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انمستخهص
ٓٚدد ْددرا انجؾدش ألدد ٙالظدبض انددٗ رؾدٚدد انًعددزٕٖ انًعسألد ٙنهًددٕ  ٍٛاندصزاع ٍٛٛألدد ٙيؾبأل ددخ
صالػ اند ٍٚأل ٙكٛ ٛخ انًؾبأل خ عهٗ انجٛئخ يٍ انزهٕس ٔٚزى رؾدٚد ذنك يٍ خالل رقدٚس انًعزٕٖ انًعسألدٙ
نهًددٕ  ٍٛانددصزاع ٍٛٛألدد ٙانًغددبالد الزثعددخ ثرددكم عددبو ٔرسرٛددت انًغددبالد انس ٛعددخ نًعددزٕٖ يعددبز
انًجؾٕصٔ ٍٛكدرنك رؾدٚدد انعالقدخ االزرجبغٛدخ ثد ٍٛيعدزٕٖ يعدبز انًجؾدٕصٔ ٍٛكدم يدٍ انعٕايدم انًعدزقهخ
اٜرٛددخ انعًددس  ،انغددُط  ،انًعددزٕٖ انزعهًٛدد ، ٙظددُٕاد اناديددخ  ،االخزصددبش  ،انُرددؤح ٔقددد شددًم انجؾددش
عًٛع انًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛأل ٙيدٚسٚخ شزاعدخ يؾبأل دخ صدالػ انددٔ ٍٚانردعت انزبثعدخ نٓدب ٔانجدبن عدددْى
 133يجؾٕصب ً ٔ ،ثعد اظزجعبد عُٛخ االخزجبز االٔن ٙانجبنةخ 01يٕ ب ً  ،ألعالً عٍ اظزجعبد االظزًبزاد انزٙ
نى ركزًم اعبثبرٓب ،أصجؾذ عُٛخ انجؾش ررًم 112يٕ ب ً رًذ عًهٛخ اظزجٛبَٓى ٔدزاظخ َزدب غٓى عًٛعدب ً
ٔقد رى انؾصٕل عهٗ انجٛبَبد انابصخ ثبنجؾش ثٕاظطخ اظزًبزح اظزجٛبٌ رعًُذ عدصأ 7 ٍٚانغدصا االٔل 7
رعدًٍ خصب صددٓى انراصدٛخ ٔانٕ ٛ ٛددخ  ،ايدب انغددصا انضدبَ 7 ٙألقددد رعدًٍ يقٛبظدب ً اعدد خصٛصدب ً نقٛددبض
انًعزٕٖ انًعسأل ٙنهًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛأل ٙكٛ ٛخ انًؾبأل خ عهٗ انجٛئخ يٍ انزهٕس ٔ ،ثعد انزؤكد يٍ صدد
انًؾزٕٖ ٔانصد ان بْس٘ رى قٛدبض انضجدبد ثطسٚقدخ انزغص دخ انُصد ٛخ  ،صدى ثددأد عًهٛدخ عًدع انجٛبَدبد ،
ٔثعددد ر س ٚد انجٛبَددبد ٔرصددُٓ ٛب رًددذ يعبنغزٓددب اؽصددب ٛب ثبظددزاداو ثسَددبيظ انزؾهٛددم اإلؽصددب  ٙاناددبش
ثدبنعهٕو االعزًبعٛدخ ( ٔ ، ) SPSSقدد أٔظدؾذ انُزدب ظ اٌ غبنجٛدخ انًجؾدٕص ٍٛكدبٌ يعدزٕاْى انًعسألد ٙألدٙ
يغبل انًؾبأل خ عهٗ انجٛئخ يدٍ انزهدٕس يزٕظدطب ً كًدب أٔظدؾذ اٌ يغدبل رهدٕس انًدبا قدد رصددز انًسرجدخ
االٔنٗ نًعدزٕٖ انًعدبز ٔاٌ يغدبل رهدٕس انزسثدخ قدد عدبا ألد ٙانًسرجدخ الخٛدسح نًعدزٕٖ يعدبزألٓى كًدب
أ ٓسد انُزب ظ اٌ يزةٛساد انعًس  ،ظدُٕاد اناديدخ كدبٌ نٓدب عالقدخ ثبنًعدزٕٖ انًعسألد ٙنهًجؾدٕصٔ ٍٛاٌ
يزةٛساد انغُط  ،انًعزٕٖ انزعه ، ًٙٛاالخزصبش  ،انُرؤح نى ٕٚعد نٓب اٚخ عالقخ ثبنًعزٕٖ انًعسألٙ
انكهمبث انمفتبحيت  :انًعزٕٖ انًعسأل ، ٙانًٕ  ٍٛانصزاع ، ٍٛٛيؾبأل خ صالػ اندٍٚ

