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 :كال ثؼاىل

 

َاِر ََلََيٍت أِلُوِِل اأَلمَْباِب  َّْيِل َواهَّنَّ َمَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالِف انو ِإنَّ ِِف َخوِْق امسَّ

 ْم َويَتََفكَُّروَن ِِف َخوِْق َ ِكيَاًما َوُكُؼوًدا َوػَََل ُجنُوِِبِ يَن يَْذُنُروَن اَّللَّ ِ اَّلَّ

َمَواِت  ْبَحاهََم فَِلنَا ػََذاَب امنَّارامسَّ َّنَا َما َخوَْلَت َىَذا ََبِطاًل س ُ  َواأَلْرِض َرب
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 اإلىـداء
 

 ّ  وادليت و وادلي أطال هللا ِف معرىام وأمدىام َبمصحة وامؼافية.. ياين صغرياً إىل من رب

 إىل أخويت وأخوايت األغزاء

 زوجيت امفاضةل إىل

 إىل أبنايئ األغزاء

 إىل أصدكايئ وزماليئ ِف امؼمل

 

 إىل أساثذيت ِف اجلامؼة ولك من كدم ِل يد امؼون إلمتام ىذه ادلراسة

 

 أىدي ىذا امؼمل املتواضع ،،،
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 شكر وثلدير

 

امفرا، أس تاذ إدارة ال يسؼين ِف ىذا امللام إال أن أثلدم جبزيل امشكر وامؼرفان مألس تاذ ادلنتور ماجد 

اَّلي أرشف ػَل إػداد ىذه امرساةل، وسامه فهيا  ،األغامل ومعيد لكية امتجارة َبجلامؼة اإلسالمية بغزة

نام و .  َبمرأي وامنصيحة، واكن هل امفضل امكبري بتوجهياثو وإرشاداثو ومالحظاثو ِف إمتام ىذه ادلراسة

ادلنتور رشدي وادي وادلنتور يوسف حبر اَّلين ثفضال مبناكشة امرساةل،  :إىل لك من أثلدم َبمشكر

 نام أثلدم َبمشكر.  واكن ملالحظاهتام األثر امواحض ِف حتسني ادلراسة، فويام مىن لك امشكر وامتلدير

والامتنان مزماليئ األغزاء ِف رشنة اإلثصاالت اخلووية امفوسطينية جوال، ػَل ما كدموه من هجد 

نام أثلدم َبمشكر اجلزيل ملك من كدم ادلمع ِل باكفة .  ة ِف جسييل همميت ِف إػداد ىذه ادلراسةومشارن

. أشاكهل، أو امرأي واملشورة، وذنل امصؼاب أمايم إلػداد ىذه ادلراسة وإخراهجا ِف صورهتا اهَّنائية

 .ملسومني خري اجلزاءأسأل هللا امؼيل املدير أن جيؼل ذكل ِف مزيان حس ناهتم، وأن جيزهيم غين وغن ا

 

           

 امباحث

 مصطفى رجب ػيل شؼبان         
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 ملخص الدراسة

رأس اهيبل اهفنرٔ ّدّرٍ فٕ خحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج هشرنج االخصبالح اهخوّٖج  خٌبّهح ُذٍ اهدراشج
يدْ خّافر يخظوتبح رأس اهيبل اهفنرٔ تأتعبدٍ  اهفوشظٌٖٖج جّال، ّذهم يً خالل اهخعرف عوٓ

دراشج  ّهدْ شرنج االخصبالح اهخوّٖج اهفوشظٌٖٖج جّال، ( اهتشرٔ ّاهِٖنوٕ ّاهعالكبح)اهذالد 
 إلجبتجهاهدراشج  ُذٍ ُدفح، نيب خحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج هوشرنج ّخّافر خوم اهيخظوتبح  اهعالكج تًٖ

فبّح فٕ ينٌّبح رأس اهيبل اهفنرٔ فٕ خحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج إذا يب نبً ٌُبم خ عً خشبؤل فٖيب
  .هوشرنج

 

ًّّ يجخيع اهدراشج ي يدٖر إدارث، يدٖر دائرث، رئٖس كشى، )جيٖع اهعبيوًٖ فٕ اهّعبئف اإلدارٖج  ًخن
.  يّعفًب 120هدْ شرنج االخصبالح اهخوّٖج اهفوشظٌٖٖج جّال، ّاهتبهغ عددُى ( يدٖر يعرض

جيع تٖبٌبح اهدراشج، حٖد فٕ ع اهدراشج فلد خى اشخخداى أشوّة اهحصر اهشبيل يجخيحجى ّهصغر 
 501عوٓ جيٖع أفراد يجخيع اهدراشج، ّخى اشخرداد هِذا اهغرض  خى خّزٖع اشختٖبً خى إعدادٍ

 %.87.5، تيعٌٓ أً ٌشتج االشخرداد توغح يً اهيتحّذًٖ اشختٖبً




خّافر يخظوتبح رأس اهيبل  تًّٖجّد عالكج احصبئٖج  ،أُيِب يً أعِرح اهدراشج عدث ٌخبئج
خحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج هشرنج االخصبالح  ّ( اهتشرٔ ّاهِٖنوٕ ّاهعالكبح)اهفنرٔ تأتعبدٍ اهذالد 

ّأً اهشرنج خيخوم يشخّْ اهخوّٖج اهفوشظٌٖٖج جّال، ال شٖيب فٖيب ٖخعوق تيجبل اهجّدث اهيخفّكج، 
أً ٌُبم خفبّح فٕ دّر ينٌّبح رأس اهيبل ت اهدراشج أّطححنيب   .يرخفع هويٖزث اهخٌبفشٖج

أً رأس يبل اهعالكبح ٖشِى تشنل أنتر يً حٖد ، هوشرنج اهفنرٔ فٕ خحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج
 .اهينًٌّٖ اٗخرًٖ هرأس اهيبل اهفنرٔ فٕ خحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج هوشرنج






اهيبل اهفنرٔ عوٓ  يل إدراث اهشرنج يع رأسطرّرث أً خخعبُّ  ّيً أُى يب أّصح تَ اهدراشج
، ّاهحفبع عوَٖ اهشرنج  ّاشخراخٖجٕ يً تًٖ اهيّارد اهيخخوفج اهخٕ خيخونِب أٌَ يّرد رئٖشٕ

 .ّخظّٖرٍ تشنل يشخير، ّاهخأنٖد عوٓ أُيٖخَ ّدرٍّ فٕ ٌجبح اهشرنج ّخحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج هِب
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Abstract 

 

This study deals with the intellectual capital and its role in achieving the 

competitive advantage of  the Palestinian Cellular Communications Company 

- Jawwal, through identifying the availability of the intellectual capital 

requirements in its three dimensions (human, structural, and relational), and 

studying the impact of the availability of  the requirements in achieving the 

competitive advantage of the company.  Also, this study comes to answer if 

there is a variation in the components of the intellectual capital in achieving 

the competitive advantage. 

 
The study population is composed of all the 120 employees in administrative 

positions (director, manager, section head, and showroom manager) in 

Jawwal.  Due to the small volume of the population of study, the questionnaire 

was distributed to all of the population. The retrieved questionnaires were 105 

with rate of 87.5%.  

 
The study shows number of results. The most important are: that there is a 

significant relationship between the availability of intellectual capital 

requirements in (its three components) and achieving the competitive 

advantage of Jawwal, mainly in the domain of superior quality.  The results 

show high level of competitive advantage of the company.  Also, the results 

show that there is a variation in the role of the intellectual capital components 

in a achieving the competitive advantage of the company, in which the 

relational capital contributes more than the other two components of 

intellectual capital in a achieving the competitive advantage of the company. 

 

The most important recommendation of the study is: The great need of the top 

management, to deal with intellectual capital as a major and strategic resource, 

from all of its different owned resources, and keeping and developing it in a 

continuous way, and insisting on its importance and role in the success of the 

company and achieving the competitive advantage. 
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 فهرس الهحجويبث

 الصفحت الهوضـــوع .ن

 ة اهتشيوج 1
 ر آٖج كرآٌٖج 2
 د اإلُداء 3
 ُـ شنر ّخلدٖر 4
 ّ يوخص اهدراشج تبهوغج اهؼرتٖج 5
 ز يوخص اهدراشج تبهوغج اإلٌسوٖزٖج 6
 ش اهرشبهجفِبرس  7
 ط فِرس اهيحخّٖبح 8
 ى فِرس اهسداّل 9
 ع فِرس األشنبل 11
 ف فِرس اهيالحق 11

 ل األولــالفص

 تــبن لمدراشــبر العــاإلط

 2 يلديج 12

 4 يشنوج اهدراشج 13

 5 يخغٖراح اهدراشج 14

 6 فرضٖبح اهدراشج 15

 7 أُيٖج اهدراشج 16

 8 أُداف اهدراشج 17

 الخــبىيالفصــل 

 الدراســــات الســـــابقة
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 10 اهدراشبح اهيحوٖج 20

 13 اهدراشبح اهؼرتٖج 21

 25 اهدراشبح األسٌتٖج 22

 29 اهخؼلٖة ػوٓ اهدراشبح اهشبتلج 23

 32 ييب خخيٖز تَ اهدراشج اهحبهٖج ػً اهدراشبح اهشبتلج 24

 الخـبلـحالفصــل 

 رأس الهـبل الفكــري
 34 اهيبل اهفنرٔيفِّى رأس  25

 35 خؼرٖف رأس اهيبل اهفنرٔ 26

 39 تداٖبح ظِّر رأس اهيبل اهفنرٔ ّيؤشراح خطّرٍ 27

 41 أُيٖج رأس اهيبل اهفنرٔ 28

 44 ػٌبضر ّينٌّبح رأس اهيبل اهفنرٔ 29

 47 رأس اهيبل اهتشرٔ 30

 51 رأس اهيبل اهِٖنوٕ 31

 53 رأس يبل اهؼالكبح 32

 54 اهفنرٔ خضبئص رأس اهيبل 33

 55 إدارث رأس اهيبل اهفنرٔ 34

 57 أدّار رأس اهيبل اهفنرٔ 35

 58 خٌيٖج رأس اهيبل اهفنرٔ 36

 الرابـــعالفصــل 

 الهيـزة الجىبفشــيت
 62 يفِّى اهيٖزث اهخٌبفشٖج 37

 63 خؼرٖفبح اهيٖزث اهخٌبفشٖج 38

 65 يضبدر اهيٖزث اهخٌبفشٖج 39

 69 اهخٌبفشٖجػٌبضر اهيٖزث  41

 70 اهؼّايل اهيؤذرث ػوٓ إٌشبء اهيٖزث اهخٌبفشٖج 41
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 70 أتؼبد خحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج 42

 71 أشبهٖة خحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج 43

 73 اشخدايج اهيزاٖب اهخٌبفشٖج 44

 74 اهؼالكج تًٖ رأس اهيبل اهفنرٔ ّخحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج 45

 75 اهيّارداهٌظرٖج اهيؼخيدث ػوٓ  46

 76 هخحوٖل اهيّارد (VRIO)إطبر ػيل  47

 77 يفِّى اهنفبءاح اهيحّرٖج 48

 79 ػوٓ رأس اهيبل اهفنرٔ هخحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج (VRIO)خطتٖق إطبر ػيل  49

 الخبهسالفصــل 

 ىبذة عو شركت االجصبالث الخمويت الفمشطيىيت جوال
 85 اهؼبهى ٌظرث ػبيج ػوٓ شّق اهِبخف اهخؤّ فٕ 51

 86 ٌظرث ػبيج ػوٓ كطبع االخضبالح فٕ فوشطًٖ 51
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 داولـرس الجـفه


ركن 
 الصفحت عىواو الجدول الجدول

 35 أتؼبد اهخيٖٖز تًٖ رأس اهيبل اهفنرٔ ّرأس اهيبل اهيبدٔ (3 – 1)
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 109 رأس يبل اهؼالكبح: اهذبهد اهضدق اهداخوٕ هفلراح اهيحّر (6 - 10)

 110 يشخّْ اهيٖزث اهخٌبفشٖج: اهضدق اهداخوٕ هفلراح اهيحّر اهراتغ (6 - 11)

(12 - 6) 
يؼبيل االرختبط تًٖ يؼدل نل يحّر  يً يحبّر اهدراشج يغ اهيؼدل اهنوٕ هفلراح 

 االشختبٌج
111 

 112 (طرٖلج اهخسزئج اهٌضفٖج) يؼبيل اهذتبح  (6 - 13)

 112 (طرٖلج اهفب نرٌّتبخ) يؼبيل اهذتبح  (6 - 14)
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(8 – 7) 
ضيً يحّر رأس اهيبل ( أٌظيج اهيؼوّيبح ّكّاػد اهتٖبٌبح)خحوٖل فلراح يسبل 

 اهِٖنوٕ
127 
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 :هلدهت. 1
 

ٖغِر خلٖٖى ّاكؼ اهيؤششبح االكخضبدٖج فٕ اهدّل اهٌبيٖج غٖبة اهّؽٕ اهنبفٕ هدِٖب تيفبُٖى رأس 
ّأتؾبد اهيؾرفج اهنبيٌج فَٖ، ّدّرٍ فٕ خوق اهلٖيج، ذهم أً إدرام خوم اهيفابُٖى   ،اهيبل اهفنرٔ

فٕ غل اكخضابد   ،أضتص أيرًا ظرّرًٖب هزٖبدث كدرث اهيؤششج ؽوٓ خضلٖق يٖزث خٌبفشٖج يشخدايج
ً اهيزاٖب اهخٌبفشٖج ؽوٓ اهيؤششج ٖنيب ٖفرط خضش .ؽبهيٕ يتٌٕ ؽوٓ اهيؾرفج ّاهنفبءاح اهتشرٖج

ٓ أّ  ،أرتبشاهنٖفٖج اهيالئيج هخضّٖوَ إهٓ  ّإخلبًظرّرث خضدٖد رأس يبهِب اهفنرٔ،  ّظاؼ   إها
اشخراخٖسٕ خٌبفشٕ، ّتبهخبهٕ ٖسة أً ختضد اهيؤششج ؽً اهذرّاح اهفنرٖج ّاهيِبراح ّاألفنبر 

ٖيج إهٓ اهؾياالء خشايص تخضشاًٖ    تِدف خوق ّخلدٖى ك ،اهتشرٖج يّاردُباهنبيٌج فٕ  اإلتداؽٖج
 (.4، ص4002ٖضظٖج، )رنز االشخراخٖسٕ اهخٌبفشٕ األفظل األرتبش ّخضلٖق اهي

 

 
ً رأس اهيبل اهفنرٔ ٖخيذل فٕ اهلدراح اهيخيٖزث اهيخّاسدث هدْ تؾط اهؾبيوًٖ، ّاهخٕ فٕ إ

أّ  ،أفنبرًا سدٖدثظّء ايخالنِى هِذٍ اهلدراح ّاهختراح ّاهيؾرفج اهيخيٖزث ٖينً أً ٖلديّا 
رأس اهيبل اهفنرٔ  هم فئً، ّتذى فٕ خضلٖق يٖزث خٌبفشٖج هويٌغيجٖعّرّا أفنبرًا كدٖيج خشِ

ّأضّل فنرٖج خرختع تبهيؾوّيبح ّاهيؾرفج  ،(رأس يبل تشرٔ)ٖخنًّ يً أضّل تشرٖج 
ّاهيونٖج اهفنرٖج اهيخيذوج فٕ تراءاح االخخراػ ّاهؾاليبح اهخسبرٖج ّغٖرُب، ّنذهم األضّل 

إهٓ رأس يبل اهؾالكبح اهيرختع  تبإلظبفج ،اهِٖنوٖج اهيرختعج تبإلسراءاح ّاهِٖبنل اهخٌغٖيٖج
 (.55، ص 4002ّضبهص،  اهيفرسٕ)ج اهؾالكبح تًٖ اهيٌغيج ّضوفبئِب تعتٖؾ

 

 
هلد أدرنح اهشرنبح اهؾبهيٖج فٕ غل خضّالح اهتٖئج اهخٌبفشٖج أً اهؾبيل اإلٌخبسٕ اهّضٖد اهاذٔ  
ٖينً أً ّٖفر هِب اهيٖزث اهخٌبفشٖج اهيخّاضوج ُّ رأس يبهِب اهفنرٔ، ذّ اهيؾرفاج ّاهيِابراح   

اهخٕ خدفؼ هوخضاّل ياً اكخضابد    اهؾبهٖج اهلبدرث ؽوٓ اإلتداػ، ّيٌَ زادح أُيٖخَ اإلشخراخٖسٖج 
 ،ٌّغرًا هخّفر اهيّارد اهيبهٖج هخيّٖل اهيشبرٖؼ .  اهيؾوّيبح إهٓ اكخضبد اهيؾرفج ّاهؾلّل اهذنٖج

فئً اهيٌغيبح اهيؾبضرث فٕ غل اهتٖئج  ،ٌّغرًا هضؾّتج اضخنبر اهيؾوّيبح ّاهخنٌّهّسٖب اهيخلديج
ّذهم  ،ً اهيٌغيبح اهؾبيوج فٕ ٌفس اهٌشبعاهخٌبفشٖج خشؾٓ إهٓ نشة يٖزث خٌبفشٖج ؽوٓ غٖرُب ي

. يً خالل إظبفج كٖيج هوزتًّ ّخضلٖق اهخيٖز ؽً عرٖق اشخغالل اهعبكج اهفنرٖج ّاهؾلوٖج هألفراد
ياً   ،ّخؤدٔ إدارث رأس اهيبل اهفنرٔ دّرًا ُبيًب فٕ سؾل األضّل غٖر اهيبدٖج يٖزث خٌبفشاٖج 

هنفبءاح اهتشرٖج تيب فِٖب يً يؾرفاج ّيِابراح   خالل خدؽٖى اإلينبٌبح ّاهعبكبح اهخٕ خيخونِب ا
ّاهخٕ خيذال اهيضادر اهسدٖاد     ،ّكدراح خؤُوِب هإلتداػ ّاهخسدٖد ّخوق ّإٖضبل اهلٖيج هوزتبئً
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ّضخٓ ٖينً إلدارث رأس اهيبل اهفنرٔ اهيشبُيج فٕ خضلٖق ّخادؽٖى اهيٖازث   .  هويٖزث اهخٌبفشٖج
شاخراخٖسج ّيخعوتابح ؽيال    إهيخخوفج فٕ إعبر أً خلّى تئؽداد ترايسِب ا فئٌِب ٖسة ،اهخٌبفشٖج

 (.2، ص4005ّٖشف، )هيٌغيج ا
 
 

، ّ ٖخسشد يفِّى اهلدرث اهخٌبفشٖج فٕ يدْ إينبٌٖج اهيٌغيج اهيضبفغج ؽوآ ضضاخِب اهشاّكٖج   
 ،نيب ّٖرختع اهيفِّى تفبؽوٖاج اهيٌغياج  .  فٕ اهتٖئج أّ يسبل اهٌشبع اهذٔ خٌخيٕ إهَٖ ّزٖبدخِب

  ً  ،ّاهخٕ خضدد فٕ ظّء كدرخِب ؽوٓ إشتبػ اضخٖبسبح اهيخؾبيوًٖ يؾِب يً ؽياالء ّيشاخذيرٖ
فئً اهيٌغيج اهخٕ ال خٌسص فٕ إشاتبػ اضخٖبسابح أّ    ثّتتشبعج شدٖد.  ّفئبح اهيسخيؼ األخرْ
شّف هً خنًّ كبدرث ؽوآ   ،أّ اهيشبُيًٖ فٕ يونٖخِب ،أّ اهؾبيوًٖ تِب ،يلبتوج خّكؾبح ؽيالئِب

 (.42، ص4002اهشبهى، )ٓ اهشرنبح األخرْ اهيٌبفشج هِب يٖزث خٌبفشٖج ؽو خضلٖق
 
 

ضٖد توغ ؽادد   ،ّهيب نبً كعبػ االخضبالح اهخوّٖج يً أنتر اهلعبؽبح اهخديبخٖج ٌيًّا فٕ اهؾبهى
االخضابد  ) يوٖبر يشخرم يً شؾّة اهؾبهى 5.2 يب ٖلبرة 4000تٌِبٖج ؽبى  اهلعبػ يشخرنٕ ُذا

نبً ال تد يً ّكفج ؽٌد ُذا اهلعبػ فٕ فوشعًٖ، ّتبهخضدٖاد ؽٌاد    ،(4000 ،اهدّهٕ هالخضبالح
اهشرنج اهفوشعٌٖٖج األّهٓ اهيزّدٍ هِذٍ اهخديج فٕ اهشّق اهفوشعٌٖٕ، ُّٕ شرنج االخضابالح  

شارنج  )ى 0222اهخوّٖج اهفوشعٌٖٖج سّال اهخٕ ضضوح ؽوٓ أّل رخضج فٕ ُذا اهلعبػ ؽابى  
ؽوآ اهرخضاج   " ساّال "أً ضضوح  يٌذّ  (.4005ر اهشٌّٔ، االخضبالح اهفوشعٌٖٖج، اهخلرٖ

إهٓ أً ٌسضح تئسراء أّل ينبهيج ؽوٓ شتنخِب فٕ  ،اهرشيٖج هوتدء تبهؾيل، ّاضوح اهوٖل تبهٌِبر
، ّيٌذ ذهم اهضًٖ، ّسدح ٌفشِب خؾيل فٕ أضد أنتر األشّاق اهخٌبفشٖج فإ  م1999ؽبى  أّاخر

خؾيل تشنل غٖار شارؽٕ داخال     ،بح إشرائٖوٖجاهشرق األّشع، ّ اهذٔ خخسابذتَ أرتؼ شرن
فٕ  جذبٌٖهشرنج اخضبالح خوّٖج اهفوشعٌٖٖج  ّيؼ خرخٖص اهشوعج اهّعٌٖج  .األراظٕ اهفوشعٌٖٖج

تبهخرخٖة هيٌص رخضج ذبهذاج هخشاغٖل    4000ّخضرٖضِب فٕ يعوؼ أترٖل  ،ى4002أّاخر ؽبى 
ٕ ؽوٓ أشس فوشعٌٖغِرح ّ هويرث األّهٓ تّادر خضرٖر اهشّق اهاهِبخف اهخؤّ فٕ فوشعًٖ، 

ق اهاّعٌٕ ؽوآ أشاس اهخٌابفس     اهشّ دخّلخخٖص اهيسبل هشرنبح سدٖدث يً  ،عٌٖج ؽبدهجّ
هاَ   فرضجاهاضخراى اهيشخِوم ّخلدٖى  ّ، َ يضوضج هالكخضبد اهّعٌٕ ّاهيّاعًفٖهيب اهشرؽٕ، 

ّفٕ غل خوام اهتٖئاج     (.4000يسوج شّق اهيبل اهفوشعٌٖٕ، ) يب ٖخٌبشة يؼ رغتبخَ الخخٖبر
، فئً اهٌسبش فٕ شّق اهِبخف اهخؤّ اهفوشعٌٖٕ ُاّ  اهشرنجاهخٌبفشٖج اهيخزاٖدث اهخٕ خؾيل فِٖب 

 .ؽتر اهزيً ّخؾيل ؽوٓ اشخدايخِب هِبيٖزث خٌبفشٖج ضوٖف اهشرنبح اهخٕ خشخعٖؼ أً خضلق 
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 4 

 :هشكمت الدراشت. 2
 

 شِر فلد شِد  .ٕ ٖير تيرضوج خغٖٖر دٌٖبيٖنٖج سدٖدث هوشّقفوشعٌّٖاكؼ كعبػ االخضبالح اه إً
ٌٖ ييب ٖؾنس اٌفخابش اهشاّق اه   ،هوِّاخف اهٌلبهج ذبٌٕاه يشغلاهاٌعالكج  4002ٌّفيتر  ٕ فوشاع

ٖج ييذوج تّزارث االخضبالح ّخنٌّهّسٖب فوشعٌٌٖخٖسج شٖبشبح اختؾخِب اهشوعج اه ،هوشرنبح اهخوّٖج
تٖئاج  تٕ ٖخيخاؼ اًٗ  فوشعٌٖضبالح اهتبح كعبػ االخضٖد  . اهيؾوّيبح هفخص ُذا اهشّق اهّاؽد

اهخوأّ  خضابالح  كعابػ اال  فظاًل ؽيب ٖؾبٌَٖاهشبتق،  فٕنتر ييب نبً ؽوَٖ اهضبل أخٌبفشٖج 
شتلح دخّل اهيشغل اهذبٌٕ هالخضابالح اهخوّٖاج هوشاّق     ٕ يً يٌبفشج غٖر شرؽٖجفوشعٌٖاه

اكخضبى شّق اهِبخف اهخؤّ يً كتل أرتؼ شارنبح إشارائٖوٖج خيخؾاح     فٕخيذوح  اهفوشعٌٖٕ،
ٌٖ اهشّق اه فّٕؽيوِب " ر"يٌبعق  فٕتأفظوٖج ؽوٓ شرنج سّال تشتة خّاسد أتراسِب   ٕفوشاع

ٌّغرًا هزٖبدث اهيٌبفشج فٕ شاّق االخضابالح      (.4000، ٌٖبٖر شّق اهيبل اهفوشعٌٖٕيسوج )
ّخؾيال   ،اهخوّٖج اهفوشعٌٖٕ، ٖضتص اهٌسبش فٕ اهشّق هخوم اهيٌغيبح اهخٕ خضلق يٖزث خٌبفشٖج

بل هذا أضتص يً اهظرّرٔ ؽوٓ شرنج سّال تٌبء رأس يا .   ؽوٓ اهيضبفغج ؽوٓ ُذٍ اهيٖزث
فنرٔ يخيٖز كبدر ؽوٓ خوتٖج اشخراخٖسٖبخِب اهخٌبفشٖج اهيخخوفج، ّخضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج هِب ياً  

 .خالل خّفر يخعوتبح نل يً رأس اهيبل اهتشرٔ ّاهِٖنوٕ ّاهؾالكبح هدْ اهشرنج
 

 
 :و بىبًءا عمي هب شبق فإىه ٍهكو صٍبغت هشكمت الدراشت فٌ الشؤال الرئٍس الجبلٌ

 
جحلٍق الهٍزة الجىبفشـٍت لشـركت االجصـبالث اليموٍـت     فٌ هب هو دور رأس الهبل الفكرً "

 "جوال –الفمشطٍىٍت 
 

 :وٍجفرع هىهب الجشبؤالث الفرعٍت الجبلٍت
 

 وهب هدى جوفر هجطمببجه فٌ شركت جوال؟ هب هو الهلصود برأس الهبل الفكرً؟ 

  جحلٍلهب؟هب الهلصود ببلهٍزة الجىبفشٍت وهب هٌ آلٍبث 

 الفكرً؟ ق الهٍزة الجىبفشٍت هو يالل رأس هبلهبجحلٍ لشركت جوال كٍف ٍهكو 
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 :هجغٍراث الدراشت. 3
 
رأس اهيابل  ) :ّٖشخيل ؽوٓ اهينٌّبح اهخبهٖاج ُّّ رأس اهيبل اهفنرٔ  :الهجغٍر الهشجلل ..3

 (.اهتشرٔ، رأس اهيبل اهِٖنوٕ، ّرأس يبل اهؾالكبح
 

اهسّدث اهيخفّكج ّاهنفابءث  : اهيٖزث اهخٌبفشٖج ّخشخيل ؽوٓ األتؾبد اهخبهٖجُّٕ  :الهجغٍر الجببع 3.2
 (.400، ص4000ُل ّسٌّز، )  اػ اهيخفّق ّاإلشخسبتج اهيخفّكجاهيخفّكج ّاإلتد

 
ٌيّذر اهدراشج اهذٔ خى اشخخدايَ هخّظٖص اهؾالكاج تاًٖ اهيخغٖار    ( 0-0)ّّٖظص اهشنل ركى 

 .اهيشخلل ّاهيخغٖر اهخبتؼ
  

 (1-1)ركن ىهوذد 
 الهجغٍر الهشجلل والهجغٍر الجببع

 
 رأس الهبل الفكرً :الهجغٍر الهشجلل

 
 رأس هبل العالكبث  رأس الهبل الهٍكمٌ  رأس الهبل البشرً

 اهؾالكج يؼ اهزتبئً  أٌغيج اهيؾوّيبح  اهيؾرفج

 اهؾالكج يؼ اهيّردًٖ  كّاؽد اهتٖبٌبح  اهخترث اهؾيوٖج

 اهخضبهفبح االشخراخٖسٖج  اهؾيوٖبح  االتخنبر

   اهشٖبشبح ّاالسراءاح  اهيِبراح ّاهلدراح

   اهترايز  فرق اهؾيل
   اهِٖنل اهخٌغٖيٕ  

 
 

 الهٍزة الجىبفشٍت :الهجغٍر الجببع
       

 االشخسبتج اهيخفّكج  اهيخفّقاالتداػ   اهنفبءث اهيخفّكج  اهسّدث اهيخفّكج

 
 .خالل اهيراسؾبح األدتٖج تخضرفاهتبضد يً  خضيٖى: اهيضدر
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 :فرضٍبث الدراشت .4
 

  :الفرضٍت األولي
رأس اهيبل اهفنرٔ ّ خضلٖاق اهيٖازث    خّفر يخعوتبحيدْ تًٖ  إضضبئٖجخّسد ؽالكج ذاح دالهج 

 .α=0.05ؽٌد يشخّْ دالهج  اهخٌبفشٖج
 

 :وٍجفرع هىهب الفرضٍبث الجبلٍت
 

  رأس اهيبل اهتشرٔ ّخضلٖق اهيٖزث  يخعوتبح خّفريدْ  تًٖ إضضبئٖجخّسد ؽالكج ذاح دالهج
 .α=0.05ؽٌد يشخّْ دالهج  اهخٌبفشٖج

  اهِٖنوٕ ّخضلٖق اهيٖزث رأس اهيبل  خّفر يخعوتبح يدْ تًٖ إضضبئٖجخّسد ؽالكج ذاح دالهج
 .α=0.05ؽٌد يشخّْ دالهج اهخٌبفشٖج 

  اهيٖزث رأس يبل اهؾالكبح ّخضلٖق  خّفر يخعوتبحيدْ تًٖ  إضضبئٖجخّسد ؽالكج ذاح دالهج
 .α=0.05ؽٌد يشخّْ دالهج اهخٌبفشٖج 

 
 :الخبىٍت الفرضٍت

 
ٌُبم خفبّح فٕ دّر ينٌّبح رأس اهيبل اهفنرٔ فٕ اهخأذٖر ؽوٓ اهيٖزث اهخٌبفشٖج هشرنج سّال 

 .، وذلك من خالل بناء نموذج إنحدار متعددα=0.05 ؽٌد يشخّْ دالهج
 

 :الخبلختالفرضٍت 
 

ضاّل  تًٖ اشخسبتبح اهيتضّذًٖ  α=0.05ؽٌد يشخّْ اهدالهج  فرّق ذاح دالهج إضضبئٖج خّسد
وشايبح اهشخضاٖج   هيشخّْ خّفر يخعوتبح رأس اهيبل اهفنرٔ ّخضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج خؾزْ 

اهيشيٓ  – اهخترث فٕ اهّغٖفج اهضبهٖج –اهيؤُل اهؾويٕ  –اهؾير  –اهسٌس ) هويتضّذًّٖاهّغٖفٖج 
 .(اهؾيل فٕ اهشرنج بليس –اهّغٖفٕ 
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 :أههٍت الدراشت. 5
 

 :خٌتؼ أُيٖج اهدراشج يً خالل اهفّائد اهخٕ ٖينً خضلٖلِب ألنذر يً سِج ؽوٓ اهٌضّ اهخبهٕ
 

 :الفوائد الهرجوة لشركت االجصبالث اليموٍت الفمشطٍىٍت جوال: أواًل
 

خلٖٖى رأس يبهِب اهفنرٔ ّإدرام أُيٖخَ نؾٌضر رئٖس فٕ  اهشرنج فٕ إدارث يشبؽدث .0
 .خٌبفشٖج يشخدايج يٖزثهوزتبئً ّخضلٖق خوق اهلٖيج 

 

اهلبئيًٖ ؽوٓ إدارث اهشرنج ؽوٓ فِى اهؾالكج اهخٕ خرتع ينٌّبح رأس اهيبل  يشبؽدث .4
 .تشنل فبؽل ييب ٖؾزز يً ينبٌخِب اهخٌبفشٖج باهفنرٔ ّإداراخِ

 

ايز ّاهخعع هخعّٖر رأس اهيبل اهفنرٔ ّخّظٖص أُيٖج اهيشبؽدث فٕ ّظؼ اهتر .2
االشخذيبر فٕ ُذٍ األضّل هيب هَ يً دّر سُّرٔ فٕ خوق اهلٖيج هوزتبئً ّخضلٖق 

 .اهخيٖز

 

س يبهِب اهفنرٔ ّاهخؾرف خّفٖر فرضج أنتر هنٕ خلف اهشرنج ؽوٓ اهضّرث اهضلٖلج هرأ .2
 .ِبخؾزٖزُب ّاهشوتٖبح ّيضبّهج خضّٖتّ االٖسبتٖبحؽوٓ 

 
 

 :األههٍت ببلىشبت لمببحح: خبىًٍب
  ٖأيل اهتبضد فٕ أً خشِى اهدراشج فٕ زٖبدث يؾرفخَ اهؾويٖج ّاهؾيوٖج فٕ ُذا اهيسبل

اهيِى يً يسبالح إدارث األؽيبل خضّضًب ّأٌِب شخنًّ تئذً اهلل تداٖج هدراشج يؾيلج 
 .أنذر يشخلتاًل

 
 

 :ببلىشبت لمببحخٍو والههجهٍو بهوضوع الدراشت األههٍت: خبلخًب
  ًٖكوج اهتضّد اهيضوٖج ّاهؾرتٖج اهخٕ خخٌبّل يّظّػ رأس اهيبل اهفنرٔ ّاهؾالكج ت

يً خالل  ينٌّبخَ ّاهيٖزث اهخٌبفشٖج ّتبهخبهٕ فئٌَ كد ٖضلق اهفبئدث هوتبضذًٖ ّاهيِخيًٖ
 .اهيّظّؽبح اهخٕ شخخٌبّهِب اهدارشج
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 :أهداف الدراشت. 6
 

 :خشؾٓ اهدراشج إهٓ خضلٖق األُداف اهخبهٖج
 

اهتشرٔ )خّافر يخعوتبح رأس اهيبل اهفنرٔ تأتؾبدٍ اهذالذج  يشخّْاهخؾرف ؽوٓ  .0
 .هدْ شرنج اإلخضبالح اهخوّٖج اهفوشعٌٖٖج سّال( ّاهِٖنوٕ ّاهؾالكبح

 

 .اهخؾرف ؽوٓ يشخّْ اهيٖزث اهخٌبفشٖج هشرنج االخضبالح اهخوّٖج اهفوشعٌٖٖج سّال .4

 

 .ٌّبخَ فٕ خضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج هوشرنجرأس اهيبل اهفنرٔ ّين دّرإتراز  .2

 

دّرٍ  نيفِّى اشخراخٖسٕ ّيضبّهج خأنٖد اهيبل اهفنرٔ رأسهفح اٌختبٍ اهشرنج إهٓ أُيٖج  .2
 .نأداث هخضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج

 

هفنرٔ فٕ خضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج اهخؾرف ؽوٓ يدْ خفبّح ينٌّبح رأس اهيبل ا .5
 .وشرنجه
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 الفظـل الثـبوّ
 
 

 بتقجـبح الشـالدراش
 

 

 

 الدراشبح النحلْج: أٍاًل

 الدراشبح العرتْج: ثبوًْب

 الدراشبح األجوتْج: ثبلثًب

 الخعقْة علُ الدراشبح الشبتقج: راتعًب

 نب خخنْز تي الدراشج الحبلْج عه الدراشبح الشبتقج: خبنشًب
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 :الدراشبح النحلْج: أٍاًل
 
ِ لـدَ  النـبل الفرـر   رأسفّ خطٍْر  أثرىالخدرْة ٍ  : "تعوٍاه( 0212حنبدث، )دراشج . 1

 "دراشج حبلج خدرْة دٍْاه النٍظفْه العبم تغزث: الشلطج الٍطوْج الفلشطْوْج
 

ُدفج ُذٍ اهدراشث اهٓ اهحـرف ؿوٓ ؤدر اهحدرٖب فٕ حػّٖر رؤس اهيال اهفنرٔ هدْ يوّؼفٕ  
ً ّكد حنًّ يزحيؾ اهدراشث يوً اهيوّؼفًٖ   .  زتاهشوػث اهّػٌٖث اهفوشػٌٖٖث فٕ كػاؽ غ  اهوذٖ

فٕ دّٖاً اهيّؼفًٖ اهـاى فٕ غزت ةاؿحةارٍ اهزِث اهرشيٖث اهيشووّهث   ثاهحدرٖةٖاهحصلّا ةاهةراير 
يّؼفًا يً ( 383)ؿً حدرٖب ّحػّٖر اهيّؼفًٖ اهصنّيًٖٖ، ّكد حى اخحٖار ؿٌٖث ؿضّاوٖث ةوغج 

ُى يزيّؽ يً اهحصق ةةراير حدرٖةٖث هودْ دٖوّاً    يّؼفًا( 3833)يزحيؾ اهدراشث اهيلدر ةو 
ّهغرع زيؾ اهةٖاٌاج يً ؤفراد اهـٌٖث فلد حى اؿداد اشحةٖاً ّحّزٖـَ ؿووٓ ؤفوراد   .  اهيّؼفًٖ

 .اهـٌٖث
 

 :ٍنه أًم الوخبئج الخّ خٍظلح إلٌْب الدراشج
  ٌٖ ٖث ؤً هوحدرٖب ؤدرًا فاؿاًل فٕ حػّٖر رؤس اهيال اهفنرٔ هدْ يّؼفٕ اهشوػث اهفوشوػ

ؿً ػرٖق زٖادت اهيـارف ّانحشاب يِاراج ّكدراج زدٖدت حشاؿد ؿوٓ اٌزاز اهـيول  
 .ةزّدت ؿاهٖث

 ًٖٖؤً ٌُام ؤدر اٖزاةٕ هوحدرٖب ؿوٓ اهشوّم ّاالحزاُاج هدْ اهيّؼفًٖ اهصنّي. 

 

 :ٍنه أًم نب أٍظح تي الدراشج
 رٖب فٕ ادارت غرّرت االُحياى ةحدرٖب اهيّؼفًٖ اهصنّيًٖٖ، ّؤٌَ ٌٖةغٕ ؤً ٖخحوف اهحد

، صٖخ ؤً اهفوث اهيشحِدفث ٌُوا حيحووم   ّاألشاهٖبرؤس اهيال اهفنرٔ يً صٖخ اهٌّؿٖث 
اهيـرفث ّاهخةرت ّاهيِارت اهحرانيٖث، ّذهم هيا هَ يً ؿاود يزز ؿوٓ اهيدْ اهػّٖل فٕ 

 .االرحلاء ةيشحّْ األداء اهيئششاحٕ هدْ اهشوػث اهّػٌٖث اهفوشػٌٖٖث
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دراشـج  : دٍر وظم النعلٍنبح فّ خطٍْر النْزث الخوبفشْج: "تعوٍاه( 0229، الرقة)دراشج . 0
 "خطتْقْج علُ الندراء العبنلْه فّ ٍزارخّ الظحج ٍالنبلْج تقطبع غزث

 

ُدفج ُذٍ اهدراشث اهٓ حلٖٖى ٌؼى اهيـوّياج ّدّرُا فٕ حػّٖر اهيٖوزت اهحٌافشوٖث هوّزارحٕ    
راشث يً زيٖؾ اهيدراء اهـايوًٖ فٕ ّزارحوٕ  اهظصث ّاهياهٖث فٕ كػاؽ غزت، ّحنًّ يزحيؾ اهد

ّحى اشحخداى ؤشوّب اهصظر اهضايل .  يدٖرًا 261اهظصث ّاهياهٖث فٕ كػاؽ غزت، ّاهةاهغ ؿددُى 
 .  اهدراشث يزحيؾ  فٕ زيؾ ةٖاٌاج اهدراشث، صٖخ حى حّزٖؾ االشحةاٌث ؿوٓ نافث يفرداج

 
 :ٍأظٌرح الدراشج عدث وخبئج ربه نه أًنٌب

 اهزيً، )ذاج دالهث اصظاوٖث ةًٖ ٌؼى اهيـوّياج ّيزاالج اهيٖزت اهحٌافشٖث  ّزّد ؿالكث
 (.اهزّدت، نفاءت اهـيوٖاج، اإلةداؽ ّاهحػّٖر

    ،ؤً نفاءت اهـيوٖاج اهيـيّل ةِا داخل اهٌؼاى، ّاهحٕ ةدّرُا حـحيد ؿوٓ ؤشوس فـاهوث
 .حشاؿد ؿوٓ حػّٖر اهيٖزت اهحٌافشٖث ّاهركٕ ّاإلزدُار ةاهّزارت

 
 :ًم نب أٍظح تي الدراشجٍنه أ
   حـزٖز فرط االشحفادت يً حػةٖلاج ٌؼى اهيـوّياج، ّحةٌٕ رئٖث اشحراحٖزٖث ّاغوصث

 .فٕ حظيٖى ٌؼى اهيـوّياج ّةٌاوِا ّحػةٖلِا فٕ اهّزراج اهيخحوفث

 حنٌّهّزٖا اهيـوّياج ّاحاصحِا هالشحخداى اهذٔ ٖشحِدف اهحيٖز فٕ  بحـزٖز ؿيوٖث اشحٖـا
 .األداء

 
دٍر إدارث النعرفج ٍخروٍلٍجْب النعلٍنبح فـّ خحقْـ    : "تعوٍاه( 0228، الضرفب) دراشج. 3

 ".النزاْب الخوبفشْج فّ النظبرف العبنلج فّ قطبع غزث

 

 اهيزاٖوا  حصلٖق فٕ اهيـوّياج ّحنٌّهّزٖا اهيـرفث ادارت دّر ؿوٓ اهحـرف اهٓ اهدراشث ُدفج
 فٕ اهحصوٖوٕ اهّظفٕ اهيٌِر حػةٖق رْز صٖخ غزت، كػاؽ فٕ اهـايوث اهيظارف اهحٌافشٖث فٕ

ٕ  األكشاى ّرئشاء اهيدراء زيٖؾ ؿوٓ حّزٖـِا حى اشحةاٌَ اهدراشث ةاشحخداى ُذٍ  اهيظوارف  فو
 .يّؼف  (174)ؿددُى ّناً غزت، كػاؽ اهـايوث فٕ
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 :ٍأظٌرح الدراشج عدث وخبئج ربه نه أًنٌب
 ّادارت اهيـرفث فوٕ   وّياجاهيـ حنٌّهّزٖا ٌؼاى غزت كػاؽ فٕ اهـايوث حػةق اهيظارف

ً  االشحفادت غرّرت ؿوٓ ّحصرط ّاألكشاى، اهّصداج زيٖؾ  حنٌّهّزٖوا  اشوحخداى  يو
 ّاشوحديار  ،هدِٖا اهيحّفرت اهيِاراج ّاهخةراج يً ّاالشحفادت ،ّاالحظاالج اهيـوّياج

ٓ  هحظل ،ّاهٌِغث يزال اهحٌيٖث فٕ ّيـارفِى اهةضرٖث اهنّادر ْ  اهو  اهحـواٖص  يشوحّ
 اهيـوّياج حنٌّهّزٖا ؼل فٕ اهحػّراج اهيحالصلث ّيّانةث اهيصٖػ اهـاهى ؾي ّاهحّاظل

 .اهيحلديث
  جااليزو  ّ اهيـوّياج حنٌّهّزٖا ّ اهيـرفث ادارت ةًٖ اصظاوٖث دالهث ذاج ؿالكثٌُام 

 اهـيوٖواج،  نفاءت األشّاق، ؿوٓ اهشٖػرت اهياهٕ، األداء اهيٌحر، زّدت) اهحٌافشٖث اهيٖزت
 . (ّاهحػّٖر اإلةداؽ

 
 :ٍنه أًم نب أٍظح تي الدراشج

  اهيشحيرت اهيـّكاج ّ اهنةٖرت هوحصدٖاج فٕ اهيظارف ادرام اهيشوّهًٖ ّ ّؿٕ حـيٖق 
 .اهيظرفٕ فٕ كػاؽ غزت صاغرًا ّيشحلةاًل اهلػاؽ ّٖازِِا اهحٕ اهضدٖدت اهيٌافشث ّ
  ؿووٓ   غرّرت ؤً ّٖهٕ اهيشوّهًٖ فٕ كػاؽ غزت اُحياى زاود إلدارت اهيـرفث ّاهـيول

 .اٌضاء ادارت يحخظظث إلدارت اهيـرفث ّحنٌّهّزٖا اهيـوّياج
 
 
 The evaluation of the competitive" :تعوـٍاه ( 0224، أتـٍ ظـفْج  )دراشج . 4

advantages of the Palestinian cellular telecommunications company – 

Jawwal" 
 

ويث ةًٖ ضرنث االحظاالج اهخوّٖث اهفوشػٌٖٖث ُدفج ُذٍ اهدراشث هوحـرف ؿوٓ ػةٖـث اهيٌافشث اهلا
زّال ّضرناج االحظاالج اهخوّٖث اإلشراوٖوٖث اهـايوث فٕ يٌاػق اهشوػث اهّػٌٖوث اهفوشوػٌٖٖث   

غود ضورنث    دًّ اهصظّل ؿوٓ حرخٖط يً اهشوػث اهفوشػٌٖٖث، ّؤدر اإلزراءاج اإلشراوٖوٖث
ّاشحنضاف يدْ  اهحٌافشٖث هضرنث زّالّذهم يً خالل حلٖٖى اهيزاٖا   زّال ؿوٓ ؤٌضػث اهضرنث،

اكحظرج ؿٌٖوث اهدراشوث ؿووٓ    .  كدرت اهضرنث ؿوٓ اضةاؽ رغةاج ؿيالوِا ّيلاةوث حػوـاحِى
( 333)ّةِدف زيؾ اهةٖاٌاج هزّى اهدراشث كاى اهةاصوخ ةحّزٖوؾ    . اهيشحخديًٖ فٕ كػاؽ غزت

  .ؿوٓ يشحخديٕ اهخؤّ اإلشراوٖوٕ( 233)اشحةٖاً ؿوٓ يشحخديٕ زّال 
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 :الخّ خٍظلح إلٌْب الدراشج نب ْلٍّنه أًم الوخبئج 
  فٕ اهـدٖد يً اهيزاالج  اإلشراوٖوٖثؤً ضرنث زّال حيٖزج ؿوٓ يٌافشاحِا يً اهضرناج

 .يلاةوث حػوـاحِى ّ يٌِا، كدرحِا ؿوٓ خديث اهزةاوً

 

 :ٍنه أًم نب خٍظلح إلْي الدراشج نه خٍظْبح نب ْلّ
 اهحوٕ حـٖوق    اإلشراوٖوٖث ةاإلزراءاجاهيضحرنًٖ  غرّرت حػّٖر ةراير خاظث هحـرٖف

 .ضرنث زّالؿيل 

 
 

 :الدراشبح العرتْج: ثبوًْب
 

األشس العبنج لتوبء النزاْب الخوبفشْج ٍدٍرًب فّ خلـ   " تعوٍاه (: 0229الٍلْد، )دراشج  .1
 ".القْنج

 

 فٕ خوق اهلٖيثاهٓ اهحـرف ؿوٓ األشس اهـايث هةٌاء اهيزاٖا اهحٌافشٖث ّدّرُا ُدفج ُذٍ اهدراشث 

 اهروٖشٕ ؤً اهِدف اهةصخ ُذا غّء ؿوٓ ّحةًٖ،  (Mobilis)هضرنث اهِاحف اهٌلال اهززاورٖث 

ٕ   اهِدف ُذا ٖحػوب صٖخ اهحٌافشٖث، اهيزاٖا حصلٖق ُّ اشحراحٖزَٖ ادارت حةٌٕ يً  يزِوّدا دٌواو

ةاإلغافث  ضرنث،اه ّكدراج يّارد دؿى فٕ حشاؿد اهحٕ االشحراحٖزٖاج ّراء ةاهشـٕ ةدءا االحزاٍ،
اهحٌافشٕ  اهيرنز ٖدؿى ُذا ّ اغافٖث، ّكدراج يّارد اشحصداخ ؿوٓ حـيل اهحٕ االشحراحٖزٖاج اهٓ

 ةيـٌٓ ؤّ اهحٌافشٖث اهيزاٖا اشحيرارٖث غياً يً اهضرنث ححينً ّصحٓ اهػّٖل، اهيدْ ؿوٓ هوضرنث

ً  ؿوٓ زاهحرنٖ األير ٖحػوب اهلٖيث، يً يحفّكث يشحّٖاج خوق فٕ آخر االشحيرار  اهةٌواء  ؤرنوا

 ظٖاغث خالل يً ّذهم هوـيٖل ّاالشحزاةث ّاهحصدٖخ ّاهزّدت اهنفاءت ُّٕ هويٖزت اهحٌافشٖث اهـايث

 .اهّؼٖفٕ اإلشحراحٖزٖاج ؿوٓ اهيشحّْ
 

 :ٍقد خٍظلح ًذى الدراشج لعدث وخبئج نه أًنٌب
 اهـوٖا ارتاإلد يً نل فٕ ّاإلزراءاج اهييارشاج ةـع ؿوٓ اهنفاءت حصلٖق ؿيوٖث حلحظر 

 .األخرْ اهّؼاوف ةًٖ اهحٌشٖق ٌّلط فٕ اهةضرٖث، اهيّارد ّادارت اهحشّٖق ّادارت

 ضـاراج يزرد حةلٓ نيا اهحلٌٖث، اهزّاٌب فٕ اهخديث ةزّدت اهـوٖا اإلدارت اُحياى ٌٖصظر 

 .فـوٕ حػةٖق دًّ
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 ضرنثاه حفحلر صٖخ اهـيّى، ؿوٓ يحّشػث ؿيالوِا هصازاج اهضرنث اشحزاةث درزث حـحةر 

 ٌؼاى غـف :ةٌِٖا ّيً اهشوةٖاج يً اهـدٖد حّزد نيا يحنايوث، حشّٖلٖث ةٖاٌاج كاؿدت اهٓ

 ةاهـيٖل االحظال هحنٌّهّزٖا اهيصدّد االشحـيال اهٓ ةاإلغافث اهيضحرنًٖ، ضناّْ يـاهزث

 . االحظال ّيرنز اإلٌحرٌج ضةنث فٕ ؤشاشا ّاهيحيدوث

 

 :ٍربوح أًم خٍظْبح الدراشج نب ْلّ

 ّٖاشحخداى اهيّؼفًٖ، اٌحلاء فٕ فـاهث ػرق ةبحةاؽ اهةضرٖث، اهيّارد ةبدارت االُحياى زحـز 

 نفواءت  هرفوؾ  اهيخحوفث اهصّافز ّاؿحياد دّرٖث، ةظفث اهيِاراج هةٌاء اهةراير اهحدرٖةٖث

 .اهيّؼفًٖ

 ؿً اهيضحرنًٖ ؤراء صّل "يّةٖوٖس" ةضرنث خاظث ، دّرٖث اشحػالؿاج ازراء غرّرت 

 ازراء ّنذا ،اهيزال  فٕ يحخظظث نفاءاج ةرظد ّذهم حلديِا، اهحٕ دياجّاهخ اهضرنث

 .هولػاؽ ضايل ّحضخٖط اهٌلال اهِاحف هشّق دراشاج

 ّذهم اهزّدت ةإُيٖث اهضرنث فٕ األفراد نل حّؿٖث ّغرّرت اهخديث زّدت ؿوٓ اهحرنٖز 

 ٌؼواى  ٖقحػة اهٓ ّاهشـٕ اهزّدت صولاج ّاشحخداى ّحنٌّٖٖث، حدرٖةٖث خالل دّراج يً

 األيور  ؤً اال اهخوديٕ،  اهلػاؽ فٕ ذهم ظـّةث يً اهرغى ؿوٓ اهزّدت اهضايوث، ادارت

 .ّاهحضغٖوٖث اهّؼٖفٖث اهيشحّٖاج ّنل اهـوٖا اإلدارت يً ضايال اهحزايا ٖحػوب
 
 

دراشج  -العالقج تْه رأس النبل الفررِ ٍخل  القْنج " تعوٍاه (: 0229الفضل، )دراشج  .0
 ".ج النظرفْج فّ دٍل الخلْج العرتّنْداوْج علُ الظوبع

 
ُدفج ُذٍ اهدراشث اهٓ اةراز دّر رؤس اهيال اهفنرٔ فٕ اٌزاز اشحراحٖزٖث اهزةواوً هويٌؼيوث   

( 88)ّكد ؤزرٖج اهدراشث ؿوٓ ؿٌٖث يئهفث يً  ّحصلٖق اهلٖيث اهيلحرصث اهِادفث اهٓ خوق اهلٖيث،
.  1336_ 1332اج اهياهٖث هوشوٌّاج  يظرف يّزؿث ؿوٓ دّل اهخوٖر اهـرةٕ ّةاشحخداى اهةٖاٌ

