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، بشصث أًْٛت انًؼشكت انخسٕٚوٛت  ذِ انؼبنى انٕٛوكٙ ظم انخطٕس انٕاسغ انز٘ ٚشٓ       

ب يشحكضاً جْٕشٚبً نشكذ انًصبسف بًب حذخبجّ يٍ انًٕاسد ًٔاالسخخببساث انخُبكسٛت بٕصلٓ

أصبخ يٍ انعشٔس٘ ٔانخبشاث ٔانًؼهٕيبث ٔانخكُٕنٕجٛب ٔانخٙ حذون نٓب انخًٛض ببألداء ، ئر 

، ئر ال ًٚكٍ نهًصبسف حذوٛن انُجبح ٔبهٕؽ  االْخًبو ٔانؼًم ػهٗ اػخًبدْب كٙ جًٛغ انُشبغبث

انخًٛض كٙ ظم بٛئت أػًبل حخسى ببنخـٛش انًسخًش ٔانسشٚغ، يب نى حكٍ ْزِ انًصبسف هذ ايخهكج 

 ت ٔاسخخببساث حُبكسٛت هٕٚت . سؼيؼشكت حسٕٚوٛت ٔا

بأبؼبدْب انًخًثهت بـ  اسخخذاو انًؼشكت انخسٕٚوٛت حأثٛشنبٛبٌ  جبءث ْزِ انذساستحوذو  ٔٔكوبً نًب     

بأبؼبدْب ٔاالسخخببساث انخُبكسٛت  انًؼشكت انخسٕٚوٛت انعًُٛت( -)انًؼشكت انخسٕٚوٛت انصشٚذت 

اء حذوٛن األدبٕصلًٓب يخـٛشاث  يسخوهت كٙ انثوبكت انًُظًٛت(  -األكشاد  -انًخًثهت بـ )انخكُٕنٕجٛب 

،  انكلبءة انًبنٛت( -االسخجببت  -انلبػهٛت بـ )  انًخًثهت انًخًٛض بٕصلـّ يخـٛشاً يؼخًـذاً بأبؼبدِ

نخؼضٚض بوبئٓب  نخسٕٚوٛت ٔاالسخخببساث انخُبكسٛت نهًؼشكت ا صبسفكببنشؿى يٍ حبُٙ بؼط انً

 انخًٛض ببألداء كٙ بهٕؽ  ْبحأثٛشئال أٌ انبؼط األخش ال ٚذسى يذٖ  انخًٛض كٙ األداء ،ًَْٕٔب َذٕ 

كًب حسؼٗ ْزِ انذساست ئنٗ  ، ُْٔب حكًٍ يشكهت انذساست كخؼًم ػهٗ ٔظغ انذهٕل انًُبسبت

 -: اٜحٛت ْذافاأل حذوٛن

نهًؼشكت انخسٕٚوٛت ٔاالسخخببساث انخُبكسٛت انًبذٕثت  صبسفانً حبُٙيؼشكت يذٖ  -1

 نخذوٛن األداء انًخًٛض.ٔحٕظٛلٓب 

  سف انذكٕيٛت ٔاألْهٛت كٙ حبُٙ يخـٛشاث انذساست .يؼشكت يذٖ حببٍٚ انًصب -2

كشظٛبً ٚذذد غبٛؼت انؼالهت بٍٛ أبؼبد  إًَٔرجبٔنـشض حذوٛن أْذاف انذساست حى ٔظغ       

ٔيٍ أجم انكشق ػٍ غبٛؼت ْزِ انؼالهت كوذ حى  ، ٔأبؼبد انًخـٛش انًؼخًذ تانًسخوه اثانًخـٛش

ٔحطبٛن انبشَبيج  ، صٛبؿت ػذة كشظٛبث حى اخخببسْب ببسخخذاو ٔسبئم ئدصبئٛت يخوذيت

حى انذصٕل ػهٗ  ئر،  انًصشكٙ انؼشاهٙٔأجشٚج انذساست كٙ انوطبع   ،(SPSS)اإلدصبئٙ 

انًؼهٕيبث انالصيت نهجبَب انًٛذاَٙ يٍ خالل اسخًبسة األسخببَت انخٙ أػذث نٓزا انـشض ٔصػج 

ت كًب بهؾ ػذد أكشاد أْهٛ خًستٔ بٌدكٕيٛ يصشكبٌت يصبسف يُٓب سبؼػهٗ ػُٛت يكَٕت يٍ 

   .ثتنًصبسف انًبذٕكٙ ا انشؼب إٔنٙٔيسأالهسبو ٔسؤسبء  ٚشٍٚانًذكشداً يٍ  (67انؼُٛت )

حأثٛش نهًؼشكت كًب حٕصهج انذساست ئنٗ يجًٕػت يٍ االسخُخبجبث ًٚكٍ حهخٛصٓب بأَّ ُْبى      

انخسٕٚوٛت ٔاالسخخببساث  انخُبكسٛت بشكم يُلشد ٔيجخًغ ٔبصٕسة يببششة ٔؿٛش يببششة كٙ 

 انًخًٛض كٙ انًصبسف ػُٛت انذساست. األداءحذوٛن 

 ٔانخٙ يٍ أًْٓب :ثى اخخخًج انذساست بًجًٕػت يٍ انخٕصٛبث  

ظشٔسة اْخًبو انًصبسف انًبذٕثت ببنًؼشكت انخسٕٚوٛت بشكم اكبش بٕصلٓب ػبيال يإثشا كٙ  -1

 حذوٛن األداء انًخًٛض نهًصشف .

ظشٔسة صٚبدة اْخًبو انًصبسف انًبذٕثت ببالسخخببساث انخُبكسٛت بشكم ػبو نًب نٓب يٍ حأثٛش -2

 ػٍ ببهٙ انًصبسف انًُبكست األخشٖ. يببشش كٙ حلٕم انًصشف
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