
222028 

 

722 
 

في مادة  العلمي التحصيل على التعليمية بالعملية المرتبطة العوامل تأثير مدى

 (1)المتوسطة المحاسبة 

 (مو وجًة نظر الطالب يف كلية االقتصاد والعلوم السياسية جبامعة مصراتة)

 ()إمياى الرعيض            ()حهني الديماني            ()مهى املصراتي          ()مساعيل الهيحوي إ

()يٝبٝا - َـشات١ جاَع١ ايظٝاط١ٝ ٚايعًّٛ االقتـاد ن١ًٝ 

E-mail address i.elnihewi@eps.misuratau.edu.ly  

 

 امللخص

  ٌ ١ا االبتبراساأا أءلرا٤ ٦ٖٝر١       ايتعًُٝٝر١  بايعًُٝر١  املشتبطر١  تٓاٚيت ٖزٙ ايذساط١ أثرش ايعٛاَر )املٓراٖخ ايذساطٝر

ٌ ايعًُٞر د )َراد٠ ا اطرب١       ٚايتذسٜعا بذَاأ املهتبر١ا   ا (2املتٛطرط١   ايٛطرا٥ٌ ايتعًُٝٝر١( ءًر٢ ايترـٝر

ا َكشس)ا اطرب١ املتٛطرط١      ايفتُع ايذساط١ ٜتهٕٛ َٔ ذٝث إٕ  د نًٝر١ االقتـراد    (2طًبر١ ايرزٜٔ دسطٛر

ٌ برلٍ   ١َـرشات ٚايعًّٛ ايظٝاط١ٝ ظاَع١  ( 268ٚايبرايؼ ءرذدِٖ )   ا2022/2028ايذساطٞر بشٜر     ايفـر

ا ا( طايبر 228)َٔر  بؼهٌ ءؼٛا٥ٞ ء٢ً ءٝٓر١ َهْٛر١   تٛصٜع اطتباْاأ ا ٚيتركٝل أٖذاف ايذساط١ مت اطايب

ٌ ا ١ٚ( اطتبا١ْ ؿاؿ00مت اطتلّ )ٚ  اSPSSمت اطرتدذاّ اينْراَخ اصذـرا٥ٞ    االطرتباْاأ   إجابراأ  يترًٝر

ٞ  ايأنثرش ترريثًاع ءًر٢    نإ  (2َٓٗخ َاد٠ )ا اطب١ املتٛطط١ ءاٌَ   إٔمت ايٛؿٍٛ إىل ٌ ايعًُر ًٜٝر٘   اترـٝر

ٌ ايعًُٞر د  نفا٠٤ ءلٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع د االبتباساأا ثِ   ؛2َراد٠ ا اطرب١ املتٛطرط١    ايتريثً ء٢ً ايترـٝر

؛ ملعشفر١ ٚجٗر١   ٚيهٔر ءًر٢ ءٝٓر١ َٔر أءلرا٤ ٦ٖٝر١ ايترذسٜع        اتٛؿٞ ايذساط١ بريٕ ٜتِ إجشا٤ ْفرع ايذساطر١  ٚ

 .(2 املتٛطط١ ا اطب١) َاد٠ ايعًُٞ د ايترـٌٝ ء٢ً ايتع١ًُٝٝ بايع١ًُٝ املشتبط١ ايعٛاٌَ تريثً ْعشِٖ د 

 (ا طًب١ ن١ًٝ االقتـاد.2ايعٛاٌَ املؤثش٠ا ايترـٌٝ ايعًُٞا َاد٠ )ا اطب١ املتٛطط١ :ايهًُاأ ايذاي١
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 املكدمة

عطٞ ت اهْٛٗي ؛ًٛقٛف ءًٝٗا َٔ ءذ٠ صٚاٜا كتًف١يؼتاد  ا١َُٗ ء١ًُٝ يًطلب ميثٌ  إٕ ايترـٌٝ ايعًُٞ

ؼـٌ االطتفاد٠ اييت  ميثٌ دسج١َؤػشاأ ٚاكر١ ء٢ً املظتكبٌ ايعًُٞ يًطلبا فايترـٌٝ ايعًُٞ ٖٛ 

املتعًِ أٚ ايطايب َٔ ايذسٚغ ٚايتٛجٝٗاأ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ ٚايتذسٜب١ٝ املعطا٠ أٚ املكشس٠ ءًٝ٘ا  ءًٝٗا

أدا٤  ٜتِ قٝاغَٚٔ بلي٘  اتؼحٝع ايترـٌٝ ايعًُٞ غا١ٜ َٔ غاٜاأ املذاسغ ٚاؾاَعاأ ءن قشٕٚف

 د ٖزا ايٛقت يكذ صاد االٖتُاّا ١َٚ املٓٗخ ايعًُٞ مبفَٗٛ٘ ايعا٤ّايطايب ٚءلٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع َٚذ٣ َل

١ٝ ء٢ً َظت٣ٛ أدا٤ ايطلب بايذساطاأ ٚايبرٛث اييت تٓاٚيت أثش ايعٛاٌَ االقتـاد١ٜ ٚاالجتُاء١ٝ ٚايثكاف

ٚنزيو  ا(2020؛ ايظاَشا٥ٞا 2022دساط١ )بطا١ْٝا  :َٓٗا ا ٚاييتٚؼـًِٝٗ ايعًُٞ أٚ األنادميٞ

ذٝث أػاسأ ايعذٜذ َٔ ايذساطاأ اييت أجشٜت د ايب١٦ٝ ؛ االٖتُاّ بايعٛاٌَ املؤثش٠ ء٢ً ايتعًِٝ ا اطيب

( إىل إٔ 2022؛ املٓتـشا 2002؛ َـًٞا 2022؛ صنشٟا 2002ا ١ًٝ َثٌ دساط١ )بلط ٚآبشٕٚا 

ايتعًِٝ ا اطيب ٜعاْٞ َٔ َؼانٌ ٚأٚج٘ ايكـٛس ٚايلع ا فبذأ ايباذثٕٛ بترذٜذ ٖزٙ ايعٛاٌَ ٚايتعشف 

شفع َٔ َظت٣ٛ ؼـٌٝ ايطًب١ د املٛاد أٚ املكشساأ ًي؛ ٚريو اييت تٓحِ ءٓٗا انٌءًٝٗا؛ ملعاؾ١ املؼ

 ايذساط١ٝ. 

ايذساطاأ ٚاألعاث )بلط  أنثشاييت اتفكت ءًٝٗا ٚ اء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ ثش٠املؤ أِٖ ايعٛاٌَإٕ 

املٓاٖخ  :( 2022ٖٞ؛ املٓتـشا 2002؛ َـًٞا 2002؛ ايظرًٟا 2022؛ صنشٟا 2002ٚآبشٕٚا 

 .ايذساط١ٝا االبتباساأا أءلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜعا بذَاأ املهتب١ا ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ

ثش ٖزٙ ايعٛاٌَ أملعشف١  -َٔ ايتعًِٝ ا اطيب ااييت تعتن جض٤ - (2 املتٛطط١مت ابتٝاس َاد٠ )ا اطب١ قذ ٚ

ٖٚزا َا جعًٓا  بٗاإ أغًب ايطًب١ ٜعإْٛ َٔ َؼانٌ تتعًل ألد ٖزٙ املاد٠؛ ٚريو  ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ

د   (2ٛطط١ْكّٛ بذساط١ ٖزٙ املاد٠ا ذٝث تؼً اصذـا٥ٝاأ إىل إٔ ْظب١ ايشطٛب د َاد٠  )ا اطب١ املت

األبش٣ )ن١ًٝ ايذساط١ٝ ٖٚٞ ْظب١ َشتفع١ إرا َا قٛسْت باملٛاد  ؛(%00) فـٍٛ تـٌ تكشٜبا إىل ١بش ثلثآ

 (.2022االقتـاد ٚايعًّٛ ايظٝاط١ٝ َـشات٘ا 

 تٞ:ُٝهٔ ؿٝاغ١ تظاؤٍ ايذساط١ ايش٥ٝظٞ د اآلفٚبٓا٤ ء٢ً َا طبل 

)املٓاٖخ ايذساط١ٝا االبتباساأا أءلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜعا ايتع١ًُٝٝ  بايع١ًُٝ املشتبط١ ايعٛاٌَ تريثًَا ٖٛ 

َٔ ٚج١ٗ ْعش  (2بذَاأ املهتب١ا ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ( ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ د َاد٠ )ا اطب١ املتٛطط١

  اَع١ َـشات١ ظايطلب د ن١ًٝ االقتـاد ٚايعًّٛ ايظٝاط١ٝ 

 :يدف الدراسة

ذَاأ اـ)املٓاٖخا االبتباساأا  ايتع١ًُٝٝ بايع١ًُٝ املشتبط١ثش ايعٛاٌَ أىل َعشف١ إتظع٢ ٖزٙ ايذساط١ 