انمقذمت
اٌ انًركهخ انس ٛعخ أل ٙكضٛس يٍ انجهداٌ ال رُؾصس ث قسْب أل ٙانًٕازد أنطجٛعٛخ ٔنكٍ أل ٙراهف
يٕازدْب أنجرسٚخ ٔعهٗ ذنك ٚغت أٌ ٚزسكص اْزًبو رهك اندٔل ؽٕل ثُبا ٔركٕ ٍٚزأض انًبل انجرس٘
( انهٛهخ ٔظًٛسْٔ ) 1654 ،را ٚزطهت يغبثٓخ انًركالد ٔانًعٕقبد انز ٙرقٕض عًهٛخ انزطٕز ٔانر٘
 ٚزقس انٗ قبعدح يعهٕيبرٛخ شبيهخ ؽدٚضخ ٔيزاصصخ (انزقسٚس انعُٕ٘ نهزًُٛخ انصزاعٛخ انعسثٛخ )1664 ،
ٔاٌ يب ًٛٚص ان ًغزًع انًزقدو ْٕ قدزرّ عهٗ اغال غبقبد األسادِ ٔرًُٛخ قدزارٓى ٔرًكُٓى يٍ االظزاداو
االيضم نهًٕازد االقزصبدٚخ انًزبؽخ نزؾقٛق انًصٚد يٍ االَزبط ٔانزطٕز يٍ خالل رصٔٚدْى ثبنزطٕزاد
انعهًٛخ انؾدٚضخ نًب نٓب يٍ اًْٛخ كجٛسح أل ٙانزًُٛخ انجرسٚخ (انغجٕز٘ ٔ )2000 ،اٌ اغهت انًركالد
انجٛئٛخ انؾبنٛخ َْ ٙزٛغخ انزصس غٛس انًقجٕل نالَعبٌ يًب ٚزعجت أل ٙانزهٕس انجٛئ( ٙؽع)2000 ، ٍٛ
نقد أصجؾذ ؽٛبح االَعبٌ ٔؽعبزرّ رعزًد كهٛب ً عهٗ ثٛئزّ ٔيب رؾزٕ ّٚيٍ يصبدز غجٛعٛخ نرنك َغد اٌ
اْزًبو االَعبٌ ثبنًؾبأل خ عهٗ انجٛئخ ٚسعع انٗ عصٕز قدًٚخ ؽٛش َغد شٕاْد ٔدال م عهٗ ذنك ألٙ
انؾعبزر ٍٛانًصسٚخ ٔانجبثهٛخ ( عجٛد  ) 2000،نقد عهجذ انزطٕزاد انعهًٛخ ٔانزقُٛخ انؾدٚضخ يعٓب
يابغس شدٚدح انزؤصٛس عهٗ انجٛئخ ٔكبٌ نٓرا انزطٕز اصس كجٛس أل ٙؽٛبح االَعبٌ ٔاظبنٛت ر كٛسِ ٔراطٛطّ
نهًعزقجم ،ألهقد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربزٚخ رعهى انجؾش 1111 / 1 / 11
ربزٚخ قجٕل انُرس 1112 / 0 / 1
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كبٌ انزٕاشٌ انجٛئ ٙقب ًب ً ث ٍٛاالَعبٌ ٔانجٛئخ ؽزٗ ثداٚخ انقسٌ انزبظع عرسٔ ،نى ٚكدٍ ُْدبو ٔعدٕد نًردكهخ
انزهٕس ثبنًقداز انؾبنٔ ٙيع َٓبٚخ انقسٌ انزبظع عردس ٓدس انزهدٕس ٔاشداد ؽغًدّ ثبرعدبا َردبغ االَعدبٌ،
َٔ سا نهًُٕ انعكبَ ٙانعسٚع ٔانًكضف أل ٙانعبنى اصجؾذ عًهٛخ االَزبط انةرا  ٙانكبأل ٙنٓرا انعدد انعدكبَٙ
انعاى ايساً ظسٔزٚب ً نهةبٚخ  ،يًب ادٖ انٗ اٌ ٚعبزا االَعبٌ أل ٙرطٕٚس اظبنٛت انصزاعخ نصٚبدح االَزدبط
ألددٔ ٙؽدددح انًعددبؽخ ٔالعزًددبد عهددٗ االظددًدح انكًٛٛب ٛددخ انًعدَٛددخ انًعددبألخ نهزسثددخ نهؾ ددب عهددٗ خصددٕثزٓب
ٔاظزاداو انًجٛداد انؾرسٚخ ٔان طسٚخ ٔانجكزٛسٚدخ نزالألد ٙاٜصدبز انعدبزح نٓدرِ اٜألدبد عهدٗ َٕعٛدخ ٔكًٛدخ
انًؾصٕل ( انصؾب ْٔ ) 2004 ،را ثدٔزِ َزظ عُّ ٕٓز إَاا عدٚدح يٍ انؾردساد ان زبكدخ كدبٌ يدٍ
انعسٔز٘ يٕاعٓزٓدب نهؾ دب عهدٗ انضدسٔح انصزاعٛدخ ٔ ،قدد ردى ذندك ثبظدزاداو انًجٛدداد ؽزدٗ ٔصدهذ اندٗ
دزعخ اإلديبٌ ندٖ انًصازا يًب َرؤ عُّ يركالد ثٛئٛخ الؽصس نٓب ألعالً عٍ ثقبا انًجٛداد ثعد انًعبيهدخ
ثٕٛو ٔاؽد ثقدز  % 11 - 11يٍ انكًٛخ انًعزاديخ ثبنًكبألؾخ ٔانز ٙادد ثدٔزْب انٗ االصبثخ ثبليساض
ٔٔ ،ألقب ً نزقبزٚس يُ ًخ انصؾخ انعبنًٛخ ( ) Whoرج ٍٛازر با يعدالد االصبثخ ثعسغبٌ انقٕندٌٕ ٔانًعددح
أل ٙانقسٌ انعرس ٍٚثُعجخ كجٛسح أل ٙاندٔل انُبيٛخ ٔانًزقديدخ ٔانعدجت ألد ٙذندك ْدٕ غدراا انًعدزٓهك انًهدٕس
ثبنًجٛداد ( انصعت  )2000 ،كرنك اَزربز بْسح انزصؾس اذ  ٚقد انعبنى ؽٕان 27 ٙيهٛدٌٕ ْكزدبز ظدُٕٚب ً
يٍ الزاظد ٙنزصدجؼ صدؾساا رٓددد االزض ٔانعدكبٌ َزٛغدخ االظدزةالل غٛدس انسشدٛد اندر٘ رعسظدذ نٓدب
انًساعٔ ٙانر٘ ٚزًضدم ثدبنسع ٙانغدب س ٔاقدزالا الشدغبز ٔانردغٛساد يدٍ اعدم انٕقدٕد ( انعًدس) 2012 ،
كددرنك ألَٓددبز ٔانجؾٛددساد ٔانًٛددبِ انغٕألٛددخ انزدد ٙنددى رددُظ يددٍ انزهددٕس يددٍ خددالل زيدد َ ٙبٚددبد انًصددبَع
ٔانًعزر ٛبد ٔالظًدح يًب ٚئد٘ انٗ رهٕس انًبا ( ثٕزاٌ ٔ )2003 ،غٛسْدب يدٍ اَدٕاا انزهدٕس ثًازهدف
يغبالد انؾٛبح ٔكم ذنك ٚعٕد انٗ َقد اندٕع ٙانجٛئد ٙثد ٍٛالألدساد ٔانًغزًعدبد ٔرصاٚدد انعدهٕكٛبد غٛدس
انًٕارٛخ نهجٛئخ ( انؾٛدز٘ ٔاخسٌٔ ٔ ) 1111 ،اٌ يٍ اثسش انؾهٕل نًركهخ انجٛئدخ ألد ٙاندٕغٍ انعسثدْ ٙدٕ
ٔظع اظزسارٛغٛبد رًُ ٙانٕع ٙانجٛئ ٙندٖ انعكبٌ ؽٛش ٚردكم ذندك %50يدٍ عٕايدم انؾ دب عهدٗ ثٛئدخ