يئندت فٕ ذهم ؤُيٖث يلاٖٖس رؤس اهيال اهفنرٔ  ،ّكد زاءج اهٌحاور رافغث هفرغٖاج اهدراشث
ً كٖيث اهيٌؼيث ال حخوق يً يّزّداحِا اهيويّشث فصشب ّاٌيا يوً  ؤّ ،فٕ حلّٖى ؤداء اهيٌؼياج

وٓ ؤشاس ذهم حدؿى اهدراشوث  ّؿ . حفاؿل ّحنايل نل يً اهيّزّداج اهيويّشث ّغٖر اهيويّشث
اشحخداى يلٖاس يـايل اهلٖيث اهيغافث اهفنرٖث هوحـةٖر ؿً األداء اهضايل هويٌؼيث ةدال يً يـاٖٖر 
اهرةصٖث، خاظث فٕ اهظٌاؿاج اهيظرفٖث اهحٕ ٖـحيد ةلاءُا ٌّيُّا ؿوٓ اشحيرار رغا اهزةاوً 

ةاالخحةار ّاهحصلق اإلصظاوٕ ّصاّهج اهدراشث فٕ اهّكج ٌفشَ، ؤً حٌاكص   .ّنشب زةاوً زدد
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 ٔ  اهيلاٖٖس اهياهٖث اهيرزـٖث اهحٕ حشحخدى فٕ حلّٖى ؤٌضػَ اهيٌؼيث فٕ يزال رؤس اهيال اهفنور
ّنٖف حشاُى ُذٍ األٌضػث فوٕ خووق اهلٖيوث     ،(اهةضرٔ ّاهِٖنوٕ ّاهزةاوٌٕ)ةينٌّاحَ اهدالخ 

هفنرٔ يً كةل اهيـٌٖوًٖ  اهرغى يً االُحياى اهيوصّؼ فٕ دراشث رؤس اهيال اّؿوٓ .  هويٌؼيث
ةاهفنر اهيصاشةٕ اهغرةٕ، اال ؤً اهدراشث ؤّظج ةحندٖف اهزِد اهةصدٕ فٕ يزاالج رؤس اهيوال  

 .ّؤدرٍ فٕ خوق اهلٖيث
 

 
 

دٍر رأس النبل الفررِ فّ خحقْـ  النْـزث   : "تعوٍاه( 0229، تلٍوبس ٍقذاْفج)دراشج  .3
 "دراشج وظرْج – الخوبفشْج لنوظنبح األعنبل

 
يا ُّ دّر رؤس اهيال اهفنرٔ ّ نٖفٖث : اهدراشث هإلزاةث ؿوٓ اهشئال اهروٖشٕ اهحاهُٕدفج ُذٍ 

ادارحَ هحصلٖق اهيٖزت اهحٌافشٖث هويٌؼيث؟ ّ هإلزاةث ؿوٓ ُذا اهشئال، كاى اهةاصوخ ةاشوحـراع   
يفِّى رؤس اهيال اهفنرٔ ّ ينٌّاحَ األشاشٖث ّ نٖفٖث ادارحَ ّ دّرٍ فٕ حصلٖق اهيٖزت اهحٌافشٖث 

يً زِث ؤخرْ حـرغج ُذٍ اهدراشث اهٓ يفِّى اهيٖزت اهحٌافشٖث ةاهٌشةث هويٌؼيوث،  .  يٌؼيثهو
هِا، نيا رنزج اهدراشث ؿوٓ نٖفٖث ادارت  ث، اهـّايل اهيئدرت ؿوِٖا ّ اهيصدداج األشاشٖاؤٌّاؿِ

 . رؤس اهيال اهفنرٔ هحصلٖق اهيٖزت اهحٌافشٖث هيٌؼياج األؿيال فٕ ةٖوث يحغٖرت
 

 :راشج إلُ جنلج نه الوخبئج نه أًنٌبٍ خلظح الد
     اً رؤس اهيال اهفنرٔ ُّ اهرنٖزت األشاشٖث هةٌاء اهحلدى االكحظوادٔ ةظوفث ؿايوث

 .ٌّزاس اهيٌؼياج ةظفث خاظث

     ٕاً رؤس اهيال اهصلٖلٕ اهذٔ حيونَ اهيٌؼياج ُّ رؤس اهيال اهفنورٔ ّٖحيدول فو
 .اهيـرفث اهحٕ ٖينً حصّٖوِا اهٓ كٖيث

 ٖث يفِّى يرنب ٖحػوب فِى زُّرٍ، ّاالكحٌاؽ ةاإليناٌٖاج اهحٕ ٖلوديِا  اهيٖزت اهحٌافش
 .فٕ يزال اهحٌافس

   اشحغالل اهيّارد ّاهنفاءاج ةضنل زٖد، ّاهحّهٖف ةٌِٖا ةػرٖلث فـاهث ؤدْ اهٓ اٌضواء
 .يزاٖا حٌافشٖث صاشيث ّيً درزث رفٖـث

 
 :ٍقدنح الدراشج عدث خٍظْبح نه أًنٌب 

 ِا اهفنرٔ ؿوٓ ؤٌَ ظوب ٌضاػِا ّرنٖزحَ األشاشٖثؤً حٌؼر اهيٌؼيث هرؤشياه. 
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   ْؿوٓ اهيٌؼياج ؤً حدرم ؤً نل األفراد هٖشّا يحضاةًِٖ، ةل ؤً كٖيِى حخحوف ةيود
ّ يً دى، يً اهيصحيل ؤً ٖوحى ادارحِوى   . كدرحِى ؿوٓ خوق ّحصدٖد يشحلةل اهيٌؼيث

حنار ّاإلةوداؽ،  ّينافإحِى ّيـايالحِى يـايوث يحياٖزت صحٓ حشاؿدُى ؿوٓ اهخوق ّاالة
 .هحصلٖق يٖزت حٌافشٖث هويٌؼيث، ؤّ هحصظٖل يزٖد يً اهلٖيث يً ّراء اةحناراحِى

    ؿوٓ اهيٌؼياج اهيـاظرت ؤً حصاّل رشى االشحراحٖزٖاج ّّغؾ اهخػوػ ّاهةوراير
هحٌيٖث ّاشحديار رؤس اهيال اهفنرٔ فٕ اةداؽ صوّل يةحنرت ّيٌحزاج زدٖدت ّخدياج 

 .ٖث ؤؿوٓ ّّظّال ؤشرؽ اهٓ اهيشحِونًٖ ةيخحوف ؤٌّاؿِىيحيٖزت حصلق يزاٖا حٌافش

 
 
دراشج ارختبط اشـخراخْجْبح اشـخثنبر رأس النـبل    : "تعوٍاه( 0229الحٍاجرث، )دراشج  .4

 "النعرفّ تبألداء الخوبفشّ للنؤششبح

 

ُدفج ُذٍ اهدراشث اهٓ حصوٖل ؿالكث ارحةاػ اشحراحٖزٖاج االشحديار فٕ رؤس اهيوال اهيـرفوٕ   
ّهحصلٖق ؤُداف اهدراشث حى حػّٖر اشحةاٌَ هزيؾ .  هحٌافشٕ هدْ ضرناج اهحإيًٖ األردٌٖثةاألداء ا

( 281)يفردت حوى اشوحرزاؽ   ( 123)اهةٖاٌاج ؿً يحغٖراج اهدراشث، ّزؿج ؿوٓ ؿٌٖث ةوغج 
 .اشحةاٌَ يٌِا

 
 :ٍخٍظلح الدراشج إلُ عدث وخبئج نه أًنٌب

 احٖزٖاج اشحديار رؤس اهيوال  ّزّد ؿالكث ارحةاػ ُاى ذّ دالهث اصظاوٖث الشحر
اهيـرفٕ فٕ األداء اهحٌافشٕ هويئششاج يً صٖخ حٌيٖث اهحـوى، ّحنايل اهيـرفوث  

 .ّحّؼٖف رؤس اهيال اهيـرفٕ

 

 :ٍقدنح الدراشج الخٍظْج الخبلْج
     ؿوٓ ضرناج اهحإيًٖ األردٌٖث غرّرت اهـٌاٖث ّاالُحيواى ةـيوٖواج اهحودرٖب

رفث ّحنايوِا ّحّؼٖفِا يً ؤزول حصلٖوق   ّاهحـوٖى، ّاهحرنٖز ؿوٓ زّاٌب اهيـ
 .األداء اهحٌافشٕ هويئششاج
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ندَ خٍفر رأس النبل النعرفّ لخحقْ  النْزث الخوبفشْج : "تعوٍاه( 0229نشٍدث، )دراشج . 6
 "دراشج نْداوْج فّ قطبع الظوبعبح الدٍائْج األردوْج: ٍنعٍقبح خٍفرًب

 
اهةضورٔ، ّاهِٖنووٕ،   )اهيوال اهيـرفوٕ    ُدفج ُذٍ اهدراشث ةصخ يدْ حّفر يحػوةاج رؤس

هدْ ضرناج اهظٌاؿاج اهدّاوٖث األردٌٖث هحصلٖق اهيٖزت اهحٌافشوٖث، ّحصدٖود ؤُوى    ( ّاهـالكاج
حنًّ .  اهيـّكاج اهحٕ حصّل يً ةٌاءٍ، ّدراشث ػةٖـث اهـالكث ةًٖ ينٌّاج رؤس اهيال اهيـرفٕ

حصاد األردٌٕ هيٌحزٕ األدّٖث ّاهحوٕ  يزحيؾ اهدراشث يً ضرناج األدّٖث اهظٌاؿٖث اهيٌحيٖث هإل
حإهفج ؿٌٖث اهدراشث يً يدراء اإلدرات اهـوٖا فٕ حوم اهضرناج، .  حزاّل ؿيوِا فٕ اٌحاذ األدّٖث

ُّى اهيدراء اهـايًّ ّيشاؿدُّى ّيدراء زيٖؾ األٌضػث اهّؼٖفٖث ناهحشّٖق، ّاهياهٖث، ّاإلٌحاذ، 
 .ّاهحخػٖػ، ّاهزّدت، ّغٖرُا

 
 :الخّ خٍظلح إلٌْب الدراشج ٍنه أًم الوخبئج

  ّححوّفر  %83حّفر يحػوةاج رؤس اهيال اهيـرفٕ فٕ ضرناج األدّٖث األردٌٖث ةٌشةث ،
% 81ّ% 82ّ %81يحػوةاج رؤس اهيال اهةضرٔ ّاهِٖنوٕ ّاهـالكاج ةٌشةث يّافلوث  

 .ؿوٓ اهحّاهٕ

 ٌٖث، ُوّ  ؤً ؤُى يـّكاج اهحٕ حّازَ ةٌاء رؤس اهيال اهيـرفٕ فٕ ضرناج األدّٖث األرد
ؿدى حّفر رؤس اهيال اهيادٔ اهنافٕ إلزراء اهدراشاج ّاهةصّخ اهالزيث هحػّٖرٍ ّةٌاوَ 

 .ّؿدى كدرت ضرناج األدّٖث ؿوٓ حػةٖق ّاشحخداى اهيـرفث، ٌّلوِا اهٓ صٖز اهحٌفٖذ

 
 :ٍنه أًم نب أٍظح تي الدراشج

 يً ةوًٖ  غرّرت اهحـايل يؾ رؤس اهيال اهيـرفٕ ؿوٓ ؤٌَ يّرد روٖشٕ ّاشحراحٖز ٕ
يّارد اهيٌؼيث ّاهصفاؼ ؿوَٖ ّحػّٖرٍ ةضنل يشحير، ّاهحإنٖد ؿوٓ ؤُيٖوث دّرٍ فوٕ   
ٌزاس اهضرنث ّحصلٖق اهيٖزت اهحٌافشٖث هِا، ّخاظث فٕ ؼل دّرت اهيـوّيواج ّاٌفحواس   

 .اهـاهى ةاهيـوّياج ّاهيـرفث

 
 

 

 "القج ٍاألثرالع: رأس النبل الفررِ ٍإدارث النعرفج"تعوٍاه ( 0228عطْج، )دراشج . 7
 

ُدفج ُذٍ اهدراشث اهٓ حصدٖد ؤدر رؤس اهيال اهفنرٔ فٕ ادارت اهيـرفث هـٌٖث يوً اهيظوارف   
اهصنّيٖث فٕ يصافؼث اهدّٖاٌٖث ةاهـراق، ّصّل يا اذا ناٌج اهيٌؼياج اهصاهٖث حيحوم رؤس يوال  
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ألُوداف،  ّهحصلٖق حووم ا ، فنرٔ حشحػٖؾ يً خالهَ االشحفادت يً اهخةراج اهيظرفٖث ّحػةٖلِا
ػةلج اهدراشث ؿوٓ ؿٌٖث يً يدراء ّرئشاء األكشاى ّاهضـب فٕ ؿٌٖث يً اهيظارف اهصنّيٖث، 
اهٓ زاٌب اهيلاةالج اهضخظٖث، ّزيـج اهةٖاٌاج ؿً ػرٖق اشحةٖاً ينًّ يً ززؤًٖ، اهزوزء  

 .األّل يخظط هرؤس اهيال اهفنرٔ ّاهززء اهدإٌ خظط إلدارت اهيـرفث
 

 :نلج نه الوخبئج ربه نه أترزًبٍقد خلظح الدراشج إلُ ج
  ؤً ٌُام اُحياى نةٖر يً كةل اهيظارف ةاهـايوًٖ اهذًٖ ٖيحونًّ اهيـرفث يً ؤزل حصلٖق

 .األداء اهيحيٖز

     ؤً ادارت اهيظارف حصرط ؿوٓ يشاُيث اهـايوًٖ فٕ ةراير يحٌّؿوث يوً اهحودرٖب
 .النحشاةِى يِاراج يـٌٖث فٕ يزال ؿيوِى

 رنث اهـايوًٖ فٕ ٌدّاج ّيئحيراج يً ضوإٌِا زٖوادت   ؿدى صرط اهيظارف ؿوٓ يضا
 .يـارفِى

  غـف اهحرنٖز يً ادارت اهيظارف ؿوٓ كٖاى اهـايوًٖ ةإؿيال يحٌّؿث يً ؤزل زٖادت
 .خةراحِى

 

 :ٍأٍظح الدراشج تعدد نه الخٍظْبح أًنٌب
 رؿاٖث ؤفنار اهيةدؿًٖ ّحّفٖر اهفرط هِى ةاهحػةٖق صحٓ ّهّ ّكـّا فٕ اهخػإ. 

 اهّاشؾ ةاهيـرفث ألٌِا كّت اذا هى حشحغل حظةش غٖر ذٔ فاودت االُحياى. 

 ازراء حلٖٖى دّرٔ هويـرفث هدْ األفراد ّرةػ ٌحاور اهحلٖٖى ةٌؼاى اهصّافز ّاهينافأج. 

 
 
 

دٍر الرأشنبل الفررِ فـّ خعزْـز النْـزث الخوبفشـْج     : "تعوٍاه( 0227حتبْوج، )دراشج . 8
 .(OTA)خْلْرٍم الجزائر  مٍ أٍراشرٍ (AT)الجزائر دراشج نقبروج تْه اخظبالح : للنؤششج

 
ُدفج ُذٍ اهدراشث اهٓ حشوٖػ اهغّء ؿوٓ اهيـرفث ّاالةحنار نإشاس هحـرٖف رؤس اهيوال  

ّنٖف حشاُى اٌحلوال ٌّضور    ،ّصاّهج ؤً حةًٖ يناٌث ّدّر اهيـرفث فٕ اهيئششث ،اهفنرٔ
فٕ حػوّٖر ّحصشوًٖ ؤداء   ( ثاهيئششاج اهيحـوي)اهيـرفث داخل اهيئششث ؿً ػرٖق اهحـوى 

ًّّ ةِا يٖزت حٌافشٖث هِا ،اهيّؼفًٖ اؿحيدج اهدراشث ؿوٓ . ّةاهحاهٕ فٕ اٌضاء كٖيث يغافث حن
اهيٌِر اهّظفٕ اهحصوٖوٕ إلزراء دراشث يلارٌث ةًٖ ضرنحٕ احظاالج اهززاور ّ اّراشنّى 

ع صٖوخ ناٌوج   حٖوٖنّى اهززاور، ّكد حى زيؾ اهةٖاٌاج ؿً ػرٖق اشحةٖاً يـد هِذا اهغر
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اّراشونّى   81احظواالج اهززاوور ّ    83)يفردت هوضرنحًٖ ( 221)االشحزاةاج ةيزيّؽ 
 (.حٖوٖنّى

 
 :ٍقد خٍظلح الدراشج لجنلج نه الوخبئج أًنٌب

    األُيٖث اهةاهغث هورؤشيال اهفنرٔ فٕ حصلٖق اهيٖزت اهحٌافشٖث هويئششث ؿوً ػرٖوق
دارحِا ةضنل فـوال ٖصلوق األداء   اشحديار اهيلدرت اهـلوٖث ّاهـيل ؿوٓ حـزٖزُا ّا

 .اهفنرٔ اهيئدٔ اهٓ اهحفّق اهحٌافشٕ

   ًٖؤً اهلدرت ؿوٓ االةحنار ُٕ اهـايل األّل فٕ اصحفاؼ اهضرنث اهٌازصث ةيناٌحِا ةو
اهضرناج اهيٌافشث، فنويا زادج شرؿث ّزّدت االةحناراج اهحوٕ حلوديِا اهضورنث    

 .حٌافشٖث هِا اصحفؼج اهضرنث ةرٖادحِا ّكدرحِا ؿوٓ حصلٖق يٖزت

 
 :ٍنه أًم نب أٍظح تي الدراشج

    االُحياى ةأهٖاج اشحلػاب ٖد ؿايوث يحيٖزت ذاج حفنٖر اةداؿٕ ّاؿػاوِوا اهصرٖوث
 .اهالزيث هولٖاى ةـيوٖاج اةداؿٖث هظاهش اهيئششث

   غرّرت حلّٖث ّحصشًٖ اهـالكاج ةًٖ اهـايوًٖ صحٓ ٖنًّ ٌُام يٌاض ؿيل يصفوز
 .جؿوٓ حةادل اهيـرفث ّاهخةرا

 
 

االشخثنبر فّ رأس النبل النعرفّ ٍدٍرى فّ توبء النْـزث  : "تعوٍاه( 0226وٍِ، )دراشج . 9
 "الخوبفشْج للنوظنج

 

ُدفج ُذٍ اهدراشث اهٓ حّغٖش ّاةراز اهـٌاظر األشاشٖث فٕ رؤس اهيال اهيـرفٕ اهحٕ حشيش 
رؤس اهيوال  صٖخ كديج اهدراشوث يظوػوش   .  ةرفؾ كٖيث اهيٌؼيث ّحصلٖق اهيٖزت اهحٌافشٖث

اهيـرفٕ ّكايج ةحّغٖش يصحّْ ّيفِّى ُذا اهيظػوش، ةاإلغافث اهٓ حلدٖى يظػوش اهيٌؼيث 
اهيحـويث ّحػركج اهٓ ؤةـاد ٌؼاى اهيـرفث فٕ اهيٌؼيث ّظّاًل اهٓ يفِّى اهيٖوزت اهحٌافشوٖث   

ّكود اشوحخديج   .  ّاهحـرف ؿوٓ يظادرُا ّنذا ارحةاػِا ةرؤس اهيال اهيـرفٕ هويٌؼيوث 
اهيٌِر اهّظفٕ اهحصوٖوٕ فٕ يـاهزث اضناهٖث اهدراشوث ةاالؿحيواد ؿووٓ اهيرازوؾ      اهدراشث

 .ّاألدةٖاج اهشاةلث ذاج اهـالكث ةاهيّغّؽ
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 :ٍخلظح الدراشج إلُ جنلج نه الوخبئج نه أًنٌب
 
  ْؤً ٌزاس اهيٌؼيث فٕ ؼل يصٖػ ٖحيٖز ةاهحغٖر اهيحّاظل ّةاهحٌافس اهضدٖد يرحةػ ةيد

هحنايل فٖيا ةًٖ ؤٌضػحِا ّنذا اهحيٖز ؿً اٗخرًٖ، ّؤً ُذا هوً  كدرحِا ؿوٓ حصلٖق ا
ٖحشٌٓ هِا اال يً خالل االشحديار اهزاد فٕ يخحوف يّاردُا اهيويّشث يٌِوا ّغٖور   

 .اهيويّشث ّاهحٕ ؿوٓ رؤشِا اهيّارد اهةضرٖث

  ؤً اهيـرفث ةيخحوف ؤٌّاؿِا ّحظٌٖفاحِا ؤظةصج اهّٖى يً ؤُى يّارد اهيٌؼياج، ضإٌِا
 .اهيّارد اهيادٖث اٗخرْ ضإً

  رؤس اهيوال اهةضورٔ   : ؤً رؤس اهيال اهيـرفٕ هويٌؼيث ٖغى يّردًٖ ؤشاشًٖ ُيوا
ّرؤس اهيال اهِٖنوٕ، ّاهوذًٖ يً خالل االشحديار فِٖيا ّحٌيٖحِيا ٖينً هويٌؼيوث ؤً  

 .حصلق كٖيًا اغافٖث ّحةٌٕ يٖزت حٌافشٖث يشحدايث فٕ ؿظر اهيـرفث

 
 :للدارشج ٍربوح الخٍظْج الرئْشْج

 
     ٓؤً حّهٕ اهيئششاج اُحياى نافٕ هويّارد غٖر اهيادٖث ّاشحديارُا ةيوا ٖـوّد ؿوو

 .اهيٌؼيث يً ؿّاود يً يّارد ناٌج ال حّهٕ هِا االُحياى اهنافٕ

 
 
 

 القدراح الخوبفشْج رث رأس النبل الفررِ رندخل لخونْجإدا: "تعوٍاه( 0226، عتدى)دراشج . 12
تندْوـج العبضـر نـه     علُ نوظنبح ظوبعج اإللرخرٍوْـبح نطتقج دراشج : لنوظنبح األعنبل

 "رنضبه
 

زاءج ُذٍ اهدراشث فٕ اػار دراشث ّحصدٖد ؤّزَ اهلظّر اهحٕ حّازَ ؿيوٖاج حصدٖد  ّكٖواس  
صٖوخ  ّادارت رؤس اهيال اهفنرٔ فٕ اهـدٖد يً يٌؼياج األؿيال فٕ زيِّرٖث يظر اهـرةٖث، 

فٕ ادارت رؤس اهيال اهفنرٔ ييا ٖئدر ةضونل شووةٕ   حرنزج يضنوث اهدراشث ةإً ٌُام كظّر 
كاى اهةاصخ ةبزراء دراشث اشحػالؿٖث هلغٖث رؤس اهيال .  ؿوٓ اهلدراج اهحٌافشٖث هِذٍ اهيٌؼياج

فوٕ  ّؤدرٍ ؿوٓ حـزٖز اهلدراج اهحٌافشٖث ( اهةضرٔ ّاهِٖنوٕ ّاهـالكاج)ةإةـادٍ اهدالخ   اهفنرٔ
ـاضر يً ريغاً، ّذهم يً خالل حزٖيؾ اهةٖاٌاج ذاج يٌؼياج ظٌاؿث اإلهنحرٌّٖاج ةيدٌٖث اه

يفردت يً اهـايوًٖ فوٕ دوالخ   ( 33)اهظوث ةيّغّؽ اهدراشث يً ؤفراد اهـٌٖث اهحٕ ةوغ صزيِا 
، ّاهنحرّنوّى هوظوٌاؿاج اإلهنحرٌّٖوث،    (يواذ )ُٕ اهـرةٖث هوظٌاؿاج اإلهنحرٌّٖث  ،ضرناج
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ـّكاج اهيرحةػوث ةوبدارت رؤس اهيوال    ٌّّٖحنٌّهّزٕ هوظٌاؿث، هوحـرف ؿوٓ ؤرءاُى صّل اهي
اهفنرٔ ّاهحٕ حصد يً كدرت اهيٌؼياج اهحٕ ٖـيوًّ ةِا ؿوٓ يّازِث حصدٖاج اهيٌافشث اهيصوٖوث  

 .نيا حى ازراء يلاةالج يؾ ةـع اهيشوّهًٖ ؿً ادارت ُذٍ اهيٌؼياج.  ّاهـاهيٖث
 

 :ٍنه أًم الوخبئج الخّ خٍظلح إلٌْب الدراشج
 ِا ادرات اهيٌؼياج اهـايوث فٕ يزال ظوٌاؿث اإلهنحرٌّٖواج   اٌخفاع اهزِّد اهحٕ حةذه

ةيدٌٖث اهـاضر يً ريغاً هإلصحفاؼ ةاهـايوًٖ ذّٔ اهلودراج اإلةداؿٖوث ّاإلةحنارٖوث    
اهـاهٖث، ييا ٖـنس ّزّد كظّر يً زاٌب ادارت ُذٍ اهيٌؼياج فٕ اهحـايل يؾ اهيّارد 

 .اهةضرٖث ذاج اهلدراج اإلةداؿٖث اهيحيٖز

 
 :أٍظح تي الدراشج ٍنه أًم نب

  ٕؤٌَ ٖزب ؿوٓ اهيٌؼياج اهظٌاؿٖث ةيدٌٖث اهـاضر يً ريغاً ؤً حزٖد يً زِّدُا ف
دؿى ؿيوٖاج اإلةداؽ ّاالةحنار ّاالصحفاؼ اهيّارد اهةضورٖث ذاج اهلودراج االةداؿٖوث    

 .اهيحيٖزت

  غرّرت زٖادت صزى اإلٌفاق ؿوٓ ؤٌضػث اهحدرٖب ّاهةصخ ّاهحػّٖر، صٖخ ؤظةش اإلٌفاق
وٓ ُذٍ األٌضػث فٕ ؼل شٖادت ؿظر اهيـرفث ٖيدل اٌفاكًا اشحديارًٖا ٖدر ؿاود هويٌؼيث ؿ

 .ّهٖس يزرد اٌفاق ةدًّ يردّد
 

 

 "دراشج ٍخقْْم رأس النبل الفررِ فّ ضرربح األعنبل"تعوٍاه (: 0225ٍْشف، )دراشج . 11
ّؤُيٖحوَ  ( هيويّشثاهيّزّداج غٖر ا)ُدفج اهدراشث اهٓ اهلاء اهغّء ؿوٓ رؤس اهيال اهفنرٔ 

ً  ةضنل ؿاى ّاالكحظاداهيحزاٖدت فٕ يٌؼياج األؿيال  ّنٖوف ٖينوً هوضورناج     ،فوٕ األرد
ّيٌؼياج األؿيال حٌيٖحَ ّاهصفاؼ ؿوَٖ ّيـاهزحَ ةغّء اهٌؼرٖاج ّاألشس ّاإلزراءاج اهياهٖث 

لدٖث حصوٖوٖث اهٓ حلدٖى ٌؼرت ٌُدفج ُذٍ اهدراشث  نذهم ؤٖغًا.  اهشاودت  ّاالكحظادٖثّاهيصاشةٖث 
هرؤس اهيال اهفنرٔ، ينٌّاحَ، حلشٖياحَ، ػرق كٖاشَ ّاألشس اهيـحيدت فٕ ؿيوٖث اهلٖاس، ٌّلود  
حوم اهػرق ّحصدٖد يزاٖاُا ّؿّٖةِا هغرع حصدٖد األشوّب ؤّ اهػرٖلوث األندور يّغوّؿٖث    

.   زيًّؿيوٖث هلٖاس رؤس اهيال اهفنرٔ فٕ ضرناج األؿيال ّيـاهزث صاهث اهحغٖر فَٖ ةيرّر اه
هلد خرزج اهدراشث ةبشحٌحاذ يفادٍ ؤً رؤس اهيال اهفنرٔ ٖصحاذ اهٓ دراشواج يـيلوث هصول    
اإلضناالج اهحٕ حـإٌ يٌِا ػرق اهلٖاس ّخاظث فٕ صاهث اهحذةذب فٕ ةـع اهيئضراج اهيـحيدت 

   .هَهيـاهزاج اهيصاشةٖث هلٖاس يّغّؽ ا
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 :ٍقد خٍظلح الدراشج إلُ عدث وخبئج نه أًنٌب
 ً ززء يِيًا يً رؤس اهيال اهفنرٔ هوضرناج ُّ رؤس اهيال اهةضرٔ اهذٔ ٖةرز  ؤ

ةضنل ّاغش فٕ اهضرناج اهيـرفٖث ّهٖس يً اهشِل كٖاس ّحصدٖد ُذا اهززء يً 
 .رؤس اهيال

   ؤً اهندٖر يً ؿٌاظر ّينٌّاج رؤس اهيال اهفنرٔ ال ٖـاهر يصاشةًٖا ةلّٖد يصوددت
 .ث ّغٖر يّغّؿٖثّةذهم فِّ ٖلدر ّٖخيً ةظّرت حلرٖةٖ

  ٔال ّٖزد حصدٖد دكٖق هويشاُياج اهٌشوةٖث  ٌُّام ينٌّاج ؿدٖدت هرؤس اهيال اهفنر
 .هِذٍ اهينٌّاج ؤّ اهـٌاظر فٕ حّهٖد رؤس اهيال

 

 :قدنخٌب الدراشج الخّ أًم الخٍظْبحأنب 
 شٌّٔ هحصدٖد  ؤشاسحصدد رؤس ياهِا اهفنرٔ ّينٌّاحَ ّؿوٓ  ؤًً اهضرناج ؿوِٖا ؤ

 .يّ اهشٌّٔيشحّْ اهٌ
    ًّٖٖحّزب ؿوٓ اهضرناج حصدٖد ؤّزاً دكٖلث هيشاُيث اهـٌاظر اهيخحوفث فوٕ حنو

 .رؤس ياهِا اهفنرٔ

 
 

خونْج رفبءاح األفراد ٍدٍرًب فّ خحقْ  النْزث : "تعوٍاه( 0225حندِ، )دراشج . 10
 "الخوبفشْج للنؤششبح

 
ًٖ فٕ ةٌم اهفالصوث ّاهحٌيٖوث   نفاءاج األفراد اهـايو حٌيٖث حّغٖش دّراهٓ ُدفج ُذٍ اهدراشث 

ّكد رنزج ُذٍ اهدراشث ؿووٓ اهيوّرد اهةضورٔ    . فٕ حصلٖق اهيٖزت اهحٌافشٖثاهرٖفٖث ةاهززاور 
ّيظدر حٌافشٕ ّيئدر ةضنل كوّْ فوٕ اهصٖوات     ،ةاؿحةارٍ ؤظل ّيصّر ُّدف يئدٔ هولٖيث

 ؿيوٖث يً اٌػالكا نفاءاج األفراد حٌيٖث ؿيوٖث شٖر ٗهٖاج ضرصًا اهدراشث كديج االكحظادٖث، ّ
 ّياُٖحِوا ّحصدٖود   ّاهشووّم  هألداء اهصاهٖث اهيضنالج ؤُى ؿوٓ اهحـرف حضيل ّاهحٕ اهحصوٖل

ٓ  اهحٌفٖذ يّكؾ اهـيوٖث ُذٍ ّّغؾ حٌفٖذ ةيرصوث يرّرا ّاهحدرٖب، اهحٌيٖث اصحٖازاج ؤرع  ؿوو
 يخػوػ ّاه اهيودرّس  االخحٖوار  : ؤُيِا ؿٌاظر هـدت اهيرصوث ُذٍ اصحّاء يً خالل اهّاكؾ

 اؿحياد يراؿات يؾ هوحٌيٖث األصشً اهةرٌاير ّاخحٖار ّحصدٖد هونفاءاج، اهةرٌاير اهحٌئّ هينٌّاج
 نٖوف ؤّغصج اهدراشوث   ّكد.  حٌيٖحِا اهيراد اهنفاءاج ٌّؽ هوحدرٖب صشب اهيالويث اهػرٖلث
 اهيةاضر اهحإدٖر ػرٖق ؿً اهحٌافشٖث اهيٖزت دؿى فٕ األفراد ةظفث يةاضرت  نفاءاج حٌيٖث حشاُى

 .هوةٌم اهحٌافشٖث اهيزاٖا ؤٌّاؽ يخحوف فٕ ّاالٖزاةٕ
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 :ٍقد خٍظلح ًذى الدراشج إلُ جنلج نه الوخبئج أًنٌب
 اهحٌافشٖث اهيٖزت دؿى فٕ ّنةٖرت اٖزاةٖث ةظفث األفراد نفاءاج حٌيٖث حشاُى. 
 ٌٔم ؿوً  صٖخ ٖحيٖز اهة. هدَٖ ؤً اهيٖزت اهحٌافشٖث هوةٌم ححيدل فٕ اهزاٌب اهحلٌٕ ّاهةضر

يٌافشَٖ ةحػّر اهحنٌّهّزٖا اهيشحخديث خاظث حوم اهيحـولث ةاالحظاالج ّاهضةناج، ّفٕ 
 .ؤفرادٍاهزاٌب اهةضرٔ يحيداُل ةاهنفاءاج اهـاهٖث اهحٕ ٖيحونِا 

    ؤً اهةٌم ٖيحوم ادارت يّارد ةضرٖث حـػٕ اُحيايا ّاشـًا ةاهـٌظر اهةضرٔ يوً خوالل
ُئالء األفراد ُى اهرنٖوزت األشاشوٖث هوحٌيٖوث    حٌيٖث نفاءاحَ ُّٕ ؿوٓ ّؿٕ حاى ةإً 

 .ّاهحيٖز

 

 :ٍقدنح الدراشج عدث خٍظْبح نه أًنٌب
 

 خظّظًا فٕ ؼل يضارف  اؿحياد ؤشوّب اهحصشًٖ اهيشحير فٕ نل يزاالج ؿيل اهةٌم
اهززاور هيٌؼيث اهحزارت اهـاهيٖث ييا ٖفحش ةاب اهيٌافشث اهضدٖدت خاظوث ؿووٓ    ىاٌغيا

 .يشحّْ اهنفاءاج
 ّٖر ٌؼاى إلدارت اهـالكث يؾ اهـيالءحػ. 

  حنرر األخػاء ييا ٖئدر ؿوٓ شوةًا ؿووٓ يٖزحِوا    ؤّفٕ اهيـايالج هغياً ؿدى ّكّؽ
 .اهحٌافشٖث

 
 

 ".دٍر الرفبءاح النحٍرْج فّ خدعْم النْزث الخوبفشْج: "تعوٍاه( 0225ترْص، )دراشج . 13

 

اهحٌافشٖث، ةِدف اهحـورف ؿووٓ   اؿػاء ٌؼرت ّيفِّى ضايل هويٖزت  ُدفج ُذٍ اهدراشث اهٓ
اهحوٕ يفادُوا ؤً    ،ةاإلغافث اهٓ يصاّهث اهحـيق فٕ فِى ٌؼرٖث اهيّارد .يظدرُا اهصلٖلٕ

يصاّهث اٖزاد يناٌث ّؿالكوث األظوّل   وٖث ُٕ اهيشوّهث ؿً حصلٖق اهحيٖز، ّاهيّارد اهداخ
هويئششواج فوٕ    اهةضرٖث ةاهنفاءاج اهيصّرٖث اهيئدٖث ةدّرُا اهٓ حصلٖق اهيٖزت اهحٌافشوٖث 

حى اٌزاز اهدراشث ةاشحخداى اهيٌِر اهّظفٕ ةاالؿحياد ؿوٓ األدةٖاج ذاج اهـالكوث  .  اهززاور
ةاهيّغّؽ، صٖخ ارحنزج اهدراشث ؿوٓ اهزاٌب اهٌؼرٔ هإلزاةث ؿوٓ اإلضناهٖث اهيػرّصث، 
يؾ حرم اهزاٌب اهحػةٖلٕ نأفاق هوةصّخ اهيشحلةوٖث، ّحى االؿحياد ؿووٓ ةـوع اهيفواُٖى    

يرحةػث ةاهيّغّؽ ناهيٌافشث، اهحٌافشٖث اهيّارد، اهنفاءاج، ّاهيِاراج، اهيّرد اهةضرٔ ؤّ اه
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ّصاّهج اهدراشث ؿرع يخحوف األفنار ّاٗراء اهيحـولث .  اهرؤشيال اهفنرٔ ةيـٌٓ اهيـرفث
 . ةاهيٖزت اهحٌافشٖث ّاهنفاءاج اهيصّرٖث، ّاهرةػ ةٌِٖيا

 
 :الوخبئج أًنٌبٍخٍظلح الدراشج إلُ اشخخالط جنلج نه 

 
    ؤً اهـٌظر اهةضرٔ  ُّ ؤُى يظدر الخحالف اهيٌؼيث ؿً غٖرُا، ألٌوَ األظول

اهّصٖد اهياهم ّاهلادر ؿوٓ ايحالم اهيـارف اهحٕ حيدل اهدرّت اهصلٖلٖث اهيٌضوث هولٖيث 
ّاهيصللث هويٖزت اهحٌافشٖث، فبٌضاء اهيٌؼيث فٕ صد ذاحَ، ُّ فنرت ةضرٖث، يظودرُا  

 .اهـلل اهةضرٔ

 
 :ٍنه أًم نب أٍظح تي الدراشج

 
    ؤً حدرم اهيٌؼيث ؤُيٖث ّ فـاهٖث كدراحِا اهيصّرٖث اهيحيدوث فٕ األظوّل اهفنرٖوث

ّحـيل ؿوٓ ةٌاوِا ّ حفـٖوِا ّ صياٖحِا يً اهحلوٖد هحغيً اهرٖادت ّ اهحفوّق ؿوً   
 .             ػرٖق اهيزاٖا اهحٌافشٖث اهحٕ حصللِا

  رٔ ال ٖلحظر فٕ اؿحةارٍ نيّرد ّنفٓ ،ةول ٖزوب   اهيّرد اهةض( ةاهفرد)االُحياى
االُحياى ةَ نٌَّ دالدٕ األةـاد فِّ يادت ٖزب اهصفاؼ ؿوِٖا ّكوب ةيـٌوٓ يضواؿر   
اٌشاٌٖث ٖزب يراؿاحِا خاظث ّ ؤٌَ ؿلل يفنر ّ يةدؽ ةصازث اهٓ حدؿٖى ّاُحيواى  

 . ّحضزٖؾ ّحغذٖث فنرٖث
 

 
شخراخْجّ لرأس النبل الفرـرِ ٍالنْـزث   الخشْْر اال"تعوٍاه (: 0224، ْحضْج)دراشج . 14

 ".الخوبفشْج النشخدانج للنؤششج االقخظبدْج
 

ُدفج ُذٍ اهدراشث اهٓ حّغٖش ؤُيٖث ادارت رؤس اهيال اهفنرٔ نيّرد اشحراحٖزٕ ّنإصد 
ؤُى األظّل غٖر اهيادٖث اهيشاُيث فٕ ايحالم يٖزت حٌافشٖث يشحدايث هويئششث االكحظادٖث 

غج اهدراشث دّر رؤس اهيال اهفنرٔ فٕ حصشًٖ األداء اهحٌافشٕ ّاشحـر.  فٕ اهززاور
ّكد رنزج اهدراشث ؿوٓ ؤً .  هويئششث ّؤدر رؤس اهيال اهفنرٔ فٕ حػّٖر اهيٖزت اهحٌافشٖث

 .اهزّدت ّاهيـرفث ُٕ ؤُى يظادر اهيٖزت اهحٌافشٖث هذهم ؤّظج ةاالُحياى ةِذًٖ اهـٌظرًٖ
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 :الدراشبح األجوتْج: ثبلثًب
 

1. (Mitchell, 2010) Study: "A model for managing Intellectual 

capital to generate wealth". 

 
ُدفج ُذٍ اهدراشث اهٓ حػّٖر ّاخحةار ٌيّذذ إلدارت رؤس اهيال اهفنرٔ يشوحيد يوً   

اهيٌؼيث، ّكد ضنوج اهدراشاج اهشواةلث ذاج اهـالكوث ةاهيّغوّؽ     رئٖث ّاشحراحٖزٖث
اهذٔ ٖوخط نافث اهيؼاُر اهيخحوفث اهحٕ ٖحّزوب ؿووٓ   األشاس هحػّٖر ذهم اهٌيّذذ 

هخظج اهدراشث ينٌّواج  .  اهيٌؼيث ؤخذُا ةـًٖ االؿحةار ؿٌد ادارت رؤس ياهِا اهفنرٔ
ٔ  : اهحاهٖث اهدالخ رؤس اهيال اهفنرٔ فٕ اهـٌاظر ّرؤس اهيوال   ،رؤس اهيوال اهةضور

ّحووم   ،(اهـالكواج رؤس اهيال ) ّرؤس اهيال اهخارزٕ ،(رؤس اهيال اهِٖنوٕ) اهداخوٕ
ّهغورع حػةٖوق   .  اهينٌّاج ُٕ يً ٖشِى فٕ حيٖز اهيٌؼياج ؿً ةـغِا فٕ اهشّق

يدراء حٌفٖذًٖٖ هّصداج ؿيل يشحلوث فٕ ّاصدت يً ( 1)اهدراشث فلد حى اخحٖار ؿٌٖث يً 
اهضرناج اهنةرْ فٕ ٌّٖزٖوٌدا ّذهم ةغرع زيؾ ةٖاٌاج يٌِى ؿوً ػرٖوق اهيلاةووث    

( 28)ادارت رؤس اهيال اهفنرٔ فٕ ضرنحِى، ةاإلغوافث اهوٓ    هحّغٖش نٖف ّهياذا ٖحى
( 22)يّؼفًا حى يلاةوحِى ؤٖغا هغرع اهدراشث، نذهم حى زيؾ ةٖاٌواج اهدراشوث هـودد    

يّؼفًا يً خالل اشحةٖاً حى اؿدادٍ ّحّزٖـَ ؿوِٖى هةٖاً ّزِوث ٌؼورُى  ةخظوّط    
. خل اهضرنث ةًٖ اهيّؼفًٖكغاٖا يحـولث ةرؤس اهيال اهفنرٔ، حصدٖدًا يضارنث اهيـرفث دا

ّكد حّظوج اهدراشث اهٓ زيوث يً اهٌحاور ناً ؤُيِا ُّ ؤٌَ ؿوٓ اهرغى يً ؤً يـؼوى  
اهيؼاُر اهيصددت هٌيّذذ اهدراشث صاغرت فٕ اهضرنث اال ؤٌَ هى ٖنً ٌُام ادرام هودْ  

ى ادارت اهضرنث إلدارت رؤس اهيال اهفنرٔ، ّهذهم ؤّظج اهدراشث ةإٌَ ٌٖةغٕ اٖالء اُحيا
ؤنةر إلصداخ حغٖٖراج شوّنٖث ؿوٓ  ةاإلغافث اهٓ ؤُيٖث اهحٌضوث االزحياؿٖوث هوـوايوًٖ   

 .ةاهضرنث
 

 

2. (Memon et al., 2009) Study: "Human capital a source of 

competitive advantage 'Ideas for strategic leadership'". 

 

 حلودٖى  اهحٌؼٖيٖث يً خوالل ةـع األفنار اهيةحنرت هولٖادت  ؿرعصاّهج ُذٍ اهدراشث 
اٌػالكوًا   ،ّظٖاٌحَ ّاشحدايحَ رؤس اهيال اهةضرٔ ؿوٓةـع اهٌياذذ اهفرٖدت هوصظّل 

ّاهغورع   . يً كاؿدت يفادُا ؤً رؤس اهيال اهةضرٔ ُّ ززء ال ٖحززؤ يً ؤٔ يٌؼيث
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حّغٖش ؤً رؤس اهيال اهةضرٔ ٖـحةر اهيظودر اهروٖشوٕ هويٖوزت    يً ُذٍ اهٌياذذ ُّ 
فٕ غّء يدخل اهيّارد، اهوذٔ ٖـحةور اهـٌظور    ّذهم  ، ٕ ؿظرٌا اهصاهٕف اهحٌافشٖث

ٖـحلود ةوإً اهيٌؼيواج اذا     ّ  .اهةضرٔ ؿٌظرٔ صّٖٔ ُّاى هحصلٖق اهيٖزت اهحٌافشٖث
ادارحِا  ُذا ٖشِى ةضنل نةٖر فٕ ؿرفج نٖف ٖشِى رؤس ياهِا اهةضرٔ فٕ ٌزاصِا فبً

هةضرٔ ُّ اهحصودٔ األؿؼوى هلوادت    حٌيٖث ّحػّٖر رؤس اهيال اّؤً ، ّحلٖٖيِا ةفـاهٖث
اهحوٕ كوديحِا    ّيً ؤُى اهٌحاور  .اهيٌؼياج فٕ حضنٖل االشحراحٖزٖاج اهحٌافشٖث هويٌؼيث

اهـّهيث ّزٖادت اهيٌافشث ةًٖ اهيٌؼياج كد ؿيوج ؿوٓ حغٖٖر ، اهدراشث ُٕ ؤً اهحنٌّهّزٖا
ؤّ ٌياذذ ؤخورْ   اهٌياذذ اهيئدٖث اهيٖزت اهحٌافشٖث، هذهم ناً ال ةد يً اشحخداى يظادر

 .يا ؤّظج ةَ اهدراشث ّناً ذهمٕ ؼل ؿظر اهيـرفث اهصاهٕ هحصلٖق اهيٖزت اهحٌافشٖث ف
 
 

3. (Ipek & Zeki, 2009) Study: "The relationship between firm 

intellectual capital and the competitive advantage". 

 

الكث رؤس اهيال اهفنرٔ ةواهيٖزت  ٖحـوق ةـ ةبغافث ؤدةٖث زدٖد فٖياُذٍ اهدراشث  ؤشِيج
ّذهم يً خالل افحراع ٌيّذذ ٌؼرٔ هـالكث رؤس اهيوال اهفنورٔ    ،اهحٌافشٖث هويٌضإت

ؿووٓ ؤشواس    االكحظاد اهزدٖد اهلاوىفٕ ؼل يٌؼياج  ّدّرٍ فٕ خوق اهيٖزت اهحٌافشٖث
فبً يـؼى اهدراشاج اهشواةلث اشوحخفج ةاهٌلووث     اهةاصدًٖصشب ّزِث ٌؼر ّ.  اهيـرفث

فوٕ   ّؤُيٖث األظّل غٖر اهيادٖوث  ،اهيـرفث ؤشاسّؿٖث ةاحزاٍ االكحظاد اهلاوى ؿوٓ اهٌ
اهحيٖز ّخووق ؿّايول    ؤً ؿوٓ ؤشاس ٖحىّناً اهحرنٖز فٕ اهدراشاج  ،اهصاهٕ اهـظر

ّكود    .ّاُيال األظّل غٖر اهيويّشث ؿوٓ رؤس اهيال اهيادٖٔحرنز اهيٖزت اهحٌافشٖث 
اهيال اهفنرٔ فٕ خوق اهيٖزت اهحٌافشٖث ّذهم يوً  حإنٖد دّر رؤس  خوظج اهدراشث اهٓ

رؤس اهيوال اهةضورٔ    اهخيشث اهحاهٖث خالل األدّار اهحٕ حلّى ةِا اهينٌّاج هويحغٖراج
 .حنًّٖ اشحراحٖزٖث اهضرنث ّرؤس اهيال اهِٖنوٕ ّرؤس يال اهـالكاج ّاالةحنار ّ

 
 

4. (Gannon  et al., 2008) Study : "Managing intellectual capital for 

sustained competitive advantage in the Irish tourism industry" 
 

اٌحفاؽ اهضرناج يً ؿٌاظر  آهٖثةضرس  ؿيل خاط اػاراهٓ حػّٖر  ج ُذٍ اهدراشثُدف
اهيٖوزت اهحٌافشوٖث   رؤس اهيال اهةضرٔ ّاهحٌؼٖيٕ ّؿالكحَ ةرؤس اهياهٕ اهفنرٔ هحّهٖد 
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 فٖيا ٖحـووق  ِيااشحنضافشئاهًٖ روٖشًٖٖ حى يً خالل اٌػولج ُذٍ اهدراشث   .اهيشحدايث
يً  ؤندرٌافس ةـع ضرناج اهشٖاصث ةٌزاس حهياذا "  حٌافشٖث اهشئال األّلاهيٌؼياج ّاهة

ياذا حفـل اهضرناج هحـزٖوز ّاهيصافؼوث ؿووٓ يٖزحِوا     "ّاهشئال اهدإٌ  ،"غٖرُا ؟ 
فوٕ  ّاهحيٖوز  االخحالف فاً حّغٖش  ،اهيػرّصث اإلشحراحٖزٖثفٕ ؼل  ّ ". اهحٌافشٖث؟

فوٕ اهضورنث   اهٓ اهـٌاظر اهداخوٖث   ثةًٖ اهضرناج اٌحلل يً اهـّايل اهخارزٖ األداء
ّاهحٕ حيدل ؿٌظر اإلةداؽ فٕ ؿظر اهيـرفث اهصاهٕ ّؤُيٖحِا فٕ حصلٖق اهحيٖز اهحٌافشٕ 

ّكد ؤّغصج اهدراشث ةإً يظدر اهيٖزت اهحٌافشٖث اهيشحدايث يرحةػ ةيودْ   . هويئششث
حخداى األيدل هويّارد اهفنرٖث اهداخوٖث هويٌؼيث ّذهم ةاالؿحياد ؿوٓ ادارت اهيـرفوث  االش

ّاؿحيدج اهدراشث يدخل اهيّارد نإشاس هحصدٖد اهيّارد اهلٖيث اهحٕ حيدول  .  ّؿيوٖاحِا
 . يٖزت حٌافشٖث هويٌؼيث

 
 

5.  (Jayne, 2006) Study: "Knowledge Worker: Human Resource 

Strategy to achieve a Competitive Advantage" 

 

اٌػولج ُذٍ اهدراشث يً األدةٖاج اهشاةلث فٕ يزال اهحـوى اهحٌؼٖيوٕ ّخووق اهيـرفوث    
ّؿيال اهيـرفث ّاشحراحٖزٖث اهيّارد اهةضرٖث األفغل فٕ حصلٖق ُدف اهضرنث فٕ خوق 

اس ّألً ػةٖـث األؿيال فٕ ؿظرٌا اهصاهٕ كاويث ؿوٓ ؤشو .  ّاشحدايث اهيٖزت اهحٌافشٖث
اهيـرفث، ناً ال ةد هوضرناج يً االُحياى ةـيال اهيـرفث هدِٖا ّذهم يً خالل حػةٖوق  

اهيّارد اهةضرٖث ةِدف اهصفاؼ ؿوٓ كاؿدحِا يوً اهيـرفوث    جيزيّؿث يً اشحراحٖزٖا
اهغيٌٖث اهنايٌث فٕ ؿلّل ؿيال اهيـرفث ّذهم ايا يً خالل االصحفاؼ ةحووم اهيـرفوث   

اهيـرفث ؤٌفشِى ّةاهحاهٕ اهصفاؼ يظدر صشاس ٖصلق يٖزت  اهغيٌٖث ؤّ ةاالصحفاؼ ةـيال
زيٖوؾ ييارشواج    ٖضحيل اهٌيّذذ اهذٔ اكحرصحَ اهدراشوث .  حٌافشٖث يشحدايث هوضرنث

ّألً اهيـرفث ؤظةصج .  اهيّارد اهةضرٖث نيحغٖر يـدل ةًٖ ؿيوٖث خوق اهيـرفث ّاألداء
رناج ؤً حشٖػر ؿوٓ صرنٖث يّردًا ذّ كٖيث ةاهٌشةث هوضرناج، فبٌَ ٖزب ؿوٓ حوم اهض

هحووم  األظّل اهيـرفٖث هدِٖا اذا يا ّازِج يـدالج دّراً هـيال اهيـرفث هدِٖا ييادوث 
ّ ةاهحاهٕ فبً ييارشاج اهيّارد اهةضرٖث حـحةور اهوراةػ   اهيـدالج ألظّهِا اهحلوٖدٖث، 

اء األشاشٕ ةًٖ اهيـرفث اهغيٌٖث فٕ ؿلّل ؿيال اهيـرفث ّةًٖ كدرت اهضرنث ؿوٓ اٌضو 
 . ّاشحدايث يٖزحِا اهحٌافشٖث
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6. (Mazlan, 2005) Study: "The Influence of intellectual capital on 

the performance of Telkom Malaysia". 

