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اعزخذاَ ٔظُ اٌزوبء اٌظٕبػٟ وأداح ٌٍز١ّض فٟ اٌغٛدح 

 ٚاٌزٕبفغ١خ

 دساعخ ١ِذا١ٔخ ٌمطبع اٌّغزشف١بد اٌخبطخ فٟ ِؾبفظخ عذح" 
The Usage of Artificial Intelligence Systems as a Tool 

for Improving Quality and Competency (A Field Study 

on private hospitals in Jeddah Municipality) 
 

يهخص انذساصح  

 الوعي والرعايةأي مجتمع الركيزة التي يقوم عمييا المستشفيات في تمثل 
تشكل المستشفيات و. ومحاربة األمراض المعدية وغير المعدية والتنمية الصحية

.  في اقتصاد الخدمات الصحيةنواة أساسية 

 المعمومات أن المستشفيات ما زالت تتعامل مع نظم بوىناك اعتقاٌد كبير 
 Artificial Intelligence Systemsخاصة نظام الذكاء الصناعي الحديثة 

مكن المنشأة من أداء عممياتيا الذكاء الصناعي ي بالرغم من أن ,بحذر شديد
البيانات المطموبة في توفير قواعد التقارير وجاىزية ساىم في يبكفاءة وفاعمية و

 مما يعني الوقت المناسب مع ضمان دقة وتكامل ىذه البيانات والمعمومات
. تحسين جودة القرارات والخدمات المعتمدة عمى ىذه البيانات والمعمومات

، ا محدوددُّد عنظم الذكاء الصناعي في المستشفيات يويعتقد بأن نسبة استخدام 
القائمين نظرة اإلدارة العميا و أىمياوقد يرجع ذلك إلى مجموعة من األسباب 

المستشفيات عمى تطبيق نظام الذكاء الصناعي بأن ىذه النظم تعتبر عمى 
تكاليف إضافية وليس نظرة استثمار استراتيجي طويمة األجل باإلضافة إلى 

عدم قدرة بعض القائمين إن . معقدة وتتطمب ميارات فردية عاليةأنيا عممية 
الذكاء الصناعي يضع المنظمة في موضع االستفادة من المستشفيات من عمى 
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 من الموضوعات الذكاء الصناعي موضوع استخدام دُّد ويع. تنافسي غير ريادي
في المساىمة في نجاح المشروعات دورىا  ةالواجب البحث فييا وذلك ألىمي

. وتطويرىا ضمن برنامج إداري متكاملالصحية بجميع أنواعيا 

 ىبعاد تكنولوجيا نظم المعمومات المؤثرة علىذه الدراسة سوف نتطرق أل وفي
 تشكيل أبعاد المنظمة الرقمية و تحديد ما وراء المنظمة الرقمية المرتبط

 لممنظمة الرقمية القمب النابض والعقل المفكر ا الذكاء الصناعي كونوبتطبيقات
 تحسين جودة ي في صناعة القرار بجودة عالية وبالتالخدم متخذ القرارت

ىذه الدراسة تركز عمى أىمية صناعة واتخاذ القرارات في  .الخدمات
المستشفيات الخاصة اعتمادا عمى تطبيقات الذكاء الصناعي من أجل تحسين 

 .جودة الخدمات وتميزىا
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 ABSTRACT 
Artificial Intelligent is a key factor in the development of 

sophisticated private hospitals in Saudi Arabia. Hospitals give 

little credence to Artificial Intelligent  Systems. To become 

more competitive requires the employment of employees and 

doctors with new knowledge and higher level skills in Artificial 

Intelligent who can introduce new technology computer 

systems. To recruit and retain this type of individuals requires a 

participation of Saudi private hospitals managers and 

improvement of productivity through training programs by 

linking employees and managers with appropriate advisory and 

supportive agencies.  

If future successful management requires more than the rule-of-

thumb procedures traditionally employed, then the necessary 

skills in computer systems need to be fostered. The need for 

more knowledge and awareness of Artificial Intelligent Systems 

between managers and workers which could provide greater 

efficiency and profitability .  

If Saudi private hospitals need to develop more proficient 

marketing, salary and stock control systems, then staff and 

managers need competence in  Artificial Intelligent. 

The contribution of further research activity in this process is 

considered. 

The research is divided into four major sections: 

The First Section portrays the methodological framework of the 

study. It was carried out through interviews with merely to one 

hundred hospitals managers and workers in Jeddah Province. 

The Second Section outlines the theoretical framework of the 

study and the previous literature relevant to the subject. In the 

Third Section the study analysis the data and information which 

have been collected through samples. 

The Final Section the outcomes of the findings and offered 

certain recommendations. 
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أهًٍح انثحج  

فعاال و بارزًا اً دوروبالذات الخاصة تمعب المستشفيات بمختمف أنواعيا ومجاالتيا 
 الصحية والمسيرة االقتصادية لما تقوم بو من دور أساسي في  والرعايةفي العناية

 ىذا باإلضافة إلى أىميتيا في التنمية الصحية ,تقديم الخدمات الصحية
 فعااًل في عممية صناعة اً  الذكاء الصناعي دورويمعب. والتدريبيةواالجتماعية 

  .المستشفيات التي بدورىا تعمل عمى تحسين جودة خدمات ىذه اتالقرار

يشكهح انثحج  

إن التغيرات السريعة جدًّا في التكنولوجيا تتطمب من رجال األعمال خصوصًا 
العاممين في المجاالت الطبية أن يواكبوا ىذه التطورات حتى يستطيعوا أن 
يرفعوا من مستوى خدماتيم ليس فقط عمى المستوى الوطني بل أيضًا عمى 

 وبيذا فإن رجل األعمال سوف يحتاج إلى عممية التطوير ,المستوى العالمي
واألبحاث في خمفيات نظم التكنولوجيا الحديثة وخصوصًا نظم  الذكاء 

ن كانت مكمفة لكن.الصناعي ضروري ال من ىا نظم التكنولوجيا الحديثة وا 
توافرىا في المستشفيات لما ليا من دور أساسي في وضع المستشفى في الدور 

  .التغيراألمر يتزايد أىمية في بيئة تنافسية سريعة والريادي، 

ىذا وتكمن مشكمة البحث في أن بعض المستشفيات خصوصًا المستشفيات و 
المستوصفات الصغيرة منيا ال تزال تستخدم النظام اليدوي في حفظ الممفات 
وبعض أنظمة الحاسوب المتواضعة في تشخيص المراجعين مما أدى إلى 

المعمومات الجاىزة والمناسبة  واالفتقار إلى إمكانية الحصول عمى البيانات
:  إلى ما يمييديؤا مملمطبيب واإلدارة عمى حد سواء، 
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  عدم القدرة عمى التخطيط الجيد حيث أن المعمومات غير متوفرة في
الوقت المناسب وبالشكل المناسب باإلضافة إلى صعوبة استرجاعيا 

. ومعالجتيا
 والتي عدم إمكانية حصول المستشفيات عمى معايير الجودة الشاممة 

 . تمكنيا من قياس مستوى األداء العام

 ضعف القدرة التنافسية .
 الذكاء الصناعي من األنظمة القميمة االستخدام في المستشفيات خصوصا دُّد ويع

ويعتقد بأن محدودية استخدام أو عدم . في المستوصفات الصغيرة الحجم
 إلى انخفاض جودة الخدمات دَّىاستخدام الذكاء الصناعي في المستشفيات أ

وىكذا فإن مشكمة  .الطبية و زيادة التكاليف وساعات االنتظار في المستشفيات
:  منيا عدة أسئمة عنالبحث تكمن في اإلجابة

 ما ىو مدى استخدام الذكاء الصناعي في المستشفيات؟ 

 ر أداء المستشفيات؟ يما ىو دور استخدام الذكاء الصناعي في تطو
  لالستجابة   دعم المستشفياتدور وفاعمية الذكاء الصناعي فيما

 ؟ المحيطة بالمؤسسةالبيئية التأثيرات والمتغيرات االيجابية مع

أهذاف انثحج 

: يةآلتييدف ىذا البحث إلى تحقيق األىداف ا

التعريف بالمستشفيات وأىميتيا في التنمية الصحية واالقتصادية  .1
. واالجتماعية

 .  الخاصةالتعرف عمى مجاالت وتخصصات المستشفيات .2

. الذكاء الصناعي المستخدم في المستشفيات بالتعريف .3
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. تحديد عوائق استخدام الذكاء الصناعي في المستشفيات وأسبابو .4
 .العالقة بين الذكاء الصناعي ومستوى جودة الخدمات الطبية .5

مدى قناعة القيادات اإلدارية العميا في المستشفيات في دعم استخدام  .6
. الذكاء الصناعي

  التي تواجييامشاكلالتطويع الذكاء الصناعي في حل كثير من  .7
 .المستشفيات

المكانة  تحديد دور الذكاء الصناعي في المساىمة في تحسين  .8
 .حل الدراسة ميات لممستشفالتنافسية
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فروض البحث 

ىناك عالقة عكسية بين قبول اإلدارة العميا لتطبيقات الذكاء الصناعي و الفئة - 1
. العمرية لممدير 

ىناك عالقة طردية بين قبول اإلدارة العميا لتطبيقات الذكاء الصناعي و المؤىل - 2
 .العممي لممدير 

ىناك عالقة طردية بين التكامل المعموماتي بين اإلدارات و فعالية صناعة - 3
 .القرارات 

ىناك عالقة طردية بين استخدام تطبيقات الذكاء الصناعي و تحسين جودة - 4
 اتالقرار

ىناك عالقة طردية بين استخدام تطبيقات الذكاء الصناعي و التميز في تقديم - 5
 .الخدمات

 و التميز في تقديم  االلكترونيةىناك عالقة طردية بين استخدام الخدمات- 6
 .الخدمات الطبية

ىناك عالقة طردية بين اتخاذ القرارات المبنية عمى - 7
 عن الخدمات الطبية رضاىم  و مرضى الاتاحتياج

. االلكترونية المقدمة ليم
منهج البحث 

 :ىماينتيج البحث منيجين 

المنيج الوصفي التحميمي والذي يعتمد عمى االطالع عمى المراجع  -1
. العربية والغربية والدوريات واألبحاث التي سبقت في ىذا المجال
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المنيج التطبيقي الذي يعتمد عمى تصميم قائمة استبيان تحتوي عمى  -2
وتوزيعيا عمى عينة البحث ثم  (المفتوحة والمغمقة)بعض األسئمة 

 وتحميل بياناتيا لمتوصل إلى النتائج والتوصيات وتصنيفياجمعيا 
 .البحثالخاصة بموضوع 

عينة البحث 

سيتم اختيار عينة من المستشفات وذلك لمعرفة مدى استخدام وعوائق التطبيق 
 الصناعي في ىذه المستشفات وسوف تكون عينة نظم الذكاءتأثير  مدى و

وسيتم توزيع .  بمحافظة جدةيات الخاصةمستشفال  من أشير3  عمىالبحث
ات لكل مستوى إداري من المستويات األربعة بواقع من االستبيانخمس نسخ 

 , ىم مدراء اإلداراتنو، بحيث يكون المستيدفلكل مستشفى عشرين استبانو
 لمتعرف عمى ذلك و, من المراجعينرضىوالم,األطباء و ,ن في اإلدارةوالموظفو

مدى استخدام الذكاء الصناعي في ىذه المستشفيات والعوائق التي تواجو 
  . واألطباء ومراجعييم من المرضىمتطبيقو عمى مستوى الرؤساء ومرؤوسيو