َ  ٛخ ٔقدد أكددد دزاظدخ ألد ٙعبيعدخ انكٕٚدذ ثدؤٌ أًْٛدخ اندٕع ٙانجٛئدٚ ٙدؤر ٙألد ٙشٚدبدح االْزًدبو أإلَعدبَٙ
نهًؾبأل خ عهٗ انجٛئخ ٔ،ناهق صقبألخ ثٛئٛخ رعبعد عهٗ ؽًبٚدخ انجٛئدخ يدٍ اندديبز نزعدز ٛد يُدّ العٛدبل انقبديدخ
ٔنزؾقٛق ْرا انٕع ٙالثد أٌ رزعبٌٔ صالس عٓبد أل ٙرؾقٛقّ ْٔد ٙاندٔندخ ثؤعٓصرٓدب ٔانًغزًدع ثكبألدخ ْٛآردّ
ٔيئظعبرّ ٔالألساد ٔاٌ يعبع خ الَزبط ٔانصٚبدح اإلَزبعٛدخ األدصد يردكالد عدٚددح ٚزًضدم يع ًٓدب ألدٙ
ردْٕز انًٕازد انطجٛعٛخ يٍ ازض شزاعٛخ ٔيٛبِ ألعال عٍ الظساز ثبنجٛئخ ٔصؾخ اإلَعبٌ ٔ ،قد عدص٘
ذنك ثصٕزح ز ٛعخ انٗ ألظبنٛت انز ٙاظزاديذ نزؾقٛق ْرا انٓد ٔكبَذ يجُٛخ عهدٗ االظدزاداو انًكضدف
ٔغٛددس انسشددٛد نزهددك انًددٕازد  ،ألعددال عددٍ االعزً دبد انكجٛددس عهددٗ يدددخالد يصددُعخ يددٍ اظددًدح ٔيجٛددداد
ْٕٔزيَٕبد (انًعقم  )2003 ،اذ الثد يٍ خهق كبدز شزاعًٚ ٙزهك انًعهٕيبد ٔانًعدبز انجٛئٛدخ ؽدٕل
انزهددٕس انجٛئدد ٙرًكُددّ يددٍ اٚصددبنٓب انددٗ ان الؽددٔ ، ٍٛيددٍ ُْددب رجددسش أًْٛددخ رصٔٚددد انًددٕ  ٍٛانددصزاعٍٛٛ
ثبنًعبز انجٛئٛخ ْٔرا ٚعزهصو رؾدٚد االؽزٛبعدبد انًعسألٛدخ ؽدٕل انجٛئدخ نٛزعدُٗ نهغٓدبد انًعُٛدخ ثبنزددزٚت
ٔظع ثسايظ ردزٚجخ يزٕاألقخ يع اؽزٛبعبرٓى انًعسألٛدخ ندرا الثدد يدٍ انزعدس عهدٗ اؽزٛبعدبرٓى انًعسألٛدخ ألدٙ
يغبل انزهٕس انجٛئ ٙيًب دألع انجبؽضبٌ انٗ اعساا ْرِ اندزاظخ انز ٙرٓد انٗ رقدٚس يعزٕٖ انًعدبز نددٖ
انًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛأل ٙيؾبأل خ صالػ اند ٍٚؽٕل انزهٕس انجٛئد ٙؽٛدش أٌ ْدرِ اندزاظدخ رعدد ألٔندٗ يدٍ
َٕعٓب انز ٙرُبٔنذ انزهٕس انجٛئ ٙؽد عهى انجبؽضٔ ٍٛعًٕيب رؾبٔل اندزاظخ أإلعبثخ عٍ أنزعبإالد االرٛخ7
 يب يعزٕٖ يعبز انًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛأل ٙيؾبأل خ صالػ اند ٍٚأل ٙيغبل انزهٕس انجٛئ ٙ؟ يب أنعالقخ ث ٍٛيعزٕٖ يعبز انًٕ  ٍٛانصزاعٔ ٍٛٛث ٍٛكم يٍ انعٕايم انًعزقهخ انًدزٔظخ ؟أهذاف أنبحج
أٔال  -7رؾدٚد أنًعزٕٖ انًعسأل ٙنهًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛأل ٙيؾبأل خ صالػ اند ٍٚأل ٙكٛ ٛخ انًؾبأل خ عهٗ
انجٛئخ يٍ انزهٕس ٔٚزى رؾقٛق ْرا انٓد يٍ خالل 7
 -1رقدٚس انًعزٕٖ انًعسأل ٙنهًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛأل ٙانًغبالد الزثعخ ثركم عبو
 -1رسرٛت انًغبالد أنس ٛعخ نًعزٕٖ يعبز انًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛانًجؾٕصٍٛ
صبَٛب  -7رؾدٚد انعالقخ االزرجبغٛخ ث ٍٛيعزٕٖ يعبز انًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛانًجؾٕصٔ ٍٛكم يٍ انعٕايم
انًعزقهخ انًدزٔظخ ألرٛخ انعًس  ،انغُط  ،انًعزٕٖ انزعه ، ًٙٛأالخزصبش  ،ظُٕاد اناديخ  ،أنُرؤح
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انفزضيبث أألحصبئيت:
 -1ال رٕعد عالقخ ازرجبغ يعُٕٚخ ث ٍٛانًعزٕٖ انًعسأل ٙنهًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛأل ٙيؾبأل خ صالػ
اند ٍٚأل ٙيغبل انزهٕس انجٛئٔ ٙانعًس
 -1ال رٕعد عالقخ ازرجبغ يعُٕٚخ ث ٍٛانًعزٕٖ انًعسأل ٙنهًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛأل ٙيؾبأل خ
صالػ اند ٍٚأل ٙيغبل انزهٕس انجٛئ ٔ ٙانغُط
 -0ال رٕعد عالقخ ازرجبغ يعُٕٚخ ث ٍٛانًعزٕٖ انًعسأل ٙنهًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛأل ٙيؾبأل خ
صالػ اند ٍٚأل ٙيغبل انزهٕس انجٛئ ٔ ٙانًعزٕٖ انزعهًٙٛ
 -1ال رٕعد عالقخ ازرجبغ يعُٕٚخ ث ٍٛانًعزٕٖ انًعسأل ٙنهًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛأل ٙيؾبأل خ
صالػ اند ٍٚأل ٙيغبل انزهٕس انجٛئٔ ٔ ٙاالخزصبش
 -2ال رٕعد عالقخ ازرجبغ يعُٕٚخ ث ٍٛانًعزٕٖ انًعسأل ٙنهًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛأل ٙيؾبأل خ
صالػ اند ٍٚأل ٙيغبل انزهٕس انجٛئ ٔ ٙظُٕاد اناديخ
ال رٕعد عالقخ ازرجبغ يعُٕٚخ ث ٍٛانًعزٕٖ انًعسأل ٙنهًٕ  ٍٛاندصزاع ٍٛٛألد ٙيؾبأل دخ صدالػ اندد ٍٚألدٙ
