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ط.م.ع. – هوكي الجؾْس اليهاػ٘خ -ّالزٌو٘خ الوٗف٘خ اليهاػٖهؼِل ثؾْس اٝهشبك   
 

 

 :انًستخهص
فجاوا   ْىؽال اٛكّاه الِبهاخ لِان ؽ٘اش ٗؼال الجابؽضللجابؽض٘ي   اٝهشبكٗؼزجو الٌشبؽ 

ٕ  ؽال الغْاًات الزأ ًشابؽِن اٝهشابك ٗؼال ّهاي صان ئلِ٘ابخ الزٔ ٌٗزوْا بد الفٌ٘الزقظظ فٖ

الجابؽض٘ي  هشابهكخكهعخ الجؾش رؾلٗل  ُلاف  ّػلٔ ملك كبًذ،هي فجوارِن  اٍٟزفبكحروكي هي 

ّكنلك الزؼاااوف ػلااأ ،ّػ٠قزاااَ ثاااجؼغ الوزا٘اااواد الوَاااز لخ الولهٍّاااخهشااابكٗخ فااأ اًٛشااا خ اٝ

آل٘ابد رفؼ٘اا الٌشابؽ ّالزؼاوف ػلأ  اٝهشابكٌٕال ق٘ابهِن ثبلٌشابؽ الجبؽض٘ي ػالوشك٠د الزٖ رْاعَ 

 .للجبؽض٘ي اٝهشبكٕ

 ّالف٘اْم ّهلإْالجابهّك  ّئٗزابٕالجابؽض٘ي ثوؾ ابد ثؾاْس ٍالً ػٌ٘اخ هاي ّقل  عوٓ الجؾش ػلأ 

ثبٍازقلام اٍٟازج٘بى ثبلو بثلاخ م 2102شاِوٕ ٌٗابٗو،ّفجواٗو ّرن عوغ الج٘بًبد هي الجابؽض٘ي فا٠  ،

هجؾْصب افز٘اود  43ّعوؼذ الج٘بًبد هي ػٌ٘خ رن افز٘بهُب ث وٗ خ ػشْائ٘خ ثلغ ؽغوِب  ،الشقظ٘خ

 .هثغاٛهي شبهلخ الجبؽض٘ي ثبلوؾ بد 

ّرن هؼبلغخ الج٘بًبد كو٘بً ّاٍزقلم فٖ رؾل٘لِب الزكواه ّالٌَت الوئْٗخ ّالوزٍْؾ الؾَبثٖ ّهؼبها 

 :هب ٗلٔ اٟهرجبؽ الجَ٘ؾ لج٘وٍْى ّقل  ّػؾذ الٌزبئظ

الوشابهكخ الؼاؼ٘فخ فأ كهعاخ  مّٓ% كابًْا هاي 2..2ى  كضو هي هثغ الوجؾْص٘ي ثٌَاجخ ئ -

% هااي مّٓ 24.2ّكاابى هااب ٗ ااوة هااي ًظاان الوجؾااْص٘ي ثٌَااجخ  ،اٝهشاابكٕ ًشاا خ الؼوااا 

 كهعخ الوشبهكخ الوزٍْ خ فٔ اًٛش خ اٝهشبكٗخ.

ْص٘ي فٖ  ًشا خ هشبهكخ الجبؽض٘ي الوجؾ كهعخ ث٘ي 1.10ػ٠قخ هؼٌْٗخ ػلٔ هَزْٓ ّعْك  -

،ّػالك هاواد  الجؾضاٖهزا٘وٕ ػلك ٌٍْاد الؼوا فأ الوغاب  كا هي ّث٘ي  اٝهشبكٕالؼوا 

الؼواا ػااوي فاوث ثؾض٘ااخ ّاٟرغابٍ ًؾااْ اٝهشابك اليهاػااٖ كواب كبًااذ الؼ٠قاخ هؼٌْٗااخ ػلاأ 

   هزا٘و ػلك اٛثؾبس الوٌشْهح،ّهزا٘و كافؼ٘خ اًٟغبى. كا هي هغ 1.13هَزْٓ هؼٌْٗخ 

لٌشاابؽ اٟهشاابكٓ كبًااذ ثبلوشاابهكخ فاأ االجاابؽض٘ي ػٌاال ق٘اابهِن  لوشااك٠د الزااٖ رْاعااَ ُاان ائى  -

ِااب ٗل٘،ّلاأ فاأ الوورجااخ اٛ اٝهشاابكٕخ الجؾض٘ااخ ّالغِاابى الوشااك٠د الوزؼل ااخ ثبلؼ٠قااخ ثاا٘ي الوؾ اا

صن عب د الوشك٠د الوزؼل خ ثبلجبؽض٘ي فأ  ،فٔ الوورجخ الضبً٘خالوشك٠د الوزؼل خ ثبلغِبى اٝهشبكٕ 

 . لوورجخ الضبلضخا

ئًشب  لغٌخ ػل٘ب للجؾْس  ّلِبكبى  للجبؽض٘ي  اٝهشبكٕلو لْثخ لزفؼ٘ا الٌشبؽ ل٘بد ااٙ  ُنئى  -

ّاٝهشبك ثوئبٍخ هلٗو الوؾ خ الجؾض٘خ ّػؼْٗخ هلٗوٕ اٝهشبك ثبلوؾبفظبد الزٔ رقلهِب الوؾ خ 

ٔ كا هؼِل ثؾضٖ لٌ ا ّػؼْٗخ ثؼغ هي ق٘بكاد اليهاع ثبلوٌ  خ ٗلِ٘ب ئًشب  هكزت ارظب  ف

صن ػ ل  ،اليهاػٖ فٔ الوورجخ الضبً٘خ اٝهشبكّٕرْط٘ا ًزبئظ الجؾْس اليهاػ٘خ ئلٔ الغِبى 

ر ْٗخ الوغجخ ّاللافغ ،ّّاليهاع اٝهشبكٕاعزوبػبد كّهٗخ هشزوكخ ث٘ي الجبؽض٘ي ّق٘بكاد الؼوا 

فٔ  اٝهشبكٕجؾض٘خ ّالغِبى للٓ الجبؽض٘ي ّالؼبهل٘ي اٝهشبكٗ٘ي فٔ ئقبهخ الؼ٠قخ ث٘ي الوؾ خ ال

 الوورجخ الضبلضخ لكا هٌِوب.



 

 

 

150                                        ADEL ABD EL- SAMIE 

 انًمذيخ ٔانًشكهخ:
ّطلذ ئلَ٘ اللّ   النٕ ّاٟىكُبهاللؾبث ثوكت الز لم  ئلٔرَؼٔ اللّ  الٌبه٘خ 

الغبك ّالِبكف، ؽ٘ش ٗوضا  الؼلوٖالوز لهخ، ّٟ ٍج٘ا ئلٔ ملك ئٟ هي ف٠  الؼلن ّالجؾش 

و٘غ ثواهظ الزٌو٘خ الوغزوؼ٘خ ثاػزجبهٍ الزٌ ٘ت الوٌظن ػي الجؾش الؼلؤ الؼظت الوئَ٘ٔ لغ

ٍ زَ فِْ ٍّ٘لخ لللهاٍخ ٗوكي ثْا   Systematic quest for knowledgeالوؼوفخ 

ّملك ػي ؽوٗق الز ظٖ الشبها لغو٘غ اٛكلخ الزٖ ٗوكي ،الْطْ  ئلٖ ؽا لوشكلخ هؾلكح

 (.   2112غبًن :   (الزؾ ق هٌِب ّالزٖ رزظا ثبلوشكلخ الوؾلكح " 

ّهي صن الزٌو٘خ ّالْػٔ ثبلوؾلكاد  ثبًٝزبطالوورجؾ  اليهاػٖ الؼلوّٖٗؼل الجؾش 

الؼٌظو ال بئل لؼول٘خ الزٌو٘خ اليهاػ٘خ الوَزلاهخ ُّْ لٌ٘ ف ؾ ما -عل  ّثلّى -الج٘ئ٘خ ُْ 

ُْ النٓ ٗفزؼ اٙفبث الغلٗلح ُّْ ال بكه ػلٔ اٍزشواث الوَز جا   ٗؼبّلكي  اقزظبكٕػبئل 

 (.2..0:شك٘لخ )الوؼ ا ّر

الجؾْس اليهاػ٘خ فٔ اُٛو٘خ ثوكبى هغ  ػ ب   ُو٘خ فبطخ للغبًت  ّرؼزجو

رشوا عو٘غ  هٌِب ٟهرجبؽَ الوجبشو ثزؾ ٘ق  ُلاف ف ؾ الزٌو٘خ اليهاػ٘خ، ًِٛب الز ج٘ ٖ

ل ج٘ؼ٘خ ّرأك٘ل الظ٠د ثٌِ٘ب ثلاػ٘خ الزٔ رَزِلف الظْاُو ااًٛش خ الوٌِغ٘خ ّاٝ

ال ْٓ ّالوْاهك فٔ ؽا الوشك٠د  اٍزقلاملزلك ال ْاً٘ي فٔ  الؼولٖلز ج٘ق فٔ ا ٍِبمّاٝ

 اليهاػ٘خ ّالوورج خ ثِب.

ر لم  رٌو٘خ  ّ  ُْٕ  ٍبً  اليهاػٖ الؼلوّٖفٔ ػْ  ُنا الوؼٌٔ ٗظجؼ الجؾش 

هأهْ  فبطخ ّ ى ق بع اليهاػخ ٗؾزا كّهاً هؾْهٗبً فٔ اقزظبكٗبد غبلج٘خ اللّ  ّفبطخ 

 هٌِب هظو.الٌبه٘خ ّ

اٟقزظبك  فُٖن ال  بػبد الوئَ٘٘خ ٗؼزجو  ؽل   الوظوٕ اليهاػٖفبل  بع 

د فواك ّكنلك الوْاك القبم للظٌبػبفٔ رْف٘و الانا  لٜ  ٍبٍٖؽ٘ش َِٗن ثشكا  الوظوٕ

للقبهط ّهب ٗزورت ػلٔ ملك  رظلٗوٗبً  الزٔ رؼزول ػلٔ هٌزغبد ىهاػ٘خ ئػبفخ ئلٔ كًَْ

َِٗن ثوب ق٘وزَ ًؾْ  اليهاػٖفبل  بع  ال ْهٖي هظبكه اللفا ه هِوبً  هظلهاً  هي كًَْ

ا فاى الٌِْع ث  بع اليهاػخ م لن2112ػبم   ال ْهٖهي الٌبرظ  هل٘به عٌَ٘ 004.10

 ُلاف الزٌو٘خ اليهاػ٘خ اقزظبكٗبً َِٗن ثشكا كج٘و فٔ رؾ ٘ق   ّالؾْ٘اًٖ الٌجبرٖ ثش َ٘

 .(2112: اليهاػٖ ال ْهٖ)ًشوح اللفا  ّاعزوبػ٘بً 

هشبكٗخ الوبػ٘خ هي ثٌب  هٌظْهبد ثؾض٘خ ّئّقل روكٌذ هظو ف٠  الؼ ْك الض٠س 

ًزبع٘خ اليهاػ٘خ فٔ الؼلٗل هؼَ هؼبػفخ اٝ  هكي النٕثبلوَزْٓ  اليهاػٖكا   \كػوذ اٟ

ّرلػ٘ن قلهارِب الزٌبفَ٘خ فٔ  هي الوؾبط٘ا، ّاٟهر ب  ثغْكح الوٌزغبد اليهاػ٘خ

 (.211: 0202اليهاػ٘خ الوَزلاهخ  الزٌو٘خ ئٍزوار٘غ٘خٍْاث)اٛ

فٔ رؾ ٘ق الٌِؼخ اليهاػ٘خ طله ال واه  اليهاػٖ الؼلوُٖو٘خ الجؾش هي اللّلخ ٛ ر لٗواً ّ

ًشب  الِ٘ئخ الؼبهخ لووكي الجؾْس اليهاػ٘خ م ثا0.90فٔ ػبم  2223هقن  الغوِْهٕ

ل ٘بم ثبلجؾْس لف اّملك ثِ،م 0.21فٔ ػبم  .0هقن  الغوِْهٕالزٌف٘نٗخ ثبل واه  َّٟئؾز

ىهخ لزؾ ٘ق الٌِؼخ اليهاػ٘خ ًّشو ًزبئظ الجؾْس ٠فزجبهاد ّالؼول٘بد الّاللهاٍبد ّاٝ

الؾبط٠د   اليهاػ٘خ ّرؼو٘ن ر ج٘ ِب اػبفخ الٔ اًزبط الز بّٓ اٍٟبٍ٘خ ّالوَغلخ لغو٘غ 
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ي الؼلٗل ه ثاًشب ّىاهح اليهاػخ ّفٔ ػْ  ملك قبهذ ،  ُلافهي الٔ غ٘و ملك اليهاػ٘خ ،

 -( :http://www.a.r.c.sci.eg:2102) هؾ بد الجؾْس اليهاػ٘خ ثِلف

ّئقبهخ  ّاٝهشبكٗخلضوّح اليهاػ٘خ ػي ؽوٗق ّػغ الجواهظ الجؾض٘خ الؼلو٘خ رٌو٘خ ا -

ّالؾظْ  ػلٔ الٌزبئظ. الزغبهة الجؾض٘خ  

للٓ الوياهػ٘ي فٔ  الجؾْس فٔ شزٔ هغبٟد اليهاػخ ُنٍالؼوا ػلٔ ًشو ّر ج٘ق ًزبئظ  -

 هظو.

