٛض 
 اذتطابٞ

 ا:ضتساف
 املعٝازٟ

ايٓطب١ 
امل١ٜٛ٦ 

 يًُٛاؾك١

دزخ١ 
 املٛاؾك١

عدّ ايتدصاّ األضدتاذ٠ بايطداعات املهتبٝد١ ملطداعد٠       64
 عاي١ٝ %78.00 1.12 3.90 1 ايط  .

62 
ازتبدددا  بعدددض أعكدددا٤ ٦ٖٝددد١ ايتددددزٜظ باعُددداٍ   

عًدددد٢ زطددددا  عًُددددِٗ    اؾدددد١  ددددازر ادتاَعدددد١   
 بادتاَع١ اذته١َٝٛ.

 عاي١ٝ 75.00% 1.07 3.75 2

63 
َددددٓ  إخدددداش٠ بدددددٕٚ زاتددددب يددددبعض أعكددددا٤ ٦ٖٝدددد١  
ايتدددددزٜظ يؿددددرت٠ طًٜٛدددد١ خدددددا   ؾددددات يًكددددإْٛ   

 ٚع٢ً ايسغِ َٔ زاخ١ ايكطِ هلِ.
 عاي١ٝ 68.80% 1.04 3.44 3

إزغددداّ ايطًبددد١ عًددد٢ غدددسا٤ نتدددب أٚ َطبٛعدددات       55
 عاي١ٝ %68.20 1.08 3.41 4 ٝؿِٗ.سنتب أٚ ًَص١َ( َٔ تاي

عددّ حتدٜددد َؿددسدات املداد٠ ايددن ٜكددّٛ بتدزٜطددٗا    47
 َتٛضط١ %65.20 1.00 3.26 5 أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ.

 َتٛضط١ %61.60 0.98 3.08 6 عدّ تػط١ٝ األضتاذ٠ دتُٝع َؿسدات املكسز. 49
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عدددددّ ا:يتددددصاّ بايصَددددإ ٚاملهددددإ احملددددددٜٔ ألدا٤   48
 َتٛضط١ %56.20 0.96 2.81 7 بٌ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظاحملاقسات َٔ ق

61 
ايطدددددسق١ ايعًُٝددددد١ ألعُددددداٍ ايطددددد   ٚايدددددصَ ٤   
ٚايطدددسق١ َدددٔ ا:ْرتْدددل َدددٔ قبدددٌ أعكدددا٤ ٦ٖٝددد١     

 ايتدزٜظ.
 َتٛضط١ 55.40% 1.01 2.77 8

زتاًَددددد١ ايطددددد   األخاْدددددب َدددددٔ قبدددددٌ بعدددددض     58
 ضط١َتٛ %52.20 1.05 2.61 9 األضاتر٠ و ايتعاٌَ َٚٓ  ايدزخات.

ؾددس  األضدداتر٠ قددُِٝٗ َٚعتكددداتِٗ ٚاْتُددا٥ِٗ    53
 قعٝؿ١ %51.80 1.10 2.59 .1 اذتصبٞ ع٢ً ايطًب١.

َددٓ  بعددض أعكددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتدددزٜظ َٚطدداعدِٜٗ   57
 قعٝؿ١ %51.00 0.88 2.55 11 دزخات َٓدؿك١ يبعض ايط  .

51 
َٓ  بعدض ايطًبد١ دزخدات أعًد٢ ممدا ٜطدتسكٕٛ       

املدددددرٖ  أٚ عًددددد٢ أضددددداع ا:ْتُدددددا٤ اذتصبدددددٞ أٚ    
 ا:ختُاعٞ.

 قعٝؿ١ 49.60% 1.14 2.48 12

اضددتدداّ ممتًهددات ايهًٝدد١ أٚ ادتاَعدد١ ألغددسا    56
 قعٝؿ١ %48.60 1.03 2.43 13 جتاز١ٜ َٔ قبٌ املٛظؿه ٚاملدزضه.

ا:ضتػ ٍ ٚايتسسؽ ببعض ايؿ٦دات َدٔ ايطًبد١     54
 قعٝؿ١ %46.60 0.98 2.33 14 (.َثٌ: ايطايباتس

ا: تبدددازات أغداؾدددات ألتطدددُ   ايطدددُاح بدددد ٍٛ 59
 قعٝؿ١ %46.40 0.99 2.32 15 هلِ ايًٛا٥  بريو.

َٓ  بعدض ايطًبد١ دزخدات أعًد٢ ممدا ٜطدتسكٕٛ        52
 قعٝؿ١ %45.00 1.01 2.25 16 عٓد اذتؿٍٛ ع٢ً ٖداٜا ٚزغا٣ٚ َِٓٗ.

ايطدددددُاح يدددددبعض ايطًبددددد١ ب عددددداد٠ ا:َتساْدددددات    .6
 قعٝؿ١ %42.20 1.06 2.11 71 ألنثس َٔ َس٠ مبا غتايـ األْا١ُ ٚايًٛا٥ .

تطدددددسٜب بعدددددض أضددددد١ً٦ ا:َتساْدددددات َدددددٔ قبدددددٌ   .5
 قعٝؿ١ %37.20 0.88 1.86 18 األضاتر٠.

 َتٛضط١ %55.60 0.71 2.78 اردددداٍ ندهدٌ

 

 ايٓتدا٥ذ املتعًكد١ بايطدؤاٍ ايطدادع     عس  َٚٓاقػ١

 يًدزاض١:

ٚايددرٟ ْؿدد٘: ٖددٌ    ينخابدد١ عًدد٢ ايطددؤاٍ ايطددادع    

١ إزؿددددا١ٝ٥ عٓددددد َطددددت٣ٛ  تٛخددددد ؾددددسٚم ذات د:يدددد 

ايعٝٓدددد١  %( بددده َتٛضدددطات اضددددتدابات أؾدددساد   05.س

ٌ زددٍٛ أاددا    زتدداٍ َددٔ ارددا:ت    ايؿطدداد و ندد

ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ تعدص٣ إ    ارتُط١ و

َتػ ات ايدزاضد١ ٖٚٞ:سايٓدٛع  ٚايهًٝد١  ٚايٛظٝؿد١      

 ٚاملؤٌٖ ايتعًُٝٞ  ٚعدد ضٓٛات ارترب٠(؟

اضتدسار املتٛضطات ٚذتطا  ايؿسٚم ؾكد ت     

اذتطدداب١ٝ ٚا:ضتساؾددات املعٝازٜدد١ يهددٌ زتدداٍ َددٔ 

زتددددا:ت ايدزاضدددد١  ٚذيددددو دتُٝددددع املددددتػ اتت     

( test-Tنُددددا ت اضددددتدداّ ا: تبدددداز ايتددددا٥ٞ س

يًُددددتػ ات ايثٓا٥ٝدددد١ ايتايٝدددد١: سايٓددددٛع  ٚايهًٝدددد١   

ٚايٛظٝؿ١(  ٚت اضتدداّ ا تباز حتًٌٝ ايتبدأٜ  

( ANOVA  -ONE WAYاألزدددادٟ س

ُتػ ات اآلت١ٝ :ساملؤٖدٌ  ٚعددد ضدٓٛات ارتدرب٠     يً

اإلدازٜددددددددد١ (  ٚت اضدددددددددتدداّ ا تبددددددددداز غدددددددددٝؿٝ٘  

(ت ملعسؾ١ اجتاٙ ايؿسٚم و زايد١ ٚخدٛد   scheffeس

د:ي١ إزؿا١ٝ٥. ٚينخاب١ ع٢ً ٖرا ايطدؤاٍ ؾكدد   

 ت تٓاٍٚ َتػ ات ايدزاض١ نُا ًٜٞ:  

 املتػ  األٍٚ: ايٓٛع:

ؾدد١ ايؿددسٚم  ( ملعسTest-Tس  ت اضددتدداّ ا تبدداز 

بددده ايعٝٓدددته سذندددس ٚأْثددد٢( نُدددا و ادتددددٍٚ   
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( إ  9ٚتػ  ايٓتا٥ذ املٛقس١ و ادتدٍٚ س (.9س

( دايدددد١ إزؿددددا٥ٝات دتُٝددددع زتددددا:ت  Tإٔ قُٝدددد١ س

ايدزاضددد١ عددددا ارددداٍ سايثايدددج( املتعًدددل باادددا    

ايؿطدداد اإلدازٟ و  زتدداٍ ايتعٝٝٓددات ٚايرتقٝددات    

ؾدددسٚم  األنادميٝدد١ ٚاإلدازٜدد١  ٖٚدددرا ٜعددين ٚخددٛد    

(  0.5.دايدددد١ إزؿددددا٥ٝات عٓددددد َطددددت٣ٛ ايد:يدددد١ س

تعص٣ ملتػ  ايٓٛع يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١  مبا غتدـ  

اردا:ت األٍٚ ٚايثداْٞ ٚايسابددع ٚارتداَظ  ٚعدددّ    

ٚخدٛد ؾدسٚم دايد١ إزؿددا٥ٝات عٓدد َطدت٣ٛ ايد:يدد١      

(  تعددص٣ ملددتػ  ايٓددٛع يددد٣ عٝٓدد١ ايدزاضدد١    0.5.س

حملدٛز  ٚ عًد٢ َطدت٣ٛ ا   مبا غتدـ ارداٍ ايثايدج    

نهددددٌ ؾكددددد بٝٓددددل ايدزاضدددد١ ٚخددددٛد ؾددددسٚم دايدددد١   

إزؿددا٥ٝات بدده اضددتدابات أؾددساد ايعٝٓدد١ املتعًكدد١       

بااددددا  ايؿطدددداد اإلدازٟ و ادتاَعددددات ايُٝٓٝدددد١ 

 اذته١َٝٛ.

( يعٝٓته َطتكًته يد:ي١ ايؿسٚم سزطب ايٓٛع( زٍٛ أاا  ايؿطاد T.TESTا تباز س ( 9خدٍٚ س

 ه١َٝٛ:اإلدازٟ و ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذت

املتٛض   ايعدد ايٓٛع اراٍ
 اذتطا 

 ا:ضتساف
 املعٝازٟ

 ق١ُٝ
)Tس 

 دزخ١
 اذتس١ٜ

 َطت٣ٛ
 ايد:ي١ ايد:ي١

ايكبٍٛ 
 ٚايتطدٌٝ

- 0.61 2.47 128 ذنس
 داي١ **0.000 158 4.157

 0.87 3.30 32 أْث٢

غؤٕٚ 
ايط   

 ٚارتسظته

- 0.82 2.36 128 ذنس
 داي١ *0.010 158 2.656

 0.77 3.01 32 أْث٢

ايتعٝٝٓات 
ٚايرتقٝات  
األنادمي١ٝ 

 ٚاإلداز١ٜ

 0.74 2.99 128 ذنس
-

غ   0.069 158 1.842
 0.48 3.38 32 أْث٢ داي١

زتاٍ 
ايػؤٕٚ 
املاي١ٝ 

 ٚاإلداز١ٜ

 0.86 3.31 128 ذنس
-

 داي١ **0.003 158 3.073
 0.63 4.09 32 أْث٢

ايتدزٜظ 
ٚايبسج 
 ايعًُٞ

- 0.67 2.67 128 ذنس
 داي١ **0.002 158 3.133

 0.69 3.31 32 أْث٢

 ٝع 
 ارا:ت

- 0.63 2.85 128 ذنس
 داي١ **0.001 158 3.496

 0.51 3.50 32 أْث٢

 (0.1.(               ** داي١ عٓد َطت٣ٛ د:ي١ س0.5.* داي١ عٔ َطت٣ٛ ايد:ي١ س          

     

ايدزاضدد١ َٚددٔ  دد ٍ ٚملٓاقػدد١ ذيددو ؾكددد بٝٓددل   

اضتعسا  املتٛضطات اذتطاب١ٝ ٚخٛد ؾسٚم داي١ 

إزؿا٥ٝات ؾُٝا ٜتعًل مبتػ  ايٓٛع  ع٢ً َطت٣ٛ 

ٚخددددددٛد أاددددددا  ايؿطدددددداد اإلدازٟ و ادتاَعددددددات    

ايُٝٓٝدددددد١ اذتهَٛٝدددددد١ و  ٝددددددع ارددددددا:ت  ٚإٔ    

ٚ ٝددددع تًددددو ايؿددددسٚم خددددا٤ت يؿدددداث اإلْدددداح    

اي تدددددٞ تؤنددددددٕ عًددددد٢ اْتػددددداز ٚٚخدددددٛد تًدددددو    

بػدددهٌ أندددرب َدددٔ ايدددرنٛز. ممدددا ٜددددٍ   األادددا 

عًددد٢ عددددّ تطدددابل ٚخٗدددات ْادددس زؤضدددا٤ األقطددداّ  

ملددتػ   ايعدداًَه ٚؾكدات األنادميٝد١ َٚددزا٤ إدازات   

عددد٣  َعاددِ ارددا:ت   و إْدداح( –ايٓددٛع سذنددٛز 

 هْداح  ٜٚسخدع ايبدازث   اراٍ ايثايج ٚيؿداث اإل 

عدددّ ايتطددابل و ٚخٗددات ايٓاددس إ   عدددّ متاتددٌ 

ج اذتدِ  أٟ ؾػس ع١ٓٝ اإلْداح  ايعٝٓته َٔ زٝ
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َكازْددد١ بايدددرنٛز  ٚعددددّ ايتكددداز  و ايددددزخات     

ايع١ًُٝ ٚارتدربات اإلدازٜد١ بده ايدرنٛز ٚاإلْداح      

ممددددا ٜددددٓعهظ عًدددد٢ دزخدددد١ ايؿٗددددِ ملؿٗددددّٛ ْٚددددٛع    

املُازضدد١ ايؿاضددد٠. ٜٚسخددع ايبازددج ذيددو إ  إٔ  

اإلْددددددداح ٜددددددددزنٔ  طدددددددٛز٠ ايؿطددددددداد اإلدازٟ و  

نثدددددددس َدددددددٔ ادتاَعدددددددات ايُٝٓٝددددددد١ اذتهَٛٝددددددد١ أ

ايددرنٛز  ٚإٔ زاضدد١ ايددٛ:٤ ايتٓاُٝٞ/املٓاُددٞ   

يدددددددٜٗٔ أنثددددددس َددددددٔ ايددددددرنٛز عًدددددد٢ َطددددددت٣ٛ  

ادتاَع١  ٖٚرا ٜتؿل َع َدا خدا٤ و دزاضد١ سؾدازع     

( ٚايددن تٛؾددًل إ  إٔ ايددرنٛز   7..2ٚني ددسٕٚ  

أنثددس ممازضدد١ يًؿطدداد َددٔ اإلْدداح عًدد٢ َطددت٣ٛ  

 ٝع ستداٚز ايؿطداد  ٚإٔ ايدرنٛز أقدٌ ممازضد١      

ظٝؿددد١ ايعاَددد١ َدددٔ اإلْددداح. ٚقدددد     أل  قٝدددات ايٛ

ٜهٕٛ ايطبب و عدّ تطابل ٚخٗات ايٓاس ٖدٛ إٔ  

ايٛاقع املعاؽ املتعًدل باادا  ايؿطداد اإلدازٟ و    

ادتاَعددات ايُٝٓٝدد١ اذتهَٛٝدد١ ٖددٛ غتتًددـ يهدد       

ايعٝٓدددددته  َٚدددددا ٜدددددديٌ عًددددد٢ ذيدددددو إٔ َعادددددِ    

ٌ  َدددددٔ زؤضدددددا٤ األقطددددداّ       املٓاؾدددددب اإلدازٜددددد١ يهددددد

يًعددداًَه ٜػدددػًٗا  األنادميٝددد١ َٚددددزا٤ اإلدازات

ايرنٛز  َٚٔ   ٍ تطبٝل ايدزاض١ ع٢ً ايعٝٓد١  

(ؾدددددسدات ٚبٓطدددددب١ 128ؾكدددددد بًدددددؼ عددددددد ايدددددرنٛزس

%(َدددٔ إ دددايٞ ايعٝٓددد١ ايؿددداذت١ يًتسًٝدددٌ  .8س

%(ت َدددددٔ .2(ؾدددددسدات ٚبٓطدددددب١ س 32ٚعددددددد اإلْددددداحس 

إ ددايٞ ايعٝٓدد١ ايؿدداذت١ يًتسًٝددٌ  ٖٚددرا ديٝددٌ    

ٚاقدد  عًدد٢ َؿدددز ا: ددت ف بدده أؾددساد ايعٝٓدد١     

ب ،ايٓدددٛع، زدددٍٛ أادددا  ايؿطددداد اإلدازٟ و حبطددد

 ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ.  