 

ُدفج ُذٍ اهدراشث اهٓ حلٖٖى دإدٖر رؤس اهيال اهفنورٔ ؿووٓ األداء هضورنث ياهٖزٖوا     
ّْ رؤس اهيال اهفنرٔ هدْ اهضرنث، يشح"نيا ُدفج اهدراشث اهٓ اهحـرف ؿوٓ .  حٖوٖنّى

يدْ كّت ّؤدر رؤس اهيال اهرّصإٌ، ؤُيٖث ادارت اهيـرفث ّ ادارت رؤس اهيال اهفنورٔ  
اشوحخديج  .  نيحغٖر حاةؾ ىنيحغٖراج يشحلوث ّدّرُا  فٕ حـزٖز األداء هياهٖزٖا حٖوٖنّ

  ٕ حزيٖوؾ   اهدراشث اهيٌِر اهّظفٕ اهحصوٖوٕ يـحيدت ؿوٓ شوشوث يً االشوحراحٖزٖاج فو
اهةٖاٌاج اهنيٖث ّاهٌّؿٖث هغرع اهدراشث، ةاإلغافث اهٓ األدهث اهداؿيث يً خالل يا حوى  

ّهغرع زيوؾ اهةٖاٌواج حوى    . يً اشحـراع ّاشؾ هألدةٖاج اهيحـولث ةيّغّؽ اهةصخ
يفردت يلشيث ؿووٓ اهيشوحّٖاج   ( 233)حّزٖؾ اشحةٖاً ؿوٓ ؿٌٖث اهدراشث اهحٕ ةوغج 

ادارت ؿايث يّزؿوث فوٕ    22ؿد يدٖر ؿاى يّزؿث ؿوٓ اإلدارٖث يً ادارٔ صحٓ يشا
ّكد ؤندج ٌحاور اهحصوٖل اإلصظاوٕ ّزّد ؿالكث اٖزاةٖث ةًٖ اهيحغٖوراج  .  ؤٌصاء ياهٖزٖا

ّكد ؤّظج اهدراشث ةإً حصشًٖ األداء هوضرنث ٖصحواذ اهوٓ   . اهيشحلوث ّاهيحغٖر اهحاةؾ
اهـوٖا، ةاإلغافث اهٓ نفواءاج  حدؿٖى كٖادت ادارٖث كّٖث خظّظًا فٕ اهيشحّٖاج اإلدارٖث 

 .ّيِاراج فردٖث هويّؼفًٖ اهـايوًٖ فٕ اهّؼاوف اإلدارٖث اهفٌٖث
 

 

7. (Bong, 2005), Study: "Intellectual capital as competitive 

advantage of firms within a socio-cultural context: An India case 

study" 
 

ّغش يدْ يالويث ّايناٌٖث حػةٖق يفِوّى رؤس  اهٓ ح االشحػالؿٖث ُدفج ُذٍ اهدراشث
اهيال اهفنرٔ نيٖزت حٌافشٖث هوضرناج غيً اهشٖاق االزحياؿٕ ّاهدلافٕ، ال شٖيا فوٕ  

ّاٌػولج اهدراشث يً اهحلاء ادٌحًٖ يوً اهيالصؼواج صوّل    .  دّل االكحظاد اهيحٌايٕ
دور االزحيواؿٕ   االكحظاد اهلاوى ؿوٓ اهيـرفث ّحإدٖر اهـّهيث، ّةضنل ؤندر حصدٖودًا األ 

ّةغرع زيؾ اهةٖاٌاج اهالزيث هودراشث، فلد .  ّاهدلافٕ هوـّهيث ؿوٓ اهيئششاج ّاألفراد
يلواةالج يوؾ اهرئشواء    ( 6: )يلاةوث يّزِث يلشيث ؿوٓ اهٌصّ اهحاهٕ( 81)حى ازراء 

اهحٌفٖذًٖٖ ّاهيدراء اهـايًّ هدالخ ضرناج فٕ يزال ظٌاؿث اهخودياج ّاهةريزٖواج،   
يّزؿث ؿوٓ رئشاء حٌفٖذًٖٖ هضرناج ؤخرْ فوٕ اهٌِود، ّؤنوادٖيًٖٖ،    يلاةوث ( 61)ّ

ّكد ؤّغصج ُذٍ اهدراشث ؤً ٌُوام  .  ّيدراء فٕ اهلػاؽ اهصنّيٕ ّظصافًٖٖ ّنحاب
دراشاج ةصدٖث ندٖر ؿوٓ حػةٖق يفِّى رؤس اهيال اهفنرٔ ٖلحظر ةصود نةٖور ؿووٓ    
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حػةٖلَ ةاؿحةارٍ يٖزت حٌافشٖث كد ناً ٖفحلر اهٓ ّ اج اهةوداً ذاج االكحظاد اهيحلدى،يئشش
ُذٍ اهفزّت فٕ اهيـرفث .  داخل اهشٖاق االزحياؿٕ ّاهدلافٕ فٕ االكحظادٖاج األكل ٌيًّا

ّيً ؤُى يا ؤّظج ةَ اهدراشوث ُوّ ؤً    . زراء ُذٍ اهدراشثاّكوث األةصاخ دؿج اهٓ 
اهحرنٖز فٕ ّؤً ، فٕ اهٌِد( اهٌضّء)يفِّى رؤس اهيال اهفنرٔ ال ٖزال فٕ يرصوث اهحلدٖى 

اهدراشاج ٖحرنز ؿوٓ شرد اهحـرٖفاج ّحٌاّل ؤشاهٖب اهحػّٖر ّاهلٖاس هورؤس اهيوال   
اهفنرٔ، ؤيا فٕ كػاؽ ظٌاؿث اهخدياج ّاهةريزٖاج فبً رؤس اهيوال اهفنورٔ ٖـحةور    
يظدرًا هويٖزت اهحٌافشٖث، ةٌٖيا ُّ غٖر ذهم فٕ اهظٌاؿاج األخرْ اهحٕ ال ححػوب ٌّؿًا 

 .ث ؤّ اهيـرفث اهيحخظظث ألداوِايً اهيِاراج اهيـٌٖ
 

 
 الخعقْة علُ الدراشبح الشبتقج: راتعًب

 
يً خالل اهدراشاج اهشاةلث اهحٕ حى اشحـراغِا غيً اهفلراج اهشاةلث، ّذهم يً ؤزل اهحـورف  
ؿوٓ اهزّاٌب اهةصدٖث اهيحـولث ةيّغّؽ اهدراشث اهصاهٖث، فبً اهةاصخ الصؼ اهحواهٕ ةخظوّط   

 :اهٌصّ اهحاهٕ اهدراشاج اهشاةلث ؿوٓ
 

 :الدراشبح النحلْج .1
 
    ؤً اهدراشاج اهيصوٖث اهشاةلث هى ححػرق ةضنل يةاضر اهٓ ةصخ اهـالكث ةوًٖ رؤس اهيوال

اهفنرٔ ّاهيٖزت اهحٌافشٖث هويٌؼياج، نيا هى ححػرق اهٓ ةصخ ؤدر رؤس اهيوال اهفنورٔ   
هى ححػرق ؤٔ يً  ، نيااهحٌافشٕ هوضرناج اهيصوٖثّ  ّاهياهٕ ّادارحَ ؿوٓ األداء اهيٌؼيٕ

 .اهدراشاج اهٓ ؤشاهٖب كٖاشَ ّاهيصافؼث ؿوَٖ

  

  ًنإصد ؤشاهٖب حٌيٖث رؤس اهيال رنزج ةاألشاس ؿوٓ اهحدرٖب ( 1323صيادت، )دراشث ؤ
ٔ، صٖخ ؿيودج  اهيدخل هحٌيٖث رؤس اهيال اهةضرةاهحاهٕ فِٕ زاءج فٕ اػار  اهفنرٔ، ّ

ةـث ؤةـاد ُٕ اهيِاراج ّاهيـوارف  اهدراشث اهٓ صظر يفِّى رؤس اهيال اهفنرٔ فٕ ؤر
ؤيا اهدراشوث   . رةػ ةًٖ اهحدرٖب ّؤدرٍ ؿوٓ حوم األةـاداهّصاّهج ّاهشوّم ّاالحزاُاج، 

اهصاهٖث فبٌِا حـحةر حوم األةـاد ُٕ ؤةـاد ييٖزت هرؤس اهيال اهةضرٔ نّاصود يوً ؤُوى    
 .األززاء اهينٌّث هرؤس اهيال اهفنرٔ
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 ِرج اُحيايًا يوصّؼًا يً كةل اهةاصدًٖ هحٌاّل يّغوّؽ  ؤً اهدراشاج اهيصوٖث اهشاةلث ؤؼ
ّذهم ةاؿحةارُا يحغٖرًا حاةـًا ٖحوإدر ةـودت    هوةصخ ّاخغاؽ ذهم اهيفِّى اهيٖزت اهحٌافشٖث

اهضورفا،  )ٌُام ارحةاػًا ذّ ظوث ةًٖ اهدراشث اهصاهٖوث ّدراشوث    ؤًّٖالصؼ   .يحغٖراج
ٖث هلػاؽ اهيـرفث ؿوٓ اهيٖزت اهحٌافشّاهحٕ حٌاّهج فٕ ضق يٌِا دراشث ؤدر ادارت  (1338

خدياحٕ ُّ كػاؽ اهيظارف، ّٖـزْ ُذا االرحةاػ اهٓ ؤً اهيـرفث حيدل األشاس هورؤس  
نيا ؤً االُحياى ةدارشث اهّغؾ اهحٌافشٕ هويئششاج ّحصدٖود اهيٖوزاج   .  اهيال اهفنرٔ

يحونوَ  اهحٌافشٖث هحوم اهيئششاج ٖإحٕ يً اؿحةار اهيـرفث ّاهيـوّياج ُوٕ ؤُوى يوا ح   
اهيئششاج يً ؤظّل ّحشـٕ هحٌيٖحَ ّاشحديارٍ، ال شٖيا فٕ ؼل اهـظر اهصاهٕ ّاهوذٔ  

 .ةاج ٖـرف ةـظر االكحظاد اهلاوى ؿوٓ ؤشاس اهيـرفث

 
فناً ُدفِا اهروٖشٕ ُّ حلٖٖى اهيٖوزت اهحٌافشوٖث هخديوث    ( 1332ؤةّ ظفٖث، )ؤيا دراشث 

ً اهضرناج االشراووٖٖث اهـايووث فوٕ   اهِاحف اهزّال اهفوشػٌٖٕ فٕ ؼل اهيٌافشث اهلاويث ي
ّحػوب ُذا حصوٖاًل هظٌاؿث االحظاالج اهخوّٖث يً خالل اشوحخداى ؤصود   .  ٌفس اهيزال

هحصوٖل اهةٖوث اهحٌافشوٖث  ( 2181ٌيّذذ ةّرحر، )اهٌياذذ اهحٕ حلديِا اإلدارت االشحراحٖزٖث 
ةـوَ حصووٖاًل   ح هضرنث زّال ّاهحـرف ؿوٓ اهلّْ اهخارزٖث اهيئدرت ؿوٓ كػاؽ اهٌضاػ،

ّححفق اهدراشث اهصاهٖث ةضنل نةٖر .  اهيٖزاج اهحٌافشٖث هوضرنثهشوشوث اهلٖيث هوحـرف ؿوٓ 
يً صٖخ حٌاّل اهيٖزت اهحٌافشٖث هضرنث االحظاالج اهخوّٖوث اهفوشوػٌٖٖث   يؾ ُذٍ اهدراشث 

زّال، ّهنٌِا حخحوف يـِا فٕ يدخل اهحصوٖل، صٖخ حـحيد اهدراشث اهصاهٖث ؿووٓ حصوٖول   
  .هةٖوث اهداخوٖث هوضرنث ّحصدٖدًا ؿوٓ يدخل اهيّارد نإشاس هحصلٖق اهيٖزت اهحٌافشٖثا

 
 

 :الدراشبح العرتْج .0
 

 رؤس اهيال اهفنرٔ ّيزاالج ؤً اهدراشاج اهـرةٖث ؤدرنج يحإخرًا يدْ ؤُيٖث اهةصخ ف ٕ
دؤج ّحػّٖرٍ ّكٖاشَ ّيـرفث ؤدرٍ فٕ األداء ّاهيٖزت اهحٌافشٖث هويٌؼياج، صٖخ ةو  حٌيٖحَ

حٌاّل يفِّى رؤس اهيال اهفنرٔ ّرنوزج ؿوٖوَ ةاهدراشوث    اهدراشاج اهةصدٖث اهـرةٖث ة
فلػ،  فٕ صًٖ ؤً اهدراشاج األزٌةٖث كد ةدؤج يةنرًا ةاهةصخ  حصوٖل خالل اهـلد اهياغّٕاه

ّاهدراشث فٕ ُذا اهيظػوش ةدراشحَ ّحصوٖوَ ّادرام اُيٖث االشحديار فَٖ، ّذهم يٌذ ةداٖث 
اهشةب فٕ ذهم ؤً اهدّل اهغرةٖث ّاهةاصدًٖ ّهـل .  اٖث اهحشـٌٖٖاج ّصحٓ اًٗةزّغَ فٕ ةد

األزاٌب كد ؤدرنّا يةنرًا ؤُيٖث اهيـرفث ّاهيـوّياج فٕ ؼل اهـّهيث ّدّرت اهيـوّيواج  
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ّاالحظاالج ّؤدرُا ؿوٓ اكحظادٖاج دّل اهـاهى ّاهيٌؼياج فٕ فغاء ال حصدٍ ؤٔ صودّد  
ظاد ٖـرف ةاالكحظاد اهلاوى ؿوٓ ؤشاس اهيـرفوث حـحةور   صحٓ ؤظةش اهـاهى ٖـٖص فٕ اكح

ّححفق اهدراشث   .اهيـوّيث ّاهيـرفث فَٖ شةب ٌزاس األفراد ّاهيٌؼياج ةل اهيزحيؾ ةنايوَ
هفنرٔ فوٕ  اهصاهٖث يؾ يا ذُةج اهَٖ ةـع اهدراشاج اهـرةٖث يً يـرفث ؤدر رؤس اهيال ا

 .حػّٖر اهيٖزت اهحٌافشٖث

 

 اهيال اهفنرٔ فٕ احزاًُٖ ؤصدُيا ياهٕ ٖرنز ؿوٓ  ٖث ةاهةصخ رؤسحٌاّهج اهدراشاج اهـرة
نٖفٖث كٖاس رؤس اهيال اهفنرٔ ّيدْ حإدٖرٍ ؿوٓ اهيرنز اهياهٕ هويئششاج،  فٕ صوًٖ  
ناً احزاٍ آخر ٖظب فٕ يزال اهـيل اإلدارٔ االشحراحٖزٕ ةاؿحةار رؤس اهيال اهفنورٔ  

َ ّحٌيٖحَ ّاشوحديارٍ هحصلٖوق اهيٖوزت    يّردًا اشحراحٖزٖا ؿوٓ اهيئششاج ؤً حدرم ؤُيٖح
 .اهحٌافشٖث فٕ ؼل اكحظاد اهيـرفث

 
 األشّاقفٕ ؼل  خظّظًا رنزج اهدراشاج اهـرةٖث ؿوٓ ؤُيٖث اهيٖزت اهحٌافشٖث هويٌؼياج 

ث ّاهحٕ زادج يً صزى اهيٌافشث اهحٕ ةاج ٖـٖضِا اهـاهى ةشةب اهحنٌّهّزٖا اهيحلديث اهيفحّص
ز ٖو صدًٖ هحٌاّل يفِّى اهيٖزت اهحٌافشٖث نـايل يحغٖور ّاهحرن ّاالحظاالج،  ييا دفؾ اهةا

اهيـوّياج ةاؿحةارُا يً ؤُى يحغٖوراج اهـظور    اةاهةصخ ؿوٓ حإدٖر اهيـرفث ّحنٌّهّزٖ
 .اهصاهٕ، ّدراشث ؤدرُا ؿوٓ اهيٖزت اهحٌافشٖث هويٌؼياج

 
    اج رنزج ةـع اهدراشاج اهـرةٖث ؿوٓ ؤُيٖث اهيّارد اهةضرٖث ّيا حيحونوَ يوً يِوار

ُّ ؿٌظر اهحيٖوز   ّيا ٖيونَ يً يـرفث ؤً اهـٌظر اهةضرّٔاؿحةرج  ّيـارف ّكدراج
ّححفق اهدراشث اهصاهٖث يؾ ُذا اهحّزَ ةاؿحةار اهيّرد اهةضرٔ يظدرًا ؤشاشوًٖا  .  هويئششث

 .هويٖزت اهحٌافشٖث

 
 ؿدت دراشاج ؿرةٖث شاةلث فٕ حلشٖى رؤس اهيال اهفنورٔ اهوٓ    ؾححفق اهدراشث اهصاهٖث ي

ّيـرفث ؤدرُا فٕ حػّٖر اهيٖزت اهحٌافشوٖث  ( اهةضرٔ ّاهِٖنوٕ ّاهـالكاج)نٌّاحَ اهدالدث ي
يؾ اهحإنٖد ؿوٓ ؤً اهدراشث اهصاهٖث شححـرع هيـرفث اهينًّ األندر حوإدٖرًا  .  هويئششاج

 .فٕ حصلٖق اهيٖزت اهحٌافشٖث هويٌؼيث
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 يحخظظث فوٕ رؤس اهيوال   ٖالصؼ يً اهدراشاج اهشاةلث افحلار اهينحةث اهـرةٖث هونحب اه
اهفنرٔ ّذهم يً خالل االػالؽ ؿوٓ اهيرازؾ اهـويٖث اهحٕ اشحخديحِا حوم اهدراشاج فوٕ  

 .اهيرازـاج األدةٖث فٕ يحٌِا

 
 

 :الدراشبح األجوتْج .3

 
     َؤً اهدراشاج األزٌةٖث رنزج ؿوٓ يفِّى رؤس اهيال اهفنرٔ ّؤُيٖحوَ ّػورق كٖاشو

األداء ّاهلٖيث ّاهيٖوزت اهحٌافشوٖث،  ةيـٌوٓ ؤً    ّحٌيٖحَ، نيا حػركج ألدرٍ ؿوٓ حصشًٖ 
 .اهدراشاج األزٌةٖث كد غػج ؤندر يً يزال يً دراشث رؤس اهيال اهفنرٔ

 
  ٕٖحغش يً اهدراشاج اهشاةلث ؤً رؤس اهيال اهفنرٔ ٖصؼٓ ةاُحياى ّاشؾ فٕ اهةصخ اهـوي

اهيوال   ّاهنحب اهيحخظظث فٕ رؤس يً ؿدد اهيرازؾ ّٖؼِر ذهمهدْ اهدّل األزٌةٖث، 
اهحٕ اشحـرغحِا حوم اهدراشاج، ؤغف اهٓ ذهم ؤً ٌُام يزوث يحخظظث ةاهوغث  اهفنرٔ

االٌزوٖزٖث حٌضر األةصاخ ةاهوغث االٌزوٖزٖث اهيحـولث ةرؤس اهيال اهفنورٔ ّحصيول اشوى    
"Journal of Intellectual capital." 

 
 هيٖزت اهحٌافشوٖث  ا لٖقهحص اٌػولج يـؼى اهدراشاج اهشاةلث يً خالل يدخل اهيّارد نإشاس

ؤصود ؿٌاظور رؤس   – ّذهم ةاؿحةار اهيـرفث اهغيٌٖث اهنايٌث فٕ ؿلّل اهيّارد اهةضرٖث
، فٕ صًٖ ذُةج ؤندر يوً دراشوث   ُٕ يظدر اهيٖزت اهحٌافشٖث هويٌؼيث -اهيال اهفنرٔ
 .إلدارت رؤس اهيال اهفنرٔ ّظّاًل هحصلٖق اهيٖزت اهحٌافشٖث الكحراس ٌياذذ

 
 

 :نْز تي الدراشج الحبلْج عه الدراشبح الشبتقجنب خخ: خبنشًب
 

  ححٌاّل اهدراشث اهصاهٖث يفِّى رؤس اهيال اهفنرٔ ةإةـادٍ اهدالدث اهةضرٔ ّاهِٖنوٕ ّاهـالكاج
ّحػةٖق حوم اهدراشوث اهٌؼرٖوث ؿووٓ ضورنث      ّدراشث ؤدرُا فٕ حصلٖق اهيٖزت اهحٌافشٖث

 .االحظاالج اهخوّٖث اهفوشػٌٖٖث زّال
 ث اهصاهٖث يدخل اهيّارد نإشاس هحصلٖق اهيٖزت اهحٌافشٖث ّذهم ةحػةٖوق ذهوم   ٌاّل اهدراشحح

اهيدخل ؿوٓ رؤس اهيال اهفنرٔ ةاؿحةارٍ يّردًا اشحراحٖزًٖا هوضرناج ّٖيدل يظدرًا يِيوًا  
 .اهيٖزت اهحٌافشٖثهحصلٖق 
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 :هلدهد

هيّطّؾثر غٖـ ثهيويّكذ زمنل ثهؾَجيذ ثألكجكٖذ ّثهيّـؾ فٕ ًل ثكزهجؾ ثهيُـفذ أهخغر ث
ثالكزـثزٖطٕ هشـّد ثهيًٌيذ ّثفؾُجـُج، ّأً ٌطجظ ثهيًٌيجر فٕ خٖتذ ثهيٌجفكذ ثهغجؾد أهخع 
يـًٌُّج خلٖيذ ُؿٍ ثهيّطّؾثر ّثكزـثزٖطٖذ ئؾثـزِج، ّؿهم خكخح ؾّـُج ثهفجَل فٕ زًّٖف 

ّهلؾ .  فٖف ثهيٖفد ثهزٌجفكٖذ هويإككذ ّؽوق ثهلٖيذفٕ زُكؾـثر ثهُجيوًٖ ّيِجـثزِى ّؽخـثزِى 
 .(Stewart, 1997, P5)أيوق ثهخجغشًّ َوٓ ُؿٍ ثهيّطّؾثر يهيوع ـأق ثهيجل ثهفنـٔ 

 
ّيـثغل زيّـٍ ٌّمؤزَ نؿهم ثهزُـف  ِٖؾف ُؿث ثهفهل هوزُـف َوٓ يفِّى ـأق ثهيجل ثهفنـٔ

ّهِؿث .  ّّكجتل كٖجكَ ّزٌيٖزَ ثٍّأؾّـ ينٌّجزَ ّؽهجتهَ ّئخـثف أُيٖزَ فٕ ثهيًٌيذَوٓ 
يفِّى ـأق : يخجغس ززٌجّل ثهيّىَّجر ثهزجهٖذ فلؾ زى زلكٖى ُؿث ثهفهل ئهٓ كخُذ ثهغـو

ثهيجل ثهفنـٔ، أُيٖذ ـأق ثهيجل ثهفنـٔ، ٌَجهـ ّينٌّجر ـأق ثهيجل ثهفنـٔ، ؽهجتن ـأق 
 .يٖذ ـأق ثهيجل ثهفنـٔزٌـ ـأق ثهيجل ثهفنـٔ، ثهيجل ثهفنـٔ، ئؾثـد ـأق ثهيجل ثهفنـٔ، أؾّث

 
 
 :فٍَن رأس تلهثل تلفكرّه. 1
 

ُٖٖل ثهُجهى فزـد غٖـ يكخّكذ يً ثهزغٖٖـ ّثهزيّٖـ ثهيكزيـ، غٖس أؾْ ثالٌغكاجـ ثهزاؾـٖطٕ   
هُهـ ثهشّـد ثههٌجَٖذ ّثالٌيالق ٌغّ ثالكزهجؾ ثهلجتى َوٓ ثهيُـفذ ئهآ ًِاّـ يًٌياجر    

هزٕ زُزياؾ فإ ثهيلاجى ثألّل َوآ ثهؽخاـث       ثألَيجل ثهيخٌٖذ َوٓ ثهيُـفذ ّثهيُوّيجر، ّث
ّثهيزؽههًٖ ّثهيخؾًَٖ ّؿّٔ ثهلؾـثر ثهيُـفٖذ ثهيزيٖفد، غٖس أهاخع زـنٖاف يًٌياجر    
ثألَيجل فٕ ثهُهـ ثهغجهٕ َوٓ ثهيُـفذ ثهيزـثنيذ فٕ َلّل ثهيّثـؾ ثهخمـٖذ ّثهٌجزطاذ َاً   

فنجـ ّثهؽخـثر يٍ ثهفيال  فإ  ثهييجـكذ ثهفُوٖذ هوُيل ّثهزّطَٖ ثهيكجٌؾد يً ثهلجؾد، ّزخجؾل ثأل
ثهُيل ّثهزُـو هييجهح ثهُيال ، ّنؿث ٌزٖطذ ثهزؾـٖح ّطِّؾ ثهزٌيٖذ ّثهزيّٖـ ثهزٕ زكزشيـ فِٖج 
ثهيًٌيجر يخجهغ ُجتوذ، فِؿٍ ثهيُـفاذ ثهيزـثنياذ ّثهيزفثٖاؾد زمانل ـأق ثهياجل ثهفناـٔ       

Intellectual Capital  (.64، ن 2006، َخؾٍ)فٕ ثهيًٌيذ 
 

ٍ ٌيجق يفِّى ـأق ثهيجل هٖميل يطيل ثإلينجٌجر ثهيجؾٖذ ّثهيجهٖذ ّثهيٌُّٖاذ ّثهؿٌُٖاذ   هلؾ ثزك
ّثهشلجفٖذ ثهيزجغذ هويإككذ، نيج هى ٖلزهـ ثكزؽؾثى ـأق ثهيجل نيفِّى ثكزهجؾٔ َوآ خُاو   
َّثيل ثإلٌزجص، نجألـو ّثهُيجهذ ّ ـأق ثهيجل، خل زى ثكزخجق ؿهم ثهيهيوع ّثكازُيجهَ فإ   
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الطزيجَٖذ َّوّى ثهزكٖٖـ، زغر يج ُٖـف خجهـأق ثهيجل ثهخمـٔ ثهؿٔ ٖمٖـ ئهآ  يطجل ثهُوّى ث
يطيل ثهيِجـثر ّثهؽخـثر ّثهزُوٖى ّثهيُـفذ ثهيزـثنيذ فٕ ثهٌُهـ ثهخماـٔ، ّخُاؾ ثهزياّـ    
ثهيكزيـ هِؿث ثهيفِّى زى ثهزـنٖف َوٓ ـأق ثهيجل ثهفنـٔ نؤغؾ أُى ثألهّل غٖـ ثهيجؾٖذ ثهيإشـد 

 (.2ن، 2004، ٖغىٖذ)جفكٖذ هويإككذ َوٓ ثهيٖفد ثهزٌ
 
 

 :رؾرٓف رأس تلهثل تلفكرّ 1.1
 

ئً ثهُؾٖؾ يً ثهزكيٖجر كؾ زكزؽؾى ثهّٖى هوؾالهذ َوٓ ـأق ثهيجل ثهفناـٔ، ّيٌِاج ـأق ثهياجل    
ثهاليويّق أّ ثألهّل غٖـ ثهيجؾٖذ، ُّؿث يج ٖطُل يً ثهىـّـٔ فِاى  ثهيُـفٕ ّـأق ثهيجل 

هيجؾٖذ ّـأق ثهيجل ثهياجؾٔ ّأهاّل ثهيُـفاذ ّـأق ثهياجل     ثهفـّق ثألكجكٖذ خًٖ ثألهّل ث
خًٖ ـأق ثهيجل ثهيجؾٔ ّـأق ثهياجل ثهفناـٔ،    ّٖىع أخُجؾ ثهزيٖٖف( 1-3)ثهفنـٔ، ّثهطؾّل 

غٖس ززُجًى يفثٖج ـأق ثهيجل ثهفنـٔ فٕ َّثتؾٍ ثهيزفثٖؾد يلجخل ثهُّثتؾ ثهيزٌجكهذ فإ ـأق  
ـ ّثألُى ًَ ـأق ثهيجل ثهفنـٔ، فٕ يلجخل ثٗهذ ثهزٕ ثهيجل ثهيجؾٔ، ّأً ثهفـؾ ُّ ثهٌيّؿص ثهيُخ

 .يّؿص ثهيُخـ ًَ ـأق ثهيجل ثهيجؾُٕٔ ثهٌ
     
 (1-3)جدَل      

 أحؾثد تلرهٓٓز حٓو رأس تلهثل تلفكرّ َرأس تلهثل تلهثدّ
 رأس تلهثل تلفكرّ رأس تلهثل تلهثدّ تلحؾــد

 أشٖـٔ غٖـ يويّق يجؾٔ يويّق تلركَٓىْ
 ٖزّطَ ٌغّ ثهيكزلخل َوٓ ثهيجىٕٖـزنف  تلزهىْ

 ُّ كٖيذ ُّ زنوفذ تلهحرَُ َتلهظهَو
 غٖـ يجهٕ ٌلؾٔ تلعحٓؾد

 يكزيـ ّكزٕ تلدٓهَهد
 ٖزفثٖؾ خجالكزُيجل ٌٖلن خجالكزُيجل ِّٖزوم تالشرؾهثل

 ٌَّٕ نيٕ تلكهْ/تلىَؽْ
 .َيجً، ؾثـ ثهيٌجُض هوٌمـ ّثهزّفٍٖ ،ثهزلٌٖجرّ ثهًٌى ثهيفجُٖى،: ئؾثـد ثهيُـفذ ،2007 كُؾ غجهح ٖجكًٖ،: ثهيهؾـ

 
ـأق )هأليُيذ أّل يً أيوق َخاجـد  ( Johnsonville)يؾٖـ مـنذ ( Ralph Stayer) ُّٖؾ 

فٕ ثهكجخق نجٌر ثهيهجؾـد ثهيخُٖٖذ، أُى ينٌّجر : )، غٖس كجل1990ّؿهم َجى ( ثهيجل ثهفنـٔ
يزيشاًل خجهٌلؾ ّثهيّطاّؾثر   ثهيجل ـأقثهشـّد ثهلّيٖذ ّأُى يّطّؾثر ثهمـنجر، خُؾ ؿهم أهخع 
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ثهشجخزذ ُّ أُى ينٌّجر ثهمـنجر ّثهيطزيٍ، أيج ثًٗ فلؾ غل يغل ثهيهجؾـ ثهيخُٖٖاذ ّثهٌلاؾ   
ٖذ ّأغوٕ يّطّؾثر ّثهيّطّؾثر ثهشجخزذ، ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ثهؿٔ ُٖؾ أُى ينٌّجر ثهشـّد ثهلّي

 .(2، ن2007ُٖطجً،) ثهمـنجر
 

َوٓ أٌَ ٖزيشل فٕ ثهيُـفذ ّثهيُوّيجر ّغلّق ثهيونٖاذ  ـأق ثهيجل ثهفنـٔ  Stewartُٖـف ّ 
 ثهشاـّد ّزاؾَٖى ثهلاؾـثر ثهزٌجفكاٖذ هويًٌياذ      إلٌزجصثهفنـٖذ ّثهؽخـثر ثهزٕ ٖينً زًّٖفِج 

(Stewart, 1997, P9) ًَ (14، ن2003ثهيفـطٕ ّهجهع، ) ٌلاًل. 
 

يًج هزغلٖق ثهشاـّد  ِّٖزىع هوخجغس يً ثهزُـٖف أَالٍ خؤً ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ُٖزخـ يهؾـًث ي
ينٌّجر ـأق ثهيجل ثهفناـٔ  خُو ثهزٌجفكٖذ هويًٌيذ، نيج أمجـ ثهزُـٖف ئهٓ  ّزؾَٖى ثهلؾـثر

غٖـ ثهيويّكذ يزيشوذ فٕ ثهيُـفذ ّثهيُوّيجر خجالىجفذ هألهّل  ثهيزيشوذ فٕ ثألهّل ثهيٌُّٖذ
هيزيشواذ فإ َالكاذ    ثهفنـٖذ ثهزٕ زيزونِج ثهيًٌيذ،  ئال أً ثهزُـٖف زطجُل ثألهّل ثهُالكٖذ ث

ثهيٌمؤد خجهفخجتً ّثهُيال  ّثهيّـؾًٖ ّثهطِجر ثألؽـْ ّثهزٕ زُزخـ يً ثهينٌّجر ثهيِيذ هـأق 
 .ثهيجل ثهفنـٔ

 
أً ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ُّ ثألهّل غٖـ ثهيويّكذ ثهزٕ ززكى خُؾى ّطاّؾ   Edvinssonّٖلّل 

زّكُذ يٌِج ًٌـًث ههاُّخذ ثهزٌخاإ   ئهٓ َؾى زؤنؾ يً ثهيٌجفٍ ثهيكزلخوٖذ ثهي خجإلىجفذ، نٖجً يجؾٔ
هِج، ثأليـ ثهؿٔ ٖإؾٔ ئهٓ هُّخذ كٖجكِج ّزلٖٖيِج، ئال أً ُؿٍ ثألهّل زُزخاـ   ثإلٌزجطٕخجهُيـ 

 .(Edvinsson, 1999, P22)يً أُى يغؾؾثر ثهلؾـد ثهزٌجفكٖذ هويًٌيذ 
 

ٖـ يويّق ّٖزىع هوخجغس يً ؽالل ثهزُـٖف أَالٍ خؤً ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ٖيشل نٖجً ئٌُّ غ
ّأً ثهُّثتؾ ثهيزّكُذ هؿهم ثهنٖجً ززكى خُؾى ثهزؤنؾ، خجالىجفذ ئهٓ أً ٌُجم هُّخذ فإ كٖاجق   

 .ّزلٖٖى زوم ثألهّل ّؿهم خكخح هُّخذ ثهزٌخإ خجهُيـ ثإلٌزجطٕ هِج
 

خؤً ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ُٖزخـ يً أُى  Edvinssonٖزفق يٍ  Stewartٖزىع هوخجغس خؤً نيج 
ّٖزفلج نؿهم خاكالجي  ثألهاّل ثهُالكٖاذ ياً     .  ًيذؾـثر ثهزٌجفكٖذ هويٌشـّد ّثهليغؾؾثر ثه
 .زُـٖفِٖيج
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ئهٓ أً ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ٖيشل ثهلؾـثر ثهيزيٖفد ثهزٕ ٖزيزٍ خِج َؾؾ يغاؾّؾ   Guthrieّٖمٖـ 
يً ثألفـثؾ ثهُجيوًٖ فٕ ثهيًٌيذ، ّثهزٕ زينٌِى يً زلؾٖى ئكِجيجر فنـٖذ زينً ثهيًٌيذ يً فٖجؾد 

 .(Guthrie, 2001, p6)جهٖذ يلجـٌذ خجهيًٌيجر ثهييجشوذ َٖزِج، ّزغلٖق يكزّٖجر أؾث  ئٌزجط
 

خاؤً   Stewart  ّEdvinsson  ّGuthrieّيً ثهزُـٖف أَالٍ ٖزىع هوخجغس ثزفجق نل يً 
 .ـأق ثهيجل ثهفنـٔ يً أُى َّثيل زؾَٖى ثهلؾـثر ثهزٌجفكٖذ هويًٌيذ

 
شل ثهلٖيذ ثالكزهجؾٖذ هفتزًٖ ياً ثألهاّل غٖاـ    أً ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ٖي C. Sacheّٖـْ 

، ّـأق ثهيجل ثهخماـٔ  Structural Capitalثهيويّكذ هيٌمؤد يٌُٖذ ُّيج ـأق ثهيجل ثهِٖنوٕ 
Human Capital ثٌَ ، نيج أً ـأق ثهيجل ثهفنـٔ َخجـد ًَ مة غٖـ يـتٕ ٖهُح زلٖٖيَ ئال

  (Sache, 2002, P9).  ٖغلق فٖجؾد فٕ شـّد ثهيًٌيذ 
 
ٖزىع هوخجغس خؤً ثهزُـٖف أَالٍ ٖزفق زيجيًج يٍ ثهزُـٖف ثهؿٔ كؾيزَ يًٌيذ ثهزُجًّ ّثهزٌيٖذ  ّ

غٖس َـفر ـأق ثهيجل ثهفنـٔ خؤٌَ ثهلٖياذ ثالكزهاجؾٖذ هفتزاًٖ ياً      (OECD)ثالكزهجؾٖذ 
، 2005، ثهطٌؾٔ)نوٕ هويٌمؤد ُيج ـأق ثهيجل ثهخمـٔ ّـأق ثهيجل ثهِٖ ثألهّل غٖـ ثهيويّكذ

 (.118ن
 

فٖلؾى زُـٖف آؽـ هـأق ثهيجل ثهفنـٔ، غٖس ٖـْ ثٌَ ٖيشل َيوٖذ زغّٖل ثهيُـفذ  Sveibyأيج 
ثهزٕ زيزونِج ثهيًٌيذ ئهٓ كٖيذ يىجفذ، فِّ َخجـد ًَ يجكذ ؿٌُٖذ زيشل زمنٖوذ يً ثهيُـفذ ثهزٕ 

 .(Sveiby, 2003)   كزهجؾ ثهّٖى ثهلجتى َوٓ ثهيُـفذزُزخـ ثهيّثؾ ثألّهٖذ ثهـتٖكذ ال
 

ثهنجيٌذ فٕ َلّل ثهزُـٖف أَالٍ ٖزىع هوخجغس خؤً ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ٖزيشل فٕ ثهيُـفذ  ّيً
ثألهّل ثهخمـٖذ هويًٌيذ ّثهزٕ زلّى خزغّٖل زوم ثهيُـفذ ئهٓ كٖيذ يىجفذ يً ؽاالل ثهزفنٖاـ   

  .ّثالخزنجـ
 
ل يٍ ثهزُـٖف ثهؿٔ كؾيزَ ثهؾنزّـد ـثّٖذ غكً غٖس زُـف ـأق ثهيج Sveibyزُـٖف ّٖزفق  

 (.362، ن 2005، غكً)ثهفنـٔ َوٓ أٌَ ثهيُـفذ ثهزٕ ٖينً زغّٖوِج ئهٓ أـخجظ 
 

خؤٌَ ثهلؾـد ثهُلوٖذ ثهلجؾـد َوٓ زّهٖؾ أفنجـ طؾٖؾد ّيٌجكخذ َّيوٖذ كجخوذ  فُٖـفَ (2000) َخٖؾ أيج
 ّزيزوم ثهلؾـد َوٓ زغلٖق ثهزنجيل ّثهزٌجغى خًٖ ينٌّجر ،خيكزّْ َجل يً ثهطّؾدهوزٌفٖؿ ّززيزٍ 
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هوّهّل ئهٓ ثألُؾثف ثهيٌمّؾد هويُـفذ ّثهيفٖؾد ثهزٕ ٖينً زًّٖفِج ّثكزشيجـُج خمانل  يؽزوفذ 
 (.3، ن2009َخؾ ثهخجكٕ ّزـٖنٕ، ٌلاًل ًَ )هغٖع ههجهع ثهيًٌيذ 

 
أيج ثهٌُفٔ ّهجهع فُٖـفٌَّ خؤٌَ يطيَّذ يً ثهُجيوًٖ ٖيزوناًّ كاؾـثر َلوٖاذ ٌَجهاـُج     

ِج ّثكزشيجـُج فٕ فٖاجؾد ثهيكاجُيجر ثهفنـٖاذ،    فٖينً زًّٖ ،ثهيُـفذ ّثهيِجـد ّثهؽخـد ّثهلٖى
خمنل ٖغلق هِج َالكجر فجَوذ يٍ طيٍٖ  ئخؾثَجزِجهزغكًٖ أؾث  َيوٖجر ثهيًٌيذ، ّزيّٖـ يكجغذ 

ثهٌُافٔ ّهاجهع   . )ثأليـثف ثهيزُجيوذ يُِج، ّٖطُل فـق كٖيزِج ثهكّكٖذ ًَ ثهؾفزـٖذ نخٖاـثً 
 (.169، ن 2009

 
ـف ـأق ثهيجل ثهفنـٔ خؤٌَ ُٖنق نل ثهطّثٌح ثهفنـٖذ هوُلاّل ثهخماـٖذ   أيج طجؾ ثهـح فلؾ َ

َجهٖذ ثهزيٖف، ّثهزٕ زُنق نل ثهطّثٌح غٖـ ثهيويّكذ فٕ ثهيًٌيذ، ُّٕ ثألنشـ زؤشٖـًث ّفُجهٖاذ  
، 2006طجؾ ثهـح، )ٌغّ ثهٌيّ ّثهزلؾى ّثهزيٖف ثهُجهٕ يً ثهطّثٌح أّ ثألهّل ثألؽـْ ثهيويّكذ 

 (.99ن
 

ـأق ثهيجل ثهفنـٔ خؤٌَ يطيَّذ يً ثهلٖى غٖـ ثهيويّكذ ثهزٕ زُزخـ  زّـ ُجٌٕ َخؾٍُّٖـف ثهؾن
 ئٌزجصزكجُى فٕ  َّالتلٖذطف  يً ـأق يجل ثهيًٌيذ ّثهزٕ زمزيل َوٓ ينٌّجر خمـٖذ ُّٖنوٖذ 

طؾٖؾد ّيخزنـد زكجَؾ َوٓ ثهخلج  ّزغكًٖ ثهغهذ ثهكّكٖذ ّزًُاٖى ثهلاؾـثر ثهزٌجفكاٖذ     أفنجـ
ؾثـٔ يًُٖ، خل أٌَ ٖيشل يطيَّذ ثهلؾـثر ئٖزـنف ـأق ثهيجل ثهفنـٔ فٕ يكزّْ  هويًٌيذ، ّال

 .(6، ن 2006َخؾٍ، ) ثهيُـفٖذ ثهيزيٖفد ثهزٕ ٖينً أً ززّثطؾ فٕ طيٍٖ ثهيكزّٖجر ثإلؾثـٖذ
 

ثهطّثٌح ثهزٕ ٖمزيل َوِٖج يفِّى ـأق ُجٌٕ َخؾٍ يً ؽالل ثهزُـٖف أَالٍ  ّثكزؽون ثهؾنزّـ
 :نجهزجهٕثهيجل ثهفنـٔ ُّٕ 

أً ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ٖيشل طف  يً ـأق يجل ثهيًٌيذ ّهنٌَ ٖزكى خجهيجخٍ ثهيٌُأّ   .1
 .غٖـ ثهيويّق

 .ٖيشل ًٌجى يزنجيل ٖمزيل َوٓ ينٌّجر خمـٖذ ّزًٌٖيٖذ َّالكٖذ .2

 .ثهؿًٖ ٖيزونًّ كؾـثر يُـفٖذ يزيٖفد ثألفـثؾٖزىيً يطيَّذ يً  .3

 .يكزغؾشَ ثخزنجـَٖأفنجـ  ٌزجصئئهٓ  خجإلىجفذ ثهّىٍ ثهغجهٕٖكجُى فٕ زيّٖـ  .4

 .ٖكجَؾ َوٓ ثهخلج  فٕ خٖتذ ثألَيجل ثهؾٌٖجيٖنٖذ ّثهيزغٖـد .5

 .ٖكجُى فٕ زٌيٖذ ّزًُٖى ثهغهذ ثهكّكٖذ هويًٌيذ .6

 .ٖإؾٔ ئهٓ زًُٖى ثهلؾـثر ثهزٌجفكٖذ هويًٌيذ فٕ ثألطل ثهيّٖل .7
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ثهاؿٔ كؾياَ    ّززفق ُؿٍ ثهطّثٌح ثهزٕ ٖمزيل َوِٖج يفِّى ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ياٍ ثهزُـٖاف  
ُّيج خؤً ـأق ثهياجل ثهفناـٔ    أَالٍأٌِيج أىجفج ثهطجٌخًٖ ثهزجهًٖٖ هولجتيذ  ثهيفـطٕ ّهجهع ئال

 :(15، ن 2003ثهيفـطٕ ّهجهع، )
 ٍال ٖزـنف فٕ يكزّٔ ئؾثـٔ يًُٖ ؾًّ غٖـ. 
 ٖزهف خَ ًال ٖمزـي زّثفـ مِجؾد أنجؾٖيٖذ هي. 

 
ٖينٌَ زُـٖف أق ثهيجل ثهفنـٔ فاً ثهخجغس ّيً ؽالل يج زى ثكزُـثىَ يً يفجُٖى ّزُـٖفجر هـ

ً  يطيَّذ يً ثهُجيوًٖ َخجـد ًَ يج ٖيزونَ"ـأق ثهيجل ثهفنـٔ خؤٌَ  كاؾـثر   فٕ ثهيإككذ يا
ثهمـنذ َوٓ زًّٖفِج يً ؽالل يج زيزونَ يً كٖجكجر ّخاـثيض ّأًٌياذ   زُيل  يُـفٖذ يزيٖفد

 ".جر ّيٌزطجر يزيٖفد هوفخجتًهّىٍ زوم ثهيُـفذ ّثألفنجـ ثهطؾٖؾد كٖؾ ثهزٌفٖؿ هزلؾٖى ؽؾي

 
 

 :حدتٓثذ غٍَر رأس تلهثل تلفكرّ َهؤشرتذ رعَري ..1
 

ٖينً زغؾٖؾ يـثغل شالشذ يِؾر هًِّـ ـأق ثهيجل ثهفنـٔ، ّكاجُير فإ زياّٖـٍ ّخٌاج      
 :فٖيج ٖوٕ( 160-157ن، 2009ثهٌُفٔ ّهجهع )ثكزؽؾثيجزَ ّكؾ غؾؾُج 

 
 :الٌرهثن حثللثحمٓثذ تلحشرٓدإظثءتذ تلحدتٓد َرَجٍثذ ت: تلهرحمد تَٖلِ

 
ُّٕ ثهغلخذ ثهفيٌٖذ ثهزٕ ثيزؾر يً ثهلـً ثهكجخٍ َمـ ئهٓ ٌِجٖذ كخٌُٖٖجر ثهلـً ثهُمـًٖ، ّكؾ 

، ّثهزٕ ززُجيل يُِاج يطزيُاذ فإ    (فنـًٖج ّطكؾًٖج ّأؾثتًٖج)أنؾر َوٓ ثهلجخوٖجر ثهخمـٖذ َجيذ 
يجُـ، مخَ يجُـ، غٖاـ  )هٓ ثهمؽن ثهّثغؾ، ّثهغـو ثألكجق يً ؿهم زهٌٖف فتذ ثهمؽن ئ

ُّؿث ٌُٖٓ أً زوم ثهيـغوذ ثُزير خيؾْ ثهلجخوٖذ هؾْ ثهٌُهـ ثهخماـٔ كاّث       (.ثهؼ...يجُـ،
ثهلجخوٖذ ثهفنـٖذ أّ ثهطكؾٖذ أّ ثهلجخوٖذ ألؾث  يِجى يٌُٖذ، ّيً شى زهٌٖفَ ئهٓ فتجر غكاح نال   

.  فٕ ىاّ  ُاؿث ثهزهاٌٖف    يً شى زغؾٖؾ يكزّْ ثألطـ ثهؿٔ ٖكزغلَ كجخوٖذ يً زوم ثهلجخوٖجر،
ّخؿهم مؾر ُؿٍ ثهغلخذ ثالٌزخجٍ ئهٓ أُيٖذ ثهيّـؾ ثهخمـٔ ّىـّـد ؾثـكزَ خّهفَ َجياًل ينياًل 

ٖيشل ٌليذ ثالـزنجف " ـأق ثهيجل ثهخمـٔ"ّأؽٖـًث ٖينً ثهلّل خؤً يّىٌّ . هـأق ثهيجل ثهيجؾٔ
 ,Ulrich)ٌزجتض ؾـثكجر  ّثهيإمـ ثهيٌيلٕ هؾـثكذ يّىٌّ ـأق ثهيجل ثهفنـٔ، ّييج ٖإٖؾ ؿهم

D., 1998,p15 and Quinn, J., 1995,p7)   ثهوزًٖ أمجـزج أً ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ُٖؾ خُاؾًث
 . طؾٖؾًث فٕ زغوٖل ـأق ثهيجل ثهخمـٔ
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 :رمهٓحثذ تلهفٍَن َرَجٍثذ تالٌرهثن حثللثحمٓد تلذٌىٓد: تلهرحمد تلسثىٓد
 

زيـر غزٓ خؾثٖجر ثهزكٌُٖٖجر ياً ثهلاـً   ُّٕ ثهيـغوذ ثهزٕ ثيزؾر يً خؾثٖذ ثهشيجٌٌٖٖجر ّثك
ثهُمـًٖ، ّ كؾ زيٖفر ُؿٍ ثهيـغوذ خيطيَّذ يً آـث  ّيلزـغجر ـنفر َوآ أُيٖاذ ّؾّـ   
ثهيّطّؾثر غٖـ ثهيويّكذ فٕ زغلٖق خلج  ثهمـنجر ٌّيُّج ّفٖجؾد َّثتؾُج، ّثهخغس نشٖـًث ئهٓ 

ّطَ ثالُزياجى خجهلجخوٖاجر   ثهؿٔ "ُّّ ـأق ثهيجل ثهفنـٔ  1991ؽـص َجى  ّالؾد يفِّى طؾٖؾ
ثهؿٌُٖذ ثهيزّثفـد ٌَؾ خُو ثألفـثؾ فٕ ثهمـنذ، ّٖزٌجغى ثهـأٔ ثهكجخق يٍ يج ؿنـٍ كازّٖثـر  

"Stewart"  ثهُجيوًّ ثهاؿًٖ ٖيزوناًّ    -خيٌُٕ آؽـ –أً ـأق ثهيجل ثهفنـٔ " ٌَؾيج كجل ُّ
 (.160ن ، 2009ثهٌُفٔ ّهجهع، )هزغلٖق ثهـخغٖذ أّ ثهٌطجظ هومـنذ  ثهنشٖـ هٖفُوٌَّ

 
 

 :ركسٓف تلجٍَد تلححسٓد ََالدخ تلىغرٓد: تلهرحمد تلسثلسد
 

فٕ يٌزهف ثهزكٌُٖٖجر يً ثهلـً ثهُمـًٖ، خؾأر ثهطِّؾ ثهخغشٖذ ززنشف غّل يّىاٌّ ـأق  
ثهيجل ثهفنـٔ فٕ يغجّهذ إلٖطجؾ فِى يمزـم فٖيج خًٖ ثهخجغشًٖ ّثهمـنجر، ّثالزفجق َوٓ يخجؾب 

ّزؤكٖكًج َوٓ ؿهم فاً ثهطِّؾ آٌفذ ثهؿنـ كاؾ ـنافر خجهؾـطاذ    .  ّييجـكجر ُؿث ثهيّىٌّ
ثألكجق َوٓ ئٖطجؾ ًٌـٖذ هـأق ثهيجل ثهفنـٔ غٖس هٖغر ثفزـثىجر ثهًٌـٖذ َوآ ثهٌغاّ   

 (:2001،ثهٌُفٔ(ثٗزٕ 
 

أً كٖيذ ـأق ثهيجل ثهفنـٔ نيّطّؾ غٖـ يويّق ٖزطجّف كٖيذ ثهيّطّؾثر ثهيويّكاذ   .1
 .خُؾد يـثر

 .ٔ ُّ ثهيجؾد ثألى ثهزٕ ززّهؾ يٌِج ثهٌزجتض ثهيجهٖذأً ـأق ثهيجل ثهفنـ .2

أً ثهيلٖجق ثهيجهٕ هـأق ثهيجل ثهفنـٔ ٖيشل ثهفـق خًٖ ثهلٖيذ ثهؾفزـٖذ هومـنذ ّثهلٖياذ   .3
 .ثهكّكٖذ هِج

 .أً ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ُٖؾ أؾثٍ زغوٖل ثكزـثزٖطٕ .4

 .أً ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ئؿث زـثنى ٖفٖؾ يً ئٌزجطٖذ ثهيًٌيجر .5

 
 :ثدا تلىغرٓد حهث ٓأرَْحددذ هح

 أً يفِّى ـأق ثهيجل ثهفنـٔ يفِّى غٖـ شجخر خل غـنٕ يزطؾؾ ألٌاَ  : حركٓد تلهفٍَن
 .ٖيشل كّد فجَوذ ثهزنٖف يٍ يزغٖـثر ثهخٖتذ
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 ْزنمف ٌزجطجر ـأق ثهيجل ثهفنـٔ يً ؽالل ثألؾث  ثهيٖؾثٌٕ فٕ ثهّثكٍ: تٖدتء تلَتكؾ. 

 ْهيجل ثهفنـٔ، ُّ ثالهزفثى ثهُاجهٕ فإ ثألؾث    ثهؾّـ ثهطُّـٔ هـأق ث: تاللرزتن تلحلٓل
 .ّثإلخؾثٌ ّثهزطؾٖؾ

 ُٖجيل ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ّغؾد ّثغؾد يزنجيوذ ؿثر زفجَل يكازيـ،  : ركثهل تلهلَهثذ
ّال ٖطّف زطفتزَ َوٓ ينٌّجزَ ثألكجكٖذ، ألٌِج زُيٕ هاّـد ّثىاغذ َاً ثألؾث     

 .ثإلطيجهٕ

 يجل ثهفنـٔ فٕ يـثغل َّيوٖجر يؽزوفذ فإ  ٖينً ثإلفجؾد يً ـأق ثه: تلفثةدخ تلهرؾددخ
 .ٌفق ثهّكر

 زّهٖؾ ثهلٖيذ هويًٌيذ ّزًُٖيِج ُٖزيؾ َوٓ ثهلٖجق ّثهزلّٖى ثهيكزيـ: تلرلَٓن َتللٓثس. 
 