لوفغ هِبهاد ّقلهاد  اليهاػٖهشبك الؼوا ػلٔ ر ْٗو الؼ٠قخ ث٘ي الجؾْس ّاٝ -

. هي الضوّح اليهاػ٘خ اقزظبكٕػبئل  الوياهػ٘ي للؾظْ  ػلٔ  ػلٔ  

 ًّْػبً  بً ًزبط ّرغلٗل ر بّٓ اٍٛبً لٜطٌبف الؼبل٘خ اًٝزبط كوّػغ ّرٌف٘ن ٍ٘بٍخ ئ -

.لغو٘غ الؾبط٠د اليهاػ٘خ  

ّالو٘بٍ للٌِْع ثبلضوّح  اٛهعهي  اٍٟزفبكحكػن ّر ْٗو الغِْك الجؾض٘خ فٔ هغب    - 

.ػ٘خاليها  

.اٍزا٠  ّاٍزظ٠ػ اٟهاػٔ الغلٗلحفٔ هغب   كػن الغِْك الجؾض٘خ  -   

ؽبه ئه هوكي الجؾْس اليهاػ٘خ ّهب ٗزجؼَ هي هؾ بد ثؾض٘خ فٔ ى كّ  ُّنا ٗإكل

٘خ ُٔ:ئعوا  الجؾْس الز ج٘ ٘خ اليهاػ٘خ ال ٘بم ثض٠س هِبم هئَ٘ اٍزوار٘غ٘خ الزٌو٘خ

ًزبع٘خ اليهاػ٘خ ّففغ ػٔ ّالزٔ ركفا اٝهر ب  ثبّٝاٟكبكٗو٘خ الوورج خ ثبًٟزبط اليها

ركلفخ اًٟزبط ًّ ا ّرؼل٘ن الزكٌْلْع٘ب الغلٗلح الٔ ؽ ْ  الز ج٘ق هي ف٠  اٟهشبك 

ما ليم اٟهو ّالزلهٗت الوزْاطا لل ْٓ الجشوٗخ زبثؼخ ر ج٘ ِب ّر ْٗوُب ئيهاػٔ ّهال

ى كّه ئلٔ   ُّنا ٗش٘و (http://www.a.r.c.sci.eg:2102)الؼبهلخ ث  بع اليهاػخ 

 ب اللّه الجؾضٍٔبٍ٘٘ي ُّوهاػ٘خ ٗزوؾْه ؽْ  ال ٘بم ثلّهٗي  الجبؽض٘ي ثووكي الجؾْس الي

وا  الجؾْس اليهاػ٘خ كا ؽَت رقظظَ ّاللّه عالنٓ ٌٗ ْٓ ػلٔ ق٘بم الجبؽض٘ي ثا

 زلهٗت الؼبهل٘ي ث  بع اليهاػخ.ّالزلهٗجٔ الوؼٌٔ ثهشبك اليهاع اٝهشبكٓ ثا

ى ٌُبك ًَجخ هي ّقذ ػوا ؽ٘ش  شبه ئلٔ  م( 2114: "طبلؼ ُّنا هب ٗإكلٍ

ٗغت اى ٗ ؼِ٘ب الجبؽش فٔ الؼوا  للؼوا فٔ اٟهشبك ًَّجخ الجبؽض٘ي للؼوا الجؾضٔ كجبؽش

كبفظبئٔ هْاك رؾذ اشواف هَئْ  اٟهشبك فٔ اًش خ اٟهشبك الو٘لاً٘خ هغ الوؾبفظخ 

ػلٔ اهرجبؽِن ثوؼبُلُن اٟم ليٗبكح فوص الزوقٔ كوب اى ُإٟ  الجبؽض٘ي ٗؼولْى كقجوا  

 . جبك  اٟفكبه الوٌِ٘خ هغ ىه٠ئِنػٌل ػْكرِن لوؼبُلُن لقجوارِن الو٘لاً٘خ الزٔ رَوؼ ثز

ّكنلك رن الزأك٘ل ػلٔ الٌشبؽ اٝهشبكٓ للجبؽض٘ي فٔ ال واه الْىاهٓ هقن 

م ّالقبص ث٠ئؾخ الزوق٘خ القبطخ ثبلجبؽض٘ي ؽ٘ش رٌض ػلٔ رقظ٘ض 2100لٌَخ .092

قواه ّىاهٓ: % هي اللهعخ الكل٘خ للٌشبؽ اٟهشبكٓ ّالزلهٗجٔ النٓ ٗ ْم ثَ الجبؽش) 21

  م(2100

ُن  ْىاه الو لْثخ فِإٟ  الجبؽضكّاٝهشبكٓ للجبؽض٘ي  ؽل  ُن اٛ الٌشبؽّٗوضا 

 لٌشبؽى ال ٘بم ثِنا اخ فٔ هقزلن هغبٟد اليهاػخ ئٟ  طؾبة القجواد الفٌ٘خ ّالؼلو٘ 

 اليهاػّٖث٘ي اٝهشبك  اليهاػٖ الؼلوٖ٘ي الجؾش هي الزٌَ٘ق ّالزكبها ث ػبل٘بً  ٗز لت قلهاً 

ئٟ  ى الْاقغ ّاللهاٍبد  اليهاػٖ الؼلوِٖبئ٘٘ي هي الجؾش فَِن الوَزف٘لّى الًٌّاليهاع  

اى الؼ٠قخ  م(2114) ى ٗش٘و" شبكو"ُنا الشأ لٔ ػؼن ُنا الزٌَ٘ق ّالزكبها ّفٔرش٘و ئ

http://www.a.r.c.sci.eg:2012/
http://www.a.r.c.sci.eg:2012/
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ػلم الوغجخ فٔ الزؼبّى   ّّاليهاع قل رزَن ثبلَلج٘خ  ّاٝهشبكالض٠صخ الجؾش  اٛهكبىث٘ي 

  ّّثلّى رٌَ٘ق  اٛفوؽ٘بكٗخ ثوؼٌٔ ق٘بم كا ؽوف ثبلؼوا ثوؼي  ػي  اّ قل ركْى الؼ٠قخ

شقظ٘خ ّغ٘و  ثأًِبرزَن  ( ئلٔ  ى الؼ٠قخ ثٌِ٘وب0.22) ”Swanson„كوب ٗش٘و  ،رؼبّى

 الٌشبؽُّنا ثبل جغ ٌٗؼكٌ ػلٔ هٍو٘خ ّغ٘و هَز وح ّغ٘و هٌَ خ ّغ٘و هزكبهلخ 

ى  لٔ ا ئّشبهؽ٘ش   م(2101)فوّىّآالُْبة،إكل ملك كهاٍخ ػجل للجبؽض٘ي ّٗ اٝهشبكٕ

الزبل٘خ:  اٝهشبكٗخهي اًٛش خ لكا  هزٍْ بً هشبهكخ  ػؼب  ُ٘ئخ الجؾْس الوجؾْص٘ي كبى 

ال ٘بم ثبليٗبهاد الو٘لاً٘خ هغ الؼبهل٘ي اٝهشبكٗ٘ي لوزبثؼخ اليهاػبد فٔ ؽ ْ  اليهاع.، 

ل ٘بم ثٌ ا الزْط٘بد ّئعوا  الجؾْس ّاللهاٍبد لؾا الوشك٠د الو٘لاً٘خ اليهاػ٘خ، ّا

الفٌ٘خ الوزؼل خ ثيهاػخ اٛطٌبف الوَزؾلصخ ئلٔ اليهاع ثبلزؼبّى هغ الغِبى اٟهشبكٓ 

 هغ الؼبهل٘ي اٝهشبكٗ٘ي. الؾ لٖ الوٕهشوّػبد ر ْٗو  فٖ، ّاٟشزواك اليهاػٖ

م( اًَ  كضو قل٠٘ هي صوي الوجؾْص٘ي هي هؤٍب  2112ّكنلك رإكل كهاٍخ"هظ فٔ")

ؽض٘ي اّٛائا ّالجبؽض٘ي ٗ ْهْى ثزٌف٘ن اًٛش خ اٝهشبكٗخ الولهٍّخ ثظفخ الجؾْس ّالجب

كائوخ ّ ى هثؼِن ٌٗفنُب  ؽ٘بًب ّاى  كضو هي صوٌِن ٌٗفنًِّب ًبكها ّاى اقا قل٠٘ هي ًظفِن 

 .ٟ ٗ ْهْى ثزٌف٘ن اًٛش خ اٝهشبكٗخ الولهٍّخ

وؼْقبد الؼلٗل هي ال اٝهشبكّْٕٗاعَ الجبؽضْى ػٌل ق٘بهِن ثبلٌشبؽ 

 عبًج٘ي هئَ٘٘٘ي ُوب: (الٔم2100 "ُغوً")قَوِب

ّعب  فٔ ه لهزِب روَك اليهاع : رشبدٚخ نهسراعيعٕلبد تتعهك ثأداء األَشطخ اإل -0

٘٘وُب،صن فكبه هزْاهصخ للٓ اليهاع ٗظؼت راخ الز ل٘لٗخ ،ٗلِ٘ب ّعْك  ٍبل٘ت اليهاػ٘ثبٛ

،صن شك اليهاع فٔ علّٓ  نُب ػٌل غ٘وٍػلم اقزٌبع الوياهع ثبٛفكبه الغلٗلح ئٟ ثؼل رٌف٘

 رٌف٘ن الز ٌ٘بد اليهاػ٘خ الغلٗلح.

ُوِب ػؼن الؼبئل :ّرؼوٌذ هؼْقبد هبل٘خ ّ  اإلرشبد٘يعٕلبد تتعهك ثبنزٓبز  -2

افو ٍّبئا ْهشبكٗخ ّػلم رض٘ي اليهاػ٘٘ي هي الوشبهكخ فٔ اًٛش خ اٝالوبكٓ للجبؽ

.ّهؼْقبد فٌ٘خ ّكبى  ُوِب اٝهشبكٕزشبؽِن د الوٌبٍجخ للجبؽض٘ي ػٌل ال ٘بم ثالوْاط٠

هشبكٗخ ،ّػلم فٔ اٝػلاك ّالزٌظ٘ن الغ٘ل لًٜش خ اٝ اليهاػٖػؼن عِبى اٝهشبك 

ُوِب ػلم ّعْك ْ  اٝهشبكٗخ . ّهؼْقبد ئكاهٗخ ّرٌظ٘و٘خ ّ الزٍْغ فٔ رٌف٘ن الؾ 

بد هٌزظوخ ّعْك اعزوبػ هّاثؾ اّ قٌْاد ارظب  هجبشوح ث٘ي الجبؽض٘ي ّاليهاع ،ّػلم

 هشبك.لزجبك  اٛفكبه ّالوشك٠د ث٘ي الجؾش ّاٝ

الااأ  ى الوؼْقااابد الوزؼل اااخ ثزكبهاااا  م(2100)" ػَ٘ااإّْرشااا٘و ًزااابئظ كهاٍاااخ "

هؼاْث رجابؽإ ثؼاغ الجابؽض٘ي فأ ر الٗن   ّلِاب اًٛش خ اٝهشبكٗخ ث٘ي الجؾش ّاٝهشابك كابى

ػاؼن اُزوابم اٝهشابك  هؼاْث ٘اَٗل الوشْهح الفٌ٘خ اليهاػ٘خ للؼبهل٘ي اٝهشابكٗي الايهاػ٘٘ي

رجاابؽإ ثؼااغ  ثاصاابهح اُزواابم ّػاأ الاايهاع ثأُو٘ااخ الزْطاا٘بد الغلٗاالح ّ ف٘ااواً  اليهاػااٖ

 .اليهاػٖالجبؽض٘ي فٔ ؽا ثؼغ الوشك٠د اليهاػ٘خ الزٔ رظلِن هي اٝهشبك 

ّف٘وب ٗزؼلق ثوؼْقبد ّعْك ثواهظ هق  اخ ّهلهٍّاخ لٌشاو ّر ج٘اق الزْطا٘بد اليهاػ٘اخ 

ر٠ُاب ،فأ ه الهزِب ُزوبم ثز ٘٘ن الٌزبئظ الٌِبئ٘خ للجوًابهظ اٝهشابكٕ اليهاػأ عب  ػؼن اٟ

 فااأ رق ااا٘ؾ الجاااواهظ اٝهشااابكٗخ اليهاػاااّٖاٝهشااابك  اليهاػاااٖػاااؼن اشااازواك الجؾاااش 
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فااأ رٌف٘ااان الجاااواهظ  اليهاػاااّٖاٝهشااابك  اليهاػاااٖصااان ػاااؼن اشااازواك الجؾاااش ،اليهاػ٘اااخ 

 اٝهشبكٗخ اليهاػ٘خ.

ل٘بد ئلٔ ػلح  ًش خ ّآ  شبه (2114" )طبلؼ"ى   ٟئ د الوؼْقبٍ ّهغن ّعْك ُن

 هشبك ّهواكي الجؾْس ُّٔ:ا قْح الؼ٠قبد الزشا٘ل٘خ ث٘ي اٝه زوؽخ لزفؼ٘

 الووكايٕهشابك ػلأ الوَازْٓ رؼان هَائْل٘ي كجابه هاي الجؾاْس ّاٝ رشك٘ا لغٌخ هشازوكخ

زوبػبد علااااوع الزشااابّه ؽاااْ  الَ٘بٍااابد ّرؼيٗاااي الزٌَااا٘ق ػلااأ كبفاااخ الوَااازْٗبد،ّاٟ

هشبك  فٔ ثلاٗخ الوْاٍن اليهاػ٘خ ّقال اصجاذ ُانا الواٌِظ الزلهٗج٘خ ث٘ي الجبؽض٘ي ّئفظبئٔ اٝ

لزْطااا٘لِب الااأ  اٝهشااابكٗخفؼبل٘اااخ ؽ٘اااش ٗااازن هٌبقشاااخ الوشااابكا الو٘لاً٘اااخ ّرؾلٗااال الوٍااابئا 

ٌُاابك ًَااجخ هااي ّقااذ ػوااا الجاابؽض٘ي للؼوااا  اٝقل٘و٘ااخاهػ٘٘ي،ّفاأ هؾ اابد الجؾااْس الوي

%( ٗ زاوػ اى ٗ ؼاِ٘ب فأ الؼواا كافظابئٔ 31)اٝهشابك( ًَّاجخ ػواا فأ %31كجبؽش )

هَاائْ  اٝهشاابك فاأ الوٌاابؽق اٝهشاابكٗخ  ّ الوؾبفظاابد فاأ  ًشاا خ  ئشااوافهااْاك رؾااذ 

اٝقل٘و٘اخ ثوؼبُلُن اٛم،ّرفؼ٘ا كّه الوغابلٌ هشبك الو٘لاً٘خ هغ الوؾبفظخ ػلٔ اهرجبؽِن اٝ

ِبد الوقزلفاخ ثبلزٌَ٘ق ث٘ي الِ٘ئبد ّالغ اٝهشبكّٕ الجؾضّٖاٝهشبك ثِلف الزكبها  سللجؾْ

 هشبك.فٔ هغب  الجؾْس ّاٝ

ر ْٗاخ  -0( ػلح ه زوؽبد ٗوكي هاي ف٠لِاب م2102 )فوّى""اليُوأً ّآػبف كوب  

الؼ٠قااخ ثاا٘ي اٝهشاابك اليهاػااٖ ّكااا هااي هواكااي ّهؾ اابد الجؾااْس اليهاػ٘ااخ، ّالكل٘اابد 

اللغااابى الوشااازوكخ، ،رجااابك  الوؼلْهااابد  ّالوؼبُااال اليهاػ٘اااخ، ػاااي ؽوٗاااق رٌشااا٘ؾ: رشاااك٘ا

ّالقجااواد فاا٠  اٟعزوبػاابد الوٌزظوااخ لِاانٍ اللغبى،الوكبرجاابد الوٍااو٘خ الوزجبكلااخ، ئطاالاه 

ًشواد ئهشبكٗخ هشازوكخ،رجبك  الز ابهٗو الفٌ٘اخ، ػ ال اعزوبػابد هشازوكخ.ال ٘بم ثوشاوّػبد 

 ًوْمع٘خ هشزوكخ.ثؾض٘خ هشزوكخ، ئػلاك ّرٌف٘ن كّهاد رلهٗج٘خ هشزوكخ، رٌف٘ن ؽ ْ  

، ّىٗااابكح الزاااٖ ٗ اااْم ثِاااب الجااابؽضْى اليهاػ٘اااْى تدددذعٛى انجحدددٕث انسراعٛدددخ انتطجٛمٛدددخ -0

اٍٟاازفبكح هااي ًزبئغِااب، ػااي ؽوٗق:رجاابك  اليٗاابهاد ثاا٘ي  طااؾبة الوشاابهٗغ اليهاػ٘ااخ 

ّالوياهػ٘ي،ػ ل هإروواد ًّلّاد ٗؾؼاوُب الوياهػاْى، هشابهكخ  طاؾبة الوشابهٗغ 

ؾاااْس اليهاػ٘اااخ الز ج٘ ٘اااخ، ئقبهاااخ الؾ اااْ  اٝهشبكٗخ،ئشاااواك اليهاػ٘اااخ فاااٖ روْٗاااا الج

الجاابؽض٘ي فااٖ اًٛشاا خ ّالجااواهظ اٝهشاابكٗخ،ال ٘بم ثيٗاابهاد ػوااا هزجبكلااخ ثاا٘ي الووشاالٗي 

ّالجبؽض٘ي اليهاػ٘٘ي،رشاك٘ا لغابى هشازوكخ ثا٘ي الووشالٗي ّالجابؽض٘ي الايهاػ٘٘ي، ئًشاب  

ؾْس،ػااان هوضلااا٘ي  لغِااابى ّؽااالاد  ّ هكبرااات ارظاااب  ئهشااابكٗخ ثوواكاااي ّهؾ ااابد الج

 اٝهشبك فٖ ػؼْٗخ هغلٌ ئكاهح هواكي ّهؾ بد الجؾْس اليهاػ٘خ.