 (2املهتب١ٝا أءلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜعا ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ( ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ د َاد٠ )ا اطب١ املتٛطط١ 

 .١َٔ ٚج١ٗ ْعش ايطلب د ن١ًٝ االقتـاد ٚايعًّٛ ايظٝاط١ٝ جاَع١ َـشات



222028 

 

722 
 

 :أيمية الدراسة

ٌّتٓبع أ١ُٖٝ ايذساط١ َٔ إٔ املٛكٛع ذٟٝٛ  َُٗ عٌُ ء٢ً ت اْٗأٚباؿ١  ابايٓظب١ يًتعًِٝ ا اطيب اؾاَعٞ ٚ

 ءًٞ املؤثش٠ ايعٛاٌَ تٛكٝح بلٍ َٔ ٚريو ؛(2ايترـٌٝ ايعًُٞ ملاد٠ )ا اطب١ املتٛطط١  تؼدٝف

َّ َٚٔ يًطلبا ايترـٌٝ ايعًُٞ طٗاّ د اؽار ا ٚبايتايٞ اصاألَش ٖزا ملعاؾ١ املٓاطب١ ايتٛؿٝاأ ٚكع َث

ثشا٤ املهتب١ ايع١ًُٝ مبثٌ ٖزٙ إ ٚنزيوايكشاساأ املتعًك١ بتـرٝح َظاس ايترـٌٝ ايعًُٞ ا اطيبا 

 املٛاكٝع املتدــ١.

 :مهًجية الدراسة

 بايع١ًُٝ املشتبط١ ايعٛاٌَثش أد َعشف١  ٚاملتُثٌ تظع٢ إىل ؼكٝك٘ اهلذف ايزٟد ك٤ٛ طبٝع١ ايذساط١ ٚ

مت اطتدذاّ املٓٗخ ايٛؿفٞ فكذ  - (2 ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ د َاد٠ )ا اطب١ املتٛطط١ ايتع١ًُٝٝ

ٜٚٗتِ بٛؿفٗا ٚؿفا دقٝكاا ٚايؼهٌ   اد ايٛاقع تعٗشايزٟ ٜعتُذ ء٢ً دساط١ ايعاٖش٠ نُا  اايترًًٝٞ

 ( ٜٛكح ايعلق١ بني َتػًاأ ايذساط١.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايذساط١: منٛرد (1) ػهٌ
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 اإلطار الهظري:

 :التعليم احملاسيب اجلامعي

ٚريو  اِٗ املعشف١ ٚاملٗاس٠ امل١ٝٓٗ املطًٛب١ٚإنظاِب اتكّٛ اؾاَعاأ بذٚسٖا د إءذاد ا اطبني املؤًٖني

 بايع١ًُٝ االٖتُاّٚريو َٔ بلٍ  اء٢ً ايهفا٠٤ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ بٛكعٗا ٚتبٓٝٗا ألطايٝب ايتعًِٝ املب١ِٝٓ

 ٖٛ نُا ايتذسٜع ٚاملٛظفني ١٦ٖٝ ٚأءلا٤ ٚايطًب١ ايتع١ًُٝٝ املٓاٖخ َٔ ءٓاؿشٖا تتهٕٛ اييت ايتع١ًُٝٝ

 يًطلب. ايعًُٞ ايترـٌٝ ٚاييت تؤثش ء٢ً  ا(2)  بايؼهٌ َٛكح

 

 

 

 

 

 َٚهْٛاتٗا : ءٓاؿش ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ(2ػهٌ )

 (2008املـذس: )ْاجٞا 

 :التحصيل العلمي

ملا ي٘ َٔ أ١ُٖٝ نب٠ً د ذٝا٠ ايطايب  ؛َٝذإ ايرتب١ٝ ٚءًِ ايٓفع بايترـٌٝ ايعًُٜٞٗتِ املدتـٕٛ د 

ايذساط١ٝا فٗٛ ْاتخ ءُا وذث د املؤطظ١ ايتع١ًُٝٝ َٔ ءًُٝاأ تعًِ َتٓٛء١ َٚتعذد٠ ملٗاساأ َٚعاسف 

شف١ ٚاملٗاس٠ ( بريْ٘: َكذاس املع2008ءشف٘ صٜذإ ) ذٝثاملعشدا ٚتذٍ ء٢ً ْؼاط٘ ايعكًٞ  اٚءًّٛ كتًف١

اييت وـٌ ءًٝٗا ايطايبا ْتٝح١ ايتذسٜب ٚاملشٚس غناأ طابك١ا فٗٛ ٜعن ءٔ َذ٣ اطتٝعاب ايطلب ملا 

تعًُٛٙ َٔ بناأ د َاد٠ دساط١ٝ َكشس٠ا أٚ ءذ٠ َٛاد دساط١ٝا ٜٚكاغ بايذسج١ اييت وـٌ ءًٝٗا ايطلب 

ني ء٢ً ٖزٙ ايذساط١ بريْ٘: ٖٛ ريو املظت٣ٛ َٔ بُٝٓا مت تعشٜف٘ َٔ قبٌ ايكا٥ُا د االبتباساأ املذسط١ٝ

بايذسجاأ اييت  ٣ٜٚكاغ ٖزا املظتٛ اايفِٗ ٚاالطتٝعاب ايزٟ ٜـٌ إيٝ٘ ايطايب د َاد٠ دساط١ٝ َع١ٓٝ

 بايعذٜذ َٔ ايعٛاٌَ ٚاملتػًاأ. ٜٚتريثش اوـٌ ءًٝٗا ايطايب

 :العوامل املؤثرة على التحصيل العلمي

بعلٗا ءك١ًٝ َعشف١ٝ  اٜشتبط بٗا ءذد نبً َٔ ايعٛاٌَ ااملتػًاأ َتعذد٠ُ ٕ ايترـٌٝ ايعًُٞ ظاٖش٠ٌإ

 ٜتريثش ايترـٌٝ ايعًُٞفإٕ ىل ريو إٚغًٖا َٔ َهْٛاأ ايؼدـ١ٝا باصكاف١  اٚأبش٣ دافع١ٝ ٚاْفعاي١ٝ

اؾليٞا )املذسط١ٝ ٚاألطش١ٜ( اييت ٜعٝؽ فٝٗا ايطايب ) باملتػًاأ االجتُاء١ٝ ٚايثكاف١ٝ اييت تتعًل بايب١٦ٝ

ايعٛاٌَ املؤثش٠ ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ بذق١ َتٓا١ٖٝا  تٓاٍٚ نًٌٝع باطتطاءتٓا ف(ا ٚبايتايٞ 2026

ايترـٌٝ ايعًُٞ  د صٜاد٠  ءلق١ َباػش٠ راأ تهٕٛأِٖ ايعٛاٌَ اييت إٔ  إىل اصػاس٠ متهٓٓاٚيهٔ 
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ايذساط١ٝا االبتباساأا أءلا٤  ٖٚٞ )املٓاٖخايظابك١  ايذساطاأ إيٝٗا أػاسأ أٚ انفاك٘ا ٚاييتطًب١ ًي

 :١٦ٖٝ ايتذسٜعا بذَاأ املهتب١ا ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ(

 :املٓاٖخ ايذساط١ٝ -

إٕ املٓٗخ ايذساطٞ ٜشتبط إىل ذذ نبً بثكاف١ اجملتُع ٚفهشٙ ٚاػاٖات٘ َٚعاًٜٙ ايذ١ٜٝٓ ٚاألبلق١ٝا 

 ؛ٌ املؤطظ١ ايتع١ًُٝٝملدطط١ َٔ قَبفاملٓٗخ ٖٛ ءباس٠ ءٔ طًظ١ً َرتابط١ َٚتها١ًَ َٔ اـناأ ايرتب١ٜٛ ا

بٗذف ؼكٝل أٖذاف تشب١ٜٛ ٚتع١ًُٝٝ قذد٠ا ٜتلُٔ املٓٗخ اـناأ ايرتب١ٜٛ املفٝذ٠ا اييت ٜتِ تـُُٝٗا 

 املٓاٖخ ناْت فهًُاا طايبؼت إػشاف اؾاَع١ا ٚاييت تٗذف إىل إذذاث ايُٓٛ ايؼاٌَ ٚاملتهاٌَ يً

 نًُا بٗا  ميش اييت ايعُش١ٜ املشذ١ً ٚبـا٥ف ٚايضَين ايعكًٞ ٚءُشٙ ايطايب يكذساأ َشاء١ٝ ايذساط١ٝ

 ايب١ٝ٦ٝا ٚايعشٚف االجتُاء١ٝ اؿٝا٠ َتطًباأ ايذساطٞ املٓٗخ ٜظاٜش إٔ ٚهب ايطايبا لاح د طاُٖت

 َـطف٢ا)ٚدافعٝت٘  ايطايب اٖتُاّ تثً اييت املٛاكٝع كتً  تؼٌُ ذٝث ٚء١ًُٝا ء١ًُٝ أنثش ٚتهٕٛ

2022). 