 
 :أٌهٓد رأس تلهثل تلفكرّ .2
  

 :رحٓو تلهؾثٓر تٔرٓد أٌهٓد رأس تلهثل تلفكرّ لمهجرهؼ َلهىغهثذ تٖؽهثل
 

نـٔ فٕ نٌَّ ٖيشل أُى يهؾـ هوـخغٖذ ّثهؾَجيذ ثهزٌجفكاٖذ  زخـف أُيٖذ ـأق ثهيجل ثهف .1
هويإككذ، فجالُزيجى خَ ُٖؾ أيـًث غزيًٖج زفـىَ يخُٖذ ثهزغاؾٖجر ثهُويٖاذ ّثهزياّـثر    

فجهلؾـثر ثهفنـٖذ ثهُجؾٖذ أهخغر يً .  ثهزنٌّهّطٖذ ثهكـُٖذ ّثهىغّي ثهزٌجفكٖذ ثهطؾٖؾد
جؾ ثهُجهيٕ ثهيخٌٕ َوٓ ثهيُـفاذ، فنال   هزثيل ثهزفّق ّثهزيٖف ثهزٌجفكٕ فٕ ثالكَّ أُى

 هادؾثـد كجَؾد فنـٖذ زيشل ثهزفثيًج نخٖاـًث   خٌج ً َيوٖذ أزخؾأ خؤفنجـ ؽالكذ، ّ ثإلخؾثَجر
زًٌاٖى   ئَجؾدثهُوٖج، فِٕ ززيوح ّكزًج ّطِؾًث ّيّثـؾ يجؾٖذ ّيجهٖذ، خل كؾ ٖزيوح ثأليـ 

 (.4، ن2004ٖغىٖذ، )ٌُّؾكذ طؾٖؾد هيؽزوف ثألٌميذ ّثهُيوٖجر 

 
فٕ ًل ثالكزهجؾ ثهلجتى َوٓ ثهيُـفذ أهخع  ـأق ثهيجل ثهفناـٔ ياّـؾًث ثكازـثزٖطًٖج     .3

ّكالغًج زٌجفكًٖج ٖمنل كّد فجَوذ هِؿث ثالكزهجؾ ّثهيهؾـ ثهـتٖق هوشاـّد ّثالفؾُاجـ   
 (.175 ، ن2009ثهٌُفٔ ّهجهع، )

 

ؽالل زاّثفـ   ثهؿنٖذ، ّؿهم يً نـٔ أكجكًج يِيًج فٕ خٌج  ثهيًٌيجرُٖزخـ ـأق ثهيجل ثهف .4
ثهُلّل ثهيزيٖفد خؿنجتِج ّكؾـزِج َوٓ ثكزشيجـ خجكٕ ثهيّثـؾ ّزكؽٖـُج ههجهع زّكاٍٖ  
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زغٖـد، ُّؿث يكجغذ ثهزيٖف هيًٌيجزِى، ألً زوم ثهُلّل هِج كجخوٖذ ثهزنٖف يٍ ثهًـّف ثهي
 (.173، ن 2009ثهٌُفٔ ّهجهع، )ثهيجل ثهفنـٔ  ُّ ـأق

 
نٌَّ أنشـ ثهيّطّؾثر كٖيذ فٕ ثهلـً ثهغاجؾٔ   نيج زؤزٕ أُيٖذ ـأق ثهيجل ثهفنـٔ يً .5

كاجؾـد  ألٌَ ٖيشل كّْ َويٖاذ  ( كزهجؾ ثهيُـفذث)فٕ ًل ثكزهجؾ ٖيوق َوَٖ ّثهُمـًٖ 
ِى فىال ًَ ثخزنجـثزِى َوٓ ئؾؽجل ثهزُؾٖالر ثهطُّـٖذ َوٓ نل مة فٕ أَيجل يًٌيجز

 .ثهيزالغلذ

 
 

هثل تلفكرّ كهـث رَظـحٍث ت٘حضـثءتذ    تٌٖهٓد ت٘شررترٓجٓد لرأس تلتٔرٓد  تلدالةلرحٓو َ 
 :تلرثلٓد

 
ّهور  2000زخًٖ أً ثهلٖيذ ثهكّكٖذ هومـنذ كٌذ  IBMخؾـثكذ ثهّىٍ ثهيجهٕ همـنذ  .1

خوًّٖ ؾّالـ، ّٖـْ ثهُؾٖؾ  1607خوًّٖ ؾّالـ فٕ غًٖ نجٌر ثهلٖيذ ثهؾفزـٖذ  7007ئهٓ 
  هؽاجن خجهماـنذ  يً ثهخجغشًٖ أً ثهفـق خًٖ ثهلٖيزًٖ ٖـطٍ ئهٓ ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ث

(Prusak, L., & Cohen, F., 2001, PP26-28). 

 

نيج زخًٖ يً ؾـثكذ ّزغوٖل ثهلّثتى ثهيجهٖذ همـنذ يٖنـّكّفر أً ثهلٖيذ ثهكّكٖذ هومـنذ  
خوٖاًّ   903خوًّٖ ؾّالـ، فٕ غًٖ نجٌر ثهلٖيذ ثهؾفزـٖذ  8505ّهور ئهٓ  2000َجى 

ذ ـأق ثهيجل ثهفناـٔ خِاؿٍ ثهيإككاذ    ٖثأليـ ثهؿٔ ُٖنق زفثٖؾ كٖيذ ّأُي. ؾّالـ فلي
 (.175، ن2009ثهٌُفٔ ّهجهع، )

 
َاجى   The Brooking Research Institute هألخغاجس  Brookingزّهل يُِاؾ   .2

 2002ّفإ َاجى   .  يً كٖيزِاج % 62ئهٓ أً ـأق ثهيجل ثهيجؾٔ هويٌمؤد ٖيشل 1996
يج فثهار  ، ّ%38أمجـر ئغؾْ ثهؾـثكجر ئهٓ ثٌؽفجو ُؿٍ ثهٌكخذ غزٓ ّهور ئهٓ 

يكزيـد فٕ ثالٌؽفجو نويج فثؾ ثُزيجى ّئؾـثم ّثهيؾٖـًٖ هـأق ثهيجل ثهفنـٔ هويٌماؤد  
(Williams, S., 2002, P48). 

 

أكفـر ٌزجتض ثكزلهج  زى هـإكج  يطجهق ئؾثـد ثهمـنجر نخٖـد ثهغطى فإ ثهّالٖاجر    .3
جق ثهٌطاجظ  ّأٌَ أكثهيزغؾد ثأليـٖنٖذ أً ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ُٖؾ أنشـ ثألهّل أُيٖذ، 
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خؤً زوم ثهٌزٖطذ زُؾ ؾهٖاًل َوآ ئؾـثم   ثهؾـثكذفٕ ثهلـً ثهّثغؾ ّثهُمـًٖ، فٖيج فكـزَ 
ثهيؾٖـًٖ أً ثكزيـثـٖذ ٌّطجظ ثهيٌمؤد ّؾَى كؾـزِج ثهزٌجفكٖذ، ئٌيج ٌٖزض ًَ ـأق يجهِج 
ثهفنـٔ ّنجفذ ثألهّل ثهيُزيؾد َوٓ ثهيُـفذ، ّيؾْ كؾـزِج َوٓ ثالكزفجؾد ياً زوام   

 .(Wiig, K.M., 2000, P. 175)فٕ أٌميزِج ثهزمغٖوٖذ ثألهّل 
 

هويٌمآر  ثإلكزـثزٖطٖذَوٓ أً ثهزّكٍ فٕ ثهؽيي  2004َجى  Kaplan & Nortonأنؾ  .4
غٖاس   . يجهِج ثهفنـٔ خطجٌح ـأق يجهِج ثهيجؾٔ ـأق الكزُٖجحأهخع ىـّـد غزيٖذ 

ؾ ّثكزيـثـٖذ زوم أهخغر ثالكزشيجـثر فٕ ـأق ثهيجل ثهفنـٔ هِج ؾّـًث فُجاًل فٕ ّطّ
ثهغلٖلٕ ثهؿٔ ٖيشل ثألكجق ثهؿٔ ٖزى  ُّ ثهٌُهـ ثهفنـٔ ـأق ثهيجلّأهخع  . ثهيٌمآر
 ,Kaplan & Norton, 2004) َوَٖ هؽوق كٖيذ يىجفذ ّزغلٖق يٖفد زٌجفكٖذ ثالـزنجف

p147). 

         

 500مـنذ نٌؾٖذ ّ  300زخًٖ أً ـإكج  ثنخـ  CICAفٕ ثكزيالٌ كجير خَ يإككذ  .5
غٖـ ثهيويّكذ يشل ثهيُـفذ ّثهؽخـثر ثهزٕ زيزونِج  ثألهّلنذ أيـٖنٖذ ُٖزلؾًّ خجً مـ

ثهمـنذ ُٕ ثهُجيل ثهـتٖكٕ هوٌطجظ فٕ ثهُهـ ثهغاجهٕ، ّأً ٌكاخذ ثهلٖياذ ثهؾفزـٖاذ     
ٕ َاجى  فا % 58ثهشجخزذ ئهٓ ثهلٖيذ ثهكّكٖذ هوُؾٖؾ يً ثهيًٌيجر ثٌؽفىر يً  هألهّل

  .(Dzinkowski, 2000, p37) 2000فٕ َجى % 32ئهٓ  1991

 

َوٓ أً ثهفمل فإ   2003َجى  Starovic & Marrخجالىجفذ هيج كخق فلؾ أنؾ نل يً  .6
ثهيجل ثهفنـٔ كؾ ٖإؾٔ ئهٓ كوكوذ يً ثهؽكجتـ َوٓ  ـأق ّئُيجلفِى َيوٖذ ؽوق ثهلٖيذ 

 (Starovic, d., & Marr, B. 2003, P5) :نل يً ثهيكزّٖجر نيج ٖزىع ييج ٖوٕ

 

 ٌئً زطجُل ؾّـ ـأق ثهيجل ثهفناـٔ كاؾ ٖاإؾٔ ئهآ     : ًيذَوٓ يكزّْ ثهي
ثهكوخٕ ثهيزيشل فإ َاؾى كاؾـد     ٍيـؾّؾزؽهٖن غٖـ نف  هويّثـؾ ييج هَ 

 .ثهيًٌيذ َوٓ زغؾٖؾ كؾـثزِج ّثهزٌخإ خلٖيذ أَيجهِج ثهيكزلخوٖذ

 كؾ ٖإؾٔ ثهفمل فٕ َيوٖذ ؽوق ثهلٖيذ ئهٓ كوّم ؽاجية  : َوٓ يكزّْ ثهكّق
 .هٖن ؽجية هويّثـؾ َوٓ ثهيكزّْ ثهلّيٕهوكّق ييج ٖإؾٔ ئهٓ زؽ
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 :ؽىثضر َهكَىثذ رأس تلهثل تلفكرّ .3
 

ُزخـ يً ثأليّـ ثهطُّـٖذ ثهزٕ زكجَؾ زال مم أً زغؾٖؾ ٌَجهـ ّينٌّجر ـأق ثهيجل ثهفنـٔ 
فٕ كٖجكَ ّزلٖٖيَ، ّخجهزجهٕ زغؾٖؾ ثهلٖيذ ثهغلٖلٖذ هيًٌيجر ثألَيجل فٕ ثهُهـ ثهغؾٖس، نيج أً 

غؾ ثهٌُجهـ ثهـتٖكٖذ ثهالفيذ هوزُاـف َوآ   أوٓ ينٌّجر ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ٖيشل ثهزُـف َ
   (.77، ن2006، َخؾٍ)يهجؾـ ّيكخخجر ؽوق ثهلٖيذ فٕ ثهيًٌيجر خمنل أنشـ زغؾٖؾًث 

 
ّهؿهم ٌطؾ أً خُو ثهنزجخجر كجير خزغؾٖؾ يجُٖذ ـأق ثهيجل ثهفنـٔ يً ؽالل يغجّهذ زغؾٖاؾ  

 :و ألُى زوم ثهزهٌٖفجرينٌّجزَ، ّفٖيج ٖوٕ ثكزُـث
 

 :Brookings هؾٍد رضىٓف ..3
 :ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ئهٓ أـخُذ فتجر أّ ينٌّجر ُٕ Brooking هٌف يُِؾ

Brooking, 1996, p13).) 
 ّزميل طيٍٖ ثهطّثٌح غٖـ ثهيويّكذ ثهيـزخياذ خجهكاّق يشال    : ثألهّل ثهكّكٖذ

 .ّ ثهيجـنجر ّيٌجفؿ ثهزّفٍٖ ثهُيال 
 زميل ثهؽخـثر ثهيزـثنيذ، ّكؾـثر ثالخزنجـ ّثهيإمـثر ثهيزُولذ ّ: ثألهّل ثهخمـٖذ

 .خيؾْ كؾـد ثألفـثؾ َوٓ ثألؾث  فٕ يّثكف يٌُٖذ

 ّزميل ثهُالكجر ّثألكـثـ ثهزطجـٖاذ ّخاـث ثر ثالؽزاـثٌ    : أهّل ثهينٖذ ثهفنـٖذ
 .ّغلّق ثهزهيٖى

 ؤد يشلّززىيً طيٍٖ ثهٌُجهـ ثهزٕ زغؾؾ يـٖلذ َيل ثهيٌم: أهّل ثهخٌٖذ ثهزغزٖذ :
ئؾثـد كّد ثهُيل، ّكّثَؾ خٖجٌجر ثهُيال   ّأكجهٖحشلجفذ ثهيٌمؤد، ّيـق زلٖٖى ثهؽيـ 

 .ًٌّى ثالزهجل

 
 

 :Thomas Stewartرضىٓف  ..3
 :(Stewart, 1997)  ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ئهٓ ثهينٌّجر ثهزجهٖذ Thomas Stewartهٌف 

 
  ْ زًٌى ّزوخٕ يزيوخجر ثهفخاجتً  ُّ كؾـثر ثهيًٌيذ ثهزًٌٖيٖذ ثهزٕ : رأس تلهثل تلٍٓكمـ

ّزكجُى فٕ ٌلل ثهيُـفذ ّزُفٖفُج يً ؽالل ثهيّطّؾثر ثهفنـٖذ ثهِٖنوٖذ ثهيزيشوذ فإ  
ًٌى ثهيُوّيجر ، ّخـث ثر ثالؽزـثٌ ّغلّق ثهٌمـ ّثهزؤهٖف ، ّيؾْ غيجٖاذ ثهُالياذ   
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  ً  ثهزطجـٖذ ثهزٕ زيشل مؽهٖذ ثهيًٌيذ ّكٖيزِج ُّّٖزِج، ّثهزٕ زـطٍ خجهفجتاؾد هوفخاّ
 .ّفٖجؾد ـىجتَ ، ّنؿهم فجتؾد ثهيًٌيذ هفٖجؾد نفج زِج ّفجَوٖزِج

 

 ّثهيهؾـ ثألكجق هزنًّٖ ّزمؽٖن ثألفـثؾ ثهاؿًٖ ٖيزوناًّ    :رأس تلهثل تلحشر ُّ
ثهيلؾـد ثهُلوٖذ ّثهيِجـثر ّثهؽخـثر ثهالفيذ إلٖطجؾ ثهغوّل ثهُيوٖذ ثهيٌجكخذ هيزيوخجر 

 .طؾٖؾ فٕ ثهيًٌيذّـغخجر ثهفخجتً ألٌِى يهؾـ ثالخزنجـ ّثهز
 

  خفخجتٌِاج ّيّـؾِٖاج   ّٖمٖـ ئهٓ ثهُالكجر ثهزٕ زـخي ثهيًٌياذ  : رأس هثل تلؾالكـثذ
 .ّزغجهفجزِج ثالكزـثزٖطٖذ

 
 

 :Sveibyرضىٓف  ..3
 : (Sveiby, 1997)  ق ثهيجل ثهفنـٔ ئهٓ شالشذ أطفث  أكجكٖذ ُٕأـ Sveibyّكؾ ككى 
 ًّٖززيشل فٕ ثهزُوى ّثهؽخـد: نفج د ثهُجيو. 

 ّشلجفاذ ثهيًٌياذ   ّٖيشل ثهمنل ثهلجٌٌّٕ هويًٌيذ ّ ثإلؾثـد ّ ثهاًٌى  : ِٖنل ثهؾثؽوٕثه
  .ّثهخـثيض ثهطجُفد

 ّٕٖزيشل خجهُالكجر ثهزطجـٖذ ّثهُالكجر يٍ ثهُياال  ّثهُالكاجر ياٍ    : ثهِٖنل ثهؽجـط
 .ثهيّـؾًٖ

 

 ,Bontis)ّ  (Saint Onge, 1996)ّٖزفق ُؿث ثهزهٌٖف يٍ ثهزهٌٖف ثهؿٔ كؾيَ نال ياً   

1998) .(Kok, A. 2007, P185) 

 
 

 :Guthrie & Pettyرضىٓف  3.4
 ,Guthrie) ئهٓ ثهٌُجهـ ثهزجهٖذ Guthrie & Pettyّٖزنًّ ـأق ثهيجل ثهفنـٔ غكح زهٌٖف 

J., Petty, R., 2000, P155) : 
 ٕ(.ثهِٖنوٕ)ّٖزيشل خـأق ثهيجل ثهيًٌيٕ : ثهِٖنل ثهؾثؽو 

 ٕ(.ثهُالكجر)فخجتً ّٖزيشل خـأق ثهيجل ثه: ثهِٖنل ثهؽجـط 

 ًّٖزيشل ـأق ثهيجل ثهخمـٔ: نفج د ثهُجيو. 
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 :Mayoرضىٓف  ..3
 ,Mayo) ّغكح ثهزهٌٖف أَالٍ فاً ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ٖزنًّ يً ثهٌُجهـ ثهـتٖكٖذ ثهزجهٖاذ 

2000) : 
 يٍ ثهفخجتً،  ّٖزيشل فٕ ثهُالكذ: يجل ثهُالكجرـأق ثه   ً  ـىاج ثهفخاًّ، ّال  ثهفخاّ

 .ّهّـد ثهيًٌيذ

 ّٖزيشل خجألًٌيذ ّكّثَؾ ثهخٖجٌجر ّشلجفذ ثهيًٌيذ: ق ثهيجل ثهزًٌٖيٕـأ. 

 ّٖٔزيشل خجهلؾـثر ثهفـؾٖذ ّثهؽخـد ّثهغنيذ ّثهلٖجؾد ّثهؾثفُٖذ: ـأق ثهيجل ثهخمـ. 

 

 

 :McElroy (2002)رضىٓف  ..3
خجإلىاجفذ هاـأق ثهياجل     ،خاىجفذ ينًّ ـتٖكٕ شجهس ُّ ـأق يجل ثهُالكجر McElroyكجى 

ٕ   ثهخمـٔ ّ  ـأق ثهيجل ثهِٖنوٕ هزهخع ينٌّجر ـأق ثهيجل ثهفنـٔ غكح ُاؿث ثهزهاٌٖف ُا
(McElroy, 2002, P15): 

 ٔـأق ثهيجل ثهخمـ. 

 ٕـأق ثهيجل ثهِٖنو. 

 ـأق يجل ثهُالكجر. 
 
 

 (:2005)رضىٓف حشو  ..3
 :زهٌف ثهؾنزّـد ـثّٖذ غكً ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ئهٓ ثهينٌّجر ثهزجهٖذ

 زميل ثهيُـفذ ثهيغفًّذ فٕ ؿًُ ثهُجيل (: ل ثهخمـٔـأق ثهيج) :تٖضَل تلحشرٓد ُّٕ
ثهفـؾ ّثهزٕ ال زيونِج ثهيًٌيذ خل ُٕ يـزخيذ خجهفـؾ مؽهًٖج ّززيشل فإ ثهيِاجـثر   

 .ثهؼ..ّثإلخؾثٌ ّثهؽخـد

 ثهيُـفذ ثهيكزلوذ ًَ ثهمؽن ثهُجيل ّزيونِج ثهيًٌيذ، أّ ُإ   :تٖضَل تلفكرٓد ُّٕ
هُيل ثهيُـّفذ ّثهيكزؽؾيذ هدكاِجى فإ زلجكاى    يطيٌّ ثألؾّثر ّزلٌٖجر يطيَّذ ث

ثهؽيي ّثهزهايٖيجر  : ثهيُوّيجر ّثهيُجـف فٕ ثهيًٌيذ، ّيً أيشوذ ثألهّل ثهفنـٖذ
 .ثهٌِؾكٖذ ّخـثيض ثهغجكح ثٗهٕ

 ّْٖىى ثهلؾـد ثهِٖنوٖذ َوٓ زغـٖم ّزيّٖـ ثهيخجؾـثر، يً ؽاالل  : رأس تلهثل تلٍٓكم
ثالَزـثف خجألفناجـ ثهطؾٖاؾد ّثهيفاجُٖى ّثألؾّثر    ثألؽؿ خجالَزخجـ ثهزّكُجر ثهطؾٖؾد ّ

 .ثهيزنٖفذ يٍ ثهزغٖٖـ، ّثهزٕ زميل ثهشلجفذ ّثهٌيجؿص ثهزًٌٖيٖذ ّثهُيوٖجر ّثإلطـث ثر
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  ثهٌُجهـ ثهزٕ زكيع هويًٌيذ خجهزطؾٖؾ، ّنؿث  ّزىى: (رأس هثل تلرجدٓد)تلهمكٓد تلفكرٓد
يج ٖينً غيجٖزَ كجًٌٌّٖج يشل خـث ثر ثالؽزـثٌ ّثهُاليجر ثهزطجـٖذ ّغلاّق ثالكازشيجـ   

 .ّثهيّثُح ثهؽجهذ خجهٌمـ ّثهيإزيـثر

 ُٖنق يخُٖذ ثهُالكجر ثهزٕ زـخي ثهيًٌيذ خُيالتِج ّيّـؾِٖج : رأس هثل تلؾالكثذ ُّّ
 .ّيٌجفكِٖج

 
 

َوٓ أً ـأق ثهياجل ثهفناـٔ   ر أَالٍ خؤً أغوح ثهخجغشًٖ يزفلًّ يً ثهزهٌٖفجغس ٖزىع هوخج
 ٖزنًّ يً شالس ينٌّجر فـََٖ ُٕ ـأق ثهيجل ثهخمـٔ ّـأق ثهياجل ثهِٖنوإ ّـأق ياجل   
ثهُالكجر، يٍ ثهزؤنٖؾ َوٓ أً ٌُجم زهٌٖفجر َؾٖؾد هيفِّى ـأق ثهيجل ثهفنـٔ، ّهنً ثالزطاجٍ  

هاجغح    Thomas Stewart (1997)ً ٖلّى َوٓ أكجق زهٌٖف ثألنشـ مًَّٖج هؾْ ثهخجغشٖ
 ".هويًٌيجر ثهطؾٖؾدثهشـّد : ـأق ثهيجل ثهفنـٔ"نزجح 

 (Stewart, 1997), (Bontis, 1998), (Lothgren, 1999), (saint Onge, 1996), 

(Edvinsson &malone, 1997). 
 

خَٖ ٌَجهـ ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ّٖينً زم.  ئً ٌُجم مخَ ثزفجق َوٓ ينٌّجر ـأق ثهيجل ثهفنـٔ
خيطيَّذ يزـثنيذ ّيطيُذ يً ثهيُجـف، نل فـؾ ًٌٖـ ئهٓ طجٌح ثهيُـفذ ثهؿٔ ٖؾؽل فٕ ؾثتـد 

َٖ ّطِذ ًٌـ يؽزوفذ فٖيج ٖزُواق خاـأق ثهياجل    ؾأٔ أً نل يـف كّف ٖنًّ ه.  ثُزيجيجزَ
ـ ّثُزيجياجر  ثهفنـٔ، ّيً شى، فاً ثؽزالف زُـٖفجر ـأق ثهيجل ثهفنـٔ زؤزٕ يً ثؽزالف ًٌ

 (.362، ن2005، غكً)يكزؽؾيَٖ 
 

 

 

 :هو تلرفضٓل هكَىثذ رأس تلهثل تلفكرّتلرثلٓد حشب  حثحز فْ تلفلرتذَشَف ٓشرؾرط تل
 

 :Human Capitalرأس تلهثل تلحشرّ : أَاًل

 
هلؾ فىل ثهؽجهق طور كؾـزَ، خٌٕ ثهخمـ َوٓ كجتـ ثهيؽوّكجر ثألؽـْ ّيٌغِى ٌُيذ ثهُلل 

ؾ ألهغجح ثهُلّل ّثألهخجح فٕ ثهلـآً ثهنـٖى يّكًُج يِيًج، ئؿ ؿنـر ُجزجً ّأفـّثهزفنٖـ، 
يً يطيٌّ كّـ %( 38)كّـد نـٖيذ، أٔ خٌكخذ ( 43)آٖذ يّفَذ َوٓ ( 61)ثهنويزجً فٕ 
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ّزمٖـ ئهٓ أُيٖذ ثهؾّـ ثهؿٔ .  كّـد، ُّٕ ٌكخذ هٖكر خجهلوٖوذ( 114)ثهلـآً ثهنـٖى ثهخجهغذ 
 (.172،ن2009، ثهٌُفٔ ّهجهع)يولجد َوِٖى ئفث  ثهؾًٖ ّثهؾٌٖج ٖإؾٌَّ ّغطى ثهيكتّهٖذ ثه

 
( ثإلٌكجً  ،ؾىثهخمـ، خٌٕ آ) َؾؾ يـثر زنـثـ نويجر ( 2-3)ّهزؤنٖؾ ُؿث ثهزفىٖل ٖخًٖ ثهطؾّل 

ثهغلجتق ثهؾثيغذ ُٕ ثهزٕ ؾفُر خُو ثهنزجح ّثهيًٌـًٖ ّفٕ فٕ ثهلـآً ثهنـٖى، ّهُل زوم 
أً ُٖؾّ ثهخمـ ـأق يجل ٖطح ( A. Marshallفـٖؾ يجـمجل ثه)يلؾيزِى ثالكزهجؾٔ ثهيُـّف 

هدفجؾد يً ئينجٌٖجزَ ، (Human Capitalـأق ثهيجل ثهخمـٔ )أيولّث َوٓ ؿهم ّأً ٖكزشيـ، 
ّيجكجزَ هوخٌج  ّثالنزمجف ّثهزغوٖل ّئَجؾد ثهزـنٖح ّثالخزنجـ ّثإلخؾثٌ فٕ ثكزشيجـ خجكٕ ـ ّق 

 .ثهيجؾٖذ ثأليّثل
 

 (2-3)جدَل ركن 
 فْ شَر تللرآو تلكرٓن َآٓثرً تلفثظمد( تلحشر ، حىْ آدن ، ت٘ىشثو ) دد هرتذ كمهثذ ؽ

 تلىشحد تلهةَٓد لٕٓثذ ؽدد تٔٓثذ ؽدد تلشَر تلكمهد
 51 28 21 تلحشر
 36 20 17 ت٘ىشثو
 13 7 3 حىْ آدن
 100 55 41 تلهجهَػ

َ ّأكجهٖح ثهيغجفًذ َوَٖ، ثهيًٌيذ      يـق كٖجك –، ـأق ثهيجل ثهفنـٔ 2003، ثهيفـطٕ ّهجهع: ثهيهؾـ
 .ثهُـخٖذ هوزٌيٖذ ثإلؾثـٖذ، ثهلجُـد

 

 
ؽددًت هو تلرؾرٓفثذ لرأس تلهثل تلحشرّ ىذكر ( 168، ص2009تلؾىزّ َضثلح، )ٓشرؾرط َ 

 :هىٍث تلرثلْ
 

يطيَّذ ثهيجكجر ثهخمـٖذ ثهزٕ َوٓ أٌَ ثهيجل ثهخمـٔ هويطزيٍ  ـأق (Schultz, 1961) ُٖـف
 .كزغالل يطيل ثهيّثـؾ ثالكزهجؾٖذزؽؾثيِج الٖينً ثك

 
ٖيشل ثهيطيٌّ ثهنوٕ، ثهنيٕ ّثهٌَّٕ يً ثهلّٔ فاٌَ  (34 ، ن1987ُّٖح ّآؽـًٖ، )ّخـأٔ 

ثهخمـٖذ ثهيزجغذ فٕ ثهيطزيٍ، فجهطجٌح ثهٌَّٕ ٖيشل ثهنفج ثر ثهؿٌُٖاذ ّثهيكازّٖجر ثهُويٖاذ    
أيج . ح ثهٌَّٕ ثهيـزخي خجهؽخـد ّثهيُـفذثهطجٌ ؾّيً ؽالل ثهيكزّْ ثهزُوٖيٕ ٖزى زغؾٖ هوكنجً،
 .ٕ هوكنجًغزكح يً ؽالل ثهغطى ثهنوفٖ ثهنيٕ ثهطجٌح
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خؤٌَ ٖيشال طيٖاٍ    (Harrison & Meyers, 1966)ُٖـفَ أيج ـأق ثهيجل ثهخمـٔ ثهيًٌيٕ ف
 .وٓ مغل ثهًّجتف ثإلؾثـٖذ ّثهفٌٖذثهلّْ ثهخمـٖذ ثهلجؾـد َ

 
يطيَّذ ثهٌجق ثهؿًٖ ٖيزونًّ يِجـثر ّيُاجـف   ٌُٖٕ (Youndt. Et. At. 1996)ّفٕ ـأٔ 

 .ّكجخوٖجر زكِى فٕ فٖجؾد ثهلٖيذ ثالكزهجؾٖذ هويًٌيجر
 

خؤٌَ كّد َلوٖذ يهجؾـُج ثهيُـفذ ّثهيُوّيجر ّثهؿنج  ّثهؽخاـد،   (Malhorta, 2003)ُّٖـفَ 
 .ّزإشـ فٕ فٖجؾد ثهلٖيذ ثهكّكٖذ ّثهزمغٖوٖذ ّثهزيّٖـٖذ هويًٌيذ

 
ّ فُٖـفجٌَ  (Edvinsson & Malone ,1997) أيج ؽخاـثر ّيُـفاذ   خؤٌَ يطيٌّ يِاجـثر 

 .ثهُجيوًٖ فٕ ثهمـنذ

 

ّثهيِاجـثر ّثهلاؾـثر،   ، فلؾ غؾؾ أخُجؾ ـأق ثهيجل ثهخمـٔ فٕ ثهيُـفذ (Bontis, 1998)أيج 
ّثهزُجًّ خًٖ ثهُجيوًٖ، ّثهشلذ ّثالغزـثى ثهزٕ ًِٖـُج ثهُجيوًٖ ٌَؾيج ُٖيوًّ ىيً فـٖق َيل 

 . (Mazlan, 2005, p72)جهِى خمنل طيجَٕ ٌّٖطفًّ أَي
 

نيج أً ـأق ثهيجل ثهخمـٔ ٖزهف خؽجهٖذ يغؾؾد ُّٕ أٌَ ٖزفثٖؾ خجالكزؽؾثى، ؿهم أً ثهٌُهـ 
 َخاؾ ثهخاجكٕ ّزـٖنإ،   )هؾَٖ يٍ يـّـ ثهّكر  ثهخمـٔ زفؾثؾ ّززـثنى ثهيُـفذ ّثهؽخـد ّثهزُوى

 (.6، ن2009
 

أً "ّثهزٕ يفجؾُاج،  ( أهّل ثالكزهجؾ)نزجخَ  فٕ (Marshall)ّييج ٖإنؾ هغذ يج كخق، يلّهذ 
أً ـأق ثهيجل ثهخمـٔ ٖزيٖاف خكايذ ال   ":  أشيً ىـّح ـأق ثهيجل ُّ يج ٖكزشيـ فٕ ثهخمـ

ٖزهجَؾ خٌفق ثزطجٍ يٌغٕ ؽخـثزَ ّيِجـزَ ّأً َيـٍ  زَززّثفـ فٕ غٖـٍ ُٕ أً يٌغٌٕ ئٌزجطٖ
َيـٍ ثهفيٌٕ، ّيٌُإ ؿهام أٌاَ ال    ثهئٌُّ ٖزغؾؾ يٍ زغٖـثر ثهُهـ ّهً ٌٖؾشـ ئال خزّكف 

 (.55ن ، 1981، ثهـنجخٕ) ذ ثهيزٌجكىذٖؽىٍ هلجًٌّ ثهيٌفُ
 

نؿهم ُٖـف ـأق ثهيجل ثهخمـٔ خؤٌَ َخجـد ًَ يفٖض ٌَجهـ ثهيُـفاذ ثهيزُولاذ خجهيِاجـثر    
ّزـثنى ثهؽخـد ّثإلخؾثٌ ّثالخزنجـ ّيلؾـد أفـثؾ ثهيٌمؤد َوٓ أؾث  يِجيِى، ُّٖزخـ ـأق ثهياجل  

 (.168، ن2006ٌّٔ، )ٔ غٖـ كجخل هويونٖذ يً كخل ثهيٌمؤد ثهخمـ
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ـأق ثهيجل ثهخمـٔ فٕ ثهيًٌيذ ئهٓ ثهيُجـف ّثهيِجـر ّثهؽخـثر ّثهيزـثنيذ  Ashtonٌّٖكح 
ٌَؾ ثهُجيوًٖ ثهزٕ زؽوق يِجـثر ثهلٖجؾد ّثهلؾـد َوٓ غل ثهيمجنل ّثزؽجؿ ثهلاـثـثر ثهـماٖؾد   

فجَوٖذ ثهيًٌيذ فٕ ئؾثـد يّثـؾُج ثهيويّكاذ ّغٖاـ   ّثهزُجيل يٍ ثهيؽجيـ، َّوَٖ فِّ ُٖنق 
ّؽوق ثهلٖياذ  ثهيويّكذ هوغهّل َوٓ ثهؽخـد ّثهشلجفذ ّثهيُـفذ ثهالفيذ هزغلٖق ثهيٖفد ثهزٌجفكٖذ 

 .(Ashton, 2005)، (175، ن2009ثهفىل، )
 

فذ ّثهيِجـر ّ ثهؽخـد ثهزيخٖلٖاذ  أً ـأق ثهيجل ثهخمـٔ ٖزنًّ يً ثهيُـ (Grantham)ّٖـْ 
زٕ ٖيزونِج ثهُجيوًّ فٕ ثهيًٌيذ، ُّٖؾ ـأق ثهيجل ثهخمـٔ يغـم ثإلخاؾثٌ فإ ثهيًٌياجر    ثه

ذ كؾـد ثهمـنذ هغل يمجنل ثهُجيوذ فٕ ثكزهجؾ ثهيُـفذ ّؽهّهًج زفجَوِى يٍ ثهفخجتً ُّّ خجهٌِجٖ
 (.(Grantham, 2002, p5، (  149ن، 2008َيٖذ، )ثألَيجل 

 

 خمـٔ ٖزنًّ يً ثهينٌّجر ثهزجهٖذئهٓ أً ـأق ثهيجل ثه ((Lothgrenّٖمٖـ 

(Lothgren, 1999, p215): 
 

 ّٖلهؾ خَ ثهيلؾـد َوٓ زلؾٖى غوّل طؾٖؾد خؾاًل يً ثكزؽؾثى ثألكجهٖح ثهزلوٖؾٖاذ   :تالحركثر
 .خمنل يكزيـ

  َخجـد ًَ ثهيكزّْ ثهزُوٖيٕ ّثهؽخـد ثهزٕ ٖيزونِج (: تلكفثءخ تلرخضضٓد)تلهلدرخ ُّٕ
 .ثألَيجل خمنل فُجل ألؾث ثهيكزؽؾيذ  ثهُجيوًٖ فىاًل ًَ ثهيُـفذ

 ىاـّـٖذ   ثٗؽـًُّٖٕ ثهلؾـد َوٓ ثهزُجيل ّثالكزـثً يٍ  :تلهلدرخ تالجرهثؽٓد ُّٕ
 .هزُجًّ ثهفـؾ يٍ ثألفـثؾ ثٗؽـًٖ فٕ ثهيًٌيذ هزغلٖق ثألؾث  ثهيـغّح فَٖ

 
جؾ ثهزجهٖاذ  ثألخُ فاً ثهخجغس ٖطيلـأق ثهيجل ثهخمـٔ ه ثهكجخلذ ّيً ؽالل ثكزُـثو ثهزُـٖفجر

ثهيُـفذ ّثهؽخـد ثهُيوٖذ ّثإلخزنجـ ّثهيِجـثر ّثهلاؾـثر ّثهُيال   : ثهينٌّذ هَ ُّؿٍ ثألخُجؾ ُٕ
 .ىيً فـٖق َيل

 
ثهكزٌٖٖجر ّثهزٕ زلّى َوٓ أً ثألفـثؾ فٕ  َلؾ ـأق ثهيجل ثهخمـٔ فٕ ّأكق لؾ زيّـر ًٌـٖذه

ـ يكخّق ئهٓ ثألفاـثؾ َاجهٕ   ثهمـنذ ُى ثهؿًٖ ٖلّيًّ خزًُٖى ثهشـّد هزّطَ ثألًٌجـ خمنل غٖ
ثهؽخـد ّثهيِجـد ٖيشوًّ ـأق يجل خمـٔ ال ٖلل أُيٖذ ّؾّـ فٕ زغلٖق ثهٌزجتض ثهٌِجتٖذ هوماـنذ  

ّال خؾ يً ثهزؤنٖؾ َوٓ أً ثهمـنجر فٕ كُِٖج هزغؾٖاؾ ّكٖاجق ـأق   .  ًَ ـأق ثهيجل ثهيجؾٔ
جيوًٖ فإ ثهماـنذ،   يجهِج ثهخمـٔ نجٌر زُزيؾ َوٓ يإمـثر َجيذ نيج ُّ ثهغجل فٕ َؾؾ ثهُ
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ّيٍ ُاؿٍ  .  ثهؼ..يزّكي كٌّثر ثهؽؾيذ ّثهُجيذ، َؾؾ ثهيؾٖـًٖ، َؾؾ ثهفًٌٖٖ، ٌفلجر ثهزؾـٖح، 
هألفـثؾ خّهفِى ـأق يجل خماـٔ، ئال أً ُاؿث ٖزيواح     ٓثألُيٖذ ثهنخٖـد ثهزٕ أهخغر زُي

 :(8، ن 2005ّٖكف، ) يـثَجد ثهطّثٌح ثهزجهٖذ
 

 ّئٌياج فٖياج    ،خمـٔ ال زنيً فٕ ثهيؾؽالر يٌاَ أً ثألُيٖذ ثهغلٖلذ هـأق ثهيجل ثه
أغاؾ   (OECD)فيشاًل ئً ثهزُوٖى ثهُجهٕ ثهؿٔ ثَزخـزاَ يًٌياذ   .  ٖزغلق يً ٌزجتض

ثهيإمـثر ثهشالشذ هالكزهجؾ ثهلجتى َوٓ ثهيُـفذ فٕ نل خوؾ، ّٖطُل ثألفاـثؾ ثهاؿًٖ   
ؾؾ هؾِٖى زغهٖل طجيُٕ يزجغًٖ هنل ثهمـنجر، ّال يٖفد زٌجفكٖذ فٕ ثكازؽؾثى َا  
.  يٌِى، ألً ثهمـنجر ثألؽـْ ّيٌِج ثهمـنجر ثهيٌجفكذ زكزؽؾى َؾؾًث ياٌِى أٖىاجً  

ّهنً ثهُخـد يجؿث ٖينً زغلق ثهمـنذ خِى يً يفثٖج َوٓ هُٖؾ ثهٌزجتض ززفّق خِاج  
 .َوٓ ثهمـنجر ثهيٌجفكذ، ُّؿٍ ُٕ ثهلٖيذ ثهغلٖلٖذ هـأق ثهيجل ثهخمـٔ فٕ ثهمـنذ

 

 ّٖكٌّثر ثهؽؾيذ ّغٖـُج ال زنًّ أخُجؾًث غجكيذ فٕ أً ثهخُؾ ثهنيٕ فٕ َؾؾ ثهُجيو ً
ّئٌيج ال خؾ يً ثهًٌـ ّثهخغس . ّزفّكِج َوٓ غٖـُج فٕ ثهيٌجفكذ ذزيٖٖف َيل ثهمـن

ُل ُؿث يج ٖفكـ ثهطِّؾ ثهيىٌٖذ ّثإلطـث ثر ثهييّهاذ  هّ.  ًَ ثألفـثؾ ثهيُّّخًٖ
نيج أً ُاؿث ٖفكاـ    . ثهزٕ ززخُِج ثهمـنجر فٕ َيوٖذ ثؽزٖجـ يً ٖزلؾى هوُيل هؾِٖج

 .أٖىًج غلٖلذ زٌجفق ثهمـنجر َوٓ ثطزؿثح ثهيّثُح

 
 

 Structural Capital رأس تلهثل تلٍٓكمْ: سثىًٓث

 

نٌّجر ـأق ثهيجل ثهفنـٔ، ُّٖخـ ُؿث ثهٌٌّ يً ـأق ثهياجل  ُّّ ثهينًّ ثهـتٖكٕ ثهشجٌٕ يً ي
ً خِج ؾثؽل ُٖجنل ّأًٌيذ ًَ ثهطؾثـد ثهطُّـٖذ هويًٌيذ، ّيُـفزِج ثههـٖغذ ثهزٕ ٖزى ثالغزفج

ٌٖلل هٖزغاّل   أّٖنزح  أّّٖينً أً ٖلجل  ،ُّٕ نل يج ٌُـفَ ٌّكزيٍٖ ثهزُخٖـ ٌََ ،ثهيإككذ
ّخجهزجهٕ فِّ ٖيشال  ئهؼ،  ...ّفق كّثَؾ يٌُٖذ ئهٓ خٖجٌجر ّزؾثخٖـ ّأكجهٖح ّثهُيل ّخـيطٖجر 

يجل ثهِٖنوٕ ُّ َخاجـد  ئهٓ أً ـأق ثه (McElroy)ّهؿهم ٖإنؾ .  فٕ ثهيًٌيذ ثهلٖى ثهزٕ زخلٓ
ًَ نل ثألمٖج  ثهزٕ زؾَى ـأق ثهيجل ثهخمـٔ ّهنٌَ ٖخلٓ فٕ ثهمـنذ ٌَاؾيج ٖزاـم ثألفاـثؾ    

 .McElroy, 2002)  ٌلاًل ًَ 2007، ٖجكًٖ)مـنزِى ّٖؿُخًّ ئهٓ خّٖزِى 
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فٕ ثهيًٌياذ ٖاؾَى    ةفُٖيٕ يفِّيًج ميّهًٖج هـأق ثهيجل ثهِٖنوٕ خؤٌَ أٔ م (Lothgren)أيج 
ّٖيزوام   ،ّٖزيشل ـأق ثهيجل ثهِٖنوٕ خجهخٌٖذ ثهزغزٖذ ّثهؾثَيذ هوُجيوًٖ  .وًٖ فٕ أؾث  َيوِىثهُجي

ـأق ثهيجل ثهِٖنوٕ يً كخل ثهيًٌيذ ّٖخلٓ يُِج غزٓ ٌَؾ يغجؾـد ثهُجيوًٖ هِج، ّٖزىايً ـأق  
ٖاجر  ثهيجل ثهِٖنوٕ ثألمٖج  ثهزلوٖؾٖذ نجهخٌجٖجر ّثألطفث  ثهيجؾٖذ هوغجكاخجر ّثهخـيطٖاجر ّثهُيو  

، 2008َيٖاذ،  ) فىاًل ًَ ًٌجى ثهيُوّيجر ثهؽجن خِج ،ّخـث د ثالؽزـثٌ ّثهُاليجر ثهزطجـٖذ
 .(150ن
 

فؤمجـ ئهٓ يفِّى ـأق ثهيجل ثهِٖنوٕ خؤٌَ يطيَّذ ثالكزـثزٖطٖجر ّثهِٖجنل  (Grantham)أيج 
خجتً فىااًل  ّزكوٖى ثهيٌزطجر ئهٓ ثهف ئٌزجصينً ثهيًٌيذ يً زثهزٕ خيّطخِج ز ّثإلطـث ثرّثهًٌى 

، 2009ثهفىال،  ) يً كؾـد ثهمـنذ هالكزطجخذ هويزغٖـثر ثهغجهوذ فٕ ثهخٖتاذ  ُٖفف ًَ نٌَّ
 (.175ن
 

فاً ـأق ثهيجل ثهِٖنوٕ ٖزنًّ يً ثهُيوٖاجر ثإلؾثـٖاذ،   ، (Roos, 2001)أيج يً ّطِذ ًٌـ 
ـ    ْ ّأًٌيذ ثهيُوّيجر، ّثهِٖنل ثهزًٌٖيٕ، ّثهيونٖذ ثهفنـٖذ، ّأٔ ثهّل غٖاـ يويّكاذ أؽا

 .(Roos et al.,2001, p23)  زيزونِج ثهمـنذ ّهنٌِج ال زًِـ فٕ يٖفثٌٖزِج ثهُيّيٖذ
 

فلؾ كجى خزُـٖف ـأق ثهيجل ثهِٖنوٕ خؤٌَ َخجـد ًَ ثهلؾـثر ثهزًٌٖيٖذ ثهزٕ زينً  (Mazlan)أيج 
ثهيًٌيذ يً ئٌطجـ أَيجهِج ّٖمزيل َوٓ ثهِٖنل ثهزًٌيٖٕ، ّثإلطاـث ثر، ّكّثَاؾ ثهخٖجٌاجر،    

ّثهُالياذ ثهزطجـٖاذ   ، ذ ثهيُوّيجر، ّمخنذ ثالزهجالر، ّؾهٖل ئطـث ثر ثهُيل هوًّجتفّأًٌي
 .(Mazlan, 2005, p9)ّغلّق ثهيونٖذ ثهفنـٖذ 

 
ّئؿث نجً ـأق ثهيجل ثهيجهٕ ُّ ثهؿٔ ٖهٌٍ ثهّطّؾ ثهيجؾٔ هومـنذ ّكٖيزِج ثهؾفزـٖذ فٕ ثهلٖاّؾ  

يذ ثهكّكٖذ فٕ ثهكّق، ُّّ ثألنشـ زؤشٖـًث ثهيغجكخٖذ، فاً ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ُّ ثهؿٔ ٖهٌٍ ثهلٖ
ثهمـنذ،  فٕ غًٖ ٖهٌٍ ـأق ثهيجل ثهِٖنوٕ يُـفزِج ثههـٖغذ ثهزٕ ٖزى فٕ هٌٍ ينجٌذ ّكيُذ 

ثهمـنذ، فِّ ٖيشل نل ثهلٖى ثهزٕ زخلٓ فإ   ّكٖجكجر ثالغزفجً خِج فٕ ُٖجنل ّأًٌيذ ّئطـث ثر
 (Housman & Goodman)ّٖمـظ   .ثهمـنذ ٌَؾيج زيفة ثألىّث  فِٖج فٕ آؽـ ّٖى ثهُيل

ٌَؾ ّطّؾ يهًٌُٖ هؾِٖيج ٌفق ثٗالر، يٌجىؾ ثهُيل، ثهكنـزٖـثر، ثهياؾٖـًّ،  : ؿهم خجهلّل
ٖنًّ أغؾ ثهيهًٌُٖ أنشـ ٌطجغًج يً ثٗؽـ، فاً  ّنل ثهٌُجهـ ثهىـّـٖذ هألَيجل، ّفٕ ثهٌزجتض

 .(8ن، 2005ّٖكف، ٌلاًل ًَ )  ُؿث يـؾٍ هـأق ثهيجل ثهِٖنوٕ
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ؽالل ثكزُـثو ثهزُـٖفجر ثهيزُولذ خـأق ثهيجل ثهِٖنوٕ فاً ثهخجغس ٖينٌَ ئطيجل ثألخُاجؾ   ّيً
ًٌى ثهيُوّيجر ّكّثَؾ ثهخٖجٌجر ّثهكٖجكجر ّثإلطـث ثر ّثهُيوٖجر ثإلؾثـٖاذ  : ثهينٌّذ هَ ُّٕ

 .ّثهِٖنل ثهزًٌٖيٕ هويًٌيذ
 
 

 Relational Capital  رأس هثل تلؾالكثذ: سثلسًث

 
هفخًّ ّّالتَ، ثهُالكجر ثهزٕ زلٖيِج ثهيًٌيذ يٍ ثهفخجتً يً ؽالل فٖجؾد ـىج  ث ٖيشل كٖيذُّّ 

، ًَ يـٖق ثالُزيجى خيلزـغجزَ ّثالكزيجٌ ئهٓ ثهمنجّْ ثهيلؾيذ ياً كخواَ   ّيؾْ ثالغزفجً خَ
هِج خجهكـَذ ثهيينٌذ، ّيمجـنزَ فٕ أَيجهِج ّهفلجزِج أّ ئكجيذ َالكاجر  ّئٖطجؾ ثهغوّل ثهٌجطُذ 

 .(1302000َخٖؾ، ) .زُجًّ كّٖذ
 

ّٖزنًّ ـأق يجل ثهُالكجر هيًٌيذ يج َوٓ ثهزغجهفجر ثالكازـثزٖطٖذ ثهزإ زلٖيِاج ثهيًٌياذ،     
 .(Gannon et al. 2008, p9)خجإلىجفذ ئهٓ ثهُالكجر ثهزٕ زـخيِج خفخجتٌِج ّيّـؾِٖج 

 
ثهزإ  فلؾ غؾؾ ينٌّجر ـأق يجل ثهُالكجر خؤٌِج زمزيل َوٓ طيٍٖ ثهُالكاجر   (Mazlan)أيج 

زـخي ثهيًٌيذ خؤهغجح ثهيهجهع هؾِٖج يشل ثهيّـؾًٖ ّثهطِجر غنّيٖذ ّثهيكزشيـًٖ ّثهفخاجتً  
 .(Mazlan, 2005, p9)ّكٌّثر ثهزّفٍٖ، ّثهزغجهفجر ثالكزـثزٖطٖذ ثهزٕ زلٖيِج ثهيًٌيذ 

 
 زخٌٓ خًٖ ثهمـنذ ٌَّجهـ خٖتزِج ثهؽجـطٖذ ؿثر أُيٖذ نخٖـد ّكٖيذ غّٖٖذئً ُؿٍ ثهُالكجر ثهزٕ 

 (:9، ن2005ّٖكف، ) :ثكزٌجؾًث هيج ٖوٕ
 

  ،أّ  ئٌمج  ألٔ مـنذ ُٕ ثألّهٓألً ثهيِيذ أً ثهفخجتً ُى ثهؿًٖ ٖؾفًُّ فجزّـد ثهمـنذ
 . ئٖطجؾ أّ خٌج  فخجتٌِج خجهكّق ّئٖطجؾ أكق ثهُالكذ ثهيزيٖفد يُِى

   ثهُجتاؾ ئؿ  ثهؿٔ زنكخَ ثهمـنذ خجهُالكذ ثهطٖؾد يٍ فخجتٌِج ٖغلق هِج فٖجؾد فٕ أً ثهّال
ٖفٖاؾ  %( 5)زمٖـ ثهؾـثكجر ئهٓ أً يُجّؾد ثهفخًّ َوٓ مـث  يٌزطجر ثهمـنذ خٌكخذ 

 %(.25)يً أـخجظ ثهمـنذ خٌكخذ ال زلل ًَ 
 

خُو ثهنزجخجر فٕ فتذ ـأق يجل ثهُالكجر غٖس هى زلهـٍ َوٓ َالكاجر ثهيٌماؤد   هلؾ زّكُر 
 Meritum)طٖذ هويٌمؤد، غٖس كؾى خجهفخجتً فلي ّهنً نل ثأليـثف ثهيـزخيذ خجهُالكجر ثهؽجـ
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Project)  ُّٖـف ـأق يجل .  يجل ثهُالكجر خؾٖاًل هـأق يجل ثهُيال فٕ ئـمجؾثزَ زُخٖـ ـأق
ثهيٌمؤد يٍ ثهُيال   ثهُالكجر خؤٌَ طيٍٖ ثهيّثـؾ ثهيزُولذ خجهُالكجر ثهؽجـطٖذ هويٌمؤد، يشل َالكذ

يً ؿهم ثهطف  يً ـأق ثهيجل ثهخمـٔ أٖىًج ٖزى.  ّثهيّـؾًٖ ّثهمـنج  فٕ ثهخغّس ّثهزيّٖـ
يشال ثهيكاجُيًٖ   )ّثهِٖنوٕ ثهؿٔ ٖغّْ َوٓ َالكجر ثهيٌمؤد يٍ خُو ثأليـثف ثهيكازفٖؾد  

خهّـد : غيوِج زوم ثأليـثف هويٌمؤد يُخـًث ٌَِجزُؿث خجإلىجفذ ئهٓ ثهلٖيذ ثهزٕ (.  ثهؼ..ّثهؾثتًٌٖ
ِج ّثهلؾـد ثهزفجّىٖذ ياٍ ثهنٖجٌاجر   ثهيٌمؤد ّّال  ثهُيٖل ّيؾْ ـىجٍ، َالكذ ثهيٌمجد خيّـؾٖ