ػلٔ الوغن هي ّعْك الؼلٗل هاي الوؾ ابد الجؾض٘اخ الزبثؼاخ لووكاي  ّٗش٘و الْاقغ ئلٔ  ًَ

 ٘ااق الزٌو٘ااخ اليهاػ٘ااخ هااي فاا٠  رؾلاأ رِاالف ػااوي  ُاالافِب ئ ّالزااٖالجؾااْس اليهاػ٘ااخ 

ي الوٌابؽق الغاواف٘اخ الوؾل٘اخ هاي الؼلٗال ها رقالم ثاَ الانٕ غاوافاٖالي اًزشبهُب ه اٍٟزفبكح

هاااي ُااانٍ  اٍٟااازفبكحى هُاااب الجؾض٘اااخ ئٟ  ٘برِاااب الؼلو٘اااخ ّالجؾض٘اااخ ّكْاكفااا٠  اٍااازا٠  ئهكبً

فِانٍ الوؾ ابد  ػٌل اًٟز ب  الأ الؼواا الزٌف٘انٕ ّفظْطبً  اً القجواد الجؾض٘خ هبىا  هؾلّك

ًِاب روزلاك كّها هائلا فٔ الٌِاْع ثبليهاػاخ ئم   ى رلؼتالْاٍغ ٗوكي ا الغاوافٖشبهُب زثبً

ٗوكااي رؼظاا٘ن  ّالزااٖالؼلٗاال هااي الكااْاكه الجؾض٘ااخ ماد الزقظظاابد الفٌ٘ااخ اليهاػ٘ااخ الوقزلفااخ 
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هااي فاا٠  ق٘بهِااب  الغاوافااٖثوؾبفظاابد هغبلِااب  اليهاػااٖاٍٟاازفبكح هٌِااب لقلهااخ الٌشاابؽ 

   .اّ الزلهٗج٘خ اٝهشبكٗخالوقزلفخ لِب ٍْا  الجؾض٘خ اّ  ثبًٛش خ

ى الجؾاش ، فاا اليهاػاٖفأ ال  ابع  هْاكجاخ لِاب  رز لات ّالزٖللزا٘واد الؼبلو٘خ  ًّظوا

هزجبكلاخ ثٌِ٘واب لاٌ٘ ّ فؼبلاخ شال الؾبعاخ ئلأ ػ٠قاخفٔ   اليهاػّٖاٝهشبك  اليهاػٖ الؼلوٖ

ّلكاي  ٗؼاب ػلأ الوَازْٓ اٟقل٘وأ  ّ الوؾلأ، ؽ٘اش رٌزشاو  الووكايٕف ؾ ػلٔ الوَزْٓ 

 اليهاػاٖالجؾْس اليهاػ٘خ فٔ هثْع هؾبفظبد هظو ثابل وة هاي رٌظا٘ن اٝهشابك  هؾ بد

ّ عِيرَ الوؾل٘خ ّاليهاع ثواب ٗاْفو الوٌابؿ الوٌبٍات ٝقبهاخ ػ٠قاخ رٌظ٘و٘اخ قْٗاخ ّهزكبهلاخ 

هزواض٠ فأ هؾ ابد الجؾاْس اليهاػ٘اخ ّثا٘ي  اليهاػٖ الؼلوّٖهزظلخ ّهَز وح ث٘ي الجؾش 

 .  م(2100: ّآفوّى ) ػجل الُْبةعِيرَ ثبلوؾبفظبدهزوض٠ فٔ   اليهاػٖاٝهشبك 

ٗؼال ػلأ عبًات  اٝهشابكٕئٟ  ى ًشابؽِن  ْىٗ ْم ثِاب الجابؽض الزٖ اًٛش خّهغن رؼلك 

 هاي ػالك قل٘ااْٗعال  ٘اخ ئٟ  ًاَُو٘خ لزؼظا٘ن اٍٟازفبكح هاي فجاوارِن الؼلو٘اخ ّالفٌكج٘و هي اٛ

ٍبد قل رٌبّلزَ هي ًبؽ٘خ الؼْائاق الزأ ى ثؼغ اللهاٍبد الزٔ رٌبّلذ ُنا الٌشبؽ كوب  اللها

رؾل هي ُنا الٌشبؽ كّى اى رظِو هب هلٓ ق٘ابم الجابؽض٘ي ثبلوشابهكخ فأ اًٛشا خ اٝهشابكٗخ 

ُٔ ٍجا ر ْٗو اّ رفؼ٘ا ُنا الٌشبؽ ثبٝػبفخ ئلأ  ى ثؼاغ اللهاٍابد  ّكّى  ى رْػؼ هب

الوْػاْع  ّلواب لاَ هاي ُنا  ُّٛو٘خللجبؽض٘ي هي ّعَِ ًظوُن  اٝهشبكٕلن رلهً الٌشبؽ 

 رٌ ْٓ ػلٔ اٍٟزفبكح هي القجواد الفٌ٘خ ّالؼلو٘خ للجبؽض٘ي ثوؾ بد الجؾاْس ثواب ٗقالم صبهآ

اللهاٍاخ لزؾلٗال  اٍازلػٔ ملاك ال ٘ابم ثِانٍ ّالزٌف٘انٕػلٔ الوَزْٓ الوؾلأ  اٝهشبكٕالؼوا 

ثا٘ي هشابهكخ ؼ٠قاخ كهعخ ق٘بم الجبؽض٘ي ثبلوشابهكخ فأ اًٛشا خ اٝهشابكٗخ ّكانلك كهاٍاخ ال

وشاك٠د هشبكٗخ ّثا٘ي ثؼاغ الوزا٘اواد الوَاز لخ ّالزؼاوف ػلأ الالجبؽض٘ي فٔ اًٛش خ اٝ

للزؼاوف ػلأ اٙل٘ابد الزأ ٗوكاي هاي ف٠لِاب  الٌشابؽ ّطاًْٟ  الزٔ رْاعِِن فٔ رؾ ٘اق ُانٍ

 رفؼ٘ا ُنا الٌشبؽ.
 

 :ذافـــــــاألْ
 . اٝهشبكٕوا فٔ  ًش خ الؼالوجؾْص٘ي هشبهكخ الجبؽض٘ي رؾلٗل كهعخ  -0

ّثا٘ي الوزا٘اواد  اٝهشابكٕفٔ  ًش خ الؼواا الجبؽض٘ي هشبهكخ كهاٍخ الؼ٠قخ ث٘ي كهعخ  -2

 الوَز لخ الولهٍّخ.

 .اٝهشبكٕض٘ي ػٌل ق٘بهِن ثبلٌشبؽ رْاعَ الجبؽ الزٖالزؼوف ػلٔ الوشك٠د  -1

 للجبؽض٘ي. اٝهشبكٕرؾلٗل اٙل٘بد الو لْثخ لزفؼ٘ا الٌشبؽ  -2
 

 :فرٔض انجحج
 ّ  للجؾش رن ّػغ الفوع الزبلٖ :ٛلزؾ ق الِلف ا

ّثاا٘ي كااا هااي  اٝهشاابكًٕشاا خ الؼوااا الجاابؽض٘ي فاأ   هشاابهكخ" رْعاال ػ٠قااخ ثاا٘ي كهعااخ 

 الوزا٘واد الولهٍّخ الزبل٘خ :

ػالك هاواد الؼواا  –ػالك اٛثؾابس الوٌشاْهح –ػلك ٌٍْاد الؼوا فٖ الوغب  الجؾضاٖ –الَي

 –كافؼ٘ااخ اًٝغاابى –اليهاػااٖٗت فااٖ هغااب  اٝهشاابك الزااله كهعااخ-ػااوي فااوث ػوااا ثؾض٘ااخ 

 .اليهاػٖاٟرغبٍ ًؾْ اٝهشبك 
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ّقاال راان ّػااغ الفااوع اٝؽظاابئٖ الو بثااا فااٖ طااْهرَ الظاافوٗخ ٟفزجاابه طااؾخ الفااوع 

 الجؾضٖ.
 

 انطرٚمخ انجحخٛخ
 انتعرٚفبد اإلررائٛخ:

عوا  الوقزبهح ٝهثغ اٛالؼبها ثأؽل هؾ بد الجؾْس اليهاػ٘خ  الشقض ُْانجبحج :

الجؾش ّالزبثؼخ لووكي الجؾْس اليهاػ٘خ ٍْا  كبًْا هؤٍب  ثؾْس  ّ ثبؽش  ّ   ّ ثبؽش 

 .ؽل الوغبٟد الفٌ٘خ اليهاػ٘خ الوقزلفخ فٖ 

  

 :يُطمخ انجحج
٘غااخ اٟفز٘اابه هؾ اابد ثؾض٘ااخ ّكبًااذ ًز  هثااغ الوؼبٌٗااخ الؼشااْائ٘خ ٟفز٘اابه  ٍاالْة اٍاازقلم

،ّهؾ اخ ثؾاْس الجابهّك ثبلجؾ٘وح ٗزابٕئس ٍْٗن ، ،ّ هؾ اخ ثؾاْ ثٌٖهؾ خ ثؾْس ٍلً 

 .ّهؾ خ ثؾْس الفْ٘م ثبلفْ٘م ثبلوٌ٘ب هلْٕ
 

 :شبيهخ انجحج ٔعُٛتّ

 الجابهّك ٗزبٕئٍّلً  هثغاٛعو٘غ الجبؽض٘ي ثوؾ بد الجؾْس  اللهاٍخ فٖ ُنٍ روضلذ شبهلخ

هااي  ػٌ٘ااخ الجؾااش ثبل وٗ ااخ الؼشااْائ٘خ ّراان افز٘اابه بثبؽضاا 99ّالجاابلغ ػاالكُن  ّالف٘ااْم ّهلاإْ

ّرااان رؾلٗااال ؽغااان ػٌ٘اااخ اللهاٍاااخ ؽج ااابً لوؼبكلاااخ " كاااوٗغٌ ّهْهعااابى  هغواااْع الجااابؽض٘ي

Kreijice and Morgan ("0.91).    

S=X
2 

NP(1-P)/d
 2 

(N-1) + X
2
 P(1-P)                     ؽ٘ش 

     S  ؽغن الؼٌ٘خ الو لْثخ = 

      N ؽغن الشبهلخ= 

      X
                            1.220= هقن صبثذ = 2

      P =1.3 

       D  =1.13 

ّثؼاال رؾلٗاال ؽغاان الؼٌ٘ااخ  بً ثبؽضاا  43 ّثز ج٘ااق الوؼبكلااخ ًغاال  ى الؾغاان الكلاأ للؼٌ٘ااخ ٗجلااغ 

الو لْة رن ٍؾت ُنا الؼلك هي الوؾ بد الض٠س ثٌفٌ ًَجخ رْاعلُن ثبلؼلك الكلٖ للجابؽض٘ي 

خ ػلااٖ الؼاالك الكلااٖ للجاابؽض٘ي ثكااا هؾ ااخ ّملااك ث َااوخ الؼاالك الكلااٖ للجاابؽض٘ي ثكااا هؾ اا

) ّػوة الٌَاجخ الوئْٗاخ الوؾَاْثخ ثكاا هؾ اخ فاٖ ؽغان الؼٌ٘اخ الانٕ ران هثغاٛثبلوؾ بد 

 (.0علّ  هقن )  َرؾلٗلٍ ثبٍزؼوب  هؼبكلخ كوٗغٌ ّهْهعبى ( ُّنا هب ْٗػؾ
 

 :رًع ثٛبَبد انذراسخ 
هُاب هجالئ٘بً ػلاٖ هغوْػاخ اٍزقلم اٍٟزج٘بى ثبلو بثلخ كاأكاح لغواغ ث٘بًابد اللهاٍاخ ثؼال افزجب

هي الجبؽض٘ي للزأكل هي ّػْػ اٍٛئلخ ّالؼجبهاد ٠ٍّهخ طا٘بغزِب ّطا٠ؽ٘زِب ّهٌبٍاجزِب 

 لللهاٍخ ّثٌب  ػلٖ ُنا اٟفزجبه الوجلئٖ رن ئعوا  ثؼغ الزؼل٠ٗد الو لْثخ .