يغبل انزهٕس انجٛئ ٔ ٙانُرؤح
انمىاد وطزائق انبحج
يغزًدع انجؾددش 7شدًم يغزًددع انجؾددش عًٛدع انًددٕ  ٍٛاندصزاع ٍٛٛانعددبيه ٍٛألدد ٙانردعت انصزاعٛددخ ٔانجددبن
عددْى 133يٕ ب شزاعٛب ٔثعد اظزجعبد عُٛخ االخزجبز ألٔند ٙانجبنةدخ  01يٕ دب شزاعٛدب ردى انؾصدٕل
عهٗ اعبثبد  112يٕ ب ٔذنك نعدو اكزًبل أإلعبثبد نالظزًبزاد انًزجقٛخ
اعدداد أداح عًدع انجٛبَددبد  -7اعزًددد اظدزًبزح أالظددزجٛبٌ كٕظدٛهخ نغًدع انجٛبَددبد يدٍ انًجؾدٕصٔ ، ٍٛكددرنك
أعزًد االخزٛبز يٍ يزعدد نًال ًخ ْرا انُٕا نهجؾش ٔنةسض رؾقٛق أْدا انجؾش أعدد اظزًبزح اظزجٛبٌ
يئن خ يٍ عصأ ٍٚأظبظ-7 ْٙ ٍٛٛ
انغصا ألٔل  7انعٕايم انًعزقهخ ٔ -7قدد رعدًٍ عدددا يدٍ الظدئهخ رزعهدق ثبنعٕايدم ذاد انعالقدخ ثبنًعدزٕٖ
انًعسأل ٙنهًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛأل ٙيؾبأل خ صالػ اند ٍٚأل ٙكٛ ٛخ انًؾبأل خ عهدٗ انجٛئدخ يدٍ انزهدٕس ْٔدٙ
انعًس  ،انغُط  ،انًعزٕٖ انزعه ، ًٙٛأالخزصبش  ،ظُٕاد اناديخ  ،أنُرؤح
قيبص انمتغيزاث انمستقهت
-1انعًس  7رى قٛبض ْرا انًزةٛس ثعدد ظُٕاد عًس انًجؾٕس ٔقذ عًع انجٛبَبد
 -1انغُط  7رى قٛبض ْرا انًزةٛس ٔألق انًعزٕٚبد ألرٛخ ذكس  ،أَضٗ ٔخصصذ نٓب انقٛى انسقًٛخ االرٛخ
 1’1عهٗ انزٕانٙ
-0انًعزٕٖ انزعه 7 ًٙٛرى قٛبض ْرا انًزةٛس ٔألق انًعزٕٚبد ألرٛخ اعدادٚخ شزاعخ  ،يعٓد شزاعخ  ،كهٛخ
شزاعخ  ،شٓبدح عهٛب شزاعخ ٔ ،خصصذ نٓى انقٛى انسقًٛخ ألرٛخ  1،0،1،1عهٗ انزٕانٙ
-1االخزصبش 7رى قٛبظّ ثزصُٛف انًجؾٕص ٍٛانٗ  11اخزصبصبد ٔقبٚخ َجبد  ،يؾبصٛم ؽقهٛخ  ،ازشبد
شزاع ، ٙيكُُخ شزاعٛخ  ،صسٔح ؽٕٛاَٛخ  ،اقزصبد شزاع ، ٙصُبعبد غرا ٛخ  ،رسثخ  ،ثعزُخ ،
غبثبد ٔخصصذ نٓب انقٛى انسقًٛخ انزبنٛخ ٔ 1،1،0،1،2،3،4،5،6،11عهٗ انزٕانٙ
-2عدد ظُٕاد اناديخ ٔ 7رى ؽعبثٓب ثعدد انعُٕاد انز ٙأيعبْب انًجؾٕس أل ٙاناديخ نؾ ٍٛعًع انجٛبَبد
-3انُرؤح 7رى قٛبض ْرا انًزةٛس ٔألق انًعزٕٚبد انزبنٛخ زٚف  ،ؽعس  ،خصصذ نٓب قٛى زقًٛخ ٔ 1،1عهٗ
انزٕانٙ
ٔثعد االَزٓبا يٍ عًع انجٛبَبد رى ر سٚةٓب ٔرجٕٚجٓب ٔاظزاديذ عدد يٍ انٕظب م اإلؽصب ٛخ أل ٙرؾهٛهٓب
أًْٓب  7انًدٖ  ،غٕل ان ئخ  ،انزٕشٚع انزكساز٘ ٔانُعت انًئٕٚخ  ،يعبدنخ االزرجبغ انجعٛػ
ثٛسظٌٕ ،يعبدنخ ظجٛس يبٌ ثسأٌ
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أنغصا انضبَ 7 ٙاخزجبز انعهٕو انًعسأل 7 ٙلعم اخزٛبز انعهٕو انًعسأل ٙنهًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛأل ٙكٛ ٛخ
انًؾبأل خ عهٗ انجٛئخ يٍ انزهٕس نهًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛأل ٙيؾبأل خ صالػ اند ٍٚرى اعزًبد اناطٕاد
انزبنٛخ-7
* ألْدا انعهٕكٛخ  7اٌ الْدا انعهٕكٛخ انعبيخ ْ ٙانزةٛٛساد انًساد اؽداصٓب أل ٙانًعزٕٖ انًعسألٙ
نهًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛأل ٙيغبل كٛ ٛخ انًؾبأل خ عهٗ انجٛئخ يٍ انزهٕس  ْٙٔ ،أإلغبز انعبو انر٘ رسٚد
رؾقٛقّ انًئظعبد انعهًٛخ انجؾضٛخ انصزاعٛخ ْٔ ،رِ انزةٛساد ُٚجة ٙرسعًزٓب انٗ أْدا ظهٕكٛخ ًٚكٍ
قٛبظٓب نزؾدٚد انزةٛٛساد انًعسألٛخ انًساد اؽداصٓب ندٖ انًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛانًجؾٕصٍٛ
* اعداد أالخزجبز انًعسأل 7 ٙقبو انجبؽضبٌ ثبالغالا عهٗ انًصبدز انعهًٛخ ٔانُرساد أإلزشبدٚخ ٔالدثٛبد
انًزاصصخ أل ٙكٛ ٛخ انًؾبأل خ عهٗ انجٛئخ يٍ انزهٕس ٔرى ألخر ٔاالظزسشبد ثآزاا اناجساا ٔانًازصٍٛ
أل ٙالقعبو انعهًٛخ ذاد انعالقخ ثًٕظٕا انجؾش نزؾدٚد انًغبالد انس ٛعخ نًٕظٕا انجؾش ٔلعداد
الظئهخ ألخزجبزٚخ أنًزعهقخ ثًٕظٕا انجؾش
اعداد أظئهخ ألخزجبز  7ثعد االغالا عهٗ انًصبدز انعهًٛخ ٔاظزربزح اناجساا  ،قبو انجبؽضبٌ ثزؾدٚد ألقساد
كم يغبل يٍ يغبالد اندزاظخ ثبنزٕاألق يع ألْدا انعهٕكٛخ انعهٛب ٔثه عدد ألْدا انعهٕكٛخ ْ 11دألب ً
ٔرى يُٓب اظزُجبغ 11ظئاالً اخزجبزٚبًٔ ،ثرنك أصجؾذ أظئهخ أالخزجبز الٔنٔ ٙأْداألٓب انعهٕكٛخ كًب ألٙ
انغدٔل()1
انجذول  .1انمىاصفبث.
الْدا