حدود البحث 

 في محافظة  خاصة مستشفياتثالثةسيتم تطبيق فكرة الذكاء الصناعي عمى 
. جدة

.  أشير6: الحدود الزمنية- 

. محافظة جدة: الحدود المكانية- 
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أدوات جمع البيانات 

 المراجع  عمى سيتم جمع البيانات عن طريق األدوات المكتبية وىي اإلطالع
وسيتم تصميم قائمة استبيان ويتم توزيعيا عمى بعض . الغربية والعربية

 في التحميل اإلحصائي SPSSوسيتم استخدام برنامج .  الخاصةالمستشفيات
: يتوذلك باعتماد عدة أدوات الختبار فروض البحث وفقًا لآل

استخدام التكرار والنسب المئوية لتوزيع خصائص منشآت العينة الموجودة - 
. من قائمة االستقصاء

استخدام األوساط الحسابية لمتعرف عمى مدى استجابة أفراد العينة لمتغيرات - 
. مقياس كفاءة نظام الذكاء الصناعي في منشآت العينة

 المقدمة

في الدماغ البشري   يدرس طرق محاكاة وظائف اإلدراك الذكاء الصناعيحقل
الذكاء الصناعي ىو جعل اآلالت تمثل وتحاكي التفكير ف, من قبل الكومبيوتر

 يجب دائما تذكر الصناعي،وعند استعراض مجال الذكاء . والسموك البشري
 الرغم من حقيقة أن ىوعل. ال الذكاء فحسب" Artificialاصطناعي "كممة 

كثيرا من نظم الذكاء الصناعي يمكن أن تقمد وتضاىي عممية الحدس 
Intuition والفكر Thought ، إال أن . يجب برمجتيا ألداء ذلكوأنو

 ذلك ى التفكير والبرىنة في حد ذاتيا، وعلى غير قادرة علدُّد الحاسبات اآللية تع
 (1).  اصطناعيادُّد ىا يعءفإن ذكا

                                      
1

 (74، ص2005السالمي، ) 
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الخدمات  نظام الذكاء الصناعي من أىم العوامل المؤثرة في تطوير دُّد يعو 
إن االستخدام األمثل لنظم الذكاء الصناعي يساعد المستشفيات عمى . الصحية

  :يةتتحقيق األىداف اآل

  توفر نظم الذكاء الصناعي مستودع البيانات اإلكمينيكية والتي تمكن المدراء
 عمى حقائق اً من تحميل البيانات والمعمومات واتخاذ القرارات اإلدارية بناء

 . واقعية وجاىزة

 قياس كفاءة المديرين في جميع األقسام عمى  الذكاء الصناعييساعد 
 . التي ينتجياواإلدارات من خالل تقارير التقييم

  يوفر نظم الذكاء الصناعي البطاقة الذكية التي تحتوي عمى بيانات عن
ىوية المريض في معرفة التاريخ الطبي لممريض والطاقم الطبي المتعاون 

 .معو

  تظير أىمية نظم الذكاء الصناعي في توفير الممف الطبي اإللكتروني
الذي يساعد في التقميل من وقت الييئة التمريضية في األمور المالية 

 . والسداد والحجوزات

  تساىم نظم الذكاء الصناعي في تطوير شبكة تعميمية لممرضى وفي بناء
 . البنية التحتية لمرعاية الصحية الحديثة

 رسم  توفر نظم الذكاء الصناعي المعمومات والبيانات التي تساىم في
السياسات واإلستراتيجيات والخطط وبناء ىيكل تنظيمي جيد يساىم أيضًا 

في أمن المعمومات الحديثة وتوثيق المعمومات والمستندات المنقولة 



يزهح األنذنش نهعهىو االرتًاعٍح 

 وانتطثٍقٍح
 و2010 فثشاٌش انخايشانعذد (3)انًزهذ 

  
 

 

 

 

 عًش عثذ هللا نصٍف                                                              اصتخذاو نظى انزكاء كأداج نهتًٍز فً انزىدج و انتنافضٍح . د

 
253 

إلكترونيًا الالزمة لتنظيم العمميات اإلدارية في جميع األقسام والمستويات 
 (1). اإلدارية في شمولية أكبر وفي الوقت المناسب

 تظير مدى االستفادة من ىذا البحث في جميع مجاالت ما تقدمبناءًا عمى و 
.   الخدمات الصحية

:   في المستشفياتأىمية استخدام نظم  الذكاء الصناعي

ىناك فوائد تعود عمى المستشفيات من استخدام نظم الذكاء الصناعي  -1
 .المستشفياتوتأثيره عمى معدل نجاح وفشل 

المساىمة في التوصل إلى الحمول واالقتراحات الواجبة اإلتباع والتي  -2
 . تساعد في حل كثير من مشكالت أداء وكفاءة المستشفيات

 في ( عمى مستوى المستشفيات الخاصةتبالذا) القدرة عمى التنافس -3
 (2.)ظل العولمة والدخول في اتفاقية منظمة التجارة العالمية

: فوائد استخدام الذكاء الصناعي في المستشفيات

 اتيةإن اعتماد المستشفيات عمى نظام الذكاء الصناعي في العمميات الخدم- 1
والطبية يتيح فرص رفع مستوى جودتيا والظيور بمظير عصري ومواكب 

 إضافة إلى سيولة التواصل مع  العالم الخارجي في مجال ,لتغيرات العصر
األبحاث الطبية والطب االتصالي المباشر إلجراء العمميات الجراحية المرئية 

 يفيد في عمميات التدريب والتدريس والمحاكاة  أنو حيث, العالمعفي جميع بقا

                                      
1

 (1.) (Jordan,2001,p36) 
2

 (2.)(Jones,2007,p59) 
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 -Surgery  .E–  وعمى مستوى تقني كبير أو ما يعرف 

Communication  
 فعال مع الشركاءالتواصل ال يتيحسوف استخدام الذكاء الصناعي - 2

 ألن التواصل يتم الكترونيًا وعن طريق برامج الذكاء , والعمالءالمنافسين
 لذلك من حيث تبادل المعمومات مناسبة وبذلك يتم وضع البرامج ال,الصناعي

  حتى ، بطريقة أسرعئيمراآ وىم العمالء لمعرفة طمباتبينبين المستشفيات ككل و
ن عمل الحجوزات عن طريق ىذه البرامج ومعرفة نتائج ويستطيع المراجع

الفحوصات وتاريخيم الطبي وأفضل الطرق لممتابعة أيضًا عن طريق ىذه 
ر يتوف وىذا يعني أيضا البرامج ووضع ممف المريض في موقعو اإللكتروني

 أي وقت صباحًا أو مساءًا أو حتى في وقت متأخر وفي أيام المعمومات في
باإلضافة إلى توفير الجيد بداًل من الذىاب . العطل وفي أي مكان في العالم

 إلى المستشفى في ساعات الدوام الرسمي واالبتعاد عن مشاكل المواصالت
من قبل  مع حرية التواصل واالختيار بين عدد من المستشفيات ,واالنتظار
 .المرضى

 سوف تقملعمميات المراجعة ومعرفة المعمومات الخاصة بالمريض - 3
 ألن ىذه الخدمات والمعمومات واالستشارات ال تحتاج إلى التشخيص .التكاليف

لى   (1).األطباءاليدوي وا 
:  في المستشفياتمتطمبات نجاح نظم الذكاء الصناعي

:  منيا معينةوسائل ضرورة توافر ييتطمب نجاح أي نظام معمومات

                                      
1

 (1.) (Brighton,2008,p26) 
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  القيام بمسح شامل لنوعية المعمومات المتداولة في المستشفى ومدى إمكانية
الربط بينيا واالستفادة منيا، مع تحديد متطمبات مصادر كل منيا، ومعدل 
التغير الذي يطرأ عمييا وتحديد وسائل تداول المعمومات داخل المستشفى 

 .وخارجيا

 المختمفة بإمكانات نظم اتتنمية معارف فريق اإلدارة في مستويات اإلدار 
 ويستمزم ذلك ضرورة توافر المتخصصين ,الذكاء الصناعي وكيفية تشغيمو

 .مجالالفي ىذا 

 وضع خطة متكاممة تضمن التطبيق التدريجي لنظم الذكاء الصناعي و 
 (1). والعاممين العميافي ضوء اقتناع اإلدارةذلك 

ال يكون , وخاصة المنظمات الصحية, إن التنافس بين المنظمات الخدماتية
نما يكون عمى أساس التميز في جودة تقديم الخدمات , عمى أساس السعر وا 

 .وىذا ما توفره تطبيقات نظم الذكاء الصناعي بإمكانياتيا المتعددة
وفيما يمي سوف نتناول تحميل ومناقشة الجزء التطبيقي الخاص باختبار واثبات 

في محاولة لمتعرف عمى مدى أىمية تطبيق نظم الذكاء , فروض البحث
الصناعي في مجال الخدمات الصحية لمتميز في جودة تقديم الخدمات كأساس 

سوف يكون ذلك من خالل التطبيق عمى أكبر ثالثة مستشفيات . لمتنافسية
 .خاصة في محافظة جدة

: التحميل و المناقشة
ات لكل مستوى إداري من المستويات األربعة من االستبانخمس نسخ تم توزيع 

األطباء  ومستوى الموظفين في اإلدارةومستوى  مستوى مدراء اإلدارات)
                                      

1
 (Sox,2006,p41) 
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) لكل مستشفى  بواقع عشرين استبانو ( من المراجعينرضىالممستوى و,
 اتانببعد تجميع االستو .("ج " ، مستشفى "  ب " ، مستشفى " أ " مستشفى 

 ىا تم تفريغ, مفردات العينة عمى جميع األسئمة الواردة فيواتو التأكد من إجاب
عداد الجداول التي توضح إجابات مفردات العينة عمى البيانات العامة  وا 

واألساسية وعدد التكرارات لكل اختيار من االختيارات التي تم عرضيا عمى 
. مفردات عينة الدراسة

ىناك عالقة عكسية بين قبول اإلدارة العميا لتطبيقات الذكاء  :الفرض األول
. الصناعي و الفئة العمرية لممدير

    :العمر -1

 اإلعبثخ اٌغؤاي
اٌّغّٛع  اٌّغزشفٝ

 إٌغجخ اٌشلُ ط  ِغزشفٝ ة  ِغزشفٝ ِغزشفٝ  أ

1 

 %7 1 1 0 0  ػبِب30لً ِٓ أ

 إٌٝ ألً ِٓ 30

40  3 0 4 7 47% 

 إٌٝ ألً ِٓ 40

50 2 2 0 4 27% 

 %20 3 0 3 0  عاياً فأكخش50
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  ٠ٛػؼ اٌفئخ اٌؼّش٠خ ٌّفشداد اٌؼ١ٕخ(:1)عذٚي سلُ 