س ْم  هااي هؾ اابد الجؾاا2102 ّفجواٗو،ٌٗاابٗوّقاال عوؼااذ الج٘بًاابد ه٘االاً٘بً فاا٠  شااِوٕ 

 ّقل اشزولذ اٍٟزوبهح فٖ شكلِب الٌِبئٖ ػلٔ  ٍئلخ رؾ ق  ُلاف الجؾش ُّٔ : هثغاٛ
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 حجم عينة الباحثين موزعة على محطات البحث : ( 1جدول رقم )
 عينة المحطة البحثية شاملة المحطة البحثية المحطة

 سدس
 ايتاى البارود

 ملوى
 الفيوم

12 
27 
12 
21 

25 
24 
12 
22 

 43 55 االجمالى
 

ػالك ٍاٌْاد الؼواا  –الَايبد ػي الوزا٘واد الوَاز لخ الوزؼل اخ ثابلوجؾْص٘ي ّرشاوا : ث٘بً - 

-ػلك هواد الؼوا ػوي فوث ػوا ثؾض٘اخ  –ػلك اٛثؾبس الوٌشْهح –فٖ الوغب  الجؾضٖ

اٟرغاابٍ ًؾااْ اٝهشاابك  -كافؼ٘ااخ اًٝغاابى –اليهاػااٖاٝهشاابك الزاالهٗت فااٖ هغااب   كهعااخ

 .اليهاػٖ

ّاشزوا ػلٔ هغوْػاخ  الؼوا اٟهشبكٓ  ًش خفٔ الجبؽض٘ي   هشبهكخٍإا  ٗؾلك كهعخ  -ة

 هشابهكزخرشبؽب َٗزغ٘ت ػلِ٘ب الوجؾاْس هؾالكا كهعاخ  21اٝهشبكٗخ ثلاذ  اًٛش خهي 

 ّ ٟٗ ْم ثبلٌشبؽ   ّ ًبكهاً   ؽ٘بًبً  ّ   ثبلٌشبؽ اهب كائوبً 

٘ي رؾ ٘ااق الٌشاابؽ اٝهشاابكٓ للجاابؽض رْاعااَالوشااك٠د الزاأ  كهعااخ ّعااْك ٍااإا  ػااي -ط

 الجااابؽض٘ي ػٌااال ق٘ااابهِن لوشاااك٠د الزااأ ٗوكاااي  ى رْاعاااَثبلوؾ اااخ الجؾض٘اااخ ّرااان ؽظاااو ا

راوك الَاإا  هفزاْػ ل٘ؼا٘ن هشكلخ هاغ  20ّقل ثلغ ػلكُب اٝهشبكٕثبلٌشبؽ  ثبلوشبهكخ

فوٓ قل رْاعِاَ غ٘او رلاك الوانكْهح َّٗازغ٘ت الوجؾاْس ػاي رلاك الوجؾْس  ٓ هشكلخ  

ػاؼ٘فخ  هب هْعْكح ثلهعاخ كج٘اوح اّ هزٍْا خ اّلوشكلخ ئكهعخ ّعْك ا هؾلكاالوشك٠د 

 .رْعل  اّ ٟ

الزٔ ٗوكي هي ف٠لِب ر ْٗو الٌشبؽ اٙل٘بد ٓ الوجؾْص٘ي فٔ هغوْػخ هي ٍإا  ٗؾلك ه  -ك

هي  ثؼؼِبل٘خ آ 03ثبلوؾ خ ؽ٘ش رن اقزواػ ػلك هي اٙل٘بد ثلاذ للجبؽض٘ي  اٝهشبكٕ

كهعخ  غ٘ت لِب الوجؾْس هؾلكاً َٗزفكبه للجبؽش ّاللهاٍبد الَبث خ ّثؼؼِب هي  

ػؼ٘فخ هغ روك  ل٘خ شلٗلح اّ هزٍْ خ اّا آل٘خ هي اٙل٘بد اهب الؾبعخ لٚالؾبعخ ػلٔ ك

 ل٘بد اٟفوٓ الزٔ ٗوٓ ؽبعخ الِ٘ب.ا  هفزْػ ل٘ؼ٘ن الوجؾْس آ هي اٙالَإ

 : انًعبنزخ انكًٛخ نهجٛبَبد
 :ٗخ اٝهشبك خًش ق٘بم الوجؾْص٘ي ثبٛ الزبثغ  وزا٘والق٘بً 

َٗازغ٘ت  شابؽبً ً 21هغوْػخ هاي اًٛشا خ اٝهشابكٗخ ثلااذ  رن ق٘بً ُنا الوزا٘و هي ف٠ 

 ّ ٟٗ ْم ثبلٌشابؽ  ّ ًبكهاً   ؽ٘بًبً هشبهكزَ ثبلٌشبؽ ئهب كائوبً  ّ  كهعخ  ػلِ٘ب الوجؾْس هؾلكاً 

ّصا٠س كهعابد فأ ؽبلاخ اٍٟازغبثخ  كهعابد فأ ؽبلاخ اٍٟازغبثخ ثالائوبً هثاغ ثؾ٘ش ٗؼ ٔ  

ؽبلاخ اٍٟازغبثخ ثؼالم ال ٘ابم  فاّٖكهعاخ ّاؽالح  ّكهعزبى فأ ؽبلاخ اٍٟازغبثخ ثٌابكهاً  بًبً ؽ٘ثأ

   ثبلٌشبؽ.
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 لٛبش انًتغٛراد انًستمهخ :
 .: رن ق٘بٍَ ثؼلك ٌٍْاد ػوو الوجؾْس ٛقوة ٌٍخ ه٠٘كٗخ  انسٍ -0

: راان ق٘بٍااَ ثؼاالك ٍااٌْاد الؼوااا الزااٖ قؼاابُب عددذد سددُٕاد انعًددم فددٙ انًزددبل انجحخددٙ -2

 ٖ الؼوا الجؾضٖ اليهاػٖ.الوجؾْس ف

 ّرن ق٘بٍَ ثؼلك اٛثؾبس الزٖ  عواُب الوجؾْس ّرن ًشوُب. عذد األثحبث انًُشٕرح: -1

ثؼلك هواد اشزواك الوجؾْس فاٖ  َّرن ق٘بٍعذد يراد انعًم ظًٍ فرق عًم ثحخٛخ:  -2

 فوث ػوا ثؾض٘خ.

هاالح  ثزؾلٗاال َثبٍاازغبثخ الوجؾااْس ػٌاا َراان ق٘بٍاا :انسراعددٙاإلرشددبد فددٙ يزددبل  انتددذرٚت -3

الزلهٗت ّكهعخ اٍٟزفبكح هي الزلهٗت َّٗزغ٘ت الوجؾْس لِب ئهب ثبٍزفبكح ػبل٘خ ّٗأفان 

اٍاازفبكح هزٍْاا خ ّرأفاان صاا٠س كهعاابد  ّ اٍاازفبكح هٌقفؼااخ ّرأفاان   هثااغ كهعاابد  ّ

 كهعزبى  ّ ػلم ّعْك اٍزفبكح ّرأفن كهعخ ّاؽلح ّٗؾظاا الوجؾاْس ػلأ كهعاخ كل٘اخ

ؽبطا ػوة هلح الزالهٗت  ُّٔ اليهاػٖاٝهشبك رؼجو ػي كهعخ الزلهٗت فٖ هغب  

 فٖ كهعخ اٍٟزفبكح هي الزلهٗت.

هااي ه ٘اابً ٍااجق اٍاازقلاهَ فااٖ الؼلٗاال هااي  ق٘اابً كافؼ٘ااخ اًٝغاابىراان : دافعٛددخ اإلَزددبز -4

 هاي ٍازخ ػشاو ػجابهح اللهاٍبد ّ عوٓ ػلِ٘ب الجبؽش ثؼغ الزؼل٠ٗد فأطاجؼ هكاْى

هْافاق لؾال  -ْافقهلٔ ُنٍ الؼجبهاد )كبًذ اٍٟزغبثبد ػ ثؾ٘ش َٗزغ٘ت لِب الوجؾْس

 غ٘و هْافق ( ّرن ئػ ب  كهعبد لِنٍ اٍٟزغبثبد ػلٔ الٌؾْ الزبلٖ: -هب

 (0غ٘و هْافق ) -(2هْافق لؾل هب ) -(1: هْافق)انعجبراد انًٕرجخ

 (1غ٘و هْافق ) -(2هْافق لؾل هب ) -(0: هْافق)انعجبراد انسبنجخ

ّهغواْع الالهعبد الزاٖ  كهعاخ22-04ًغابى ثا٘ي ّثنلك راواّػ الوالٓ الٌظاوٕ للافؼ٘اخ اٝ

لكااا  للافؼ٘ااخ اًٝغاابىّاللهعااخ الكل٘ااخ  ٗؾظااا ػلِ٘ااب الوجؾااْس روضااا كهعااخ كافؼ٘ااخ اًٝغاابى

 هجؾْس روضا هغوْع اللهعبد الزٖ ؽظا ػلِ٘ب فٖ عو٘غ الؼجبهاد.

هي ه ٘بً ٍاجق  ًؾْ اٝهشبك اليهاػٔ اٟرغبٍق٘بً  رنانسراعٙ: َحٕ اإلرشبد  االتزبِ -9

زقلاهَ فااٖ الؼلٗاال هااي اللهاٍاابد ّ عااوٓ ػلِ٘ااب الجبؽااش ثؼااغ الزؼاال٠ٗد فأطااجؼ اٍاا

كبًاذ اٍٟازغبثبد ػلأ ُانٍ  ثؾ٘اش َٗزغ٘ت لِاب الوجؾاْس ػشو ػجبهحاصٌٔ هي  هكْى

غ٘او هْافاق ( ّران ئػ اب  كهعابد لِانٍ اٍٟازغبثبد  -هْافاق لؾال هاب -الؼجبهاد )ّافق

 ػلٔ الٌؾْ الزبلٖ:

 (0غ٘و هْافق ) -(2هْافق لؾل هب ) -(1الؼجبهاد الوْعجخ: هْافق)

 (1غ٘و هْافق ) -(2هْافق لؾل هب ) -(0الؼجبهاد الَبلجخ: هْافق)

ّاللهعاخ  كهعاخ 14-02ثا٘ي  ل٠رغابٍ ًؾاْ اٝهشابك اليهاػأّثنلك رواّػ الولٓ الٌظاوٕ 

لكا هجؾْس روضا هغوْع اللهعبد الزٖ ؽظاا ػلِ٘اب  ًؾْ اٝهشبك اليهاػٔ ل٠رغبٍالكل٘خ 

 غ الؼجبهاد.فٖ عو٘
 

 انُشبغ اإلرشبدٖ:ثبنًشبركخ فٗ انجبحخٍٛ عُذ لٛبيٓى  انًشكالد انتٗ تٕارّ -

الٌشاابؽ الجاابؽض٘ي ػٌاال ق٘اابهِن ثبلوشاابهكخ فاأ  َي اى رْاعااؽظااو الوشااك٠د الزاأ ٗوكاان راا

ّراان ر َاا٘وِب رؾااذ صاا٠س هشااك٠د هئَ٘اا٘خ ُاأ هشااك٠د الؼ٠قااخ هاابث٘ي هؾ ااخ  اٝهشاابكٕ
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فااأ ً ااابث الوؾبفظاااخ اّالوؾبفظااابد الزااأ رقااالهِب الوؾ اااخ  الجؾاااْس ّالغِااابى اٟهشااابكٓ

هشااااك٠د  3ّرزؼااااوي  اٝهشاااابكٕهشااااك٠د ،ّهشااااك٠د رزؼلااااق ثبلغِاااابى  .ّرزؼااااوي 

راوك الَاإا  هفزاْػ هشاكلخ هاغ  20ّقل ثلاغ ػالكُب 9،ّهشك٠د رزؼلق ثبلجبؽض٘ي ّرزؼوي 

 ؾاْس ػايقل رْاعَِ غ٘و رلاك الوانكْهح َّٗازغ٘ت الوج  فوٓٓ هشكلخ ل٘ؼ٘ن الوجؾْس  

هب هْعْكح ثلهعخ كج٘وح اّ هزٍْا خ اّػاؼ٘فخ رلك الوشك٠د هؾلكاً كهعخ ّعْك الوشكلخ ئ

كهعاابد ٍٟاازغبثخ الوجؾااْس ثْعااْك الوشااكلخ ثلهعااخ كج٘ااوح   هثااغاّ ٟرْعاال ثؾ٘ااش ٗؼ اأ 

لهعاخ ػاؼ٘فخ ّص٠س كهعبد ثْعْك الوشاكلخ ثلهعاخ هزٍْا خ ّكهعزابى لْعاْك الوشاكلخ ث

ؼالم ّعاْك الوشاكلخ صان ثؼال ملاك ران رور٘ات الوشاك٠د هاي فا٠  ث ّكهعخ ّاؽلح ٍٟازغبثزَ

 ؽَبة اللهعخ الوزٍْ خ.
 

 نٛبد تفعٛم انُشبغ اإلرشبدٖ نهجبحخٍٛآ -

ا كهعخ الؾبعخ ػلٔ ك َٗزغ٘ت لِب الوجؾْس هؾلكاً  03ل٘بد ثلاذ ػلك هي اٙ رن ّػغ

كهعبد ص٠س  ٔ ل٘خ شلٗلح اّ هزٍْ خ اّػؼ٘فخ ثؾ٘ش ٗؼآل٘خ هي اٙل٘بد اهب الؾبعخ لٚ

زوػ ّكهعزبى فٔ ؽبلخ ّ الو فٔ ؽبلخ اٍزغبثخ الوجؾْس ثأى الؾبعخ شلٗلح لٚل٘خ  

غبثخ الوجؾْس ثبلؾبعخ ل٘خ هزٍْ خ ّكهعخ ّاؽلح فٔ ؽبلخ اٍزاٍٟزغبثخ ثأى الؾبعخ لٚ

 ل٘خ.الؼؼ٘فخ لٚ
 

 :أدٔاد انتحهٛم اإلحصبئٙ
ثابلزكواه ّالٌَات الوئْٗاخ ّالوزٍْاؾ لغالّلٖ ااٍزقلم فٖ رؾل٘ا ث٘بًبد ُنا الجؾش الؼاوع 

الؾَبثٖ ّالولٓ، كوب رن اٍزقلام هؼبها اٟهرجبؽ الجَ٘ؾ لج٘وٍاْى للهاٍاخ الؼ٠قاخ ثا٘ي كاا 

 هي الوزا٘واد الوَز لخ ّالوزا٘و الزبثغ.
 

 ٔصف عُٛخ انجحج:
   :القظبئض الشقظ٘خ ّالوٌِ٘خ للوجؾْص٘ي

الوجؾااْص٘ي ثلااغ  ٍاايئلااٖ  ى هزٍْااؾ ( 2:  شاابهد الٌزاابئظ الااْاهكح ثبلغاالّ  هقاان ) انسددٍ-1

 – 11هاب ثا٘ي )  َايّراواّػ الوالٓ الؾ ٘ اٖ لل  2.2ٌٍخ ثبًؾواف هؼ٘ابهٕ قالهٍ  22.2

(  ى هاااب ٗيٗااال ػاااي ص٠صاااخ  هثااابع 2الٌزااابئظ الاااْاهكح ثبلغااالّ  هقااان ) ٍاااٌخ ( ّرظِاااو 42

 الوجؾْص٘ي كبًْا هي هزٍْ ٖ ّكجبه الَي ّٗؼكٌ ملك اهرفبع ٍي الوجؾْص٘ي.