 املتػ  ايثاْٞ: ايتدؿـ: 

( ملعسؾددددد١  Test-Tٚقدددددد ت اضدددددتدداّ ا تبددددداز س 

( نُدا  ايؿسٚم به ايهًٝته سإْطا١ْٝ  ٚتطبٝك١ٝ

(  ٚتػدددد  ايٓتددددا٥ذ املٛقددددس١ و   .1سو ادتدددددٍٚ

( غددددددد  دايددددددد١   T( إ  إٔ قُٝددددددد١ س .1ادتددددددددٍٚ س 

ٝات ممددددا ٜعددددين عدددددّ ٚخددددٛد ؾددددسٚم دايدددد١      إزؿددددا٥

(  بدددده 0.5.إزؿددددا٥ٝات عٓددددد َطددددت٣ٛ ايد:يدددد١ س  

املتٛضددددطات اذتطدددداب١ٝ ملُازضدددد١ أاددددا  ايؿطدددداد 

اإلدازٟ و ادتاَعدددات ايُٝٓٝددد١ اذتهَٛٝددد١ تعدددص٣   

تطبٝكٝدد١( و ارددا:ت  –ملددتػ  ايهًٝدد١ ساْطددا١ْٝ 

ايتايٝدد١: ساألٍٚ ٚايثدداْٞ ٚايثايددج ٚايسابددع(  ٚدايدد١   

أٟ ٚخدددٛد ؾدددسٚم دايددد١ إزؿدددا٥ٝات عٓدددد     إزؿدددا٥ٝات 

(ؾاقٌ  ؾُٝا ٜتعًدل بؿكدسات   0.5.َطت٣ٛ د:ي١ س

اردداٍ ارتدداَظ املتعًددل بااددا  ايؿطدداد اإلدازٟ  

و ايتدددزٜظ ٚايبسددج ايعًُددٞ  أَددا عًدد٢ َطددت٣ٛ   

 ٝددددع ارددددا:ت املتعًكدددد١ بدددداحملٛز األٍٚ ٚٚؾكددددات   

يًُتٛضددد  اذتطدددابٞ يًُددددا:ت تدددبه إٔ قُٝددد١    

ت ٖٚرا ٜعين  ٚخدٛد ؾدسٚم دايد١    ( داي١ إزؿا٥ٝاتTس

(  عًددد٢  0.5.إزؿدددا٥ٝات عٓدددد َطدددت٣ٛ ايد:يددد١ س   

َطددددت٣ٛ احملددددٛز األٍٚ نهددددٌ ٚيؿدددداث ايهًٝددددات  

 ايتطبٝك١ٝ.

( يعٝٓته َطتكًته يد:ي١ ايؿسٚم زطب سايه١ًٝ( زٍٛ أاا  ايؿطاد T.TEST(ا تباز س .1خدٍٚ س

 اإلدازٟ و ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ:

 املتٛض  ايعدد ايه١ًٝ اراٍ
 اذتطابٞ

 ا:ضتساف
 دزخ١ سT(ق١ُٝ املعٝازٟ

 اذتس١ٜ
 َطت٣ٛ
 ايد:ي١ ايد:ي١

ايكبٍٛ 
 ٚايتطدٌٝ

 0.60 2.45 104 إْطا١ْٝ
غ   0.246 158 -1.168

 0.76 2.66 56 تطبٝك١ٝ داي١

غؤٕٚ 
ايط   

 ٚارتسظته

 0.77 2.23 104 إْطا١ْٝ
غ   0.118 158 -1.581

 0.86 2.56 56 تطبٝك١ٝ داي١

ايتعٝٝٓات 
ٚايرتقٝات  
األنادمي١ٝ 

 ٚاإلداز١ٜ

 0.79 2.83 104 إْطا١ْٝ

غ   0.074 158 -1.811
 0.67 3.15 56 تطبٝك١ٝ داي١



` 

       122 

 

زتاٍ 
ايػؤٕٚ 
املاي١ٝ 

 ٚاإلداز١ٜ

 1.03 3.20 104 إْطا١ْٝ

غ   0.114 158 -1.598
 0.79 3.54 56 تطبٝك١ٝ داي١

ايتدزٜظ 
 ٚايبسج
 ايعًُٞ

 0.69 2.49 104 إْطا١ْٝ
 داي١ *0.022 158 -2.333

 0.69 2.89 56 تطبٝك١ٝ

 ٝع 
 ارا:ت

 0.69 2.72 104 إْطا١ْٝ
 داي١ *0.040 158 -2.093

 0.62 3.05 56 تطبٝك١ٝ

 (0.5.* داي١ عٓد َطت٣ٛ د:ي١ أقٌ َٔ س                        

         

 ٚخدددٛد ا دددت ف و دزخددد١  ٚملٓاقػددد١ ذيدددو تدددبه  

ممازضدددد١ أاددددا  ايؿطدددداد اإلدازٟ و ادتاَعدددددات    

ايُٝٓٝدد١ اذتهَٛٝدد١  َددٔ ٚخٗدد١ ْاددس أؾددساد عٝٓدد١     

ايدزاضدددد١ بدددده ايهًٝددددات ايتطبٝكٝدددد١ ٚاإلْطددددا١ْٝ    

يؿدددددداث  ايهًٝددددددات ايتطبٝكٝدددددد١  زٝددددددج أقددددددسٚا     

مبُازضددددد١ أادددددا  ايؿطددددداد بػدددددهٌ أندددددرب َدددددٔ   

 شَ ٥ٗددِ و ايهًٝددات اإلْطددا١ْٝ  ٜٚعددٛد ذيددو إ  

إٔ أؾددساد عٝٓدد١ ايدزاضدد١ َددٔ ايهًٝددات ايتطبٝكٝدد١     

تتددددداح هلدددددِ ايؿسؾددددد١ بػدددددهٌ أندددددرب يًتؿاعدددددٌ      

ٚايتٛاؾددددددٌ َددددددع ايطًبدددددد١ ٚارتُددددددع ارتددددددازخٞ  

ٚاإلداز٠  ٚإدزاى أؾددددددددساد ايعٝٓدددددددد١ َددددددددٔ ايهًٝددددددددات 

ايتطبٝكٝددددد١ إ  ايكؿدددددٛز و عًُٝددددد١ ايتددددددزٜظ    

 هٚإنُاٍ املكسزات ايدزاض١ٝ  ٖٚرا بسأٟ ايبدازث 

بٝعٝددد١ ايعُدددٌ ٚايتدؿدددـ زمبدددا ٜهدددٕٛ ْتٝدددد١ ط

ايرٟ ٜتطًب َِٓٗ قكا٤ ٚقل أطدٍٛ َدع غدسا٥     

ايعٝٓدددد١ املدتًؿدددد١ َددددٔ  دددد ٍ عًُددددِٗ املٝددددداْٞ      

ٚايتطبٝكدٞ ايدرٟ ٜكتكدٞ ابتعدادِٖ عدٔ املهاتدب       

  سٚتٝٓٝدد١ ٖٚايدد١ املهتددب ندداملدتربات ٚاألعُدداٍ اي

ٚضدددٛم ايعُدددٌ عًددد٢ ضدددبٌٝ املثددداٍ  ممدددا ظتعًدددِٗ   

ؿددل ٖددرٙ أنثددس اط عددات عًدد٢ ايٛقددع ايكددا٥ِ. ٚتت 

ايٓتٝددددددددد١ َددددددددع َددددددددا تٛؾددددددددًل إيٝدددددددد٘ دزاضدددددددد١      

(  ٚايددن 8..2(  ٚسؾددازع ٚني ددسٕٚ  4..2سَسغددد 

أندت  عٝٗا ع٢ً أْ٘ تٛخدد ؾدسٚم بده عٝٓدات     

ايدزاضددد١ و تكددددٜساتِٗ ألادددا  ايؿطددداد اإلدازٟ   

 تعص٣ ملتػ  ايتدؿؿات أٚ ايهًٝات. 

 

 املتػ  ايثايج: ايٛظٝؿ١:

 ( يعٝٓدددددددددته Test-Tت اضدددددددددتدداّ ا تبدددددددددازس  

َطدتكًته ملعسؾدد١ ايؿددسٚم بده اضددتدابات زؤضددا٤   

األنادميٝدد١ ٚ اضددتدابات َدددزا٤ إدازات  األقطدداّ

ايعاًَه  َٔ   ٍ إظتداد املتٛضدطات اذتطداب١ٝ    

(  11ٚا:ضتساؾدددات املعٝازٜددد١ نُدددا و ادتددددٍٚ س   

( إ  إٔ 11ٚتػ  ايٓتدا٥ذ املٛقدس١ و ادتددٍٚ س   

ت ( غدد  دايدد١ إزؿددا٥ٝات يهددٌ َددٔ ايؿكددسا  Tقُٝدد١ س

املتعًك١ بارا:ت ايتاي١ٝساألٍٚ ٚايثاْٞ ٚايثايدج  

ٚارتددداَظ(  ٖٚدددرا ٜعدددين عددددّ ٚخدددٛد ؾدددسٚم ذات     

( مبددا 0.5.د:يدد١ إزؿددا١ٝ٥ عٓددد َطددت٣ٛ د:يدد١ س

غتدددـ اردددا:ت األزبعددد١ ايطدددابك١ ايدددرنس ٚؾكدددات  

( دايددد١ Tملدددتػ  ،ايٛظٝؿددد١ اذتايٝددد١،ت ٚإ قُٝددد١ س 

إزؿددددا٥ٝات مبددددا غتددددـ اضددددتداب١ أؾددددساد ايعٝٓدددد١     

تعًكدد١ بؿكددسات اردداٍ ايسابددع ٚاملتعًددل بااددا   امل

ايؿطاد اإلدازٟ و زتاٍ ايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ 

ٚؾكدددات ملدددتػ  ايٛظٝؿددد١ ٚيؿددداث زؤضدددا٤ األقطددداّ    

األنادمي١ٝ  باإلقاؾ١ إ  عدّ ٚخٛد ؾسٚم عًد٢  

 َطت٣ٛ احملٍٛ األٍٚ نهٌ.

ٚملٓاقػ١ ذيو تبه عدّ ٚخٛد ا ت ف بده         

ساد ايعٝٓددد١ زددددٍٛ أادددا  ايؿطدددداد   اضدددتدابات أؾدددد 

اإلدازٟ و ادتاَعددددات ايُٝٓٝدددد١ اذتهَٛٝدددد١ ٚؾكددددات 

ملددتػ  ،ايٛظٝؿدد١ اذتايٝدد١، ٚإ دداع أغًبٝدد١ عٝٓدد١    

ايدزاضدد١ عًدد٢ عدددّ ٚخددٛد ؾددسٚم دايدد١ إزؿددا٥ٝات        

ٜددددٍ عًددد٢ تطدددابل ٚخٗدددات ْادددس زؤضدددا٤ األقطددداّ  

األنادميٝدددددد١ َٚدددددددزا٤ اإلدازات عًدددددد٢ ا ددددددت ف   
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١ٝ  ٚقدد ٜهدٕٛ ايطدبب    َٛاقعِٗ ايكٝاد١ٜ ٚايٛظٝؿ

و تطابل ٚخٗات ايٓاس ٜسخع إ ت نٕٛ َعاِ 

ايكٝددددادات األنادميٝدددد١ بادتاَعدددد١ : ٜبكددددٕٛ و     

َددٛاقعِٗ ايكٝادٜدد١ يؿددرتات طًٜٛدد١ ْاددسات يتبددادٍ    

األدٚاز ٚاْتكددداهلِ َدددٔ َٛقدددع إ  َٛقدددع َػددداب٘.    

ٚبايتدددايٞ ؾددد ِْٗ  ٝعدددا عًددد٢ عًدددِ مبدددا ميازضددد٘  

ادتاَعد١ أٜدات    ايعإًَٛ و شتتًـ إدازات َٚساؾدل 

ناْل َٛاقعِٗ َٚطُٝاتِٗ ايٛظٝؿ١ٝ  نُدا إٔ  

ٖٓدداى تػددابٗات و املطددؤٚيٝات ٚاملٗدداّ ٚايٛاخبددات      

باإلقدددددداؾ١ إ  تػدددددداب٘ ايًددددددٛا٥  ٚاألْاُدددددد١  و    

ادتاَعدددات ٚايهًٝدددات  ٚاألقطددداّ ٚاإلدازات ٚتتؿدددل  

(  4..2ٖددرٙ ايٓتٝددد١ َددع ْتددا٥ذ دزاضدد١ سَسغددد  

ملددتػ   ٚخددٛد ؾددسٚم تعددص٣ايددن أندددت عًدد٢ عدددّ 

أَدددددا ضدددددبب ا: دددددت ف و ٚخٗدددددات   ،ايٛظٝؿددددد١،. 

ايٓاددددس زددددٍٛ أاددددا  ايؿطدددداد اإلدازٟ و زتدددداٍ 

ايػؤٕٚ املايٝد١ ٚاإلدازٜد١ ٚيؿداث زؤضدا٤ األقطداّ      

ذيددددددددو إ   هاألنادميٝددددددد١  ؾ خددددددددع ايبددددددددازث 

غعٛزِٖ بط٤ٛ املعا١ًَ ٚايدسٚته املُدٌ املتبدع َدٔ     

قبددددددددٌ ايعدددددددداًَه و تًددددددددو اإلدازات و تددددددددٛؾ   

خددات ٚؾددسف املطددتسكات هلددِ ٚألعكددا٤     ا:زتٝا

١٦ٖٝ ايتددزٜظ  ٚندريو ايتٓداؾس بده اإلدازٜده      

ٚاألنددددددادميٝه  ٚإدزانٗددددددِ ملددددددداطس ايؿطدددددداد    

 ٚأااط٘ املدتًؿ١ و ٖرا اراٍ.  
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( يعٝٓته َطتكًته يد:ي١ ايؿسٚم زطب سايٛظٝؿ١( زٍٛ أاا  T.TESTا تباز س  (11خدٍٚ س

 ايؿطاد اإلدازٟ

 املتٛض  ايعدد ايٛظٝؿ١ اراٍ
 اذتطابٞ

 ا:ضتساف
 املعٝازٟ

 ق١ُٝ
)Tس 

 دزخ١
 اذتس١ٜ

 َطت٣ٛ
 ايد:ي١ ايد:ي١

ايكبٍٛ 
 ٚايتطدٌٝ

 ز٥ٝظ
 قطِ

 أنادميٞ
93 2.68 0.75 

غ   0.268 158 1.114
 داي١

 َدٜس
 0.69 2.50 67 إداز٠

غؤٕٚ 
ايط   

 ٚارتسظته

 ز٥ٝظ
 قطِ

 أنادميٞ
93 2.60 0.72 

  غ 0.118 158 1.583
 داي١

 َدٜس
 0.96 2.30 67 إداز٠

ايتعٝٝٓات 
ٚايرتقٝات  
األنادمي١ٝ 

 ٚاإلداز١ٜ

 ز٥ٝظ
 قطِ

 أنادميٞ
93 3.17 0.63 

غ   0.121 158 1.570
 داي١

 َدٜس
 0.80 2.92 67 إداز٠

زتاٍ 
ايػؤٕٚ 
املاي١ٝ 

 ٚاإلداز١ٜ

 ز٥ٝظ
 قطِ

 أنادميٞ
93 3.66 0.83 

 داي١ *0.011 158 2.610
 َدٜس
 0.86 3.17 67 إداز٠

ايتدزٜظ 
ٚايبسج 
 ايعًُٞ

 ز٥ٝظ
 قطِ

 أنادميٞ
93 2.78 0.69 

غ   0.982 158 0.021
 داي١

 َدٜس
 0.73 2.77 67 إداز٠

 ٝع 
 ارا:ت

 ز٥ٝظ
 قطِ

 أنادميٞ
93 3.07 0.62 

غ   0.101 158 1.658
 داي١

 َدٜس
 0.68 2.83 67 إداز٠

 (.0.5.د:ي١ أقٌ َٔ س  * داي١ عٓد َطت٣ٛ        

 املتػ  ايسابع: املطت٣ٛ ايتعًُٝٞ:

ت اضددددددددددتدداّ حتًٝددددددددددٌ ايتبددددددددددأٜ األزددددددددددادٟ        

ANOVA ONE WAY   ملعسؾدد١ ايؿددسٚم زطددب

ٚتػدد   (.12،املطددت٣ٛ ايتعًُٝددٞ، نُددا و ادتدددٍٚ س

( F( إ  إٔ قُٝد١ س 21ايٓتدا٥ذ املٛقدس١ و ادتددٍٚ س   

اضددد١ ٖٚدددرا  غددد  دايددد١ إزؿدددا٥ٝات دتُٝدددع ستددداٚز ايدز  

ٜعددين عدددّ ٚخددٛد ؾددسٚم دايدد١ إزؿددا٥ٝات عٓددد َطددت٣ٛ    

( بدده نيزا٤ زتُٛعددات عٝٓدد١ ايدزاضدد١    0.5.ايد:يدد١ س

دتُٝع ارا:ت ٚؾكات ملدتػ  املطدت٣ٛ ايتعًُٝدٞ  ممدا     

ٜدددددٍ عًدددد٢ تطددددابل ٚخٗددددات ْاددددس زؤضددددا٤ األقطدددداّ       

األنادمي١ٝ َٚدزا٤ اإلدازات يًعداًَه عًد٢ ا دت ف    
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خاَعٞ  ٚخداَعٞ  ٚدبًدّٛ   دزخاتِٗ ايع١ًُٝ سأقٌ َٔ 

عايٞ  َٚاخطت   ٚدنتدٛزاٙ (  ٚقدد ٜهدٕٛ ايطدبب و     

تطابل ٚخٗدات ايٓادس ٖدٛ إٔ ادتُٝدع ٜعٝػدٕٛ ْؿدظ       

اياسٚف  ؾٗٓاى ندث  َدٔ ايكٛاضدِ املػدرتن١ بده      

زؤضددددددددا٤ األقطدددددددداّ األنادميٝدددددددد١ َٚدددددددددزا٤ اإلدازات    

ناألْاُدد١ ٚايكددٛاْه ٚايًددٛا٥  املتبعدد١ و ادتاَعدد١.  