 :اٌّشوض اٌٛظ١فٟ فٟ اٌّغزشفٝ -2

 اإلعبثخ اٌغؤاي
 اٌّغّٛع اٌّغزشفٝ

 إٌغجخ اٌشلُ ِغزشفٝ  ط  ِغزشفٝ  ة  ِغزشفٝ  أ 

2 

 %13 2 0 1 1 انًذٌش  انتنفٍزي

يذٌش وحذج  

 %80 12 4 4 4 اإلداسٌح

 %0 0 0 0 0 سئٍش قضى طثً

 %0 0 0 0 0 طثٍة    يًاسس

 %7 1 1 0 0 غٍش        رنك

  ٠ٛػؼ اٌّشوض اٌٛظ١فٟ ٌّفشداد اٌؼ١ٕخ فٟ اٌّغزشف١بد اٌضالس(:2)عذٚي سلُ 

: اٌخجشح فٟ ِغبي اٌؼًّ فٟ اٌّغزشفٝ -3

 اإلعبثخ اٌغؤاي
 اٌّغّٛع اٌّغزشفٝ

 إٌغجخ اٌشلُ ِغزشفٝ  ط  ِغزشفٝ  ة  ِغزشفٝ  أ 

3 

 %27 4 1 0 3   صنىاخ5أقم ين   

 %47 7 4 1 2  صنح15     إنى  5

 %20 3 0 3 0  صنح25   إنى   15

 %7 1 0 1 0    صنح فأكخش25

4-  
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  ٠ٛػؼ خجشح ِفشداد اٌؼ١ٕخ فٟ ِغبي اٌؼًّ فٟ اٌّغزشف١بد اٌضالصخ(:3)عذٚي سلُ 

  ؟ْ اعزخذاَ اٌزوبء اٌظٕبػٟ ِمجٛي ٌذٜ اإلداسح اٌؼ١ٍبأً٘ رؼزمذ ة -4

 اإلعبثخ اٌغؤاي
 اٌّغّٛع اٌّغزشفٝ

 إٌغجخ اٌشلُ “ط “ ِغزشفٝ  “ة “ ِغزشفٝ  “أ “ ِغزشفٝ 

4 

 %87 13 5 5 3 ٔؼُ

 %13 2 0 0 2 ال

 %0 0 0 0 0 ال أدسٞ

  ٠ٛػؼ ِذٜ لجٛي اإلداسح اٌؼ١ٍب العزخذاَ رطج١مبد اٌزوبء اٌظٕبػٟ(:4)عذٚي سلُ 

: إحثاخ انفشض األول
 

 (أ  )اٌفشع األٚي  

  رُ إصجبد أْ االخزالف فٟ اإلعبثبد ٘ٛ اخزالف

. ؽم١مٟ ١ٌٚظ ػشٛائٟ ٚرٌه ثبعزخذاَ اخزجبس ِشثغ وبٞ

  ُ٠الؽع أْ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ألشة إٌٝ اإلعبثخ ٔؼ

ِّب ٠ضجذ اٌؼاللخ أْ ٕ٘بن ػاللخ ػىغ١خ ث١ٓ لجٛي اإلداسح 

ٌزطج١مبد اٌزوبء اٌظٕبػٟ ٚ   (أ  )اٌؼ١ٍب فٟ اٌّغزشفٝ 

اٌفئخ اٌؼّش٠خ ٌٍّذ٠ش فىٍّب صاد ػّش اٌّذ٠ش وٍّب سفغ 

 .اعزخذاَ رطج١مبد اٌزوبء اٌظٕبػٟ

3 28 28.75 

2 87 28.75 

1 0 28.75 

-1 0 28.75 

chi-test 8.1048E-38 

average 2.243478261 

 (أ  ) ٌىضح إحثاخ انفشض األول فً يضتشفى (:5)رذول سقى 

 (ة  )اٌفشع األٚي  
  رُ إصجبد أْ االخزالف فٟ اإلعبثبد ٘ٛ اخزالف

. ؽم١مٟ ١ٌٚظ ػشٛائٟ ٚرٌه ثبعزخذاَ اخزجبس ِشثغ وبٞ

  ُ٠الؽع أْ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ألشة إٌٝ اإلعبثخ ٔؼ

ِّب ٠ضجذ اٌؼاللخ أْ ٕ٘بن ػاللخ ػىغ١خ ث١ٓ لجٛي 

ٌزطج١مبد اٌزوبء   (ة  )اإلداسح اٌؼ١ٍب فٟ اٌّغزشفٝ 

اٌظٕبػٟ ٚ اٌفئخ اٌؼّش٠خ ٌٍّذ٠ش فىٍّب صاد ػّش اٌّذ٠ش 

 .وٍّب سفغ اعزخذاَ رطج١مبد اٌزوبء اٌظٕبػٟ

3 26 28.75 

2 90 28.75 

1 0 28.75 

-1 0 28.75 

chi-test 1.45599E-40 

average 2.243478261 

 

 

 

 ال أدسٞ 1- ٔٛػب ِب 1 ال 2 ٔؼُ 3
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 (ب  ) ٌىضح إحثاخ انفشض األول فً يضتشفى (:6)رذول سقى 

 (ط  )اٌفشع األٚي  

   رُ إصجبد أْ االخزالف فٟ اإلعبثبد ٘ٛ اخزالف

. ؽم١مٟ ١ٌٚظ ػشٛائٟ ٚرٌه ثبعزخذاَ اخزجبس ِشثغ وبٞ

  (ٔؼُ)ثـ٠الؽع أْ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ألشة إٌٝ اإلعبثخ 

ِّب ٠ضجذ اٌؼاللخ أْ ٕ٘بن ػاللخ ػىغ١خ ث١ٓ لجٛي اإلداسح 

ٌزطج١مبد اٌزوبء اٌظٕبػٟ ٚ  (ط  )  اٌؼ١ٍب فٟ اٌّغزشفٝ

اٌفئخ اٌؼّش٠خ ٌٍّذ٠ش فىٍّب صاد ػّش اٌّذ٠ش وٍّب سفغ 

 .اعزخذاَ رطج١مبد اٌزوبء اٌظٕبػٟ

3 28 28.75 

2 78 28.75 

1 0 28.75 

-1 0 28.75 

chi-test 1.48108E-30 

average 2.086956522 

 (د  ) ٌىضح إحثاخ انفشض األول فً يضتشفى (:7)رذول سقى 

 ٕ٘بن ػاللخ ؽشد٠خ ث١ٓ لجٛي اإلداسح اٌؼ١ٍب ٌزطج١مبد اٌزوبء اٌظٕبػٟ ٚ :اٌفشع اٌضبٟٔ

 .اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٌٍّذ٠ش
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 :اٌذساعٟاٌّؤً٘  -5

 اإلعبثخ اٌغؤاي
 اٌّغّٛع اٌّغزشفٝ

 إٌغجخ اٌشلُ ِغزشفٝ  ط  ِغزشفٝ  ة ِغزشفٝ  أ 

5 

 %40 6 2 3 1 يارضتٍش فأكخش

 تكانىسٌىس
 4 2 3 9 60% 

انخانىٌح أو يا 

 %0 0 0 0 0 ٌعادنها

 %0 0 0 0 0 غٍش        رنك

  ٠ٛػؼ اٌّؤً٘ اٌذساعٟ ٌّفشاداد اٌؼ١ٕخ(:8)عذٚي سلُ 

 :رخظض اٌشٙبدح اٌغبِؼ١خ   -6

 اإلعبثخ اٌغؤاي
 اٌّغّٛع اٌّغزشفٝ

 إٌغجخ اٌشلُ “ط “ ِغزشفٝ  “ة “ ِغزشفٝ  “أ “ ِغزشفٝ 

6 

عهىو 

 %40 6 1 2 3 إداسٌح

نظى 

 %7 1 1 0 0 يعهىياخ

عهىو 

 %20 3 1 0 2 طثٍعٍح

 %33 5 2 3 0 غٍش رنك        

  ٠ٛػؼ رخظض اٌشٙبدح اٌغبِؼ١خ ٌّفشداد اٌؼ١ٕخ(:9)عذٚي سلُ 
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 اإلداسح اٌؼ١ٍب  لٕبػخ ِٓ أُ٘ ِؼٛلبد اعزخذاَ اٌزوبء اٌظٕبػًٟٖ٘ رؼزمذ أْ -7

ثزطج١مٗ ؟ 

 اإلعبثخ اٌغؤاي
 اٌّغّٛع اٌّغزشفٝ

 إٌغجخ اٌشلُ “ط “ ِغزشفٝ  “ة “ ِغزشفٝ  “أ “ ِغزشفٝ 

7 

 %20 3 3 0 0   ٔؼُ 

 %80 12 2 5 5  ال 

  ال 

 %0 0 0 0 0أدسٞ 

  ٠ٛػؼ إػبلخ اإلداسح اٌؼ١ٍب العزخذاَ رطج١مبد اٌزوبء اٌظٕبػٟ(:10)عذٚي سلُ 

 ؟ْ اعزخذاَ اٌزوبء اٌظٕبػٟ ِمجٛي ٌذٜ اإلداسح اٌؼ١ٍب أً٘ رؼزمذ ة -8

 اٌغؤاي
اإلعب

 ثخ

 اٌّغّٛع اٌّغزشفٝ

أ “ ِغزشفٝ 

“ 

ة “ ِغزشفٝ 

“ 

ط “ ِغزشفٝ 

“ 

اٌش

 إٌغجخ لُ

8 

 %87 13 5 5 3 ٔؼُ

 %13 2 0 0 2 ال

ال 

 %0 0 0 0 0 أدسٞ

  ٠ٛػؼ ِذٜ لجٛي اإلداسح اٌؼ١ٍب العزخذاَ رطج١مبد اٌزوبء اٌظٕبػٟ(:11)عذٚي سلُ 

 :اٌضبٟٔإصجبد اٌفشع 

 

 ال أدسٞ 1- ٔٛػب ِب 1 ال 2 ٔؼُ 3



 و2009انعذد انخانج ياسس  يزهح األنذنش نهذساصاخ وانثحىث
  

 

 

 

يزهح األنذنش نهعهىو االرتًاعٍح 

 وانتطثٍقٍح
 و2010 فثشاٌش انخايشانعذد (3)انًزهذ 
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رُ إصجبد أْ االخزالف فٟ اإلعبثبد    (أ  )اٌفشع اٌضبٟٔ  

 ٚرٌه اًا ٘ٛ اخزالف ؽم١مٟ ١ٌٚظ ػشٛائٟ

. ثبعزخذاَ اخزجبس ِشثغ وبٞ

  ٌٝ٠الؽع أْ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ألشة إ

اإلعبثخ ٔؼُ ِّب ٠ضجذ اٌؼاللخ أْ ٕ٘بن 

ػاللخ ؽشد٠خ ث١ٓ لجٛي اإلداسح اٌؼ١ٍب فٟ 

ٌزطج١مبد اٌزوبء اٌظٕبػٟ  (أ  )ِغزشفٝ 

ٚ اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٌٍّذ٠ش فىٍّب صاد اٌّؤً٘ 

اٌؼٍّٟ ٌٍّذ٠ش وٍّب صاد لجٌٛٗ العزخذاَ 

 .رطج١مبد اٌزوبء اٌظٕبػٟ

3 12 6.25 

2 18 6.25 

1 0 6.25 

-1 0 6.25 

chi-test 1.1298E-08 

average 2.88 

 (أ  ) ٌىضح إحثاخ انفشض انخانً نهًضتشفى (:12)رذول سقى 



يزهح األنذنش نهعهىو االرتًاعٍح 

 وانتطثٍقٍح
 و2010 فثشاٌش انخايشانعذد (3)انًزهذ 
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رُ إصجبد أْ االخزالف فٟ اإلعبثبد ٘ٛ    (ة  )اٌفشع اٌضبٟٔ  