( ئلاٖ  2: رشا٘و الج٘بًابد الاْاهكح ثبلغالّ  هقان ) د انعًم فٙ انًزبل انجحخدٙعذد سُٕا -2

ٍاٌخ  4..02 ى الوزٍْؾ الؾَابثٖ لؼالك ٍاٌْاد ػواا الجابؽض٘ي فاٖ الوغاب  الجؾضاٖ كابى 

ّكاابى الواالٓ الؾ ٘ ااٖ لؼاالك ٍااٌْاد الؼوااا فااٖ الوغااب  الجؾضااٖ  2.21ثاابًؾواف هؼ٘اابهٕ 

( ئلأ  ى  كضاو هاي 2ظ الاْاهكح ثبلغالّ  هقان )ٌٍخ ( ّرش٘و الٌزبئ 14-2ٗزواّػ هب ث٘ي ) 

 الوجؾْص٘ي كبًْا هي  طؾبة هلح الؼوا فٖ الوغب  الجؾضٖ الوزٍْ خ ّالكج٘وح. ًظن

( ئلاٖ  ى الوزٍْاؾ  2: رشا٘و الٌزابئظ الاْاهكح ثبلغالّ  هقان )  عذد األثحبث انًُشدٕرح - -1

ّثلاغ  2.01قالهٍ ثؾاش ثابًؾواف هؼ٘ابهٕ  9.12الؾَبثٖ لؼلك اٛثؾابس الوٌشاْهح كابى 

 هي ٗ وة (  ى هب2( ّرظِو الٌزبئظ الْاهكح ثبلغلّ  هقن ) 21 –الولٓ الؾ ٘ ٖ ) طفو 
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 .*تٕزٚع انًجحٕحٍٛ ٔفمب نخصبئصٓى انشخصٛخ ٔانًُٓٛخ (:0رذٔل رلى )   
المتوسط  % عدد المتغيرات

 الحسابي
النحراف ا

 المعياري
انسٍ-0  

(21اقا هي-11طا٘و الَي )   

(31اقا هي -21 هزٍْؾ الَي )  

فأكضو(31كج٘و الَي )   

 

11 

07 

00 

 

00.2 

21.4 

01.2 

 

 

2..0 

 

 

..2 

عذد سُٕاد انعًم فٙ انًزبل انجحخٙ:-2  

ٌٍخ (     02 -  2)  -  

ٌٍخ (  23 -01)    -  

ٌٍخ فأكضو (   24)   -  

 

01 

01 

9 

 

27.7 

0..1 

10.. 

 

 

12.94 

 

 

..02 

عذد األثحبث انًُشٕرح:     -1  

ْٟٗعل -  

ثؾش ( 4 -0قل٘لخ )   -  

ثؾش( 01– 9هزٍْ خ)  -  

ثؾش فأكضو ( 02كض٘وح)  -  

 

11 

0. 

7 

9 

 

14.9 

1..1 

12.. 

10.. 

 

 

7.22 

 

 

 

..12 

 

عذد يراد انعًم ظًٍ فرق ثحخٛخ :    -2

  -ْٟٗعل

(3 -  0قل٘لخ )   -  

(  01 - 4هزٍْ خ )  -  

فأكضو (- 00كج٘وح )  -  

 

10 

07 

11 

11 

 

1..1 

21.1 

00.1

14.9 

 

 

2.7 

 

 

 

 

2.0 

 

ٕدررخ انتذرٚت فٙ يزبل اإلرشبد انسراع-3  

لن ٗزل ٔ رلهٗت  -  

(41 -رلهٗت هٌقفغ ) طفو -  

(021 -40رلهٗت هزٍْؾ )  -  

فأكضو( 020رلهٗت هورفغ) -  

 

11 

09 

12 

1 

 

14.9 

42.2 

11.2 

7.7 

 

 

 

2..29 

 

 

 

 

.4.23 

دافعٛخ اإلَزبز -4  

كهعخ(12 فا هي-11كافؼ٘خ هٌقفؼخ ) -  

كهعخ(21 فا هي-12ؼ٘خ هزٍْ خ )كاف -  

كهعخ فأكضو( 21كافؼ٘خ هورفؼخ ) -  

 

1. 

02

17 

 

07.7

24.1 

04.0 

 

 

20.1 

 

 

1.43 

االتزبِ َحٕ اإلرشبد انسراعٙ-9  

2  -21هٌقفغ ) ارغبٍ- 5 كهعخ(     

هعخ(   11 -24ارغبٍ هزٍْؾ )-  

(فأكضوكهعخ  10ارغبٍ ػبلٖ)-    

 

 

. 

02

07 

 

 

10.0 

02.. 

14.9 

 

 

11.01 

 

 

 

1..0 

هجؾْصب      43* ى =                 
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الٌظان ثٌَاجخ لن ٗ ن ثٌشو  ثؾابس كواب  ى هاب ٗيٗال ػاي  %..04ثٌَجخ  فوٌ الوجؾْص٘ي   

ُّنا هثوب ٗش٘و ئلاٖ اًقفابع  هي اٛثؾبس اكبًْا هي النٗي قبهْا ثٌشو ػلك قل٘ 32.3%

ذ هلح ػولِن ثبلوغب  اًٝزبط الجؾضٖ ػلٖ الوغن هي  ى هب ٗيٗل ػي ًظن الوجؾْص٘ي كبً

 الجؾضٖ هب ث٘ي هزٍْ خ ّكج٘وح .

( ئلاٖ  ى  2رشا٘و الٌزابئظ الاْاهكح ثبلغالّ  هقان ) : فدرق ثحخٛدخ انعًم ظًٍعذد يراد  -2

هااوح  2.9الوزٍْااؾ الؾَاابثٖ لؼاالك هااواد ػوااا الجاابؽض٘ي ػااوي فااوث ػوااا ثؾض٘ااخ ثلااغ 

( كاان ًظِااو الج٘بًاابد 02 –ّثلااغ الواالٓ الؾ ٘ ااٖ )طاافو  2.1قاالهح  هؼ٘اابهٕ ثاابًؾواف

% لاان 02.3الوجؾااْص٘ي ثٌَااجخ  هثااغ( ئلاأ  ى هااب ٗ ااوة هااي  2الااْاهكح ثبلغاالّ  هقاان ) 

فاٖ  َٗشزوك فٔ الؼواا ػاوي فاوث ػواا ثؾض٘اخ كواب  ى هاب ٗيٗال ػاي الضلاش كابى اشازواك

 .الؼوا ػوي فوث ثؾض٘خ هٌقفغ 

(  ى  2رظِااو الٌزاابئظ الااْاهكح ثبلغاالّ  هقاان )  : انسراعددٙ اإلرشددبدانتددذرٚت فددٙ يزددبل  -1

ّ  4.23.كهعخ ثابًؾواف هؼ٘ابهٕ قالهٍ  .22.2كبى  اٝهشبكٕالزلهٗت هزٍْؾ كهعخ 

رشاا٘و الٌزاابئظ كًددب  (021 -لاالهعبد الوجؾااْص٘ي هااب ثاا٘ي ) طاافو ٖ ااالؾ ٘ٗزااواّػ الواالٓ 

زل اْا رالهٗت % لن ٗ..04الوجؾْص٘ي ثٌَجخ  هي هثغ ٗ وة( ئلٔ  ى هب  2الْاهكح ثغلّ  )

% كاابى راالهٗجِن هااب ثاا٘ي 93.2اى ًَااجخ   ٗؼاابكوااب رجاا٘ي .اليهاػااٖاٝهشاابك فااٖ هغااب  

 .اٝهشبكًٕش خ الؼوا ُنا هثوب ٌٗؼكٌ ػلٔ هشبهكزِن فٔ  ّ الوٌقفغ ّالوزٍْؾ

(  ى هزٍْااؾ كهعااخ كافؼ٘ااخ  2: رظِااو الٌزاابئظ الااْاهكح ثبلغاالّ  هقاان ) دافعٛددخ اإلَزددبز-4

ٗزااواّػ  ّ،  1.43كهعااخ ثاابًؾواف هؼ٘اابهٕ قاالهٍ  20.1ى اًٝغاابى لاالٕ الوجؾااْص٘ي كااب

( ئلاٖ 2ّرش٘و ًزبئظ عالّ  هقان )  (22 -11ٔ للهعبد الوجؾْص٘ي هب ث٘ي )  الولٓ الؾ ٘

مّٕ كافؼ٘اخ % هي الوجؾاْص٘ي كابًْا  91.2 ص٠صخ اهثبع الوجؾْص٘ي ثٌَجخ  هيهبٗ وة  ى 

 .ئًغبى هٌقفؼخ ّهزٍْ خ

( ئلاٖ  ى هزٍْاؾ  2رش٘و الٌزبئظ الْاهكح ثبلغالّ  هقان )  ٙانسراع اإلرشبدَحٕ  االتزبِ -7

كهعخ ثبًؾواف هؼ٘بهٕ قلهٍ  11.01كبى  اليهاػٖاٝهشبك  ًؾْ الوجؾْص٘ي ارغبٍ كهعخ

( ئلأ 1كهعاخ( ّرشا٘و ًزابئظ عالّ  ) 14 – 21ّٗزواّػ الولٓ الؾ ٘ ٖ هب ث٘ي )  ...1

هاب  اليهاػًٖؾْ اٝهشبك  ارغبُِن % كبى21.0ثٌَجخ  الوجؾْص٘يًظن هي  هب ٗ وة ى 

 وزٍْؾ.الّ وٌقفغال ث٘ي

 

 انُتبئذ ٔيُبلشتٓب
 

 :اإلرشبدَ٘شطخ انعًم أفٗ انجبحخٍٛ  يشبركخ: أٔال

% كبًْا 2..2( ئلٔ  ى  كضو هي هثغ الوجؾْص٘ي ثٌَجخ 1رش٘و الٌزبئظ الْاهكح ثبلغلّ  هقن )

ى هب ٗ وة هي ّكب اٝهشبكٕالوشبهكخ الؼؼ٘فخ فٔ  ًش خ الؼوا  هَزْٓهي  طؾبة 

% هي مّٓ كهعخ الوشبهكخ الوزٍْ خ فٔ اًٛش خ 24.2ًظن الوجؾْص٘ي ثٌَجخ 

للجبؽض٘ي ل٠ٍزفبكح هي  اٝهشبكٕالٌشبؽ رفؼ٘ا  ئلٔالؾبعخ  ئلٔاٝهشبكٗخ ّرش٘و ُنٍ الٌز٘غخ 

ّهثوب ٗوكي ئهعبع ُنٍ الٌز٘غخ ئلٔ  ى هب ٗ وة هي ص٠صخ  هثبع الوجؾْص٘ي فجوارِن الفٌ٘خ 

 ٗيٗل  ى هبّكنلك فا%  كبًْا هي مّٓ كافؼ٘خ اًٝغبى الوٌقفؼخ ّالوزٍْ خ 91.2 ثٌَجخ
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٘  0رذٔل رلى ) ستٕٖ يشبركتٓى فٗ أَشطخ انعًم اإلرشبد فمبً ًن زٚع انجبحخٍٛٔ   (:  ٕت

 انُسجخ انًئٕٚخ% انعذد فئبد انًشبركخ

 2..2 .0 هشبهكخ ػؼ٘فخ

 24.2 11 هشبهكخ هزٍْ خ

 22.4 04 هشبهكخ هورفؼخ

 122 41 انًزًٕع

 

ّ كبى اشزواكِن % لن ٗشزوكْا فٔ فوث ػوا ثؾض٘خ  41ػي ًظن الوجؾْص٘ي ثٌَجخ 

لن ٗزل ْا  %..94ثٌَجخ  ص٠صخ اهثبع الوجؾْص٘ي ّكنلك فأى ٌُبك هب ٗ وة هيهٌقفغ 

 .بً رلهٗت فٔ اٝهشبك اليهاػٖ  ّ كبى رلهٗجِن ػؼ٘ف

(اى ًشبؽ ر لٗن  2جبؽض٘ي رظِو ًزبئظ علّ  )لوشبهكخ ال ًش خ ّف بً ّف٘وب ٗزؼلق ثزور٘ت اٛ

ْى الزٔ ٗشبهك فِ٘ب الجبؽض اًٛش خؽلْ  للوشك٠د الز ج٘ ٘خ اليهاػ٘خ عب  فٔ ه لهخ 

ٗلِ٘ب ًشبؽ كهعبد  2هي ؽل  قظٔ قلهٍ كهعخ  1.29ؽ٘ش كبًذ اللهعخ الوزٍْ خ لَ ُٔ

الوورجخ الضبً٘خ،ٗلِ٘ب  فٔكهعخ  1.20ػوع الٌزبئظ الجؾض٘خ ال بثلخ للز ج٘ق ثلهعخ هزٍْ خ 

 كهعخ. 1.14فٔ الوورجخ الضبلضخ ثلهعخ هزٍْ خ  اٝهشبكٗخالوشبهكخ فٔ ًشبؽ الٌلّاد 

يهاػ٘خ الوورجخ الٌز٘غخ ًغل اى اؽز٠  ًشبؽ ر لٗن ؽلْ  للوشك٠د الز ج٘ ٘خ ال ّثبلٌظو لِنٍ

ى الوشك٠د ٟ ًش خ الزٔ ٗشبهك الجبؽض٘ي ثِب هثوب ملك ٗكْى هاعؼبً هي ث٘ي اٛ اّٛلٔ

لقجوارِن كوب  الجبؽض٘ي ّف بً  َهى ٗ لزبط الٔ ػ٠ط ٍوٗغ َٗز ٘غ  الز ج٘ خ ركْى هلؾخ ّرؾ

 ج٘ق الوورجخ الضبً٘خ هثوب ى اؽز٠  الوشبهكخ فٔ ًشبؽ ػوع الٌزبئظ الجؾض٘خ ال بثلخ للز 

ؽ ٌشبُو٘خ ُنا الظ اٛثؾبس ئلٔ ؽ٘ي الز ج٘ق ّهلٓ  لٔ ً ا ًزبئٗإكل  ُو٘خ الؾبعخ ئ

ى اؽز٠  ًشبؽ الوشبهكخ فٔ ّاليهاع ،كوب   اليهاػٖلٜؽواف اٛفوٓ هوضلخ فٔ اٝهشبك 

 ؽواف الوقزلفخب ٗإكل ػلٔ ػوّهح الزفبػا ث٘ي اٛالوورجخ الضبلضخ هثو اٝهشبكٗخالٌلّاد 

 هشبكٗ٘ي ّاليهاع.هوضلخ فٔ الجبؽض٘ي ّالؼبهل٘ي اٝ
 

ٔثٍٛ انًتغٛراد  اإلرشبد٘ٗ أَشطخ انعًم فانجبحخٍٛ  يشبركخ: انعاللخ ثٍٛ دررخ حبنخبً 

 انًستمهخ انًذرٔسخ

ٟفزجبه الفوع الجؾضٖ رن ط٘بغخ الفوع اٝؽظابئٖ الزابلٖ: " ٟ رْعال ػ٠قاخ ثا٘ي 

ػالك ٍاٌْاد  – الَايّثا٘ي هزا٘اواد  اٝهشابكًٕشا خ الؼواا فأ   الجابؽض٘يهشبهكخ كهعخ 

واد الؼواا ػاوي فاوث ػواا ػالك ها –ػالك اٛثؾابس الوٌشاْهح –الؼوا فٖ الوغب  الجؾضٖ 

ًؾاْ اٝهشابك  اٟرغابٍ –كافؼ٘خ اًٝغبى  –اليهاػٖالزلهٗت فٖ هغب  اٝهشبك  كهعخ-ثؾض٘خ 

 . اليهاػٖ

ّٟفزجبه طؾخ ُنا الفوع رن ؽَبة هؼبها اٟهرجبؽ الجَ٘ؾ لج٘وٍْى ثا٘ي كاا هاي 

 ّالوزا٘واد الوَز لخ الولهٍّخ . اٝهشبكٕالؼوا   ًش خكهعخ الوشبهكخ فٔ 

 1.10(  ى ٌُبك ػ٠قخ هؼٌْٗخ ػلٔ هَازْٓ 3ظِو الٌزبئظ الْاهكح ثبلغلّ  هقن )ّر

 ٌٍْاد ػلك  ّث٘ي هزا٘وٕ  اٝهشبكٕالؼوا    ًش خ الوجؾْص٘ي فٖ  الجبؽض٘ي  ث٘ي هشبهكخ
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ٓب انجبحخٌٕ    2رذٔل رلى )  ٙ ٚشبرن ث سطخ ٔترتٛت األَشطخ اإلرشبدٚخ انت ٕت  (:  انذررخ اًن

 الرتبة لمتوسطةاالدرجة  النشاط اإلرشادي م
 11 85.2 مع العاملين اإلرشاديين. الحقول اإلرشاديةاالشتراك فى  1
 11 85.1 الحمالت القومية مع العاملين اإلرشاديين.االشتراك فى  8
 11 ..85 مع العاملين اإلرشاديين.لحقول الزراع الزيارات الميدانية االشتراك فى  1
 6 8521 تخصصاتهم.لئيين اإلرشاديين وفقا ألخصااتدريب االشتراك فى  4
 . 85.6 االجتماعات اإلرشاديةاالشتراك فى  .
 .1 8512 األجنبيالمشروعات الزراعية ذات التمويل المحلى أو االشتراك فى  6
 1 1516 االشتراك فى الندوات اإلرشادية .
 11 8511 االشتراك فى إعداد النشرات اإلرشادية 2
 2 ..85 للعاملين اإلرشاديينالدورات التدريبية االشتراك فى  1

التررى يقررروم اإلرشررراد  حرررل بعررش المشررراالت الزراعيرررةالبحرررو  ل إجرررا  11

 بتوصيلها للبحو 

851. 1. 