 (.120، ن2005ثهطٌؾٔ، ) ثألؽـْ
 

ّخجهزجهٕ فاً ـأق يجل ثهُالكجر ُٖنق يخُٖذ ثهُالكجر ثهزٕ زـخي ثهيًٌيذ خُيالتِج ّيّـؾِٖاج  
، أّ أٔ يـف آؽـ ٖكجَؾ فٕ زيّٖـ ّزغّٖل ثهفنـد ئهٓ يٌزض أّ ؽؾيذ، ّفٕ نشٖـ يً غوفجتِجّ

 (.366، ن2005غكً، )ثألغٖجً 
 

ّيً ؽالل ثكزُـثو ثهزُـٖفجر ثهيزُولذ خـأق يجل ثهُالكجر، فاً ثهخجغاس ٖينٌاَ أً ٖطيال    
ثهُالكجر يٍ ثهفخجتً ّثهُالكجر يٍ ثهيّـؾًٖ ّثهزغجهفجر ثالكازـثزٖطٖذ  : ثألخُجؾ ثهينٌّذ هَ ُّٕ

 .ثهزٕ زلٖيِج ثهيإككذ يٍ ثهيإككجر ثهُجيوذ فٕ ٌفق ثهيطجل
 
 
 :ّخضثةص رأس تلهثل تلفكر . 4
 

يً ؽالل زُـٖف ـأق ثهيجل ثهفنـٔ فٕ ثهفلـد ثهكجخلذ ًِـ ثٌَ ٖيشل يطيَّذ يً ثألفـثؾ ثهؿًٖ 
ٖزيزًُّ خلؾـثر يُـفٖذ ّزًٌٖيٖذ زيٖفُى ًَ غٖـُى يً ثألفـثؾ ثهُجيوًٖ ّٖزّفَاًّ َوآ   
يؽزوف يكزّٖجر ثهِٖنل ثهزًٌٖيٕ ّال ٖمزـي زّثفـ مِجؾد أنجؾٖيٖذ خيً ٖزهف خَ، ّهزؤنٖؾ ؿهم 

ُؿٍ ثهفلـد ؽهجتن ثألفـثؾ ثهؿًٖ ٖيشوًّ ـأق ياجل   ٖكزُـو ثهخجغس فٕخمنل أنشـ ّىّغج 
 (.17ن، 2003ثهيفـطٕ ّهجهع، ) فنـٔ

 
 .ٖزيٖف ثألفـثؾ ثهؿًٖ ٖيشوًّ ـأق يجل فنـٔ خزّثفـ يِجـثر ّؽخـثر َجهٖذ ّيزٌَّذ .1

 .ُٖيل ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ىيً ثهِٖجنل ّثهزًٌٖيٖذ ثهيـٌذ .2

 .ثهفنـٔ خجالكزلالهٖذ فٕ ثهفنـ ّثهُيل ٖزكى ـأق ثهيجل .3

ٖزفجَل ـأق ثهيجل ثهفنـٔ خمنل أنشـ ئٖطجخٖذ فٕ ثهيٌجػ ثإلؾثـٔ ثهؿٔ ٖزكى خجهاليـنفٖذ  .4
 .فٕ ثزؽجؿ ثهلـثـثر
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 .ُٖيل ـأق ثهيجل ثهفنـٔ خنفج د فٕ ثهزًٌٖيجر ثهزٕ ٖكّؾُج ثهيٌجػ غٖـ ثهـكيٕ .5

زيـ ٌغّ زلاؾٖى ثألفناجـ ّثهيلزـغاجر    ٖزيٖف ـأق ثهيجل ثهفنـٔ خجهيخجؾأد ّثهكُٕ ثهيك .6
 .ثالخزنجـٖذ ّثهزٕ كؾ زنًّ غٖـ يؤهّفذ فٕ خُو ثألغٖجً

زخـف أُيٖذ ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ٌَؾ ثهزُجيل يٍ ثهلىجٖج ثهزٕ ززكى خُؾى ثهزؤنؾ ألٌِج زُزخـ  .7
 .يطجل ؽهح إلخـثف ثهلؾـثر ثهيزيٖفد هوُجيوًٖ

 .ٖوِج ئهٓ أـخجظٖيشل ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ثهيُـفذ ثهزٕ ٖينً زغّ .8

ٖزكى ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ثالٌفزجظ َوٓ ثهؽخـد يً ؽالل ثهكُٕ ثهيكزيـ ٌغّ ثالكازفجؾد   .9
 .يً ؽخـثر ثٗؽـًٖ

 .ٖزّثطؾ ـأق ثهيجل ثهفنـٔ فٕ نجفذ ثهيكزّٖجر ثإلكزـثزٖطٖذ ّهنً خؾـطجر يزفجّزذ .10

 
 

لٗضـَل تلفكرٓـد   حث٘ظثفد لهث شحق فئو تلؾدٓد هو تلحثحسٓو كد حددَت ؽددًت هو تلخضثةص 
 :(8، ن2010يغيّؾ، ) تلشثةدخ فْ غل تكرضثد تلهؾرفد

 
 .أٌِج أهّاًل غٖـ يويّكذ .1

 .هُّخذ فهل ثألهّل ثهفنـٖذ ًَ خُىِج ثهخُو .2

 .هُّخذ ّىٍ خُو ثألهّل ثهفنـٖذ زغر كٖيـد يًٌيجر ثألَيجل .3

 .هُّخذ كٖجق ّزلٖٖى ثهُؾٖؾ يً ثألهّل ثهفنـٖذ .4

غؾٖؾ ثهلٖيذ ثهغلٖلٖذ هيًٌيجر ثألَياجل ثهلجتياذ َوآ    زُزخـ أغؾ ثهٌُجهـ ثهغجنيذ هز .5
 .ثهيُـفذ

 .زيشل أغؾ َّثيل ثإلٌزجص ثهزٕ زؾَى ثهيـنف ثهزٌجفكٕ هيًٌيجر ثألَيجل .6

ثهزنجيل خًٖ ثألًٌيذ ثهفـَٖذ ثهينٌّذ هألهّل ثهفنـٖذ ّثهيزيشوذ فٕ ثألهّل ثهخماـٖذ   .7
 .ّثهِٖنوٖذ ّثهُالكٖذ

 

 
 إدترخ رأس تلهثل تلفكرّ . 5
 
ؾى ثهُؾٖؾ يً ثهنّزجح ّثهخجغشًٖ يخجؾب أكجكٖذ إلؾثـد ـأق ثهيجل ثهفنـٔ خهّـد فجَوذ ّيٌِى ٖل

ً  44، ن2003، يٖـؽجً) :ثهؿٔ ٖمؽن ثهيخجؾب ثٗزٖذ هِؿث ثهغـو  ,Stewart: ، ٌلااًل َا

1997. P163.) 
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ر ثإلفجؾد كؾـ ثإلينجً يً أفنجـ ّأَيجل ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ههجهع ثهيًٌيذ إلكجيذ ثهُالكج .1
 .ثهّؾٖذ يٍ يكزؽؾيِٖج ّفخجتٌِج ّيطِفِٖج َّوٓ ثهيؾْ ثهيّٖل

زّفٖـ ثهيّثـؾ ثهىـّـٖذ ثهزٕ زكجَؾ فٕ خٌج  مخنذ يُوّيجر ؾثؽوٖذ، ّزُفٖف فـق ثهُيل  .2
ّطيجَجر ثالٌطؿثح ّأٖذ أمنجل أؽـْ هوزُوى ، ّنؿهم ثهكيجظ هِى خجكزؽؾثى نل يج ٖيٌغِى 

 .ـف فٕ ثُزيجيجزِى ثهيفٖؾ يً ثهيِجـثر ّثهيُوّيجر ّثهيُج
يً أفنجـ ّؾًّ  ٖمج ًَّؾى ثهيخجهغذ فٕ ئؾثـد ـأق ثهيجل ثهفنـٔ، ّثهكيجظ هِى خيـظ يج  .3

زـؾؾ ُّؿث كـ ٌطجظ ثإلؾثـد فٕ ثكزشيجـ ّثهيغجفًذ َوٓ ـأق ثهيجل ثهفنـٔ فٕ ثهيًٌيذ 
  ٓ  ّئزجغذ ثهفـهذ هخس ـّظ ثهيخجؾـد ثالخزنجـٖذ يً ؽالل ثهييجـكذ ثإلؾثـٖذ ثهزإ زـَا

 .ثألفنجـ ثهيخؾَذ ّثهٌٖـد 
فُاًل ، ُّؿث ٖيشل أغؾ يخاجؾب ثإلؾثـد   ئهِٖجزّطَٖ زٖجـ ثهيُوّيجر ئهٓ ثهيّكٍ ثهؿٔ خغجطذ  .4

ثهفُجهذ إلؾثـد ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ّخجهنيٖذ ثهيٌيلٖذ ٌَّؾ ثهىـّـد، الً فٖجؾزِج ًَ ثهغؾ 
 .ثألُيٖذثهييوّح كؾ زإؾٔ ئهٓ َؾى ثهزيٖف خٌِٖج يً غٖس 

ُٖنوَ ـأق ثهيجل ثهفنـٔ، ّؿهم خؽفً ثهيُوّيجر ؾثؽل ًٌجى نف  خغٖس  زيجىئىـّـد  .5
 .زؽؾثيِج هألغـثو ثهزٕ زُؾ ىـّـٖذٖكِل ثهـطٌّ ئهِٖج ٌَؾ ثهغجطذ ّثك

 
فلؾ كؾى أٌيّؿطًج ٖزؤهف يً ؽيق ؽيّثر إلؾثـد ـأق ثهيجل ثهفناـٔ ُّإ   ( Daniel)أيج 

 :(35ن، 2000َخٖؾ ، ٌلاًل ًَ ) نجٗزٕ
، ّخٖجً أُيٖذ ثالكزشيجـثر ثهفنـٖذ زغؾٖؾ ؾّـ ثهيُـفذ فٕ ثهُيل: كزـثزٖطٖذخجإلثهخؾ   .1

 .فٕ زيّٖـ ثهيٌزطجر
زلٖٖى ثكزـثزٖطٖجر ثهيٌجفكًٖ ، ّثهيّطّؾثر ثهفنـٖذ ثهزٕ ٖيزونٌِّاج ّفِاى ثهخٖتاذ     .2

 .ثهزٕ ُٖٖل فِٖج ـأق ثهيجل ثهفنـٔثهزٌجفكٖذ 
 ؿث زكزؽؾى؟ ّثهٓ أًٖ زُّؾ؟يجؿث زيوم؟ ّيج: فزع يوف ؽجن خجهيّطّؾثر ثهفنـٖذ .3
ئً ُاؿٍ ثهؽياّد   : زلٖٖى ثهيّطّؾثر ثهفنـٖذ ثهزٕ زيزونِج ّيجؿث زغزجص هزًُٖى كٖيزِج .4

يّطِذ هزُفٖف ثهيّطّؾثر ثهفنـٖذ ثهزٕ زيزونِج ثهيًٌياذ أشٌاج  ثهزلٖاٖى ّزغؾٖاؾ     
يً أطل  ّيّثطِذ ثهزِؾٖؾثر ثإلكزـثزٖطٖذثهيّطّؾثر ثهفنـٖذ ثهييوّخذ هيوة ثهشغـثر 

 .ؾثيذ ثهيٖفد ثهزٌجفكٖذئ
ؾثر ثهفنـٖذ غكاح كٖيزِاج   ، ّزهٌٖف ثهيّطّطيٍٖ يوف ثهيُـفذ ّزنـثـ ثهُيوٖذز .5

 .جّأُيٖزِ
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ٕ      ( Drucker)ّكاؾ َواق     َوآ نٖفٖاذ ئؾثـد ـأق ثهياجل ثهفناـٔ َوآ ثهٌغاّ ثٗزاا

(Drucker,1999 ,p60): 

خزغٖٖاـ  غزٓ زهل يؽـطجر ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ئهٓ أَوٓ يكزّْ يينً، ٌٖخغإ ثهخاؾ     .1
ّطِجر ًٌـُى فٖيج ٖزُوق خيكؤهذ يمجـنذ ثٗؽـًٖ هيُـفزِى ّغشِى َوٓ زخاجؾل ثهيُـفاذ   

 . ّثهيُوّيجر خنل يج ٖزجظ يً ئينجٌٖجر 
زغٖٖـ ّطِجر ًٌـ يًٌيجزِى خجهمنل ثهؿٔ ٖطُل ثهيّطّؾثر ثهفنـٖذ أشيً يج زيونَ ثهيًٌيذ  .2

 . ًَ ثهِٖجنل ثهزًٌٖيٖذ ثهزلوٖؾٖذ يً يّطّؾثر ّثهزؽوٕ
 

زؤكٖكًج َوٓ يج زلؾى ، ٖينً ثهزؤنٖؾ َوٓ أً ئؾثـد ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ئؾثـد فجَوذ ُٖؾ ثهكاخٖل  
ثهُّهيذ ّيًٌيجر ثألكجق هوزنٖٖف يٍ ثهزغٖٖـثر ثهخٖتٖذ ثهكـُٖذ الٌزفثٌ يّية ثهلؾى فٕ َجهى 

ٖاؾد  طؾ، ألٌَ ُّ ثهؿٔ ٖغيل ثهيُـفذ ّثألفنجـ ثهيخؾَذ ّٖلاؾى ثهيٌزطاجر ثه  يزُؾؾد ثهطٌكٖجر
ٌُّج ثهغنيذ هٖكر خجيزالم ـأق ثهيجل ثهفنـٔ، ّئٌيج زنيً فإ  . ّثألكجهٖح ثهطؾٖؾد هألَيجل

ؽيّد ثألُى ثهزإ ززيواح   ، ُّّ ثهجـ ثهزٕ ٖلؾيِج ئهٓ غٖف ثهزٌفٖؿنٖفٖذ زغّٖل ثهيُجـف ّثألفن
 ّيفزجظ ٌطاجظ ثهيًٌياذ ّكاـ خٌجتِاج     د زُـف نٖف ززـطى ؿهم ئهٓ ثهّثكٍ ثهُيوٕإئؾثـد نف

 (.45، ن2003، ـؽجًيٖ)
 

 

 أدَتر رأس تلهثل تلفكرّ .6
 

زغؾؾ ثهيًٌيجر يطجل ثألؾّثـ هزغهٖل ثهلٖيذ يً ـأكيجهِج ثهفنـٔ، ّخٌٖيج ٖيٖل يًُى ثألفـثؾ 
ئهٓ ثهزفنٖـ فٕ ؾّـ ـأق ثهيجل ثهفنـٔ َوٓ أٌَ زطيٍٖ ثإلٖـثؾثر فلي، فاً ٌُاجم يطاجالر   

ثهٌُافٔ  ) :(Harrison & Sullivan, 2000, p38)يج غاؾؾٍ   أؽـْ ٖينً زًّٖفِج ّيٌِج
 :(374، ن 2005، غكً)، (177، ن2009ّهجهع،

 
 :ّزميل ثهييجـكجر ثٗزٖذ :(Defensive Roles) تٖدَتر تلدفثؽٓد: أَاًل
  ًـأق ثهيجل ثهفنـٔ هومـنذ ئخؾثَجرغيجٖذ ثهيٌزطجر ّثهؽؾيجر ثهيزّهؾد ي. 

  ّثإلخؾثٌغيجٖذ غـٖذ ثهزهيٖى. 

  ّزطٌح ـفٍ ثهؾَجّْزؽفٖف غؾد ثههـثَجر. 
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 :(Offensive Roles) تٖدَتر تلٍجَهٓد: سثىًٓث
 :زّهٖؾ ثهُجتؾ ًَ يـٖق

  ًَ ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ئخؾثَجرثهيٌزطجر ّثهؽؾيجر ثهٌجطيذ. 

 ثهيونٖذ ثهفنـٖذ هومـنذ. 

 ثهيّطّؾثر ثهفنـٖذ هومـنذ. 

  ثهطؾٖؾد ّهوؽؾيجر ّثهيٌزطجر ثهطؾٖؾد هألكّثقثخزنجـ يلجٖٖق. 

 زنٌّهّطٖج ثهيٌجفكًٖ الؽزـثقٌجفؿ زِٖتذ ي. 

 زغؾٖؾ آهٖجر ثهٌفجؿ ئهٓ ثألكّثق ثهطؾٖؾد. 

  يٌجفكًٖ طؾؾهٖجغذ ئكزـثزٖطٖذ زُٖق ؾؽّل. 
 
 

 رىهٓد رأس تلهثل تلفكرّ .7
 

ثهفنـٔ  ئً ـأق ثهيجل"َوٓ أُيٖذ ثكزشيجـ ـأق ثهيجل ثهفنـٔ خلّهَ  Brown (1988) أنؾهلؾ 
زطُل ياً   ُؿث ثهّهف هِؿٍ ثهفتذ" ج خجهؿُح غٖـ ثهيكزؽـصغٖـ ثهيكزشيـ َيوٖذ ٖينً زمخِِٖ

زيجى خاـأق  ثالُ ثهٖكٖـ ثهزؤنٖؾ َوٓ ثهفّثتؾ ثهزٕ ٖينً أً زطٌِٖج أٔ يًٌيذ أّ يطزيٍ يً ؽالل
 (:4، ص2007ُٖطجً، ) ،ثهيجل ثهفنـٔ ّؿهم ألٌَ ٖلّؾ ئهٓ يج ٖوٕ

 
 ثهلؾـد ثإلخؾثَٖذ فٖجؾد. 
 ئخِجـ ّطؿح ثهُيال  ّزُفٖف ّالتِى. 
 خجهّكر يً ؽالل زلؾٖى ثهيفٖؾ يً ثهيٌزطجر ثهطؾٖؾد أّ ثهييّـد، ّزلوٖل  زُفٖف ثهزٌجفق

 .ثخزنجـ ّثهؿٔ ٖوَٖ ثهفزـد خًٖ نل
 ؽفو ثهزنجهٖف ّئينجً ثهخٍٖ خؤكُجـ زٌجفكٖذ. 
 ًٖثإلٌزجطٖذ زغك. 
 زُفٖف ثهلؾـد ثهزٌجفكٖذ. 

 ثهغجؾٔ ّثهُماـًٖ   ثهيّطّؾثر كٖيذ فٕ ثهلـً  أً ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ُٖزخـ يً أنشـ
ثهزُؾٖالر ثهطُّـٖذ َوٓ نل مٕ  فٕ أَياجل   ألٌَ ٖيشل كّْ َويٖذ كجؾـد َوٓ ئؾؽجل

 .ثهيزالغلذ يًٌيجزِى، فىاًل ًَ ثخزنجـثزِى
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  ـ ثإلؾثـٔ،  زًّٖف ًٌى كٖجكَ ثهزٕ أهخغر يً أُى ثهيإمـثر ثهزٕ زُنق زيّـ ثهفنا
 .فِّ ُٖؾ يً أُى ييجـكجر ثهيغجكخذ ثإلؾثـٖذ

 ثهزٌيٖذ ثهخمـٖذ ّثهزؾـٖح يىيًٌّج ئكزـثزٖطًٖج ٖوخٕ ثغزٖجطاجر   هٓ ئَيج  طِّؾثهغجطذ ئ
ّثهزُوى ثهيإككٕ فٕ طجٌح، ّكٖيذ ـأق ثهيجل ثهيُـفٕ هويطزياٍ   زٌيٖذ يجكجر ثإلخؾثٌ
 .آؽـ ّيإككجزَ فٕ طجٌح

 
 (:4،ن2004ٖغىٖذ، )ّزًِـ أُيٖذ ثالكزشيجـ فٕ ثألهّل ثهفنـٖذ يً ؽالل ثهزجهٕ 

 

 ؾـثر ثإلخؾثَٖذ ّزغكًٖ ثإلٌزجطٖذ ّفٖجؾد ثهـخغٖذزٌيٖذ ثهل. 

 زغكًٖ ثهُالكجر يٍ ثهُيال  ّثهيّـؾًٖ ّزلؾٖى يٌزطجر ّؽؾيجر ييٖفد. 

 
، َٓشـف )تلجَتىج تلرْ ٓجج أو رٍرن تلشركد حٍث لرىهٓد رأشهثلٍث تلحشرّ ٌـْ   كهث أو أٌن

 (: 7ص، 2005
 

ر ًٌجى فُاجل فإ َيوٖاذ    أٔ أً زنًّ ثهمـنذ ؿث: ثكزليجح أفىل ثهيّثُح ثهخمـٖذ .1
ثالؽزٖجـ، ثالؽزخجـ ّثكزؽؾثى ثهُجيوًٖ ثهطؾؾ ّزّفٖـ أكق ثهزُوى ٌّلل ثهؽخـد خًٖ ثألطٖجل 

 . ثهيزُجكخذ يً ثهُجيوًٖ 
ّؿهم ٖزى يً ؽالل زمطٍٖ ثهُجيوًٖ ّزغفٖفُى َوٓ ثالٌىيجى . ثغٌج  ـأق ثهيجل ثهخمـٔ .2

 . ج ؾثؽل ثهمـنذ هخـثيض ثهزؾـٖح ّزمجـم ثهيُـفذ ّثنزكجخِج ّزّفُِٖ

ّٖزى ؿهم خزّفٖـ ًٌى ّأكجهٖح ثإلؾثـد ثهلجتيذ َوآ  : ثهيغجفًذ َوٓ ثهُجيوًٖ ثهيزيٖفًٖ .3
 . ثهشلذ ّزمطٍٖ ثإلخؾثٌ ّثألفنجـ ثهطؾٖؾد

ززيٖف ثهمـنجر ثهيُـفٖذ خؤً ـأكيجهِج فٕ َلاّل ثهُاجيوًٖ ثهاؿًٖ    : ئٖطجؾ خٖتذ ثهزُوى .4
ً أً زكزليخِى مـنجر يٌجفكذ أؽـْ ّهؿهم ٖغجؾـًّ ثهمـنذ فٕ ٌِجٖذ ثهّٖى ّثهؿًٖ ٖين

 . الخؾ يً ئٖطجؾ أكق هزلّٖذ ّزـكٖؼ كّثَؾ ثهّال  ثهيًٌيٕ

 
ق خُاو ثهيٌاجفٍ   ٖإؾٔ ثالكزشيجـ فٕ ـأق ثهيجل ثهفنـٔ ّزٌيٖذ ثألهّل ثهفنـٖذ ئهٓ زغلّٖ 

 (:368، ن2005غكً، )يّٖوذ ثألطل ّيٌِج 
 

  ثإلخؾثَٖذفٖجؾد ثهلؾـثر. 

  ٍثهُيال  ّثهيّـؾًٖزغكًٖ ثهُالكجر ي. 
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 يفٖؾ يً ثهؽؾيجر ّثهيٌزطجر. 

  ًّٖفٖجؾد ثإلٖـثؾثر ثإلٌزجطٖذزغك. 

 زغكًٖ ثزطجُجر ثهُجيوًٖ ّثههّـد ثهؿٌُٖذ ثهؽجـطٖذ. 
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 :يلديج
 

هلد ؤظتضح اهيٌبفشج اهخٕ خّاسِِب اهيٌؼيبح ضلٖلج ّاكـج تفـل اهـدٖد يً اهخغٖٖراح اهخٕ ضِدخِب 
 ٕ ٕ  فٕ تٖئبخِب ؿوٓ اهظـٖدًٖ اهداخوٕ ّاهخبرسٕ، ّؿوٓ اهيشخًّٖٖ اهيضوي ّتيدؤح  . ّاهـيبهي

ييً اهيٌبفشيًٖ    ، فغاًل ؿً ؼِّر اهـدٖدفٕ ضدخِب خـٕ ُذٍ اهيٌبفشج ّخويس زٖبدًث اهيٌؼيبح
، ييب دفـِب هوتضد ؿً اشخراخٖسٖبح ّشٖبشبح يخـددث خشخػٖؾ يً خالهِب ؤً خضلق يٖيزث  اهسدد

اهتضد ؿً خضلٖيق   اهٓتيخخوف ؤضنبهِب  ّهذهم خّسِح اهيٌؼيبح . خٌبفشٖج هِب ّؤً خشخير تِب
سّدث خديبخِب ّؤٌيبػ خلدٖيِب ّاضتبؿِب الضخٖبسبح ؿيالئِب، ّاهتضد ؿً ؤفغل  يٖزث خٌبفشٖج فٕ

 .اهييبرشبح اهخٕ ٖينً ؤً خػتلِب
 

، نيب ِٖدف ّيظبدرُب ّؤتـبدُب ّخـرٖفبخِب ٖزث اهخٌبفشٖجِٖدف ُذا اهفظل اهٓ خٌبّل يفِّى اهي
ج يً خالل اشيخـراع  ّاهيٖزث اهخٌبفشٖاهفظل هيضبّهج خّغٖص اهـالكج تًٖ رؤس اهيبل اهفنرٔ 

ّكد   .خل اهيّارد نإشبس هخضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖجفٕ اإلدارث اإلشخراخٖسٖج ُّّ يد ؤضد اهيداخل
يفِيّى اهيٖيزث اهخٌبفشيٖج،    : يتبضد خخٌبّل اهيّغّؿبح اهخبهٖج ذيبٌٖجخى خلشٖى ُذا اهفظل اهٓ 

ؿوٓ اٌضبء اهيٖزث اهخٌبفشٖج،  اهيٖزث اهخٌبفشٖج، اهـّايل اهيئذرث اهيٖزث اهخٌبفشٖج، ؿٌبظر يظبدر
 اشخدايج اهيزاٖب اهخٌبفشٖج ّ ؤخٖيراً  اهيٖزث اهخٌبفشٖج، ؤشبهٖة خضلٖقؤتـبد خضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج، 

 .اهـالكج تًٖ رؤس اهيبل اهفنرٔ ّاهيٖزث اهخٌبفشٖج
 
 
 :اهيٍزث اهخٌبفشٍج يفهوى .1
 

تبخخالف يشخّْ خضوٖيل   ذٍ اهخـرٖفبحث اهخٌبفشٖج، ّخخخوف ُيخـددث هيفِّى اهيٖز خّسد خـرٖفبح
  ٕ ، ٌبًدؿي ) اهلدرث اهخٌبفشٖج، ضٖد ٌسد ؤً ٌُبم ذالذج يشخّٖبح هخضوٖل اهلدرث اهخٌبفشيٖج ُّي

 :(56ط، 2001
 

 شوؾ ّخديبح  اٌخبرُّٕ كدرث اهيئششج ؿوٓ خضلٖق يٌبفؾ يً خالل  :يشخوى اهيٌظيج
ّؤنذر فـبهٖج يٌِى، ّتشـر ذاح سّدث ؿبهٖج، خّسَ هويشخِوم تضنل ؤفغل يً اهيٌبفشًٖ 

 .يٌبشة ّفٕ ّكح يٌبشة تإنذر رتضٖج
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 ؤّخـتر ؿً يدْ اشخػبؿج يئششبح كػبؽ يـًٖ، شّاء اهزراؿيٕ   :يشخوى اهضٌبػج 
ّخلبس خٌبفشٖج .  اهخديبخٕ، ؿوٓ خضلٖق ٌسبش يشخير فٕ األشّاق اهـبهيٖج ؤّاهظٌبؿٕ 

رٔ هَ ّيضظوج االشخذيبر األسٌتٕ اهلػبؽ يً خالل اهرتضٖج اهنوٖج هولػبؽ، اهيٖزاً اهخسب
 .اهيتبضر اهداخل ّاهخبرر ّغٖرٍ

 ٌّخـنس كدرث اهتود ؿوٓ خضلٖق يـدل يرخفؾ ّيشخير، هيشخّْ دخيل   :اهيشخوى اهلوي
 .ؤفرادٍ، ّذهم يً خالل خضشًٖ اإلٌخبسٖج ييب ٖغيً ُذا اهٌيّ

 
هداخوٖيج اهخيٕ خسـيل    ّخرنز دراشج اهيٖزث اهخٌبفشٖج ؿوٓ يشخّْ اهيٌؼيج ؿوٓ خوم اهـّايل ا

اهخضوٖل ؿوٓ يشخّْ اهظٌبؿج فبٌَ ٖرنز ؿوٓ االُخيبى تبهشٖبشبح  ؤيباهيٌؼيج كّٖج ؤّ غـٖفج، 
اهضبنيج ؿوٓ ٌػبق اكخظبدٔ يضدد، ّذى اهٌؼر هويٌؼيبح ؿوٓ ؤٌِب نٖبٌيبح يشيخلوج ّاسيراء    

ى اهخرنٖيز ؿويٓ   اهيلبرٌبح فٖيب تٌِٖب، ؤيب اهخضوٖل ؿوٓ يشخّْ األداء االكخظبدٔ اهنوٕ فلد خي 
 (.313، ط2002ؤضيد، )دراشج خوم اهـّايل اهخٕ خلتؾ ّراء كّث ؤّ غـف االكخظبد فٕ ؤدائَ 

 
 

 :اهخٌبفشٍج تبهيٍزث اهخبضج اهخؼرٍفبح 1.1 
 

ؤُى اهتبضذًٖ فٕ يسبل اإلدارث اإلشخراخٖسٖج ّخضوٖيل اهيٖيزث اهخٌبفشيٖج     (يبٍنل تورخر)ٖـختر 
فبهيٖزث اهخٌبفشٖج خٌضإ . خٌبفشٖج ال خخخط تبهدّهج ّاٌيب تبهيٌؼيجً اهيٖزث اهؤهويٌؼيبح، ُّّ ٖرْ 

ضنل ؤشيـبر   خإخذؤشبشًب يً اهلٖيج اهخٕ اشخػبؿح يٌؼيج يب ؤً خخولِب هزتبئٌِب تضٖد ٖينً ؤً 
ؤكل تبهٌشتج ألشـبر اهيٌبفشًٖ تيٌبفؾ يخشبّٖج، ّتخلدٖى يٌبفؾ يخفردث فٕ اهيٌخز خـّع تضنل ّاٍؽ 

 .(Porter, 1993, p48)اهيفرّغج اهزٖبدث اهشـرٖج 

 
خٌضإ تيسرد خّظل اهيئششج اهٓ انخضبف ػرق سدٖدث ؤنذر فـبهٖج ييً   ؤٔ ؤً اهيٖزث اهخٌبفشٖج

تيلدّرُب خسشٖد ُذا االنخضبف يٖداًٌٖب، ّتيـٌيٓ  خوم اهيشخـيوج يً كتل اهيٌبفشًٖ، ضٖد ٖنًّ 
 آخر تيسرد اضداد ؿيوٖج اتداؽ تيفِّيَ اهّاشؾ 

 
ٌ )ّر اهدنخّٖـرف  اهيِبرث ؤّ اهخلٌٖج ؤّ اهيّرد اهيخيٖز اهذٔ اهيٖزث اهخٌبفشٖج تإٌِب  (ػوٌ اهشـوي

ٖخٖص هويٌؼيج اٌخبر كٖى ّيٌبفؾ هوـيالء خزٖد ؿيب ٖلديَ هِى اهيٌبفشًّ، ّٖئند خيٖزُب ّاخخالفِيب  
ؿً ُئالء اهيٌبفشًٖ يً ّسِج ٌؼر اهـيالء اهذًٖ ٖخلتوًّ ُذا االخخالف ّاهخيٖز، ضٖد ٖضليق  
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، 0221،اهشويٕ)يب ٖلديَ هِى اهيٌبفشًّ اٗخرًّ  هِى اهيزٖد يً اهيٌبفؾ ّاهلٖى اهخٕ خخفّق ؿوٓ
 (.104ط

 
نيب خـرف اهيٖزث اهخٌبفشٖج تإٌِب كدرث اهيٌؼيج ؿوٓ خضلٖق ضبسبح اهيشخِوم، ؤّ اهلٖييج اهخيٕ   

يّؿج األظيّل  ٖخيٌٓ اهضظّل ؿوِٖب يً اهيٌخز، يذل اهسّدث اهـبهٖج ّتبهخبهٕ فِٕ اشخذيبر هيس
ُّّ يب ٖينً خإنٖيدٍ  .  اهيبهٖج ّاهتضرٖج ّاهخنٌّهّسٖج تِدف اٌخبر كٖيج هوـيالء خوتٕ اضخٖبسبخِى

فٕ شٖبق ٌٖؼر اهٓ اهيٖزث اهخٌبفشٖج ؿوٓ ؤٌِب يسيّؿج اهيِبراح ّاهخنٌّهّسٖبح ّاهلدراح اهخٕ 
وٓ ييب ٖضللَ اهيٌبفشًّ، خشخػٖؾ اإلدارث خٌشٖلِب ّاشخذيبرُب تِدف اٌخبر كٖى ّيٌبفؾ هوـيالء ؤؿ

 (.12ط ،1991خوٖل، )ّخإنٖد ضبهج يً اهخيٖز ّاالخخالف فٖيب تًٖ اهيٌؼيج ّيٌبفشِٖب 
 

ٕ  االشيخراخٖسٖبح  ّخػتٖق ظٖبغج ؿوٓ اهيئششج كدرث تإٌِباهيٖزث اهخٌبفشٖج  نذهم خـرف  اهخي
 يً خخضلق ّٕاهخ اهٌضبػ ٌفس فٕ ّاهـبيوج هويئششبح األخرْ تبهٌشتج ؤفغل يرنز فٕ خسـوِب
 اهلدراح اهٓ تبإلغبفج اهخٌؼٖيٖج، اهفٌٖج، اهيبدٖج، ّاهيّارد هإلينبٌٖبح األفغل االشخغالل خالل

ً  ّاهيٕ خينٌِيب   اهيئششج تِب خخيخؾ اهخٕ ّغٖرُب ّاهيـرفج ّاهنفبءاح  ّخػتٖيق  خظييٖى  يي
 (.14-13ط ، ط2006ؤتّ تنر،) اهخٌبفشٖج اشخراخٖسٖخِب

 
اهيٌؼيج فٕ اهيضبفؼج ؿوٓ ّزٖيبدث ضظيخِب    اينبٌٖجشٖج فٕ يدْ ٖخسشد يفِّى اهلدرث اهخٌبف ّ

نيب ّٖرختػ اهيفِّى تفبؿوٖج اهيٌؼيج ّاهخٕ .  اهشّكٖج فٕ اهتٖئج ؤّ يسبل اهٌضبػ اهذٔ خٌخيٕ اهَٖ
اضخٖبسبح اهيخـبيوًٖ يـِب يً ؿيالء ّيشيخذيرًٖ ّفئيبح    اضتبؽخضدد فٕ غّء كدرخِب ؿوٓ 

يلبتويج   ؤّاضخٖبسيبح   اضتبؽفبً اهيٌؼيج اهخٕ ال خٌسص فٕ  ثضدٖدّتتشبػج .  اهيسخيؾ األخرْ
اهيشبُيًٖ فٕ يونٖخِب شّف هً خنًّ كبدرث ؿويٓ خضلٖيق    ؤّاهـبيوًٖ تِب  ؤّخّكـبح ؿيالئِب 

خنًّ ٌشتٖج يً  ؤًخوم اهيٖزث اهخٌبفشٖج ٖينً   .يٖزث خٌبفشٖج ؿوٓ اهضرنبح األخرْ اهيٌبفشج هِب
اهيٌؼيبح ّخيالل فخيرث   خخيخؾ تِب تضنل ٌشتٕ ؿً غٖرُب يً ضٖد نٌِّب خيٖز اهيٌؼيج اهخٕ 

خنًّ يٖزث يشخيرث هويٌؼيج تضٖد خيٖز اهيٌؼيج فٕ فخيرث زيٌٖيج    ؤًنيب ٖينً  زيٌٖج يـٌٖج،
خوم اهيٖزث نييب ال ٖينيٌِى خنيرار     يضبنبث ؤّال ٖشخػٖؾ خالهِب ؤٔ يً اهيٌبفشًٖ خلوٖد  ؤػّل

 (.02ط ،0229اهشبهى، )اهيٌبفؾ اهيخرختج ؿوِٖب 
 

ّخضٖر اهيٖزث اهخٌبفشٖج اهٓ اهيسبالح اهخٕ ٖينً هويٌؼيج ؤً خٌبفس فِٖب غٖرُب تػرٖليج ؤنذير   
ؤّ  اإلٌخبسٖيج فـبهٖج، ّتِذا فِٕ خيذل ٌلػج كّث خخشى تِب اهيٌؼيج دًّ يٌبفشِٖب فٕ ؤضد ؤٌضػخِب 

زث اهخٌبفشٖج خـخيد ؿوٓ فبهيٖ.  فٖيب ٖخـوق تيّاردُب ّنفبءاخِب اهتضرٖج ؤّاهخشّٖلٖج ؤّ اهخيّٖوٖج، 
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ٌخبئز فضط ّخضوٖل نل يً ٌلبػ اهلّث ّاهغـف اهداخوٖج اغبفج اهٓ اهفرط ّاهيخبػر اهيضٖػج 
 (.02ط، 1999اهيغرتٕ، )ّاهشبئدث فٕ تٖئج اهيٌؼيج يلبرٌج تيٌبفشِٖب 

 
شخير اذا فبهيٖزث اهخٌبفشٖج ُٕ ذهم اهيفِّى االشخراخٖسٕ اهذٔ ٖـنس اهّغؾ اهخٌبفشٕ اهٌشتٕ ّاهي

هيٌؼيج يب ازاء يٌبفشِٖب، تضٖد ٖخسوٓ فٕ ضنل خلدٖى يٌخسبح ذاح خظبئط يخفردث ٖنًّ يـِب 
  .ؤّ خلدٖى يٌخسبح ال خلل كٖيج ؿً يٌخسبح اهيٌبفشًٖ ّتإشيـبر ؤكيل   ،اهـيٖل يشخـدًا هدفؾ ؤنذر

ؼيج يً خالل ّتِذا اهيـٌٓ ٖـختر خػّٖر اهيٖزث اهخٌبفشٖج ُدفًب اشخراخٖسًٖب خشـٓ اهٓ خضلٖلَ اهيٌ
ذاح اهيـرفج اهنبيٌج غييً يخخويف    اإلشخراخٖسٖجّاهنفبءاح  ،األداء اهيخيٖز هويّارد اهداخوٖج

ؤٌؼيج ّاشخراخٖسٖبح ّ ؤٌضػج ّؿيوٖبح اهيٌؼيج، تيب ٖئدٔ اهٓ خخفٖع اهخنيبهٖف ّخضشيًٖ   
 (.2، ط0222، ٖضغٖج)اهسّدث ّزٖبدث اهضظج اهشّكٖج ّخـؼٖى اهرتضٖج ؿوٓ اهيدْ اهػّٖل 

 
 
 :يضبدر اهيٍزث اهخٌبفشٍج. 2
 

خٌلشى يظبدر اهيٖزث اهخٌبفشٖج اهٓ يظدرًٖ، ٖخيذل ؤّهِب فٕ اهخفنٖر االشخراخٖسٕ نّشٖوج هتٌبء 
 (.121، ط0222ٌّٔ، ) يٖزث خٌبفشٖج، ّاهذبٌٕ يدخل اهيّارد نإشبس هخضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج

 
 :اهخفنٍر اإلشخراخٍجٌ وشٍوج هتٌبء اهيٍزث اهخٌبفشٍج 1.2
 

كظد خضدٖد يشبرُب ّخفبدٔ اهيٌؼيج هالرختبم اهٌبسى ؿً يسبتِج اهيضبنل، خـيد اهيٌؼيج اهيٓ  
يـٌٖيج   اخٖسٖبحشيخر بت ر يً اهّغـٖبح اهضرسج تبالشيخـبٌج اهخفنٖر إلٖسبد ضوّل هِب، ّاهخرّ

 .هوخٌبفس تِدف خضلٖق ؤشتلٖج ؿوٓ يٌبفشِٖب يً خالل اهضٖبزث ؿوٓ يٖزث ؤّ يزاٖب خٌبفشٖج
ذج ؤشيس  تّرخر ؤً االشخراخٖسٖبح خينً اهيٌؼيبح يً خضلٖق يٖزث خٌبفشٖج يً خالل ذالّٖرْ 

 :(Porter, 1985, p11) اهـبيج هوخٌبفس االشخراخٖسٖبحيخخوفج ّاهخٕ ٖػوق ؿوِٖب تّرخر 
 

 اإلشخراخٖسٖج ؿوٓ اٌخبر يٌخسبح ٌيػٖيج تخنوفيج   خرنز ُذٍ : كٍبدث اهخنوفج إشخراخٍجٍج
ّ فِٖب خنيًّ اشيخراخٖسٖج   .  خلدى هويشخِونًٖ اهضشبشًٖ هوشـريٌخفغج سدًا هوّضدث ّ

 .اهيٌؼيج خلوٖل اهخنوفج، تبهػتؾ يؾ اهيضبفؼج ؿوٓ يشخّْ يلتّل يً اهسّدث
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 خِدف ُذٍ اإلشخراخٖسٖج إلٌخبر شوؾ ّخديبح يخيٖزث ؿوٓ يشخّْ  :اهخيٍٍز إشخراخٍجٍج
ّتبهخبهٕ فبً اهـيٖل .  شـبراهظٌبؿج ننل ّخّسِِب هويشخِونًٖ غٖر اهضشبشًٖ ٌشتًٖب هأل

 .ٖلتل ؤً ٖدفؾ فِٖب شـرًا ؤؿوٓ يً اهيـخبد

 

 ّخِدف ُذٍ اإلشخراخٖسٖج اهٓ اٌخبر شوؾ ّخديبح خضتؾ ضبسيبح   :اهخرنٍز إشخراخٍجٍج
خرنز اهيٌؼيج ؿويٓ ضيرٖضج    اإلشخراخٖسٖجفٕ ُذٍ يسيّؿبح ظغٖرث يً اهيشخِونًٖ 

خبهٕ فبً اهيئششج فٕ ُذٍ اهضبهج خِدف اهٓ يـٌٖج يً اهشّق ّخضبّل خوتٖج ػوتبخِى ّتبه
 .اهشـر ؤّ نوِٖيب ؤّخضلٖق اهخيٖز فٕ اهيٌخسبح 

 

 

ؤً ٖترًُ ؿوٓ ؤً اهخنوفج اهيٌخفغج ّاهخيٖز ٖينً اؿختبرُيب تيذبتج  (Porter)" تّرخر"هلد ضبّل 
  ً ؤً  ؤٔ.  اشخراخٖسٖخًٖ ؤشبشٖخًٖ هخوق كٖيج ّخضلٖق اهيزاٖب اهخٌبفشٖج فٕ يسبل ظيٌبؿٕ يـيٖ

اهيزاٖب اهخٌبفشٖج خخّافر يؾ اهيٌؼيبح اهلبدرث ؿوٓ خوق كٖيج يخفّكج، ّػرٖلج خّهٖد  ُذٍ اهلٖييج  
نٖيف  : ٖخسشد يً خالل خفع يـدالح ُٖنل اهنوفج ؤّ خيٖز اهيٌخز، ّهنً اهشئال اهيِى ُيّ 

  ً  خشخػٖؾ اهيٌؼيج خفع يـدالح ُٖنل اهخنوفج ّخٌّٖؾ يٌخسبخِب تبهٌؼر اهٓ يٌخسيبح اهيٌبفشيٖ
اهنفيبءث  : )هخضلٖق ؤُدافِب االشخراخٖسٖج؟، ٌسد ؤً ذهم ٖخضلق يً خالل اهـٌبظر األرتـج اهخبهٖج

، ُّيذٍ اهـٌبظير   (اهيخفّكج، ّاهسّدث اهيخفّكج، ّاهخضدٖد اهيخفّق، ّاالشخسبتج هضبسبح اهـيٖل
ح ظيٌبؿٖج  خيذل ؤشس اهتٌبء اهـبيج هويزاٖب اهخٌبفشٖج اهخٕ ٖينً ألٔ يٌؼيج ؤً خختٌبُب شّاء نبٌ

 (.022، ط0221، ُل ّسٌّز)ؤّ خديٖج 
 
 

 :يدخل اهيوارد نأشبس هتٌبء اهيٍزث اهخٌبفشٍج 2.2
 

سٖدث خدؿى اهيٖزث اهخٌبفشٖج فبٌَ ال تد يً ّسّد اهيّارد ّاهنفيبءاح   اشخراخٖسٖجاً نبً ايخالم 
فشيٖج، تيل   اهـبهٖج هغيبً اهٌسبش، ألً اهيٌبفشج هى خـد خلخظر ؿوٓ ّغؾ االشخراخٖسٖبح اهخٌب

تيرٖص،  )ايخدح اهٓ غرّرث اهتضد ّاهخػّٖر تظفج يشخيرث تبالؿخيبد ؿوٓ اهيّارد ّاهنفبءاح 
 (.02، ط0222

ّيً ذيج، فبً اهضٖبزث ؿوٓ .  ، اهيّارد ّاهنفبءاح اهغرّرٖج هذهماإلشخراخٖسٖجّٖخػوة خسشٖد 
، اإلشيخراخٖسٖج ٖر ٌسبش اهيّارد ّاهنفبءاح تبهسّدث اهيػوّتج ّاشخغالهِب اهسٖد ٖئيٌبً ّتضنل نت

 (.121، ط0222ٌّٔ، )تبؿختبر خضّل اهيٌبفشج اهٓ يٌبفشج يـخيدث ؿوٓ اهيّارد ّاهنفبءاح 
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ضيد  ألاهضيرنج   خػتٖيق  ًتيإ  اهذٔ ٖلخرضيَ اهتبضيد   ( 1-2)يً خالل اهضنل ركى ّٖخغص 
 ثاييخالم اهضيرنج هوييّارد ّاهنفيبءاح اهيخيٖيز      ٖـخيد ؿوٓ اهـبيج االشخراخٖسٖبح اهخٌبفشٖج
نذهم فبً ٌسيبر االشيخراخٖسٖج   . يزاٖب خٌبفشٖجّاهذٔ ٖينٌِب يً خضلٖق اه ّاالشخغالل اهسٖد هِيب

اهنفبءث ّاهسّدث )يخيذوج فٕ ؿدد يً اهـٌبظر اهغرّرٖج خّافر  ٖخػوة اهيختـج ّخضلٖلِب ألُدافِب
زث ٖئذر ؿويٓ  اهيخيّٖتبهخبهٕ فبً ايخالم اهضرنج هويّارد .  (االشخسبتج هوـيالءشرؿج ّاإلتداؽ ّ

خّفر اهـٌبظر اهغرّرٖج اهخٕ خغيً ٌسبش االشخراخٖسٖج اهخٌبفشٖج اهيختـيج ّخضلٖيق اهيٖيزث    
  . اهخٌبفشٖج هوضرنج

 
 (1-4)شنل ركى 

 وخحلٍق اهيٍزث اهخٌبفشٍج ثاهؼالكج تًٍ ايخالم اهيوارد اهيخيٍز
 

 :اهخٌ خحلق  :اهخٌ خطتق أحد  :ٍؤذر ػوي خوفر      :ايخالم اهشرنج
  االشخراخٍجٍبح اهخٌبفشٍج  ػٌبضر ٌجبح االشخراخٍجٍج  يوارد يخيٍزث

اهيٍزث 
 اهخٌبفشٍج

  كٖبدث اهخنوفج  اهسّدث اهيخفّكج  يبهٖج
  اهخيٖز  اهنفبءث اهيخفّكج  تضرٖج

  اهخرنٖز  اإلتداؽ اهيخفّق  خنٌّهّسٖج
    االشخسبتج اهيخفّكج  ...اهخ 

    
 .تخظرف خالل اهيراسـبح األدتٖج اهشبتلج يً خظيٖى اهتبضد: اهيظدر

 
 

 :اهيوارد إهي يويوشج وغٍر يويوشج وخٌلشى
 
 : اهيوارد اهيويوشج 1.2.2
 

ّخؼِير ؤُيٖيج   . اهيّارد اهيبهٖيج ّ اإلٌخبريـداح  األّهٖج ّاهيّاد  :ّخظٌف اهٓ ذالذج ؤٌّاؽ
هػرٖلج اهخٕ ٖخى اشخغالهِب تِيب،  ّنذا ا. اهيّارد اهيويّشج فٕ اهنٖفٖج اهخٕ ٖخى اهضٖبزث تِب ؿوِٖب

يّارد خشخغل يً كتيل يـؼيى   ّاهخّهٖف تٌِٖب تضنل ٖخٖص األداء اهسٖد هألٌضػج، تبؿختبر ُذٍ اه
 (.09، ط 0220تّضٌبف، )األٌضػج 
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 :اهيوارد غٍر اهيويوشج 2.2.2
 
ضٌبف، تّ) ج نٖفٖج اهـيل ّاهيـرفجث ّاهيـوّيبح ّاهخنٌّهّسٖب ّيـرفُّٕ خضيل ناًل يً اهسّد 

 (:01، ط0220
 

 خضٖر اهٓ كدرث اهيٌخز ؤّ اهخديج ؿوٓ خوتٖج ضبسبح اهـيٖل، ّنويب نبً : اهجودث ُّٕ
ز اهينبٌج اٖسبتٕ، تيـٌٓ خـزٖ خسبٍاالاهخّافق تًٖ خّكـبخَ ّخظبئط اهيٌخز نبً 

شٖيب فٕ ؼل اهسّدث اهضبيوج، اهخٕ خختؾ اهيٌخز يً كتل تداٖخَ ؤٔ اهخٌبفشٖج هويٌؼيج، ال
يَ، يً نٌَّ فنرث، اهٓ غبٖج ّظّهَ هػبهتَٖ، ألٌِب خغرس ٌّؽ يً ذلبفج اإلخلبً خظيٖ

 .داخوٖب، ّذلبفج اهذلج خبرسٖب يؾ يخـبيوِٖب

 
 اهخػّر اهرُٖة اهذٔ ؿرفَ اهـبهى ؤظتص هوخنٌّهّسٖب دّرا ُبيب، هنٌِّب : اهخنٌوهوجٍب

 .يظدر كّث خالميا، فبيخالم خنٌّهّسٖب يخػّرث ٖـٌٕ كخظبدٖجاالخخضنى فٕ اهشبضج 

 
 خـختر اهيـوّيبح ؤضد اهيّارد اإلشخراخٖسٖج فٕ ؤٔ يٌؼيج، ضٖد ال ٖينً : اهيؼوويبح

اهلرار اهيٌبشة تدٌِّب، خبظج هيّانتج  خخبذاؤداء اهـدٖد يً اهـيوٖبح األشبشٖج، ؤّ 
، يً ضٖد شخغالهِبااهخغٖر اهضبظل فٕ اهتٖئج، ّخئدٔ اهيـوّيبح دّرُب فٕ ضبل ضشً 

 .شخخدايَا، ّػرق شخخداىاال، اهخّكٖح، ّيسبل ٌخلبءاال

 
 خضيل نل يب ِٖى اهيٌؼيج، يً اهيـوّيبح اهخلٌٖج ّ اهـويٖج، اهيضظل ؿوِٖب يً :اهيؼرفج

خالل اهترايز اهخـوٖيٖج فٕ اهسبيـبح ّ اهيـبُد ّ اهيدارس اهـوٖب، ّ خترز ؤُيٖج 
غبهتب يب خغٖف كٖيج هولدرث اهيـرفج فٕ اهيٖزث اهخٌبفشٖج فٕ اهيسبالح اإلتداؿٖج، اهخٕ 

 .اهخٌبفشٖج اهيٌؼيج

 
 اهضدٖد ٌُب ٖنًّ ضّل ذلبفج اإلخلبً اهيخّاسدث فٕ اهيٌؼيج، ّ اهخٕ : يؼرفج نٍفٍج اهؼيل

سل ؤٖخسوٓ تِب ؿيوِب فٕ يخخوف اهيشخّٖبح، اإلٌخبر، اهخٌؼٖى ّ ضخٓ اهخشّٖق ّذهم يً 
 .اٌخبر اهـيل اهيػوّة
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 :بضر اهيٍزث اهخٌبفشٍجػٌ .3
 

ٖـخيد خضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج ؿوٓ يدْ خّافر اهـدٖد يً اهـٌبظر ّؿوٓ ػتٖـج اهخفبؿل ّاهخنبيل 
 :(1، ط0222اهرتبتـج، ) ز ؿٌبظر اهيٖزث اهخٌبفشٖج يب ٖوٕتٌِٖب، ّيً ؤتر

 

ٌبفشٖج هودّهج ؿوٓ اهرغى يً ؤُيٖج خّافر اهيّارد اهػتٖـٖج هخضلٖق يٖزث خ: اهيوارد اهطتٍؼٍج 1.3
، اال ؤً خّافرُب هى ٖـد يظدرًا ؤشبشًٖب هخضلٖق ُذٍ اهيٖزث ّذهم ٌخٖسًج هوـدٖد ويٌؼيجؤّ ه

، ضٖد اً ؿدى خّافر ُذٍ وٖج اهخٕ ضدذح فٕ اٌّٗج األخٖرثيً اهخغٖراح اهـبهيٖج ّاهيض
، فٕ ضًٖ ؤً خٌبفشٖج نيب ُّ اهضبل فٕ اهٖبتبًاهيّارد هى ٖـد ضبئاًل دًّ خضلٖلِب هيٖزث 

، ّتبهخبهٕ فبً رد ّهى خشخػؾ خضلٖق يٖزث خٌبفشٖجؤخرْ ايخونح ُذٍ اهيّاٌُبم دّاًل 
 .خّفر اهيّارد هى ٖـد ٖخرؤس ؤّهّٖبح اهيـبدهج اهخٌبفشٖج