 ٚرٌه ثبعزخذاَ اًا اخزالف ؽم١مٟ ١ٌٚظ ػشٛائٟ

. اخزجبس ِشثغ وبٞ

  ٌٝ٠الؽع أْ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ألشة إ

اإلعبثخ ٔؼُ ِّب ٠ضجذ اٌؼاللخ أْ ٕ٘بن ػاللخ 

 )ؽشد٠خ ث١ٓ لجٛي اإلداسح اٌؼ١ٍب فٟ ِغزشفٝ 

ٌزطج١مبد اٌزوبء اٌظٕبػٟ ٚ اٌّؤً٘  (ة 

اٌؼٍّٟ ٌٍّذ٠ش فىٍّب صاد اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٌٍّذ٠ش 

وٍّب صاد لجٌٛٗ العزخذاَ رطج١مبد اٌزوبء 

 .اٌظٕبػٟ

3 19 6.25 

2 6 6.25 

1 0 6.25 

-1 0 6.25 

chi-test 
2.1935E-

08 

average 2.76 

 (ب  ) ٌىضح إحثاخ انفشض انخانً نهًضتشفى (:13)رذول سقى 



 و2009انعذد انخانج ياسس  يزهح األنذنش نهذساصاخ وانثحىث
  

 

 

 

يزهح األنذنش نهعهىو االرتًاعٍح 

 وانتطثٍقٍح
 و2010 فثشاٌش انخايشانعذد (3)انًزهذ 
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رُ إصجبد أْ االخزالف فٟ اإلعبثبد    (ط  )اٌفشع اٌضبٟٔ  

 ٚرٌه اًا ٘ٛ اخزالف ؽم١مٟ ١ٌٚظ ػشٛائٟ

. ثبعزخذاَ اخزجبس ِشثغ وبٞ

  ٌٝ٠الؽع أْ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ألشة إ

اإلعبثخ ٔؼُ ِّب ٠ضجذ اٌؼاللخ أْ ٕ٘بن 

ػاللخ ؽشد٠خ ث١ٓ لجٛي اإلداسح اٌؼ١ٍب فٟ 

ٌزطج١مبد اٌزوبء  (ط  )ِغزشفٝ 

اٌظٕبػٟ ٚ اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٌٍّذ٠ش فىٍّب 

صاد اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٌٍّذ٠ش صاد لجٌٛٗ 

 .العزخذاَ رطج١مبد اٌزوبء اٌظٕبػٟ

3 18 6.25 

2 7 6.25 

1 0 6.25 

-1 0 6.25 

chi-test 1.4234E-07 

average 2.72 

 (د  ) ٌىضح إحثاخ انفشض انخانً نهًضتشفى (:14)رذول سقى 

 ٕ٘بن ػاللخ ؽشد٠خ ث١ٓ اٌزىبًِ اٌّؼٍِٛبرٟ ث١ٓ اإلداساد ٚ فؼب١ٌخ طٕبػخ :اٌفشع اٌضبٌش

 .اٌمشاساد

ً٘ ٕ٘بن رىبًِ ِؼٍِٛبرٟ ِب ث١ٓ اإلداسح اٌؼ١ٍب ٚاإلداساد األخشٜ ِٓ أعً   -9

  ؟ارخبر اٌمشاساد اإلعزشار١غ١خ

 اإلعبثخ اٌغؤاي

 اٌّغّٛع اٌّغزشفٝ

ِغزشفٝ 

 “أ “ 
ة “ ِغزشفٝ 

“ 
ط “ ِغزشفٝ 

“ 
اٌش

 إٌغجخ لُ

9 

 %73 11 4 5 2 ٔؼُ

 %27 4 1 0 3 ال

 %0 0 0 0 0 ال أدسٞ
 ٠ٛػؼ ِذٜ رىبًِ اإلداسح اٌؼ١ٍب ٚ اإلداساد األخشٜ فٟ ارخبر اٌمشاساد (:15)عذٚي سلُ 

 

 

 

 

 

 .ً٘ ٠زُ اٌزىبًِ اٌىزش١ٔٚب أَ ػٓ ؽش٠ك االعزّبػبد ٚاٌٍغبْ -10



يزهح األنذنش نهعهىو االرتًاعٍح 

 وانتطثٍقٍح
 و2010 فثشاٌش انخايشانعذد (3)انًزهذ 
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اإلعبثخ  اٌغؤاي
 اٌّغّٛع اٌّغزشفٝ

 إٌغجخ اٌشلُ “ط “ ِغزشفٝ  “ة “ ِغزشفٝ  “أ “ ِغزشفٝ 

10 

 %40 6 4 0 2 ٔؼُ

 %60 9 1 5 3 ال

 %0 0 0 0 0 ال أدسٞ

  ٠ٛػؼ ِذٜ اٌزىبًِ االٌىزشٟٚٔ ث١ٓ اإلداساد(:16)عذٚي سلُ 

ً٘ ٠زُ االعزؼبٔخ ثجؼغ اٌج١بٔبد اٌٛاسدح ِٓ اإلداساد األخشٜ ِٓ أعً إرّبَ - 11

  ؟ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاس

 اإلعبثخ اٌغؤاي
 اٌّغّٛع اٌّغزشفٝ

 إٌغجخ اٌشلُ “ط “ ِغزشفٝ  “ة “ ِغزشفٝ  “أ “ ِغزشفٝ 

11 

 %100 15 5 5 5 ٔؼُ

 %0 0 0 0 0 ال

 %0 0 0 0 0 ال أدسٞ

 ِذٜ اعزؼبٔخ ثبٌج١بٔبد اٌٛاسدح ِٓ اإلداساد األخشٜ فٟ ػ١ٍّخ ارخبر (:17)عذٚي سلُ 

 اٌمشاس

 

 

 :اٌضبٌشإصجبد اٌفشع 

 
 (أ  )اٌفشع اٌضبٌش  

   ٟرُ إصجبد أْ االخزالف فٟ اإلعبثبد ٘ٛ اخزالف ؽم١م

.  ٚرٌه ثبعزخذاَ اخزجبس ِشثغ وبٞاًا ١ٌٚظ ػشٛائٟ

 ( ٔؼُ) ثـ٠الؽع أْ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ألشة إٌٝ اإلعبثخ 

ِّب ٠ضجذ ٚعٛد ػاللخ ؽشد٠خ ث١ٓ اٌزىبًِ اٌّؼٍِٛبرٟ ث١ٓ 

 .ٚ فؼب١ٌخ طٕبػخ اٌمشاساد ف١ٙب (أ  )إداساد اٌّغزشفٝ 

3 16 6.25 

2 6 6.25 

1 2 6.25 

-1 1 6.25 

chi-test 5.08402E-05 

average 2.44 

 

 (أ  ) ٠ٛػؼ إصجبد اٌفشع اٌضبٌش ٌٍّغزشفٝ (:18)عذٚي سلُ 

رُ إصجبد أْ االخزالف فٟ اإلعبثبد ٘ٛ اخزالف ؽم١مٟ    (ة  )اٌفشع اٌضبٌش  

 ال أدسٞ 1- ٔٛػب ِب 1 ال 2 ٔؼُ 3



 و2009انعذد انخانج ياسس  يزهح األنذنش نهذساصاخ وانثحىث
  

 

 

 

يزهح األنذنش نهعهىو االرتًاعٍح 

 وانتطثٍقٍح
 و2010 فثشاٌش انخايشانعذد (3)انًزهذ 
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.  ٚرٌه ثبعزخذاَ اخزجبس ِشثغ وبٞاًا ١ٌٚظ ػشٛائٟ 6.25 18 3

  ( ٔؼُ)ثـ٠الؽع أْ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ألشة إٌٝ اإلعبثخ  

ِّب ٠ضجذ ٚعٛد ػاللخ ؽشد٠خ ث١ٓ اٌزىبًِ اٌّؼٍِٛبرٟ ث١ٓ 

 .ٚ فؼب١ٌخ طٕبػخ اٌمشاساد ف١ٙب (ة  )إداساد اٌّغزشفٝ 

2 7 6.25 

1 0 6.25 

-1 0 6.25 

chi-test 
1.42343E-

07 

average 2.72 

 (ة  ) ٠ٛػؼ إصجبد اٌفشع اٌضبٌش ٌٍّغزشفٝ (:19)عذٚي سلُ 

 (ط  )اٌفشع اٌضبٌش  
   رُ إصجبد أْ االخزالف فٟ اإلعبثبد ٘ٛ اخزالف

 ٚرٌه ثبعزخذاَ اخزجبس ِشثغ اًا ؽم١مٟ ١ٌٚظ ػشٛائٟ

. وبٞ

  ٠الؽع أْ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ألشة إٌٝ اإلعبثخ

ِّب ٠ضجذ ٚعٛد ػاللخ ؽشد٠خ ث١ٓ اٌزىبًِ  (ٔؼُ)ثـ

ٚ فؼب١ٌخ  (ط  )اٌّؼٍِٛبرٟ ث١ٓ إداساد اٌّغزشفٝ 

 .طٕبػخ اٌمشاساد ف١ٙب

3 20 6.25 

2 5 6.25 

1 0 6.25 

-1 0 6.25 

chi-test 2.461E-09 

average 2.8 

 (ط  ) ٠ٛػؼ إصجبد اٌفشع اٌضبٌش ٌٍّغزشفٝ (:20)عذٚي سلُ 

 ٕ٘بن ػاللخ ؽشد٠خ ث١ٓ اعزخذاَ رطج١مبد اٌزوبء اٌظٕبػٟ ٚ رؾغ١ٓ :اٌفشع اٌشاثغ

. ادعٛدح اٌمشاس

 

 عٌٙٛخ رخض٠ٓ إًٌٝ٘ رؼزمذ أْ رٛفش ِغزٛدع ٌٍج١بٔبد اإلو١ٕ١ٍى١خ ٠ؤدٞ  -11

ٚاعزشعبع اٌج١بٔبد ٚثبٌزبٌٟ إٌٝ فؼب١ٌخ ارخبر اٌمشاساد اإلداس٠خ اٌّج١ٕخ ػٍٝ 

   ؟اٌّؼٍِٛبد
 

 اٌغؤاي
اإلعب

 ثخ

 اٌّغّٛع اٌّغزشفٝ

أ “ ِغزشفٝ 

“ 

ة “ ِغزشفٝ 

“ 

ط “ ِغزشفٝ 

“ 

اٌش

 إٌغجخ لُ

12 

 %80 12 4 5 3 ٔؼُ

 %13 2 1 0 1 ال

ال 

أدس

ٞ 1 0 0 1 7% 

  ٠ٛػؼ أ١ّ٘خ رٛفش ِغزٛدػبد ث١بٔبد إو١ٕ١ٍى١خ(:21)عذٚي سلُ 



يزهح األنذنش نهعهىو االرتًاعٍح 

 وانتطثٍقٍح
 و2010 فثشاٌش انخايشانعذد (3)انًزهذ 
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ً٘ رؼزمذ أْ رٛفش اٌٍّف اٌطجٟ إٌىزش١ٔٚب ٌٍّش٠غ ٠غبػذ اإلداسح فٟ ِشاعؼخ  -12

 ؟لشاسارٙب اإلداس٠خ 

 اإلعبثخ اٌغؤاي
 اٌّغّٛع اٌّغزشفٝ

 إٌغجخ اٌشلُ “ط “ ِغزشفٝ  “ة “ ِغزشفٝ  “أ “ ِغزشفٝ 

13 

 %93 14 5 5 4 ٔؼُ

 %7 1 0 0 1 ال

 %0 0 0 0 0 ال أدسٞ

 



 و2009انعذد انخانج ياسس  يزهح األنذنش نهذساصاخ وانثحىث
  

 

 