 12 8511 االشتراك فى عمل المجالت اإلرشادية  11
 16 8516 االشتراك فى عمل الملصقات اإلرشادية 18 

 81 1511 اإلرشاديينمع العاملين  مليعال اإليضاحاالشتراك فى عمل  11
 . 8521 االشتراك فى عمل برامج إعالمية زراعية إرشادية 14
 18 85.1 الزراعيالمتعلقة باإلرشاد  المؤتمرات والندوات العلميةاالشتراك فى  .1
 8 1581 عرش النتائج البحثية القابلة للتطبيق 16
 1 85.1 ايدية فى حقول الزراعتخطيط وتنفيذ التجارب التأاالشتراك فى  .1
 14 8541 مع العاملين اإلرشاديين أيام الحقل والحصاداالشتراك فى  12
 1 .154  الزراع تواجه التيتقديم حلول للمشاالت التطبيقية االشتراك فى  11
 4 8512 لإلرشاديين فى مجال التخصص تقديم المادة العلمية 81

 

ًؾْ  ٍواد الؼوا ػوي فوث ثؾض٘خ ّاٟرغبه،ّػلك  الجؾضٖالؼوا فٔ الوغب  

هغ هزا٘و ػلك  1.13كوب كبًذ الؼ٠قخ هؼٌْٗخ ػلٔ هَزْٓ هؼٌْٗخ  اليهاػٖ اٝهشبك

فٖ ؽ٘ي كبًذ الؼ٠قخ غ٘و هؼٌْٗخ هغ هزا٘واد  ،ّهزا٘و كافؼ٘خ اًٟغبىالوٌشْهح اٛثؾبس

 ّهزا٘و الزلهٗت فٔ هغب  اٝهشبك اليهاػٖ.  الَي،

ٌزاابئظ  هكااي هفااغ الفااوع اٝؽظاابئٖ الوزؼلااق ثاابلفوع الجؾضااٖ ّثٌااب  ػلاأ ُاانٍ ال

 ػلك ٌٍْاد الؼوا فٔ  ثبلٌَجخ للوزا٘واد الزٖ صجذ هؼٌْٗخ ػ٠قزِب ثبلوزا٘و الزبثغ ُّٔ
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(: لٛى يعبيم االرتجبغ نتٕظٛح انعاللخ ثٍٛ دررخ يشبركخ انجبحخٍٛ 1رذٔل رلى )

 نًذرٔسخانعًم اإلرشبد٘ ٔثٍٛ انًتغٛراد انًستمهخ ا أَشطخفٗ 

 لٛى يعبيم االرتجبغ انًتغٛراد انًستمهخ انًذرٔسخ و

 2.249 الَي 0

 **2.219 ػلك ٌٍْاد الؼوا فٔ الوغب  الجؾضٖ 2

 *2.0.7 ػلك اٛثؾبس الوٌشْهح 1

 **2.042 ػلك هواد الؼوا ػوي فوث ثؾض٘خ 2

 2.242 اٝهشبك اليهاػٖفٖ هغب   الزلهٗت  3

 *2.0.7 كافؼ٘خ اًٟغبى 4

 **2.222 اٟرغبٍ ًؾْ اٝهشبك اليهاػٔ 9

 0.3.* معنوي عند مستوى               0.2.** معنوي عند مستوى 
 

،ّاٟرغابٍ ًؾاْ ،ّكافؼ٘اخ اًٟغبىػلك هواد الؼوا ػوي فوث ػوا ثؾض٘خ ّ ،الجؾضٖالوغب  

،ّػلك اٛثؾبس الوٌشْهح  ُنا ّلن ًزوكي هاي هفاغ الفاوع اٝؽظابئٖ  اليهاػٖاٝهشبك 

   .اليهاػٖاٝهشبك ّالزلهٗت فٖ هغب  ، ، الَيٌَجخ لوزا٘واد ثبل

الزلهٗت غ٘و هإصوح ّهثواب ٗوعاغ ملاك ئلأ  ى ّ الَيّٗزؼؼ هوب ٍجق  ى هزا٘واد 

 اٝهشاابكئلاأ ئػاابكح ًظااو ثؾ٘ااش ٗاازن ّف ااب ل٠ؽز٘بعاابد الزلهٗج٘ااخ فااٖ هغااب   ٗؾزاابطالزاالهٗت 

اى هإصواً ُّنا هثواب ٗوعاغ ئلأ  لن ٗكي الَيهي ؽ٘ش الوْػْػبد ّالولح كن  ى  اليهاػٖ

 ثقجوح ػول٘خ فؼل٘خ  ٗكي هورج بً  هشبكٗخ  هب لنهكخ ثبًٛش خ اٝالوشبالَي ّؽلح ٟ ٗإصو فٖ 
 

  اإلرشبد٘بنُشبغ ث تٕارّ انجبحخٍٛ عُذ لٛبيٓى انتٙراثعبً: انًشكالد 

لوؾ خ اى الوشك٠د الوزؼل خ ثبلؼ٠قخ هبث٘ي ا ئلٔ( 4رش٘و الٌزبئظ الْاهكح ثغلّ  )

ّلٔ هي ث٘ي الوشك٠د الض٠س اٛ ُٖكبًذ  اٝهشبكّٕث٘ي الغِبى الجؾض٘خ اليهاػ٘خ 

صن الوشك٠د الوزؼل خ ثبلجبؽض٘ي ؽ٘ش  اٝهشبكٕثبلغِبى  الوئَ٘٘خ ٗلِ٘ب الوشك٠د الوزؼل خ

 كهعخ. 2.311،ّ .2..2،ّ 1.022 ُٖ الزْالٖكبًذ اللهعخ الوزٍْ خ لكا هٌِب ػلٔ 

الٌز٘غخ ًغل  ى اؽز٠  هشك٠د الؼ٠قخ هبث٘ي الوؾ خ الجؾض٘خ ّػٌل الٌظو لِنٍ 

اٟهشبكٓ ٗ ْم ثشكا فؼلٔ ػلٔ  لَ كٟلخ ؽ٘ش اى الؼوا اّٛلّٔالغِبى اٝهشبكٕ الوورجخ 

هب ر لهخ الجؾْس هي ركٌْلْع٘ب ّهجزكواد اٟهو النٓ ٗظِو ؽزو٘خ الؼ٠قخ هب ث٘ي الغِبى 

بد الجؾْس الزبثؼخ لَ فؼؼن الؼ٠قخ هثوب ٗإصو اٟهشبكٓ ّهوكي الجؾْس هوضلخ فٔ هؾ 

اٙفو ثف لاى الزانٗخ الوورلح  اٟرغبٍّكنلك هثوب ٗإصو فٔ  اٝهشبكٕفٔ كفب ح الؼوا 

هي فجوارِن كوب اى اؽز٠   ّاٍٟزفبكح اٝهشبكّٕػؼن هشبهكخ الجبؽض٘ي فٔ الؼوا 

رجخ اّٟلٔ هثوب ٗوكي هشك٠د الؼ٠قخ هبث٘ي الوؾ خ الجؾض٘خ ّالغِبى اٝهشبكٕ الوو

 ركْى ٌُبك هؤٗخ ّاػؾخ  ّكنلك هثوب ٟ اٝهشبكٕهوكيٗخ رق ٘ؾ الؼوا  ئلٔئهعبػَ 
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ل رلى ) شكالد  :(4رٔذ سطخ نًه ًٕت شبغ اإلرشب٘د انٙتانذررخ ان ٓى ثبُن ٛبي ُذ ل ٍ ع ّ انجبحٛخ ٕار  ت

  انذررخ انًشكهخ و

سطخ ًٕت  ان
 انرتجخ

  0.102 اإلرشبد٘خ انجحخٛخ ٔانزٓبز انًشكالد انًتعهمخ ثبنعاللخ ثٍٛ انًحط 

0 
ػؼن اٝهكبً٘بد الوبكٗخ ّالوؼول٘خ ثوؾ خ الجؾاْس اليهاػ٘اخ لزَابػل فأ 

 ر لٗن  الجبؽض٘ي لغِْكُن لغِبى اٝهشبك اليهاػٖ ثبلوؾبفظخ.

1.212 2 

2 
ّالوؾ ااخ الجؾض٘اخ رؾاالك  اٝهشابكٕػالم ّعااْك هؤٗاخ هشاازوكخ ثا٘ي الغِاابى 

  ؽوث ّآل٘بد الؼوا الوشزوك

1.103 1 

1 
غواااْع اللاااْائؼ ّالزشاااوٗؼبد الزااأ راااٌظن الؼ٠قاااخ ثااا٘ي هؾ اااخ الجؾاااْس 

 اليهاػ٘خ ّعِبى اٝهشبك اليهاػٖ 

1.2.2 2 

2 
 3 1.222  اليهاػٖػلم ّػْػ ف ْؽ اٟرظب  ث٘ي هؾ خ الجؾْس ّعِبى اٝهشبك 

3 
ِبى  ّالغ ٖ ك٠ هي هؾ خ الجؾْس  ظبم ف ٌ٘خ اٌل ّ٘ر هشبكٕه  9 1.039 ٝا

4 
ِبى ػؼن ا ي الغ َ٘ق هب ٘ث هشبٕكلٌز خ ٝا  . 1.113 ّالوؾ خ الجؾ٘ض

9 
َ٘خ  ٌ الوإٍ ٍ ٌ الشقظ٘خ كّى ٛا ٍ ٔ ٛا ٘بم الؼ٠قخ ػل  . 1.113 ق

2 
ػلم ر ٌ٘ي الؼ٠قخ ث٘ي هؾ خ الجؾاْس اليهاػ٘اخ ّعِابى اٝهشابك اليهاػاٖ 

 ثبلوؾبفظخ

1.113 . 

. 
الؼااابهل٘ي ؽَبٍااا٘خ الؼ٠قاااخ ثااا٘ي الجااابؽض٘ي ثوؾ اااخ الجؾاااْس اليهاػ٘اااخ ّ

 اٝهشبكٗ٘ي ثغِبى اٝهشبك اليهاػٖ 

2.392 03 

 
  0.9.9 اإلرشبد٘انًشكالد انًتعهمخ ثبنزٓبز 

01 
ً ااض اٝهكبً٘اابد كافااا الغِاابى اٝهشاابك لزلج٘ااخ هز لجاابد الجاابؽض٘ي ل ٘اابهِن 

 ثبلٌشبؽ اٝهشبك

1.291 0 

00 
 3 1.222 اليهاػ٘٘ي الووشلٗيً ض  ػلاك 

02 
ِبى ػْػ هؤٗخ الغ هشبكٕ ػلمّ  خ ٝا ي ثبلوؾ خ الجؾ٘ض ى هغ الجبؽ٘ض ٔ الزؼّب  2 1.191 ف

01 
هشبكٗخ  ًٛش خ ٝا ن ا ٌ٘ف ي ػٌل ر ٗ٘ي ثؼلم الؾبعخ للجبؽ٘ض هشبك ي ٝا  02 2.402 اػز بك ثؼغ الؼبه٘ل

02 
اقزٌبع الؼابهل٘ي اٝهشابكٗ٘ي ثاأى ىٗابكح اًٝزابط هاعاغ لِان كّى الؾبعاخ ئلأ 

 الجبؽض٘ي ثبلوؾ خ.

2.340 09 

 
  0.102 شكالد انًتعهمخ ثبنجبحخٍٛانً

03 
ئؽَاابً ثؼااغ الجاابؽض٘ي ثاابى ػوااا اٝهشاابك ٗ ااْم ثشااكا  ٍبٍااٖ ػلاأ هااب 

 ٗ لهٍْ هي هؼوفخ ّهَزؾلصبد

2..29 02 

04 
٘ي ثؼؼن  ٘خاػز بك الجبؽض ُو ٝهشبٕكالؼوا    َزؾلصبد ا ّه ْا هي هؼوفخ  ٌزغ ِن هبٗ   02 29..2 ثا الو

09 
ّاه ك ي ٜل ِبى  الٖز ػؼن ئكهاك ثؼغ الجبؽ٘ض ِب الغ م ث هشبكْٕٗ   03 2.392 ٝا

02 
ّه  ِن  ثبلل ٘به ْلخ ق َِ ٘ي ث ٝهشبٕكاػز بك ثؼغ الجبؽض ٘ي ا ٝهشبٗك ٘ي ا ٔ الؼبهل ّى الؾبعخ ال  02 2.142 ك

0. 
ِن ّى الوعْع ئ٘ل ِن ك ٌزبئظ  ثؾبص ٗزن الؼوا ث ٘ي ثأى   .0 2.131 فْف ثؼغ الجبؽض

21 
 21 2.2.3 ك ٍْ  فِن ثؼغ الجبؽض٘ي للّهُن هغ اٝهشب

20 
٘ي. ٝهشبٗك ٘ي ا ٔ الؼبهل ّى الؾبعخ ئل ِن ك ًزبط هاعغ ل ٘ي ثأى ىٗبكح ٝا ٌبع ثؼغ الجبؽض  20 2.222 اقز



 

 

 

                                  J. Product. & Dev., 17(2), 2012                            165 

ّفلهخ الوٌ  خ  اٝهشبكٕللّه الوؾ بد الجؾض٘خ ّفظْطبً هب ٗزؼلق هٌخ ثبلؼوا 

 الغاواف٘خ الزٔ رؼوا الوؾ خ الجؾض٘خ فٔ ً بقِب.