 
. هلد نبً خّافر رؤس اهيبل فٕ اهدّهج كبدرًا ؿوٓ خضلٖق يٖزث خٌبفشٖج ؿبهٖج: رأس اهيبل 2.3

ٖخٖص اينبٌٖج ٌلل رئّس األيّال يً هنً االكخظبد اهـبهيٕ اهسدٖد اهـبتر هوضدّد ّاهذٔ 
تود ٗخر ّؿدى رتػِب تضدّد سغرافٖج ّشٖبشٖج يـٌٖج ؿتر اهضرنبح يخـددث اهسٌشٖبح 
ّاشخذيبرُب فٕ اهدّل اهٌبيٖج ؤدْ اهٓ خراسؾ ؤُيٖج خّافر رؤس اهيبل هودّهج ؤّ هويٌؼيج 

 .فٕ خضلٖق يٖزث خٌبفشٖج هِب
 

سٕ دّرًا يِيًب فٕ خضشًٖ اهنفبءث اإلٌخبسٖج ّخضلٖق ٖوـة اهـٌظر اهخنٌّهّ: اهخنٌوهوجٍب 3.3
، ّنذهم اتخنبر ّخػتٖق خنٌّهّسٖب ؿتر ؿيوٖبح خوق ّاشخٖـبة اهيـرفجاهيٖزث اهخٌبفشٖج 

ّهنً االشخفبدث يً ُذا اهـٌظر هى خـد يلخظرث ؿوٓ دّل . سدٖدث فٕ ؤداء األؿيبل
 .ّسٖبتـٌِٖب، ضٖد خشخػٖؾ اهنذٖر يً اهدّل اهضظّل ؿوٓ اهخنٌّه

 
خيذل اهيّارد اهتضرٖج ذاح اهخـوٖى اهيخيٖز ّاهيِبرث اهـبهٖج تـدًا اشخراخٖسًٖب : اهيوارد اهتشرٍج 4.3

 ، اذ خـختر يً ؤُى اهيظبدر غٖر اهيويّشج ّ هِب دّرُبيًب فٕ خضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج
ؤّ اهخلوٖد ، فغاًل ؿً نٌِّب ؿٌظرًا غٖر كبتل هويضبنبث نتٖر فٕ خوق ّخػتٖق اهخنٌّهّسٖب

 .تضنل شرٖؾ ّشِل يً كتل اهيٌبفشًٖ
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  ؤذرث ػوي إٌشبء اهيٍزث اهخٌبفشٍجاهؼوايل اهي. 4
 

توٌّبس ّكذاٖفج، ) ؤّ ؿّايل خبرسٖج، ٌذنرُب نبهخبهٕخٌضإ اهيٖزث اهخٌبفشٖج ٌخٖسج هـّايل داخوٖج 
 (:2، ط0229

 
 : اهؼوايل اهخبرجٍج 1.4

غٖراح اهخنٌّهّسٖج ؤّ االكخظبدٖج ؤّ اهلبٌٌّٖج، ّ اهخٕ خخيذل فٕ خغٖر اضخٖبسبح اهـيٖل ؤّ اهخ
كد خخوق يٖزث خٌبفشٖج هتـع اهيئششبح ٌخٖسج هشرؿج رد فـوِى ؿوٓ اهخغٖراح، ؿوٓ شتٖل 
اهيذبل ٖينً اهلّل تإً اهيٌؼيج اهخٕ اشخّردح اهخنٌّهّسٖب اهضدٖذج ّاهيػوّتج فيٕ اهشيّق   

ػرٖق شرؿج رد فـوِيب ؿويٓ خغٖير    ؤشرؽ يً غٖرُب اشخػبؿح خوق يٖزث خٌبفشٖج ؿً 
يً ٌُب خؼِر ؤُيٖج كدرث اهيٌؼيج ؿوٓ شرؿج االشيخسبتج    .اهخنٌّهّسٖب ّاضخٖبسبح اهشّق

هويخغٖراح اهخبرسٖج، ّ ٖـخيد ُذا ؿوٓ يرٌّج اهيٌؼيج ّكدرخِب ؿوٓ يخبتـج اهيخغٖراح ؿً 
 .ػرٖق خضوٖل اهيـوّيبح ّخّكؾ اهخغٖراح، ّ ّسّد ٌؼبى يـوّيبح ؤظال

 
 :اهؼوايل اهداخوٍج 2.4
ُٕ كدرث اهيٌؼيج ؿوٓ ايخالم يّارد ّتٌبء ؤّ ضراء كدراح ال خنًّ يخّفرث هدْ اهيٌبفشًٖ  

ّ ال . اٗخرًٖ، يً تٌِٖب االتخنبر ّاإلتداؽ اهوذًٖ هِيب دّر نتٖر فٕ خويق يٖيزث خٌبفشيٖج   
شيخراخٖسٖج  ٌٖضظر اإلتداؽ ٌُب فٕ خػّٖر اهيٌخز ؤّ اهخديج، ّهنٌَ ٖضيل اإلتيداؽ فيٕ اإل  

 .ّاإلتداؽ فٕ ؤشوّة اهـيل ؤّ اهخنٌّهّسٖب اهيشخخديج ؤّ اإلتداؽ فٕ خوق فبئدث سدٖدث
 

 
 أتؼبد خحلٍق اهيٍزث اهخٌبفشٍج. 5
 

 :ٌبفشٖج تتـدًٖ ؤشبشًٖٖ ُيبٖرختػ خضلٖق اهيٖزث اهخ
 
 (Customer- Perceived Value) اهلٍيج اهيدرنج هدى اهؼيٍل: اهتؼد األول 1.5

 

اهيخخوفج فٕ خضشًٖ اهلٖيج اهخٕ ٖدرنِب اهـيٖل هوشوؾ  إلينبٌٖبحبى اهيٌؼيبح تبشخغالل اتيـٌٓ كٖ 
ّاهخديبح اهخٕ خلديِب خوم اهيٌؼيبح، ييب ٖشبُى فٕ تٌبء اهيٖزث اهخٌبفشٖج هِب، ضٖيد ٖخغييً   
يفِّى اهلٖيج تبإلغبفج اهٓ اهشـر ّاهسّدث، يدْ االكخٌبؽ تبهيٌخز ؤّ اهخديج ّخديبح ييب تـيد   
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ّخئدٔ ادارث رؤس اهيبل اهفنرٔ دّرا ُبيب فٕ خدؿٖى يفِّى اهلٖيج هدْ اهـيٖل اهذٔ ٖـد   .ٖؾاهت
شبشٖج هخضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج يً خالل اهخرنٖز ؿوٓ ينٌّبخِب ّاهذٔ ٖخيذل فيٕ  يً اهدؿبئى األ

 .(12، ط0222، ؤتّ تنر ( رؤس يبل اهـالكبح
 

 
  (Differentiation)  اهخيٍز: اهتؼد اهذبٌٌ 2.5

ٖينً خضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج ؤٖغب يً خالل ؿرع شوـج ؤّ خديج ال ٖشخػٖؾ اهيٌبفشًّ خلوٖدُب 
ِب، ٌُّبم ؿدث يظبدر هوّظّل اهٓ اهخيٖز يً ؤُيِب اهيّارد اهيبهٖج ّاهيّارد ؤّ ؿيل ٌشخج يٌ

 (.101، ط0222ضيدٔ، ) د اهتضرٖج ّاالينبٌٖبح اهخٌؼٖيٖجاهيبدٖج ّاهيّار
 
 
 :اهيٍزث اهخٌبفشٍجخحلٍق أشبهٍة . 6
 
  : (Superior Efficiency) اهيخفوكج اهنفبءث  1.6 

هذهم ٌسد ؤً ؤتشػ كٖبس هونفبءث ٖخيذل  ،يب اهيٌؼيج اال ٌؼبى هخضّٖل اهيدخالح اهٓ يخرسبح
اهيٌؼيج ؿيوٖبح فٕ يلدار اهيدخالح اهيػوّتج إلٌخبر يخرسبح يـٌٖج، ّنويب ارخفؾ يـدل نفبءث 

 اهيػوّتج إلٌخبر يخرسبح يـٌٖج، ّيً ذى خلل خنوفج اهِٖنل االٌخبسٕ هويٌؼيجكوح اهيدخالح 
 (. 021، ط0221 سٌّز،ّ ُل)
 

فبالٌخبسٖج اهـبهٖج خلّد اهٓ خضلٖق نفبءث يخفّكج، نيب ؤً االشخراخٖسٖج اهخٌبفشٖج، ّاهِٖنل 
ؼيج، نوِب خشبؿد اهخٕ خختـِب اهيٌٌّؼى اهيـوّيبح ّاهشٖبشبح اهخٌؼٖيٕ اهيٌبشة، ٌّؼى اهركبتج 

 (.0222اهضٖخ ّتدر، )فٕ خضلٖق نفبءث ؿبهٖج يلبرٌج تبهيٌبفشًٖ 
 
 
  : (Superior Quality) اهيخفوكج  اهجودث  2.6

اً خضلٖق اهيٌؼيج هيشخّٖبح ؿبهٖج يً اهسّدث فٕ يٌخسبخِب ّخديبخِب شٖزٖد يً كٖيج ُذٍ 
 ٖئدٔر ؤؿوٓ هيٌخسبخِب ييب ، ّشٖينٌِب يً فرع شـئِباهيٌخسبح ّاهخديبح تبهٌشتج هـيال
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، 0221، سٌّزّ ُل) رٖينٌِب يً اهتلبء ّاالشخيرا ّ هخضلٖق يٖزث خٌبفشٖج هويٌؼيج تل
 (.021ط
 

خخّفر هوخديج خظبئط ٖينً هوـيٖل يالضؼخِب، ّيً ذى خنًّ يّغـًب هخلٖٖيَ ّذهم يذل ّ 
ٌظبح ّ ّاهخضدد اال)اهيِبراح اهتضرٖج فٕ ؤداء اهخديج ّاهيِبراح اهشوّنٖج فٕ اهخـبيل 

، يذل خظيٖى اهيتٌٓ (اهسّ اهيضٖػ تبهخديج)، ّاهخظيٖى هسّ يبدٔ يئذر ٌفشًٖب (ّاالكٌبؽ ّاهخإذٖر
يذل األذبد ّاهدٖنّر ّاالغبءث ّاهخِّٖج ّاالهّاً )ّكبؿج اهخـبيل ؤّ اهخديج ّخسِٖزاخِب 

اهٌّؿٖج اهيخـولج  ؤغف اهٓ ذهم اهخظبئط(.  ّاهنخٖتبح ّاهيسالح ّؤضٖبًٌب اهيّشٖلٓ اهخفٖفج
تشِّهج ٌٖل اهـيٖل هوخديج ّاهّد ّاالضخراى ّاهتضبضج ّاهخوػف ّاهيظداكٖج ّاالخظبل اهفـبل فٕ 

 (.19، ط1999يظػفٓ، )خلدٖى اهخديج 
 
 
 : (Superior Innovation) اهيخفوقاإلتداع   3.6 

اإلدارٖج  شبهٖتِباهيٌؼيج ُّٖبنوِب ّؤؤّ خديبح ّٖضٖر اهٓ نل خلدى ٖػرؤ ؿوٓ يٌخسبح 
ٖد يخخوف ؿً دة سّتيـٌٓ ؤٌَ ٖخضلق يً خالل خلدٖى يٌخز سدٖد ؤّ اهـيل تإشو، ّاشخراخٖسٖبخِب
 ،ٖـختر اهخسدٖد ؤضد األشس اهتٌبئٖج هويٖزث اهخٌبفشٖج اهذٔ ٖشيص هويٌؼيج ؤً خخيٖزاهيٌبفشًٖ، ّ

 (.021، ط0221، ٌّزّس ُل) بّتبهخبهٕ خفرع ؤشـبرًا ؿبهٖج ؤّ خخفع خنبهٖف اٌخبسِ
 
 

 (Superior Customer Responsiveness)هحبجبح اهزتوً  اهيخفوكج  االشخجبتج  4.6

خشخػٖؾ اهيٌؼيج ؤً خضلق يٖزث خٌبفشٖج يً خالل كدرخِب ؿوٓ خلدٖى ّاٌخبر شوؾ ّخديبح خضتؾ 
اضخٖبسبح ؿيالئِب تضنل ؤفغل يً يٌبفشِٖب، ّتبهخبهٕ شٖظتص ٌُبم يّاءيج يب تًٖ ُذٍ اهشوؾ 

ّٖينً اؿختبر اهسّدث ّاهخسدٖد سّاٌة ينيوج . يؾ اهيػبهة اهفردٖج ؤّ اهسيبؿٖج حّاهخديب
 (.021، ط0221، ٌّزّس ُل)ً هالشخسبتج هضبسبح اهزتّ

 
اً خضلٖق االشخسبتج اهيخفّكج هوزتبئً خخػوة ضشبشٖج ؿبهٖج ّيـرفج دكٖلج تبهزتبئً ؤّاًل، ذى  

اهخرنٖز ؿوٓ االضخٖبسبح اهخٕ ٖينً ادرانِب تِدف خضلٖق يشخّْ سّدث يـًٖ ٖظـة خضلٖلَ 
يً كتل اهيٌبفشًٖ، ّاالُخيبى تبهخٌّٖؾ فٕ خضنوَٖ اهيٌخسبح ّاهخديبح اهخٕ خخنٖف ّاضخٖبسبح 
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زتبئً، ّاهشرؿج فٕ خظيٖى اهيٌخسبح ؤّ اهخديبح اهخٕ خوتٕ خػّر اضخٖبسبح ّؤذّاق اهزتبئً اه
اهضٖخ ّتدر، ) اهيخغٖرث ّاال ؤظتص اهيٌخز اهذٔ خلديَ اهيئششج راندًا ّغٖر يػوّة يً اهـيالء

0222.) 
 
 
 :درجج اشخدايج اهيزاٍب اهخٌبفشٍج. 7
 
يٖزث يشخدايج،  جاهلدراح اهييٖزث هويٌضإث تيذبت ال تد يً خّافر خبظٖخًٖ رئٖشٖخًٖ هنٕ خظتص 

ّاهخبظٖج اهذبٌٖج ُٕ اهلبتوٖج هوخلوٖد  ،(Durability)اهخبظٖج األّهٓ ُٕ االشخيرارٖج 
(Imitability).   ّخضٖر االشخيرارٖج اهٓ يـدل اُالم ؤّ اشخٌزاف يّارد اهيٌضإث ؤّ كدراخِب

ؤيب اهلبتوٖج .  اٌخِبء اهلدرث اهييٖزث هيٌضإث يباهييٖزث، ّكد ٖخرخة ؿوٓ اهخنٌّهّسٖب اهيخػّرث 
ّخوسإ . هوخلوٖد فخضٖر اهٓ اينبٌٖج يضبنبث اهيٌبفشًٖ هولدراح اهييٖزث ؤّ اهيّارد اهخٌبفشٖج هيٌضإث يب

خلّى ؿوٓ خضوٖل  ٕاهخ (Reverse Engineering)اهنذٖر يً اهضرنبح اهٓ اهٌِدشج اهـنشٖج 
نٌّبخَ، ؤّ اشخلػبة اهـبيوًٖ تبهضرنبح اهيٌبفشج، ؤّ اهيٌخز اهيٌبفس تغرع اهخـرف ؿوٓ ي

ّٖشِل خلوٖد اهلدراح اهسُّرٖج ؿٌديب خخشى تبهضفبفٖج ّاينبٌٖج .  اإلشخٖالء ؿوٓ تراءاح االخخراؽ
 :(McGee & Love, 1999, p2)اهٌلل ّاهخلوٖد 

 
  اهشفبفٍج(Transparency) : خضٖر اهٓ شرؿج خفِى اهـالكبح تًٖ اهيّارد ُّٕ

فيذاًل خخفّق ضرنج سٖوٖح هيشخوزيبح .  دراح اهيشبٌدث إلشخراخٖسٖج اهيٌضإث اهٌبسضجّاهل
اهضالكج يً خالل اؿخيبدُب ؿوٓ اهتضّد ّاهخػّٖر فٕ يسبل خظيٖى ضفراح ّيبنٌٖبح 

 .اهضالكج، ّٖظـة يضبنبث ُذٍ اهخلٌٖج يً كتل اهيٌبفشًٖ

 

  إينبٌٍج اهٌلل(Transferability) : بفشًٖ فٕ سيؾ اهيّارد ٌكدرث اهي اهٓخضٖر
يذاًل يً اهظـة يضبنبث اهؼرّف اهتٖئٖج .  ّاهلدراح اهالزيج هيشبٌدث اهخضدٔ اهخٌبفشٕ

 .ّاهيٌبخٖج اهالزيج هزراؿج اهضبٔ اهشبئدث فٕ اهٌِد ّشٖالً

 

  إينبٌٍج اهخلوٍد(Reliability) : كدرث اهيٌبفشًٖ ؿوٓ اشخخداى اهيّارد ّاهلدراح ُّٕ
ال تد يً االؿخراف تإً اهٌسبش ٖـنس خّهٖفج يـٌٖج يً . ش اهيٌبفشًٖاهيلودث هيضبنبث ٌسب

اهيّارد ّاهلدراح اهيويّشج ّغٖر اهيويّشج اهخٕ نذٖرًا يب ٖخـذر خلوٖدُب ّيغبُبخِب يً 
 .كتل اهيٌبفشًٖ
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يّارد ّكدراح اهيٌضإث يً خالل يٌؼّر االشخدايج اهذٔ ٖؼِر فٕ اهضنل  ؿًّٖينً اهخـتٖر 
بهيّارد ف ،"يرخفؾ"ّ " يٌخفع"اهضنل تإً اشخدايج اهيّارد خخراّش يب تًٖ  ، ضٖد ٖؼِر(2-0)

، اّ "تراءاح االخخراؽ"ذاح اهدّرث اهتػٖئج ُٕ اهيّارد اهيشخدايج ٌؼرًا هضيبٖخِب يً خالل 
اهٌػبق اهسغرافٕ، ؤّ اهـاليج اهخسبرٖج اهلّٖج، ؤّ اهيـرفج اهيٌتذلج يً ختراح اهـبيوًٖ ّذلبفج 

 .وٓ اهسبٌة اٗخر خّسد اهيّارد ذاح اهدّرث اهشرٖـج ّاهخٕ ٖشِل خلوٖدُبّؿ.  اهيٌضإث
  

 

 ( 2-4)اهشنل 

 يٌظور اشخدايج اهيورد  
 

 يٌخفطيشخوى اشخدايج اهيورد                                                 يرخفغ         
 شهل اهخلوٍد                       ضؼة اهخلوٍد      

 اهيوارد ذاح اهدورث اهشرٍؼج  اهيوارد ذاح اهدورث اهيخوشطج  رد ذاح اهدورث اهتطٍئجاهيوا
 ضيبٖج كّٖج   اٌخبر ٌيػٕ تنيٖبح نتٖرث   شِّهج اهخلوٖد 
 تراءث اخخراؽ   اكخظبدٖبح اهضسى   خلّى ؿوٓ ؤشبس فنرث 
 ؿاليج خسبرٖج   ؿيوٖبح يـلدث   ٌّٕاهّاهنيبً : ضرنج ش 
 (0يبم )يبنٌٖج : سٖوٖح   يٌٖٕ فبً: نراٖزهر   

 
Source: J. R. Williams, “How Sustainable Is Your Competitive Advantage?”, California Management 

Review (Spring 1992, Vol. 34, No. 3, p33). 

 
 
 :اهيٍزث اهخٌبفشٍجخحلٍق اهؼالكج تًٍ رأس اهيبل اهفنرً و. 8

 

ّكد زادح .  شّاء فٕ تٖئج اهـيل اهداخوٖج ؤّ اهخبرسٖج خّاسَ اهيٌؼيبح اهـدٖد يً اهخغٖراح،
ُذٍ اهخغٖراح يً اهغغّػ اهيفرّغج ؿوٓ اهيٌؼيج، إلضداد اهخغٖراح اهالزيج هخّانة ُذٍ 

ّكد ؤظتص هزايًب ؿوٓ اهيٌؼيبح اهخٕ خرغة فٕ اهتلبء فٕ يسبل األؿيبل ؤً خشـٓ .  اهخضدٖبح
ؤُى اهيسبالح اهخٕ ٖينً ؤً خضلق اهيٌؼيج يً  ّيً  .سبُدث هخضلٖق تـع اهيزاٖب اهخٌبفشٖج

خالهِب يٖزث خٌبفشٖج، ُٕ يّاردُب اهتضرٖج ّاهخٕ خـختر يً ؤُى يّارد اهيٌؼيج، ّٖـٌٕ خضلٖق 
نذر يِبرث ّنفبءث، يٖزث خٌبفشٖج يً خالل اهيّارد اهتضرٖج، ؤً خنًّ ُذٍ اهيّارد اهتضرٖج، ؤ

 (.0، ط0222ضشً، )، ّاهخزايًب ّكدرث، ّيـرفج
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، ّنبً هِب ج فٕ اهؼِّر فٕ ؤّاخر اهشتـٌٖٖبحتدؤح اهٌؼرث هويّارد اهتضرٖج نيّسّداح كّٖي
دّرُب فٕ اتراز ؤُيٖج االشخذيبر فٕ ُذٍ اهيّارد هخضلٖق يٖزث خٌبفشٖج هويٌؼيج، اذ رؤْ اهـدٖد 

ٌبفشٖج خٖسٖبح اهيٖزث اهخيً اهتبضذًٖ ؤً ُذا االشخذيبر ٖسة ؤً ٖـػٓ األّهّٖج األّهٓ فٕ اشخرا
ّفٕ اهذيبٌٌٖٖبح ّتداٖج اهخشـٌٖٖبح، خّسَ االُخيبى اهتضذٕ ٌضّ اهخرنٖز ؿوٓ ؤُيٖج خوق هويٌؼيج، 

اهيـرفج ّدّر اهيّارد اهتضرٖج فٕ ذهم نإشبس هخضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج هويٌؼيج، ّفٕ يٌخظف 
ٖق خِب نإشبس هخضلاهخشـٌٖٖبح خزاٖد االُخيبى تبهيّارد اهتضرٖج اهيخيٖزث ّخػّٖر يِبراخِب ّكدرا

 (.120، ط0222اهرتبتـج، )يٖزث خٌبفشٖج يخّاظوج هويٌؼيج 
 

 :يً خالل اشخـراعّخضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج رؤس اهيبل اهفنرٔ  شٖخى خّغٖص اهـالكج تًٖ
 اهٌؼرٖج اهيـخيدث ؿوٓ اهيّارد. 
  اػبر ؿيل(VRIO) هخضوٖل اهيّارد. 
 خػّر يفِّى اهنفبءاح. 

 
 

 (Resource-Based Theory)ث ػوي اهيوارد اهٌظرٍج اهيؼخيد 1.8
 

فيٕ ٌػيبق   ( Resource-Based View)ؤّ يب ٖـرف نذهم تيبهرئٖج اهيـخيدث ؿوٓ اهيّارد 
ٕ رٖجّخخضدد اهيٖزث اهخٌبفشٖج ّفلًب هِذٍ اهٌؼ.  اإلدارث اإلشخراخٖسٖج اهييّارد  : ، يً خالل يب ٖوي

، ّاهيّسيّداح غٖير اهيرئٖيج    خنٌّهّسٖج، ّاهلدراح اههخٌؼٖيٖجاهيخيٖزث، اهلدراح ّاهنفبءاح ا
، ّفٕ اهليدراح اهيضّرٖيج اهيرختػيج    يِبراح ّاهختراح هويّارد اهتضرٖجاهيخيذوج تبهيـرفج ّاه

خـػٕ ُذٍ اهٌؼرٖج اُخيبييًب   ّ.  هلٖىتبهيِبراح ّاهيـرفج ّاهخنٌّهّسٖب ّاإلدارث ّاالخسبُبح ّا
، فِٕ خيرْ ؤً  بس هخضلٖق يٖزث خٌبفشٖج هِبج نإشنتٖرًا هويّارد ّاهلدراح اهيخّافرث هدْ اهيٌؼي

يخؾ تيسيّؿج ييً  خخ اشخراخٖسٖجخضلٖق يٖزث خٌبفشٖج هويٌؼيج خخّكف ؿوٓ يدْ ايخالنِب يّارد 
 & Carmeli)   ٍ اهييّارد اح اهيٌؼيج تبشخخداى ُيذ ، ّنذهم ؿوٓ كدراهخظبئط ّ اهضرّػ

Cohen, 2005, p2). 
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 :هخحوٍل اهيوارد  (VRIO)إطبر ػيل 2.8
 

هخضوٖل نل يّرد يً يّارد اهيٌضإث اهرئٖشٖج يً  (VRIO) اػبر ؿيل (Barney)" تبرٌٕ" كدى
 .J. B) يً خالل ايخالنَ هوخظبئط اهخبهٖجّذهم    اهخٌبفشٖج  خضلٖق اهيٖزث  ُيخَ فٕ ضٖد يشب

Barney, 2003, pp159-172): 
 اهلٍيج (Value) :؟ُل ٖغٖف كٖيج هوزتبئً ّّٖفر اهيٖزث اهخٌبفشٖج 

 اهٌدرث (Rareness) :ُل ٖيخوم اهيٌبفشًٖ يذوَ؟ 

 اهلبتوٍج هوخلوٍد (Imitability):  ُل خنوفج خلوٖدٍ يرخفـج؟ 

  اهخٌظٍى(Organization): ُل ٌُبم   ُل ٖخٖص خٌؼٖى اهيٌضإث اشخغالل ُذا اهيّرد؟
 تدائل يخبضج هِذا اهيّرد؟

 

 

 تبهٌشتج هيّرد يـًٖ فبً  VRIOل غيً اػبر ؿي  ؿوٓ خوم األشئوج" تٌـى"فٕ ضبهج االسبتج 
ٖشبُى .  (Distinctive Competency)ٌلػج كّث ّكدرث ييٖزث هويٌضإث  شٖـنس ذهم اهيّرد

ؤٔ ؿٌبظر  –اشخراخٖسٖج ى يدْ ؤُيٖج ُذٍ اهيّارد فٕ اهخإند يً نٌِّب خيذل ؿّايل داخوٖج ٖخلٖ
ٖبى تذهم يً خالل يلبرٌج ّٖينً اهل.  اهلّث ّاهغـف اهخٕ خشبؿد فٕ خضدٖد يشخلتل اهيٌضإث

( 0)األداء اهيبغٕ هويٌضإث، ( 1)اهيلبٖٖس اهخبظج تِذٍ اهيّارد يؾ اهيلبٖٖس اهخبظج تنل يً 
ّٖـد اهيّرد ؿٌظرًا اشخراخٖسًٖب ّٖسة .  اهظٌبؿج ننليخّشػ ( 0)اهيٌبفشًٖ اهرئٖشًٖ هويٌضإث، 

الفَ تدرسج يويّشج ؿً اهيبغٕ اخخبذ اهلراراح االشخراخسٖج فٕ ضبهج اخخ دؤخذٍ فٕ اهضشتبً ؿٌ
 .(Hunger & Waeelen, 2006, p106)ً اهيٌبفشًٖ ؤّ ؿً يخّشػ اهظٌبؿج اّ ؿ

 
ّٖدؿى ُذٍ اهٌؼرٖج فٕ خضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج تـع اهرئْ اهخٕ ؼِرح فٕ اػبرُب ّيً 

ث اهخٕ خضٖر ؤً اهيٖز"  Capabilities- Based View"ؤترزُب اهرئٖج اهيـخيدث ؿوٓ اهلدراح 
 :(010، ط0221ُل ّسٌّز، )ة اهخٌبفشٖج هويٌؼيج خخػو

 
 ّخضيل اهيّارد اهيبهٖج، ّاهػتٖـٖج، ّاهتضرٖج، ّاهيبدٖج : يّارد يخفردث ذاح كٖيج ؿبهٖج

 .اهخٕ ٖسة ؤً خنًّ يخفردث ّيخيٖزثّاهيـٌّٖج 

  خٌشٖق يّاردُب  فّٕخخـوق تيِبرث اهيٌؼيج : اح يخفردث ؿوٓ ادارث ُذٍ اهيّاردكدر
 .ّشٖبشبخِب فٕ ادارث يّاردُب اهداخوٖج الشٖيب يّاردُب اهتضرٖج ،خدايِبّاشخ
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تإً اهيدراء فٕ اهضرنبح اهخٕ خٌخيٕ اهٓ اهظف األّل ( 0-2)ّٖخغص يً خالل اهضنل 
ضٖد ؤً اهيّارد اهيخبضج ال خٌػتق ؿوِٖب ؤٔ كبؿدث يً اهلّاؿد األرتـج  ًب،ظـت ًبّٖاسًِّ يّكف

ّتبهخبهٕ ٖخـذر خٌيٖج ؤٔ ٌّؽ يً ؤٌّاؽ اهيزاٖب اهخٌبفشٖج شّاء  ،(VRIO)فٕ اػبر ؿيل ٌيّذر 
فبهيّارد اهيخبضج خسـل يً اهظـة اكخٌبط اهفرط اهتٖئٖج ؤّ   .ّ اهتـٖدؤؿوٓ اهيدْ اهلرٖة 

تٌٖيب خخيؾ اهضرنبح فٕ اهظفًٖ اهذبٌٕ ّاهذبهد تيّارد ّكدراح كٖيج .  خلوٖل ؤذر اهخِدٖداح اهتٖئٖج
شِل خلوٖدُب يً كتل اهيٌبفشًٖ اّ اٖسبد تدائل هِب يً كتل اهيشخِونًٖ، ٌُب كد ّهنً يً اه ،ٌّبدرث

ؤيب .  خخينً اهيٌضإث يً خضلٖق ٌّؽ يً اهضٖبد اهخٌبفشٕ اّ خضلٖق يٖزث خٌبفشٖج يئكخج ؤّ يرضوٖج
اهيٌضأح اهخٕ خٌخيٕ اهٓ اهظف اهراتؾ فخٌػتق ؿوٓ يّاردُب اهلّاؿد األرتـج ُّٕ خخيخؾ تيزاٖب 

 (.112، ط 0229اهـبرف، )ٖج يشخدايج خٌبفش
 

 (3-4)شنل 
 يً حٍد االشخدايج واهيغزى اهخٌبفشٌ (VRIO)إطبر خحوٍل اهيوارد 

 ........:هل اهيورد أو اهلدرث 
 اهيغزى اهخٌبفشٌ ال ٍوجد هه تدائل ضؼة اهخلوٍد ٌبدر ذو كٍيج

 ال ٖـد يٖزث خٌبفشٖج ال ال ال ال
 ضٖبد خٌبفشٕ ال ال ال ٌـى
 يٖزث خٌبفشٖج يئكخج ال ال ٌـى ىٌـ

 يٖزث خٌبفشٖج يشخدايج ٌـى ٌـى ٌـى ٌـى
 .، اإلشنٌدرٖج، اهدار اهسبيـٖج110، طى0229، "اهيفبُٖى ّاهضبالح"اإلدارث االشخراخٖسٖج  ،ٌبدٖج اهـبرف :اهيظدر

 
 
 :اهيحورٍجيفهوى اهنفبءاح  3.8
 

يٌؼيبح ؿوٓ اهخٌبفس خرختػ تيدْ ٌسبش خضٖر يـؼى اهدراشبح فٕ يسبل األؿيبل اهٓ ؤً كدرث اه
اهٓ اهفرط اهيشخلتوٖج ّهٖس ؤؿيبهِب فٕ اهيشخلتل ُّّ ؤير يرًُّ تبهػرق اهشرٖـج هوّظّل 

 Core"اهضبهٖج، ّخخسشد اهػرٖلج اهشرٖـج فٖيب ٖـرف تيبهنفبءاح اهيضّرٖج اهفرط 
Competencies"،  ّاهنفبءاح اهيخيٖزث "ؤ"Competencies Distinctiveاهلدراح "ّ ، ؤ

خرنٖتج ؤّ يسيّؿج يً ) ، اهخٕ ٖينً خـرٖفِب تإٌِب Distinctive capabilities" اهيخيٖزث
اهيِبراح اهفبركج، ّاألظّل اهيويّشج ؤّ غٖر اهيويّشج ذاح اهػبتؾ اهخبط، ّاهخنٌّهّسٖب فبئلج 
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لٖق يٖزث ، اهخٕ خضنل ضسر األشبس هوخٌبفس ّخض"اهخظرفبح اهيٌخؼيج" اهيشخّْ، ّاهرّخٌٖٖبح 
 (.00، ط1991خوٖل، )( خٌبفشٖج يخّاظوج

 
" Organizational Competencies"ّفٕ ُذا اهشٖبق، خى ػرش يفِّى اهنفبءاح اهخٌؼٖيٖج 

ؤُيٖج يّارد اهيٌؼيج ّكدراخِب ّدّرُب فٕ اخخٖبر ّخػتٖق ّخػّٖر  ّٖٓئند األخٖر ؿو
، ّؿيوٖبح، ّخنٌّهّسٖب، اشخراخٖسٖبخِب، نيب ٖخغيً سيٖؾ يّسّداح اهيٌؼيج يً يِبراح

ّكد اٌتذلح ؤُيٖج ُذا اهيفِّى يً خالل يب خى   .ّيـرفج، ّاهـالكبح تًٖ األفراد ّاهسيبؿبح
اهخٕ خرْ ؤً اهيٌؼيج يسيّؿج يً اهيّارد  ،ػرضَ فٕ ؤدتٖبح اهٌؼرٖج اهيـخيدث ؿوٓ اهيّارد

اهنفبءاح يٖزث خٌبفشٖج ّضخٓ خضلق ُذٍ  .ّاهلدراح اهخٕ خـختر يظدرًا يِيًب هويٖزث اهخٌبفشٖج
 :(Barney, 1991, P101) يخّاظوج ٖسة ؤً خخيخؾ تضرػًٖ ُيب

 
 ً ، يً ؤسل انخضبف ّاشخغالل اهفرط ّخسٌة ُذٍ اهنفبءاح ٖسة ؤً خنًّ كّٖيج ؤ

 .اهخِدٖداح فٕ اهتٖئج اهيٌبفشج، ّاهخيٖز ؿً اهيٌبفشًٖ

 ًّاهيٌبفشج خيخوم يذل ٕ اهتٖئج فرٖدث ّؤً ؿددًا كوٖاًل يً اهيٌؼيبح ف ُذٍ اهنفبءاح ؤً خن
 .ُذٍ اهنفبءاح

 
ّشبؿدح ؤٖغًب ؿوٓ  ارد فٕ ػرش اهنفبءاح اهخٌؼٖيٖجشبؿدح اهٌؼرٖج اهيـخيدث ؿوٓ اهيّّهلد 

ّتٌبء  تخوق اهيـرفجءاح، ّاهذٔ ٖـػٕ اُخيبيًب نتٖرًا ػرش اػبر يِى هيب  ٖشيٓ يٌؼّر اهنفب
خٕ هويّارد اهتضرٖج دّر يِى فِٖب، األير اهذٔ ؤترز اهـيوٖبح اهخـوٖيٖج هخضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج اه

ؤُيٖج نترْ هويّارد اهتضرٖج فٕ خوق يٖزث خٌبفشٖج يخّاظوج هويٌؼيج، ُّذا يب ّسَ االُخيبى 
، اهخٕ خـخيد اشخراخٖسٖبخِب "Competencies Development"ٌضّ ؿيوٖج خػّٖر اهنفبءاح 

ّيـبرف خشخخدى هخػّٖر اهيخرسبح  تضنل نتٖر ؿوٓ األفراد ّيب ٖيخونٌَّ يً يِبراح
ّتذهم ؤدْ اهخرنٖز ؿوٓ األفراد ّدّرُى فٕ خوق اهيـرفج . ّاالشخسبتج اهشرٖـج ّاهيرٌج هوـيالء

 Core- Competency"ّاؿختبرُى يّردًا اشخراخٖسًٖب ّفلًب هورئٖج اهيـخيدث ؿوٓ اهنفبءاح 

Perspective  "يّارد اهتضرٖج اهٌبدرث هاهٓ سـل يـػٖبح اهيٌبفشج خخػّر هخظتص ضّل ا
 . (Bartlett & Sumantra, 2002, p17) ّاهيخيٖزث

 



 79 

 Resource- Competency"اهنفبءاح / ٌّٖشسى ُذا يؾ يب ػرضَ يدخل اهيّارد

Perspective " َاهذٔ ٖـختر يً اهيداخل اهٌؼرٖج اهخٕ ؼِرح هيضبّهج خفشٖر يب اهذٔ خضخبس
ارث اهيّارد اهتضرٖج ٌضّ اهٌؼرث اإلشخراخٖسٖج يً ؤسل اهيٌؼيج هوخضّل يً اهٌؼرث اهخلوٖدٖج إلد

ارد خضلٖق يٖزث خٌبفشٖج يخّاظوج هويٌؼيج، اذ ٖلّى ُذا اهيدخل ؿوٓ فنرث رئٖشٖج يئداُب ؤً اهيّ
خضنل ؤشبشًب هويٖزث اهخٌبفشٖج اهيخّاظوج ؿوٓ اؿختبر ؤً   ،اهتضرٖج اهٌبدرث، ّاهلٖيج، ّغٖرُب

ط ٖينً ؤً خزٖد يً كدرث اهيٌؼيج ؿوٓ خضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج اهيّارد اهتضرٖج ّتِذٍ اهخظبئ
هِب، نيب خشبؿد اهيٌؼيج ؿوٓ خػّٖر اهنفبءاح ّاهلدراح يً خالل اتداؿبخِب، اغبفًج اهٓ خضسٖؾ 

اهنفبءاح ؿوٓ غرّرث / ّتذهم ٖئند يدخل اإلينبٌبح.  هـيل اهلبئيج ؿوٓ اهخـوى اهخٌؼٖيٕتٖئج ا
، ، ّاهيـرفج، ّاألظّل، ّاإلينبٌبحً اهيّارد اهخٕ خضيل اهيـوّيبحايخالم اهيٌؼيج هيسيّؿج ي

ّاهـيوٖبح اهخٌؼٖيٖج اهخٕ ٖخى خضّٖوِب اهٓ كدراح ّنفبءاح يضّرٖج ّاهخٕ خيذل يظدرًا يِيًب 
 (.2، ط0220ؿتٖداح، )ق يٖزث خٌبفشٖج يخّاظوج هويٌؼيج هخضلٖ

 
 

لٍق اهيٍزث هخح اهيبل اهفنرًػوي رأس  (VRIO)خطتٍق اطبر ػيل  4.8
 :اهخٌبفشٍج

 

نيظدر  رؤس اهيبل اهفنرٔاشِبيًب نتٖرًا فٕ اتراز  هلد ؤشِيح اهٌؼرٖج اهيـخيدث ؿوٓ اهيّارد
ّذهم ٌؼرًا هيب خيخونَ ُذٍ اهيّارد يً يِبراح ّيـبرف  ،يِى هخضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج هويٌؼيج

اهسُّرٔ ضّل ؤُيٖج  اغبفًج اهٓ ػرضِب ر اهزيً ّخضّهِب اهٓ يخرسبح يضددث،خضنوِب ؿت
فٕ خضلٖق يٖزث خٌبفشٖج هويٌؼيج اذ ؤٌِب خيذل األشبس هوـدٖد يً اهيّارد  اهيويّشج اهيّارد غٖر

، ّظـتج اهخلوٖد، ّذاح هيٌؼيج، ّاهخٕ ٖسة ؤً خنًّ ٌبدرثاألخرْ ّاهلدراح اهخٕ خيخونِب ا
 .ّؤً ٖنًّ ٌُبم اشخغالل سٖد هخوم اهيّارد يً كتل اإلدارث ،كٖيج

 
 :اهيخيٍز رأس اهيبل اهتشرً: أواًل

اً خضلٖق اهخيٖز فٕ ؤداء اهيٌؼيبح اهيـبظرث ال ٖشخٌد اهٓ يسرد ايخالنِب هويّارد اهػتٖـٖج 
ّاهيبهٖج ّاهخنٌّهّسٖج فضشة، ّاٌيب ٖشخٌد تبهدرسج األّهٓ اهٓ كدرخِب ؿوٓ خّفٖر نفبءاح تضرٖج 

اهيظدر اهضلٖلٕ هخنًّٖ اهلدراح اهخٌبفشٖج اً .  هِب اهلدرث ؿوٓ خـؼٖى االشخفبدث يً خوم اهيّارد
ّاشخيرارُب ُّ اهنفبءاح اهتضرٖج اهخٕ ٖترز دّرُب نـٌظر يً ؤُى ؿٌبظر اهيٖزث اهخٌبفشٖج 
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هويٌؼيج، ألً يب ٖخبش هويٌؼيج يً يّارد يبدٖج ّيبهٖج ّيـوّيبخٖج ّاً نبٌح ضرػًب غرّرًٖب 
ًب هخنًّٖ خوم اهيٖزث، ذهم ؤٌَ ال تد يً خّفر هخضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج اال ؤٌِب هٖشح ضرػًب نبفٖ

 (.20، ط0221اهشويٕ، )اهنفبءاح اهتضرٖج تبؿختبرُب يظدر اهفنر ّاالتخنبر ّاالتداؽ 
ّؿوٓ اهرغى يً ُذٍ األُيٖج هويّارد اهتضرٖج، اال ؤً دّرُب فٕ خضلٖق يٖزث خٌبفشٖج هويٌؼيج 

اهخ ، ...تٌفس ضرّػ اهٌدرث، ّظـّتج اهخلوٖد،ٖخّكف ؿوٓ يدْ اؿختبرُب يّردًا اشخراخٖسًٖب ٖخيخؾ 
اهخٕ خخيخؾ تِب اهيّارد االشخراخٖسٖج األخرْ فٕ اهيٌؼيج، ُّذا يب ٖسـل يً اهظـّتج اهضظّل 

ُل ٖينً ؤً خيخوم : " ؿوٓ ٌفس اهٌخبئز يً يّارد يخخوفج، ييب ٖدفـٌب اهٓ اهخشبئل اهخبهٕ 
 ."اهيّارد اهتضرٖج يذل خوم اهضرّػ ؟ 

 
 

ـختر اهنفبءاح اهتضرٖج يّردًا اشخراخٖسًٖب يشئّاًل ؿً خوق اهيٖزث اهخٌبفشٖج ٖسة ؤً ّهنٕ خ
 (:2، ط0222، ٖضغٖج)خخظف تٌفس اهخظبئط اهخٕ خخيٖز تِب اهيّارد االشخراخٖسٖج ُّٕ 

 
 يشبُيج اهنفبءاح اهتضرٖج فٕ خوق اهلٖيج هويٌؼيج. 
 ؤّ  خونَ اهيٌبفشًّ اهضبهًّٖؤً خنًّ ُذٍ اهنفبءاح ٌبدرث ؤّ فرٖدث ؤّ ييٖزث ؿيب ٖي

 .اهيضخيوًّ، ؤٔ ؤٌِب غٖر يخبضج هويٌبفشًٖ ّال ٖينٌِى اهضظّل ؿوٓ يذوِب
 ٌٓؤٌَ ٖظـة ؿوٓ اهيٌبفشًٖ اهذًٖ ال  ٖسة ؤً خنًّ ُذٍ اهنفبءاح غٖر كبتوج هوخلوٖد تيـ

 .ٖيخونٌِّب خلوٖدُب شّاء تبهخدرٖة ؤّ اهخإُٖل
 ِب فٕ اػبر االشخراخٖسٖج اهيـخيدث، اذ ؤٌَ ٖظـة ؿدى اينبٌٖج اشختداهِب تيّرد ييبذل ه

 .اشخيرار اهيٖزث اهخٌبفشٖج فٕ ضبهج ختدٖل اهنفبءاح اهتضرٖج اهخٕ شبُيح فٕ خولِب
 
اهٓ كبتوٖج خيخؾ اهيّارد اهتضرٖج تيسيّؿج يً اهضرّػ اهخٕ خئُوِب  (2-2)ٖضٖر اهضنل ركى ّ

، ّؿوٓ فٕ خضلٖق يٖزث خٌبفشٖج هويٌؼيج ًاألً خظتص يّردًا اشخراخٖسًٖب يِيًب ٖوـة دّرًا نتٖر
 :(Olalla, 1999, P85)ضّ  اهخبهٕ اهٌ
 
 اهٌدرث "Scarce " :ّ غٖرُب ّاهخٕ ال ؤٔ ٌدرث كدراح اهيّارد اهتضرٖج ّيِبراخِب ّيـبرفِب

 . خخّافر هدْ اهيٌبفشًٖ
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  اهلٍيج"Valuable " : يج ّخلدٖى اهخديبح ذاح اهلٖؤٔ ؤً هِب دّر فٕ اٌخبر اهيخرسبح
 . وـيالءه

 

  ضؼتج اهخلوٍد"Difficult to Imitate " : ذهم ألً ؿيل اهفرد ّاٌسبزٍ ال ٖرختػ فلػ
خلوٖدُب تشِّهج يً كتل تيـرفخَ ّاٌيب تضخظٖخَ ّدّافـَ ّيشخّْ رغبٍ ّاهخٕ ال ٖينً 

 . اهيّارد اهتضرٖج فٕ خوم اهيٌؼيبح، ّٖـخيد نذهم ؿوٓ شٖبشبح ادارث اهيٌبفشًٖ

 

 شختدال غٍر كبتوج هال"None replaceable " :ّل ؿوٓ ٌفس تيـٌٓ ؤٌَ يً اهظـة اهضظ
 .اهٌخبئز يً يّارد ؤخرْ

 
 (4-4)شنل ركى 

 خضبئص اهيوارد اهتشرٍج هخحلٍق اهيٍزث اهخٌبفشٍج هويٌظيج
 
 

   اهٌدرث  

   اهلٍيج  

 خضبئص اهيوارد اهتشرٍج  ضؼتج اهخلوٍد  اهيٖزث اهخٌبفشٖج

   تدالغٍر كبتوج هالشخ  

     

 
Source: Olalla, Marta Fossas , " The Resource- Based Theory And Human Resources ", International 

Advances In Economic Research,Vol.5, 1999.   P85. 