 

يزهح األنذنش نهعهىو االرتًاعٍح 

 وانتطثٍقٍح
 و2010 فثشاٌش انخايشانعذد (3)انًزهذ 

  
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            عًش عثذ هللا نصٍف                                                              اصتخذاو نظى انزكاء كأداج نهتًٍز فً انزىدج و انتنافضٍح . د
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  ٠ٛػؼ أ١ّ٘خ رٛفش اٌٍّف اٌطجٟ االٌىزشٟٚٔ(:22)عذٚي سلُ 

ً٘ ِخشعبد ِغزٛدػبد اٌج١بٔبد اٌّٛعٛدح ٌذ٠ىُ رغبػذ ٚرغبُ٘ فٟ ارخبر  -13

  ؟اٌمشاساد اإلداس٠خ

 اإلعبثخ اٌغؤاي

 اٌّغّٛع اٌّغزشفٝ

أ “ ِغزشفٝ 

“ 
ة “ ِغزشفٝ 

“ 
ط “ ِغزشفٝ 

“ 
اٌش

 إٌغجخ لُ

14 

 %93 14 5 5 4 ٔؼُ

 %7 1 0 0 1 ال

ال 

 %0 0 0 0 0 أدسٞ

  ٠ٛػؼ ِغبّ٘خ ِخشعبد ِغزٛدػبد اٌج١بٔبد فٟ ارخبر اٌمشاساد(:23)عذٚي سلُ 

: اٌشاثغإصجبد اٌفشع 

 
رُ إصجبد أْ االخزالف فٟ اإلعبثبد    (أ  )اٌفشع اٌشاثغ  

 ٚرٌه اًا ٘ٛ اخزالف ؽم١مٟ ١ٌٚظ ػشٛائٟ

. ثبعزخذاَ اخزجبس ِشثغ وبٞ

  ٠الؽع أْ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ألشة

ِّب ٠ضجذ ٚعٛد  ( نعى)تـإٌٝ اإلعبثخ 

ػاللخ ؽشد٠خ ث١ٓ اعزخذاَ رطج١مبد 

ٚ  (أ  )اٌزوبء اٌظٕبػٟ فٟ اٌّغزشفٝ 

 .ادرؾغ١ٓ عٛدح اٌمشاس

3 14 15 

2 46 15 

1 0 15 

-1 0 15 

chi-test 2.83505E-20 

average 2.233333333 

 

 1- ٔٛػب ِب 1 ال 2 ٔؼُ 3
ال 

 أدسٞ



يزهح األنذنش نهعهىو االرتًاعٍح 

 وانتطثٍقٍح
 و2010 فثشاٌش انخايشانعذد (3)انًزهذ 
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 (أ  ) ٠ٛػؼ إصجبد اٌفشع اٌشاثغ ٌٍّغزشفٝ (:24)عذٚي سلُ 

 (ة  )اٌفشع اٌشاثغ  
   ٛ٘ رُ إصجبد أْ االخزالف فٟ اإلعبثبد

 ٚرٌه ثبعزخذاَ اًا اخزالف ؽم١مٟ ١ٌٚظ ػشٛائٟ

. اخزجبس ِشثغ وبٞ

  ٠الؽع أْ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ألشة إٌٝ اإلعبثخ

 ِّب ٠ضجذ ٚعٛد ػاللخ ؽشد٠خ ث١ٓ  ( ٔؼُ)ثـ

 )اعزخذاَ رطج١مبد اٌزوبء اٌظٕبػٟ فٟ اٌّغزشفٝ 

 .ادٚ رؾغ١ٓ عٛدح اٌمشاس (ة 

3 39 15 

2 21 15 

1 0 15 

-1 0 15 

chi-test 2.87701E-15 

average 2.65 

 (ة  ) ٠ٛػؼ إصجبد اٌفشع اٌشاثغ ٌٍّغزشفٝ (:25)عذٚي سلُ  

 

رُ إصجبد أْ االخزالف فٟ اإلعبثبد    (ط  )اٌفشع اٌشاثغ  

 ٚرٌه اًا ٘ٛ اخزالف ؽم١مٟ ١ٌٚظ ػشٛائٟ

. ثبعزخذاَ اخزجبس ِشثغ وبٞ

  ٌٝ٠الؽع أْ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ألشة إ

 ِّب ٠ضجذ ٚعٛد ػاللخ  ( نعى)تـاإلعبثخ 

ؽشد٠خ ث١ٓ اعزخذاَ رطج١مبد اٌزوبء 

ٚ رؾغ١ٓ  (ط  )اٌظٕبػٟ فٟ اٌّغزشفٝ 

 .ادعٛدح اٌمشاس

3 33 15 

2 26 15 

1 0 15 

-1 1 15 

chi-test 1.79207E-12 

average 2.5 

 

 (ط  ) ٠ٛػؼ إصجبد اٌفشع اٌشاثغ ٌٍّغزشفٝ (:26)عذٚي سلُ 

 

 ٕ٘بن ػاللخ ؽشد٠خ ث١ٓ اعزخذاَ رطج١مبد اٌزوبء اٌظٕبػٟ ٚ اٌز١ّض :اٌفشع اٌخبِظ

. فٟ رمذ٠ُ اٌخذِبد
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ً٘ ٕ٘بن الزٕبع ثبْ اعزخذاَ اٌزوبء اٌظٕبػٟ  ٠ؤدٞ إٌٝ ٚػغ اٌّغزشفٝ فٟ  -14

  ؟طفخ اٌز١ُّّض  ِٛػغ اٌش٠بدح ٚإػطبئٗ

 اإلعبثخ اٌغؤاي
 اٌّغّٛع اٌّغزشفٝ

أ “ ِغزشفٝ 

“ 

ة “ ِغزشفٝ 

“ 

ط “ ِغزشفٝ 

 إٌغجخ اٌشلُ “

15 

 %87 13 5 5 3 ٔؼُ

 %13 2 0 0 2 ال

ال 

 %0 0 0 0 0 أدسٞ

 

  ٠ٛػؼ رأص١ش اعزخذاَ اٌزوبء اٌظٕبػٟ فٟ إػطبء طفخ اٌز١ّض ٌٍّغزشفٝ(:27)عذٚي سلُ 

 :ً٘ ٌذٜ اٌّغزشفٝ ٔظبَ اٌشعبئً اإلٌىزش١ٔٚخ فٟ اٌّغبالد اٌزب١ٌخ -15

 .اٌؾغضرأو١ذ  -أ 

 .اٌؾغضإٌغبء  -ة 

 .صائش٠ٓأؽجبء  -ط 

 .إعبصاد األؽجبء -د 

ِزبثؼخ اٌؾبالد اٌّشػ١خ اٌّغزؼظ١خ  ٘ـ 

 



يزهح األنذنش نهعهىو االرتًاعٍح 
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 عًش عثذ هللا نصٍف                                                              اصتخذاو نظى انزكاء كأداج نهتًٍز فً انزىدج و انتنافضٍح . د

 
271 

 

 اإلعبثخ اٌغؤاي
 اٌّغّٛع اٌّغزشفٝ

 إٌغجخ اٌشلُ “ط“ِغزشفٝ  “ة“ِغزشفٝ  “أ“ ِغزشفٝ 

16 

 %60 9 4 4 1 ٔؼُ-   أ 

 %40 6 1 1 4       ال

 %0 0 0 0 0   ال أدسٞ 

 %60 9 4 4 1ٔؼُ -   ة 

 %40 6 1 1 4      ال 

 %0 0 0 0 0   ال أدسٞ 

 %40 6 2 4 0ٔؼُ -   ط 

 %60 9 3 1 5      ال 

 %0 0 0 0 0   ال أدسٞ 

 %20 3 1 2 0ٔؼُ -   د 

 %80 12 4 3 5      ال 

 %0 0 0 0 0   ال أدسٞ 

 %7 1 0 1 0ٔؼُ  -   ٘ـ

 %87 13 4 4 5      ال 

 %7 1 1 0 0    ال أدسٞ

 

  ٠ٛػؼ اعزخذاَ رطج١مبد اٌزوبء اٌظٕبػٟ فٟ اٌّغزشفٝ(:28)عذٚي سلُ 
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 و2010 فثشاٌش انخايشانعذد (3)انًزهذ 
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 :ً٘ االرظبي اإلٌىزشٟٚٔ ٠غزخذَ فٟ -16

 .ٔمً اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌّش٠غ -أ 

 .اٌغشاؽ١خإعشاء اٌؼ١ٍّبد  -ة 

 .اٌغشاؽ١خإػبدح رم١١ُ ٔزبئظ اٌؼ١ٍّبد  -ط 

 .اٌطج١خاالعزشبساد  -د 

 اإلعبثخ اٌغؤاي
 اٌّغّٛع اٌّغزشفٝ

 إٌغجخ اٌشلُ “ط “ ِغزشفٝ  “ة “ ِغزشفٝ  “أ “ ِغزشفٝ 

17 

 %67 10 2 5 3 ٔؼُ-   أ 

 %33 5 3 0 2       ال

 %0 0 0 0 0    ال أدسٞ

 %40 6 4 1 1 ٔؼُ-   ة 

 %60 9 1 4 4       ال

 %0 0 0 0 0    ال أدسٞ

 %33 5 2 3 0 ٔؼُ-   ط 

 %67 10 3 2 5       ال

 %0 0 0 0 0    ال أدسٞ

 %60 9 2 4 3 ٔؼُ-   د 

 %40 6 3 1 2       ال

 %0 0 0 0 0    ال أدسٞ

  ٠ٛػؼ اعزخذاَ رطج١مبد االرظبي اإلٌىزشٟٚٔ(:29)عذٚي سلُ 

ً٘ لبِذ اٌششوخ ثؼًّ ِٛلغ ٌٙب ٠غبػذ اٌّشػٝ فٟ اٌزؼشف ػٍٝ اٌّٛظف١ٓ ٚ  -17

   ؟األؽجبء ثٙب ِٚؤ٘الرُٙ ٚخجشارُٙ

 اٌغؤاي
اإلعب

 ثخ

 اٌّغّٛع اٌّغزشفٝ

أ “ ِغزشفٝ 

“ 

ة “ ِغزشفٝ 

“ 

ط “ ِغزشفٝ 

“ 

اٌش

 لُ

إٌظ

 ثخ

18 

 %80 12 4 5 3 ٔؼُ

 %20 3 1 0 2 ال

ال 

 %0 0 0 0 0 أدسٞ

 

 رٛفش ِٛلغ إٌىزشٟٚٔ ٌٍّغزشفٝ ٠غبػذ فٟ اٌزؼشف ػٍٝ اٌّٛظف١ٓ ٚ (:30)عذٚي سلُ 

 األؽجبء
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 عًش عثذ هللا نصٍف                                                              اصتخذاو نظى انزكاء كأداج نهتًٍز فً انزىدج و انتنافضٍح . د

 
273 

 :اٌخبِظإصجبد اٌفشع 

 

رُ إصجبد أْ االخزالف فٟ اإلعبثبد    (أ  )اٌفشع اٌخبِظ  

 ٚرٌه اًا ٘ٛ اخزالف ؽم١مٟ ١ٌٚظ ػشٛائٟ

. ثبعزخذاَ اخزجبس ِشثغ وبٞ

  ٠الؽع أْ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ألشة

 ِّب ٠ضجذ ٚعٛد  (ٔؼُ)ثـ إٌٝ اإلعبثخ 

ػاللخ ؽشد٠خ ث١ٓ اعزخذاَ رطج١مبد 

ٚ  (أ  )اٌزوبء اٌظٕبػٟ فٟ اٌّغزشفٝ 

 .اٌز١ّض فٟ رمذ٠ُ اٌخذِبد

3 11 3.75 

2 3 3.75 

1 0 3.75 

-1 1 3.75 

chi-test 0.000175229 

average 2.533333333 

 (أ  ) ٠ٛػؼ إصجبد اٌفشع اٌخبِظ ٌٍّغزشفٝ (:31)عذٚي سلُ 

 