 ٛ ٕ إ  ستازبددد١ تًدددو األادددا    نُدددا أْٗدددِ ٜطُسددد

املٓتػدددس٠ َدددٔ أادددا  ايؿطددداد اإلدازٟ و ادتاَعدددات      

ايُٝٓٝدددددد١ اذتهَٛٝدددددد١  َدددددددزنه إٔ اْتػدددددداز ٖددددددرٙ     

ايااٖس٠ و َساؾل ادتاَعدات ٜدؤتس تدات ات ضدًبات عًد٢      

نددددٌ أؾددددساد ايعٝٓدددد١  ٚإٔ اْتػدددداز ٖددددرٙ األاددددا  و      

ادتاَعات ٚايهًٝات ضٛف ٜطداعد عًد٢ اْتكداٍ تًدو     

يطدددددًٛنٝات إ  شتتًدددددـ املؤضطدددددات   املُازضدددددات ٚا

اذتهَٛٝدددددد١ األ ددددددس٣ت ٚتتؿددددددل ٖددددددرٙ ايدزاضدددددد١ َددددددع  

( ٚايدن أغدازت إ  ٚخدٛد    7..2دزاض١سؾازع ٚني سٕٚ  

ع قددد١ عهطددد١ٝ قٜٛددد١ بددده ايؿطددداد اإلدازٟ ٚ َدددتػ       

املؤٖدددددٌ ايعًُددددددٞ يًعددددداًَه و املؤضطددددددات ايعاَدددددد١.  

 

ايؿسٚم زطب ساملطت٣ٛ ( يد:ي١ ANOVA ONE WAY( حتًٌٝ ايتبأٜ األزادٟ س 12خدٍٚ س

 ايتعًُٝٞ( زٍٛ أاا  ايؿطاد اإلدازٟ

ايع املؤٌٖ اراٍ
 دد

املتٛض
  

اذتطا
 بٞ

ا:ضتسا
 ف

املعٝاز
ٟ 

 ق١ُٝ
 ( Fس

َطتٛ
٣ 

ايد:ي
٠ 

ايد
 :ي١

اجتاٙ 
 ايؿسٚم

*
scheffe 

ايكبٍٛ 
 ٚايتطدٌٝ

 0.63 2.49 10 خاَعٞ َٔ أقٌ

0.34
5 

0.84
6 

غ  
 : ٜٛخد داي١

خاَعٞسبهايٛزٜٛ
 0.70 2.49 42 ع(

 0.61 2.74 6 عايٞ دبًّٛ

 0.90 2.47 9 َاخطت 

 0.75 2.68 93 دنتٛزاٙ

غؤٕٚ ايط   
 ٚارتسظته

 0.89 1.97 10 خاَعٞ َٔ أقٌ

1.39
2 

0.24
5 

غ  
 : ٜٛخد داي١

خاَعٞسبهايٛزٜٛ
 0.97 2.41 42 ع(

 0.75 2.11 6 عايٞ دبًّٛ

 0.88 2.00 9 َاخطت 

 0.75 2.63 93 دنتٛزاٙ

ايتعٝٝٓات 
ٚايرتقٝات  
األنادمي١ٝ 

 ٚاإلداز١ٜ

 0.65 2.94 10 خاَعٞ َٔ أقٌ

0.73
5 

0.57
1 

غ  
 : ٜٛخد داي١

خاَعٞسبهايٛزٜٛ
 0.82 2.94 42 ع(

 0.77 3.02 6 عايٞ دبًّٛ

 1.06 2.71 9 َاخطت 

 0.63 3.17 93 دنتٛزاٙ

 : ٜٛخدغ  1.990.10 0.97 2.93 10 خاَعٞ َٔ أقٌػؤٕٚ املاي١ٝ اي
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خاَعٞسبهايٛزٜٛ ٚاإلداز١ٜ
 داي١ 4 3 0.80 3.25 42 ع(

 0.51 2.76 6 عايٞ دبًّٛ

 1.27 3.31 9 َاخطت 

 0.83 3.66 93 دنتٛزاٙ

ايتدزٜظ 
ٚايبسج 
 ايعًُٞ

 0.78 2.64 10 خاَعٞ َٔ أقٌ

0.11
0 

0.97
9 

غ  
 : ٜٛخد داي١

خاَعٞسبهايٛزٜٛ
 0.71 2.83 42 ع(

 0.20 2.78 6 عايٞ دبًّٛ

 1.12 2.64 9 َاخطت 

 0.69 2.78 93 دنتٛزاٙ

 ٝع 
 ارا:ت

 0.67 2.70 10 خاَعٞ َٔ أقٌ

0.79
1 

0.53
5 

غ  
 : ٜٛخد داي١

خاَعٞسبهايٛزٜٛ
 0.66 2.88 42 ع(

 0.36 2.76 6 عايٞ دبًّٛ
 1.06 2.75 9 َاخطت 

 0.62 3.07 93 دنتٛزاٙ
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 املتػ  ارتاَظ: ارترب٠ اإلداز١ٜ:

  ٟ ( ملعسؾدد١ ايؿددسٚم زطددب ،ضددٓٛات ارتددرب٠    ANOVA ONE WAYس ت اضددتدداّ حتًٝددٌ ايتبددأٜ األزدداد

 (.13اإلداز١ٜ، نُا و ادتدٍٚ س

( يد:ي١ ايؿسٚم و زتا:ت األاا  ANOVA ONE WAYحتًٌٝ ايتبأٜ األزادٟ س  (13خدٍٚ  س

 (زطب سارترب٠ اإلداز١ٜ

 املتٛض  ايعدد ارترب٠ اراٍ
 اذتطابٞ

 ا:ضتساف
 املعٝازٟ

 ق١ُٝ
 ( Fس

 َطت٣ٛ
 ايد:ي١ ايد:ي١

اجتاٙ 
 ايؿسٚم

*scheffe 

اراٍ 
 األٍٚ:

ايكبٍٛ 
 ٚايتطدٌٝ

( 5د  1س
 0.70 2.83 60 ضٓٛات

غ   0.148 1.832
 د: ٜٛخ داي١

د  6س
1. )

 ضٓٛات
39 2.46 0.68 

د  11س
15 )

 ض١ٓ
36 2.48 0.75 

( 16س
ض١ٓ 

 ؾانثس
25 2.39 0.74 

اراٍ 
 ايثاْٞ:
غؤٕٚ 

ايط   
 ٚارتسظته

( 5د  1س
 0.88 2.84 60 ضٓٛات

 1  داي١ **0.008 4.215

د  6س
1. )

 ضٓٛات
39 2.12 0.67 

د  11س
15 )

 ض١ٓ
36 2.22 0.84 

( 16س
ض١ٓ 

 ؾانثس
25 2.35 0.63 

اراٍ 
ايثايج: 
 ايتعٝٝٓات
ٚايرتقٝات 
 األنادمي١ٝ

 ٚاإلداز١ٜ

( 5د  1س
 0.56 3.27 60 ضٓٛات

غ   0.122 1.993
 : ٜٛخد داي١

د  6س
1. )

 ضٓٛات
39 2.88 0.86 

د  11س
15 )

 ض١ٓ
36 2.83 0.76 

( 16س
ض١ٓ 

 ؾانثس
25 3.11 0.67 

 اراٍ
 ايسابع:

ايػؤٕٚ 
املاي١ٝ 

 ٚاإلداز١ٜ

( 5د  1س
 0.72 3.80 60 ضٓٛات

د  6س 1  داي١ *0.014 3.744
1. )

 ضٓٛات
39 3.32 0.94 

 0.88 3.05 36د  11س
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 ( ؾاقٌ. 0.5.* د:ي١ إزؿا٥ٝات عٓد َطت٣ٛ ايد:ي١ س   

( غد  دايد١ إزؿدا٥ٝا يًُددا:ت ساألٍٚ     F( إٔ قُٝد١ س 13تػ  ايٓتا٥ذ املٛقس١ و ادتدٍٚ ايطابل زقِ س      

ٚايثايج ٚارتداَظ(ت ممدا ٜعدين عددّ ٚخدٛد ؾدسٚم       

( 050.دايدددد١ إزؿددددا٥ٝا عٓددددد َطددددت٣ٛ ايد:يدددد١ س   

( F( أٜكدددات إٔ قُٝددد١ س13ؾاقدددٌ  ٜٚدددبه ادتددددٍٚ س

(  ٖٚدددٞ دايددد١ إزؿدددا٥ٝات يًُدددداٍ    8..0.بًػدددل س

سايثددددداْٞ( املتعًدددددل باادددددا  ايؿطددددداد و زتددددداٍ    

،إدازات غدددؤٕٚ ايطددد   ٚارتدددسظته،  ٚندددريو   

(ت ٖٚددٞ دايدد١ إزؿددا٥ٝات   0.14.( سFبًػددل قُٝدد١ س 

( ؾاقددددٌ  يًُددددداٍ 0.05عٓددددد َطددددت٣ٛ ايد:يدددد١ س

بااددا  ايؿطدداد اإلدازٟ و زتدداٍ  ايسابددع املتعًددل

سايػدددؤٕٚ اإلدازٜددد١ ٚاملايٝدددد١(  ٖٚدددرا ٜعدددين ٚخددددٛد     

ؾدددددسٚم دايددددد١ إزؿدددددا٥ٝات عٓدددددد َطدددددت٣ٛ ايد:يددددد١    

(  به َتٛضطات اردايه ايثداْٞ ٚايسابدع    0.5.س

زتددداٍ غدددؤٕٚ ايطددد   ٚارتدددسظته ٚزتددداٍ    -

ٚت اضتدداّ  ا تباز  -ايػؤٕٚ اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ

سؾد١ َؿددز تهدٌ ايؿدسٚم      (  ملعScheffeغدٝؿٝ٘ س 

ٚتددددددبه إٔ اجتاٖددددددات ايؿددددددسٚم ناْددددددل َٛخبدددددد١  

َٚؿددددزٖا زؤضدددا٤ األقطددداّ األنادميٝددد١ َٚددددزا٤  

( ضدددٓٛات. ٚتتؿدددل  5 - 1اإلدازات ذٟٚ ارتدددرب٠ س

( 7..2ٖدددرٙ ايدزاضددد١ َدددع دزاضددد١سؾازع ٚني دددسٕٚ  

ٚايددن أغددازت إ  ٚخددٛد ع قدد١ عهطدد١ٝ قٜٛدد١ بدده  

   ٚ ٖدددرٙ ايؿطددداد اإلدازٟ َٚدددتػ  ضدددٓٛات ارتدددرب٠. 

ايٓتٝددددد١ قددددد تسخددددع إ  أْدددد٘ نًُددددا شادت ؾددددرت٠   

ايعُددددددٌ اإلدازٟ سأٟ ضددددددٓٛات ارتددددددرب٠ اإلدازٜدددددد١( 

نًُا شادت قدزات األؾساد ٚال ارتدربات يددِٜٗ   

و َعسؾدددد١ أبددددسش املدايؿددددات ٚاملُازضددددات ايطدددد١٦ٝ  

ْاسات يًؿرت٠ ايطًٜٛد١ ٚاملعاٜػد١ ملُازضدات ايعُدٌ     

15 )
 ض١ٓ

( 16س
ض١ٓ 

 ؾانثس
25 3.22 0.83 

اراٍ 
 ارتاَظ:
ايتدزٜظ 
ٚايبسج 
 ايعًُٞ

( 5د  1س
 0.73 2.96 60 ضٓٛات

غ   .1880 1.635
 : ٜٛخد داي١

د  6س
1. )

 ضٓٛات
39 2.54 0.70 

د  11س
15 )

 ض١ٓ
36 2.68 0.71 

( 16س
ض١ٓ 

 ؾانثس
25 2.79 0.55 

 ٝع 
 ارا:ت

( 5د  1س
 0.60 3.22 60 ضٓٛات

 1  داي١ *0.027 3.242

د  6س
1. )

 ضٓٛات
39 2.77 0.66 

د  11س
15 )

 ض١ٓ
36 2.74 0.66 

( 61س
ض١ٓ 

 ؾانثس
25 2.88 0.59 
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ٜٔ اإلدازٟ ايَٝٛٞ ؾرت٠ أطٍٛ. ٚعًد٢ ايعهدظ ايدر   

ٜعًُدددددٕٛ َٓدددددر ؾدددددرت٠ قؿددددد ٠ و ايعُدددددٌ اإلدازٟ 

ٚايددددرٜٔ ٜهْٛددددٕٛ عدددداد٠ أقددددٌ  ددددرب٠ ٚنؿددددا٠٤ و    

اإلداز٠ ادتاَعٝدددددد١ ٚأقددددددٌ إدزانددددددا يطددددددًٛنٝات   

 ٚممازضات ايعاًَه و شتتًـ إدازات.  

 ارت ؾ١:         

ٚبػددهٌ عدداّ ؾدد ٕ عدددّ ٚخددٛد ؾددسٚم ذات د:يدد١          

إزؿددددا١ٝ٥ بدددده أؾددددساد عٝٓدددد١ ايدزاضدددد١ تعددددص٣ إ  

ات ايدزاض١ ارتُط١ ٚو شتتًدـ اردا:ت   َتػ 

املتعًكددد١ باادددا  ايؿطددداد اإلدازٟ و ادتاَعددددات    

اي١ُٝٓٝ اذتهَٛٝد١  ميهدٔ إزخداع ذيدو نًد٘ إ       

زكٝكدد١ إٔ املػددُٛيه بايدزاضدد١ ٜتدداتسٕٚ و ب٦ٝدد١  

دا ًٝدددددد١ ٚازددددددد٠ ٜٚعاٜػددددددٕٛ َٓا ددددددات تٓاُٝٝددددددات 

َتػابٗات  ؾٗدِ بؿدسف ايٓادس عدٔ املؤٖدٌ ايعًُدٞ        

٢ُ ايٛظٝؿددددد١ اذتايٝدددد١ ٚ دددددربتِٗ  ٚايٓددددٛع َٚطدددد  

اإلدازٜدد١ ْٚددٛع ايهًٝدد١  خددص٤ : ٜتدددصأ َددٔ أخددٛا٤      

ادتاَع١ ايٛازد٠ تات ات ٚتاتسات  ٚإٕ ناْل ٖٓاى 

تبآٜات بطٝط١ ؾٗٞ خاْب١ٝ ٚستدٚد٠ ٚغ  داي١ 

 إزؿا٥ٝات.