 

 

 :رأس اهيبل اههٍنوٌ اهيخيٍز: ذبًٌٍب
هخٕ ختلٓ فٕ دائرث اهيٌؼيج اً رؤس اهيبل اهِٖنوٕ هويٌؼيج ٖـتر ؿً اهيّسّداح اهيـرفٖج ا

ؿٌديب ال ٖئخذ اهـٌظر اهتضرٔ تـًٖ االؿختبر، ّضخٓ ٖخشٌٓ هويٌؼيج خضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج 
ؿيوٖج خٌيّٖج ضبيوج يخنبيوج ّيشخدايج هنل ُذٍ  ؿوٓ ّرفؾ كٖيخِب اهشّكٖج، ٖسة ؤً خـخيد

ؤشِل ّؤدق يً ضظر ّتٌفس اهيشخّْ يً االُخيبى، ألً ضظر كٖيخِب فٕ اػبر نيٕ ، اهـٌبظر
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ّخضدٖد كٖيج اهـٌظر اهتضرٔ، نيب ؤٌِب خـختر دؿبيج ؤشبشٖج هٌضبػ اهـٌظر اهتضرٔ اهخبتؾ 
 (.111، ط 0222ٌّٔ، )هويٌؼيج 

 
ّٖينً هويٌؼيج اً خيخوم رؤس يبل ُٖنوٕ يخيٖز يً خالل خضسٖؾ ّخػّٖر كدراح اإلتداؽ 

سٖخِى فٕ يخخوف اهيٖبدًٖ، يً خالل ّاهيضبرنج هدْ األفراد ٌّضر اهيـرفج هغرع خـيٖق اٌخب
خنذٖف األٌضػج ّخػّٖر اهتٌٓ اهخضخٖج ّخنٖٖفِب تيب خلخغَٖ يخغٖراح اهتٖئج اهداخوٖج ّاهخبرسٖج 

اكخٌبء ؤضدد ٌؼى اهيـوّيبح ّاهتريسٖبح ّكّاؿد اهتٖبٌبح، اغبفج اهٓ : هويٌؼيج ّيً ؤيذوج ذهم
د يِيب نبٌح يّاكـِى اهخٌؼٖيٖج ؿوٓ اهتذل اؿخيبد اهِٖنل اهخٌؼٖيٕ اهيٌبشة اهذٔ ٖضسؾ األفرا

 .ؤنذر ّاشخغالل نل اهيـبرف اهؼبُرث يٌِب ّاهغيٌٖج االشخغالل األيذل
 

 
 :رأس يبل اهؼالكبح اهيخيٍز: ذبهذًب

ٌلػج االٌػالق ً خرتػ اهيٌؼيج تـيالئِب ّيّردِٖب، ضٖد ؤُّّ ٖـنس يدْ كّث اهـالكج اهخٕ 
، ُّٕ ٌلػج اهّظّل ؤٖغًب ؿوٓ اؿختبر ؤً اهيضبفؼج ؿوٓ (ئًاهزتب)ألٔ يٌؼيج دائيًب ُٕ اهشّق 

األشّاق اّ دخّل اشّاق سدٖدث اّ انخشبة ضظط شّكٖج اغبفٖج ّاهضظّل ؿوٓ ؿيالء 
نل ُذٍ ؤُداف خشـٓ اهيٌؼيج اهٓ خضلٖلِب، ّهً ...خوتٖج ضبسبح اهيشخِونًٖ ّ ييٖزًٖ ّؤّفٖبء 

ّاهتضّد ّاهييبرشبح اهخشّٖلٖج اهسبدث ّاهفـبهج، ٖخشٌٓ هِب ذهم اال يً خالل اهدراشبح اهشّكٖج 
، ّخضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج هِب ّاهخٕ يِيب نوفح فبً ؿّائدُب يغيٌّج ّاٖسبتٖج ؿوٓ كٖيج اهيٌؼيج

ّٖينً اهلّل ؤٌَ فٕ تـع األضٖبً ٖخى كٖبس ضسى ّكّث يٌؼيج يـٌٖج اشخٌبدًا اهٓ ضسى ؿيالئِب 
 (.0222ّكذاٖفج، توٌّبس ) ِبّيدْ ّفبئِى ّارختبػِى ت

 
ّخضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج ؿوٓ ضنل ٌؼبى، تًٖ رؤس اهيبل اهفنرٔ  اهـالكج خظّٖرّٖينً هوتبضد 

، تضٖد خنًّ ينٌّبح رؤس اهيبل اهفنرٔ ُٕ يدخالح ُذا (2-2)ركى  اهضنلضشة يب ّٖغضَ 
اهلٖيج، )(VRIO)اهٌؼبى، ؤيب اهيـبهسج اهخٕ خخى ؿوٓ ُذٍ اهيدخالح فخخيذل تخػتٖق اػبر ؿيل 

ؿوٓ ينٌّبح رؤس اهيبل اهفنرٔ، ؤيب يخرسبح   (اهٌدرث، ظـّتج اهخلوٖد، االشخغالل األيذل
اهٌؼبى فخخيذل تبيخالم اهيئششج هرؤس يبل فنرٔ اشخراخٖسٕ يخيٖز ٖضخيل ؿوٓ ينٌّبخَ اهيخيٖزث 

 ّنٌخٖسج هضٖبزث خوم  .اهـالكبحّرؤس يبل  ِٖنوٕتضرٔ ّرؤس اهيبل اهيً رؤس اهيبل اه
فبً اهيئششج خخينً يً خضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج يخيذوج  ،اهينٌّبح اهيخيٖزث هرؤس اهيبل اهفنرٔ

 .تبهسّدث اهيخفّكج ّاالتداؽ اهيخفّق ّاهنفبءث اهيخفّكج ّاالشخسبتج اهيخفّكج
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 (5-4)شنل ركى 
 (VRIO)اهؼالكج تًٍ رأس اهيبل اهفنرً وخحلٍق اهيٍزث اهخٌبفشٍج تبشخخداى اطبر ػيل 

 

 
 .تخظرف يً خالل اهيراسـبح األدتٖج اهشبتلج اهتبضدخظيٖى يً : اهيظدر

 
 
 

 رأس اهيبل اهفنرً
 رؤس يبل اهـالكبح رؤس اهيبل اهِٖنوٕ          رؤس اهيبل اهتضرٔ

      

 ؟....هل اهيورد ( VRIO)إطبر ػيل 
 سٖد؟يً اإلدارث تضنل ٖخى اشخغالهَ  ظـة اهخلوٖد؟ ٌبدر؟ ذّ كٖيج؟

      

  رأس يبل فنرً اشخراخٍجٌ 

     

 رأس يبل ػالكبح يخيٍز  هٍنوٌ يخيٍزرأس يبل   رأس يبل تشرً يخيٍز

اتداؽ، ؤفنبر سدٖدث، يِبراح 
ّكدراح سُّرٖج، خترث فٕ 

فرق يسبل اهخخظط، 
 .اهـيل

ٌؼى يـوّيبح يخػّرث، كّاؿد  
شٖبشبح ، تٖبٌبح يضدذَ

ّاسراءح خدؿى اإلتداؽ، ُٖنل 
 .خٌؼٖيٕ يرً

ؿالكبح اشخراخٖسٖج ييٖزث يؾ  
 .اهزتبئً ّاهيّردًٖ

     

 ٍزث اهخٌبفشٍجاهي
 االشخسبتج اهيخفّكج اإلتداؽ اهيخفّق اهنفبءث اهيخفّكج اهسّدث اهيخفّكج

ت
ال
خ
مد
ال
 

ل
غي
ش
لت
 ا

ت
ــا
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 اهفصـل اهخـبيس
 

 جوال –ٌبذة عً شرنت االجصبالث اهخووٌت اهفوسطٌٌٌت 
 

 

 ٌظرة عبيت عوى سوق اههبجف اهخووي فً اهعبهى 

 ًٌكطبع االجصبالث فً فوسط 

 ًٌٌظرة عبيت عوى سوق اههبجف اهيجٌلل فً فوسط 

 ٌبذٍ عً شرنت االجصبالث اهخووٌت اهفوسطٌٌٌت جوال 
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 :يلديت
 

ِٖؽف ُؾت تهفنل إهٓ رَؿٖف تهلثؿا حٌيؿخ ٍثيد ًٍ قّق تهِثرف تهيرٌلل فٕ فوقىًٖ ّٖرٌثّل 
ّهِؾت تهغؿه فلؽ رى رلقٖى ُؾت , حثهرفنٖل تهيلغل تهؼؤّ تألّل فٕ فوقىًٖ لؿند ضّتل

ٌيؿخ ٍثيد ٍوٓ قّق تهِثرف تهيرٌلل فٕ تهَثهى, كىثً : تهفنل إهٓ أؿحَد يحثعز ُٕ
ًٖ, ٌيؿخ ٍثيد ٍوٓ قّق تهِثرف تهيرٌلل فٕ فوقىًٖ, ٌحؾٍ ًٍ لؿند تالرنثالذ فٕ فوقى

 .تالرنثالذ تهؼوّٖد تهفوقىٌٖٖد ضّتل
 

 

 فً اهعبهى اهخوويٌظرة عبيت عوى سوق اههبجف  .1
 

ييث  تهيرٌلود, تالرنثالذ لحند إهٓ حثهٌفثؾ تهعثوؿ تهّكذ فٕ تهَثهى قنثً يً %09 يً أنسؿ ٖريرٌ
رنثالذ تهؽّهٕ هإل تالرعثؽ حٖثٌثذ ّرؽل .يٌرلؿًت فٕ نل ينثًٖضَل تهِثرف تهيرٌلل 

(International Telecommunications  Union – ITU)  ٓتلرؿتنثذ ٍؽؽ أً ٍو 
  .تهيرٌلود تهسثهز تهضٖل ؼؽيثذ فٕ تلرؿتم يوًّٖ  940يٌِث يوٖثؿ, 3.5 حٌعّ د ٖلؽؿتهيرٌلو تهِّترف

 يً تهيرٌلود تالرنثالذ فٕ تاللرؿتنثذ ٍؽؽ يضيًّ تؿرفٌ فلؽ تهٌثيٖد, تهحوؽتً فٕ كًّٖث تهٌيّ َّٖؽ
 ّتهيعٖى آقٖث يٌىلد ّنثٌذ، 0909 فٕ ٌِثٖد% 35 حٌعّ لؽؿٖ يث إهٓ 2005 فٕ ٌِثٖد 35%

 599 يً أنسؿ ّعؽُيث ّتهنًٖ تهٌِؽ أوثفذ ّكؽ.  تهـٖثؽخ ُؾٍ ّؿتء تهؿةٖقٕ تهَثيل تهِثؽا

 إهٓ رلٖؿ تهرّكَثذ نثٌذ إفؿٖلٖث, ّفٕ  . 0909 ؼالل ٍثى تهيرٌلود تالرنثالذ فٕ يلرؿم يوًّٖ
 ٖلؽؿ حيث يلثؿٌد( 0909حعوّل ٌِثٖد ٍثى  %10 حٌعّ لؽؿٖ يث إهٓ رنل قّف تهرغوغل يَؽالذ أً

 فلؽ تهيرلؽيد تهحوؽتً فٕأيث   .هوٌيّ نحٖؿخ إينثٌٖثذ ٖرؿم ييث ,(ٕتهَثهي تهيقرّْ ٍوٓ %76 حٌعّ
  ـٖثؽخ يٌ تهيثوٖد, تهؼيف تهقٌّتذ ؼالل تهيرٌلود تالرنثالذ تلرؿتنثذ فٕ تهٌيّ حلؽخ رحثىأ

 نثؽؿ يٌلّؿ إهٓ ّرقرٌؽ ُؾٍ تهيَوّيثذ، 0909 2009ّ  حًٖ فٖيث قًٌّٖث %0.1 حٌقحد ُثيلٖد
 تهيَوّيثذ رنٌّهّضٖث حلأً ّأؿكثى علثةق  2010 فٕ تهَثهى حٌَّتً هالرنثالذ تهؽّهٕ تالرعثؽ ًٍ

 تهيرّقى فٕ تلرؿتم 116 إهٓ تهحوؽتً ُؾٍ فٕ قرنل تهرلحٌ يقرّٖثذ أً فَٖ ضثء ّتالرنثالذ,
 .(0909, تإلرعثؽ تهؽّهٕ هالرنثالذ) ٌقيد 100 هنل
 

 

 
 
 



86 
 

 :طًٌـبالث فً فوسـبع االجصــكطٌظرة عبيت عوى  .2
 

 فٕ تالرنثالذ كىثً ,تهيؽٌٖد حثهلؤًّ تهيًٌَّ , 2أّقوّ ترفثكٖد يً تهسثهز تهيؿفق رٌثّل

 تهّىٌٖد تهقوىد ّالٖد ,تالرنثالذ ٌٍّتً رعذ (36) تهيثؽخ أّوعذ كؽ ّ. تهفوقىٌٖٖد تألؿتوٕ

 ٌيى ّرلغٖل حٌثء فٕ تهعق تهفوقىٌٖٖد تهّىٌٖد هوقوىد ّ ,ذتالرنثال كىثً ٍوٓ تهفوقىٌٖٖد

 ّلحند القونٖد, ّ قونٖد ترنثالذ لحنثذ فِٖث حيث ,ليٌفن حلنل تألقثقٖد ّتهحٌٖد تالرنثالذ

 قّق ٍوٓ يٌَٖد إؽتؿٖد علّق إقؿتةٖل أٍىذ 2 أّقوّ ترفثكٖد ّهنً. ّؿتؽٖ ّلحند روفـًّٖ

 ّتقرؼؽتى تهؿتؽّٖٖد تهرؿؽؽتذ ىٖف تقرؼؽتى ّيؿتكحد إؽتؿخ رليل ّتهرٕ تهفوقىٌٖٖد, تالرنثالذ

 إقؿتةٖل رعرفي تإلؽتؿخ, علّق إهٓ ّحثإلوثفد  .تهنٌثٍٕ ّتهليؿ هألؿه حثهٌقحد تهسثحذ تهيؽتؿ

 فٕ " ش" تهيٌىلد فٕ تالرنثالذ قٖثقثذ ّرٌفٖؾ ّنٖثغد حثهرؼىٖى يرَولد يٌَٖد إؽتؿٖد حعلّق

 تهالـيد تهيَؽتذ إؽؼثل ٖؼوٌ أً إقؿتةٖل ىوحذ فلؽ . تهؼنّم ّضَ ٍوٓ تهغؿحٖد تهوفد

 تهيؽٌٖد تإلؽتؿخ هيّتفلد تهغؿحٖد تهوفد فٕ "ش" تهيٌىلد فٕ ّتهالقونٖد تهقونٖد هالرنثالذ
 تهفٌٖد تهوضٌد) تهيلرؿند تهفٌٖد تهوضٌد ؼالل يً تالرنثالذ إؽتؿخ رٌيٖى ّٖرى  .تإلقؿتةٖوٖد

 تهفٌٖد ّتهوضٌد, ّفوقىًٖ إقؿتةٖل ٖيسوًّ تهؾًٖ تهرلًٌٖٖ تهؼحؿتء يً ررأهف تهرٕ ,(تهيلرؿند

 تالعرٖثضثذ رـتٖؽ ؾهم فٕ حيث ٌُثم تهٌثلةد تهلوثٖث يً أٔ يَثهضد ٍوٓ تهلؽؿخ هؽِٖث تهيلرؿند

 نثفد هيَثهضد يٌريى حلنل تضريثٍثذ حَلؽ تهيلرؿند تهفٌٖد تهوضٌد ّرلّى.  هفوقىًٖ تهيقرلحوٖد

 ّكذ يً رٌلأ كؽ تهرٕ تهيوعد تهلوثٖث يً أٔ عل أضل يً تهوؿّؿخ ٌٍؽ ّنؾهم تهِثيد, تهيلثنل

تهفوقىٌٖٕ فٕ  –, حؿّرّنّل تهرَثًّ تإلقؿتةٖوٕ 0005, ترفثكٖد أّقوّ, تهيوعق تهسثهز) ٗؼؿ
 (.تهحؿتيص تإلكرنثؽٖد ّتهرٌيٖد

 

  
ّحَؽ أً نثً كىثً تالرنثالذ فٕ فوقىًٖ يونًث هوقوىد تهّىٌٖد تهفوقىٌٖٖد, ّحيّضج كؿتؿ 

ى, أنحظ ُؾت تهلىثً يً نالعٖثذ 0001رلؿًٖ سثٌٕ  03تهقوىد تهّىٌٖد تهؾٔ أنؽؿ حرثؿغ 
ج ترفثكٖد حِؾت تهؼنّم ّكَذ يً لؿند تالرنثالذ تهفوقىٌٖٖد, ُؾٍ تهلؿند أٌلةذ حيّض

ُؾٍ تالرفثكٖد تهلؿند ّأٍىذ تهقوىد تهّىٌٖد تهفوقىٌٖٖد ييسود حّـتؿخ تهحؿٖؽ ّتالرنثالذ, 
إٌلثء ّرؿنٖج ّرلغٖل نل يً تهِثرف تهسثحذ ّتهؼؤّ ّنل يث ٖرَوق حِيث يً  فٕ تهنالعٖد

رثؿٖػ تهرّكٌٖ كثحود يً  , ّٖقؿٔ يفَّل ُؾٍ تهؿؼند هيؽخ ٍلؿًٖ ٍثيًث...رضِٖـتذ فٌٖد
 Palestineّحؾهم أنحعذ لؿند تالرنثالذ تهفوقىٌٖٖد تهيقثُيد تهَثيد تهيعؽّؽخ . هورضؽٖؽ

Telecommunications Co. PLC.  تهلؿند تهفوقىٌٖٖد تألّهٓ تهيلغود هالرنثالذ تهسثحرد
ٌثهذ لؿند تهّىٌٖد يّحثٖل تهؿؼند تهسثٌٖد  0991ّفٕ أٖوّل يً ٍثى   .ّتهؼوّٖد فٕ فوقىًٖ
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ّرّفٖؿ ؼؽيثذ تهنّذ ّتهحٖثٌثذ  GSM فٕ تهقّق تهفوقىٌٖٕ إلٌلثء ّرلغٖل لحند ترنثالذ
ّٖيسل ُؾت تهرىّؿ تهيؿخ تألّهٓ تهرٕ رؽؼل فِٖث .  فٕ تالرنثالذ فٕ تهوفد تهغؿحٖد ّكىثً غـخ

نبذة عن الذ ّرنٌّهّضٖث تهيَوّيثذ, ّـتؿخ تالرنث)ثفقد ٍوٓ نٌثٍد ؿةٖقٖد فٕ فوقىًٖ تهيٌ

 (.0900قطاع اإلتصاالث، 
 
 
 فً فوسطًٌ اهخوويٌظرة عبيت عوى سوق اههبجف  .3

 

 ٖعرّٔ تهقّق تهفوقىٌٖٕ عثهًٖث ٍوٓ إسًٌٖ يً يلغوٕ تالرنثالذ تهيؿؼنًٖ, نيث َٖؿه
 يً ٍثهٖد ؽؿضد ٍوٓ ّتهؾًٖ تهلحثج فٕ تهيريسوًٖ – تهقنثً ٍؽؽ هرـتٖؽ ٌيؿًت   ضؾتحد ًثأقققّق ته

 تهيريسود هوقّق تهضؾتحد ّتهحٌٖد تهيرٌلود هالرنثالذ تهيرؽٌٕ تهيرٌلل تهِثرف تٌرلثؿ ّيَؽل  -تهرَوٖى

 .هالرنثالذ تهفوقىٌٖٖد تهقّق فٕ تهالٍحًٖ يً تسًٌٖ فٕ

 

ّقٖرى تهرَؿف ٍوٓ ىحَٖد قّق تهِثرف تهؼؤّ فٕ فوقىًٖ يً ؼالل تقرَؿته تهٌلثى   
 :تهرثهٖد

 

 
 :اهجرنٌبت اهسنبٌٌت فً فوسطًٌعدد اهسنبً و: أواًل
 

 تهيرّكٌ يً, ّ 2009تألّل نثًٌّ 31 فٕ يوًّٖ ٌقيد 3.9 إهٓ ٍيّيًث فوقىًٖ قنثً ٍؽؽ ّنل

 إهٓ ّحثإلوثفد  .0900 و 2009 تالٍّتى حًٖ %5.0 ج ٖلّؽؿ قٌّٔ حيَؽل تهٌيّ فٕ ٖقريؿ أً

ٖروظ يً ؼالل  عٖز ررضوٓ فٕ تهرؿنٖحد تهقنثٌٖد فِٖث, ضؾتحد ؽٖيّغؿتفٖد هفوقىًٖ فئً ؾهم,
 رعذ نثٌّت تهقنثً يً رلؿٖحًث 30% أً 0990 تهَثى يً تألّل نثًٌّ 31 في أنه (0-3)تهلنل 

 تهلحثج يً تهقنثٌٖد تهرؿنٖحد ّريسل  .تألّقى تهلؿق يٌىلد فٕ ٌقحد أٍوٓ ُّٕ ,ًثٍثي 19 قً

 يَؽالذ فٕ نحٖؿخ ـٖثؽتذ إهٓ رؽفٌ أً ّٖينً هوٌيّ نحٖؿخ فؿند تهقّق ٌعّ تهيّضِد
 ٍؽؽ فٕ تهيرّكٌ تهٌيّ ؾهم َّٖرحؿ, تهيرّقى إهٓ تهلؿٖج تهيؽْ ٍوٓ تهيرٌلود تٌرلثؿتهِّترف

 تهَيؿ فٕ تهقنثً رلؽى ٖـؽتؽ ّنويثتهفوقىٌٖٕ,  تالرنثالذ هقّق ضؾتحد قيد تهفوقىًٌٖٖٖ تهقنثً

 فوقىًٖ فٕ تهيرَويًٖ ٌقحد فئً ّنؾهم . تهيرٌلل هوِثرف تقرؼؽتيِى ـٖثؽخ ٖرّكٌ تهلّخ فٕ ّؽؼّهِى

 ٌقحد أً عٖز أفؿٖلٖث, ّليثل (تهَؿحٖد) تألّقى تهلؿق يٌىلد فٕ تهيرَويًٖ ٌقج أٍوٓ يً رَؽ

تأليى :, ٌلاًل 0909ًٍنٌؽّق تالقرسيثؿ تهفوقىٌٖٕ, )  %05 إهٓ رنل تهيرَويًٖ تأللؼثم
 (.0990 تهيرعؽخ, تهرلّٖى تهَثهيٕ,
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 (1-5)رقم شكم 

 

 (2001)سىت في اندول انمجاورة  11وسبت انسكان انذيه تحت عمز 

 
 .ينرج تالعنثء تأليؿٖنٕ:ٌلاًل ًٍ , 0909, لؿند يّحثٖل تهّىٌٖد, ٌلؿخ تالنررثج: تهينؽؿ

 
 

 :اهيجٌلل فً فوسطًٌ اٌجشبر اههبجفيعدل : ثبًٌٌب
 

ّّٖوظ  تألؼٖؿخ, تهقٌّتذ فٕ تهيرٌلل تهِثرف تٌرلثؿ يَؽالذ فٕ قؿَٖد حـٖثؽخ فوقىًٖ ريرَذ
 يً تؿرفٌ عٖزؿ, تالٌرلث يَؽل فٕ أوَثف سالسد يً أنسؿ ـٖثؽخ أً ٌُثم (2-5)تهلنل ؿكى 

, تهضِثـ تهيؿنـٔ هإلعنثء تهفوقىٌٖٕ) 0990 تهَثى فٕ %10 إهٓ 2005 تهَثى فٕ %01 ٌقحد
مجموعت ) 0990يلرؿم حٌِثٖد تهَثى  000990999عٖز حوغ ٍؽؽ يلرؿنٕ ضّتل  (. 0990

, فٖيث حوغ ٍؽؽ يلرؿنٕ يّحثٖل تهّىٌٖد (0909االتصاالث انفهسطينيت، انتقزيز انسنوي، 
 .(0990, ٌلؿخ تإلنررثجلؿند يّحثٖل تهّىٌٖد, )يلرؿم هٌفف تهفرؿخ  0090053

 
 فٕ تالٌرلثؿ يَؽل حلٕ فلؽ  تهيرٌلود, تهِّترف تٌرلثؿ يَؽالذ فٕ تهقؿَٖد تهـٖثؽخ يً تهؿغى ٍوّٓ

ّٖروظ  د,تهٌثلة ّتألقّتق تهيضثّؿخ تهؽّل فٕ تألؼؿْ تألقّتق يٌ حثهيلثؿٌد يٌؼفه فوقىًٖ
 حوغ تألؿؽً فٕ تهيرٌلل تهِثرف تٌرلثؿ يَؽل أً تهيسثل قحٖل ٍوٓ (3-5)تهلنل ؿكى  يً ؼالل

 فٕ فوقىًٖقّق تهِثرف تهيرٌلل ه ٌُثم تعريثهد ٌيّ ٍثهٖد ّحثهرثهٕ فئً  .0990 ٍثى فٕ 090%
 BofAML)أً يَؽالذ تهٌيّ تهقنثٌٕ يؿرفَد  عًٖ يؿ إهٓ يَؽل تالٌرلثؿ تهيٌؼفه فٕحثهٌ

Global Wireless Matrix, Q3. 2010). 
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 (2-5)شنل ركى 

 
 يعدل إٌجشبر اههبجف اهيجٌلل فً فوسطًٌ

 .2010, 7002, هضِثـ تهيؿنـٔ هإلعنثء تهفوقىٌٖٕت :تهينؽؿ
 
 
 
 (3-5) شنل ركى
 

 (9002)يعدالث اٌجشبر اههبجف اهيجٌلل فً اهدول اهٌبشئت 

 
 :ٌلاًل ًٍ, 0909, لؿند يّحثٖل تهّىٌٖد, ٌلؿخ تالنررثج: تهينؽؿ

 

BofAML Global Wireless Matrix, Q3.2010. 
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 :سوق اههبجف اهيجٌلل فً فوسطًٌ بٌٌت: ثبهثًب
 

 :ٖرنًّ قّق تهِثرف تهؼؤّ فٕ فوقىًٖ يً تهلؿنثذ تهرثهٖد
 

  تهِثرف تهيرٌلل  ٍوٓ قّق ّتهيقٖىؿ هالرنثالذ تهؼوّٖد ُّٕ تهيلغل تألّل –جوال
 .0000فٕ فوقىًٖ, ّكؽ حؽأذ ضّتل ؼؽيثرِث فٕ تهَثى 

 فٕ فوقىًٖ, ّكؽ حؽأذ  تهؼوّٖدُّٕ تهيلغل تهسثٌٕ هالرنثالذ  – اهوطٌٌت يوببٌل
 .0990ؼؽيثرِث فٕ تهَثى 

 ّحثالوثفد إهٓ ضّتل ّتهّىٌٖد يّحثٖل فئً ٌُثم أؿحَد لؿنثذ  - اهشرنبث االسرائٌوٌت
 .ٕفوقىٌٖته تهقّق ؼوّٖد إقؿتةٖوٖد غٖؿ يؿؼم هِث رَؿه يٌرضثرِث ّؼؽيثرِث فٕ

 

, 0905ّرٌيؿ تهقوىد تهّىٌٖد تهفوقىٌٖٖد فٕ إينثٌٖد رلؽٖى ؿؼند سثهسد هوِثرف تهيرٌلل فٕ تهَثى 
إال أً ُؾت قٖنًّ يؿًٌُّث حرّتفؿ تهرؿؽؽ تهنثفٕ, ّٖينً أً ٖؼوٌ هورأؼٖؿ يً تهقوىثذ 

 (.0909لؿند يّحثٖل تهّىٌٖد, ٌلؿخ تإلنررثج, )تإلقؿتةٖوٖد 

 

 

 

 (شبنت فوسطًٌ) جوال –ٌبذٍ عً شرنت االجصبالث اهخووٌت اهفوسطٌٌٌت  .4
 
 :(اهجأسٌس) أةــاهٌش 1.4
 

حيّضج  نلؿند يقثُيد ٍثيد ى0003قٌد  (PalTel) تهفوقىٌٖٖدتالرنثالذ لؿند رأققذ 
ترفثكٖد يث حًٖ تهقوىد تهّىٌٖد تهفوقىٌٖٖد ّيضيٍّد يً تهلؿنثذ ّتهيؤققثذ ّتهِٖةثذ 

ّكؽ ّكَذ ترفثكٖد .  يوًّٖ ؽٌٖثؿ أؿؽٌٕ (13)تالقرسيثؿٖد تهفوقىٌٖٖد حؿأف يثل تحرؽتةٕ كؽؿٍ 
ّحثلؿذ أٍيثهِث فٕ تهلؿند كىثً تالرنثالذ  , ّرقويذ15/11/1996يٌظ تهؿؼند حرثؿٖػ 
ى نيلغل ّيلؽى هنثفد أٌّتً ؼؽيثذ تالرنثالذ يً لحنثذ تهِّترف 0003تأَلّل يً ٌٖثٖؿ ٍثى 

 تهسثحرد ّتهؼوّٖد ّتإلٌرؿٌذ ّؼؽيثذ رؿتقل تهيَىٖثذ ّتهيَوّيثذ, ّتهؽتؿتذ تهؿكيٖد تهيؤضؿخ
 .(0000تهرلؿٖؿ تهقٌّٔ, , حثهرل)
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 جوال – يشروع اههبجف اهخووي اهفوسطًٌٌظهور  2.4

 
 تٌىوق يلؿًّ ,(Paltel) ّفٕ إىثؿ لؿند تالرنثالذ تهفوقىٌٖٖد, ى0000فٕ يٌرنف ٍثى 

تهِثرف تهؼؤّ تهفوقىٌٖٕ ّحثهرٌقٖق يٌ ّـتؿخ تهحؿٖؽ ّتالرنثالذ تهفوقىٌٖٖد تهرٕ نثً هِث تهؽّؿ 
فٕ تهعنّل ٍوٓ ٌىثق  (ITU) هالرنثالذيّتفلد تالرعثؽ تهؽّهٕ تألنحؿ فٕ تهعنّل ٍوٓ 

تالرنثالذ تهفوقىٌٖٖد يٌ لؿند رَثكؽذ  ّ. ؼثم حفوقىًٖ (Frequent Spectrum)رؿؽؽٔ 
فٕ  تألّهٓ ؼوّٖدتهرنثالذ التهقّٖؽٖد إلٌلثء ّرؿنٖج لحند ت (Ericsson)لؿند إؿٖنقًّ 

 :تهرثهٍٕوٓ تهٌعّ إهٓ سالز يؿتعل  فٕ عٌِٖث ّكؽ رى رلقٖى تهيلؿًّ, فوقىًٖ
 

 :(Phase 1)اهيرحوت األوهى 

 
( 090)حثالوثفد إهٓ رلغٖل ٍؽؽ  . يلرؿم  أهف 100 ّرقرٍّج حثهفَل إٌضثـُث كؽ تهرٕ ُّٕ

 .فٕ تهوفد تهغؿحٖد 33فٕ كىثً غـخ ّ  03يٌِث  (Macro Site)يعىد إؿقثل 
 

 :(Phase 2)اهيرحوت اهثبٌٌت 

 
:ّرٌلقى ُؾٍ تهيؿعود إهٓ كقيًٖ

 Phase 1-2: يلرؿم ضؽٖؽ حثالوثفد إهٓ  أهف 80 ٍؽؽ تقرَٖثج حئينثٌَ تهلقى ُّؾت
يعىد إؿقثل ضؽٖؽخ فٕ كىثً غـخ ّتهوفد تهغؿحٖد ّكؽ رى إٌضثـ ُؾت  (51)رلغٖل ٍؽؽ 
 .تهضـء حثهفَل

. 

  عقج تهؼىد تهيّوٍّد هرىّٖؿ تهلحند نثً يً تهيفرؿه أً رحثلؿ ّ 0999ّفٕ ٍثى
لؿند ضّتل حئٌلثء تهىّؿ تهسثٌٕ يً تهيلؿًّ ّهنً تالعرالل تإلقؿتةٖوٕ نَثؽرَ كثى 
حّوٌ تهَّتةق ّتهَؿتكٖل يسل ٍؽى تهقيثط هولؿنثذ تهفوقىٌٖٖد تقرَيثل تهىٖف تهرؿؽؽٔ 

حعضـ كثى تالعرالل تالقؿتةٖوٕ  0990ّفٕ أّتؼؿ تهَثى . تهنثيل تهيؼنم هفوقىًٖ
تهيَؽتذ تهؼثند حرلّٖد تهلحند ّتهرٕ نثٌذ ضّتل تلرؿرِث ّال ـتهذ رؿـط فٕ ؾهم 

ّريثلًٖث يٌ ىحَٖد تهيؿعود فولؽ ٍنفذ ضّتل إهٓ .  تهّكذ ٍوٓ تهيّتٌب تالقؿتةٖوٖد
 .يعىد فٕ غـخ ّتهوفد تهغؿحٖد( 93)تقرعؽتز حَه تهيعىثذ ّتهرٕ حوغ ٍؽؽُث 
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 :(Phase 2 Plus)حوت اهثبهثت اهير
 تإلؽتؿخ كثيذ تإلقؿتةٖوٖد تهيّتٌب  ٍوٓ تهيعضّـخ تهيَؽتذ ًٍ تإلفؿتش رى كؽ أً حَؽ تهضـء ُّؾت

 رّقَد يً ـتؽ ييث ّغـخ تهغؿحٖد تهوفد ٍوٓ يّـٍد تهيعىثذ نثفد حرؿنٖج هولؿند تهٌِؽقٖد

 .تهيلرؿنًٖ ٍؽؽ يً ـتؽ حؽّؿٍ ّتهؾٔ تهلحند
 
 
 جوال -اهيونٌت فً شرنت االجصبالث اهخووٌت اهفوسطٌٌٌت ٌيط  3.4
  

رعذ إقى لؿند تالرنثالذ تهؼوّٖد )قضوذ لؿند تالرنثالذ تهفوقىٌٖٖد ضّتل نلؿند ؼثند 
, ٍّوَٖ رى تالٍالً ًٍ تقرلالهٖرِث تهَيوٖد ّتهّيٖفٖد ّتهيثهٖد 0999فٕ أٖوّل ٍثى ( تهفوقىٌٖٖد

, ّكؽ حؽأذ لؿند ى0999 يً تهَثى فٕ نثًٌّ تهسثٌٕ (Paltel)ًٍ لؿند تالرنثالذ تهفوقىٌٖٖد 
يوًّٖ ( 03)حؿأف يثل ينؿط حَ ّينررج حَ حلٖيد ( ضّتل)تالرنثالذ تهؼوّٖد تهفوقىٌٖٖد 

عٖز نثٌذ رقثُى فِٖث نل يً لؿند تالرنثالذ تهفوقىٌٖٖد ّلؿند تهؼؽيثذ  ,ؽٌٖثؿ أؿؽٌٕ
, حثهرل) ٍوٓ تهرّتهٕ %53ّ  %13, حيونٖد -تهفوقىٌٖٖدتهرٕ ريسل تهقوىد -تهرضثؿٖد تهفوقىٌٖٖد 

  . (00, م 0999, تهرلؿٖؿ تهقٌّٔ
 

تهقوىد تهّىٌٖد كثيذ لؿند تالرنثالذ تهفوقىٌٖٖد حلؿتء نثيل يقثُيد  ى0995ّفٕ ٌِثٖد ٍثى 
 حثهرل) نثيل هلؿند تالرنثالذ تهفوقىٌٖٖدفٕ لؿند ضّتل هرنحظ تهلؿند ييوّند حثه تهفوقىٌٖٖد
 (.59, م 0993تهرلؿٖؿ تهقٌّٔ, ضؿّج, 

 

 
 Paltel Groupجوال أحد شرنبث يجيوعت االجصبالث اهفوسطٌٌٌت  4.4

 

ٍوٓ يؽتؿ تألٍّتى تهيثوٖد إٌضثـتذ ٌٍّٖد فٕ يؼروف  تهفوقىٌٖٖد تالرنثالذلؿند عللذ 
تهيضثالذ حيث فِٖث يضثل رنٌّهّضٖث تالرنثالذ ّتهيَوّيثذ, عٖز أؽؼوذ تالرنثالذ تهفوقىٌٖٖد 
إهٓ تهيضريٌ تهفوقىٌٖٕ نثفد ّقثةل ّؼؽيثذ تالرنثل ّتإلٌرؿٌذ, ّرّقَذ ٌلثىثذ تهلؿند 

هٖريؼه ٌٍِث يضيٍّد  0993تهضِّؽ ؼالل تهَثى حلنل نحٖؿ هروحٕ تهىيّعثذ تهَثهٖد ّرنثيوذ 
تهرٕ روى لؿند تالرنثالذ تهفوقىٌٖٖد, ّلؿند ّ (Paltel Group) تالرنثالذ تهفوقىٌٖٖد

ضّتل, ّلؿند عوثؿخ هإلٌرؿٌذ, ّلؿند حثل يٖؽٖث تهيرؼنند  تهفوقىٌٖٖد  تالرنثالذ تهؼوّٖد
ّلؿند عوّل هوؼؽيثذ تهرنٌّهّضٖد, ّ يؿنـ تالرنثل فٕ تهيضثل تإلٍالٌٕ ّتإلٍاليٕ, 
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ًّّ ّعؽخ يرنثيود هِث , ّيؤققد يضيٍّد تالرنثالذ هورٌيٖد, (لؿند ؿٖرك)تهيرؼنم  هرن
 .(03، ص 0993، بانتم جزوب) ّـٌِث ّرضؿحد ضؽٖؽخ ٌٍّٖد ٍوٓ تهيقرّْ تهيعوٕ ّتإلكوٖيٕ

 
فلؽ رى ـٖثؽخ  لؿنثذ تهيضيٍّد ّرٌفؾُث ّفٕ وّء عضى تهَيل ّتهيلثؿٌٖ تهنحٖؿخ تهرٕ ٌفؾرِث
تالرنثالذ تهفوقىٌٖٖد فٕ ٌِثٖد  يضيٍّدؿأقيثل تهلؿند ؼالل قٌّتذ ٍيوِث عرٓ حوغ ؿأقيثل 

إهٓ  0909فٕ ٌِثٖد  ّّنل ٍؽؽ يقثُيِٖث ,يوًّٖ ؽٌٖثؿ أؿؽٌٕ (131.625)يحوغ  0909تهَثى 
ؽ ّتهلؿنثذ ّتهيؤققثذ ّروى كثةيد تهيقثُيًٖ يضيٍّد يً تألفؿت . يقثُى 3110 عّتهٕ

 َّٖرحؿ قِى تالرنثالذ ّتهِٖةثذ تالقرسيثؿٖد تهفوقىٌٖٖد ّتهَؽٖؽ يً تهلؼنٖثذ تالٍرحثؿٖد
ّأنحعذ   .هألّؿتق تهيثهٖد يً أنسؿ تألقِى رؽتّال ٌّيّت فٕ قّق فوقىًٖ تهفوقىٌٖٖد

د هالقرسيثؿ تالرنثالذ تهفوقىٌٖٖد أعؽ أقف تالكرنثؽ تهفوقىٌٖٕ ّؽتٍيد هٌيٍّ ّرىّؿٍ ّحّنو
تهرلؿٖؿ حثهرل ضؿّج, ) حثٍرحثؿُث تهيقثُى تهؿةٖقٕ ّتهيلغل تألنحؿ فٕ تالكرنثؽ تهفوقىٌٖٕ

 (.0909تهقٌّٔ, 

 
 

 2010خالل عبى  "جوال"يؤشراث األداء اهجشغٌوً واهيبهً هشرنت  4.5
 

  :اهيوظفًٌ :أواًل
 .0909يّيف يٌ ٌِثٖد ٍثى  013ٌيث ٍؽؽ يّيفٕ تهلؿند هٖنل إهٓ 

 
  :اهخديبث جلدٌى يعبرض: ثبًٌٌب

يّـً ؿةٖقٕ ّفؿٍٕ  199يَؿه ّأنسؿ يً  03رلؽى ضّتل تهؼؽيثذ هويلرؿنًٖ يً ؼالل 
يٌرلؿًٖ فٕ نثفد يعثفيثذ تهوفد تهغؿحٖد ّكىثً غـخ, نيث رّفؿ ضّتل ؼؽيد تهرضّتل تهؽّهٕ 

 .ؽّهد فٕ تهَثهى 031يلغل ؼؤّ فٕ أنسؿ يً  511حثهرَثًّ يٌ 
 

  :اد اهيشجرنًٌأعد: ثبهثًب
ٌٍَ فٕ ٌِثٖد تهَثى  %03ٌيًّت يوعّيًث فثق ٌقحد  ضّتل - لِؽ ٍؽؽ يلرؿنٕ تهِثرف تهؼؤّ

يوًّٖ  0.0يوًّٖ يلرؿم يؿرفًَث يً  0.03عٖز ّنل ٍؽؽ تهيلرؿنًٖ ألنسؿ يً  0990
 0991ٌقج تهـٖثؽخ فٕ ٍؽؽ يلرؿنٕ ضّتل حؽتٖد يً ٍثى  (1-3)ّّٖوظ تهلنل ؿكى  .يلرؿم

 . 0909ّعرٓ ٌِثٖد 
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 (4-5)شنل ركى 
 (0202) حجى ٌهبٌت عبى  (ببهيوٌوً)عدد يشجرنً جوال 

 
 .03, م0202 تهرلؿٖؿ تهقٌّٔ, يٍّد تالرنثالذ تهفوقىٌٖٖديض: تهينؽؿ

 
 
 

 .انحصت انسوقيت نجوال ومعدل االنتشار في فهسطين( 3-3)كما يوضح انشكم رقم 

 
 
 (5-5)شنل ركى 

 اهحصت اهسوكٌت هجوال ويعدل االٌجشبر فً فوسطًٌ
 

 
 03, م 0909 ,تهرلؿٖؿ تهقٌّٔ الرنثالذ تهفوقىٌٖٖد,يضيٍّد ت: تهينؽؿ
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  :اإلٌراداث اهجشغٌوٌت: رابعًب
 

إً تهٌيّ تهيوعّي فٕ كثٍؽخ يلرؿنٕ تهِثرف تهؼؤّ ضّتل نثعحَ رعلٖق هيَؽالذ ؿحعٖد 
يوًّٖ ؽٌٖثؿ  031هرنل إهٓ  0909تؿرفَذ تإلٖؿتؽتذ تهرلغٖوٖد يٌ ٌِثٖد ٍثى  يؿرفَد, عٖز

 (1-3)ّّٖوظ تهلنل ؿكى  .0990يلثؿٌد حثهَثى  %0.93أؿؽٌٕ, يعللد حؾهم ٌيًّت ٌقحرَ 
 .يرّقى تالٖؿتؽ تهلِؿٔ هنل يلرؿم

 
 (6-5)اهشنل ركى 

 (دٌٌبر أردًٌ)يجوسط اإلٌراد اهشهري هنل يشجرم 

 
 03, م 0909 ,تهرلؿٖؿ تهقٌّٔ يضيٍّد تالرنثالذ تهفوقىٌٖٖد,: تهينؽؿ 
 
 

 حجى االسجثيبراث: خبيسًب
 

يوًّٖ  55, هرنل إهٓ يث ٖلثؿج 0909ؼالل ٍثى  نثً ٌُثم ٌيّ يرقثؿً فٕ عضى تالقرسيثؿتذ
 .ؽٌٖثؿ هرىّٖؿ تهلحند ّرلؽٖى ؼؽيد أفول هويلرؿنًٖ

 
 

 :بهيٌتـرانبث اهعـهشا 4.6
 
ٍوٓ ٍلؽ لؿتنثذ تقرؿترٖضٖد يٌ لؿنثذ ٍثهيٖد فٕ يضثل رنٌّهّضٖث تالرنثالذ  ضّتلٍيوذ  

, 0909, حثهرل ضؿّج: )د, نثً أحؿـ روم تهلؿتنثذ يث ٖوٕحِؽف رّفٖؿ أعؽز تهؼؽيثذ تهَثهيٖ
 (01م
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  ٌيلغل ؼؤّ فٕ أنسؿ يً  511رّفؿ لؿند ضّتل ؼؽيد تهرضّتل تهؽّهٕ حثهرَثًّ ي
 .ؽّهد فٕ تهَثهى 031

  ٕحثهلؿتند يٌ يضيٍّد " تهلحند تهّتعؽخ"كىثً تالرنثالذ تهؼوّٖد نثً إىالق ؼؽيد ف
 ".ـًٖ تهَثهيٖد"

  إىالق ؼؽيد“Blackberry”  حثهرَثًّ يٌ لؿند“RIM” تهَثهيٖد. 

  ؼؽيد“Google SMS”  حثهرَثًّ يٌ لؿند“Google” تهَثهيٖد. 

  ؼؽيد“Zero Facebook”  ٕحثهرَثًّ يٌ يّكٌ تهرّتنل تالضريثٍٕ تهَثهي
Facebook. 

  إىالق ؼؽيد“Ovi”  حثهرَثًّ يً لؿندNokia. 

  ٕتهَؿحٕ, أنحؿ ضّتل تالةريثٌٖد حثهرَثًّ يٌ تهحٌم  –إنؽتؿ حىثكد فٖـت تهحٌم تهَؿح
 .لحند ينؿفٖد ٍؿحٖد

   

 
 :جوال فً اهسوق اهفوسطًٌٌ شرنت يعٌلبث عيل 4.7

 
ى, تقريؿذ تهلؿند فٕ تهيوٕ كؽيًث حرٌفٖؾ ؼىىِث 0000يٌؾ تالٌىالكد تهرضثؿٖد هضّتل فٕ ٍثى 

غٖؿ أً تهَلحثذ تهرٕ تٍرؿوذ ىؿٖلِث يً تعرضثـ .  حرلؽٖى أفول تهؼؽيثذ هويلرؿم تهفوقىٌٖٕ
عثهذ ؽًّ تهيوٕ فٕ ؼىى تهرّقَد ّحٌثء  0990يَؽترِث فٕ تهيّتٌب تالقؿتةٖوٖد ؼالل تهَثى 

ٌٍؽُث قّْ إٖلثف حٌٖ تهؼىّى تهضؽٖؽخ هنٕ  "ضّتل", ّهى ٖنً حّقٌ ند فٕ ؾهم تهّكذتهلح
ىؿٖلد " ضّتل"تحرؽٍذ  ّحقحج ؾهمرعثفي ٍوٓ يقرّْ ؼؽيثرِث حيث ٖرٌثقج يٌ قَد لحنرِث, 

فٕ هٌؽً, ّحِؾت رنًّ  فٕ تٍريثؽ يلثقى ترنثل هِث هرؼىٕ ُؾٍ تهَلحد , رريسل 0993ٍثى  ضؽٖؽخ
فٕ تهَثهى رؼؽى يلرؿنِٖث ٍحؿ يلثقى رحَؽ آالف تأليٖثل ًٍ " ؼوّٖد"د ترنثالذ أّل لؿن" ضّتل"

 .(www.jawwal.ps)ُث يلؿ
 
ٍوٓ تهؿؼند تهؿقيٖد هوحؽء حثهَيل, ّتنوذ تهوٖل حثهٌِثؿ إهٓ أً " ضّتل"يٌؾ أً عنوذ ّ

 , ّيٌؾ ؾهم تهعًٖ, ّضؽذ ٌفقِث0000ٍثى  ٌضعذ حئضؿتء أّل ينثهيد ٍوٓ لحنرِث فٕ أّتؼؿ
رَيل فٕ أعؽ أنحؿ تألقّتق تهرٌثفقٖد فٕ تهلؿق تألّقى, ّ تهؾٔ ررضـثؾحَ أؿحٌ لؿنثذ 

   .إقؿتةٖوٖد رَيل حلنل غٖؿ لؿٍٕ ؽتؼل تألؿتوٕ تهفوقىٌٖٖد
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ٍوٓ تهيٌثفقد غٖؿ تهلؿٍٖد ٍّوٓ تعرضثـ يَؽترِث " ضّتل"ّهى رلرنؿ تهَلحثذ تهرٕ ّتضِذ 
ؽتذ تهرٕ ٖينً ألٔ لؿند ترنثالذ ؼوّٖد أً حأكل كؽؿ يً تهرؿؽ" ضّتل"فعقج, حل ٍيوذ 
, ّؾهم حَؽ أً ؿفوذ تهقوىثذ تإلقؿتةٖوٖد يٌعِث تهيـٖؽ يً 1.0MHZرَيل ويٌِث ُّٕ 

 (.0990تهرلؿٖؿ تهقٌّٔ, حثهرل, ) تهرؿؽؽتذ
 

عرٓ ّٖيٌث  تهيؿّف تالكرنثؽٖد ّتهقٖثقٖد تهنَحد ّتهؼثٌلد تهيفؿّود ٍوٓ كىثً غـخ ّال رـتل
ُؾت رلنل أعؽ أنحؿ تهيَٖلثذ أيثى رّقَد تهلحند ييث ٖقِى فٕ ـٖثؽخ ٍؽؽ ٌٍّّٖد ّضّؽخ تهؼؽيد 

ينييد ٍوٓ أً رنل حؼؽيثرِث إهٓ تهلىثً ّأً  "ضّتل"يث ـتهذ ّ, تهرٕ رلؽيِث تهلؿند
أً  حأكنٓ ضِّؽُث ٍّوٓ يؽتؿ تهقثٍد هرّفؿ هَ تهرغىٖد تهالـيد حأفول ضّؽخ يينٌد, ؽًّ رَيل

 (www.jawwal.ps)  رَرؿوِث تألوؿتؿ تهيثؽٖد تهرٕ روعق حلحنرِث ّيّتكَِث
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 اهشبدساهفظل 

 راءاحـرٖلج ّاإلسـاهػ
 

 

 يٌِسٖج اهدراشج .1

 يسخيؾ  ّؿٌٖج اهدراشج .2

 أداث اهدراشج. 3

 ظدق ّذتبح االشختبٌج .4

 اهيـبهسبح اإلحظبئٖج .5
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 :يلديج
 

ٖخٌبّل ُػا اهفكل ّكفًب هيٌِز اهغؼاؿج، ّاألفؼاغ يسخيى اهغؼاؿج ّيٌٖخِب، ّنػهم ؤغاث اهغؼاؿج 
فكل ّكفب هإلسؼاءاح اهخٕ كبى ّنؼق ايغاغُب، ّكغكِب ّذتبخِب، نيب ٖخميً ُػا اه اهيؿخعغيج

اهتبضد فٕ خلًٌٖ ؤغّاح اهغؼاؿج ّخنتٖلِب، ّؤعٖؼا اهيًبهسبح اإلضكبئٖج اهخٕ ايخيغ اهتبضد  تِب
 .يوِٖب فٕ خضوٖل اهغؼاؿج

 

 

 

 يٌِسٖج اهدراشج . 1

 
بّل ّكف ّخلٖٖى ّاكى ؼؤؾ اهيبل اهفنرؼٔ  اؿخعغى اهتبضد اهيٌِز اهّكفٕ اهخضوٖوٕ ّاهػٔ ٖض

ِّٖرغف    .سرّال  –ّغّؼٍ فٕ خضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج هفؼنج اإلخكبالح اهعوّٖج اهفوؿرنٌٖٖج  
اهيٌِز اهّكفٕ اهخضوٖوٕ اهٓ خّفٖؼ اهتٖبٌبح ّاهضلبئق يً اهيفنوج يّمّو اهتضرد هخفؿرٖؼُب   

  .ّاهّكّف يوٓ غالالخِب

 
 
 :ػرق سيؾ اهتٖبٌبح 1.1      

 
 :اهتبضد يوٓ ٌّيًٖ يً اهتٖبٌبح ايخيغ

 
 

 :اهتٖبٌبح األّهٖج: أّاًل
هغؼاؿج يفؼغاح اهتضد ّضكؼ ّخسيٖى  حّػهم تبهتضد فٕ اهسبٌة اهيٖغإٌ تخّؽٖى اؿختٖبٌب

ّيً ذى خفؼٖغِب ّخضوٖوِب تبؿرخعغاى تؼٌربيز   ، يّمّو اهتضدهاهالؽيج  اهيٖغاٌٖج اهيًوّيبح
SPSS (Statistical Package for Social Science)  االعختبؼاح  اإلضكبئٕ ّاؿخعغاى

 .اإلضكبئٖج اهيٌبؿتج تِغف اهّكّل هغالالح ػاح كٖيج ّيئفؼاح خغيى يّمّو اهغؼاؿج 
 

 :اهتٖبٌبح اهذبٌّٖج: ذبًٌٖب

خيح يؼاسًج اهنخة ّ اهغّؼٖبح ّ اهيٌفّؼاح اهعبكج ؤّ اهيخًولج تبهيّمّو كٖغ اهغؼاؿج، 
ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ ّغّؼٍ فٕ خضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج هفرؼنج   ف يوٓتبهخًؼّاهخٕ  خخًوق 
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، ّؤٖج يؼاسى كغ ٖؼْ اهتبضد ؤٌِب خؿِى فٕ اذرؼاء   سّال –االخكبالح اهعوّٖج اهفوؿنٌٖٖج 
اهغؼاؿج تفنل يويٕ، ٌّّٖٔ اهتبضد يً عالل اهوسّء هويكبغؼ اهذبٌّٖرج فرٕ اهغؼاؿرج،    

نخبتج اهغؼاؿبح، ّنػهم ؤعػ خكّؼ يربى   اهخًؼف يوٓ األؿؾ ّ اهنؼق اهًويٖج اهؿوٖيج فٕ
 .يً آعؼ اهيؿخسغاح اهخٕ ضغذح ّ خضغد فٕ يسبل اهغؼاؿج

 
 :يسخيؾ ّؿٌٖج اهدراشج. 2

 

ؼئٖؾ  –يغٖؼ غائؼث  –يغٖؼ اغاؼث )يً اهًبيوًٖ فٕ اهيؿخّٖبح اإلغاؼٖج ٖخنًّ يسخيى اهغؼاؿج 
 021ّاهتبهغ يغغُى  فؼنج سّال فٕ اهمفج اهغؼتٖج ّكنبو غؽثفٕ ( يغٖؼ يًؼل –كؿى 

بؿخعغاى ت ّػهمسيٖى ؤفؼاغ يسخيى اهغؼاؿج ضٖد خى خّؽٖى االؿختبٌج يوٓ  يّهف ّيّهفج،
ؤٔ ؤً ٌؿتج  اؿختبٌج، 015اؿخؼغاغ  غ خىكّ .اهفبيل هسيى اهتٖبٌبح اهالؽيج هوتضد لج اهضكؼنؼٖ

ضلق اهفؼّن خّتًغ خفضق االؿختبٌبح هى ٖؿختًغ ؤٔ يٌِيب ٌهؼا ه  %(.8775)االؿخؼغاغ توغح 
 .اهينوّتج هإلسبتج

 
 :خظبئط ّشيبح ؿٌٖج اهدراشج

 
 اهسٌس   :أّاًل

يً يٌٖج % 0572ؤً ، ّ"اهػنّؼ"يً يً يٌٖج اهغؼاؿج % 8478ؤً ( 6-1)ٖتًٖ سغّل ؼكى 
ُػٍ ّخخفق    .ُّػا ٖغل يوٓ ؤً يًهى ؤفؼاغ يٌٖج اهغؼاؿج ُى يً اهػنّؼ".  اإلٌبد"اهغؼاؿج يً 

تإً ٌؿتج يفبؼنج ِبؽ اهيؼنؽٔ هإلضكبء اهفوؿنٌٖٕ اهخٕ ؤفبؼح اهٌؿة يى اضكبءاح اهس
كغ توغح ( يبى فإنذؼ 05)اهػنّؼ فٕ اهلّْ اهًبيوج اهٓ يسيّو اهػنّؼ ميً ؿً اهًيل 

اهفخؼث هٌفؾ % 0477، فٖيب توغح ٌؿتج يفبؼنج اإلٌبد فٕ اهلّْ اهًبيوج 2101فٕ يبى % 6678
 .(33، ق2101ؼٖؼ اهؿٌّٔ، ، اهخلاهسِبؽ اهيؼنؽٔ هالضكبء اهفوؿنٌٖٕ)

 
 (61-)سدّل ركى 

 اهسٌس   خّزٖؾ ؿٌٖج اهدراشج حشة يخغٖر
 اهٌشتج اهيئّٖج اهخنرار اهسٌس
 8478 89 ػنؼ

 0572 06 ؤٌذٕ

  10000 105 اهيسيّؽ
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 :انعًر: ثبٍَب  

 

 31ؤكل يً   – 20"خؼاّضح ؤييبؼُى يً يً يٌٖج اهغؼاؿج % 577ؤً ( 6-2)ٖتًٖ سغّل ؼكى 
% 0672، ّ "ؿٌج 41ؤكل يً  – 31"يً يٌٖج اهغؼاؿج خؼاّضح ؤييبؼُى يً % 7870، ّ"ؿٌج

ّٖخمص يً عالل اهٌؿة اهيّمضَ   ."ؿٌج فإنذؼ 41"يً يٌٖج اهغؼاؿج خؼاّضح ؤييبؼُى يً 
ُّػا ٖغل يوٓ ؤً اهفؼنج خًخيغ يوٓ نبغؼ فبة  ،ؤً يًهى ؤفؼاغ اهًٌٖج ُى يً اهفئج اهفبتج

اهفؼنج  يٖلّهًل يب ٖفؿؼ ُػا ُّ  . اهيؿخّٖبح اهًوٖب ّاهيخّؿنج غاؼٖج فٕهفغل اهّهبئف اإل
ً نبٌح فٕ اإلغاؼٖج اهفبغؼث ضخٓ ّااعل اهفؼنج هيوئ اهّهبئف يتغؤ اهخؼكٖج يً غ إليخيبغ

هفغل  يؿخّٖبح اغاؼٖج يخلغيج تفؼن ؤً خخّافؼ اهيّاكفبح اهّهٖفٖج هغْ اهيّهف اهيؼفص
 (.سؼاءاح اهغاعوٖج إلغاؼث اهيّاؼغ اهتفؼٖج تفؼنج سّالاإلغهٖل )ّهٖفج فٕ يؿخّْ اغاؼٔ ؤيوٓ 

 
 (6-2)سدّل ركى 

 اهـير خّزٖؾ ؿٌٖج اهدراشج حشة يخغٖر

 اهٌشتج اهيئّٖج اهخنرار اهـير

 577 6 ؿٌج 31ؤكل   – 20يً 
 7870 82 ؿٌج 41ؤكل يً   – 31يً 

 0672 07 ؿٌج فإنذؼ 41
  10000 105 اهيسيّؽ

 

 

 

 

 

 :نعهًًانًؤهم ا :ثبنثب  

 

% 0572، ّ"تنبهّؼّٖؾ"يئُوِى اهًويٕ يً يٌٖج اهغؼاؿج % 8478 ؤً( 3-6)ٖتًٖ سغّل ؼكى 
، ّال ّٖسغ يً ؤفؼاغ اهًٌٖج يً "غنخّؼاٍ/غؼاؿبح يوٖب يبسؿخٖؼ"يً يٌٖج اهغؼاؿج يئُوِى اهًويٕ 

ج ّٖتًٖ ُػا ؤً سيٖى ؤفؼاغ اهًٌٖج ُى يً ضيوج اهفِبغث اهسبيًٖ.  ٖضيل اهغتوّى اهيخّؿن
ٖؿِى فٕ نفبءث ييب كغ اهيًؼفج  يٌكؼ خّفؼ فإيوٓ، ُّػا يئفؼ ُبى سغًا يوٓ( اهتنبهّؼّٖؾ)

ٌّٖؿسى ُػا يى ؿٖبؿبح اهفؼنج اهيخًولج .  تّهبئفِىفٕ يخبتًج ّاٌسبؽ اهيِبى اهيخًولج  اهًبيوًٖ
غهٖل ) سٖغ هفغل اهّهبئف اإلغاؼٖج فِٖب تّسّة خّفؼ اهفِبغث اهسبيًٖج األّهٓ تيًغل ال ٖلل يً
 (.اإلسؼاءاح اهغاعوٖج إلغاؼث اهيّاؼغ اهتفؼٖج تفؼنج سّال
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 (6-3)سدّل ركى 
 انًؤهم انعهًً خّزٖؾ ؿٌٖج اهدراشج حشة يخغٖر