انعهٕكٛخ

ٔؽداد انًؾزٕٖ

انًعسألخ

أن ٓى

ألًْٛخ
انزطجٛق
انُعجٛخ نهٕؽدح

عدد ان قساد

رهٕس انٕٓاا

2

0

1

11

11

رهٕس انًبا

1

0

0

11

11

رهٕس انزسثخ

0

2

1

11

11

رهٕس انًجٛداد

0

1

2

15

11

03

03

15

111

12

12

11

الًْٛخ انُعجٛخ نألْدا
عدد ان قساد

انعهٕكٛخ

11

انصدددد ان دددبْس٘  7ردددى عدددسض اظدددزًبزح الظدددزجٛبٌ ٔاالْددددا انعدددهٕكٛخ عهدددٗ يغًٕعدددخ يدددٍ االظدددبررح
انًازص ٍٛأل ٙقعى االزشبد انصزاعٔ ٙذندك نهزعدس عهدٗ يددٖ رؾقٛدق اظدزًبزح االظدزجٛبٌ نالْددا انزدٙ
اعدددد يددٍ اعهٓددب يددٍ ؽ ٛدش َددٕا ان قددساد ٔأظددهٕة كزبثزٓددب ٔيدددٖ ٔظددٕؽٓب ٔدقددخ كزبثزٓددب ٔ ،رددى اعددساا
انزعدٚالد انالشيخ ٔألقب ً نٓرِ االزاا
صد انًؾزٕٖ  7رى انزؾقق يُّ يٍ خدالل عدسض اظدزًبزح االظدزجٛبٌ عهدٗ االظدبررح انًازصد ٍٛألد ٙكهٛدخ
انعهٕو  ،كهٛخ انصزاعخ  ،قعى انٕقبٚخ ٔقعى انزسثخ ٔذنك يٍ اعم رؾدٚد يغبالد انجؾش ٔرؾدٚد اندزعخ نكدم
يغبل يٍ انًغبالد ٔكم ألقسح يٍ ألقساد ألخزجبز ٔقد أ ٓسد انُزب ظ ظسٔزح اعدساا ثعدط انزعددٚالد
انجعٛطخ نجعط ان قساد ٔرى اعساإْب ٔألق ازاا اناجساا
االخزجددبز االٔندد 7 ٙثعددد اكزًددبل اظددزًبزح أالظددزجٛبٌ ثرددكهٓب ألٔندد ، ٙرددى اعددساا اخزجددبز أٔندد ٙنٓددب  ،ؽٛددش
اخزٛسد عُٛخ عرٕا ٛخ يٍ انًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛأل ٙيدٚسٚخ شزاعخ صالػ اند ٍٚثؾغى  01يجؾٕصدب ٔنعددو
اكزًبل انعدد ألقد اظزع ٍٛثرعجخ شزاعخ ركسٚذ ٔ ،انز ٙرى اظزجعبدْب يٍ انعُٛخ انُٓب ٛخ ٔقد عًعذ ثٛبَبد
انعُٛخ االظزطالعٛخ خالل ان زسح 1111/2/11انٗ 1111 /2/01
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رؾهٛم ألقساد أالخزجبز 7رى اظزجعبد ان قسح زقى  11ثعجت ظعف صعٕثزٓب كًب رى أٚعب اظدزجعبد ان قدسح زقدى
06ثعجت ظعف قٕح انزًٛٛص ٔثرنك اصجؼ عدد ألقساد الخزجبز  11ألقسح اخزجبزّٚ
صجبد أالخزجبز  7اٌ صجبد أالخزجبز ٚعُ ٙالخزجدبز يٕصدٕ ثدّ ( ان دبْس ٔاخدسٌٔ ْٔ ) 1111 ،دٕ ٚعُدٙ
أٚعب أٌ أداح انجؾش رعط ٙانُزب ظ َ عٓب اذا يب أعٛدد رطجٛقٓدب عهدٗ ألألدساد اَ عدٓى ٔرؾدذ ان دسٔ َ عدٓب
( أثٕ ؽٕٚظ ٔ ) 1111 ،رى ؽعدبثّ ثطسٚقدخ انزغص دخ انُصد ٛخ ْٔد ٙغسٚقدخ نقٛدبض االرعدب اندداخه ، ٙألجعدد
رغص خ الخزجبز انٗ َص  ( ٍٛألقساد ألسدٚخ ٔألقساد شٔعٛخ ) كًب عبا ألد ٙانعدبْٕكٔ )1661( ٙاظدزادو
يعبيم ازرجبغ ثٛسظٍ ٔرى ؽعبة الزرجبغ ث ٍٛان قساد ان سدٚخ ٔان قساد انصٔعٛخ ٔقدد ثهد صجدبد االخزجدبز
ٔ 1 51يعبيم انصالؽٛخ ٔ 1 56انر٘ ٚدل عهٗ اٌ ان قساد عٛدح
اننتبئج وانمنبقشت
أالً 7رؾدٚد انًعزٕٖ انًعسألد ٙنهًدٕ  ٍٛاندصزاع ٍٛٛألد ٙيؾبأل دخ صدالػ اندد ٍٚألد ٙكٛ ٛدخ انًؾبأل دخ عهدٗ
انجٛئخ يٍ انزهٕس ٔٚزى رؾقٛق ْرا انٓد يٍ خالل الر7 ٙ
أ -رقدددٚس انًعددزٕٖ انًعسألدد ٙنهًددٕ  ٍٛانددصزاع ٍٛٛألدد ٙانًغددبالد الزثعددخ ثرددكم عددبو  7رددى قٛددبض يعددزٕٖ
يعبز انًجؾٕص ٍٛأل ٙيغبالد كٛ ٛخ انًؾبأل خ عهٗ انجٛئخ يٍ انزهٕس ثغًع انقٛى انسقًٛخ انز ٙؽصم عهٓٛب
انًجؾٕس يٍ اعبثبرّ انصؾٛؾخ عهٗ ألقساد الخزجبز انز ٙرزعًٍ انًعبز الظبظدٛخ ألد ٙكٛ ٛدخ انًؾبأل دخ
عهٗ انجٛئخ يٍ انزهدٕس ٔقدد ا ٓدسد انُزدب ظ اٌ اعهدٗ قًٛدخ زقًٛدخ ؽصدم عهٓٛدب انًجؾدٕص ٍٛعهدٗ ألقدساد
يغبالد كٛ ٛخ انًؾبأل خ عهٗ انجٛئخ يٍ انزهٕس ( )61دزعدخ ٔ ،ادَدٗ قًٛدخ ٔ 01ثًزٕظدػ يقددازح 24 121
قًٛخ زقًٛخ ٔرى رٕشٚع انًجؾٕص ٍٛعهٗ صالس ألئبد نهًعزٕٖ انًعسأل ٙثبالعزًبد عهٗ انًدٖ ٔغٕل ان ئدخ ،
ٔكًب يٕظؼ أل ٙانغدٔل ()1
انجذول  .2تىسيع انمبحىحين وفقب ً نمستىي معبرفهم في مجبالث كيفيت انمحبفظت عهً انبيئت من انتهىث.
يزٕظػ انقٛى انسقًٛخ
%
انعدد
ان ئبد
11 121
0 145
1 111
يُا ط ()21-01
يزٕظػ ()40-20

14 111

11 536

33 114

عبل ( -41ألؤكضس)

31 111

22 321

42 415

انًغًٕا

112 111

111 111

ٚزج ٍٛيٍ انغدٔل ( )1اٌ َعجخ  0 145يٍ انًجؾٕصٚ ٍٛقعٌٕ ظًٍ ألئخ انًعزٕٖ انًعسأل ٙانًُا ط
ٔثًزٕظػ يقدازح  11 12قًٛخ زقًٛخ ٔاٌ  11 536يُٓى ظًٍ ألئخ انًعزٕٖ انًعسأل ٙانًزٕظػ
ٔثًزٕظػ يقدازح ٔ 33 114اٌ  22 321يُٓى رقع ظًٍ ألئخ انًعزٕٖ انًعسأل ٙانعبنٚٔ ٙزعؼ يٍ ذنك
اٌ غبنجٛخ انًجؾٕص ٍٛكبٌ يعزٕاْى انًعسأل ٙأل ٙيغبل انًؾبأل خ عهٗ انجٛئخ يٍ انزهٕس يزٕظػ ٔاٌ ألئزٙ
انًعسألخ انًزٕظطخ ٔانعبنٛخ شكهزب َعجخ  %63 211يٍ انًغًٕا انكه ٙنهًجؾٕصٔ ٍٛزثًب ٚسعع ظجت ذنك
انٗ اْزًبو انًجؾٕص ٍٛثًٕظٕا انًؾبأل خ عهٗ انجٛئخ ٔيزبثعخ ثًب ْٕ عدٚد ثبظزًساز
أ -رسرٛت انًغبالد انس ٛعخ نًعزٕٖ يعبز انًجؾٕص ٍٛيٍ انًٕ  ٍٛانصزاع7 ٍٛٛ
أ ٓسد َزب ظ انجؾش اٌ يعزٕٖ يعبز انًجؾٕص ٍٛأل ٙكم يغبل يٍ انًغبالد الزثعخ كبَذ ٔألق
الٔنٕٚبد الرٛخ كًب يٕظؼ أل ٙانغدٔل ()0
 -1يغبل رهٕس انًبا  7ثه انٕشٌ انًئٕ٘ نًعزٕٖ يعبز انًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛانًجؾٕص ٍٛألْ ٙرا انًغبل
%51 161
 -1يغبل رهٕس انٕٓاا  7ثه انٕشٌ انًئٕ٘ نًعزٕٖ يعبز انًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛانًجؾٕص ٍٛألْ ٙرا
انًغبل %42 321
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انًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛانًجؾٕص ٍٛألْ ٙرا