ٚإذا ْاسْددا إ  ايٓتٝددد١ َددٔ شاٜٚدد١ أ ددس٣ و          

ٟ خاَعن ؾٓعا٤ ٚعدٕ زٝدج ضدٝاد٠ أخدٛا٤ ايدسأ    

ٚايددددسأٟ اآل ددددس ٚاْؿتدددداح ايكٝددددادات األنادميٝدددد١  

ٚتعدددددددد ارتًؿٝددددددات ايثكاؾٝدددددد١  ٚتبددددددأٜ ايستددددددب   

ايعًُٝدددد١ هلددددِ  ؾدددد ٕ ايٓتٝددددد١ ايددددن نييددددل إيٝٗددددا     

ايدزاضدد١ تبدددٚ أنثددس َٓطكٝدد١ زٝددج اْعددداّ أتددس     

املددتػ ات املطددتك١ً زغددِ تعددددٖا ٚتٓٛعٗددا  ٚايددن    

َددٔ   هلدددا َعسؾدد١ تات ٖددا عًددد٢     هأزاد ايبددازث 

ضددددا٤ األقطدددداّ األنادميٝدددد١ زددددٍٛ أاددددا   أزا٤ زؤ

ايؿطاد اإلدازٟ و ادتاَعات ايُٝٓٝد١ اذتهَٛٝد١    

ٖٚرا إٕ دٍ ع٢ً غد٤ٞ ؾ ادا ٜددٍ عًد٢ إدزانٗدِ      

ألُٖٝددددد١ َٛقدددددٛع ايدزاضددددد١ ٚحتٝدددددصِٖ يًبسدددددج  

قددد   هايعًُددٞ. َٚددٔ  دد ٍ ذيددو ٜهددٕٛ ايبددازث     

َدددٔ حتكٝدددل اهلددددف ايثددداْٞ َدددٔ أٖدددداف   متهٓدددٛا

 ٖرٙ ايدزاض١.

 ٚاملكرتزات: ٚايتٛؾٝات   ؾ١ ايدزاض١ 

ايدزاض١ إ   ايدزاض١: تٛؾًل  ؾ١ ْتا٥ذ  أٚ:ت:

  ١ً َٔ ايٓتا٥ذ ميهٔ إظتاش أبسشٖا و اآلتٞ:

و ادتاَعدددددددددات ايُٝٓٝددددددددد١ أٚ:: أادددددددددا  ايؿطددددددددداد 

 اذته١َٝٛ:

أ ع أؾساد ايع١ٓٝ ستٌ ايدزاض١ عًد٢ اْتػداز    .1

( اددددد  َدددددٔ أادددددا  ايؿطددددداد اإلدازٟ و  42س

اذتهَٛٝددد١ َدددٔ أ دددايٞ    ادتاَعدددات ايُٝٓٝددد١  

( اددددددددددد  ت عسقدددددددددددٗا عًدددددددددددِٝٗ و أدا٠ 64س

( اد  عًد٢ َٛاؾكد١    19ايدزاض١. ٚقد زؿٌ س

( اددددد  عًددددد٢ َٛاؾكددددد١ 23بدزخددددد١ عايٝددددد١  ٚس

( ادد  عًدد٢ َٛاؾكدد١   22بدزخدد١ َتٛضددط١  ٚس 

 بدزخ١ قعٝؿ١.

2.  ٌ أظٗدست ايٓتدا٥ذ   : و زتاٍ ايكبٍٛ ٚايتطددٝ

َٛاؾكدد١ عٝٓدد١ ايدزاضدد١ عًدد٢ ستتدد٣ٛ ؾكددسات       

١، قددعٝؿ١،  ٚمبتٛضدد  زطددابٞ  اردداٍ بدزخدد 

(  ٚحتتدددٌ 0.72(  ٚاضتدددساف َعٝدددازٟ س 2.60س

املستبدد١ قبددٌ األ دد ٠  َددٔ زٝددج دزخدد١ املٛاؾكدد١ 

يعٝٓد١ ايدزاضد١ عًد٢ َطدت٣ٛ احملدٛز األٍٚ َددٔ      

األدا٠ ٚاملتعًددددددل بااددددددا  ايؿطدددددداد اإلدازٟ و  

ادتاَعددات ايُٝٓٝدد١ اذتهَٛٝدد١  ٖٚددرا ٜعددين إٔ   

  ٍ ٚايتطددٌٝ   ايطسٜك١ املتبع١ و عًُٝد١ ايكبدٛ

يًطددددد   ايدددددساغبه با:يتسدددددام بادتاَعدددددات   

اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ مبدتًـ نًٝاتٗا َسق١ٝ 

إ  زدددات َددا  َددٔ ٚخٗدد١ ْاددس زؤضددا٤ األقطدداّ      

األنادميٝدددددد١ َٚدددددددزا٤ اإلدازات  عدددددددا بعددددددض 

( ؾكدددسات زؿدددًل عًددد٢   4ايؿكدددسات ٚعدددددٖا س 

َٛاؾكدد١ بدزخدد١ ،َتٛضددط١، ٖٚددٞ ايددن تؤنددد   

ًب١ٝ عًددددددد٢  ٚخدددددددٛد بعدددددددض املُازضدددددددات ايطددددددد 

سايؿاضددددد٠( ايددددن متددددازع و عًُٝدددد١ ايكبددددٍٛ   

ٚايتطددددددٌٝ ٚبدزخددددد١ َتٛضدددددط١  َٚدددددٔ أبدددددسش   

أاددا  ايؿطدداد و ٖددرا اردداٍ: بددايتٛشٜع غدد     

ايعدددادٍ ٚاملٛقدددٛعٞ يًُدددٓ  ايدا ًٝددد١ ٚؾدددسف 

ا:يتسددددددام بادتاَعدددددد١  ٚزتاًَدددددد١ ايطدددددد      

األخاْب و ايكبدٍٛ ٚايتطددٌٝ  ٚقبدٍٛ طد       

ٍ بعدددددددد اإلعددددددد ٕ عدددددددٔ إغددددددد م بدددددددا  ايكبدددددددٛ
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ٚايتطددددٌٝ  ٚأ ددد اتت متهدددٔ بعدددض املتٓؿدددرٜٔ  

 َٔ ممازض١ ايٛاضط١ ٚاحملابا٠ ٚدؾع ايسغ٠ٛ.

: أظٗدست  و زتاٍ غدؤٕٚ ايطد   ٚارتدسظته    .3

ايٓتددا٥ذ َٛاؾكدد١ عٝٓدد١ ايدزاضدد١ عًدد٢ ستتدد٣ٛ   

،  ٚمبتٛضدد  قددعٝؿ١“بدزخدد١ ؾكددسات اردداٍ   

(  84.0(  ٚاضتددساف َعٝددازٟ س 2.46زطددابٞ س

١ سارتاَطدد١(  ٚزؿددٌ ٖددرا اردداٍ عًدد٢ املستبدد    

ٚاأل ددد ٠ عًددد٢ َطدددت٣ٛ احملدددٛز األٍٚ  ٚايدددرٟ   

ٜدددددٍ عًدددد٢ زقددددا أؾددددساد عٝٓدددد١ ايدزاضدددد١ عًدددد٢  

ايٓاددددددداّ املتبددددددددع و إدازات غددددددددؤٕٚ ايطدددددددد    

ٚارتددددسظته ٚايعدددداًَه ؾٝٗددددا. عدددددا ؾكددددسته   

زؿًل ع٢ً َٛاؾكد١ بدزخد١ ،َتٛضدط١، ٖٚدٞ     

ايددن تؤنددد عًدد٢  إ دداع أؾددساد ايعٝٓدد١ مددٛد    

ايؿاضددد٠( متددازع  بعددض املُازضددات ايطددًب١ٝ س  

و إدازات غددؤٕٚ ايطدد   ٚارتددسظته ٚبدزخدد١  

َتٛضددط١   ٚتتعًددل تًددو ايؿكددسات  حبؿددٍٛ     

بعددض املددٛظؿه عًدد٢ زغددا٣ٚ َكابددٌ ايتطددسٜع 

و إصتدددددداش َعدددددداَ ت ايطًبدددددد١ ٚارتددددددسظته     

ٚايتدددا   و إعددد ٕ ْتدددا٥ذ ايطددد   و ايٛقدددل 

 احملدد يريو يتسكٝل َٓاؾع  اؾ١.

قٝدددات األنادميٝددد١ و زتددداٍ ايتعٝٝٓدددات ٚايرت .4

أظٗدددددست ايٓتدددددا٥ذ َٛاؾكددددد١ عٝٓددددد١    ٚاإلدازٜددددد١:

ايدزاضدد١ عًدد٢ ستتدد٣ٛ ؾكددسات اردداٍ  بدزخدد١  

(   3.05،َتٛضددددددددط١، مبتٛضدددددددد  زطددددددددابٞ س 

(   ٚزؿدددددٌ عًددددد٢  0.72ٚاضتدددددساف َعٝدددددازٟ س 

املستبددد١ سايثاْٝددد١( عًددد٢ َطدددت٣ٛ احملدددٛز األٍٚ.  

ٚايرٟ ٜدٍ ع٢ً عدّ زقا ع١ٓٝ ايدزاضد١ عًد٢   

  ُ ًٝد١ ايتعٝٝٓدات ٚايرتقٝدات    األيٝد١ املتبعد١ و ع

األنادميٝددد١ ٚاإلدازٜددد١ َدددٔ قبدددٌ ايعددداًَه و   

ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ. َٚٔ أبدسش تًدو   

املُازضات ايؿاضد٠  زؿٍٛ ت ح ؾكدسات عًد٢   

َٛاؾكدددددد١ بدزخدددددد١ ،عايٝدددددد١، ٚتتعًددددددل بكٝدددددداّ      

ادتاَعدددددددات بابتعددددددداح َعٝددددددددٜٔ َٚدزضددددددده    

يًدزاضددد١ و ارتدددازر و ختؿؿدددات تددددزع و    

ُٝٓٝدددددددد١ اذتهَٛٝدددددددد١  ٚقبددددددددٍٛ   ادتاَعددددددددات اي

ايٛضدداط١ َددٔ قبددٌ ذٟٚ ايٓؿددٛذ و تعددٝه غدد    

األنؿدددا٤ عًددد٢ زطدددا  األنؿدددا٤  ٚايتػاقدددٞ 

عٔ جتاٚش املد٠ ايكا١ْْٝٛ يًُبتعدثه يًدزاضد١   

و ارتددددازر  باإلقدددداؾ١ إ  زؿددددٍٛ عدددددد َددددٔ 

، َتٛضدددددط١“دزخددددد١ ايؿكدددددسات عًددددد٢ َٛاؾكددددد١  

( ؾكددسات تتعًددل بددبعض املُازضددات  8ٚعددددٖا س

 قٝدات ايٛظٝؿد١ ايعاَد١ ٚاملدايؿد١     املد١ً با 

يًكدددٛاْه ٚايًدددٛا٥  املعُدددٍٛ بٗدددا َدددٔ أبسشٖدددات   

ايت عددددددب و غددددددسٚ  ا:بتعدددددداح ٚايتدددددددزٜب   

ٚايطدددُاح يًطددد   بتػدددٝ  ختؿؿددداتِٗ بعدددد  

ا:بتعدددداح   ٚايتعددددٝه و ٚظددددا٥ـ أنادميٝدددد١    

ٚإدازٜددددددد١ دٕٚ اإلعددددددد ٕ عدددددددٔ ٚخدددددددٛد تًدددددددو    

ايٛظددا٥ـ  ٚتددتِ عًُٝدد١ ا: تٝدداز يًُددٛظؿه     

عٝددددٜٔ عًددد٢ أضددداع اذتصبٝددد١   ٚا:عتُددداد    ٚامل

ع٢ً ايع قدات ايػدؿد١ٝ و حتهدِٝ األحبداح     

يػدددس  ايرتقٝددد١  ٚايتعاقدددد َدددع ٚاؾددددٜٔ عًددد٢  

زطددا  ايُٝٓددٝه َددٔ أعكددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتدددزٜظ  

ٚٚقدددع غدددسٚ  َٚٛاؾدددؿات يػدددػٌ ايٛظٝؿددد١     

املعًٔ عٓٗا يتٓاضب أغداؾات بعِٝٓٗ  ٚأ د ات  

 ٝدٜٔ.  املٓاطك١ٝ و ا تٝاز املٛظؿه ٚاملع

أظٗدددست  و زتددداٍ ايػدددؤٕٚ املايٝددد١ ٚاإلدازٜددد١:   .5

ايٓتددا٥ذ َٛاؾكدد١ عٝٓدد١ ايدزاضدد١ عًدد٢ ستتدد٣ٛ   

ؾكدددددسات ارددددداٍ بدزخددددد١ ،عايٝددددد١،  مبتٛضددددد   

(  0.87(  ٚاضتددساف َعٝددازٟ س 3.44زطددابٞ س

ٚزؿدددٌ عًددد٢ املستبددد١ ساألٚ ( عًددد٢ َطدددت٣ٛ      

( 12احملددددٛز األٍٚ َددددٔ األدا٠. ٚقددددد زؿددددًل س  

اٍ ايبدايؼ عدددٖا   ؾكس٠ َٔ إ ايٞ ؾكسات ار

َٚددٔ أبددسش  ( عًدد٢ َٛاؾكدد١ بدزخدد١ ،عايٝدد١، 17س

تًددددو املُازضددددات ايؿاضددددد٠ ت ؾددددسف َهاؾددددوت 

يدددبعض املدددٛظؿه تصٜدددد عدددٔ ادتٗدددد املبدددرٍٚ      

َددددددِٓٗ  ٚؾددددددسف أخددددددٛز إقدددددداؾ١ٝ َٚهاؾددددددوت     

ألغداف يف ٜكَٛدٛا بداٟ عُدٌ  ٚايت عدب و     

أٚقددات ايدددٚاّ ايسرددٞ  ٚعدددّ َطابكدد١ ايطددعس  

صات املػدرتا٠ يًطدعس   اذتكٝكٞ يًُٛاد ٚايتدٗٝد 

املعًددددددٔ  ٚعدددددددّ َطابكدددددد١ َٛاؾددددددؿات املددددددٛاد    

ٚايتدٗٝدددصات املػدددرتا٠ يًُٛاؾدددؿات املطًٛبددد١    

ضددددددددا٤ املٓاقؿددددددددات ٚاملصاٜدددددددددات ارتاؾدددددددد١ ؤٚز
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باملػددازٜع اإلْػددا١ٝ٥ ألغددداف غدد  َددؤًٖه     

يتٓؿٝدددددددرٖا ٚؾكددددددددات يًُٛاؾددددددددؿات املطًٛبدددددددد١   

ٚاملبايػدددد١ و اضدددددتدداّ املكتٓٝددددات ايعاَددددد١ و   

 ٝ َثددٌ ايطددٝازات ٚغ ٖددا    -١األَددٛز ايػدؿدد

ٚايتٛاطدددددؤ َدددددع أؾدددددسا  املدايؿدددددات املايٝددددد١    

ٚاإلداز١ٜ َٔ ذٟٚ ايٛخاٖات ٚأؾسا  ايٓؿٛذ  

ٚاضدددددددتػ ٍ املسْٚددددددد١ و ايؿتدددددددا٣ٚ ايكاْْٛٝددددددد١ 

ٚايًٛا٥  املايٝد١ مبدا ميهدٔ َدٔ اضدتدداَٗا و      

إمتدددددداّ عًُٝدددددد١ ايؿددددددسف أٚ عسقًتٗددددددا ٚؾكددددددات    

يًُؿددددددًس١ ايػدؿدددددد١ٝ يًُٛظددددددـ  ٚقبددددددٍٛ   

أزبدددا  املؿددداث  ايدددب ٤ و اصتددداش اهلددداٜا َدددٔ  

املعددددداَ ت  ٚاإلْؿدددددام ببدددددر) عًددددد٢ ايدعاٜددددد١     

ٚاإلعدددد ٕ يًسؿدددد ت ٚاملٓاضددددبات املدتًؿدددد١ و 

( ؾكددسات 4ايؿددسـ ٚاردد ت. ٚقددد زؿددًل س   

عًد٢ َٛاؾكد١ بدزخد١ َتٛضدط١ متسدٛزت زدٍٛ       

اإلْؿام ع٢ً أتداح ٚجتٗٝدصات يٝطدل قدسٚز١ٜ      

اضدددتػ ٍ املدددساخعه  اإلْؿدددام عًددد٢ ْػددداطات    

ظ هلدددا ع قددد١ باٖدددداف ادتاَعددد١  تكددددِٜ     يدددٝ

نػددٛؾات يًُهاؾددوت ٚاألخددٛز ٜددتِ اضددت َٗا     

َددٔ قبددٌ أغددداف ني ددسٜٔ دٕٚ عًددِ أؾددسابٗا  

األؾدددًٝه. ٚقدددد زؿدددًل ؾكدددس٠ ٚازدددد٠ ؾكددد    

ع٢ً َٛاؾك١ بدزخ١ قعٝؿ١ ٖٚدٞ ايؿكدس٠ زقدِ    

،ا دددت ف ايهػدددٛؾات املٛقدددع    ( ْٚؿدددٗا42س

 عًٝٗا عٔ ايهػٛؾات األؾ١ًٝ،.