 :االبتباساأ -

إٕ االبتباساأ تعذ َٔ أِٖ ايٛطا٥ٌ اييت اطتدذَٗا اصْظإ َٓز ايكذّا ذٝث بذأ بابتباس األػٝا٤ املدتًف١ 

اطتدذاّ االبتباساأ د ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ؛ بٗذف َعشف١ َذ٣ مت ٚريو يًتعشف إىل طبٝعتٗاا ثِ  ؛َٔ ذٛي٘

ًٝٞا ٚايٛقٛف ء٢ً َا ؼكل َٔ األٖذافا با َٚظتٛاِٖ ايترـفاء١ًٝ ٖزا ايتعًِٝا ٚقذساأ ايطل

تظاءذ ء٢ً سفع ايهفاٜاأ ايترـ١ًٝٝ ؛ ٚايٓتا٥خ ايتع١ًُٝٝا َٚا ٜكذَ٘ املعًِ َٔ ْؼاطاأ تع١ًُٝٝ كتًف١

 (.2020يذ٣ املتعًُني )ايٓحاسا 

 : أءلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع -

ايتع١ًُٝٝا ٚؼكٝل يٝع ٖٓاى بلف ذٍٛ ايذٚس ايزٟ ٜكّٛ ب٘ ءلٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع د إلاص ايع١ًُٝ 

كـذ مبٗاساأ ءلٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ٖٛ تريًٖٝ٘ ايعًُٞ ٚايظًٛنٞ ُٜٚ اأٖذاف ايه١ًٝ اييت ٜعٌُ بٗا

ٚايثكادا ٚبنات٘ ايع١ًُٝ اييت تتهاٌَ بذٚسٖا َع تريًٖٝ٘ ايعًُٞا األَش ايزٟ ٜظِٗ د إثشا٤ ايع١ًُٝ 

 ايتع١ًُٝٝ؛ ايع١ًُٝ ءٓاؿش نٌ تدذّٜظ ايزٟ اؿشنٞ ايعٓـش ايتذسٜع ١٦ٖٝ ءلٛ ا ٜٚعتنايتع١ًُٝٝ

 ٜكّٛ اؾاَعٞ األطتار فإٕ ا ٚبايتايٞ(املدشجاأ) يلطتدذاّ قابٌ َٓتخ إىل( ايطلب) اـاّ املٛاد يترٌٜٛ

 َٓتخ إىل اـاّ )ايطلب( املاد٠ يترٌٜٛ ٚاملظتًضَاأ؛ ٚايٓعِ اآلالأ ٜظتدذّ ايزٟ ايـاْع أٚ املٓتخ بذٚس

 ؿفاأ َٔ وًُ٘ َا بهٌ ايتذسٜع ١٦ٖٝ ءلٛ بؼدـ١ٝ ٜتريثشٕٚ فإٕ ايطلبيلطتدذاّا ٚبايتايٞ  قابٌ

 ْـش) ايعًُٞ ؼـًِٝٗ ء٢ً طًبٝا أٚ إهابٝا ٜٓعهع ٖٚزا ١َٝٓٗٚا َٚضاج١ٝ ٚبًك١ٝ جظ١ُٝ ٚبـا٥ف

 (.2002 ايذٜٔا
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    :بذَاأ املهتب١ -

 اَٚـذس اباءتباسٖا َشجعاع ءًُٝاعتعتن املهتب١ َٔ أطاطٝاأ ايتعًِٝ اؾاَعٞا ذٝث ًٜحري إيٝٗا األطاتز٠ 

 اَٚـذس اطلع ٚاملزانش٠يل ايًُعًَٛاأ د فاٍ املعشف١ا ًٜٚحري إيٝٗا ايطلب باءتباسٖا َهاْ

يًُعًَٛاأ د ْفع ايٛقتا ٜٚظتفٝذ األطاتز٠ ٚايطلب َٔ تشددِٖ ء٢ً املهتب١ د صٜاد٠ َعاسفِٗ د 

 (.2000فاالأ املعشف١ املدتًف١ )اَعشفا 

 :ٌ ايتع١ًُٝٝايٛطا٥ -

 تع١ًُٝٝ تكّٛ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ء٢ً أطاغ االتـاٍ بني ءلٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ٚايطايبا َظتعٝٓا بٛطا٥ٌ 

 املتػًاأ َثٌ: اآلٕا  ايظاذ١ ء٢ً املٛجٛد٠ املتػًاأ ظٌ د باؿ١ َُٗاعا ٚاييت تعتن أَشاعيتٛكٝح َادت٘ا 

 َظت٣ٛ ؼظني ء٢ً ايتٛظٝ  ٖزا ٜعٌُ ذٝث املتظاسء١ا ٚاملعشف١ ٚاالقتـاد١ٜا ٚايظٝاط١ٝا ايثكاف١ٝا

 فاءًٝت٘ ٚصٜاد٠ ايتعًِٝ ْٛء١ٝ ؼظني ٚنزيو املٓؼٛد٠ا األٖذاف يتركٝل بٗا ٚاالستكا٤ ايتع١ًُٝٝا ايع١ًُٝ

 ( . 2026 يًٝٞا)

 ٚاؿاطب ٚايتًفضٜٕٛا  ايتظحٝلأا َثٌ: ٚآالأا أجٗض٠ َٔ إْتاج٘ مت َا ٖٞ مجٝع ايتع١ًُٝٝ إٕ ايٛطا٥ٌ

 ٚايتعًِ ايتُهٔا ذت٢ ايتعًِ َثٌ: ايتذسٜظ١ٝا االطرتاتٝحٝاأ د ممثل ٚايفهشٟ ٚاصْرتْتا اآليٞا

 ايكشا٠٤: ٖٚٞ األسبع١ا ايًػ١ مبٗاساأ تشتكٞ تع١ًُٝٝ أٖذاف ؼكٝل بػشض ايتع١ًُٝٝا ٚاؿكا٥ل ايتعاْٚٞا

 .ٚاالطتُاع ٚايترذث ٚايهتاب١

 : التحليل اإلحصائي

  ٚءٝٓتٗا ايذساط١فتُع: 

 فـٌ اـشٜ بلٍ  (2 )ا اطب١ املتٛطط١َاد٠ فتُع ايذساط١ د ايطلب ايزٜٔ دسطٛا متثٌ 

)َٓع١َٛ  ا( طايب268) ٚايبايؼ ءذدِٖ ١اه١ًٝ االقتـاد ٚايعًّٛ ايظٝاط١ٝ ظاَع١ َـشاتب 2022/2028

 ا( طايب228َه١ْٛ َٔ ) ءؼٛا١ٝ٥ جشٜت ايذساط١ ء٢ً ء١ٓٝٚأ(ا 2028بايه١ًٝا  ايذساط١ ٚاالَتراْاأ

ايتظًِٝ  نإ(ا Sekaran & Bougieا 2020يرر ) ٚفكا ا مت ؼذٜذٖأَ ؽــاأ كتًف١

ؿاؿ١ يًترًٌٝ باطتدذاّ  اطتبا١ْ( 00) ٚمت اطتلّباطتدذاّ أطًٛب االتـاٍ املباػش )ايتظًِٝ بايٝذ(ا 

 .اصذـا١ٝ٥ االبتباساأ يتطبٝل (SPSSبشْاَخ اؿضّ اصذـا١ٝ٥ يًعًّٛ االجتُاء١ٝ )

 ٚثباتٗا ؿذم أدا٠ ايذساط١: 

االطتعا١ْ بذساطاأ )صنشٟا ب -اٖٚٞ االطتبا١ْ اييت مت إءذاد أط٦ًتٗ -ؿذم أدا٠ ايذساط١ ابتباس مت 

(ا َٚٔ ثِ ءشكٗا ء٢ً فُٛء١ َٔ ا هُني املتدــني د فاٍ ا اطب١؛ 2022؛ املٓتـشا 2022

إٔ االطتبا١ْ تكٝع ايعٛاٌَ املشاد قٝاطٗاا  ء٢ًَٔ أجٌ ايترينذ ؛ ٚاملكٝاغيألبز مبلذعاتِٗ د بٓا٤ 

ٚايثباأ َٔ ؿذقٗا بإجشا٤ ابتباس َذ٣ االتظام ايذابًٞ يفكشاأ املكٝاغا عٝث مت تكِٝٝ متاطو املكٝاغ 
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(ا ٚء٢ً ايشغِ َٔ ءذّ ٚجٛد قٛاءذ قٝاط١ٝ غـٛق Cronbach Alphعظب َعاٌَ )نشْٚباخ أيفا 

ث املتعًك١ بايعًّٛ ٛ( َكبٛي١ د ايبرAlph>=0.60يهٔ َٔ ايٓاذ١ٝ ايتطبٝك١ٝ تعذ ) Alphٓاطب١ ايك١ُٝ امل

 :ايفا ابتباس ْتا٥خ ٜٛكح( 2)  ٚاؾذٍٚ(ا Sekaran & Bougieا 2020اصداس١ٜ ٚاصْظا١ْٝ )