 -0يغبل انزهٕس ثبنًجٛداد  7ثه انٕشٌ انًئٕ٘ نًعزٕٖ يعبز
انًغبل %41 312

انًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛانًجؾٕص ٍٛألْ ٙرا

 -1يغبل رهٕس انزسثخ  7ثه انٕشٌ انًئٕ٘ نًعزٕٖ يعبز
انًغبل %30 033
الجذول  . 3مستىي معبرف انمىظفين انشراعيين في كم مجبل من انمجبالث انمتعهقت بكيفيت
انمحبفظت عهً انبيئت من انتهىث.
انًغبل

انًزٕظػ انؾعبثٙ
نًعزٕٖ انًعبز

اندزعخ انقصٕٖ
نهًغبل

انٕشٌ انًئٕ٘
نهًغبل

انسرجخ

رهٕس انًبا

11 040

12 111

51 161

1

رهٕس انٕٓاا

15 610

12 111

42 321

1

انزهٕس ثبنًجٛداد

16 111

13 111

41 312

0

رهٕس انزسثخ

12 115

11 111

30 033

1

ٚزعؼ يٍ انغدٔل ( )0اٌ يغبل رهٕس انًبا قد أؽسش انًسرجخ االٔنٗ نًعزٕٖ يعبز انًٕ ٍٛ
انصزاع ٍٛٛانًجؾٕصٔ ٍٛقد رعصٖ ْرح انُزٛغخ انٗ ٔع ٙانًجؾٕص ٍٛثؤًْٛخ انًٛبِ انُ  ٛخ أل ٙانؾٛبح ٔغس
رعقٛى انًٛبِ ايب انًغبل انر٘ اؽسش انًسرجخ انضبَٛخ ألٕٓ يغبل رهٕس انٕٓاا ٔقد ٚعٕد انعجت انٗ ٔعٙ
انًجؾٕص ٍٛثًابغس اظزُرب انٕٓاا انًهٕس ثبلثاسح ٔانةبشاد انعبيخ ايب انًغبل انر٘ اؽسش انًسرجخ
انضبنضخ ألٕٓ يغبل انزهٕس ثبنًجٛداد ٔقد ٚعٕد انعجت انٗ ٔعٕد ثعط انٕع ٙثًابغس ٔاظساز انزساكٛص
انعبنٛخ نهًجٛداد ٔاَزقبنٓب ثبنعهعهخ انةرا ٛخ انٗ االَعبٌ ايب انًغبل انر٘ َبل انًسرجخ االخٛسح ألٕٓ يغبل
رهٕس انزسثخ ٔرعصٖ ْرح انُزٛغخ انٗ قهخ انًعهٕيبد ألْ ٙرا انًغبل
صبَٛب ً  - 7رؾدٚد انعالقخ االزرجبغٛخ ث ٍٛيعزٕٖ يعبز انًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛانًجؾٕصٔ ٍٛكم يٍ انًزةٛساد
انًعزقهخ ألرٛخ انعًس  ،انغُط  ،انًعزٕٖ انزعه ، ًٙٛاالخزصبش  ،ظُٕاد اناديخ  ،انُرؤح
-1انعًس  7نقد ٓس اٌ اعهٗ عًس نهًجؾٕص 33 ٍٛظُخ ٔاقم عًس  16ظُخ ٔثًزٕظػ يقدازح 11 23ظُخ
ٔقد رى رٕشٚع انًجؾٕص ٍٛانٗ صالس ألئبد ٔألقب ً نٓرا انًزةٛس  ،كًب ْٕ يٕظؼ أل ٙانغدٔل ()1
انجذول  . 4اعذاد ونسب انمبحىحين وفقب ً نفئبث انعمز .
ان ئبد انعًسٚخ (ظُخ)

انعدد

انزكساز
انًئٕ٘ %

01-16

00

15 411

04 211

21-02

13

11 111

15 011

33-21

03

01 011

00 031

انًغًٕا

112

111 111

االَؾسا

يزٕظػ يعزٕٖ يعبيم االزرجبغ
 rظجٛسيبٌ
انًعبز

انًعٛبز٘ = 11 112

-1 060

) )tانًؾعٕثخ

-1 211

انًزٕظػ انؾعبث11 23 =ٙ
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ٚزج ٍٛيٍ انغدٔل ( )1اٌ َعجخ  %11يٍ انًجؾٕص ٍٛرقع ظًٍ ان ئخ انعًسٚخ انضبَٛخ 21-02ظُخ ٔاٌ
ان ئددخ انعًسٚددخ االٔنددٗ 01-16ظددُخ يعددزٕاْى انًعسألدد ٙاعهددٗ يقبزَددخ ثبن ئددبد االخددسٖ ٔاٌ يزٕظددػ قًٛددخ
انًعددزٕٖ انًعسألددٚ ٙقددم ثصٚددبدح اعًددبز انًجؾددٕصٔ ٍٛإلٚغددبد انعالقددخ االزرجبغٛددخ ثدد ٍٛيعددزٕٖ يعددبز
انًجؾٕصٔ ٍٛانعًس رى اظزاداو يعبيم ازرجبغ ثٛسظٌٕ ٔانر٘ ثهةذ قًٛزّ  ْٙٔ -1 060قًٛدخ يعُٕٚدخ عهدٗ
يعزٕٖ يعُٕٚخ ٔ 1 11ثرنك َسألط ألسظٛخ انجؾش انز ٙرُ عهٗ (عدو ٔعٕد عالقخ ازرجبغ يعُٕٚخ ثٍٛ
يعزٕٖ يعبز انًجؾٕصٔ ٍٛانعًس ) ٔٚعصٖ ذنك انٗ اٌ انًجؾدٕص ٍٛذٔ٘ االعًدبز ٚ 01 -16عدعٌٕ دا ًدب ً
نهؾصٕل عهٗ انًعهٕيبد انز ٙرا انزهٕس انجٛئٙ
 -1انغُط  7رى رٕشٚع انًجؾٕص ٍٛعهٗ ألئزٔ ٍٛألقب ً نٓرا انًزةٛس كًب ْٕ يٕظؼ أل ٙانغدٔل ()2
انجذول
انغُط

انعدد

65
ذكس
14
اَضٗ
112
انًغًٕا
ألَؾسا انًعٛبز٘ = 1 023

 .5تىسيع انمبحىحين عهً فئبث وفقب ً نهذا انمتغيز .
يعبيم االزرجبغ
يزٕظػ يعزٕٖ
انزكساز
 rظجٛسيبٌ
انًعبز
انًئٕ٘%
40 11
52 11
41 31
11 46
-1 120
111