أظٗددست : ٚايبسددج ايعًُددٞ و زتدداٍ ايتدددزٜظ .6

ايٓتددا٥ذ َٛاؾكدد١ عٝٓدد١ ايدزاضدد١ عًدد٢ ستتدد٣ٛ   

ؾكددسات اردداٍ بدزخدد١ ،َتٛضددط١، ٚمبتٛضدد     

(  0.71(  ٚاضتددساف َعٝددازٟ س 2.78زطددابٞ س

ٚزؿددٌ عًددد٢ املستبددد١ سايثايثددد١( عًددد٢ َطدددت٣ٛ  

( 4احملددددددٛز األٍٚ َددددددٔ األدا٠. ٚقددددددد زؿددددددًل س

ؾكسات ع٢ً َٛاؾكد١ بدزخد١ ،عايٝد١، َٚدٔ أبدسش      

زضدددددددات عددددددددّ ايتدددددددصاّ األضددددددداتر٠ تًدددددددو املُا

بايطدداعات املهتبٝدد١ ملطدداعد٠ ايطدد    ازتبددا     

بعددض أعكددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتدددزٜظ باعُدداٍ  اؾدد١ 

 ددددددددازر ادتاَعدددددددد١ عًدددددددد٢ زطددددددددا  عًُددددددددِٗ   

بادتاَعات اذته١َٝٛ  َدٓ  إخداش٠ بددٕٚ زاتدب     

يددبعض أعكددا٤ ٦ٖٝدد١  ايتدددزٜظ يؿددرت٠ طًٜٛدد١ 

خدددا   قددات يًكددإْٛ ٚعًدد٢ ايددسغِ َددٔ زاخدد١   

زغاّ ايطًب١ ع٢ً غدسا٤ نتدب أٚ   ايكطِ هلِ  إ

( ؾكسات ع٢ً 6َ شّ  َٔ تايٝؿِٗ. ٚزؿًل س

َٛاؾكددددد١ بدزخددددد١ ،َتٛضدددددط١، ٚتتعًدددددل بعددددددّ 

حتدٜدددد َؿدددسدات املددداد٠ ايدددن ٜكدددّٛ بتدزٜطدددٗا   

أعكدددا٤ ٦ٖٝددد١ ايتددددزٜظ  عددددّ تػطٝددد١ بعدددض   

األضاتر٠ ملؿسدات املكسز ناًَد١  عددّ ا:يتدصاّ    

مبهدددددإ ٚشَدددددإ إيكدددددا٤ احملاقدددددسات  ايطدددددسق١    

عًُٝددد١ ألعُددداٍ ايطًبددد١ ٚايدددصَ ٤ ٚايطدددسق١   اي

ايعًُٝددددد١ َدددددٔ ا:ْرتْدددددل  زتاًَددددد١ ايطًبددددد١     

األخاْب َدٔ قبدٌ بعدض األضداتر٠ و ايتعاَدٌ      

َٚدددددٓ  ايددددددزخات  ٚزؿدددددًل بكٝددددد١ ايؿكدددددسات  

( ؾكدددددسات عًددددد٢ َٛاؾكددددد١ بدزخددددد١ 9ٚعدددددددٖا س

 قعٝؿ١.

ٚو زتددددداٍ ايؿدددددسٚم بددددده اضدددددتدابات أؾدددددساد     .7

 ؾكد تٛؾًل ايدزاض١ إ  اآلتٞ: ايع١ٓٝ:

ٚخددٛد ؾددسٚم دايدد١ إزؿددا٥ٝا عٓددد َطددت٣ٛ    .1

( به ٚخٗدات ْادس زؤضدا٤ األقطداّ     0.5.س

األنادميٝدددد١ َٚدددددزا٤ اإلدازات ايعدددداًَه   

مدددداَعن ؾددددٓعا٤ ٚعدددددٕ ؾُٝددددا ٜتعًددددل    

بؿكددددددسات ٚزتددددددا:ت احملددددددٛز األٍٚ َددددددٔ    

ا:ضددددددتبا١ْ ٚاملتعًددددددل بااددددددا  ايؿطدددددداد   

 اذتهَٛٝد١  اإلدازٟ و ادتاَعات ايُٝٓٝد١  

ٚاملتعًددل باادددا    (سايثايددج عددد٣ اردداٍ   

ايؿطددددددداد اإلدازٟ و زتددددددداٍ ايتعٝٝٓدددددددات  

ٚايرتقٝددات األنادميٝدد١ ٚاإلدازٜدد١  ؾًددٝظ   

ٖٓدداى ؾددسٚم دايدد١ إزؿددا٥ٝات عٓددد َطددت٣ٛ  

( ٚؾكددا ملددتػ  ، ايٓددٛع ا:ختُدداعٞ    0.5.س

،  ٚقد ناْل ايؿسٚم و ارا:ت األزبعد١  

 يؿاث ، اإلْاح ،.

عدددددّ ٚخددددٛد ؾددددسٚم دايدددد١ إزؿددددا٥ٝات عٓددددد   .2

( بده ٚخٗدات ْادس زؤضدا٤     ..5.سَطت٣ٛ 

األقطدددددداّ األنادميٝدددددد١ َٚدددددددزا٤ اإلدازات 

ايعدداًَه مددداَعن ؾددٓعا٤ ٚعددددٕ ؾُٝدددا   

ٜتعًل بؿكسات ٚزتا:ت احملٛز األٍٚ َدٔ  
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ا:ضددددددتبا١ْ ٚاملتعًددددددل بااددددددا  ايؿطدددددداد   

 اذتهَٛٝد١  اإلدازٟ و ادتاَعات ايُٝٓٝد١  

عددد٣ اراٍسارتدداَظ( ٚاملتعًددل بااددا   

ٍ ايتدددددددددزٜظ ايؿطدددددددداد اإلدازٟ و زتددددددددا

ؾٗٓددددداى ؾدددددسٚم دايددددد١   ايعًُدددددٞ ٚايبسدددددج 

(  ٚؾكددددا 0.5.سإزؿددددا٥ٝات عٓددددد َطددددت٣ٛ   

ملددددددتػ  ْددددددٛع ايهًٝدددددد١ يؿدددددداث ايهًٝددددددات   

 ايتطبٝك١ٝ.

عدددددّ ٚخددددٛد ؾددددسٚم دايدددد١ إزؿددددا٥ٝات عٓددددد   .3

( بده ٚخٗدات ْادس زؤضدا٤     0.5.سَطت٣ٛ 

األقطدددددداّ األنادميٝدددددد١ َٚدددددددزا٤ اإلدازات 

ايعدداًَه مددداَعن ؾددٓعا٤ ٚعددددٕ ؾُٝدددا   

ؿكسات ٚزتا:ت احملٛز األٍٚ َدٔ  ٜتعًل ب

ا:ضددددددتبا١ْ ٚاملتعًددددددل بااددددددا  ايؿطدددددداد   

 اذتهَٛٝد١  اإلدازٟ و ادتاَعات ايُٝٓٝد١  

عددددد٣ اردددداٍسايسابع( ٚاملتعًددددل بااددددا    

ايؿطدداد اإلدازٟ و زتدداٍ ايػددؤٕٚ املايٝدد١   

ٚاإلدازٜددد١  ؾتٛخدددد ؾدددسٚم دايددد١ إزؿدددا٥ٝات    

(  ٚؾكدددددددا ملدددددددتػ  0.5.سعٓدددددددد َطدددددددت٣ٛ 

زؤضدددددددا٤ األقطددددددداّ  ايٛظٝؿددددددد١ يؿددددددداث ،  

 األنادمي١ٝ ،.

عدددددّ ٚخددددٛد ؾددددسٚم دايدددد١ إزؿددددا٥ٝات عٓددددد   .4

( بده ٚخٗدات ْادس زؤضدا٤     0.5.سَطت٣ٛ 

األقطدددددداّ األنادميٝدددددد١ َٚدددددددزا٤ اإلدازات 

ايعدداًَه مددداَعن ؾددٓعا٤ ٚعددددٕ ؾُٝدددا   

ٜتعًل بؿكسات ٚزتا:ت احملٛز األٍٚ َدٔ  

ا:ضددددددتبا١ْ ٚاملتعًددددددل بااددددددا  ايؿطدددددداد   

١  ٝد١ اذتهَٛٝد  اإلدازٟ و ادتاَعات ايُٝٓ

 ،.ٚؾكات ملتػ  ، املؤٌٖ ايعًُٞ

ٚخددٛد ؾددسٚم دايدد١ إزؿددا٥ٝات عٓددد َطددت٣ٛ    .5

( به ٚخٗدات ْادس زؤضدا٤ األقطداّ     0.5.س

األنادميٝدددد١ َٚدددددزا٤ اإلدازات ايعدددداًَه   

مدددداَعن ؾددددٓعا٤ ٚعدددددٕ ؾُٝددددا ٜتعًددددل    

بؿكددددددسات ٚزتددددددا:ت احملددددددٛز األٍٚ َددددددٔ    

ا:ضددددددتبا١ْ ٚاملتعًددددددل بااددددددا  ايؿطدددددداد   

اَعات ايُٝٓٝد١ اذتهَٛٝد١    اإلدازٟ و ادت

ٚؾكددات ملددتػ  عدددد ضددٓٛات ارتددرب٠ اإلدازٜدد١  

( ضدددددددددددٓٛات. 5 – 1ٚيؿددددددددددداث ايؿ٦ددددددددددد١ س

ٚبايٓطدب١ عًدد٢ َطددت٣ٛ نددٌ زتدداٍ ؾكددد  

أغازت ايٓتدا٥ذ إ  عددّ ٚخدٛد ؾدسٚم دايد١      

( ٚتًددددو 0.5.إزؿددددا٥ٝات عٓددددد َطددددت٣ٛس

اردددا:ت ٖدددٞ األٍٚ ٚايثايدددج ٚارتددداَظ      

تعًدددل  ٚٚخدددٛد ؾدددسٚم و ارددداٍ ايثددداْٞ امل   

باادددا  ايؿطددداد اإلدازٟ و إدازات غدددؤٕٚ  

ايطددد   ٚارتدددسظته  زٝدددج بًػدددل قُٝددد١ 

(  ٖٚددٞ دايدد١ إزؿددا٥ٝات عٓددد   8..0.( سFس

(  ٚ َطددت٣ٛ د:يددد١  0.1.َطددت٣ٛ د:يددد١ س 

(  ٚزطددب ا تبدداز سغددٝؿٝ٘( نددإ   0.5.س

( 5 -1اجتدددداٙ ايؿددددسٚم يؿدددداث ايؿ٦دددد١ س 

ضٓٛات  ٚنريو ارداٍ ايسابدع ٚاملتعًدل    

د اإلدازٟ و إدازات ايػدؤٕٚ  بااا  ايؿطا

املايٝددددد١ ٚاإلدازٜددددد١ بادتاَعدددددات ايُٝٓٝددددد١    

( Fاذتهَٛٝددددددد١  زٝدددددددج بًػدددددددل قُٝددددددد١ س   

(  ٖٚددددددٞ دايدددددد١ إزؿددددددا٥ٝا عٓددددددد  0.14.س

(  ٚزطدددب ا تبددداز  0.5.َطدددت٣ٛ د:يددد١ س 

سغددددٝؿٝ٘( نددددإ اجتدددداٙ ايؿددددسٚم يؿدددداث  

 ( ضٓٛات.5 -1ايؿ١٦ س

 تاْٝات: ا:ضتٓدتاخددات:

ٔ ايٓتددا٥ذ ميهددٔ بٓددا٤  عًدد٢ َددا تكدددّ عسقدد٘ َدد      

 اضتد ف ا:ضتٓتاخات ايتاي١ٝ:

اضددتٝا٤ عٝٓدد١ ايدزاضدد١ َددٔ اآليٝدد١ املتبعدد١    .1

َددددٔ قبددددٌ ادتاَعددددات و قبددددٍٛ ٚتطدددددٌٝ 

ايطدددددد   ايددددددساغبه و ا:يتسددددددام بٗددددددا٤ 

ضٜٓٛا  َكابدٌ اإلقبداٍ ايهدب  عًد٢ تًدو      

ادتاَعددددات ٚايهًٝددددات ايتابعدددد١ هلددددا  ممددددا   

ٜعهدددددظ قٝددددداّ تًدددددو ادتاَعدددددات بعددددددّ     

ْه ٚايًددٛا٥  املعُددٍٛ بٗددا٤   تطبٝددل ايكددٛا 

ٚشتايؿدددددد١ تٛؾددددددٝات ٚقددددددسازات ارًددددددظ 

األع٢ً يًداَعات  احملددد٠ ضدٜٓٛات يٓطدب    

ايكبددٍٛ ٚغددسٚطٗا ٚايطاقدد١ ا:ضددتٝعاب١ٝ    

املطًٛب١  باإلقاؾ١ إ  عدّ ٚخدٛد عدايد١   
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و تٛشٜدددع ؾدددسف ايتعًدددِٝ ايعدددايٞ بتًدددو  

 ادتاَعات ٚايهًٝات ايتابع١ هلا. 

قدددابٞ عًددد٢ غٝدددا  ادتاْدددب احملاضددد  ٚايس .2

ايعددداًَه ٚتعكٝدددد اإلخدددسا٤ات املتبعددد١ و    

ايتطددددددٌٝ ٚاضدددددتدسار ايٛتدددددا٥ل  ٜتدددددٝ     

زتاٍ يًعاًَه و ممازض١ بعض أادا   

ايؿطدددددددداد اإلدازٟ و إدازاتٗددددددددِ ٚتددددددددا     

َعددداَ ت املطدددتؿٝدٜٔ  َكابدددٌ اذتؿدددٍٛ 

عًددددد٢ َٓددددداؾع  اؾددددد١ َدددددٔ خدددددسا٤ أ دددددر     

 ايسغ٠ٛ.

عدددّ ايتددصاّ ايكٝددادات ادتاَعٝدد١ بددايًٛا٥    .3

ْاُددددددددد١ املعُدددددددددٍٛ بٗدددددددددا و عًُٝددددددددد١ ٚاأل

ايتعٝٝٓدددددددددات ٚايرتقٝدددددددددات األنادميٝددددددددد١  

ٚاإلدازٜددد١  ٚٚخدددٛد ايعدٜدددد َدددٔ املسْٚددد١ و  

تًددو ايكددٛاْه تطددتػٌ رتدَدد١ َؿدداث     

 غدؿ١ٝ.

غٝدددددددددا  ايػدددددددددؿاؾ١ٝ و ْػدددددددددس إٜدددددددددسادات   .4

َٚؿدددسٚؾات ادتاَعددد١ ضدددٜٓٛات رتًدددل تكددد١ 

 يد٣ عا١َ ايٓاع و ادتاَعات.

قطاّ غٝا  دٚز عُدا٤ ايهًٝات ٚزؤضا٤ األ .5

و زضدددددددِ ايطٝاضددددددد١ ايعًٝدددددددا يًداَعددددددد١    

ٚايهًٝات ايتابع١ هلا  بطدبب املسنصٜد١ و   

 ؾٓع ايكسازات ٚتٓؿٝرٖا.

عددددددددّ ٚخدددددددٛد عدايددددددد١ بددددددده ايعددددددداًَه      .6

األنادميٝه ٚاإلدازٜه و ْااّ ايسٚاتدب  

ٚاذتددددددددددٛاؾص ٚايرتقٝددددددددددات ٚاملػددددددددددازنات  

ايدا ًٝددددددددد١ ٚارتازخٝددددددددد١ و املدددددددددؤمتسات  

 ٚايٓدٚات ايع١ًُٝ.