 ( ْتا٥خ ابتباس )نشْٚباخ أيفا(1جذٍٚ )

 ق١ُٝ َعاٌَ أيفا ءذد ايفكشاأ ايعاٌَ ايشقِ

 0522 2 املٓاٖخ ايذساط١ٝ 2

 0562 2 االبتباساأ 2

 0520 6 أءلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع 2

 0560 0 بذَاأ املهتب١ 0

 0582 2 ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ 2

 9779 25 ايذسج١ ايه١ًٝ
 

 قشٜبا أٚ أنثش َٔ نإ ايعٛاٌَ ؾُٝع( α( ْلذغ إٔ قِٝ َعاٌَ نشْٚباخ أيفا )2َٔ بلٍ اؾذٍٚ  )

ٖزا ٜذٍ ء٢ً ٚجٛد استباط قٟٛ بني إجاباأ ٚ(ا 0520) بُٝٓا ناْت ايذسج١ ايه١ًٝ تكشٜباا (0560)

 مما ٜضٜذ َٔ ايثك١ د ايٓتا٥خ اييت طٛف مـٌ ءًٝٗا. ؛َفشداأ ايع١ٓٝ ء٢ً ٖزٙ األط١ً٦

 ٞابتباس ايتٛصٜع ايطبٝع: 

ألٕ   ايطبٝعٞ أّ التتبع ايتٛصٜع ٌٖ ايبٝاْاأ  إٔ( ملعشف١ Sample K-S -1ابتباس نٛجملشٚ فظُشْٛف )

 . َععِ االبتباساأ املع١ًُٝ تؼرتط إٔ ٜهٕٛ تٛصٜع ايبٝاْاأ طبٝعٝاع

 ( ابتباس ايتٛصٜع ايطبٝع2ٞجذٍٚ )

 Test Statistic (sigايذالي١ ) ءذد ايفكشاأ ايعاٌَ ايشقِ

 084. 148. 2 املٓاٖخ ايذساط١ٝ 2

 118. 004. 2 االبتباساأ 2

 093. 055. 6 أءلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع 2

 110. 009. 0 بذَاأ املهتب١ 0

 085. 106. 2 ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ 2
 

)املٓاٖخ ايذساط١ٝا أءلا٤ ١٦ٖٝ يًعٛاٌَ ٕ ايك١ُٝ االذتُاي١ٝ إذٝث  ؛( ْتا٥خ االبتباس2ٜٚٛكح اؾذٍٚ  )

ٖٚزا ٜذٍ ء٢ً إٔ ايبٝاْاأ تتبع ايتٛصٜع  ا(Sig > 0.05) 0.05ايتذسٜعا ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ( أنن َٔ 

َا أا ايعٛاٌَ( يًع١ٓٝ األذاد١ٜ هلزٙ tٖٚزا ٜظُح باطتدذاّ االبتباساأ املع١ًُٝ َثٌ ابتباس ) اايطبٝعٞ
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ٖٚزا  ا(Sig < 0.05) 0.05أؿػش َٔ  فٗٞ )االبتباساأ ٚبذَاأ املهتب١( يًعٛاٌَايك١ُٝ االذتُاي١ٝ 

ابتباس  :َثٌ ا١ًٖٝٚزا ٜظُح باطتدذاّ االبتباساأ ايلَعُ اتٛصٜع ايطبٝعٜٞذٍ ء٢ً إٔ ايبٝاْاأ ال تتبع اي

 فشكٝاأ.ايهلزٙ ( Wilcoxon Test) ٚيهٛنظٔ

 :ايترًٌٝ االطتٓتاجٞ يًبٝاْاأ ٚابتباس فشكٝاأ ايذساط١ 

املعًَٛاأ اييت  ٕٛذثاب٢ٓ ءًٝٗا أبلع ايبَٔ أجٌ اطتدلق ْتا٥خ ايذساط١ ٚاقرتاح ايتٛؿٝاأ اييت طُت

باطتدذاّ نٌ َٔ َكٝاغ ا ٚفشتٗا االطتبا١ْ املٛصء١ ء٢ً ء١ٓٝ ايذساط١ يًترًٌٝ اصذـا٥ٞ ايٛؿفٞ

األٍٚ باءتباسٙ َكٝاطا يًٛصٕ ايٓظيب يًبٓٛد املؼُٛي١ د أط١ً٦  ؛املتٛطط اؿظابٞا ٚاالمشاف املعٝاسٟ

ذٝث  ؛لف ايكا٥ِ بني اآلسا٤ ذٍٛ تًو ايبٓٛدذ٣ االتظام أٚ االبتملاالطتبا١ْا ٚايثاْٞ باءتباسٙ َؤػشا 

األٚصإ ٜبني ( 2اؾذٍٚ )ٚيٝهشأ اـُاطٞ يبٝإ اآلسا٤ ايٛؿف١ٝ صجاباأ أفشاد ايع١ٓٝا  اطتدذّ َكٝاغ

 نُا ًٜٞ: ايه١ُٝ يإلجاباأ

 ( األٚصإ ايه١ُٝ يإلجاباأ3جذٍٚ )

 َٛافل بؼذ٠ َٛافل قاٜذ غً َٛافل غً َٛافل بؼذ٠ ايعباس٠

 2 0 2 2 2 ايذسج١

 2-0520 0522-2562 2566-2 2 2 2 املتٛطط املشجح

 ءاي١ٝ ايتريثً َتٛطط١ كعٝف١ ايتريثً غً َؤثش غً َؤثش غً َؤثش دسج١ ايتريثً
 

( tاالبتباساأ ايتاي١ٝ: ابتباس ) اأذثاٚيػشض ابتباس فشكٝاأ ايذساط١ راأ ايعلق١ بريط٦ًتٗا اطتدذَت ايب

 (Wilcoxon Test)ٚابتباس ٚيهٛنظٔ  يًفشكٝاأ )األٚىل ٚايثايث١ ٚاـاَظ١(ايًع١ٓٝ ايٛاذذ٠ 

 .)ايثا١ْٝ ٚايشابع١(يًفشكٝتني 

تؤثش املٓاٖخ ايذساط١ٝ ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ د َاد٠ )ا اطب١  :ابتباس ايفشك١ٝ ايفشء١ٝ األٚىل -

 .(2املتٛطط١ 

ٚناْت ايٓتا٥خ ا االطتبا١ْ يًترًٌٝ اصذـا٥ٞاييت ٚفشتٗا ايبٝاْاأ مت إبلاع  البتباس ؿر١ ايفشك١ٝ

 (.0املٛكر١ د اؾذٍٚ  )

 إىل َا ًٜٞ: 0د اؾذٍٚ   املٛكر١ ايٓتا٥ختؼً  ذٝث

سا٤ ايطًب١ ناْت قشٜب١ َٔ بعض ذٍٛ تريثً املٓاٖخ ايذساط١ٝ ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ د َاد٠ )ا اطب١ آ

ذحِ )نإ ايتٓاطب بني  ٚ(ا 2568 - 2526(ا ذٝث تشاٚذت املتٛططاأ اؿظاب١ٝ بني )2املتٛطط١ 

اد٠ )ا اطب١ ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ د َ اقٌ تريثًأ (َع ءذد ا اكشاأ بلٍ ايفـٌ 2َٓٗخ املتٛطط١

أنثش تريثًا ء٢ً ايترـٌٝ نإ  (َع َظت٣ٛ ايطايب ايعًُٞ 2املتٛطط١ ١َ َٓٗخ٤َل)بُٝٓا ا (2املتٛطط١ 

ٜٚذٍ ٖزا ء٢ً  ا(2522) (ا ٚنإ املتٛطط اؿظابٞ يًفشك١ٝ نه2ٌايعًُٞ ملاد٠ )ا اطب١ املتٛطط١ 
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( بؼهٌ 2)ا اطب١ املتٛطط١  َاد٠ د ايعًُٞ ايترـٌٝ تؤثش ء٢ً ايذساط١ٝ بريٕ املٓاٖخسا٤ ايطًب١ آاتفام 

 كعٝ .