رُ إصجبد أْ االخزالف فٟ اإلعبثبد    (ة  )اٌفشع اٌخبِظ  

 ٚرٌه اًا ٘ٛ اخزالف ؽم١مٟ ١ٌٚظ ػشٛائٟ

. ثبعزخذاَ اخزجبس ِشثغ وبٞ

  ٌٝ٠الؽع أْ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ألشة إ

 ِّب ٠ضجذ ٚعٛد ػاللخ  (ٔؼُ)ثـ اإلعبثخ 

ؽشد٠خ ث١ٓ اعزخذاَ رطج١مبد اٌزوبء 

ٚ اٌز١ّض  (ة  )اٌظٕبػٟ فٟ اٌّغزشفٝ 

 .فٟ رمذ٠ُ اٌخذِبد

3 15 3.75 

2 0 3.75 

1 0 3.75 

-1 0 3.75 

chi-test 9.2527E-10 

average 3 

 

 (ة  ) ٠ٛػؼ إصجبد اٌفشع اٌخبِظ ٌٍّغزشفٝ (:32)عذٚي سلُ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 1- ٔٛػب ِب 1 ال 2 ٔؼُ 3
ال 

 أدسٞ
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رُ إصجبد أْ االخزالف فٟ اإلعبثبد    (ط  )اٌفشع اٌخبِظ  

 ٚرٌه اًا ٘ٛ اخزالف ؽم١مٟ ١ٌٚظ ػشٛائٟ

. ثبعزخذاَ اخزجبس ِشثغ وبٞ

  ٠الؽع أْ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ألشة

  ِّب ٠ضجذ ٚعٛد  (ٔؼُ)ثـ إٌٝ اإلعبثخ 

ػاللخ ؽشد٠خ ث١ٓ اعزخذاَ رطج١مبد 

ٚ  (ط  )اٌزوبء اٌظٕبػٟ فٟ اٌّغزشفٝ 

 .اٌز١ّض فٟ رمذ٠ُ اٌخذِبد

3 13 3.75 

2 2 3.75 

1 0 3.75 

-1 0 3.75 

chi-test 7.96834E-07 

average 2.866666667 

 

 (ط  ) ٠ٛػؼ إصجبد اٌفشع اٌخبِظ ٌٍّغزشفٝ (:33)عذٚي سلُ 

 

 ٚ اٌز١ّض فٟ  اإلٌىزش١ٔٚخٕ٘بن ػاللخ ؽشد٠خ ث١ٓ اعزخذاَ اٌخذِبد :اٌفشع اٌغبدط

 .رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌطج١خ

فٟ ل١بط دسعخ اٌؾشاسح ٚر١ٙئخ   اإلٌىزش١ٔٚخاٌخذِبدً٘ اعزخذَ اٌّغزشفٝ  -18

  اٌطج١ت ؟ لجً ِؼبٌغخ  اٌخبطخ ثبٌّش٠غاٌّش٠غ ٚاعزخشاط اٌج١بٔبد

 اإلعبثخ اٌغؤاي
 اٌّغّٛع اٌّغزشفٝ

أ “ ِغزشفٝ 

“ 

ة “ ِغزشفٝ 

“ 

ط “ ِغزشفٝ 

“ 

اٌش

 إٌغجخ لُ

19 

 %33 5 3 1 1 ٔؼُ

 %67 10 2 4 4 ال

 %0 0 0 0 0 ال أدسٞ

 

 اإلٌىزش١ٔٚخ فٟ ر١ٙئخ اٌّش٠غ اٌخذِبد ٠ٛػؼ ِذٜ اعزخذاَ (:34)عذٚي سلُ 
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ً٘ ٕ٘بن رٛاطً ث١ٓ اٌّغزشفٝ ٚاٌّغزشف١بد األخشٜ ٚرٛف١ش اٌج١بٔبد اٌالصِخ  -19

(e-medical )؟ 

 اإلعبثخ اٌغؤاي
 اٌّغّٛع اٌّغزشفٝ

 إٌغجخ اٌشلُ “ط “ ِغزشفٝ  “ة “ ِغزشفٝ  “أ “ ِغزشفٝ 

20 

 %60 9 3 5 1 ٔؼُ

 %40 6 2 0 4 ال

ال 

 %0 0 0 0 0 أدسٞ

 (e-medical) ٠ٛػؼ ِذٜ اعزخذاَ اٌّغزشفٝ ٌزطج١مبد (:35)عذٚي سلُ 
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ِغ اٌّغزشف١بد اٌّؾ١ٍخ   (e-communication ) اٌـً٘ ٕ٘بن ِشبسوخ ػجش -20

 ؟ٚاٌؼب١ٌّخ 

 

 اإلعبثخ اٌغؤاي
 اٌّغّٛع اٌّغزشفٝ

 “أ “ ِغزشفٝ 

ة “ ِغزشفٝ 

“ 

ط “ ِغزشفٝ 

“ 

اٌش

 إٌغجخ لُ

21 

 %53 8 2 4 2 ٔؼُ

 %47 7 3 1 3 ال

ال 

 %0 0 0 0 0 أدسٞ

 

-e)اٌّغزشف١بد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ  ٠ٛػؼ ِذٜ اٌّشبسوخ ث١ٓ (:36)عذٚي سلُ 

communication  ) 

ْ رٛفش اٌجطبلخ اٌزو١خ ٠غبػذ اإلداسح ٚاٌّش٠غ ػٍٝ ؽذ عٛاء فٟ أً٘ رؼزمذ ة -21

 دلخ ِؼشفخ أفؼً ؽشق اٌزشخ١ض ٚثبٌزبٌٟ رىْٛ لشاساد اٌطبلُ اٌطجٟ أوضش

 ِٕٚطم١خ ؟

 اإلعبثخ اٌغؤاي
 اٌّغّٛع اٌّغزشفٝ

 “أ “ ِغزشفٝ 

ة “ ِغزشفٝ 

“ 

ط “ ِغزشفٝ 

“ 

اٌشق

 إٌغجخ َ

22 

 %80 12 4 5 3 ٔؼُ

 %20 3 1 0 2 ال

ال 

 %0 0 0 0 0 أدسٞ

 

  ٠ٛػؼ أ١ّ٘خ اعزخذاَ اٌجطبلخ اٌزو١خ فٟ ِؼشفخ أفؼً ؽشق اٌزشخ١ض(:37)عذٚي سلُ 

 :انضادسإحثاخ انفشض 

 

 ال أدسٞ 1- ٔٛػب ِب 1 ال 2 ٔؼُ 3
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 (أ  )اٌفشع اٌغبدط  

   ٛ٘ رُ إصجبد أْ االخزالف فٟ اإلعبثبد

 ٚرٌه ثبعزخذاَ اًا اخزالف ؽم١مٟ ١ٌٚظ ػشٛائٟ

. اخزجبس ِشثغ وبٞ

  ٌٝ٠الؽع أْ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ألشة إ

اإلعبثخ ٔؼُ ِّب ٠ضجذ أْ ٕ٘بن ػاللخ ؽشد٠خ ث١ٓ 

 ٚ اٌز١ّض فٟ رمذ٠ُ اٌخذِبد االٌىزش١ٔٚخاعزخذاَ 

 .(أ  )اٌخذِبد اٌطج١خ فٟ اٌّغزشفٝ 

3 11 3.75 

2 3 3.75 

1 0 3.75 

-1 1 3.75 

chi-test 0.000175229 

average 2.533333333 

 

 (أ  ) ٠ٛػؼ إصجبد اٌفشع اٌغبدط فٟ اٌّغزشفٝ (:38)عذٚي سلُ 

 
 (ة  )اٌفشع اٌغبدط  

   ٛ٘ رُ إصجبد أْ االخزالف فٟ اإلعبثبد

 ٚرٌه ثبعزخذاَ اًا اخزالف ؽم١مٟ ١ٌٚظ ػشٛائٟ

. اخزجبس ِشثغ وبٞ

  ٠الؽع أْ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ألشة إٌٝ اإلعبثخ

ٔؼُ ِّب ٠ضجذ أْ ٕ٘بن ػاللخ ؽشد٠خ ث١ٓ اعزخذاَ 

 ٚ اٌز١ّض فٟ رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌخذِبد االٌىزش١ٔٚخ

 .(ة  )اٌطج١خ فٟ اٌّغزشفٝ 

3 15 3.75 

2 0 3.75 

1 0 3.75 

-1 0 3.75 

chi-test 9.2527E-10 

average 3 

 

 (ة  ) ٠ٛػؼ إصجبد اٌفشع اٌغبدط فٟ اٌّغزشفٝ (:39)عذٚي سلُ 

 (ط  )اٌفشع اٌغبدط  
   ٛ٘ رُ إصجبد أْ االخزالف فٟ اإلعبثبد

 ٚرٌه ثبعزخذاَ اًا اخزالف ؽم١مٟ ١ٌٚظ ػشٛائٟ

. اخزجبس ِشثغ وبٞ

  ٌٝ٠الؽع أْ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ألشة إ

اإلعبثخ ٔؼُ ِّب ٠ضجذ أْ ٕ٘بن ػاللخ ؽشد٠خ 

 ٚ اٌز١ّض فٟ اٌخذِبد االٌىزش١ٔٚخث١ٓ اعزخذاَ 

 .(ط  )رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌطج١خ فٟ اٌّغزشفٝ 

3 13 3.75 

2 2 3.75 

1 0 3.75 

-1 0 3.75 

chi-test 7.96834E-07 

average 2.866666667 

 

(ط  ) ٠ٛػؼ إصجبد اٌفشع اٌغبدط فٟ اٌّغزشفٝ (:40)عذٚي سلُ   
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 ٚ ِشػٝ ايادٕ٘بن ػاللخ ؽشد٠خ ث١ٓ ارخبر اٌمشاساد اٌّج١ٕخ ػٍٝ اؽز١بط :اٌفشع اٌغبثغ

.  ػٓ اٌخذِبد اٌطج١خ االٌىزش١ٔٚخ اٌّمذِخ ٌُٙسػبُ٘

اٌّشػٝ  سػب أٚ ِغزٜٛظٙش ِذٜ دً٘ ٕ٘بن ٔظبَ رغز٠خ ػىغ١خ ٚ الزشاؽبد  -22

 ػٓ اٌخذِخ ؟
 

 اإلعبثخ اٌغؤاي
 اٌّغّٛع اٌّغزشفٝ

 إٌغجخ اٌشلُ “ط “ ِغزشفٝ  “ة “ ِغزشفٝ  “أ “ ِغزشفٝ 

23 

 %60 9 1 3 5 ٔؼُ

 %27 4 2 2 0 ال

 %13 2 2 0 0 ال أدسٞ

 

ِغزٜٛ سػب  ظٙشاٌزٟ درغز٠خ اٌؼىغ١خ ٚ االلزشاؽبد ائظبَ  ٠ٛػؼ (:41)عذٚي سلُ 

 اٌؼّالء

 اٌخبطخ ً٘ ٠زُ االعزؼبٔخ ثبلزشاؽبد اٌؼّالء ِٓ أعً إرّبَ ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاس -23