ٝؿ١ ايعا١َ َدٔ قبدٌ بعدض    اضتػ ٍ ايٛظ .7

ايعدداًَه بادتاَعددات ايُٝٓٝدد١ اذتهَٛٝدد١  

ممدددا ٜددددٍ عًددد٢ قدددعـ ايدددٛ:٤ ايدددٛظٝؿٞ  

يًُؤضطدددددات ادتاَعٝددددد١ ٚقدددددعـ ايدددددٛ:٤ 

 ايٛطين.

اضتػددددعاز زؤضددددا٤ األقطدددداّ األنادميٝدددد١     .8

َٚدددددزا٤ اإلدازات ملددددد٣ ٚخددددٛد عدددددد َددددٔ     

ايعٛاَدددٌ املطددداعد٠ عًددد٢ اْتػددداز ايؿطددداد    

اذتهَٛٝد١   اإلدازٟ و ادتاَعات ايُٝٓٝد١  

ٚقددسٚز٠ قٝدداّ ايكٝددادات ايعًٝددا بادتاَعدد١   

ٚادتٗددات ايسقابٝدد١ ٚاملػددازن١ و ؾددٓاع١  

ايكدددددددساز و إظتددددددداد املعادتدددددددات املٓاضدددددددب١ 

يًككددا٤ عًدد٢ تًددو األاددا  َددٔ  دد ٍ     

 إشاي١ َطبباتٗا.

غٝددا  ايتدطددٝ  ا:ضددرتاتٝدٞ ايػدداٌَ     .9

يدددددرباَذ حتطددددده األدا٤ اإلدازٟ  ٚايدددددرٟ  

ٝ  ٜعدددددددددد اْعهاضدددددددددات يػٝدددددددددا  ايتدطددددددددد  

ا:ضدددرتاتٝدٞ يًتعًدددِٝ ادتددداَعٞ بػدددهٌ   

عاّ  إ  خاْدب ايػُدٛ  و زؤٜد١ ٚزضداي١     

 ٚأٖداف ادتاَع١ ٚايه١ًٝ ٚايكطِ.

زددددددسف زؤضددددددا٤ األقطدددددداّ األنادميٝدددددد١    ..1

َٚدددددددددددزا٤ اإلدازات عًدددددددددد٢ دٚز ايطدددددددددد    

ٚايٓاددسا٤ َددٔ أعكددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتدددزٜظ و    

تكٝددددِٝ األدا٤ ايتدزٜطددددٞ ألعكددددا٤ ٦ٖٝدددد١ 

دا٤ ايتددددددددددزٜظ  ملدددددددددا ؾٝددددددددد٘ حتطددددددددده األ 

األنددددادميٞ ٚحتطدددده خددددٛد٠ شتسخددددات   

ايتعًددددددِٝ ادتدددددداَعٞ ٚبددددددج زٚح املٓاؾطدددددد١ 

 بِٝٓٗ ٚحتطه َٗازاتِٗ ٚقدزاتِٗ.

غٝددددا  دٚز َؤضطددددات ارتُددددع املدددددْٞ و   .11

تكِٝٝ أدا٤ ادتاَعات َٚطا٥ًتٗا جتاٙ َدا  

تكدَدد١ َددٔ  دددَات  و زتدداٍ ايتدددزٜظ   

ٚايبسددج ايعًُددٞ ٚ دَدد١ ارتُددع    ممددا   

غٝدا  يًع قد١ بده     أد٣ إ  قعـ أٚ غب٘

ادتاَعدد١ ٚارتُددع  ٚبايتددايٞ عدددّ قبددٍٛ    

ؾهددددس٠ َػددددازن١ ارتُددددع بتكٝددددِٝ األدا٤ 

 يًداَع١.

قدددددددعـ ا:ٖتُددددددداّ ٚايتٛعٝددددددد١ مبؿٗدددددددّٛ   .12

ٚاآلتددددددددداز  ٚشتددددددددداطسٙايؿطددددددددداد اإلدازٟ  

املرتتبدد١ عًٝدد٘ َددٔ زٝددج خددٛد٠ املدسخددات   

ٚاْعهاضٗا ايطً  ع٢ً ايتُٓٝد١ ايػدا١ًَ   

 يًُدتُع.

  قٝات ايٛظٝؿ١ و عدّ ٚخٛد َٝثام أل .13

ادتاَعدددددات ايُٝٓٝددددد١ اذتهَٛٝددددد١ ٜٛقددددد  

يًعًُدددده و تًددددو ادتاَعددددات  اذتدددددٚد    
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ايددددن ظتددددب عدددددّ ختطٝٗددددا عٓددددد ايكٝدددداّ 

مبٗدددددداَِٗ ٚٚاخبدددددداتِٗ ٚع قدددددداتِٗ َددددددع 

 اآل سٜٔ.  

عدّ ٚخٛد ؾسٚم ذات د:ي١ إزؿدا١ٝ٥ بده    .14

اضدددددتداب١ أؾدددددساد ايعٝٓددددد١ عًددددد٢ َعادددددِ     

  زتا:ت األدا٠ ٚؾكساتٗا  ٜػ  مد ٤ إ 

َددد٣ ايتددداْظ ٚايتهاَددٌ ٚايرتابدد  بدده   

أؾدساد ايعٝٓد١  َٚددد٣ أُٖٝد١ ايتعدسف عًدد٢     

أادددددددا  ايؿطددددددداد اإلدازٟ و ادتاَعدددددددات 

ايُٝٓٝدد١ اذتهَٛٝدد١ ٚايعٛاَددٌ املؤدٜدد١ إ     

ٚخددٛد تًددو األاددا   بػددض ايٓاددس عددٔ     

 تٓٛع ٚتعدد َتػ ات ايدزاض١.

ؾدددددددددد ز١ٝ ا:ضددددددددددتبٝإ املطددددددددددتددّ و  .15

أادددا   ايدزاضددد١ ندددادا٠ يتػددددٝـ أٖدددِ

ايؿطددددداد اإلدازٟ ممازضددددد١ و ادتاَعدددددات   

ايُٝٓٝدددد١ اذتهَٛٝدددد١ ٚ اؾدددد١ و زتدددداٍ    

ايكبددددددٍٛ ٚايتطدددددددٌٝ ٚغددددددؤٕٚ ايطدددددد     

ٚارتدددددددسظته   ٚايتعٝٝٓدددددددات ٚايرتقٝدددددددات  

األنادميٝددد١ ٚاإلدازٜددد١   ٚايػدددؤٕٚ املايٝددد١  

ٚاإلدازٜددددد١ ٚأ ددددد اتت و زتددددداٍ ايتددددددزٜظ 

أٖددِ ايعٛاَددٌ   ٚحتدٜدددٚايبسددج ايعًُددٞ.  

 ٚ خددددٛد ٚاْتػددددداز أادددددا   املطدددداعد٠ عًددددد٢ 

ايؿطدداد اإلدازٟ و تًددو ادتاَعددات ضدد٤ٛ  

عًدددددد٢ َطددددددت٣ٛ ايعٛاَددددددٌ ا:ختُاعٝدددددد١    

ٚا:قتؿدددددددددددداد١ٜ  ايعٛاَدددددددددددددٌ اإلدازٜددددددددددددد١  

ٚايتٓاُٝٝددددددددددد١  ايعٛاَدددددددددددٌ ايكاْْٛٝددددددددددد١  

 ٚايسقاب١ٝ.

 تايثات: ايتٛؾٝدددات:

و قددد٤ٛ ايٓتدددا٥ذ ايدددن أضدددؿست عٓٗدددا ٖدددرٙ ايدزاضددد١   

ن إ  زتُٛعدد١ َددٔ ايتٛؾددٝات ايدد   ه ًددـ ايبددازث 

َٔ غاْٗا إذا َدا ٚخددت طسٜكٗدا يًتٓؿٝدر إٔ تطداِٖ      

و ايككا٤ ع٢ً أاا  ايؿطداد اإلدازٟ و ادتاَعدات   

ايُٝٓٝدد١ اذتهَٛٝدد١ َٚطدداعد٠ ادتاَعددات ايُٝٓٝدد١ و    

ايكٝددداّ بتسكٝدددل األٖدددداف ايدددن ٚخددددت َدددٔ أخًدددٗا     

ٚاملتُثًدد١ و إعددداد ٚتُٓٝدد١ املددٛازد ايبػددس١ٜ املتطددًس١  

ات مبددا ٜٛانددب َتطًبددات  باملعددازف ٚاملٗددازات ٚارتددرب 

ارتُددع َددٔ  دد ٍ قٝدداّ تًددو املدسخددات بتسكٝددل       

ايت١ُٝٓ ايػدا١ًَ يًُدتُدع ٚأبٓدا٤ٙ  َٚدٔ ابدسش تًدو       

 ايتٛؾٝات َا ًٜٞ:

إعدداد٠ ايٓاددس و ضٝاضدد١ ايكبددٍٛ ٚضٝاضدد١    .1

ا:بتعددددددداح اذتايٝددددددد١ ٚايرتنٝدددددددص عًددددددد٢    

ايتدؿؿددددددددات ايتطبٝكٝدددددددد١  حبٝددددددددج :   

تكتؿدددددس عًددددد٢ زتدددددسد تٓطدددددٝل دزخدددددات     

اؾددددددددًه عًدددددددد٢ ايػددددددددٗاد٠ ايطدددددددد   اذت

باإلقددداؾ١ إ   –ايثاْٜٛددد١  بدددٌ :بدددد َدددٔ   

ا تبدددداز   –ايٓددددداح و ايدزاضدددد١ ايثاْٜٛدددد١  

قبدددٍٛ تهًُٝدددٞ يهدددٌ خاَعددد١ أٚ نًٝددد١ أٚ    

ختؿدـ  ٚ اؾد١ و األقطداّ ايعًُٝد١ أٚ     

 امل١ٝٓٗ املدتًؿ١.

قٝداّ ادتٗدات ايعًٝدا و ايدٚيد١ بدددٚزٖا و      .2

ايتٜٓٛع يًب٢ٓ ٚاألغهاٍ يًتعًِٝ ايعدايٞ   

 ٍ إقاَددد١ أغدددهاٍ غددد  تكًٝدٜددد١ت  َدددٔ  ددد

نددايتعًِٝ املؿتددٛح   ٚايتعًددِٝ عددٔ بعددد     

ٚادتاَعددددات ايتكٓٝدددد١ يًتعًددددِٝ املؿتددددٛح    

ٚادتاَعدددددددات ارتاؾددددددد١ بعًدددددددّٛ ايبسددددددداز  

ٚاحملٝطددات ٚاآلتدداز  ٚعًددّٛ ايب٦ٝدد١  ٚعًددّٛ  

ايطاقددددددد١ ٚايؿددددددددسسا٤ ٚايطددددددددهإ .. اخل.  

بٗدددف ايسؾددع َددٔ زدددِ ايؿ٦دد١ املًتسكدد١     

 اَعٞ.بايتعًِٝ ايعايٞ ٚادت

ٚقددددع ْادددداّ تٛؾددددٝـ عًُددددٞ يًٛظددددا٥ـ   .3

ٚايتٛخدد٘ ضتددٛ إظتدداد نييٝددات :ْتكددا٤ قدداد٠    

املطددددتكبٌ َددددٔ األنددددادميٝه ٚاإلدازٜدددده 

ٚأعكددددا٤ ٦ٖٝدددد١ ايتدددددزٜظ ٚؾددددل َعدددداٜ     

َٛقددددٛع١ٝ  ٚإعدددددادِٖ بػددددهٌ َطددددتُس     

ملٛاخٗددد١ ايتسددددٜات ٚاملدددتػ ات املستبطددد١   

بددددددايتعًِٝ ادتدددددداَعٞ ٚملٛانبدددددد١ ايثددددددٛز٠ 

ٛخٝددددددددددا ٚايتكٓٝدددددددددد١ ايعاملٝدددددددددد١ و ايتهٓٛي

 ٚملٛاخ١ٗ َتطًبات ايت١ُٝٓ ايػا١ًَ.

إْػدددا٤ ٦ٖٝددد١ ٚطٓٝددد١ يًددددٛد٠ ٚا:عتُددداد     .4

األندددادميٞ  ٚندددرا ٦ٖٝددد١ يتسطددده أدا٤  

ادتاَعددات ٚخددٛد٠ شتسخاتٗددا ٚبسازتٗددا  

 ايتدؿؿ١ٝ ٚاإلداز١ٜ.
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ٚقدددع ضٝاضددد١ ي خدددٛز حتكدددل ايتٓاضدددب      .5

ايعك ْددٞ َددع املطددت٣ٛ املعٝػددٞ ٚا:يتددصاّ 

 ٛ شٜددددددددع اذتددددددددٛاؾص  مبعدددددددداٜ  عاديدددددددد١ و ت

ٚايرتقٝات  ٚ تطبٝل َبدأ ايثدٛا  دتُٝدع   

ايعدداًَه املًتددصَه با  قٝددات ايٛظٝؿدد١  

 ايعا١َ.

إعددددداد٠ ايٓادددددس و ادتٛاْدددددب ايتٓاُٝٝددددد١    .6

ٚ اؾددد١ ايتػدددسٜعات ٚايكدددٛاْه املتعًكددد١   

بدددداذتٛاؾص ٚايرتقٝددددات ٚزبطٗددددا بددددايتكِٝٝ 

املطتُس ألدا٤ ايعاًَه بتًدو ادتاَعدات   

ٚتطبٝدل ايعكٛبدات   ٚايهًٝات ايتابعد١ هلدا.   

ايؿاز١َ اين تؤدٟ إ  اذتد َٔ ايؿطداد  

 اإلدازٟ و ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ.

إعددداد٠ ايٓادددس و ْاددداّ اإلداز٠ ادتاَعٝددد١     .7

ايددددسأٖ ٚايتؿددددسٝ  ادتددددرزٟ ٚايػدددداٌَ  

ملدتًـ َهْٛات٘ عدٔ طسٜدل تدبين ؾًطدؿ١     

خدٜددددد٠ يددددنداز٠ ادتاَعٝدددد١ تسنددددص عًدددد٢ 

ايتدطدددددددددددٝ  ا:ضدددددددددددرتاتٝدٞ ٚخدددددددددددٛد٠ 

خدددددات ٚنؿددددددا٠٤ اضدددددتدداّ املددددددٛازد   املدس

ٚايتكًٝددٌ َدددٔ زددددِ األعُددداٍ ايسٚتٝٓٝددد١  

ايتٓؿٝرٜددددد١ ٚا:ْؿدددددام عًٝٗدددددا ٚايهؿدددددا٠٤     

ٚايتُٝددددص و األدا٤  ٚإعدددداد٠ ٖٝهًدددد١ خٗدددداش  

اإلداز٠ ادتاَع١ٝ ٚا:ٖتُداّ بطدبٌ ٚأدٚات   

 ايعٌُ اإلدازٟ ايؿعاي١.

بٓا٤ ْاداّ ؾعداٍ يًسقابد١ اإلدازٜد١ ٚتكٝدِٝ       .8

املٓاضدددددددددب١  األدا٤ بدددددددددايطسم ٚاألضدددددددددايٝب

ٚايؿعايددد١ ٚحتدٜدددد َعاٜ ٖدددا ٚختطدددٝ     

ٌ  َددددددددٔ    األدا٤ املطددددددددتٗدف ٚخعددددددددٌ ندددددددد

ايؿعايٝددد١  ٚادتدددٛد٠  ٚاإلْتاخٝددد١  ٚزطدددٔ  

اضدددتدداّ املدددٛازد ٚاإلَهاْدددات  ٚاذتؿددداظ    

 عًٝٗا  َعاٜ  أضاض١ٝ يتكِٝٝ األدا٤.

ايعُددددددٌ عًدددددد٢ تددددددٛؾ  ؾددددددسف يتطددددددٜٛس      .9

ختؿؿات خدٜد٠ ٚ إد اٍ بدساَذ تتعًدل   

٤ّ َع زاخٝدات ايطدٛم   ب داز٠ اإلْتار تت 

 ٚ َتطًبات ايعؿس.

تٛؾٝـ املكسزات ادتاَعٝد١ بؿدٛز٠ دٚزٜد١     ..1

ٜتٛاؾددددددل َددددددع َددددددتػ ات ايعؿددددددس     ٚمبددددددا

 ايت١ُٝٓ.َٚتطًبات 

إْػددددا٤ َسنددددص  دددداف يكٝدددداع ٚتكٝددددِٝ     .11

األدا٤ املطددددددتُس يًكٝددددددادات األنادميٝدددددد١  

ٚاإلدازٜدددددددددددد١ و ادتاَعددددددددددددات ايُٝٓٝدددددددددددد١   

 اذته١َٝٛ.  