 (1( آسا٤ ء١ٓٝ ايذساط١ ذٍٛ املٓٗخ ايذساطٞ ملاد٠ )ا اطب١ املتٛطط١ 4جذٍٚ )

 دسج١ ايتريثً االمشاف املعٝاسٟ املتٛطط اؿظابٞ ايفكشاأ سقِ 

2 
ٗخ املتٛطررط١     ٚايٛاقررع  2ايررشبط بررني َرٓر

 املٗين.
 كعٝف١ 1.170 3.19

2 
َرع   2ٓٗخ املتٛطرط١  ذحِ  َ تٓاطب بني

 ءذد ا اكشاأ بلٍ ايفـٌ.
 كعٝف١ 1.306 3.16

2 
ٗخ املتٛطررط١ ٤َل َررع َظررت٣ٛ   2 َرر١ َرٓر

 ايطايب ايعًُٞ.
 َتٛطط١ 1.090 3.68

0 
ٗخ  املتٛطررط١  يًتطررٛساأ  2 َٛانبرر١ َرٓر

 اؿذٜث١ د فاٍ ا اطب١.
 كعٝف١ 1.317 3.20

2 
ٗخ املتٛطرررط١  ايطًبررر١ ءًررر٢  2وفرررض َررٓر

 ايذساط١ ٚايتفهً.
 كعٝف١ 1.254 3.42

 0.743 3.32 25 إمجايٞ ايفشك١ٝ
 

(ا ذٝث α ≤ 0.05يًع١ٓٝ ايٛاذذ٠ مبظت٣ٛ دالي١ ) (tاطتدذاّ ابتباس )ٚبكـذ ابتباس ايفشك١ٝ األٚىل مت 

ناْت ايٓتا٥خ َٛكر١ د اؾذٍٚ ايتايٞ ٚ ااـاؿ١ بتًو ايفشك١ٝ يًترًٌٝ اصذـا٥ٞ ايٓتا٥خأبلعت 

(2 :) 

 ( يًع١ٓٝ ايٛاذذt٠( ْتا٥خ ابتباس ايفشك١ٝ األٚىل ٚفل ابتباس )5جذٍٚ )

 ايفشك١ٝ ايكشاس اػاٙ (Sigَظت٣ٛ ايذالي١ ) (t) اؾذٚي١ٝ ايفشك١ٝ

تررؤثش املٓرراٖخ ايذساطرر١ٝ ءًرر٢ ايترـررٌٝ     

 2ايعًُٞ د َاد٠ ا اطب١ املتٛطط١
 ايفشك١ٝ قبٍٛ 0500 42.464

 

 

 ( إىل إٔ:2باؾذٍٚ )تعٗش ْتا٥خ ايترًٌٝ ايٛاسد٠ 

ا إر ٜتٛجب قبٍٛ ايفشك١ٝ بريٕ املٓاٖخ ايذساط١ٝ تؤثش ء٢ً ايترـٌٝ 0500> 0502( =Sigَظت٣ٛ ايذالي١ )

)بلط ٚآبشٕٚا  ايظابك١ ايذساطاأ  ٜتفل َع َا تٛؿًت إيٖٝ٘ٚزا ا (2ايعًُٞ د َاد٠ )ا اطب١ املتٛطط١ 

 (.2022املٓتـشا ؛ 2002؛ ايظرًٟا 2002؛ طًُٝإ ٚبَٛطاسٟا 2002
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 .(2تؤثش االبتباساأ ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ د َاد٠ )ا اطب١ املتٛطط١  ابتباس ايفشك١ٝ ايفشء١ٝ ايثا١ْٝ: -

 ايٓتا٥خ ٚناْت اصذـا٥ٞا يًترًٌٝ االطتبا١ْ ٚفشتٗا اييت ايبٝاْاأ إبلاع مت ايفشك١ٝ ؿر١ البتباس

 (.6) اؾذٍٚ د َٛكر١

 1ذٍٛ االبتباساأ ملاد٠ ا اطب١ املتٛطط١( آسا٤ ء١ٓٝ ايذساط١ 6جذٍٚ )

 دسج١ ايتريثً االمشاف املعٝاسٟ املتٛطط اؿظابٞ ايفكشاأ سقِ 

2 
ٗخ ٚال  اأطرر١ً٦ االَتراْرراأ ػررا١ًَ ملفررشداأ املرٓر

 تكتـش ء٢ً جض١ٝ٥ فكط.
 كعٝف١ 1.197 3.60

2 
 ؼذٜررررررذ َٛءررررررذ ٜؤبررررررز بررررررشأٟ ايطًبرررررر١ د

 .االَتراْاأ اؾض١ٝ٥
 َتٛطط١ 1.181 3.90

2 
ٚجررٛد تكرراسب بررني أطرر١ً٦ االَتراْرراأ اؾض٥ٝرر١   

 ٚايٓٗا١ٝ٥.
 كعٝف١ 1.274 3.50

0 

تٛصع ايذسجاأ بؼرهٌ ءرادٍ برني االَتراْراأ     

اؾض٥ٝررررر١ ٚايٓٗا٥ٝررررر١ ٚايبررررررٛث ٚاملؼررررراسن١   

 ٚايٓكاؾ دابٌ ا اكشاأ.

 َتٛطط١ 1.216 3.68

2 
ذٌ أط١ً٦ االَتراْاأ ايظرابك١ د ا اكرشاأ   

 بؼهٌ منٛرجٞ.
 كعٝف١ 1.376 3.48

 كعٝف١ 0.784 3.63 إمجايٞ ايفشك١ٝ

 

 :إىل َا ًٜٞ 6د اؾذٍٚ   املٛكر١ ايٓتا٥ختؼً 

سا٤ ايطًب١ ناْت قشٜب١ جذا َٔ بعض ذٍٛ تريثً االبتباساأ ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ د َاد٠ )ا اطب١ آ

ذٌ أط١ً٦ االَتراْاأ )(ا ذٝث نإ 2500 -2508ذٝث تشاٚذت املتٛططاأ اؿظاب١ٝ بني ) ؛(2املتٛطط١ 

ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ د )ا اطب١  اايظابك١ د ا اكشاأ بؼهٌ منٛرجٞ بلٍ ايفـٌ( أقٌ تريثً

أنثش تريثًا ء٢ً نإ  بشأٟ ايطًب١ د ؼذٜذ َٛءذ االَتراْاأ اؾض١ٝ٥( )ٜؤبز(ا بُٝٓا 2املتٛطط١ 

 ا(2562ط اؿظابٞ يًفشك١ٝ نهٌ )(ا ٚنإ املتٛط2ايترـٌٝ ايعًُٞ د َاد٠ )ا اطب١ املتٛطط١ 

 )ا اطب١ املتٛطط َاد٠ د ايعًُٞ ايترـٌٝ ء٢ً تريثً االبتباساأسا٤ ايطًب١ ذٍٛ آٜٚذٍ ٖزا ء٢ً اتفام 

 بذسج١ تريثً كعٝف١. ٚيهٔ

مبظت٣ٛ دالي١  (Wilcoxon Test)ابتباس ٚيهٛنظٔ اطتدذّ مت  فكذ ٚبكـذ ابتباس ايفشك١ٝ ايثا١ْٝ

(0.05 ≥ α) ٚناْت ايٓتا٥خ َٛكر١  ااـاؿ١ بتًو ايفشك١ٝ يًترًٌٝ اصذـا٥ٞ ايٓتا٥خذٝث أبلعت ا

 .(2د اؾذٍٚ ايتايٞ )
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 ( Wilcoxon Test)( ْتا٥خ ابتباس ايفشك١ٝ ايثا١ْٝ ٚفل ابتباس ٚيهٛنظٔ 7جذٍٚ )

 ايفشك١ٝ ايكشاس اػاٙ (Sigَظت٣ٛ ايذالي١ ) Z ق١ُٝ ايفشك١ٝ

ايترـرررررٌٝ ترررررؤثش االبتبررررراساأ ءًررررر٢ 

 (2ايعًُٞ د َاد٠ )ا اطب١ املتٛطط١
 ايفشك١ٝ قبٍٛ 0500 25222

 

ا إر ٜتٛجب قبٍٛ 0500> 0502( =Sigَظت٣ٛ ايذالي١ ) ( إٔ:2عٗش ْتا٥خ ايترًٌٝ ايٛاسد٠ باؾذٍٚ )ُت

ٜتفل َع َا ٖٚزا ا (2ايفشك١ٝ بريٕ االبتباساأ تؤثش ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ د َاد٠ )ا اطب١ املتٛطط١

 (.2022؛ املٓتـشا 2002َطاسٟا  )طًُٝإ ٚبٛ ايظابك١ايذساطاأ  تٛؿًت إيٝ٘

ٜؤثش أءلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ د َاد٠ ا اطب١ : ابتباس ايفشك١ٝ ايفشء١ٝ ايثايث١ -

 .2 املتٛطط١

 ايٓتا٥خ ٚناْت اصذـا٥ٞا يًترًٌٝ االطتبا١ْ ٚفشتٗا اييت بٝاْاأ إبلاع مت ايفشك١ٝ ؿر١ البتباس

 (.8)  اؾذٍٚ د َٛكر١

 (1 )ا اطب١ املتٛطط١  ( آسا٤ ء١ٓٝ ايذساط١ ذٍٛ أءلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ملاد8٠جذٍٚ )