ًغل  اٝهشبكٕقخ هبث٘ي الوؾ خ ّالغِبى ثبلؼ٠ ّثبلٌظو الٔ الوشك٠د الوزؼل خ

لجؾْس اليهاػ٘خ لزَبػل فٔ اؽز٠  هشكلخ ػؼن اٝهكبً٘بد الوبكٗخ ّالوؼول٘خ ثوؾ خ ا

ّلٔ ٗلِ٘ب هشكلخ ػلم الوورجخ اٛ الجبؽض٘ي لغِْكُن لغِبى اٝهشبك اليهاػٖ ثبلوؾبفظخر لٗن 

ؾض٘خ رؾلك ؽوث ّآل٘بد الؼوا ّالوؾ خ الج اٝهشبكّٕعْك هؤٗخ هشزوكخ ث٘ي الغِبى 

ٗلِ٘ب هشكلخ غوْع اللْائؼ ّالزشوٗؼبد الزٔ رٌظن الؼ٠قخ ث٘ي ،الوشزوك فٔ الوورجخ الضبً٘خ 

هؾ خ الجؾْس اليهاػ٘خ ّعِبى اٝهشبك اليهاػٖ فٔ الوورجخ الضبلضخ ّػٌل الٌظو لِنٍ 

زلذ هشكلخ ّػلٔ ملك اؽ اًٛش خٓ ًشبؽ هي ٘غخ ًغل  ى اٝهكبً٘بد روضا ػظت  الٌز

ك ػبئق ش ؽ٘ش ٗوضا ملك ث٠ اّٛلٔالوبل٘خ ّالوؼول٘خ ثبلوؾ خ الوورجخ  اٝهكبً٘بدػؼن 

ّعْك  ى ػلم  كوب لل ٘بم ثَ اٝهكبً٘بدٗز لت رْفو  النٓ اٝهشبكٕل ٘بم الجبؽض٘ي ثلّهُن 

ّالوؾ خ الجؾض٘خ رؼوا ػلٔ غ٘بة الزٌَ٘ق ّالزؼبّى  اٝهشبكٕهؤٗخ هشزوكخ ث٘ي الغِبى 

خ ّغ٘بة ُنٍ ًش خ الوشزوكلووبهٍخ اٛ الوإٍَّٖٗؼ ا اللّه  اٝهشبكٗخ اًٛش خٌف٘ن لز

زٔ رٌظن الؼ٠قخ هب ث٘ي الغِبى غوْع اللْائؼ ّالزشوٗؼبد ال الوؤٗخ هثوب َِٗن فَ٘

ّالوؾ خ الجؾض٘خ ُّنا هثوب ٗفَو اؽز٠  هشكلخ غوْع اللْائؼ ّالزشوٗؼبد  اٝهشبكٕ

هي  خ الجؾْس اليهاػ٘خ ّعِبى اٝهشبك اليهاػٖ الوورجخ الضبلضخ الزٔ رٌظن الؼ٠قخ ث٘ي هؾ

 خ ّالغِبى اٟهشبكٓ. ث٘ي الوشك٠د القبطخ ثبلؼ٠قخ ث٘ي الوؾ

ٍِب عب  ػلٔ ه  اٝهشبكٕخ ثبلغِبى ى الوشك٠د الوزؼل (  4بئظ علّ  )ّرظِو ًز

ل ٘بهِن ثبلٌشبؽ  لزلج٘خ هز لجبد الجبؽض٘ي ٕهشكلخ ً ض اٝهكبً٘بد كافا الغِبى اٝهشبك

ي اليهاػ٘٘ي فٔ الوورجخ الضبً٘خ ٗلِ٘ب هشكلخ ػلم ً ض  ػلاك الووشلٗٗلِ٘ب هشكلخ  ٕاٝهشبك

فٔ الزؼبّى هغ الجبؽض٘ي ثبلوؾ خ الجؾض٘خ فٔ الوورجخ الضبلضخ  اٝهشبكّٕػْػ هؤٗخ الغِبى 

 خ الؼوا ًشلل ٘بم ثأ هكبً٘بدلٞ اٝهشبكُٕنٍ الٌز٘غخ هلٓ ؽبعخ الغِبى  ّهثوب رظِو

هشبكٗخ كوب  ى هوبهٍخ اًٛش خ اٝ اًٛش خرلك فٔ  ثبٟشزواكلزٔ رَوؼ للجبؽض٘ي ّا

ي ؽ٘ش رزؼلك ٘الؼلك الكبفٔ هي الووشلٗي اليهاػ٘ ّهشبهكخ الجبؽض٘ي ثِب ٗز لت رْفو

ػلاك الووشلٗي هشكلخ اؽزلذ الوورجخ الضبً٘خ ّػلَ٘ فاى ً ض  الوغبٟد الفٌ٘خ اليهاػ٘خ 

وشلٗي اليهاػ٘٘ي هثوب ملك لكْى الو اٝهشبكٕؽض٘ي فٔ الؼوا هشبهكخ الجب كوشكلخ رؼ٘ق

ًش خ الزٔ ٗوكي رزؼلك ثَ اٛػوب  ّاٛالنٓ  الزٌف٘نٍٕبٍ٘خ ػلٔ الوَزْٓ ُن قْح الؼوا اٛ

هي الووشلٗي  الكبفٖاٍٟزؼبًخ ثقجواد الجبؽض٘ي الفٌ٘خ ثِب ّهي صن فِنا ٗزؾ ق ثزْفو الؼلك 

 هشبكٗخ.ػوب  اّٝاٛ لزٌف٘ن رلك اًٛش خ

فٔ الزؼبّى هغ الجبؽض٘ي  اٝهشبكٕكوب اى هشكلخ ػلم ّػْػ هؤٗخ الغِبى 

ٛى الابلج٘خ هي الجواهظ  هثوب ٗكْى ملك هاعؼبً  خثبلوؾ خ الجؾض٘خ عب د فٔ الوورجخ الضبلض

ٗواػٔ ٍجا اٍٟزفبكح هي فجواد الجبؽض٘ي الفٌ٘خ  ٟ النٕهو اٛ هشبكٗخ رق ؾ هوكيٗبً اٝ

ّاٍٟزفبكح هي فجوارِن فٔ الو٘لاى ّالٌ بث  اٝهشبكٕالؼوا  ًش خفٔ   نشبهكزِثو

للوؾ خ الجؾض٘خ ّالنٓ ٌٗؼكٌ ػلٔ اٍٟزفبكح هي الزكٌْلْع٘ب ّالوجزكواد رؾذ  الغاوافٖ

الفٌ٘خ ثوشبهكزِن فٔ  ًش خ الؼوا  د الجبؽض٘يفٔ ملك ثقجوا يستفٛذٌالظوّف الوؾل٘خ 

 لٔ.ػلٔ الوَزْٓ الوؾ اٝهشبكٕ
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ّلِب هشكلخ لوشك٠د الوزؼل خ ثبلجبؽض٘ي كبى  ( الٔ اى ا4ّرش٘و ًزبئظ علّ )

ى ػوا اٝهشبك ٗ ْم ثشكا  ٍبٍٖ ػلٔ هب ٗ لهٍْ هي هؼوفخ ئؽَبً ثؼغ الجبؽض٘ي ثأ

ثا الوِن هب ٌٗزغْا  اٝهشبكُٕو٘خ الؼوا اػز بك الجبؽض٘ي ثؼؼن  ّهَزؾلصبد ٗلِ٘ب هشكلخ 

وورجخ الضبً٘خ صن هشكلخ ػؼن ئكهاك ثؼغ الجبؽض٘ي لٜكّاه هي هؼوفخ ّهَزؾلصبد فٔ ال

 فٔ الوورجخ الضبلضخ ّرش٘و ُنٍ الٌز٘غخ ثشكا ػبم الٔ ّعْك اٝهشبكٕالزٔ ٗ ْم ثِب الغِبى 

فِْ الوَئْ  ػي  اليهاػٖللؼوا  فغْح رزؼلق ثوؼوفخ الجبؽض٘ي ثبٝهشبك ّ كّاهٍ ّ ُو٘زَ

 َهب لن ٌٗشو َّٗزفبك هٌ ؼلم ق٘وزَرٌ الوؼوفٖلوٌزظ كوب اى اًشو ّر ج٘ق الز ٌ٘بد الؾلٗضخ 

الٌز٘غخ ّعْك قظْه فٔ الزؼوٗن ثأكّاه  هشبك ّهثوب رجوى ُنٍالٌبً ُّْ هب ٗ ْم ثَ اٝ

هغ ػوّهح ئٗوبى  اٛفضػلٔ  اليهاػٖ الجؾضّٖالؼوا  اليهاػٖؼوا لل اٝهشبك ّ ُو٘زَ

 ٔ الَ٘بٍخ اليهاػ٘خ.ّػوّهح اًؼكبً ملك ف الوَئْل٘ي ثلّه اٝهشبك ّهٍبلزَ
 

 نهجبحخٍٛ  آنٛبد تفعٛم انُشبغ اإلرشبد٘خبيسبً:

 ّلِبللجبؽض٘ي كبى   اٝهشبكٕا الٌشبؽ ل٘بد رفؼ٘( ئلٔ  ى آ9) رش٘و ًزبئظ علّ 

ئًشب  لغٌخ ػل٘ب للجؾْس ّاٝهشبك ثوئبٍخ هلٗو الوؾ خ الجؾض٘خ ّػؼْٗخ هلٗوٕ اٝهشبك 

ثلهعخ  ثؼغ هي ق٘بكاد اليهاع ثبلوٌ  خ ثبلوؾبفظبد الزٔ رقلهِب الوؾ خ ّػؼْٗخ

ٗلِ٘ب ئًشب  هكزت ارظب  فٔ كا هؼِل ثؾضٖ لٌ ا ّرْط٘ا ًزبئظ  كهعخ 1.093هزٍْ خ 

ثلهعخ هزٍْ خ ثلاذ اليهاػٖ فٔ الوورجخ الضبً٘خ  اٝهشبكٕالجؾْس اليهاػ٘خ ئلٔ الغِبى 

 اٝهشبكٕؼوا صن ػ ل اعزوبػبد كّهٗخ هشزوكخ ث٘ي الجبؽض٘ي ّق٘بكاد الكهعخ  02..2

ر ْٗخ الوغجخ ّاللافغ للٓ الجبؽض٘ي ّالؼبهل٘ي اٝهشبكٗ٘ي فٔ ئقبهخ الؼ٠قخ ث٘ي ،ّّاليهاع

ثلهعخ هزٍْ خ ثلاذ  فٔ الوورجخ الضبلضخ لكا هٌِوب اٝهشبكٕالوؾ خ الجؾض٘خ ّالغِبى 

 .كهعخ 2.2.2

ثوئبٍخ هلٗو ّثبلٌظو لِنٍ الٌز٘غخ ًغل اى اؽز٠  ئًشب  لغٌخ ػل٘ب للجؾْس ّاٝهشبك 

الوؾ خ الجؾض٘خ ّػؼْٗخ هلٗوٕ اٝهشبك ثبلوؾبفظبد الزٔ رقلهِب الوؾ خ ّػؼْٗخ 

لوورجخ اّٛلٔ هي ث٘ي اٙل٘بد اٛىهخ لزفؼ٘ا الٌشبؽ ثؼغ هي ق٘بكاد اليهاع ثبلوٌ  خ ا

ل٘خ الٔ ػوّهح الزٌَ٘ق ػلٔ الوَزْٓ ي لَ كٟلخ ُبهخ ؽ٘ش رش٘و رلك اٙللجبؽض٘ اٝهشبكٕ

ٍْا  كبًْا ػلٔ الوَزْٓ الوؾلٔ  اٝهشبكٕي اٛؽواف ماد الؼ٠قخ ثبلؼوا ث٘ ال ٘بكٕ

 هَزقلهّٖ ثبلوؾبفظبد الزٔ رقلهِب الوؾ خ   هشبكاٝ هلٗوّٕ الوؾ بد الجؾض٘خ   هلٗوٕ

ػلٔ اٛؽواف الض٠صخ ّٗإكٓ  ثبٝٗغبةالوؼوفخ هوضلخ فٔ ق٘بكاد اليهاع اٛهو النٓ ٌٗؼكٌ 

 . اٝهشبكٕلكفب ح الؼوا 

ّهثوب ٗوكي رفَ٘و الٌز٘غخ الَبث خ فٔ  ى الووكيٗخ الزٔ ٗزن الؼوا ثِب فٔ رق ٘ؾ اًٛش خ 

فٔ  غلت اٛؽْا  هثوب ٗز لت اٛهو ئػبكح  الٌظو فِ٘ب ّاٟرغبٍ ًؾْ ال٠هوكيٗخ لزؾ ٘ق 

 .كفب ح اٛكا 

كوب  ى اؽز٠  آل٘خ ئًشب  هكزت ارظب  فٔ كا هؼِل ثؾضٖ لٌ ا ّرْط٘ا ًزبئظ 

الوورجخ الضبً٘خ هثوب ٗوكي ئهعبع ملك الٔ  س اليهاػ٘خ ئلٔ الغِبى اٝهشبكٓ اليهاػٖالجؾْ

 ػ ل اعزوبػبد ػؼن الؼ٠قخ الوإٍَ٘خ هب ث٘ي الجؾْس ّاٝهشبك كوب  ى اؽز٠  آل٘خ

 كّهٗخ هشزوكخ ث٘ي الجبؽض٘ي ّق٘بكاد الؼوا اٝهشبكٓ ّاليهاع،ّ ر ْٗخ الوغجخ ّاللافغ للٓ 
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 نهجبحخٍٛ اإلرشبدٜ٘نٛبد تفعٛم انُشبغ  ررخ انًتٕسطخانذ :(7رذٔل رلى)

انذررخ  خ ـــــــــــــــاٜنٛ و

 انًتٕسطخ
 انرتجخ

ّعْك قبًْى  ّ رشاوٗغ  ّ لاْائؼ ٗاٌظن الؼ٠قاخ ثا٘ي هؾ اخ الجؾاْس  2

 اليهاػ٘خ ّعِبى اٝهشبك اليهاػٖ.
10527 22 

رؼااو٘ي هّاثاااؾ الؼ٠قاااخ  ثااا٘ي هؾ اااخ الجؾاااْس اليهاػ٘اااخ ّعِااابى  1

 اٝهشبك اليهاػٖ ػوي ٍ٘بٍخ ّىاهح اليهاػخ.
10532 6 

ر ْٗخ الوغجخ ّاللافغ للٓ الجبؽض٘ي ّالؼابهل٘ي اٝهشابكٗ٘ي فأ ئقبهاخ  1

 اٝهشبكٕالؼ٠قخ ث٘ي الوؾ خ الجؾض٘خ ّالغِبى 
10672 1 

رشااك٘ا لغاابى ػوااا هااي هؾ ااخ الجؾااْس اليهاػ٘ااخ ّعِاابى اٝهشاابك  2

 خ. اليهاػٖ فٔ عو٘غ الزقظظبد اليهاػ٘
10637 3 

ئطاالاه الزؼل٘واابد الوٌظوااخ للؼ٠قااخ ثاا٘ي هؾ ااخ الجؾااْس اليهاػ٘ااخ  3

ّعِبى اٝهشبك اليهاػٖ هي الوَائْل٘ي ثووكاي الجؾاْس اليهاػ٘اخ 

 ّاٝكاهح الووكيٗخ لٞهشبك اليهاػٖ. 