 ؟ ثُٙ

 اإلعبثخ اٌغؤاي
 اٌّغّٛع اٌّغزشفٝ

 “ة “ ِغزشفٝ  “أ “ ِغزشفٝ 
ط “ ِغزشفٝ 

 إٌغجخ اٌشلُ “

24 

 %33 5 3 0 2 ٔؼُ

 %60 9 2 5 2 ال

 %7 1 0 0 1 ال أدسٞ
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ِذٜ االعزؼبٔخ ثبلزشاؽبد اٌؼّالء فٟ إرّبَ ػ١ٍّخ ارخبر  ٠ٛػؼ (:42)عذٚي سلُ 

 اٌمشاس

 ؟ً٘ رؼزمذ أْ ارخبر اٌمشاساد اٌّج١ٕخ ػٍٝ اؽز١بط اٌؼّالء ٠ؤدٞ إٌٝ سػبُ٘  -24

 اإلعبثخ اٌغؤاي
 اٌّغّٛع اٌّغزشفٝ

 إٌغجخ اٌشلُ “ط “ ِغزشفٝ  “ة “ ِغزشفٝ  “أ “ ِغزشفٝ 

25 

 %87 13 5 3 5 ٔؼُ

 %13 2 0 2 0 ال

 %0 0 0 0 0 ال أدسٞ

أْ ارخبر اٌمشاساد اٌّج١ٕخ ػٍٝ اؽز١بط اٌؼّالء ٠ؤدٞ إٌٝ  ٠ٛػؼ (:43)عذٚي سلُ 

 سػبُ٘

: إصجبد اٌفشع اٌغبثغ 

 

 (أ  )إصجبد اٌفشع اٌغبثغ ٌٍّغزشفٝ  ٠ٛػؼ (:44)عذٚي سلُ 

 

 

 

 

 

 
رُ إصجبد أْ االخزالف فٟ اإلعبثبد ٘ٛ اخزالف    (ة  )اٌفشع اٌغبثغ  

 1- ٔٛػب ِب 1 ال 2 ٔؼُ 3
ال 

 أدسٞ

 (أ  )اٌفشع اٌغبثغ  
   ٛ٘ رُ إصجبد أْ االخزالف فٟ اإلعبثبد

 ٚرٌه ثبعزخذاَ اًا اخزالف ؽم١مٟ ١ٌٚظ ػشٛائٟ

. اخزجبس ِشثغ وبٞ

  ٠الؽع أْ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ألشة إٌٝ اإلعبثخ

ٕ٘بن ػاللخ ؽشد٠خ ث١ٓ ارخبر ٔؼُ ِّب ٠ضجذ أْ 

 ٚ ِشػٝ اياداٌمشاساد اٌّج١ٕخ ػٍٝ اؽز١بط

 ػٓ اٌخذِبد اٌطج١خ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌّمذِخ سػبُ٘

 .(أ  )فٟ اٌّغزشفٝ ٌُٙ 

3 10 3.75 

2 5 3.75 

1 0 3.75 

-1 0 3.75 

chi-test 0.000375428 

average 2.666666667 
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 ٚرٌه ثبعزخذاَ اخزجبس ِشثغ اًا ؽم١مٟ ١ٌٚظ ػشٛائٟ 3.75 13 3

. وبٞ

  ُ٠الؽع أْ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ألشة إٌٝ اإلعبثخ ٔؼ

ٕ٘بن ػاللخ ؽشد٠خ ث١ٓ ارخبر اٌمشاساد ِّب ٠ضجذ أْ 

 ػٓ  ٚ سػبُِ٘شػٝ اياداٌّج١ٕخ ػٍٝ اؽز١بط

 )فٟ اٌّغزشفٝ اٌخذِبد اٌطج١خ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌّمذِخ ٌُٙ 

 .(ة 

2 2 3.75 

1 0 3.75 

-1 0 3.75 

chi-test 7.96834E-07 

average 2.866666667 

 

 (ة  )إصجبد اٌفشع اٌغبثغ ٌٍّغزشفٝ  ٠ٛػؼ (:45)عذٚي سلُ 

 (ط  )اٌفشع اٌغبثغ  

   ٟرُ إصجبد أْ االخزالف فٟ اإلعبثبد ٘ٛ اخزالف ؽم١م

.  ٚرٌه ثبعزخذاَ اخزجبس ِشثغ وبٞاًا ١ٌٚظ ػشٛائٟ

  ٠الؽع أْ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ألشة إٌٝ اإلعبثخ ٔؼُ ِّب

ٕ٘بن ػاللخ ؽشد٠خ ث١ٓ ارخبر اٌمشاساد اٌّج١ٕخ ػٍٝ ٠ضجذ أْ 

 ػٓ اٌخذِبد اٌطج١خ اإلٌىزش١ٔٚخ  ٚ سػبُِ٘شػٝ اياداؽز١بط

 .(ط )فٟ اٌّغزشفٝ اٌّمذِخ ٌُٙ 

3 7 3.75 

2 6 3.75 

1 0 3.75 

-1 2 3.75 

chi-test 0.033054731 

average 2.066666667 

 (ط  )إصجبد اٌفشع اٌغبثغ ٌٍّغزشفٝ  ٠ٛػؼ (:46)عذٚي سلُ 

 :إٌزبئظ
اٌخذِبد اإلٌىزش١ٔٚخ ٠ؤدٞ إٌٝ اٌغشػخ ٚاٌذلخ ٚإٌّبعجخ فٟ رمذ٠ُ اعزخذاَ  -1

 . اٌز١ّض فٟ رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌطج١خاٌخذِخ ٚثبٌزبٌٟ

  اٌمذسح اٌزٕبفغ١خسفغاٌز١ّض فٟ رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌطج١خ ٠ؼٕٟ رؾم١ك ل١ّخ ِؼبفخ ٚ -2

 .ٌٍّٕظّخ اٌظؾ١خ

 ٠ؤدٞ إٌٝ ِشػٝ اياد ػٍٝ اؽز١بطثٕبءاًا   فٟ اٌّغزشف١بدارخبر اٌمشاساد -3

 . ػٓ اٌخذِبد اٌطج١خ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌّمذِخ ٌُٙسػبُ٘

ْ اعزخذاَ رطج١مبد اٌزوبء اٌظٕبػٟ إرا ٌُ ٠ىٓ ِشرجطبًا ثشػب اٌؼّالء فئٔٗ ٠ؼذ إ -4

 .رىٍفخ إػبف١خ ػٍٝ إٌّشأح

 ٚ اٌّشرجطخ ثزطج١مبد اٌؼّالءاٌّج١ٕخ ػٍٝ اؽز١بعبد ٚ اٌمشاساد اٌغ١ذح ارخبرْ إ -5

 .اٌزوبء اٌظٕبػٟ رؤدٞ إٌٝ اٌز١ّض فٟ رمذ٠ُ اٌخذِبد

رزطٍت اٌغٛدح اال٘زّبَ ٚاالػزّبد ِٓ اإلداسح اٌؼ١ٍب ِٓ خالي اٌّزبثؼخ اٌفبػٍخ،  -6

 ِٚغبٔذح أٔشطخ رطج١ك اٌغٛدح ٔظّخٚاٌزأو١ذ ػٍٝ أ١ّ٘زٙب ػ١ٍّبًا ثٛػغ سعبٌخ اٌُ

 .حٔظُداخً اٌُ

 ٠ّىٕٙب ِٓ ل١بط ِغزٜٛ األداء  ػٍٝ ِؼب١٠ش اٌغٛدح اٌشبٍِخإٌّظّبدؽظٛي - 15

 .اٌؼبَ
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رُؼذ إداسح اٌغٛدح ِّٙخ ع١ّغ اإلداساد، ٚرؼذ ثشاِظ رؾغ١ٓ األداء ِّٙخ ع١ّغ  -16

 .اٌؼب١ٍِٓ

إٌمبء اٌٍَٛ ػٍٝ اٌؼ١ٍّبد ٚاإلعشاءاد ػٕذ ٚعٛد لظٛس فٟ األداء ١ٌٚظ ػٍٝ  -17

 .اٌؼب١ٍِٓ

 . وٍٙب ٚرؾغ١ٓ اٌغٛدح ػ١ٍّخ ِغزّشح ال رٕزٟٙٔظّخاٌغٛدح ػ١ٍّخ رشًّ اٌُ -18

 .٠ُؼذ ِزٍمٟ اٌخذِخ اٌشو١ضح األعبع١خ ٌغ١ّغ ػ١ٍّبد رؾغ١ٓ اٌغٛدح -19

 ٔظّخ فٟ ص٠بدح اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ ٌٍُ ٚ اٌز١ّض فٟ رمذ٠ُ اٌخذِبدرغُٙ اٌغٛدح -20

 .ٚرم١ٍض اٌزىب١ٌف ػٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ

 فُٙ ػٍٝاعزخذاَ رؾغ١ٓ اٌغٛدح ٚاالعزفبدح ِٕٙب ٠غبػذ فشق اٌؼًّ ٚاٌخجشاء  -21

 . ل١بط األداء ِٚشالجزٗػٍٝاٌؼ١ٍّبد ٚاإلعشاءاد إٌّبؽخ ثُٙ ٚوزٌه اٌّغبػذح 

٠ظٙش ثٛػٛػ - إٌّفؼخ فٟ ثشاِظ رؾغ١ٓ األداء- إْ اعزخذاَ ِجبدا اٌزىب١ٌف -22

 .أصش٘ب اإل٠غبثٟ ػٍٝ اٌؼًّ

ال ٠ّىٓ أْ رزُ ػ١ٍّخ اٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش ٌٍغٛدح دْٚ االعزضّبس اٌفؼٍٟ فٟ ثشاِظ  -23

اٌّغزّش ٌٍّٛظف١ٓ، فّٙبساد اٌّٛظف١ٓ ٟ٘ عضء ال ٠زغضأ ِٓ أٞ  اٌزذس٠ت ٚاٌزؼ١ٍُ

 ػجؾ اٌغٛدح ػذداًا وج١شاًا ِٓ اٌّٛظف١ٓ ٚعٙذ فٟ عج١ً اٌغٛدح، ٚؽ١ٓ ٠مبعُ ِخزض

ِؼٍِٛبرُٙ فغ١ظجؾْٛ ع١ّؼبًا ِظذساًا ٔف١غبًا ٌٍششوخ، ٚإْ ِشبسوخ اٌؼب١ٍِٓ فٟ 

ٚػغ اإلعشاءاد ٚرؼ١ٍّبد اٌؼًّ ٚرٛط١ف اٌٛظبئف ٚرظ١ُّ اٌغغالد 

ٚاالعزّبساد ٚاٌزذس٠ت ػٍٝ اٌزذل١ك اٌذاخٍٟ ٚاٌزذس٠ت ػٍٝ اعزخذاَ اٌطشق 

 . أِضٍخ ػٍٝ اٌزذس٠تٚاٌزٟ رؼذُّ اإلؽظبئ١خ ٚأدٚاد اٌغٛدح ٚاٌؾبعت 

اٌؼًّ وفش٠ك، : إْ ؽشق ٚٚعبئً رؾغ١ٓ اٌغٛدح رؼفٟ اٌّزؼخ ػٍٝ اٌؼًّ، ِضً -24

 .رجبع إٌّٙظ اٌؼٍّٟ ٌٍزفى١ش ٚاٌجؾشٚاإعشاء اٌذساعبد، 

: انتىصٍاخ 

رىّٓ اٌم١ّخ اٌؾم١مخ ٌٍجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ػِّٛبًا فٟ ِذٜ االعزفبدح ِٓ ٔزبئغٙب إر أْ 