 دسج١ ايتريثً االمشاف املعٝاسٟ املتٛطط اؿظابٞ ايفكشاأ سقِ 

2 
نفا٠٤  ءلٛ ١٦ٖٝ ايترذسٜع د ػرشح َكرشس    

 (.2َاد٠  )ا اطب١ املتٛطط١
 َتٛطط١ 1.114 3.92

2 
ٛب     اتبررررراع  ءلرررررٛ ٦ٖٝررررر١ ايترررررذسٜع ألطررررًر

 ايٛاجباأ املٓضي١ٝ.
 كعٝف١ 1.123 3.54

2 
ايتررضاّ ءلررٛ ٦ٖٝرر١ ايتررذسٜع بايٛقررت ا ررذد  

 يًُراكشاأ.
 َتٛطط١ 1.181 3.72

0 
ٜتررٛفش يررذ٣ ءلررٛ ٦ٖٝرر١ ايتررذسٜع ايذافعٝرر١     

 ٚاؿُاغ يتعًِٝ ايطلب.
 َتٛطط١ 1.209 3.77

 كعٝف١ 1.265 3.34 ايتذسٜع.اطتدذاّ طشم ٚأطايٝب ذذٜث١ د  2

6 
ٚجرررٛد ءلقررراأ جٝرررذ٠ َبٓٝررر١ ءًررر٢ ايتكرررذٜش  

 املتبادٍ بني ايطلب ٚأءلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع.
 َتٛطط١ 1.158 3.69

 كعٝف١ 0.817 3.66 إمجايٞ ايفشك١ٝ

 

سا٤ ايطًب١ ناْت قشٜب١ َٔ بعض ذٍٛ تريثً أءلا٤ : آإىل َا ًٜٞ (8)د اؾذٍٚ   املٛكر١ ايٓتا٥ختؼً 

ذٝث تشاٚذت املتٛططاأ اؿظاب١ٝ  ؛(2ايتذسٜع ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ د َاد٠ )ا اطب١ املتٛطط١ ١٦ٖٝ

َّ)(ا ذٝث نإ 2502 - 2520بني )  اتريثً اطتدذاّ طشم ٚأطايٝب ذذٜث١ د ايتذسٜع( بلٍ ايفـٌ أق

ع د ػشح َكشس نفا٠٤ ءلٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜناْت )بُٝٓا ا (2ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ د  )ا اطب١ املتٛطط١
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ا ٚنإ 2تريثًا ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ د َاد٠ ا اطب١ املتٛطط١ أنثُش (2َاد٠ )ا اطب١ املتٛطط١ 

 ١٦ٖٝ أءلا٤ تريثًسا٤ ايطًب١ ذٍٛ آٜذٍ ء٢ً اتفام ٖزا ٚا (2566) املتٛطط اؿظابٞ يًفشك١ٝ نهٌ

  ذسج١ تريثً كعٝف١.بٚيهٔ  (2)ا اطب١ املتٛطط١ َاد٠ د ايعًُٞ ايترـٌٝ ء٢ً ايتذسٜع

(ا ذٝث α ≤ 0.05يًع١ٓٝ ايٛاذذ٠ مبظت٣ٛ دالي١ ) (tاطتدذّ ابتباس )ٚبكـذ ابتباس ايفشك١ٝ ايثايث١ مت 

 (:0د اؾذٍٚ ) َٛكر١ع ناْت ايٓتا٥ُخٚ ااـاؿ١ بتًو ايفشك١ٝ يًترًٌٝ اصذـا٥ٞ ايٓتا٥خأبلعت 

 يًع١ٓٝ ايٛاذذ٠( t( ْتا٥خ ابتباس ايفشك١ٝ ايثايث١ ٚفل ابتباس )9جذٍٚ )

 ايفشك١ٝ ايكشاس اػاٙ (Sigَظت٣ٛ ايذالي١ ) (t) اؾذٚي١ٝ ايفشك١ٝ

ٜررررؤثش أءلررررا٤ ٦ٖٝرررر١ ايتررررذسٜع ءًرررر٢  

ايترـررٌٝ ايعًُررٞ د َرراد٠ )ا اطررب١   

 .(2املتٛطط١

 ايفشك١ٝ قبٍٛ 0500 025222

 

ٜتٛجب  ٚءًٝ٘ ا 0500> 0502( =Sigَظت٣ٛ ايذالي١ ) ( إىل إٔ:0عٗش ْتا٥خ ايترًٌٝ ايٛاسد٠ باؾذٍٚ )ُت

ا (2ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ د َاد٠  )ا اطب١ املتٛطط١ ٜؤثشٕٚقبٍٛ ايفشك١ٝ بريٕ أءلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع 

 (.2022؛ املٓتـشا 2022)صنشٟا  ايظابك١ايذساطاأ  ٜتفل َع َا تٛؿًت إيٖٝ٘ٚزا 

 .2ا اطب١ املتٛطط١تؤثش بذَاأ املهتب١ ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ د َاد٠ : ابتباس ايفشك١ٝ ايشابع١ -

  ايٓتا٥خ ٚناْت اصذـا٥ٞا يًترًٌٝ االطتبا١ْ ٚفشتٗا اييت ايبٝاْاأ إبلاع مت ايفشك١ٝ ؿر١ البتباس

 (.20)  اؾذٍٚ د َٛكر١

 (1آسا٤ ء١ٓٝ ايذساط١ ذٍٛ بذَاأ املهتب١ اييت تظاءذِٖ د َاد٠ )ا اطب١ املتٛطط١  (19) جذٍٚ 

 دسج١ ايتريثً االمشاف املعٝاسٟ املتٛطط اؿظابٞ ايفكشاأ سقِ 

2 
ٛفش ايهترررب اؿذٜثررر١ د املهتبررر١ د َرررا    ترررت

 (.2)ا اطب١ املتٛطط١برٜتعًل 
 كعٝف١ 1.230 3.36

2 
طٗٛي١ إجشا٤اأ اطتعاس٠ ايهتب ٚاملشاجرع َٔر   

 املهتب١.
 كعٝف١ 1.182 3.54

2 
ايؼررررعٛس بايشاذرررر١ ٚاهلررررذ٤ٚ ٚايٓعافرررر١ دابرررٌر   

 املهتب١.
 كعٝف١ 1.219 3.56

0 
ترررٛفش االتـررراٍ بؼررربه١ املعًَٛررراأ ايذٚيٝررر١     

 )اصْرتْت( دابٌ املهتب١.
 كعٝف١ 1.350 3.23

 كعٝف١ 0.892 3.42 إمجايٞ ايفشك١ٝ
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 :إىل َا ًٜٞ 20د اؾذٍٚ   املٛكر١ ايٓتا٥ختؼً 

سا٤ ايطًب١ ناْت قشٜب١ َٔ بعض ذٍٛ تريثً بذَاأ املهتب١ ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ د َاد٠  )ا اطب١ آ

االتـاٍ بؼبه١ املعًَٛاأ )تٛفش ف(ا 2526 - 2522ذٝث تشاٚذت املتٛططاأ اؿظاب١ٝ بني ) ا(2املتٛطط١

ا (2ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ د  )ا اطب١ املتٛطط١ اأقٌ تريثًنإ بلٍ ايفـٌ ايذٚي١ٝ دابٌ املهتب١( 

 ٢ ايترـٌٝ ايعًُٞ د َاد٠أنثش تريثًا ءً نإ ايؼعٛس بايشاذ١ ٚاهلذ٤ٚ ٚايٓعاف١ دابٌ املهتب١()بُٝٓا 

ا٤ آسٜذٍ ء٢ً اتفام ٖزا ٚ ا(2502ا ٚنإ املتٛطط اؿظابٞ يًفشك١ٝ نهٌ )2ا اطب١ املتٛطط١

بذسج١ (؛ ٚيهٔ 2َاد٠ )ا اطب١ املتٛطط١  د ايعًُٞ ايترـٌٝ ء٢ً املهتب١ تريثً بذَاأايطًب١ ذٍٛ 

  تريثً كعٝف١.

 ي١مبظت٣ٛ دال (Wilcoxon Test)ابتباس ٚيهٛنظٔ اطتدذّ ٚبكـذ ابتباس ايفشك١ٝ ايشابع١ مت 

(0.05 ≥ α ا ذٝث أبلعت)ناْت ايٓتا٥خ املٛكر١ ٚ ااـاؿ١ بتًو ايفشك١ٝ يًترًٌٝ اصذـا٥ٞ ايٓتا٥خ

 (:22د اؾذٍٚ ايتايٞ )

 (Wilcoxon Test)( ْتا٥خ ابتباس ايفشك١ٝ ايشابع١ ٚفل ابتباس ٚيهٛنظٔ 11جذٍٚ )

 ايفشك١ٝ ايكشاس اػاٙ (Sigايذالي١ )َظت٣ٛ  Z ق١ُٝ ايفشك١ٝ

تؤثش بذَاأ املهتب١ ء٢ً ايترـٌٝ 

ايعًُرررررررررٞ د َررررررررراد٠ )ا اطرررررررررب١    

 (2املتٛطط١

 ايفشك١ٝ قبٍٛ 0500 25028

 

 

ٝتٛجب ف ٚءًٝ٘ ا 0500> 0502( =Sigَظت٣ٛ ايذالي١ ) ( إٔ:22تعٗش ْتا٥خ ايترًٌٝ ايٛاسد٠ باؾذٍٚ )