))t
انًؾعٕثخ
1 115

ٚزج ٍٛيٍ انغدٔل ( ) 2ازر با َعجخ انركٕز ثبنُعجخ نألَبس ٔ ،زثًب ٚعٕد انعجت أل ٙذنك انٗ اَزربز
انزعهٛى ث ٍٛانركٕز اكضس يٍ الَبس ٔ ،إلٚغبد انعالقخ االزرجبغٛخ ث ٍٛانًعزٕٖ انًعسأل ٙنهًجؾٕصٍٛ
ٔانغُط ،رى اظزاداو ازرجبغ انسرت (نعجٛسيبٌ) انر٘ ثهةذ قًٛزّ  ْٙٔ -1 20قًٛخ غٛس يعُٕٚخ ا٘ اَّ
الرٕعد عالقخ ازرجبغ يعُٕٚخ ث ٍٛانًزةٛسٔ ٍٚثرنك َقجم ألسظٛخ انجؾش انز ٙرُ عهٗ عدو ٔعٕد عالقخ
ازرجبغ يعُٕٚخ ث ٍٛانًعزٕٖ انًعسأل ٙنهًجؾٕصٔ ٍٛانغُط ْٔرا ٚعُ ٙاٌ انًجؾٕص ٍٛالٚازه ٌٕ أل ٙيعزٕٖ
يعبزألٓى ثبخزال انغُط  ،ا٘ اٌ يعزٕٖ انًعبز الٚازهف ثبنُعجخ نهركٕز أ الَبس
 -0انًعزٕٖ انزعهٕٚ 7 ًٙٛظؼ انغدٔل ( )3رٕشٚع انًجؾٕص ٍٛعهٗ ألئبد ٔألقب ً نٓرا انًزةٛس
انجذول  .6تىسيع انمبحىحين عهً فئبث وفقب ً نهمستىي انتعهيمي.
يزٕظػ يعزٕٖ  Rيعبيم ))tانًؾعٕثخ
%
انعدد
ألئبد انًعزٕٖ انزعهًٙٛ
االزرجبغ
انًعبز
ظجٛسيبٌ
36 111
11
11
اعدادٚخ شزاعخ
33 111
11
13
يعٓد شزاعخ
1 014
1 110
43 111
31
41
كهٛخ شزاعخ
43 111
0
1
شٓبدح عهٛب شزاعخ
111
112
انًغًٕا
ألَؾسا انًعٛبز٘ = 1 531
ٚزج ٍٛيٍ انغدٔل ( )3اٌ َعجخ  %11يٍ انًجؾٕص ٍٛخسٚغٕ اعدادٚخ شزاعخ ثًزٕظػ ؽعبثٙ
نًعزٕٖ انًعبز  36 11دزعخ َٔعجخ  %11خسٚغٕ انًعٓد انصزاعٔ ٙثًزٕظػ ؽعبث ٙنًعزٕٖ
انًعبز  33 11دزعخ ٔاٌ َعجخ  % 31خسٚغٕ كهٛخ انصزاعخ ٔثًزٕظػ ؽعبث ٙنًعزٕٖ يعبزألٓى
 43 11دزعخ ٔاٌ َعجخ %0ؽبصهٌٕ عهٗ شٓبدح عهٛب شزاعٛخ ٔثًزٕظػ ؽعبث ٙنًعزٕٖ يعبزألٓى
 43 11دزعخ ٔ ،لٚغبد انعالقخ االزرجبغٛخ ث ٍٛانًعزٕٖ انًعسألٔ ٙانًعزٕٖ انزعه ًٙٛرى اظزاداو يعبيم
ازرجبغ انسرت (نعجٛسيبٌ) ٔانر٘ ثهةذ قًٛزّ  ْٙٔ 1 110قًٛخ غٛس يعُٕٚخ ا٘ اَّ ال رٕعد عالقخ ازرجبغ
عهٗ (عدو ٔعٕد عالقخ ازرجبغٛخ ثٍٛ
يعُٕٚخ ث ٍٛانًزةٛسٔ ٍٚثرنك َقجم ألسظٛخ انجؾش انز ٙرُ
انًعزٕٖ انًعسألٔ ٙانًعزٕٖ انزعهْٔ ًٙٛرح انُزٛغخ الرز ق يع دزاظخ انؾجبل ٔاخسٌٔ (ٔ )1113رز ق يع
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انرسثبٔ٘ (ٔ )1115قد ٚعصٖ انعجت انٗ اٌ انًُبْظ اندزاظٛخ نهاسٚغ ٍٛراهٕ يٍ انًٕاظٛع انجٛئٛخ ٔاٌ
يٕظٕا انزهٕس انجٛئ ٙيٍ انًٕاظٛع انؾدٚضخ نرا ألبٌ انًعزٕٖ انًعسأل ٙنٛط نّ عالقخ ثبنًعزٕٖ انزعهًٙٛ
 -1االخزصبش ٕٚ7ظؼ انغدٔل ( )4رٕشٚع انًجؾٕصٔ ٍٛألقب نهزاص
انجذول  .7تىسيع انمبحىحين عهً فئبث وفقب ً نهتخصص انعهمي.
))t
 rيعبيم
يزٕظػ يعزٕٖ
انزكساز
عدد
ألئبد
انًؾعٕثخ
االزرجبغ
انًعبز
انًئٕ٘ %
انًجؾٕصٍٛ
االخزصبش
ظجٛسيبٌ
43 111
11 451
14
ٔقبٚخ َجبد
40 111
15 131
11
يؾبصٛم ؽقهٛخ
35 111
14 061
11
ازشبد شزاعٙ
61 111
1 531
1
يكُُخ شزاعٛخ
42 111
15 131
11
صسٔح ؽٕٛاَٛخ
1 110
1 111
36 111
3 151
4
أقزصبد شزاعٙ
40 151
3 151
4
صُبعبد غرا ٛخ
43 151
3 151
4
رسثخ
41 361
11 011
10
ثعزُخ
56 111
1 531
1
غبثبد
111 111
112
انًغًٕا
الَؾسا انًعٛبز٘ = 1،360
ٔإلٚغبد انعالقخ االزرجبغٛخ ث ٍٛيعزٕٖ انًعبز ٔاإلخزصبش رى اظزاداو ازرجبغ انسرت
(نعجٛسيبٌ) ٔانر٘ ثهةذ قًٛزّ  ْٙٔ 1 111قًٛخ غٛس يعُٕٚخ ا٘ الرٕعد عالقخ ازرجبغ ث ٍٛانًزةٛسٍٚ
عهٗ (عدو ٔعٕد عالقخ ازرجبغ يعُٕٚخ ثٍ يعزٕٖ يعبز
ٔثرنك َقجم ألسظٛخ انجؾش انز ٙرُ
انًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛأل ٙانًؾبأل خ عهٗ انجٛئخ يٍ انزهٕس ٔيازهف االخزصبصبد )ٔ ،قد ٚعٕد انعجت انٗ
اٌ عًٛع االخزصبصبد رُقصٓب انًعبز ٔانًعهٕيبد عهٗ ؽد ظٕاا ٔانًُبْظ اندزاظٛخ أل ٙعًٛع القعبو
انصزاعٛخ الررزًم عهٗ يٕاظٛع را انزهٕس انجٛئٔ ٙنٛط نًعزٕٖ انًعبز ا٘ عالقخ ثبنزاص
 -2ظُٕاد اناديخ 7رى رٕشٚع انًجؾٕص ٍٛانٗ صالس ألئبد اظزُبداً انٗ انًدٖ ٔغٕل ان ئخ ٔكًب يٕظؼ ألٙ
انغدٔل ()5
انجذول  . 8تىسيع انمبحىحين عهً فئبث وفقب ً نعذد سنىاث انخذمت .
))t
يعبيم r
يزٕظػ يعزٕٖ
انزكساز
عدد انًجؾٕصٍٛ
ظُٕاد اناديخ
االزرجبغ انًؾعٕثخ
انًعبز
انًئٕ٘ %
ظجٛسيبٌ
14 111
21
31
قهٛهخ ()6-1
04 421
11
11
يزٕظطخ ()15-11
2 511
-1 151
25 601
14
01
غٕٚهخ ()15-16
انًغًٕا
الَؾسا