تعصٜدددددص ايكدددددِٝ األ  قٝددددد١ يدددددد٣  ٝدددددع   .12

يعدددددددددددداًَه و ادتاَعددددددددددددات ايُٝٓٝدددددددددددد١  ا

اذته١َٝٛ  ٚغسع تًو ايكِٝ و ط بٗا 

يتهدددددٕٛ خدددددص٤ات َدددددٔ ضدددددًٛنٝاتِٗ عٓدددددد    

ا:ْتكددداٍ إ  َٝدددادٜٔ ايعُدددٌ  َٚدددٔ أبدددسش    

تًددو ايكددِٝ األَاْدد١ ٚاملطددؤٚي١ٝ ٚ دَدد١    

اآل دددددسٜٔ ٚا:يتدددددصاّ بايعُدددددٌ  ٚأٚيٜٛدددددات 

ستازبددددددددد١ أادددددددددا  ايؿطددددددددداد اإلدازٟ و   

ٔ زغدد٠ٛ ادتاَعددات ايُٝٓٝدد١ اذتهَٛٝدد١ َدد   

ٚستطددددددددٛب١ٝ ٚاضددددددددتػ ٍ املدددددددداٍ ايعدددددددداّ  

 ٚايٛظٝؿ١ ايعا١َ ٚ غ ٖا.

إدزار َكسز عًد٢ املطدت٣ٛ ادتداَعٞ ٜعٓد٢      .13

با  قٝددات ايٛظٝؿدد١ ايعاَدد١ ٜٚددبه ضدد٤ٛ   

عاقبدددد١ ايؿطدددداد اإلدازٟ  عًدددد٢ إٔ تدددددزع   

ٖددددرٙ املددددداد٠ نُتطًددددب خددددداَعٞ يهاؾددددد١   

ايطددد   ٚو  ٝددددع ادتاَعددددات ايُٝٓٝدددد١  

 اذته١َٝٛ ٚارتاؾ١.

زاضد١ ادتٗدات ايسرٝد١ املعٓٝد١     تٛؾٞ ايد .14

مبهاؾسددددددد١ ايؿطددددددداد إٔ تعطدددددددٞ أٚيٜٛددددددد١  

حملازبدددددددددد١ أاددددددددددا  ايؿطدددددددددداد اإلدازٟ و  

ادتاَعددددات ايُٝٓٝدددد١ اذتهَٛٝدددد١  نْٛٗددددا 

ايساؾد األضاضٞ دتُٝع املؤضطات ايعا١َ 

األ ددددددس٣  بدددددداملٛظؿه ٚاملتدؿؿدددددده و  

شتتًدددددـ اردددددا:ت ٚاملٗدددددٔ  َدددددٔ  ددددد ٍ   

ايرتنٝدددص إ  َساقبتٗددددا ٚايدددتدًـ َددددٔ   

 ايعٛاٌَ ايباعث١ يٛخٛد تًو األاا .

قٝدددداّ ناؾدددد١ األخٗددددص٠ اذتهَٛٝدددد١ بعُددددٌ  .15

ٚزؽ عُدددٌ ْٚددددٚات تٛعٝددد١ ٜػدددازى ؾٝٗدددا   

 ٝدددع ايعدددداًَه و ادتاَعددددات ايُٝٓٝدددد١  
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اذته١َٝٛ َٔ أنادميٝه ٚإدازٜه بهاؾد١  

َطددتٜٛاتِٗ  ٜسنددص ؾٝٗددا عًدد٢ تددٛعٝتِٗ    

مبددداطس ايؿطدداد ٚأقددساز ايؿطدداد اإلدازٟ 

 يؿسد ٚارتُع.بهٌ َهْٛات٘ ع٢ً ا

ٚقع ضٝاضد١ تدزٜبٝد١ ٚؾكدات ي زتٝاخدات      .16

ايتدزٜبٝدد١ املدطدد  هلددا ٚايٓٛعٝدد١ باجتدداٙ  

تعصٜص ايطًٛى ٚا:جتاٖات ارت ٠  ٚإداز٠ 

 ايتدزٜب باعتبازٙ َٓا١َٛ َتها١ًَ.

تعصٜص َػازن١ َٓاُات ارتُدع املددْٞ    .17

ٚاملػدددددددددازن١ ايػدددددددددعب١ٝ و تكٝدددددددددِٝ أدا٤ 

طدددداد ادتاَعددددات  ٚدٚزٖددددا و َهاؾسدددد١ ايؿ

 اإلدازٟ و ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ.

تعصٜدددص ايتؿاعدددٌ بددده ادتاَعددد١ ٚارتُدددع   .18

َددٔ  دد ٍ ايدددٚزات ايتدزٜبٝدد١ ٚاألْػددط١   

اإلْتاخٝدددددددددددددد١ ايثكاؾٝدددددددددددددد١ ٚايعًُٝدددددددددددددد١  

ٚا:ضدددتؿاد٠ َدددٔ ايتدددداز   ٚا:ختُاعٝدد١. 

ايطددابك١ يًدددٍٚ املتكدَدد١ و ٖددرا اردداٍ.  

ٚايعُددددٌ عًدددد٢ تسضددددٝو ايكددددِٝ ٚاملؿدددداِٖٝ  

ادتٝدددددد٠  ٚايكٝددددداّ مدٜددددد١   ا:ختُاعٝددددد١

بايتٛعٝدددد١ باُٖٝدددد١ ا:يتددددصاّ با  قٝددددات   

 ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ٚشتاطس ايؿطاد.

 

 املكرتزات: زابعات:

تٛؾدددددٞ ايدزاضددددد١ اذتايٝددددد١ بددددد خسا٤ ايدزاضدددددات         

 ايتاي١ٝ:

دزاضدددددددد١ مماتًدددددددد١ و بكٝدددددددد١ ادتاَعددددددددات   .1

ٚايهًٝددددات ايُٝٓٝدددد١ اذتهَٛٝدددد١ ٚايددددن يف  

 تػًُٗا ايدزاض١ اذتاي١ٝ.

ت١ً عًد٢ َطدت٣ٛ أعكدا٤ ٦ٖٝد١     دزاض١ مما .2

و تًددو ادتاَعددات   ٚايعدداًَهايتدددزٜظ 

ٚدزاض١ َتػ ات أ س٣ َثٌ ْادِ ايسقابد١   

 املتبع١ ٚزدِ ايتٌُٜٛ ٚغ ٖا... 

دزاض١ يتطٜٛس ضٝاض١ ايكبٍٛ ٚايتطددٌٝ   .3

 و ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ.

دزاضدددد١ زددددٍٛ نٝؿٝدددد١ اضدددددتدداّ اإلداز٠     .4

إلدازٜددد١ ا:يهرتْٚٝددد١ و إصتددداش املعددداَ ت ا 

 بادتاَعات ٚايتكًٌٝ َٔ ايسٚته.

دزاضددددددد١ يتسدٜدددددددد اآليٝددددددد١ ايدددددددن ظتدددددددب  .5

اضتدداَٗا و تكدِٜٛ ايطد   ٚايٓادسا٤     

يددد دا٤ األنددددادميٞ سايتدددددزٜظ ٚايبسددددج  

ايعًُٞ ٚ دَد١ ارتُدع(  ألعكدا٤ ٦ٖٝد١     

ايتدددددددددددددزٜظ و ادتاَعددددددددددددات ايُٝٓٝدددددددددددد١  

 اذته١َٝٛ.  

دزاضدددددد١ يكٝدددددداع أتددددددس ممازضدددددد١ ايؿطدددددداد   .6

َعددات ايُٝٓٝدد١ اذتهَٛٝدد١   اإلدازٟ و ادتا

 ع٢ً شتسخات٘  ٚع٢ً ارتُع.

دزاضدددددد١ تٗدددددددف إ  ٚقددددددع إضددددددرتاتٝد١ٝ   .7

ٚطٓٝددددددددد١ ملهاؾسددددددددد١ ايؿطددددددددداد اإلدازٟ و  

 ادتاَعات اي١ُٝٓٝ اذته١َٝٛ.

إخسا٤ َطدٛزات دٚزٜد١ و أٚضدا  أعكدا٤      .8

٦ٖٝدددددد١ ايتدددددددزٜظ ٚايعدددددداًَه ٚايطًبدددددد١    

ممازضددد١ ايػدددؼ   يًتعدددسف عًددد٢ أضدددبا   

  ػ ات  ٚيًٛقدددددددٛف عًددددددد٢ ايدددددددت ٚايؿطددددددداد

 ٚاملطددددتددات احملتًُدددد١ بؿدددددد تًددددو

األضبا  إلد اٍ ايتعدٜ ت املٓاضب١ عًدٞ  

 ايكٛاْه اين تتعًل بايؿطاد اإلدازٟ.

 

 أٚ:ت:املساخع ايعسب١ٝ:

أبٔ َٓاٛز  أبٞ ايؿكٌ  اٍ ايدٜٔ  .1

(  361  فس(. يطإ ايعس ...2ستُد.س

 داز ؾادز  يبٓإ: ب ٚت.

. ايهًٝات ٖد(.1412ايهؿٟٛ.سايبكا٤   أبٛ .2

 ب ٚت. ايسضاي١  َؤضط١

ٖد(. 1417أبٛ ضٔ  أمحد إبساِٖٝ. س .3

اضتدداّ أضايٝب  ايرتغٝب ٚايرتٖٝب 

ار١ً ايعسب١ٝ ملهاؾس١ ايؿطاد اإلدازٟ. 

(  11  ارًدس يًدزاضات األ١َٝٓ ٚايتدزٜب

(   خاَع١ ْاٜـ ايعسب١ٝ يًعًّٛ 21ايعددس

 األ١َٝٓ  ايطعٛد١ٜ: ايسٜا .
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 املؿددسداتّ(. 1..2األؾدؿٗاْٞ  ايساغددب. س  .4

ٕ   یغدس  و  ضدٝد  ستُدد  : حتكٝدل ايكدسني

 ب ٚت. ( 3املعسؾ١   س داز نٝ ْٞ 

عبددد ايددسمحٔ.   بددٔ  ايددد ايػددٝو  نيٍ .5

 أااط٘ ٚأضباب٘ :اإلدازٟ ايؿطاد (.7..2س

 ٌ ٘  ٚضدب ٛ  - َهاؾستد  تٓاُٝدٞ.  بٓدا٤  ضتد

 ْاٜـ خاَع١ َٓػٛز٠  غ  زضاي١ دنتٛزاٙ

ّ  ايعسبٝد١   ايعسبٝد١  األَٓٝد١  املًُهد١   يًعًدٛ

   .ايطعٛد١ٜ: ايسٜا 

(. ايتعًدددددِٝ .2.1بوؾدددددس٠  ؾددددداث عًدددددٞ. س  .6

(طايبددات َبتعثددات  1126ايعددايٞ تٓٗددٞ إٜؿدداد س  

 ؾددددددسٝؿ١ ايثددددددٛز٠(. 842يًدددددددازر ٚتٓددددددرزس

( األزبعددددددددا٤    16597ايعدددددددددد س ايسرٝدددددددد١ 

 1ّ  ؾؿس١ َتابعدات زقدِ س  .2.1إبسٌٜ 21

(.َؤضطددددد١ ايثدددددٛز٠ يًطباعددددد١ ٚايٓػدددددس      3  

 ُٔ: ؾٓعا٤.ايٝ

املعدددددِ ايعسبدددددٞ  (.  1973ادتددددس   ًٝددددٌ. س   .7

 . َهتب ألزٚع  ؾسْطا: بازٜظ.اذتدٜج

ادتٗددددددددددددددددددددداش املسندددددددددددددددددددددصٟ يًسقابددددددددددددددددددددد١    .8

ايتكدددددددازٜس (. 7..2-6..2ٚاحملاضدددددددب١.س

ايدٚزٜددددددددد١ يًدٗددددددددداش املسندددددددددصٟ يًسقابددددددددد١   

  (7..2 - 6..2ٚاحملاضدددددب١. ي عدددددٛاّ س 

 ز٥اض١ ادتُٗٛز١ٜ: ؾٓعا٤.

 (. ايؿطددداد 6..2زطدددٔ  ستُدددد قددددزٟ. س   .9

اإلدازٟ. زتًددددد١ ايؿهدددددس ايػدددددسطٞ  ارًدددددد   

(  َسنددددص حبددددٛح غدددددسط١   2(  ايعدددددد س 15س

ايػددددددددازق١  اإلَددددددددازات ايعسبٝدددددددد١ املتسددددددددد٠:  

 ايػازق١.

تكسٜددددددددس  (. 7..2. س  اذتٝدددددددددزٟ  ستُددددددددد  ..1

ٜهػددددددـ  سٚقددددددات و تعددددددٝه ا:ضدددددداتر٠ و 

َٛقددع املددؤمتس ْددل ٜددّٛ    . ادتاَعددات ايُٝٓٝدد١ 

 ّ.7..2ؾرباٜس .1ايطبل /

 ٚضددات ايتعًددِٝ  (.ؾ8..2 ايددد  تسنددٞ.س  .11

 ّ.8..5/5/2.زت١ً دٜٛإ ايعس ايعايٞ.

(. ايؿطدددددددددداد 1993ارتٝددددددددددا   ستُددددددددددد. س .12

ايطٝاضددٞ: دزاضدد١ َٝداْٝدد١ ملعسؾدد١ اجتاٖددات   

طًبددد١ خاَعددد١ ؾدددٓعا٤ ضتدددٛ ايؿطددداد املدددايٞ    

  ايعدددددس زتًددد١ ايرتبٝددد١ املعاؾدددس٠ ٚاإلدازٟ. 

 (  داز املعسؾ١ ادتاَع١ٝ  َؿس: ايكاٖس٠.28

ايؿطدددددددداد (. 6..2داٚد  عُدددددددداد ايػددددددددٝو. س  .13

ٚاذتهددِ ايؿدداث و ايددب د ايعسبٝدد١: دزاضدد١     

. َٓاقػدددات. حبدددٛح زايددد١ ايؿطددداد و األزدٕ

َٚٓاقػددددات ايٓددددد٠ٚ ايؿهسٜدددد١ ايددددن ْاُٗددددا   

َسندددص دزاضدددات ايٛزدددد٠ ايعسبٝددد١ بايتعدددإٚ 

(   2َع املعٗد ايطٜٛدٟ باإلضدهٓدز١ٜ     س 

 (.7.8يبٓإ: ب ٚت  ف س

(. 1983ايدددددساشٟ  ستُدددددد بدددددٔ أبدددددٞ بهدددددس. س .14

ايهٜٛدددددل  داز ايسضددددداي١    از ايؿدددددساح.شتتددددد

 (.5.3فس

ٔ  ايدساشٟ  ستُدد   .15  ٦٠٦ اذتطده.س  عُدس  بد

ٟ  تؿطد   ٖدد(.   دازايهدب (.  سايتؿطد   ايدساش

 إزٝا٤.

(. 3..2ايطايف  عبداهلل بدٔ عبدد ايهدسِٜ. س    .16

ايؿطددددددداد اإلدازٟ و ايددددددددٍٚ ايٓا١َٝ:زؤٜددددددد١   

أنادميٝدد١ ملؿَٗٛدد٘  أضددباب٘  أغددهاي٘  اتددازٙ     

زتًددد١ ايبسدددٛح  ٚاضدددرتاتٝدٝات َهاؾستددد٘.

  ايعدددددددددددددددددددسأبسٌٜ  ٜٛيٝدددددددددددددددددٛ   اإلدازٜددددددددددددددددد١

ّ  ايطدددددددددددد١ٓ اذتادٜدددددددددددد١  3..2أنتددددددددددددٛبس(

ٚايعػددددددددسٕٚ أنادمي١ٝ ايطددددددددادات يًعًددددددددّٛ  

-3.2اإلدازٜددددددد١  َؿدددددددس: ايكددددددداٖس٠  فس  

312.) 