ٜتفل ٖٚزا ا (2ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ د َاد٠ )ا اطب١ املتٛطط١ قبٍٛ ايفشك١ٝ بريٕ بذَاأ املهتب١ تؤثش

؛ 2020؛ َـًٞا 2002؛ طًُٝإ ٚبَٛطاسٟا 2022)صنشٟا  ايظابك١ايذساطاأ  َع َا تٛؿًت إيٝ٘

 (.2022املٓتـشا 

 .2تؤثش ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ د َاد٠ ا اطب١ املتٛطط١ : ابتباس ايفشك١ٝ اـاَظ١ -

 ايٓتا٥خ ٚناْت اصذـا٥ٞا يًترًٌٝ االطتبا١ْ ٚفشتٗا اييت ايبٝاْاأ إبلاع مت ايفشك١ٝ ؿر١ البتباس

 (.22)  اؾذٍٚ د املٛكر١
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 (1فِٗ َاد٠ )ا اطب١ املتٛطط١ َٔ( آسا٤ ء١ٓٝ ايذساط١ ذٍٛ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ اييت تظٌٗ 12جذٍٚ )

 دسج١ ايتريثً املعٝاسٟاالمشاف  املتٛطط اؿظابٞ ايفكشاأ سقِ 

1 
َررٔر ذٝرررث   اٛفش قاءررراأ دساطررر١ٝ َل٥ُررر١  ترررت

 ٚءذد املكاءذ اؾٝذ٠. ااملظاذ١
 كعٝف١ 1.382 3.23

2 
ٛفش اصكرررا٠٤ ٚٚطرررا٥ٌ ايتهٝٝررر  اؾٝرررذ٠   ترررت

 بايكاءاأ ايذساط١ٝ.
 كعٝف١ 1.480 3.30

3 
تٛفش اطرتدذاّ ايظربٛساأ ايثابتر١ ٚاملترشنر١     ٜ

 ٚيٛذاأ ايعشض.
 كعٝف١ 1.281 3.23

 ال تؤثش 1.357 2.84 تٛفش اطتدذاّ ػشا٥ح باٚسبٜٛٓت.ٜ 4

5 
تٛفش ايضٜراساأ املٝذاْٝر١ ايعًُٝر١ ذرٍٛ َٛاكرٝع      

 (2)ا اطب١ املتٛطط١
 ال تؤثش 831.581

 كعٝف١ 1.078 3.08 إمجايٞ ايفشك١ٝ
 

سا٤ ايطًب١ ناْت قشٜب١ َٔ بعض ذٍٛ تريثً ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ء٢ً : آَا ًٜٞإىل  ايٓتا٥ختؼً ذٝث 

 - 2582(ا ذٝث تشاٚذت املتٛططاأ اؿظاب١ٝ بني )2ايترـٌٝ ايعًُٞ د َاد٠ )ا اطب١ املتٛطط١

ال   -بلٍ ايفـٌ  (2تٛفش ايضٜاساأ املٝذا١ْٝ ايع١ًُٝ ذٍٛ َٛاكٝع )ا اطب١ املتٛطط١ )نإ ٚ(ا 2520

تٛفش اصكا٠٤ ٚٚطا٥ٌ ايتهٝٝ  اؾٝذ٠ بايكاءاأ ايذساط١ٝ( )بُٝٓا  يًطًب١اايترـٌٝ ايعًُٞ تريثً ي٘ ء٢ً 

(ا ٚنإ املتٛطط اؿظابٞ يًفشك١ٝ 2أنثش تريثًا ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ د َاد٠  )ا اطب١ املتٛطط١

 د ايعًُٞ ٌايترـٝ ء٢ً ايتع١ًُٝٝ ايٛطا٥ٌ تريثًسا٤ ايطًب١ ذٍٛ آٜٚذٍ ٖزا ء٢ً اتفام ا (2508) نهٌ

 بذسج١ تريثً  كعٝف١.(؛ ٚيهٔ 2َاد٠ )ا اطب١ املتٛطط١ 

 امت ايرتنٝض ء٢ً ابتباس َذ٣ قبٍٛ أٚ سفض ايفشك١ٝ ايـفش١ٜ فكذ ٚبكـذ ابتباس ايفشك١ٝ اـاَظ١

(ا ذٝث أبلعت املعًَٛاأ اـاؿ١ α ≤0.05  يًع١ٓٝ ايٛاذذ٠ مبظت٣ٛ دالي١ ) (tاطتدذّ ابتباس )ٚريو ب

 (:22ناْت ايٓتا٥خ املٛكر١ د اؾذٍٚ ايتايٞ )ٚ اايفشك١ٝ يًترًٌٝ اصذـا٥ٞبتًو 

 ( يًع١ٓٝ ايٛاذذt٠( ْتا٥خ ابتباس ايفشك١ٝ اـاَظ١ ٚفل ابتباس )13جذٍٚ )

 ايفشك١ٝ ايكشاس اػاٙ (Sigَظت٣ٛ ايذالي١ ) (t) اؾذٚي١ٝ ايفشك١ٝ

تؤثش ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ء٢ً ايترـٌٝ 

 (2)ا اطب١ املتٛطط١ايعًُٞ د َاد٠ 
 ايفشك١ٝ قبٍٛ 0500 225220

 

ٝتٛجب ف ٚءًٝ٘ ا 0500> 0502( =Sigَظت٣ٛ ايذالي١ ) ( إىل إٔ:22تعٗش ْتا٥خ ايترًٌٝ ايٛاسد٠ باؾذٍٚ )

 .(2قبٍٛ ايفشك١ٝ بريٕ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ تؤثش ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ د َاد٠ )ا اطب١ املتٛطط١
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 اةمة:اخل

 ايعًُٞ ايترـٌٝ ء٢ً ايتع١ًُٝٝ بايع١ًُٝ فُٛء١ َٔ ايعٛاٌَ املشتبط١يكذ بٝٓت ايٓتا٥خ املعشٚك١ أءلٙ تريثً 

املٓاٖخ ايذساط١ٝ تؤثش ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ بؼهٌ كعٝ ا  ٚاييت َٓٗا :ا (2د َاد٠  )ا اطب١ املتٛطط١

ٚأنثشٖا  ايعٛاٌَايب ايعًُٞ( َٔ أِٖ ايط ٣َع َظتٛ 2)َل١ُ٥ َٓٗخ ا اطب١ املتٛطط١ ءاٌَ ذٝث نإ

)االبتباساأ( تؤثش ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ بؼهٌ كعٝ ا ذٝث نإ سأٟ ايطًب١ د ٚنزيو فإٕ تريثًاعا 

١ ايتذسٜع( ٜؤثشٕٚ  رررر)أءلا٤ ٦ٖٝ ٚإٕؼذٜذ َٛءذ االَتراْاأ اؾض١ٝ٥ َٔ أِٖ ايبٓٛد ٚأنثشٖا تريثًاعا 

ٕ نفا٠٤ ءلٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع د ػشح َاد٠ )ا اطب١ إء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ بؼهٌ كعٝ ا ذٝث 

نإ َٔ أِٖ ايبٓٛد ٚأنثشٖا تريثًاعا ٚنزيو )بذَاأ املهتب١( تؤثش ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ  (2املتٛطط١

بؼهٌ كعٝ ا ذٝث نإ ايؼعٛس بايشاذ١ ٚاهلذ٤ٚ ٚايٓعاف١ دابٌ املهتب١ َٔ أِٖ ايبٓٛد ٚأنثشٖا 

١ُٝٝ( تؤثش ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ بؼهٌ كعٝ ا ذٝث نإ تٛفش اصكا٠٤ تريثًاعا ٚأبًا )ايٛطا٥ٌ ايتعً

ا ٚٚطا٥ٌ ايتهٝٝ  اؾٝذ٠ بايكاءاأ ايذساط١ٝ َٔ أِٖ ايبٓٛد ٚأنثشٖا تريثًاع ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ

ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ ملاد٠ )ا اطب١  اأنثش ايعٛاٌَ تريثً فكذ تٛؿًت ايذساط١ إىل إٔءاّ  ؼهٌب

 قٌ ايعٛاٌَ تريثًا ٖٞ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ.أءلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜعا ٚ( ٖٞ أ2املتٛطط١

َٔ ؛ ٚريو سفع نفا٠٤ أءلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع د ػشح املٛاد ا اطب١ٝبايعٌُ ء٢ً مما طبل تٛؿٞ ايذساط١ 

طشم ايع١ًُٝ د ايٚؼفٝضِٖ ء٢ً املؼاسن١ د املؤمتشاأ ايع١ًُٝ اييت تٗتِ ب ابلٍ إدباهلِ د ايذٚساأ

َع صٜاد٠ تظٌٗٝ  ابضٜاد٠ تٛفً اهلذ٤ٚ ٚايشاذ١ دابٌ املهتب١ ٚنزيو تٛؿٞ ايذساط١ ااملٛاد ايع١ًُٝػشح 