اٌجؾٛس ١ٌغذ غب٠خ فٟ ؽذ رارٙب،ٚإّٔب ٟ٘ ٚع١ٍخ ٌجٍٛؽ رٍه اٌغب٠خ ٠ٕٚطجك ٘زا ثظفخ 

خبطخ ػٍٝ اٌجؾٛس اٌزطج١م١خ، غ١ش أٔٗ ال ٠مزظش ػ١ٍٙب فمؾ، ثً ٠ّزذ أ٠ؼبًا إٌٝ 

 .اٌجؾٛس األعبع١خ اٌزٟ ٌٙب اعزخذاِبرٙب اٌؼ١ٍّخ

ِٚٓ ٘زا إٌّطٍك فئْ اٌُّٙ فٟ اٌجؾٛس اٌظؾ١خ ٘ٛ ٔزبئغٙب اٌؼ١ٍّخ أٚ اٌزطج١م١خ، 

ؽ١ش أْ دٚس اٌجؾٛس اٌظؾ١خ ٠ٙذف أعبعبًا إٌٝ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ 

ٌزؾغ١ٓ طؾخ األفشاد أٚ اٌغّبػبد ٚرٛف١ش اٌّؼٍِٛبد األعبع١خ ٚاٌزؼشف ػٍٝ ِذٜ 

فؼب١ٌخ ٚعذٜٚ اٌخذِبد اٌظؾ١خ اٌّمذِخ ٚرأص١ش اٌج١ئخ االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ 

ٚاٌطج١ؼ١خ ٚاٌج١ٌٛٛع١خ ػٍٝ اٌظؾخ، ٚاٌزٛط١بد اٌزٟ رؤدٞ ٌالٔزفبع ثٕزبئظ اٌجؾٛس 

 :رزّضً ف١ّب ٠أرٟ

ػشٚسح اٌزؾٛي إٌٝ ِٕظّخ طؾ١خ سل١ّخ ثبعزخذاَ أدٚاد رطج١مبد اٌزوبء - 1

 .اٌظٕبػٟ
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ٌؼّبْ , اٌزشو١ض ػٍٝ ٚعٛد ِذساء طغبس فٟ اٌؼّش ٔغج١بًا ٠ٚؾٍّْٛ شٙبداد ػ١ٍب- 2

 .لٕبػزُٙ وئداسح ػ١ٍب ثزطج١ك اٌزوبء اٌظٕبػٟ

ػشٚسح رطج١ك ِفَٙٛ اٌزوبء اٌظٕبػٟ وأدٚاد سثؾ ث١ٓ ِخزٍف اٌّغز٠ٛبد - 3

ِّب ٠ىفً اٌزىبًِ اٌّؼٍِٛبرٟ ٚثبٌزبٌٟ اٌفبػ١ٍخ فٟ طٕبػخ , اإلداس٠خ فٟ إٌّظّخ

 .ٚرؾغ١ٓ عٛدح اٌمشاساد

اعزشعبػٙب   ٚعٌٙٛخفٟ اٌٛلذ إٌّبعت ٚثبٌشىً إٌّبعتأ١ّ٘خ رٛفش اٌّؼٍِٛبد - 4

 دِّب ٠ؤدٞ إٌٝ اٌزخط١ؾ اٌغ١ذ ٚاٌفبػ١ٍخ فٟ طٕبػخ ٚارخبر اٌمشاسا, ِٚؼبٌغزٙب

 .إٌّبعجخ

ٜ اٌز١ّض فٟ رمذ٠ُ اٌخذِبد  ٌٍٛطٛي إياٌظٕبػٟ رطج١مبد اٌزوبء اعزخذاَ ػشٚسح- 5

 . فؼبيارظبٌٟ ؽت ٚرؾم١ك

اٌزشو١ض ػٍٝ اٌزؾٛي إٌٝ اعزخذاَ اٌخذِبد اإلٌىزش١ٔٚخ ٌٍز١ّض فٟ رمذ٠ُ اٌخذِبد - 6

 .اٌطج١خ

 ٚ اٌؼّالء ٌّؼشفخ ِب ٟ٘ إٌّظّبد اٌظؾ١خ٠غت أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رفبػً ث١ٓ - 7

, ٠ك سػبُ٘ق ٌزؼ ثٕبء ػٍٝ ٘زٖ االؽز١بعبدد ٚارخبر اٌمشاساِزطٍجبرُٙٚ اؽز١بعبرُٙ 

ِجذأ )ِّب ٠ؼٕٟ رى٠ٛٓ ػاللبد ؽ١ّ١ّخ ِغ اٌؼ١ًّ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ ٚالئُٙ ٌٍّٕظّخ 

. (اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌؼ١ًّ

٠غت ارخبر اٌمشاساد , ٌٍٛطٛي إٌٝ سػب اٌؼّالء ٚاٌؾفبظ ػٍٝ ٚالئُٙ ٌٍّٕظّخ- 8

 .ثٕبءاًا ػٍٝ اؽز١بعبرُٙ

ِٓ أعً ,  ٚثؼؼٙب اٌجؼغ٠ىْٛ ٕ٘بن رىبًِ ِؼٍِٛبرٟ ث١ٓ اٌّغزشف١بد ٠غت أْ- 9

 ٚ رٌه ٌٍز١ّض فٟ رمذ٠ُ اٌخذِبد ٚ ,االعزفبدح ِٓ رجبدي اٌخجشاد ٚاٌزغبسة ف١ّب ث١ٕٙب

. رم١ًٍ اٌزىب١ٌف

٠ّىٕٙب ِٓ ل١بط ِغزٜٛ األداء   ٌٍّٕظّبدٌغٛدح اٌشبٍِخي ِؼب١٠ش ػشٚسح ٚعٛد- 10

 . اٌؼبَ

إر أْ ِؾذٚد٠زٙب ٠غزٍضَ ثزي اٌغٙذ ثبعزّشاس , رؾغ١ٓ اعزخذاَ اٌّٛاسد اٌظؾ١خ-  11

 .ٌزؾغ١ٓ اعزغالٌٙب ٚرم١١ُ دسعخ األداء ٌٍٕظُ ٚاٌخذِبد

 ٚإٔزبعٙب حخبطخ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّؼٍِٛبرٟ, رؾغ١ٓ اٌغ١بعخ ٚاإلداسح اٌظؾ١خ- 12

 .ٚرؾغ١ٓ اعزخذاَ اٌّؼٍِٛبد اٌظؾ١خ, ٚإداسرٙب

ػشٚسح إٔشبء صمبفخ إعشاء اٌجؾٛس راد اٌؼاللخ ثبٌغٛدح، ٚاٌؼًّ ػٍٝ أْ رظجؼ - 13

ثؾٛس اٌغٛدح عضءاًا ال ٠زغضأ ِٓ ٔظُ اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ ٚرط٠ٛش٘ب، ػٍٝ وً 

 .اٌّغز٠ٛبد، عٛاء فٟ اٌمطبع اٌؼبَ أٚ فٟ اٌمطبع اٌخبص

 طٕبػخ٠زٛعت إربؽخ اٌفشطخ ٌغ١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ٌٍّشبسوخ اٌفبػٍخ فٟ ػ١ٍّخ - 14

. اٌمشاساد اٌخبطخ ثبٌغٛدح
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، فؼذَ إششاوُٙ ٌٗ أصش عٍجٟ ٠زّضً  األداء٠زٛعت إششان اٌغ١ّغ فٟ عٙٛد رؾغ١ٓ- 15

 وّب أْ عٛء اإلدسان ٚػذَ فُٙ اٌذٚافغ اٌؾم١م١خ ,ِٓ أعً اٌزؾغ١ٓ فٟ ِمبِٚخ اٌزغ١١ش

. ػٓ اٌّشبسوخ فٟ اٌزؾغ١ٓ ٌٍزغ١١ش ِٓ أُ٘ أعجبة اٌؼضٚف

ػشٚسح اعزخذاَ أدٚاد اٌغٛدح ٚاٌٛعبئً اإلؽظبئ١خ أصٕبء اٌؼًّ فٟ ثشاِظ - 16

. رؾغ١ٓ األداء

 فّٓ اٌُّٙ رشى١ً ادٔظشاًا ٌزذاخً اٌؼ١ٍّبد ٚاإلعشاءاد اٌّشرجطخ ثزمذ٠ُ اٌخذَ- 17

 .فشق اٌؼًّ أصٕبء رٕف١ز ثشاِظ رؾغ١ٓ األداء ٌفُٙ ِذٜ اٌزذاخً ث١ٓ األٔشطخ

 

: اننتائذ 

وٍّب فْ اٌّذ٠ش٠ٓ ِٓ وجبس اٌغٓ ٠شفؼٛا اعزخذاَ رطج١مبد اٌزوبء اٌظٕبػٟ إ -7

 .اٌظٕبػٟصاد ػّش اٌّذ٠ش وٍّب سفغ اعزخذاَ رطج١مبد اٌزوبء 

 .صاد لجٌٛٗ العزخذاَ رطج١مبد اٌزوبء اٌظٕبػٟ وٍّب صاد اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٌٍّذ٠ش -8

ْ لٕبػخ اإلداسح اٌؼ١ٍب ثزطج١ك ٔظُ اٌزوبء اٌظٕبػٟ ٠ض٠ذ ِٓ اٌزىبًِ ث١ٓ إ -9

 . ٠ؾغٓ ِٓ فؼب١ٌخ طٕبػخ اٌمشاسٚ اٌزٞ ثذٚسٖاإلداساد 

 إٌّظّخ  فؼب١ٌخ طٕبػخ اٌمشاساد ف٠ٟؤدٞ إٌٝداساد اإلاٌزىبًِ اٌّؼٍِٛبرٟ ث١ٓ  -10

 .وىً

اد  رؾغ١ٓ عٛدح لشاسإٌّظّخ ٠ؤدٞ إٌٝاعزخذاَ رطج١مبد اٌزوبء اٌظٕبػٟ فٟ  -11

 .إٌّظّخ

 .ْ طٕبػخ اٌمشاس ثبٌشىً اٌظؾ١ؼ ٠ؤدٞ إٌٝ عٛدح اٌمشاسادإ -12

 .ْ عٛدح اٌمشاساد رؤدٞ إٌٝ رؾغ١ٓ عٛدح اٌخذِبد اٌظؾ١خإ -13

ِؼشفخ   فٟ اٌز١ّضإٌّظّخ ٠ؤدٞ إٌٝاعزخذاَ رطج١مبد اٌزوبء اٌظٕبػٟ فٟ  -14

ِؼشفخ اٌّٛلغ اٌزٞ ٠زٛاعذ ف١ٗ اٌؼ١ًّ أصٕبء ٚ,اٌٛلذ اٌزٞ ٠غت أْ رؾذس ف١ٗ اٌخذِخ

  ٚثبٌزبٌٟ اٌز١ّضِؼشفخ اٌشىً أٚ ا١ٌٙئخ اٌزٟ رمذَ ف١ٙب اٌخذِخ ٌٍؼ١ًّٚ ,رمذ٠ُ اٌخذِخ

 .فٟ رمذ٠ُ اٌخذِبد
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