10621 4 

ئًشااب  هكزاات ارظااب  فاأ كااا هؼِاال ثؾضااٖ لٌ ااا ّرْطاا٘ا ًزاابئظ  4

 اليهاػٖ. هشبكٕاٝالجؾْس اليهاػ٘خ ئلٔ الغِبى 
10721 1 

ئًشاب  لغٌااخ ػل٘ااب للجؾااْس ّاٝهشاابك ثوئبٍااخ هاالٗو الوؾ ااخ الجؾض٘ااخ  5

ّػؼاااْٗخ هااالٗوٕ اٝهشااابك ثبلوؾبفظااابد الزااأ رقااالهِب الوؾ اااخ 

 ّػؼْٗخ ثؼغ هي ق٘بكاد اليهاع ثبلوٌ  خ

10235 2 

ق٘اابم هئااٌ٘ ّؽاالح اٝهشاابك ثبلوؾ ااخ الجؾض٘ااخ ثبلزٌَاا٘ق ثاا٘ي هؾ ااخ  6

 اٝهشبكٓ الوؾلٔ ّاٛقل٘ؤ الجؾْس ّالغِبى
10514 2. 

ثبلوؾبفظااخ كوَاائْ  ارظااب   اٝهشاابكٕركل٘اان اؽاال ق٘اابكاد الؼوااا  7

 ثبلوؾ خ الجؾض٘خ
10527 22 

ػ ااال اعزوبػااابد كّهٗاااخ هشااازوكخ ثااا٘ي الجااابؽض٘ي ّق٘ااابكاد الؼواااا  .2

 ّاليهاع اٝهشبكٕ
10672 1 

ٝهشاابك ئًشاب  ثٌااك للوشااك٠د ثبلوؾ اخ الجؾض٘ااخ ٗزجااغ هئاٌ٘ ّؽاالح ا 22

 ٗغوغ ّٗؾظو الوشك٠د الو٘لاً٘خ الزٔ رز لت ؽلْ  ثؾض٘خ
10527 22 

اشزواك ثبؽضٖ اٝهشابك ثبلوؾ اخ هاغ الؼابهل٘ي اٝهشابكٗ٘ي ّهوضلاٖ  21

 اليهاع فٔ رق ٘ؾ الجواهظ اٝهشبكٗخ ثبلوٌ  خ ّرٌف٘نُب ّر ٘وِب
10612 5 

لجؾض٘خ رفؼ٘ا اٝعوا اد اٝكاهٗخ لز ْٗخ الؼ٠قخ ث٘ي الوؾ خ ا  21

 ّعِبى اٝهشبك
10532 6 

 23 10141 رقظض ثبؽض٘ي ثبلوؾ خ  للوثؾ ث٘ي اٝهشبك ّالوؾ خ  22
 22 10527 رفْٗغ هلٗو الوؾ خ الجؾض٘خ ٟرقبم قواهاد الوثؾ هغ اٝهشبك  23
 

اٝهشبكٓ  الجبؽض٘ي ّالؼبهل٘ي اٝهشبكٗ٘ي فٔ ئقبهخ الؼ٠قخ ث٘ي الوؾ خ الجؾض٘خ ّالغِبى

ؽواف ماد ملك غ٘بة آل٘بد الزٌَ٘ق ّالزؼبّى ث٘ي اٛضبلضخ لكا هٌِوب هثوب ٗؼكٌ الوورجخ ال
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هو النٓ ٗز لت ّعْك هؤٗخ هشزوكخ رؼوا كا عِخ ثوؼي  ػي اٛفوٓ اٛ الؼ٠قخ ؽ٘ش

 ّّاػؾخ رؾلك ٍجا الزؼبّى ّرٌَ٘ق الؼوا لزؾ ٘ق الوٌفؼخ الوشزوكخ.
 

 بد:انتٕصٛ
ُإٟ   اُٛو٘خ لوب ٗوزلكَض٘ي ػلٔ عبًت كج٘و هي للجبؽ اٝهشبكٕٗؼل الٌشبؽ           

 فٖالٌزبئظ هي ػؼن هشبهكخ الجبؽض٘ي   ثوىرَ هب  ى ئٟ الجبؽض٘ي هي فجواد ػلو٘خ ّفٌ٘خ

 ٗز لت ػوّهح الؼوا ػلٔ رفؼ٘ا ُنا الٌشبؽ ّاٍٟزفبكح هي اٝهشبكٕالؼوا   ًش خ

 :ثبٟرٖفجواد ُإٟ  الجبؽض٘ي ّػلٔ ملك ْٗطٔ الجؾش 

ي  َرْع٘ * ّالؼبه٘ل ي  خ للجبؽ٘ض ٗ٘ج ٗ٘يثواهظ رله هشبك ّالؼوا  فٖ ٝا  .الغوبػٖهغب  فوث الؼوا 

هي ف٠   اٝهشبكٕ* ػوّهح الؼوا ػلٔ ر ْٗخ الؼ٠قخ ث٘ي الوؾ بد الجؾض٘خ ّالغِبى 

 اٙل٘بد الزبل٘خ:

شب  - ٘ب لغٌخ ًئ هشبكللجؾْس  ػل خ ّ ّٝا ي الوؾ بد الجؾ٘ض ُب الؼوا ػٔل الوثؾ ٘ث ِبى ٗكْى كّه الغ

هشبكٕ خ فٖرؼوا  الزٖثبلوؾبفظبد  ٝا ِب الوؾ خ الجؾ٘ض كْى ػوي ُنٍ اللغٌخ ه ً بق  ٗ ٗو الوؾ خ لػٔل

هشبك ّهلٗوٕ ٘بكاد اليهاع الٖزثبلوؾبفظبد  ٝا ّثؼغ هي ق ِب الوؾ خ   .رقله

ل الجؾض٘خ ركْى ؽل خ ّطا ٗزن هي ف٠لِب رْط٘ا الٌزبئظ هكبرت ارظب  ثبلوؼبُ ئًشب  -

 ئلًّٔ ا الوشك٠د الز ج٘ ٘خ  اٝهشبكٕالغِبى  ئلٔٗزْطا لِب الجبؽض٘ي  ٖالزالجؾض٘خ 

 الجبؽض٘ي لجؾضِب ّئٗغبك الؾلْ  لِب.
 

 عــــــــــانًرار
،هغلٌ الجؾْس اليهاػ٘خ 2111 انتًُٛخ انسراعٛخ انًستذايخ إستراتٛزٛخ -0

 م..211،ٌٗبٗواٛهاػٖزٌو٘خ،ّىاهح اليهاػخ ّاٍزظ٠ػ ّال

 ئٍزوار٘غ٘خ، عًبد يختبر ٔانحبد احًذ انحبدٔانشبفعٙثٍ حًذاٌ  انسْراَٗ خعراٌ -2

ر ْٗو كّه اٝهشبك اليهاػٖ لزفؼ٘ا ًظن الوؼوفخ ّالوؼلْهبد ّالز ٌ٘خ اليهاػ٘خ لزؾ ٘ق 

الزٌو٘خ اليهاػ٘خ الوزْاطلخ فٔ الوولكخ الؼوث٘خ الَؼْكٗخ،عبهؼخ الولك ٍؼْك،كل٘خ ػلْم 

 ،الوٗفٖػٖ ّالوغزوغ اٛغنٗخ ّاليهاػخ،قَن اٝهشبك اليها

Prjt1.doc-faculty.ksu.edu.sa/2416/Documents/Starategy  ،visit 02-0-2102م. 

فٔ ً ا الز ٌ٘بد الؾلٗضخ لليهاع  اليهاػٖ، كّه اٝهشبك  انًعمم  عجذ انرحًٍ اثراْٛى-1

 الؼوثّٖرؾلٗبد الزٌو٘خ اليهاػ٘خ فٔ الْؽي  اليهاػٖ)الٌوبمط الوقزلفخ(هإروو اٝهشبك 

 م .2..0كَٗوجو 00-.

اليهاػ٘خ فٔ ظا الزا٘واد  اٝهشبكٗخلٌغبػ القلهخ  اٍٛبٍ٘خ،الوكبئي شبكر يحًذ حبيذ زكٗ-2

فٔ رٌو٘خ  اليهاػٖهشبك وإروو الضبهي للغوؼ٘خ الؼلو٘خ لٞهشبك اليهاػٔ ،كّه اٝالوؼبطوح،ال

 .م2114،ًْْٗ٘  اليهاػٖ لٞهشبكالظبكهاد اليهاػ٘خ ،الغوؼ٘خ الؼلو٘خ 

كاهح،هؤٗخ ٍ يحًذصبنح حس-3 ْٗو ٟا اليهاػٖهشبك الووكيٗخ ٞل ٝا ّر  هشبك لزؾلٗش 

َبثغ ٞلاليهاػٖ خ ، اليهاػٖهشبك ،الوإروو ال ٗ٘ف و٘خ الو ط٠ػ هجبكاهد ّالٌز هشبكٕٝا  ٝا

٘ بد ّهؤٓ( فٖ اليهاػٖ ّالوغزوغ ،قَن ٝا هظو)ر ج ٗفٖهشبك اليهاػٔ  خ اليهاػخ -الو ك٘ل

هشبكٗخ  ظْهح،هوكيعبهؼخ الوٌ ٍزشبهٗخالقلهبد ٝا ٍبد  ّٟا هشبكاليهاػ٘خ،قَن كها ٗفٖ ٝا -الو

ًزبهْٗ خ اليهاػخ ثأّ ن،-ك٘ل ْ٘ل ْفوجو  .2 -22عبهؼخ ع  م.2114ً
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  عجذ انخبنك عهٗٔإسًبعٛم إسًبعٛم رًبل ٔعٛسٕ٘عجذ انْٕبة يحًذ انسٛذ  -4

يهاػٔ ثوؾبفظخ ،الؼ٠قخ الزٌظ٘و٘خ ث٘ي هؾ خ الجؾْس اليهاػ٘خ ثَقب ّعِبى اٝهشبك ال

كفو الش٘ـ هي ّعِخ ًظو  ػؼب  ُ٘ئخ الجؾْس ،هغلخ الغوؼ٘خ الؼلو٘خ لٞهشبك 

 م.  2101، الؼلك اّٟ ،01،هغللاليهاػٖ

ًبل عٛسٕ٘ -9 ًبعٛم ر ُب الجبؽضْى ثوؾ خ الجؾْس إس وا ٘ب اليهاػ٘خ كوبٗ  ع ْْل ً ا الزكٌ ،هؼْقبد 

قب، الوغلخ الوظوٗخ للجؾْس اليهاػ٘خ، ال  م.2100الؼلك الضبلش، .2وغلل اليهاػ٘خ َث

م اٟعزوبػ٘خ ، كل٘ا ، هٌبُظ الجؾش ّ طْ  الزؾل٘ا فٖ الؼلْ غبَى   إثراْٛى انجٕٛيٗ -2

الجؾْس ّهِبهاد ػوػِب فٖ الٌلّاد الؼلو٘خ، ال جؼخ اّٛلٔ ،هكزجخ  ػولٖ ٝػلاك

 م .2112الشوّث اللّل٘خ، 

 م.2100ٟهاػٔ ،،ّىاهح اليهاػخ ّاٍزظ٠ػ ا 1709رلى  ٔزار٘ لرار -.

ٍزظ٠ػ  اليهاػًٖشوح اللفا  -01 ّا قزظبكٗخ ،ّىاهح اليهاػخ  ،ق بع الشئْى ٟا

هاػٔ،  م.2112ٟا

هشبكٕ،اللّه يصطفٗ يصطفٗ عجذ انحًٛذ أثٕ انعٍُٛ -00 خ ثووكي الجؾْس  ٝا للوؼبُل الجؾ٘ض

ٍبلخ  خ اليهاػخ ،عبهؼخ  ككزْهٍااليهاػ٘خ ثْىاهح اليهاػخ،ه ىُو،ك٘ل  م.2112،ٛا

الجبؽض٘ي  رْاعَّاٟهشبكٓ الزٔ  الجؾضٖ،هؼْقبد الٌشبؽ ْزرش حسٍٛ عهٗ -02

اليهاػ٘٘ي فٔ هؾ خ الجؾْس اليهاػ٘خ ثَقب هؾبفظخ كفو الش٘ـ،هغلخ الغوؼ٘خ الؼلو٘خ 

 م.2100،اّٛ ،الوغلل القبهٌ ػشو، الؼلك  اليهاػٖلٞهشبك 

01 - http://www.a.r.c.sci.eg visit ،21-0-2102.م 
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ABSTRACT 
Extension activity is one of the important roles of researchers, as 

researchers are considered experts in their technical fields, thus, their 

extension activity is one aspects to benefit from their technical expertise. 
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The study aimed : to determine the degree of participation of researchers 

in extension activities, and its relationship with the independent variables 

studied, and to Identify the problems facing researchers when they perform 

extension activities, and to identify mechanisms to enhance the extension 

activity of researchers.     

Data were collected by interviewing respondents using a pre-tested 

questionnaire the study sample was drown randomly 65 researchers in 

research stations at: Sids; Etay El-Baroud; Mallawy; Fayoum. During January 

and February 2012. Frequencies, percentages tables, arithmetic means, and 

pearsonian correlation coefficient were used for data presentation and 

analysis.  

The   mains  results showed that: Participation of more than a quarter of the 

respondents (around 29.2 %) was low in extension activities, while about a half of 

them (around 46.2%) fall of the medium category of extension activities 

Significant relationships, were found at 0.01 level, between the degree of 

participation of researchers in extension activities and: each of: Years of 

experience in the research work, participating in work team, and the attitude 

towards agricultural extension. also significant relationships, at (0.05) level 

were found between the degree of participation of researchers in extension 

activities and each of: Number published research papers, and motivation for 

achievement. 
The most important problems facing researchers when their 

participation in extension activates were as the following: The problems related 

to the relationship between the research station and the extension system, in the 

first rank; the problems related to the extension system, in the second rank; and 

The problems related to the researchers, in the third rank. 

The most important mechanisms required to enhance the extension role 

of researchers were as the following: first: Establishment of the High 

Committee for Research and Extension, Consisting of the director of research 

Station as a head, and extension managers in the governorates which served 

by the research station as members, and some of the local farmers leaders as 

members; Second: Establishment of a communication unit in each research 

institute for the transport and delivery of agricultural research results to the 

agriculture extension system; third: Holding regular meetings between the 

researchers and leaders of extension work and farmers, and  strengthen the 

Achievement motivation among researchers and Extension workers in 

establishing the relationship between research station and the agricultural 

extension system. 

Key words: Extension Activity, Researchers, Some Agricultural Research 

Stations. 

 