(. َػه ت ايتعًدِٝ  7..2ايػداع  عادٍ. س .17

ؾدددسٝؿ١ . ايعايٞ...خاَعددد١ ؾدددٓعا٤ اٛذخدددات  

 17(  3475ايعددددددددس  ادتُٗٛزٜدددددد١ ايَٝٛٝدددددد١ 

ّ  َؤضطدددد١ ايثددددٛز٠ يًطباعدددد١   72..أبسٜددددٌ /

 ٚايٓػددددس  ايُٝٔ:ؾددددٓعا٤. أْاددددس ايددددساب : 

http://www.algomhoriah.net/arti

cles.php?lng=arabic&aid=3475  

(. ايبسدددج 1997عبٝدددات  ذٚقدددإ ٚني ددسٕٚ س   .18

ايعًُددددددٞ: َؿَٗٛدددددد٘  أدٚاتدددددد٘  أضددددددايٝب٘. داز 

 أضا١َ يًٓػس ٚايتٛشٜع  ايطعٛد١ٜ: ايسٜا .
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(. 1996اث. س عكددد ٕ  محدددٛد عبدددد اهلل ؾددد .19

 ايؿطدددددداد اإلدازٟ و ادتُٗٛزٜدددددد١ ايُٝٓٝدددددد١. 

ٚزقددددد١ عُدددددٌ َكدَدددددد١ إ  ْدددددد٠ٚ اإلؾدددددد ح    

اإلدازٟ و ادتُٗٛزٜدددددددد١ ايُٝٓٝدددددددد١ ايٛاقددددددددع 

ٚايطُدددٛح املٓعكدددد٠ بؿدددٓعا٤  ددد ٍ ايؿدددرت٠   

املسندددددص  ّ  1996ٜٛيٝدددددٛ  31إ   29َدددددٔ 

ايددددددددددددُٝين يًدزاضددددددددددددات اإلضددددددددددددرتاتٝد١ٝ    

-1.1ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ: ؾدٓعا٤   ف س 

815.) 

ؾددددازع  ٖٚٝبدددد١ غايددددب ت ٚعًددددٞ عبددددد ادتبدددداز     ..2

أتددس أ  قٝددات  (. 8..2نػددٝ  ٚني ددسٕٚ. س 

ايٛظٝؿددددد١ ايعاَددددد١ و اذتدددددد َدددددٔ ايؿطددددداد     

. املعٗددددد ايددددٛطين يًعًددددّٛ اإلدازٜدددد١   اإلدازٟ

َسنددددددص ايبسددددددٛح ٚا:ضتػددددددازات باملعٗددددددد  

 ايُٝٔ: ؾٓعا٤.

ّ(. ضتددددددددٛ 7..2ؾددددددددازع  ٖٚٝبدددددددد١ غايددددددددب. س .21

ؤمتس املدددددددإضدددددددرتاتٝد١ٝ ينؾددددددد ح اإلدازٟ.  

ايطدددابع يًكددداد٠ اإلدازٜددده املٓعكدددد بؿدددٓعا٤   

  7ّ..2( ْددٛؾُرب 28 – 26 دد ٍ ايؿددرت٠س 

املعٗددد ايددٛطين يًعًددّٛ اإلدازٜدد١  ادتُٗٛزٜدد١ 

 (.348-3.5اي١ُٝٓٝ: ؾٓعا٤  فس

(. َطدددت٣ٛ ايتعًدددِٝ  .2.1ايؿكٝددد٘  عًدددٞ. س  .22

ايعاّ ٚايعايٞ و ستاقس٠ مبسندص َٓدازات.   

 ؾدددددددددددددددددددددسٝؿ١ ايثدددددددددددددددددددددٛز٠ ايسرٝددددددددددددددددددددد١ 

إبسٜدددددددددٌ 21األزبعددددددددا٤     ( 16597ايعددددددددددس 

ّ  ؾددددددددددددددددؿس١ اقتؿدددددددددددددددداد زقددددددددددددددددِ   .2.1

(.َؤضطددددد١ ايثدددددٛز٠ يًطباعددددد١ ٚايٓػدددددس   12س

 ايُٝٔ: ؾٓعا٤.

(. 1..2ايكسٜدددددددددٛتٞ  ستُدددددددددد قاضدددددددددِ. س    .23

اإلؾددد ح اإلدازٟ بددده ايٓاسٜددد١ ٚايتطبٝدددل. 

 ٚا٥ٌ يًٓػس ٚايتٛشٜع   عُإ.

ايه يدددددددددد٠  ظددددددددداٖس  ٚخدددددددددٛد٠  ستؿدددددددددٛظ    .24

(. أضددددددددايٝب ايبسددددددددج ايعًُددددددددٞ و 1999 س

عًدددّٛ اإلدازٜددد١. داز شٖدددسإ يًٓػدددس    َٝددددإ اي

 ٚايتٛشٜع  األزدٕ: عُإ.

(. ايطددددٝطس٠  1994نًٝتدددددازد  زٚبددددست. س    .25

عًدددد٢ ايؿطدددداد. تس دددد١: عًددددٞ زدددددار   داز    

 ايبػس يًٓػس ٚايتٛشٜع: عُإ.

َؤٚضطددد١ ؾسٜددددزٜؼ ْاَٚدددإت ٚارُدددع األزدْدددٞ   .26

(. ظددددددددداٖس٠ 6..2ي قتؿدددددددددادٜه ايػدددددددددبا . س

 ٞ . زاخدع املٛقدع   ايؿطاد و ايتعًِٝ ايعايٞ األزدْد

ارتدددددددددددداف باملسؾددددددددددددد ايعسبددددددددددددٞ ينؾدددددددددددد ح 

املؿددددددددددددز: ّ 6..26/12/2ٚايدميٛقساطٝددددددددددد١

 األزد١ْٝ. ؾسٝؿ١ ايػد

ارًدددددددظ األعًددددددد٢ يتدطدددددددٝ  ايتعًدددددددِٝ.      .27

َؤغدددسات ايتعًدددِٝ و ادتُٗٛزٜددد١ (. 9..2س

. ز٥اضددددددد١ 8ّ..7/2..2ايُٝٓٝددددددد١ يًعددددددداّ 

 ايٛشزا٤  ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ.

تكسٜدددس دتٓددد١  (. 7..2.س زتًدددظ ايٓدددٛا  .28

يتعًدددِٝ ايعدددايٞ ٚايػدددبا  ٚايسٜاقددد١ زدددٍٛ   ا

ْصٚهلددددددا املٝددددددداْٞ يتؿكدددددددد خاَعدددددد١ ذَددددددداز    

   ايُٝٔ: ؾٓعا٤.ٚؾسٚعٗا

  املعدددددِ ( 1985زتُدددع ايًػدددد١ ايعسبٝددد١. س   .29

(  َطدددددابع  3  ادتدددددص٤ األٍٚ     س ايٛضدددددٝ 

األٚؾطدددددل بػدددددسن١ اإلع ْدددددات ايػدددددسق١ٝ    

 َؿس: ايكاٖس٠ :

(. ايؿطدداد و 6..2ستطددٔ  عتددٞ ؾدداث. س  ..3

اذتدددددٛاز املتُددددددٕ   ايعدددددددس زتًددددد١ ايدددددُٝٔ. 

1583  )- 2..6  /6  /16 

http://www.ahewar.org/debat/s

how.art.asp?aid=67305 

31.   ٚ ستطددددددٔ   املددددددد و  ستُددددددد ضددددددسزإ ت 

ستُدددددد أبدددددٛ بهدددددس املؿًسدددددٞت  ٚ املدددددد و      

(. تػددددٝـ ٚاقدددع  1999ضدددًطإ ضدددعٝد. س 

ايتعًدددددددِٝ ايعدددددددايٞ ٚ ع قتددددددد٘ بدددددددايتعًِٝ ٚ  

حبدددددج َكددددددّ  ايتددددددزٜب املٗدددددين ٚ ايدددددتكين.  

يًُددؤمتس ايددٛطين يًتعًددِٝ ٚايتدددزٜب املٗددين  

 27-23يًؿدرت٠ َدٔ س   –املٓعكد و ؾٓعا٤ 

 (.36-1فس ّ 1999( ؾرباٜس

(. 1997ضدددددددددسزإ. س املدددددددددد و  ستُدددددددددد  .32

ستددات/َؤغددسات ؾعايٝدد١ األدا٤ ادتدداَعٞ   

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=67305
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=67305
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=67305
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=67305
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=67305
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َدددع حتدٜدددد ٚاقدددع أدا٤ ادتاَعدددات ايُٝٓٝددد١     

  زتًددد١ غددددؤٕٚ ايعؿددددس عًددد٢ قدددد٤ٛ ذيددددو.  

(  املسندددص ايدددُٝين  2ايطددد١ٓ األٚ   ايعددددد س 

 يًدزاضات اإلضرتاتٝد١ٝ  ايُٝٔ:ؾٓعا٤.

(. 4..2َسغددددددد  ؾددددددا٥ص ؾدددددداث َٓؿددددددس. س  .33

اإلدازٟ و  ايعٛاَددٌ املددؤتس٠ و ؾعايٝدد١ األدا٤ 

زضددداي١ َاخطدددت  غددد  ادتاَعدددات ايُٝٓٝددد١. 

  خاَعدد١ ؾددٓعا٤   نًٝدد١ ايرتبٝدد١      َٓػددٛز٠

قطددِ اإلداز٠ ٚايتدطددٝ  ايرتبددٟٛ   ايددُٝٔ:   

 ؾٓعا٤.

املسندددص ايدددُٝين يًدزاضدددات ا:ضدددرتاتٝد١ٝ.    .34

(. ايتكسٜدددددس ا:ضدددددرتاتٝدٞ ايدددددُٝين 5..2س

 ّ. ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ: ؾٓعا٤.5..2

َطددددددددداي١  (.1995َؿدددددددددطؿ٢  عددددددددددْإ. س  .35

ادتاَعددات ايعسبٝدد١: َٓاددٛز ايكبددٛز اذتٝدد١.     

(  ايعددددإ 24ارًددد س زتًدد١ عددايف ايؿهددس   

 -(  ٜٛيٝٛ/ضددددددددددددددددددددددددددبتُرب 252( ٚس251س

 ّ.1995أنتٛبس/دٜطُرب

املعٗد ايدٚيٞ يًتدطٝ   .36

 : أْاس ايساب 1..2ايرتبٟٛ 

w.unesco.org/iiep/enghttp://ww

./research/research.htm.) 

 أْادددددددس 4..2املٓتدددددددد٣ ايعددددددداملٞ يًتعًدددددددِٝ    .37

ايددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددساب : 

ttp://unesdoc.unesco.org/images/

0012/001202/120240e.pdf.) 

 22  7..2َٓا١ُ ايػؿاؾ١ٝ ايدٚي١ٝ    .38

 ْٜٛٝٛ( أْاس ايساب :

http://www.transparency.org/ne

ws_room/faq/corruption_faq 

- 3..2َٓاُددددد١ ايػدددددؿاؾ١ٝ ايدٚيٝددددد١. س   .39

ايتكسٜددددددس ايطددددددٟٓٛ عددددددٔ ايؿطدددددداد (. 7..2

أْاددددددددددس املٛقددددددددددع ا:يهرتْٚددددددددددٞ:     ايعدددددددددداملٞ

www.transparency.org. 

(. َكاب١ً  زدٍٛ  6..2 َٓا١ُ ايْٝٛطهٛ. س ..4

ُّٗددا ايؿطدداد،.   تكسٜددس   ،َدددازع ٚخاَعددات ٜع

َٛقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع َٓاُدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد١ 

 (..www.unesc.orgسايْٝٛطهٛ

ايؿطددددداد و (. 6..2َٓاُددددد١ ايْٝٛطدددددهٛ. س  .41

املددددددازع ٚادتاَعدددددات: َٚدددددا ايدددددرٟ ميهدددددٔ     

   املعٗد ايدٚيٞ يًتدطٝ  ايرتبٟٛ.عًُ٘؟

 (   8..2َٛقدددددددع ايبٓدددددددو ايددددددددٚيٞس .42

http://www.albankaldawli.org. 

(سأْادددددددس  8..2َٛقدددددددع ايبٓدددددددو ايددددددددٚيٞ    .43

ايددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددساب : 

http://www.albankaldawli.org.) 

 6..2َٛقع املؤمتس ْل   .44

(. ايؿطددددداد و  6..2ايٓعُددددداْٞ  ستُدددددد. س  .45

  ايعدددددددد زتًدددددد١ اذتددددددٛاز املتُدددددددٕايددددددُٝٔ. 

 (.6..16/6/2(  املٛاؾلس8315س

(. ايتعًددددددددِٝ 4..2ٖآُٜددددددددإ  ضددددددددتٝؿٔ. س  .46

  ارًد١ ايدٚيٝد١ يًرتبٝد١ ٚايتُٓٝد١    ٚايؿطاد. 

(. 648-637(  ف س24ايعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس

www.elsevier.com 

(. 3..2ٖٝدإ عبددددددد ايددددددسمحٔ أمحددددددد. س   .47

حبدددج ايؿطددداد ٚأتدددسٙ و ادتٗددداش اذتهدددَٛٞ.   

املدددؤمتس ايعسبددٞ ايددددٚيٞ ملهاؾسددد١  َكدددّ إ   

  خاَعددددد١ ْددددداٜـ ايعسبٝددددد١ يًعًدددددّٛ   ايؿطددددداد

 األ١َٝٓ: ايسٜا .

ٚشاز٠ ايتدطدددددددددددٝ  ٚايتعدددددددددددإٚ ايددددددددددددٚيٞ.   .48

(. نتددددددددا  اإلزؿددددددددا٤ ايطدددددددددٟٓٛ.   9..2س

ادتٗدددداش املسنددددصٟ ينزؿددددا٤  ادتُٗٛزٜدددد١    

 اي١ُٝٓٝ: ؾٓعا٤.

ٚشاز٠ ايتعًدددددِٝ ايعدددددايٞ ٚايبسدددددج ايعًُدددددٞ.     .49

يًتعًددِٝ اإلضددرتاتٝد١ٝ ايٛطٓٝدد١  (. 6..2س

-6..2ايعددددددددددايٞ ٚايبسدددددددددددج ايعًُدددددددددددٞس 

 . ايُٝٔ: ؾٓعا٤.ّ(.2.1

ٚشاز٠ ايتعًدددددِٝ ايعدددددايٞ ٚايبسدددددج ايعًُدددددٞ.     ..5

ايتعًددددِٝ ادتدددداَعٞ اذتهددددَٛٞ و (. 7..2س

. خاَعدددددددد١ ؾددددددددٓعا٤  ادتُٗٛزٜدددددددد١   ايددددددددُٝٔ

 اي١ُٝٓٝ.

http://www.unesco.org/iiep/eng/research/research.htm
http://www.unesco.org/iiep/eng/research/research.htm
http://www.transparency.org/news_room/faq/corruption_faq
http://www.transparency.org/news_room/faq/corruption_faq
http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/
http://www.albankaldawli.org/
http://www.albankaldawli.org/
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http://www.elsevier.com/
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ٚشاز٠ ايتعًدددددِٝ ايعدددددايٞ ٚايبسدددددج ايعًُدددددٞ.     .51

ايتعًدددددِٝ ايعدددددايٞ و ادتُٗٛزٜددددد١ (. 8..2س

عدددددددددد١ ؾددددددددددٓعا٤   . َطددددددددددابع خاَايُٝٓٝدددددددددد١

 ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ.

ادتسٜدد٠  (. 7..2ٚشاز٠ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ. س .52

ايكددددددساز ادتُٗددددددٛزٟ بايكددددددإْٛ    ايسرٝدددددد١

ّ  بػإ إْػا٤ اهل١٦ٝ 7..2( يط١ٓ 12زقِس

ايٛطٓٝددد١ ايعًٝدددا ملهاؾسددد١ ايؿطددداد مبٛخدددب    

ّ بػدددددإ 6..2( يطددددد١ٓ 39ايكدددددإْٛ زقدددددِ س

َهاؾسددددددددددد١ ايؿطددددددددددداد ايؿدددددددددددادز بتدددددددددددازٜو  

25/12/2..6.ّ 

ادتسٜدد٠  (. 7..2ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ. س ٚشاز٠ .53

ايكددساز ادتُٗددٛزٟ بايكددإْٛ زقددِ     ايسرٝدد١

ّ  بػددددإ قددددإْٛ ايرَدددد١ 7..2( يطدددد١ٓ 13س

( يطدددد١ٓ .3املايٝدددد١ مبٛخددددب ايكددددإْٛ زقددددِ س

ّ بػددددددإ َهاؾسدددددد١ ايرَدددددد١ املايٝدددددد١    7..2

 ّ.7..8/2/.2ايؿادز بتازٜو 
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