 اصكا٠٤ ٚٚطا٥ٌ ًتٛؿٞ ايذساط١ أٜلا بتٛفنُا  اإجشا٤اأ اطتعاس٠ ايهتب ٚاملشاجع َٔ املهتب١

 ٚباؿ١ د فـٌ ايـٝ .  اايتهٝٝ  اؾٝذ٠ بايكاءاأ ايذساط١ٝ

َٚا ٜتريثش ب٘ َٔ  ابز ايطايب ْفظ٘ نريذذ ايعٛاٌَ املؤثش٠ ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞبُٝٓا تكرتح ايذساط١ بري

ٚيهٔ ء٢ً ء١ٓٝ َٔ أءلا٤ ١٦ٖٝ  اءٛاٌَ ْفظ١ٝ ٚاجتُاء١ٝ ٚاقتـاد١ٜا ٚأٜلا إجشا٤ ْفع ايذساط١

  يإلملاّ ظُٝع جٛاْب املٛكٛع.؛ ٚريو ملعشف١ آسا٥ِٗ ذٍٛ ايعٛاٌَ املؤثش٠ ء٢ً ايترـٌٝ ايعًُٞ ؛ايتذسٜع

 املراجع

(. دساطاأ ءًِ ايٓفع ٚءًِ ايٓفع ايرتبٟٛا داس املظ٠ً يًٓؼش ٚايتٛصٜع 2026) ٢اؾليٞا ملعإ َـطف 25

 ٚايطباء١.

(. ايعٛاٌَ املؤثش٠ ء٢ً املظت٣ٛ ايذساطٞ يطًب١ املذاسغ ايثا١ْٜٛ 2020ايظاَشا٥ٞا ءباغ فاكٌ بً  ) 25

 تشب١ٜٛا ايعذد ايعاػش.د قلا٤ طاَشا٤ َٔ ٚج١ٗ ْعش املذسطني ٚايطًب١ا دساطاأ 

(. ايتعًِٝ ا اطيب بني ايٛاقع ٚايتطبٝل ايعًُٞا املؤمتش 2002ايظرًٟا اهلادٟ قُذ اهلادٟ قُذ ) 25

ايعًُٞ ايثاْٞ ذٍٛ ايتعًِٝ ا اطيب د يٝبٝا ٚاقع٘ ٚإَهاْٝاأ تطٜٛشٙا )طشابًع: أنادمي١ٝ 

 (.َاسغ 22 - 26ايذساطاأ ايعًٝاا َعٗذ ايتدطٝطا 



 

 

727 
 

(. ايعٛاٌَ املؤثش٠ د جٛد٠ كشجاأ ايتعًِٝ ا اطيب اؾاَعٞ: دساط١ 2022ْٛاس٠ َظعٛد ) املٓتـشا 05

ا األنادمي١ٝ َٓؼٛس٠ غً َاجظتً سطاي١تطبٝك١ٝ ء٢ً أقظاّ ا اطب١ ظاَعيت املشقب َٚـشات١ا 

 ايًٝب١ٝ طشابًعا َذسط١ ايعًّٛ اصداس١ٜ ٚاملاي١ٝا قظِ ا اطب١.

ا ءُإ: داس Spssيكٝاغ ٚايتكِٜٛا َٓعٛس تطبٝكٞ َع تطبٝكاأ بشف١ٝ (. ا2020ايٓحاسا ْبٌٝ ) 25

 اؿاَذ يًٓؼش ٚايتٛصٜع.

(. َذ٣ تٛفش َكَٛاأ جٛد٠ ايتعًِٝ ا اطيب د اؾاَعاأ ايًٝب١ٝا سطاي١ 2000اَعشفا طعاد ءٝاؾ ) 65

 َاجظتً غً َٓؼٛس٠ا ن١ًٝ االقتـادا جاَع١ ايترذٟ.

اٌَ املؤثش٠ ء٢ً ايترـٌٝ األنادميٞ د َكشس ءًِ ايٓفع ايرتبٟٛ (. ايع2022ٛبطا١ْٝا َشٚإ صاٜذ ) 25

يطلب ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ املًو طعٛد َٔ ٚج١ٗ ْعش ايطلب ٚأءلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜعا جاَع١ املًو 

 .طعٛدا املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ

ٚأثشٖا ء٢ً  ايعٛاٌَ املؤثش٠ ء٢ً نفا٠٤ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ .(2002بَٛطاسٟا فشد ءبذ ايشمحٔ ) 85

ايطلبا املؤمتش ايعًُٞ ايثاْٞ ذٍٛ ايتعًِٝ ا اطيب د يٝبٝا ٚاقع٘ ٚإَهاْٝاأ تطٜٛشٙا )طشابًع: 

 (.َاسغ 22 - 26ا أنادمي١ٝ ايذساطاأ ايعًٝاا َعٗذ ايتدطٝط

(. تكِٝٝ َٓاٖخ 2002ا ءادٍ ءبذ اؿُٝذ )ٚاملؼاطا ٚاملاقٛسٟا فترٞ سَلإا بلطا ؿاحل ًَٝٛد 05

ايتعًِٝ ا اطيب د اؾاَعاأ ايًٝب١ٝ َٔ ٚج١ٗ ْعش بشهٞ أقظاّ ا اطب١ا املؤمتش ايعًُٞ ايثاْٞ 

ذٍٛ ايتعًِٝ ا اطيب د يٝبٝا ٚاقع٘ ٚإَهاْٝاأ تطٜٛشٙا )طشابًع: أنادمي١ٝ ايذساطاأ ايعًٝاا 

 (.  َاسغ 22 - 26َعٗذ ايتدطٝطا 

(. ايترذٜاأ ٚاملؼانٌ املعاؿش٠ اييت تٛاج٘ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ يًتعًِٝ 2022قُذ أبٛ ايكاطِ ) صنشٟا 205

)دساط١ ذاي١ د ن١ًٝ االقتـاد فشع اؾفاس٠(ا املؤمتش ايظٟٓٛ اـاَع يًُٓع١ُ  ا اطيب د يٝبٝا

١ٝ َبتهش٠ ايعشب١ٝ يلُإ اؾٛد٠ د ايتعًِٝ ذٍٛ ْعِ اؾٛد٠ ٚتطبٝكٗا باطتدذاّ أطايٝب تهٓٛيٛج

 دٜظُن. 22يلُإ اؾٛد٠ د ايتعًِٝا تْٛع 

 (. دساطاأ د ءًِ ايٓفع ايرتبٟٛا ايطبع١ األٚىلا داس ايٓٗل١ا َـش.2008صٜذإا ايؼٓاٟٚ ) 225

(. دٚس ايٛطا٥ٌ د ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝا جاَع١ قُذ بٝلش بظهش٠ا ف١ً األثشا 2026يًٝٞا طٌٗ ) 225

 .26ايعذد 

 ايعشب١ٝ ايًػ١ د املعشد ايترـٌٝ َظت٣ٛ ء٢ً بايهفا٤اأ ايتذسٜع أثش(. 2022) سَلاْٞ َـطف٢ا 225

 ػٗاد٠ يٌٓٝ َكذ١َ َزنش٠ بؼاسا ٚال١ٜ بثاْٜٛاأ َٝذا١ْٝ دساط١: ايثا١ْٜٛ ايتعًِٝ ايطٛس َشذ١ً د

 قظِ بًكاٜذا بهش أبٞ جاَع١ االجتُاء١ٝا ٚايعًّٛ اصْظا١ْٝ ايعًّٛ ن١ًٝ ايٓفعا ءًِ د املاجظتً

 .اؾضا٥ش يًُتعًِا ٚاصدَاد املذسط١ٝ ايرتب١ٝ ؽـف ايٓفعا ءًِ
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(. َذ٣ َٛانب١ ايتعًِٝ ايعايٞ د يٝبٝا يًتطٛساأ ايع١ًُٝ 2020َـًٞا ءبذ اؿهِٝ قُذ ) 205

املعاؿش٠ ٚتًب١ٝ اذتٝاجاأ طٛم ايعٌُا املؤمتش ايعشبٞ ذٍٛ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚطٛم ايعٌُا )َـشات١: 

 (.ابشٌٜ 22 – 22جاَع١ َـشات١ا 

(. إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ ٚاصَهاْاأ ايتطبٝك١ٝ د  َؤطظاأ ايتعًِٝ ايعايٞا 2008ْاجٞا فٛص١ٜ ) 225

ذاي١ دساط١ٝ: جاَع١ ءُإ األ١ًٖٝا )سطاي١ َاجظتً غً َٓؼٛس٠(ا جاَع١ ءُإ األ١ًٖٝا ءُإا 

 األسدٕ.  

ٕ املطبٛءاأ (. طٝهٛيٛج١ٝ املذسغا دساط١ ٚؿف١ٝ ؼ١ًًٝٝا دٜٛا2002ْـش ايذٜٔا صٜذٟ ) 265

 .ش(ا  اؾضا2٥اؾاَع١ٝا ط )
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