112

111
انًزٕظػ انؾعبث12 10 = ٙ

انًعٛبز٘ = 11 211

ٚزجدد ٍٛيددٍ انغدددٔل اعددالِ اٌ َعددجخ انًجؾددٕص ٍٛذٔ٘ اناديددخ انقهٛهددخ قددد ثهد ٔ %21ثًزٕظددػ ؽعددبثٙ
 14 11دزعخ َٔعجخ انًجؾٕص ٍٛيٍ ان ئدخ انضبَٛدخ ذٔ٘ اناجدسح انًزٕظدطخ قدد ثهد ٔ %11ثًزٕظدػ ؽعدبثٙ
ٔ 04 42ان ئخ انطٕٚم اناديخ ثهةذ َعجزٓب ٔ %14ثًزٕظػ ؽعدبثٔ 25 60ٙلٚغدبد انعالقدخ االزرجبغٛدخ
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ث ٍٛيعزٕٖ يعبز انًجؾٕصٔ ٍٛعدد ظُٕاد اناديخ اظزادو يعبيم االزرجبغ (ثٛسظٌٕ ) انر٘ ثهةذ قًٛزّ
 ْٙٔ -1 151قًٛخ يعُٕٚخ ا٘ رٕعد عالقخ ازرجبغ ث ٍٛيزةٛسٔ ٍٚثرنك َسألط ألسظٛخ انجؾش انزد ٙردُ
عهٗ اَّ الرٕعد عالقخ ازرجبغ يعُٕٚخ ث ٍٛعدد ظُٕاد اناديخ ٔانًعزٕٖ انًعسألْٔ ٙدرِ انُزٛغدخ رز دق يدع
دزاظخ انُبصس (ٔ ،)1111قد ٚعصٖ ذنك انٗ أٌ ظدُٕاد خديدخ انًجؾدٕصْ ٍٛد ٙألد ٙيغدبل انصزاعدخ ٔندٛط
أل ٙيغبل انجٛئخ
ً
 -3انُرؤح 7رى رٕشٚع انًجؾٕصٔ ٍٛألقب نهُرؤح انٗ ألئز ٍٛكًب أل ٙانغدٔل ()6
انجذول  . 9تىسيع انمبحىحين عهً فئبث وفقب ً نهنشأة .
))t
 rيعبيم
يزٕظػ يعزٕٖ
انزكساز
عدد انًجؾٕصٍٛ
ألئبد انُرؤح
االزرجبغ انًؾعٕثخ
انًعبز
انًئٕ٘ %
ظجٛسيبٌ
11 111
10 141
21
زٙ ٚ
1 161
1 111
11 141
23 211
32
ؽعس٘
انًغًٕا

112

111 111

الَؾسا انًعٛبز٘ = 1 165
يٍ انغدٔل (ٚ )6زج ٍٛاٌ َعجخ  %10 14يٍ انًجؾٕصٚ ٍٛقعٌٕ ظًٍ انُرؤح انسٛ ٚخ ٔثًزٕظػ
ؽعبث ٙنًعزٕٖ انًعبز  11 11دزعخ ٔاٌ َعجخ  %23 21يٍ انًجؾٕصٚ ٍٛقعٌٕ ظًٍ انُرؤح
انؾعسٚخ ٔثًزٕظػ ؽعبث ٙيقدازِ ٔ 11 14يٍ خالل اظزاداو يعبيم االزرجبغ (نعجٛسيبٌ) انر٘ ثهةذ
قًٛزّ  ْٙٔ 1 111قًٛخ غٛس يعُٕٚخ ا٘ الرٕعد عالقخ ازرجبغ ث ٍٛانًزةٛسٔ ٍٚثرنك َقجم ألسظٛخ انجؾش
انز ٙرُ عهٗ عدو ٔعٕد عالقخ ازرجبغ يعُٕٚخ ٔرعصٖ ْرح انُزٛغخ انٗ اٌ ظكبٌ انؾعس ٔانسٚف
ًٚزهكٌٕ انًعبز َ عٓب ألًٛب ٚا انزهٕس انجٛئٙ
االستنتبجبث :
 )1أ ٓسد انُزب ظ اٌ يغبل رهٕس انٕٓاا اؽسش انًسرجخ االٔنٗ أل ٙانًعزٕٖ انًعسأل ٙنهًجؾٕصَٔ ٍٛعزُزظ
يٍ ذنك ٔعٕد ٔع ٙندٖ انًجؾٕص ٍٛثؤًْٛخ انًٛبِ انُ  ٛخ أل ٙانؾٛبح ٔغس رعقٛى انًٛبِ
 ) 1أ ٓسد انُزب ظ اٌ يغبل رهٕس انزسثخ َبل انًسرجخ االخٛسح َٔعزُزظ يٍ ذنك قهخ انًعهٕيبد ندٖ
انًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛألْ ٙرا انًغبل
 )0أ ٓسد َزب ظ انجؾش اٌ انعٕايم انًعزقهخ اٜرٛخ (انعًس ،ظُٕاد اناديخ) رعد يٍ انعٕايم ذاد االظٓبو
انعبن ٙأل ٙانزؤصٛس عهٗ انًعزٕٖ انًعسأل ٙنهًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛانًجؾٕص ٍٛكًب أ ٓسد انُزب ظ اٌ
انعٕايم انًعزقهخ االرٛخ ( انًعزٕٖ انزعه ،ًٙٛانغُط ،االخزصبش ،انُرؤح) نٛط نٓب اٚخ عالقخ
ثًعزٕٖ انًعبز
انتىصيبث
 )1ر عٛم دٔز أإلزشبد انصزاع ٙأل ٙيغبل انًؾبأل خ عهٗ انجٛئخ يٍ انزهٕس انجٛئ ٙيٍ خالل اعساا
دٔزاد ردزٚجٛخ نهًٕ  ٍٛانصزاع ٍٛٛأل ٙيدٚسٚخ شزاعخ يؾبأل خ صالػ اندٔ ٍٚانرعت انصزاعٛخ
انزبثعخ نٓب
 )1ظسٔزح أظزؾداس شعت أل ٙيدٚسٚخ انصزاعخ أل ٙيسكص انًؾبأل خ رٓزى ثبنغٕاَت ذاد انعالقخ
ثًٕظٕا انزهٕس انجٛئٙ
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ABSTRACT
This study aimed basically a determine in the level of knowledge of the
staff farm in the province of Salah al-Din on how to keep the environment from
pollution and is determined by estimating the knowledge level staff farm in
four fields in general and the order of the main areas of the level of knowledge
respondents, as well as determine the correlation between the level of
knowledge respondents and each of the following independent factors (age,
sex, education level, years of service, jurisdiction, upbringing). The search
included all staff farm in the Agriculture Department of Salahuddin province
and the people affiliate's (166) respondents, after the exclusion of the test
sample initial amount (30) employees, in addition to the exclusion of the forms
that have not completed their answers become the research sample includes 115
employees has surveyed and study the process all of their findings. Has been to
obtain data for research by questionnaire included two parts: the first part: to
ensure their characteristics and personal career, either Part II: has included a
measure promising specially to measure cognitive level employees agricultural
on how to keep the environment from pollution, and after ascertaining the
veracity of the content and honesty virtual was measured steadiness way retail
midterm, and then began the process of data collection, and after unloading data
and classification have been processed statistically using the statistical analysis
for the social sciences (SPSS), The results showed that the majority of
respondents was their level of knowledge in the field of preservation of the
environment from pollution moderate. He also explained that the field of water
pollution may be issued the first place to the level of knowledge and soil
contamination has come in the last place of the level of knowledge respondents.
The results also showed that the variables (age, years of service) related to the
knowledge level of respondents and variables (sex, level of education,
competence, origination) do not have anything to do with the cognitive level.
Key words: knowledge level, agricultural employees, Salahuddin province
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