 اهٌشتج اهيئّٖج اهخنرار اهيؤُل اهـويٕ

 171 1 "ؿٌخًٖ تًغ اهذبٌّٖج"غتوّى يخّؿن 
 8478 89 تنبهّؼّٖؾ

 0572 06 غنخّؼاٍ/غؼاؿبح يوٖب يبسؿخٖؼ
  10000 105 اهيسيّؽ

 

 

 

  

 :انخبرة فً انىظٍفت انحبنٍت :رابعب  
 

  – 3يً "توغح عتؼخِى فٕ اهّهٖفج اهضبهٖج يً يٌٖج اهغؼاؿج % 0572 ؤً( 6-4)ٖتًٖ سغّل ؼكى 
ؤكل  – 6يً "يً يٌٖج اهغؼاؿج توغح عتؼخِى فٕ اهّهٖفج اهضبهٖج % 4279، ّ "ؿٌّاح 6ؤكل يً 

ؿٌّاح  01"ٌٖج اهغؼاؿج توغح عتؼخِى فٕ اهّهٖفج اهضبهٖج يً ي% 4079، ّ "ؿٌّاح 01يً 
فٕ يسبل ّهبئفِى اهضبهٖج فٕ  يٌبؿتجُّػا ٖغل يوٓ ؤً ؤفؼاغ اهًٌٖج ٖيخونًّ عتؼث   ".فإنذؼ

نبٌح ؿٌّاح عتؼخِى فٕ يسبل ّهبئفِى اهضبهٖج ُٕ يً افؼاغ اهًٌٖج % 8478 ؤًضٖد  ،اهفؼنج
كؼ اهعتؼث ّاإلهيبى تبهيًبؼف ّاهيِبؼاح اهالؽيج ُّػا يئفؼ يوٓ خّفؼ يٌ ،ؿٌّاح فإنذؼ 6

 .هغْ ؤفؼاغ اهًٌٖج ألغاء اهًيل تنؼٖلج كضٖضج
 
 

 (6-4)سدّل ركى 
 انخبرة فً انىظٍفت انحبنٍت خّزٖؾ ؿٌٖج اهدراشج حشة يخغٖر

 اهٌشتج اهيئّٖج اهخنرار اهخترث فٕ اهّؼٖفج اهحبهٖج

 171 1 ؿٌّاح 3ؤكل يً 
 0572 06 ؿٌّاح 6ؤكل يً   – 3يً 
 4279 45 ؿٌّاح 01ؤكل يً  – 6يً 

 4079 44 ؿٌّاح فإنذؼ 01
  10000 105 اهيسيّؽ
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 :انًسًى انىظٍفً: خبيسب  

 

، ّ "يغٖؼ اغاؼث"اهيؿيٓ اهّهٖفٕ هِى يً يٌٖج اهغؼاؿج % 079ؤً ( 6-5)ٖتًٖ سغّل ؼكى 
ً يٌٖج اهغؼاؿج ي% 5373، ّ"يغٖؼ غائؼث"يً يٌٖج اهغؼاؿج اهيؿيٓ اهّهٖفٕ هِى % 2378

يغٖؼ "يً يٌٖج اهغؼاؿج اهيؿيٓ اهّهٖفٕ هِى % 2071، ّ"ؼئٖؾ كؿى"اهيؿيٓ اهّهٖفٕ هِى 
ٖخمص ؤً ؤنذؼ يً ٌكف خٌؿسى ُػٍ اهٌؿة يى اهِٖنل اهخٌهٖيٕ هوفؼنج، ضٖد ّ  ."يًؼل

ٕ ، ُّػا ٌٖؿسى يى خًغغ اهّهبئف اإلغاؼٖج اهخ"ؼئٖؾ كؿى"ؤفؼاغ اهًٌٖج اهيؿيٓ اهّهٖفٕ هِى ُّ 
ٖخبتى خٌفٖػ يِبيِب ؼئؿبء األكؿبى، ؤيب األييبل اإلغاؼٖج اهًوٖب فبٌِب يبغث يب خيذل ٌؿتج ؤكل يلبؼٌج 

 .تبهيؿيٖبح األعؼْ فٕ اهفؼنبح
 

 (6-5)سدّل ركى 
 اهيشيٓ اهّؼٖفٕ خّزٖؾ ؿٌٖج اهدراشج حشة يخغٖر

 اهٌشتج اهيئّٖج اهخنرار اهيشيٓ اهّؼٖفٕ
 079 2 يغٖؼ اغاؼث
 2378 25 يغٖؼ غائؼث
 5373 56 ؼئٖؾ كؿى

 2071 22 يغٖؼ يًؼل
  10000 105 اهيسيّؽ

 

 

 

 

 يجبل انىظٍفت انحبنٍت فً انشركت :سبدسب  

 

بل اهّهٖفج اهضبهٖج هِى فٕ اهفؼنج سييً يٌٖج اهغؼاؿج % 0373 ؤً( 6-6)ٖتًٖ سغّل ؼكى 
، "الشئىى اإلداريت"ج بل اهّهٖفج اهضبهٖج هِى فٕ اهفؼنسي يً يٌٖج اهغؼاؿج %776، ّ"الوبليت"
يً يٌٖج % 3572، ّ"التطىيق"بل اهّهٖفج اهضبهٖج هِى فٕ اهفؼنج سي يً يٌٖج اهغؼاؿج% 0274ّ

بل سييً يٌٖج اهغؼاؿج % 079، ّ"الوبيعبث"بل اهّهٖفج اهضبهٖج هِى فٕ اهفؼنج سياهغؼاؿج 
بل اهّهٖفج سيج يٌٖج اهغؼاؿيً % 378، ّ"الوىارد البشريت"اهّهٖفج اهضبهٖج هِى فٕ اهفؼنج 

بل اهّهٖفج اهضبهٖج هِى فٕ سيً يٌٖج اهغؼاؿج  ي% 677، ّ"الوشتريبث"اهضبهٖج هِى فٕ اهفؼنج 
بل اهّهٖفج اهضبهٖج هِى فٕ اهفؼنج سييً يٌٖج اهغؼاؿج % 0572، ّ"العنبيت ببلسببئي"اهفؼنج 

 ". طتىدعبثلىازم والوال"بل اهّهٖفج اهضبهٖج هِى فٕ اهفؼنج سياهغؼاؿج يً يٌٖج % 378، ّ"الفنيت"
يسبل اهّهٖفٖج اهضبهٖج فٕ اهفؼنج اهعبق ؤً ( 6-6)ّٖخمص يً عالل اهٌؿة فٕ اهسغّل ؼكى 

يً يٌٖج اهغؼاؿج، ّخٌؿسى ُػٍ % 35.2تبهيتًٖبح كغ ضكل يوٓ ؤيوٓ ٌؿتج يئّٖج ضٖد توغ 



014 

 

عغيبخِب  اهٌؿتج يى االٌخفبؼ اهسغؼافٕ هوفؼنج فٕ اهمفج اهغؼتٖج ّكنبو غؽث فٕ خؿّٖق ّتٖى
نيب   .ييب ٖخنوة ؤكؿبى ّغّائؼ يخًغغث هويتًٖبح هيخبتًج خٌفٖػ اهعغيبح هوؽتبئً تبهفنل اهينوّة

يً ضٖد اؼخفبو ٌؿتج اهًبيوًٖ فٕ يسبل اهيتًٖبح يى اهِغف األؿبؿٕ هوفؼنج  ٖينً ؤً ٖفؿؼ
ؽٖبغث اهضكج  اهنفبءث فٕ خؿّٖق ّتٖى اهعغيبح هوؽتبئً ّخضلٖق األُغاف اهتًٖٖج هِب يب ٖؿِى فٕ

 .اهؿّكٖج ؽٖبغث األؼتبش
 

 (6-6)دّل ركى س
 يسبل اهّؼٖفج اهحبهٖج فٕ اهضرنج خّزٖؾ ؿٌٖج اهدراشج حشة يخغٖر

 اهٌشتج اهيئّٖج اهخنرار يسبل اهّؼٖفج اهحبهٖج فٕ اهضرنج

 0373 04 اهيبهٖج
 776 8 اهفئًّ اإلغاؼٖج

 0274 03 اهخؿّٖق
 3572 37 اهيتًٖبح

 079 2 جاهيّاؼغ اهتفؼٖ
 378 4 اهيفخؼٖبح

 677 7 اهًٌبٖج تبهؽتبئً
 0572 06 اهفٌٖج

 378 4 اهوّاؽى ّاهيؿخّغيبح
  10000 105 اهيسيّؽ

     

 

 

 أداث اهدراشج .3
 

 :خى ايغاغ االؿختبٌج يوٓ اهٌضّ اهخبهٕ
 .ايغاغ اؿختبٌج ؤّهٖج يً اسل اؿخعغايِب فٕ سيى اهتٖبٌبح ّاهيًوّيبح -0
 .اهيفؼف يً اسل اعختبؼ يغْ يالئيخِب هسيى اهتٖبٌبح يؼل االؿختبٌج يوٓ -2

خى يؼل االؿختبٌج يوٓ يسيّيج يً اهيضنيًٖ ّاهػًٖ كبيّا تغّؼُى تخلرغٖى اهٌكرص    -3
 .ّاإلؼفبغ ّخًغٖل ّضػف يب ٖوؽى

 .ضؿة يب ٌٖبؿة ِباسؼاء غؼاؿج اعختبؼَٖ يٖغاٌٖج ؤّهٖج هالؿختبٌج ّخًغٖو -4

عالل اهفخؼث يً  ٌج هسيى اهتٖبٌبح اهالؽيج هوغؼاؿجفؼاغ اهًٖؤخّؽٖى االؿختبٌج يوٓ سيٖى  -5
 .30/04/2011ّضخٓ  05/04/2011
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  :نيب ٖوّٕهلد خى خلشٖى االشختبٌَ إهٓ سزأًٖ 

 

 فلؼاح 6ّٖخنًّ يً هًٌٖج  اهغؼاؿج  اهتٖبٌبح اهفعكٖج ٖخنًّ يً: اهسزء األّل 

  خٌبفؿٖج هفؼنج اهيبل اهفنؼٔ ّغّؼٍ فٕ خضلٖق اهيٖؽث اهرأس ٖخٌبّل   :اهذبٌٕاهسزء
 :نيب ٖوٕ يضبّؼ ؤؼتًج ّخى خلؿٖيَ اهٓ سّال –االخكبالح اهعوّٖج اهفوؿنٌٖٖج 

 فلؼث  22 ّٖخنًّ يً اهيبل اهتضرٔ ؼؤؾتخخًوق ؤؿئوج  :اهيحّر األّل.  

 ٌٕفلؼث   26ّٖخنًّ يً  ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕتؤؿئوج خخًوق  :اهيحّر اهذب 

 فلؼث 05 يً ّٖخنًّ الكبحؼؤؾ يبل اهًتخخًوق ؤؿئوج  :اهيحّر اهذبهد. 

 فلؼث  25ّٖخنًّ يً  يؿخّْ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖجتؤؿئوج خخًوق : اهيحّر اهراتؾ. 

 
" 01"ضٖد اهغؼسج  غؼسبح، 01اهٓ  0خغؼر يً اهّفق ّكغ نبٌح اإلسبتبح يوٓ نل فلؼث  

 (.7-6)نيب ُّ يّمص تسغّل ؼكى  تفغث يّافق غٖؼخًٌٕ  " 0"ّاهغؼسج  تفغث يّافقخًٌٕ 
 

 (6-7) ل رلىجذو

 اإلجبببثيمٍبش 

 اهخكٌٖف
 يّافق غٖر

 تضدث
 تضدث يّافق 

 اهغؼسج
1 

 
 10 
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 :صدق وثبات االستبيان .4
 
 

 :تم تقنين  فقرات االستبانة وذلك للتأكد من صدك وثبات فقراتها كالتالي
 

 

 :هما بطريقتين بالتأكد من صدك فقرات االستبيان الباحث قام: صدق فقرات االستبيان 1.4
 

 

 ظدق أداث اهدراشج ..1.4

 
ؤيمبء يرً ؤيمربء اهِٖئرج    ( 6)يوٓ يسيّيج يً اهيضنيًٖ خإهفح يً االستتبيان خى يؼل 

ّاإلضكربء ّكرغ    اغاؼث األييبلاهخغؼٖؿٖج فٕ نوٖج اهخسبؼث تبهسبيًج اإلؿاليٖج يخعككًٖ فٕ 
ً ضرػف ّخًرغٖل فرٕ مرّء     ٗؼاء اهؿبغث اهيضنيًٖ ّكبى تبسؼاء يب ٖوؽى ي اؿخسبة اهتبضد

 .يلخؼضبخِى تًغ خؿسٖوِب فٕ ٌيّػر خى ايغاغٍ هِػا اهغؼل
 
 

 ظدق االخشبق اهداخوٕ هفلراح االشختبٌج 2.4.1

 
 (24) خى ضؿبة االخؿبق اهغاعوٕ هفلؼاح االؿختٖبً يوٓ يٌٖج اهغؼاؿج االؿخناليٖج اهتبهغ ضسيِب

 :اهخبتًج هَ نيب ٖوٕ هويضّؼهغؼسج اهنوٖج يفؼغث، ّػهم تضؿبة يًبيالح االؼختبن تًٖ نل فلؼث ّا
 

 "رأس اهيبل اهتضرٔ" اهظدق اهداخوٕ هفلراح اهيحّر األّل 4.1.2.1
 

رأش انًبل )يًبيالح االؼختبن تًٖ نل فلؼث يً فلؼاح اهيضّؼ األّل ( 8-6)سغّل ؼكى ٖتًٖ 

اهج يٌغ يؿخّْ غالهج اهنوٕ هفلؼاخَ، ّاهػٔ ٖتًٖ ؤً يًبيالح االؼختبن اهيتٌٖج غ ّاهيًغل( انبشري
 rنتؼ يً كٖيج ؤاهيضؿّتج  rّكٖيج  1715كل يً ؤً يؿخّْ اهغالهج هنل فلؼث ؤضٖد  ،(1715)

 .،  ّتػهم خًختؼ فلؼاح اهيضّؼ األّل كبغكج هيب ّمًح هلٖبؿ17414َ اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ
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 (6-8)سدّل ركى 
 اهظدق اهداخوٕ هفلراح اهيحّر األّل رأس اهيبل اهتضرٔ

معامل  اهفلرث اهركى
 االرتباط 

مستوى 
 الداللة

   :اهيـرفج 
 0.000 0.698 .اهالؽيج ألغاء يِبيِى تإفمل ّسَ يّهفّ اهفؼنج اهيًؼفجٖخّفؼ هغْ  .0

 0.000 0.694 .فٕ اهيًؼفج يً عالل يب ٖلغيَ اهيّهفًّ اهلغايٓ يً عتؼاح الؽيج هويّهفًٖ اهسغغ اهيّهفًّٖخفبؼم  .2

 0.000 0.671 .تبهفنل اهينوّة د يً اهيًؼفج اهالؽيج ألغاء يِبيِىتبهضبسج هوتض هيّهفًّٖفًؼ اال  .3

 .ٖيخوم يّهفّ اهفؼنج اهيًؼفج اهخبيج ّاهيضغذج تبؿخيؼاؼ يً اهعغيبح اهخٕ خلغيِب اهفؼنج .4
0.711 0.000 

   :اهخترث اهـيوٖج 

 0.001 0.637 .اهيعككج هِى ٖيخوم اهيّهفًّ فٕ اهفؼنج عتؼث يبهٖج فٕ يسبل ؤييبهِى .5

 0.008 0.529 .ٖئغٔ اهيّهفًّ فٕ اهفؼنج يِبيِى تإفمل يب ٖنًّ ّتفنل ٖخّافق يى عتؼاخِى .6

 0.011 0.512 .خؿِى اهعتؼث اهًيوٖج اهخٕ ٖيخونِب اهيّهفًّ فٕ خلغٖى ضوّل يخيٖؽث  هويفنالح اهخٕ خّاسِِى فٕ اهًيل .7

 0.002 0.598 .اهالؽيج ألغاء اهًيل تنفبءث ّفبيوٖج اهًيوٖج اهعتؼاح هفًٖ اهػًٖ ٖيخونًّاهيّخيخوم اهفؼنج يغغ نبف يً  .8

   :االتخنبر 

 0.003 0.582 .ٖخيخى يّهفّ اهفؼنج تبهلغؼث يوٓ خّهٖغ األفنبؼ ّ خلغٖى اهضوّل اهؿؼًٖج هيّاسِج يفبنل اهًيل .9

 0.006 0.547 .ٓ خلغٖى ؤفنبؼ سغٖغث ألؿبهٖة اهًيلٌٖسؽ اهيّهفًّ ؤييبهِى تفنل يخسغغ ّهغِٖى اهلغؼث يو .01

 0.004 0.566 .ٖخّفؼ هغْ اهًبيوًٖ فٕ اهفؼنج اهلغؼث يوٓ اإلتغاو ّخنّٖؼ اهًيل .00

 0.001 0.626 .ٖيخوم اهيّهفًّ فٕ اهفؼنج اهفسبيج اهنبفٖج هولٖبى تإييبل اتخنبؼٖج .02

 0.000 0.702 .نبؼ اهسغٖغث هوعغيبح اهخٕ خلغيِب اهفؼنجيخضفؽًّ ّيوخؽيًّ تبهيفبؼنج فٕ األف اهيّهفًّ .03

   :اهيِبراح ّاهلدراح 

 0.000 0.763 .اهفؼنج اهيِبؼاح اهالؽيج ألغاء يِبيِى تإفمل ّسَ ٖخّفؼ هغْ يّهفٕ .04

 0.000 0.696 .فٕ اهخًبيل يى اهضبالح اهنبؼئج فٕ اهًيل لغؼاح اتغايٖج يخيٖؽثٖيخبؽ اهيّهفًّ ت .05

 0.001 0.636 .يخوم يّهفّ اهفؼنج كغؼث يوٓ اهخنٖف يى مغّن اهًيل اهّٖيٖجٖ .06

 0.012 0.503 .ٖخّفؼ هغْ يّهفٕ اهفؼنج اهلغؼث يوٓ خضيل يؿئّهٖبح ؤنتؼ فٕ اهًيل .07

 0.003 0.584 .ٖضؼق اهيّهفًّ يوٓ خٌفٖػ ّاٌسبؽ األييبل تنؼٖلج كضٖضج .08

   :فرق اهـيل 

 0.007 0.537 . فٕ اهفؼنج تفنل سيبيٕ ٖخى اٌسبؽ األييبل .09

 0.000 0.710 .خّسغ يفبؼنج سيبيٖج فٕ ضل اهيفنالح ّاهخًبيل يى كمبٖب اهًيل .21

 0.035 0.432 .خخّفؼ ؼّش اهخًبًّ تًٖ يّهفٕ اهغّائؼ ّاألكؿبى اهيعخوفج فٕ اهفؼنج .20

 0.000 0.736 .ًًب نفؼٖق ييلخضكل اهفؼنج يوٓ ؤفمل اهيعؼسبح يً يّهفِٖب يٌغيب ٖخًبًٌّّ ي .22

 17414خؿبّٔ "  22"ّغؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  rكٖيج 
 
 

 "رأس اهيبل اهِٖنوٕ"اهظدق اهداخوٕ هفلراح اهيحّر اهذبٌٕ  4.1.2.2
 

ؼؤؾ اهيربل  )يًبيالح االؼختبن تًٖ نل فلؼث يً فلؼاح اهيضّؼ اهذبٌٕ  (9-6) سغّل ؼكىٖتًٖ 
 ّاهػٔ ٖتًٖ ؤً يًبيالح االؼختبن اهيتٌٖج غاهج يٌغ يؿخّْ غالهج ،ًغل اهنوٕ هفلؼاخَّاهي (اهِٖنوٕ
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 rنتؼ يً كٖيج ؤاهيضؿّتج  rّكٖيج  1715كل يً ؤً يؿخّْ اهغالهج هنل فلؼث ؤضٖد ّ ، (1715)
 .كبغكج هيب ّمًح هلٖبؿَ ّتػهم خًختؼ فلؼاح اهيضّؼ اهذبٌٕ، 17414اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ 

 
 (6-9)سدّل ركى 

 رأس اهيبل اهِٖنوٕ: اهظدق اهداخوٕ هفلراح اهيحّر اهذبٌٕ 
معامل  اهفلــرث اهركى

 االرتباط 
مستوى 
 الداللة

   :أٌؼيج اهيـوّيبح ّكّاؿد اهتٖبٌبح 
 0.013 0.502 .خؿِى ٌهى اهيًوّيبح تبهفؼنج فٕ ؿؼيج اٌسبؽ اهًيل تبهفنل اهينوّة 23

 0.010 0.517 .هوّضغاح ّاهغّائؼ اهيعخوفج فٕ اهفؼنج تٖبٌبح يخنبيوج ّيخبضجاهكّايغ  .24

 0.003 0.588 .فٕ اهفؼنج تخنّؼُب ّيّانتخِب هنل يب ُّ سغٖغ فٕ يسبل االعخكبق ّكّايغ اهتٖبٌبح خيخبؽ ٌهى اهيًوّيبح .25

 0.000 0.729 .ؿتجاهالؽيج تنفبءث ّؿؼيج يٌب اهيؿخعغيج فٕ اهفؼنج يخعػٔ اهلؼاؼ تبهيًوّيبح اهيًوّيبح خؽّغ ٌهى .26

 0.000 0.753 :اهـيوٖبح اإلدارٖج 

 0.000 0.828 .فٕ اٌسبؽ األييبل تفنل ٖضلق األغاء اهيخيٖؽّٖسغ خنّٖؼ يؿخيؼ هوًيوٖبح اإلغاؼٖج فٕ اهفؼنج  .27

 0.000 0.853 .ؼٖلج اغاء األييبلييوٖبح اهيٌهيج فٕ ن ف خضؿًٖييبذوج فٕ يئؿؿبح ؤعؼْ تِغ بحيى ييوٖ اهًيوٖبح اإلغاؼٖج ؤغاء ٖخى يلبؼٌج .28

 0.000 0.773 .ٖخى يؼاسًج اهًيوٖبح اإلغاؼٖج تفنل يؿخيؼ فٕ اهفؼنج ّٖخى اهغبء األٌفنج ّاألييبل غٖؼ اهمؼّؼٖج .29

 0.000 0.807 .ٖخى  خنّٖؼ اهًيوٖبح اإلغاؼٖج تبؿخيؼاؼ هوخلوٖل يً األعنبء فٕ اهًيل .31

   :اهشٖبشبح ّاإلسراءاح 

 0.000 0.857 .يً ؿٖبؿبح ّاسؼاءاح اهًيل فٕ اهفؼنج عوق يًؼفج سغٖغث تكفج يؿخيؼثخم .30

 0.011 0.520 .خؿِٖل اهًيوٖبح ّخٌفٖػُب تنفبءث ّفبيوٖجفٕ اهفؼنج  خؿِى ؿٖبؿبح .32

 0.000 0.873 .خؿًٓ اهفؼنج ٌضّ اؿخلنبة اهيّاؼغ اهتفؼٖج ػاح اهيِبؼاح اهخلٌٖج ّاهلغؼاح اإلتغايٖج .33

 0.000 0.805 .خًخيغ اهفؼنج يوٓ ؿٖبؿبح يضغغث هألغاء ّ خخبتى يًبهسج االعخالف تًٖ األغاء اهفًوٕ ّاهيًبٖٖؼ اهيّمّيج  .34

 0.000 0.852 .خّذق اهفؼنج ؿٖبؿبخِب ّاسؼاءاح اهًيل اهالؽيج هخٌفٖػ اهيِبى فٕ نخٖتبح عبكج تنل غائؼث .35

 0.001 0.649 .نإؿبؾ النخؿبة اهيِبؼاح اهًيوٖج اهيخٌّيج اهيّهفًٖ خًوٖىخؼنؽ اإلغاؼث اهًوٖب يوٓ خنّٖؼ ّ .36

   :اهترايز 

 0.000 0.689 .خّفؼ اهفؼنج اهيّاؽٌج اهنبفٖج اهيعككج هخغؼٖة ّخنّٖؼ يِبؼاح ّنفبءاح اهًبيوًٖ فِٖب .37

 0.002 0.593 .هغْ اهيّهفًٖ اهخٕ خًؽؽ اإلتغاو ّاهخيٖؽ يً اهتؼايزاهضّافؽ ّاهينبفأح ّغٖؼُب خّفؼ اهفؼنج ٌهى  .38

 0.000 0.740 .هويّهفًٖ يً عالل تؼايز اهخًوٖى ّاهخغؼٖة اهخٕ خلغيِب هويّهفًٖ خفسى اهفؼنج اهخنّؼ اهًويٕ .39

 0.003 0.572 .خؿًٓ اهفؼنج اهٓ خضفٖؽ اهًبيوًٖ يوٓ اهخنّٖؼ ّاهخسغٖغ تفنل يؿخيؼ .41

 0.000 0.778 .نؽٔ فٕ اإلغاؼث ّخًؽؽ يتغؤ خفّٖل اهؿونج هويؿخّٖبح اإلغاؼٖج األكلخيٖل اإلغاؼث اهًوٖب اهٓ األؿوّة اهاليؼ .40

 0.000 0.926 .خلّى اهفؼنج تخٌفٖػ تؼايز اهخغؼٖة اهالؽيج يوٓ اؿخعغاى اهخنٌّهّسٖب اهضغٖذج ّاهخًبيل يًِب .42

 0.001 0.643 .هيّهفًٖخنؼؾ اهفؼنج نذٖؼًا يً اهّكح ّاهسِغ يً ؤسل خنّٖؼ ّخضغٖد يًؼفج ّيِبؼث ا .43

   :اهِٖنل اهخٌؼٖيٕ 

 0.000 0.755 .ّٖفؼ اهِٖنل اهخٌهٖيٕ هوفؼنج غؼسج نتٖؼث يً اهّمّش فٕ نتًٖج اهًالكبح اهلبئيج تًٖ اهؼئؿبء ّاهيؼئؿًٖ .44

 0.013 0.499 .االعخكبكبح تًٖ اهّضغاح اهخٌهٖيٖج اهيعخوفج فٕ اهفؼنج غٖؼ يخغاعوج .45

 0.000 0.826 .ُٖنوِب اهخٌهٖيٕ تفنل يؿخيؼ تيب ٖخٌبؿة يى اهتٖئج اهخٌبفؿٖج اهيضٖنجخنّؼ اهفؼنج  .46

 0.000 0.718 .خختٌٓ اهفؼنج ُٖنل خٌهٖيٕ يؼً، ٖؽّغ اهيّهفًٖ تبهخؿِٖالح اهالؽيج ألغاء يِبيِى تفنل يخيٖؽ .47

 0.013 0.502 .ّٖبح اإلغاؼٖج فٕ اهفؼنجخغفق ّؿؼٖبً اهيًؼفج اهالؽيج هسيٖى اهيؿخ ٖميً اهِٖنل اهخٌهٖيٕ هوفؼنج .48

 17414خؿبّٔ "  22"ّغؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  rكٖيج 
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 "رأس يبل اهـالكبح" اهذبهداهداخوٕ هفلراح اهيحّر اهظدق 4.1.2.3 
ؼؤؾ يربل  ) اهذبهدٖتًٖ يًبيالح االؼختبن تًٖ نل فلؼث يً فلؼاح اهيضّؼ  (01-6)سغّل ؼكى 

، ّاهػٔ ٖتًٖ ؤً يًبيالح االؼختبن اهيتٌٖج غاهج يٌرغ يؿرخّْ   ّاهيًغل اهنوٕ هفلؼاخَ (اهًالكبح
نترؼ يرً   ؤاهيضؿّتج  rّكٖيج  1715اهغالهج هنل فلؼث اكل يً  ً يؿخّْؤضٖد ّ، (1715)غالهج 
كبغكج هيرب ّمرًح    تػهم خًختؼ فلؼاح اهيضّؼ اهذبٌٕ، 17414اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ  rكٖيج 
 .هلٖبؿَ

 
 (6-10)ركى سدّل 

 رأس يبل اهـالكبح: اهظدق اهداخوٕ هفلراح اهيحّر اهذبهد

معامل  اهفلرث اهركى
 االرتباط 

مستوى 
 الداللة

   :اهـالكج يؾ اهزتبئً 
 0.000 0.765 .اهيخٌّيج ّاهيخغٖؼث اهؽتبئًخلّى اهفؼنج تغؼاؿبح اؿخناليٖج يؿخيؼث هوخًؼف يوٓ اضخٖبسبح ّؼغتج  .49

 0.000 0.837 .اهًبغًٖٖ اهؽتبئًييالئِب اهغائيًٖ يؽاٖب امبفٖج خيٖؽُى يً خيٌص اهفؼنج  517

 0.000 0.868 .خعكق اهفؼنج يّاؽٌج يٌبؿتج هخلغٖى عغيج يب تًغ اهتٖى تفنل يخيٖؽ هوؽتبئً .50

 0.000 0.750 .اهٓ ضغ نتٖؼ اهّكح اهالؽى هضل يفبنل اهؽتبئً خؿًٓ اهفؼنج اهٓ خعفٖل .52

 0.023 0.461 .ؽ خلغٖى اهعغيبح اهخبتًج هوفؼنج سيٖى يضبفهبح اهمفج اهغؼتٖج ّكنبو غؽثخغنٕ  يؼان .53

 0.010 0.517 .خّفؼ اهفؼنج هؽتبئٌِب اينبٌٖج نوة ؤّخفًٖل ؤّ اهغبء اهعغيبح اهينوّتج اهنخؼًٌّٖب .54

   :اهـالكج يؾ اهيّردًٖ 

 0.013 0.500 .هعغيبخِب كٌّاح خّؽٖى يخٌّيجخيخوم اهفؼنج  .55

 0.004 0.581 .خنؼؾ اهفؼنج ّكخًب نتٖؼًا العخٖبؼ اهيّؼغًٖ .56

 0.007 0.550 .يوٓ يالكبح نّٖوج اهيغْ يى اهيّؼغًٖ خلّى اهفؼنج تخٌفٖػ يغغ يً اهفًبهٖبح تِغف اهيضبفهج .57

 0.000 0.678 .ّخسغغ تفنل يؿخيؼ هغْ اهفؼنج تٖبٌبح نبيوج ٌؿتًٖب ضّل اهيّؼغًٖ .58

 0.003 0.585 .اهفؼنج اهٓ ٌلل يؿئّهٖج خٌفٖػ اهّهبئف اهذبٌّٖج هغِٖب اهٓ يسيّيج يً اهيّؼغًٖ اهيخعككًٖ خيٖل 597

   :اهخحبهفبح االشخراخٖسٖج 

 0.001 0.613 .خلٖى اهفؼنج يسيّيج يً اهخضبهفبح االؿخؼاخٖسٖج يى يئؿؿبح ؤعؼْ يً ؤسل اٌسبؽ ؤييبهِب .61

 0.000 0.849 .هوتٖئج اهخٌبفؿٖج هوخًؼف يوٓ اهعغيبح اهخٕ ٖلغيِب اهيٌبفؿًّ غّؼٔ تًيل يؿصاهفؼنج  خلّى .60

خلّى اهفؼنج تًيل اهيلبؼٌبح تًٖ اهعغيبح اهخٕ خلغيِب هوؽتبئً ّاهعغيبح اهخٕ خلغيِب اهفؼنبح اهيٌبفؿج تِغف اغعبل  .62
 0.001 0.652 .اهخضؿٌٖبح اهالؽيج يوٓ عغيبخِب

 0.001 0.653 .اإلؿخؼاخٖسٖج ّامبفج كٖيج هِب يً عالل اهخضبهفبح اهفؼنج كبغؼث يوٓ اهخًوى .63

 17414خؿبّٔ "  22"ّغؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  rكٖيج 
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 "يشخّْ اهيٖزث اهخٌبفشٖج"اهراتؾ اهظدق اهداخوٕ هفلراح اهيحّر 4.1.2.4 

 

يشـخّْ  ) اهؼاترى لؼاح اهيضّؼ ٖتًٖ يًبيالح االؼختبن تًٖ نل فلؼث يً ف( 00-6)سغّل ؼكى 
ّاهػٔ ٖتًٖ ؤً يًبيالح االؼختبن اهيتٌٖرج غاهرج يٌرغ    ، اهنوٕ هفلؼاخَ ّاهيًغل( اهيٖزث اهخٌبفشٖج
اهيضؿّتج انترؼ   rّكٖيج  1715، ضٖد اً يؿخّْ اهغالهج هنل فلؼث اكل يً 1715يؿخّْ غالهج 

كربغكج هيرب    اهؼاترى ضّؼ ّتػهم خًختؼ فلؼاح اهي، 17414اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ  rيً كٖيج 
 .ّمًح هلٖبؿَ

 
 

 (611-)جذول رلى 

 يشخّْ اهيٖزث اهخٌبفشٖج: اهراتؾانصذق انذاخهً نفمراث انًحىر 

معامل  اهفلرث اهركى
 االرتباط 

مستوى 
 الداللة

   :اهسّدث اهيخفّكج 
 0.000 0.774 .ٖلغى يّهفٕ اهفؼنج اهعغيبح تبهفنل اهينوّة .0

كج هوخّاكل اهفؼغٔ يى اهيفخؼنًٖ ّاهخًؼف يوٓ آؼائِى تعكّق سّغث خعكق اهفؼنج ّضغث عب .2
 0.002 0.605 .اهعغيبح اهيلغيج

 0.000 0.848 .ٌٖسؽ يّهفٕ اهفؼنج اهعغيبح هوؽتبئً تؿؼيج ّفٕ اهّكح اهيضغغ .3

 0.000 0.806 .ًٖنٕ يّهفٕ اهفؼنج اُخيبيًب فؼغًٖب تبهؽتبئً ّٖخًبيوًّ يى يفبنوِى تًٌبٖج فبئلج .4

 0.013 0.499 .خخيخى يؼانؽ خلغٖى اهعغيبح تيهِؼ سػاة ّ تتٖئج يؼٖضج هوؽتبئً .5

 0.002 0.607 . خّفؼ اهفؼنج يؼانؽ خلغٖى عغيبح يٌخفؼث فٕ سيٖى يغً اهيضبفهبح فٕ اهمفج اهغؼتٖج ّكنبو غؽث .6

 0.010 0.517 .خؿًٓ اهفؼنج تفنل سبغ هخنتٖق ؤٌهيج االيخيبغ ّاهسّغث اهيضوٖج ّاهًبهيٖج .7

 0.010 0.515 .خِخى اهفؼنج تخضغٖغ يلبٖٖؾ سّغث اهعغيبح اهيلغيج هوؽتبئً .8

 0.013 0.499 .ٖيخوم يّهفٕ اهفؼنج اهيًؼفج اهخبيج هإلسبتج يوٓ اؿئوج اهؽتبئً .9

   :اهنفبءث اهيخفّكج 

 0.000 0.770 .ؽ اهًيوٖبح فٕ اهفؼنجخؿًٓ اهفؼنج تفنل غائى هخنتٖق اهخلٌٖبح اهضغٖذج تيب ٖؿبيغ فٕ ؿؼيج اٌسب .01

خلّى اهفؼنج تيؼاسًج ؤٌفنج ّييوٖبح ّضغاخِب اهيعخوفج ّخًيل يوٓ اهغبء األٌفنج ّاهًيوٖربح غٖرؼ    .00
 0.000 0.805 .اهمؼّؼٖج ّاهينؼؼث

 0.000 0.778 .ػ اهًيوٖبحخؿِى ٌهى اهيًوّيبح االغاؼٖج فٕ اهفؼنج فٕ ؽٖبغث اهخٌؿٖق ّاهخنبيل تًٖ اهّضغاح اإلغاؼٖج فٕ خٌفٖ .02

 0.000 0.735 .خؿًٓ اهفؼنج اهٓ ختٌٓ نل اهنؼق ّاألؿبهٖة ّاالؿخؼاخٖسٖبح اهنفٖوج تخنّٖؼ نفبءث اهًيوٖبح فِٖب .03

 0.000 0.682 .خؿِى ٌهى اهيًوّيبح اهيؿخعغيج فٕ اهفؼنج فٕ عفل خنبهٖف اهًيوٖبح ّاهعغيبح .04

 0.000 0.745 .اهفؼنج فضق ّخلٖٖى نفبءث ّفبيوٖج اهًيوٖبح ٖخميً ٌنبق اهؼكبتج اهغاعوٖج فٕ .05

   :اإلتداؽ اهيخفّق 

 0.000 0.659 .ٖلغيِب اهيّهفًّ هيّاسِج يفنالح اهًيل اهخٕ تخنبؼٖجخختٌٓ اهفؼنج اغعبل ّخسؼٖة األفنبؼاال .06

 0.000 0.736 .خخيخى اهفؼنج تذلبفج خٌهٖيٖج خؿبيغ يوٓ خإيًٖ فؼق اإلتغاو ّاهيتبغؼث .07

 0.000 0.748 .خِخى اهفؼنج تخنّٖؼ خفنٖوج اهعغيبح اهيلغيج هوؽتبئً تيب ٖخٌبؿة يى يب ٖلغيَ اهيٌبفؿًّ .08

 0.000 0.776 .خؿبيغ خنٌّهّسٖب اهيًوّيبح اهيؿخعغيج فٕ اهفؼنج يوٓ ؿؼيج خنّٖؼ ّخٌّٖى اهعغيبح اهيلغيج هوؽتبئً .09

ؽث فتنج االخكبل اهعؤّ  تبؿخيؼاؼ هخخّانة يى اهعغيبح اهسغٖرغث  خلّى اهفؼنج تخضغٖد خلٌٖبخِب ّؤسِ .21
 0.002 0.617 .فٕ يسبل االخكبالح اهعوّٖج
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   :االشخسبتج اهيخفّكج 

خخبتى اهفؼنج ّخخعػ اإلسؼاءاح اهؿؼًٖج ٌضّ يالضهج اهخغٖؼاح اهيؿرخيؼث فرٕ ؼغتربح ّضبسربح      .20
 0.000 0.781 .اهؽتبئً

ح ّؼغتبح اهؽتبئً ّخًيل يوٓ ٌلوِب ّخسؿٖغُب تعغيبح يخنرّؼث ّيخيٖرؽث   خؼنؽ اهفؼنج يوٓ ضبسب .22
 0.000 0.803 .خضبنٕ خّكًبخِى

خًيل اهفؼنج يوٓ فخص اهيسبل ؤيبى اهؽتبئً تبالخكبل يًِب ّاهيفبؼنج فٕ خضغٖغ اهعرغيبح اهيٌبؿرتج    .23
 0.000 0.789 .الضخٖبسبخِى

 0.000 0.735 .ٖق تغؼل اهخًؼف يوٓ اهؼغتبح غٖؼ اهيفتًج هوؽتبئًخّهٕ اهفؼنج اُخيبيًب نتٖؼًا تتضّد اهخؿّ .24

خِخى اهفؼنج تأؼاء اهؽتبئً ّيلخؼضبخِى ّخفمٖالخِى فٕ خلغٖى عغيبح سغٖغث ّاسؼاء خضؿرٌٖبح يورٓ    .25
 0.000 0.844 .اهعغيبح اهيلغيج

 17414خؿبّٔ "  22"ّغؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  rكٖيج 

 

 
 لمحاور الدراسةصدق االتساق البنائي  4.1.3

 
متن محتاور الدراستة متم المعتدل  امالت االرتباط بين معدل كل محورمع( 02-6)جدول رقم يبين 

 ،1715يتٌٖج غاهج يٌغ يؿخّْ غالهج ّاهػٔ ٖتًٖ ؤً يًبيالح االؼختبن اهالكلتي لققترات االستتبانة 

اهسغّهٖرج   rيرج  اهيضؿّتج انتؼ يً كٖ rّكٖيج  1715كل يً ؤً يؿخّْ اهغالهج هنل فلؼث ؤضٖد 
 .17414ّاهخٕ خؿبّٔ 

 

 (6-12)سدّل ركى 
 يـبيل االرختبػ تًٖ يـدل نل يحّر  يً يحبّر اهدراشج يؾ اهيـدل اهنوٕ هفلراح االشختبٌج

 يشخّْ اهدالهج يـبيل االرختبػ يحخّْ اهيسبل اهيسبل
 0.000 0.856 ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ األّل

 0.000 0.885 اهِٖنوٕ ؼؤؾ اهيبل اهذبٌٕ

 0.000 0.755 ؼؤؾ يبل اهًالكبح اهذبهد

 0.000 0.894 يؿخّْ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج اهؼاتى

 17414خؿبّٔ "  22"ّغؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  rكٖيج 
 

 

 

 :Reliabilityاالستبانة  فقرات ثبات 4.2

همتا طريقتة التجة تة النصتقية  نستها بطتريقتيخطوات الثبات على العينة االستطالعية نق تم إجراء

 .ومعامل ألقا كرونباخ

 

 

 

 



002 

 

 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  4.2.1

 

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األس لة القردية الرتبة ومعتدل األست لة الةوجيتة  الرتبتة 

م معامل ارتبتاط ستبيرمان  بتراون للتصتحيح لكل بعد وقد  تم تصحيح معامالت االرتباط  باستخدا

(Spearman-Brown Coefficient )حسب المعادلة  التالية : 

=   معامل الثبات 
1

2

ر

ر
يبين أن هناك ( 6-13)حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم 

 .معامل ثبات كبير نسبيا لققرات االستبيان
 

 (6-13)سدّل ركى 
 (ػرٖلج اهخسزئج اهٌظفٖج) بح يـبيل اهذت

 محتوى المحور المحور

 التجزئة النصفية

عدد 
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

معامل االرتباط 
 المصحح

مستوى 
 المعنوية

 0.000 0.8962 0.8119 22 ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ األّل

 0.000 0.8696 0.7693 26 ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ اهذبٌٕ

 0.000 0.7989 0.6651 15 ؼؤؾ يبل اهًالكبح اهذبهد

 0.000 0.8027 0.6704 25 يؿخّْ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج اهؼاتى

 0.000 0.8477 0.7356 88 سيٖؾ اهيحبّر

 17414خؿبّٔ "  22"ّغؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  rكٖيج 
 
 

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ    4.2.2

ج ؤهفب نؼٌّتبط هلٖبؾ ذتبح االؿختبٌج  ننؼٖلج ذبٌٖج هلٖبؾ اهذتبح ّكغ ٖتًٖ خى اؿخعغاى  نؼٖل
 .ؤً يًبيالح اهذتبح يؼخفًج( 14-6)سغّل ؼكى 

 
 (14-6)سدّل ركى 

 (ػرٖلج ّاهفب نرٌّتبخ) يـبيل اهذتبح 
 يـبيل أهفب نرٌّتبخ ؿدد اهفلراح يحخّْ اهيحّر اهيحّر

 0.9046 22 ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ األّل

 0.8885 26 ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ بٌٕاهذ

 0.8295 15 ؼؤؾ يبل اهًالكبح اهذبهد

 0.8452 25 يؿخّْ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج اهؼاتى

 0.8789 88 سيٖؾ اهفلراح
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 :اهيشخخديج فٕ اهدراشج اهيـبهسبح اإلحظبئٖج. 5
 

ضكربئٕ ّخرى اؿرخعغاى    اإل SPSSهلغ كبى اهتبضد تخفؼٖغ ّخضوٖل االؿختبٌج يً عالل تؼٌبيز 
 :االعختبؼاح اإلضكبئٖج اهخبهٖج

 
 اهٌؿة اهيئّٖج ّاهخنؼاؼاح -0

 اعختبؼ ؤهفب نؼٌّتبط هيًؼفج ذتبح فلؼاح االؿختبٌج -2

 يًبيل اؼختبن تٖؼؿًّ هلٖبؾ كغق اهفلؼاح  -3

 يًبغهج ؿتٖؼيبً تؼاًّ هوذتبح -4
ٕ ؤى ال ؿيؼٌّف هيًؼفج ٌّو اهتٖبٌبح ُل خختى اهخّؽٖى اهنتًٖر -اعختبؼ نّهّيسؼّف -5

(1- Sample K-S) 

 One sample T testهيخّؿن يٌٖج ّاضغث   tاعختبؼ  -6

 هوفؼق تًٖ يخّؿنٕ يٌٖخًٖ يؿخلوخًٖ tاعختبؼ  -7

 .اإلٌضغاؼ اهيخًغغ اعختبؼ -8

 خضوٖل اهختبًٖ األضبغٔ هوفؼّق تًٖ ذالد يٌٖبح يؿخلوج فإنذؼ اعختبؼ -9

 ٌٖبحاعختبؼ ففَٖ هوفؼّق اهيخًغغث يذٌٓ يذٌٓ تًٖ اهيخّؿنبح هوً -01
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 شبتؾاهفظل اه

 اهدراشج اهيٖداٌٖج خفشٖر ّخحوٖل تٖبٌبح
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 (Sample K-S -1)سًرَىف   -اختببر كىنًجروف) اختببر انتىزٌع انطبٍع0ً 1
 

ًٖرٕ ؤى ال  هيًؼفج ُل اهتٖبٌبح خختى اهخّؽٖرى اهنت  ؿيؼٌّف -ؿخعغى اعختبؼ نّهيسؼّفؿٖخى ا
ً يًهى االعختبؼاح اهيًويٖرج خفرخؼن ؤً   ؼ اهفؼمٖبح ألمؼّؼٔ فٕ ضبهج اعختب ُّّ اعختبؼ

اهلٖيرج  ٌخبئز االعختربؼ ضٖرد ؤً   ( 7-1)ّّٖمص اهسغّل ؼكى   .ٖنًّ خّؽٖى اهتٖبٌبح نتًٖٖب
.05.0)  1715هنل يضّؼ انتؼ يً  االضخيبهٖج sig )    ُّػا ٖغل يورٓ ؤً اهتٖبٌربح خخترى

 .ؼاح اهيًويَٖاهخّؽٖى اهنتًٖٕ ّٖسة اؿخعغاى االعختب
 

 (7-1)سدّل ركى 
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1)اخختبر اهخّزٖؾ اهػتٖـٕ

 اهلٖيج االحخيبهٖج Zكٖيج  ؿدد اهفلراح ؿٌّاً اهيحّر اهيحّر

 0.2569 1.0125 22 ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ األّل

 0.1523 1.1342 26 ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ اهذبٌٕ

 0.0598 1.3248 15 ؼؤؾ يبل اهًالكبح اهذبهد

 0.1567 1.1283 25 يؿخّْ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج اهؼاتى

 0.0905 1.245 88 سيٖؾ اهفلراح

 
 
 فلراح اهدراشج خحوٖل. 2

 

، ّخنرًّ  هخضوٖل فلؼاح االؿختبٌج( One Sample T test)هوًٌٖج اهّاضغث  Tخى اؿخعغاى اعختبؼ 
اهيضؿّتج انتؼ يً  tلًّ يوٓ يضخّاُب اػا نبٌح كٖيج  اهفلؼث اٖسبتٖج تيًٌٓ ؤً ؤفؼاغ اهًٌٖج ّٖاف

ّاهّؽً اهٌؿتٕ انتؼ يً  1715كل يً ؤ اهلٖيج االضخيبهٖجؤّ ) 0798ّاهخٕ خؿبّٔ  اهسغّهٖج tكٖيج 
 t، ّخنًّ اهفلؼث ؿوتٖج تيًٌٓ ؤً ؤفؼاغ اهًٌٖج ال ّٖافلًّ يوٓ يضخّاُب اػا نبٌرح كٖيرج   61%

يرً   ؤكرغؼ  اهلٖيج االضخيبهٖجؤّ ) 0798-ّاهخٕ خؿبّٔ  اهسغّهٖج tاهيضؿّتج ؤكغؼ يً كٖيج 
، ّخنًّ آؼاء اهًٌٖج فٕ اهفلؼث يضبٖغث اػا نربً يؿرخّْ   %( 61يً  ؤكلّاهّؽً اهٌؿتٕ  1715

 .1715اهغالهج هِب انتؼ يً 
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 رأس اهيبل اهتضرٔ: خحوٖل فلراح اهيحّر األّل 2.1
 

 :يسبل اهيـرفج: أّاًل
 

ّاهػٔ ٖتًٖ آؼاء ؤفؼاغ ( 7-2)ٌج اهّاضغث ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى هوًٖ tخى اؿخعغاى اعختبؼ 
 .يسبل اهيًؼفج ميً يضّؼ ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ يٌٖج اهغؼاؿج فٕ فلؼاح

 
 (7-2)سدّل ركى  

 غيً يحّر رأس اهيبل اهتضرٔ( اهيـرفج)خحوٖل فلراح يسبل 

اهيخّشػ  اهفلرث اهركى
 اهحشبتٕ

االٌحراف 
 اهيـٖبرٔ

اهّزً 
 tكٖيج  ٕاهٌشت

اهلٖيج 
 االحخيبهٖج

      :اهيـرفج 
ٖخّفؼ هغْ يّهفّ اهفؼنج اهيًؼفج اهالؽيج ألغاء يِبيِى تإفمل  .0

 0.000 19.332 80.57 1.090 8.06 .ّسَ

فٕ اهيًؼفج يرً عرالل يرب ٖلغيرَ      اهيّهفًّٖخفبؼم  .2
 0.000 15.915 80.48 1.318 8.05 .اهيّهفًّ اهلغايٓ يً عتؼاح الؽيج هويّهفًٖ اهسغغ

د يً اهيًؼفرج اهالؽيرج   تبهضبسج هوتض ٖفًؼ اهيّهفًّال  .3
 0.000 4.737 67.69 1.656 6.77 .ألغاء يِبيِى

ٖيخوم يّهفّ اهفؼنج اهيًؼفج اهخبيج ّاهيضغذرج تبؿرخيؼاؼ    .4
 0.000 13.590 77.52 1.321 7.75 .يً اهعغيبح اهخٕ خلغيِب اهفؼنج

 0.000 15.669 76.52 1.081 7.65 (اهيـرفج)سيٖؾ فلراح  

 0798خؿبّٔ " 014"ّغؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  tكٖيج 

 
ُّٕ  "0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  %"80.57"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ  "0"فٕ اهفلؼث ؼكى  .0

ٖخّفؼ هغْ يّهفّ اهفؼنج اهيًؼفج اهالؽيج ألغاء يِبيِى " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 
 ."ّسَتإفمل 

 

ُّٕ " 0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ %" 80.48"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ  "2"فٕ اهفلؼث ؼكى  .2
ٖخفبؼم اهيّهفًّ فٕ اهيًؼفج يً عالل يب ٖلغيَ " َيوٓ ؤٌ ييب ٖغل 1715ؤكل يً 

 ".اهيّهفًّ اهلغايٓ يً عتؼاح الؽيج هويّهفًٖ اهسغغ

 

ُّٕ " 0.000"اهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ ّ %"67.69" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ "3"فٕ اهفلؼث ؼكى  .3
ج اهالؽيج ال ٖفًؼ اهيّهفًّ تبهضبسج هوتضد يً اهيًؼف" َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ".ألغاء يِبيِى
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ُّٕ " 0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %77.52"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 4"فٕ اهفلؼث ؼكى  .4
نج اهيًؼفج اهخبيج ّاهيضغذج تبؿخيؼاؼ ٖيخوم يّهفّ اهفؼ" َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ."يً اهعغيبح اهخٕ خلغيِب اهفؼنج

 

، ّاهّؽً 7.65خؿبّٔ ( اهيًؼفج) يسبل ّتكفج يبيج ٖختًٖ ؤً اهيخّؿن اهضؿبتٕ هسيٖى فلؼاح
اهيضؿّتج اهينولج  tّكٖيج %" 61"اهّؽً اهٌؿتٕ اهيضبٖغ  يً ؤنتؼُّٕ % 76.52ٖؿبّٔ اهٌؿتٕ 
ٔ ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿب1.98ّ اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ  tيً كٖيج  ُّٕ انتؼ15.669 خؿبّٔ 
ٖخّفؼ هغْ يّهفّ اهفؼنج اهيًؼفج اهالؽيج ألغاء  َييب ٖغل يوٓ ؤٌ ،1715يً ُّٕ اكل   0.000
ّهػهم ًٖختؼ يسبل اهيًؼفج نإضغ األتًبغ اهؼئٖؿٖج هيضّؼ ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ غال   .يِبيِى

ُػا  خّفؼ ، ّؤً ٌُبم يّافلج يً كتل ؤفؼاغ اهًٌٖج يو1715ٓ اضكبئًٖب يٌغ يؿخّْ اهغالهج
اهخٕ كبيح تخضغٖغ يؿخّْ يسبل اغاؼث  (2008اهضرفب، )يى غؼاؿج  ُػٍ اهٌخٖسجخفق خّ . اهيسبل

اهيًؼفج هغْ اهيكبؼف اهًبيوج فٕ كنبو غؽث، ّؤمضح تإً اهّؽً اهٌؿتٕ هيسبل اغاؼث اهيًؼفج 
.  1715غال اضكبئًٖب يٌغ يؿخّْ اهغالهج  هغْ اهيكبؼف فجّؤً يسبل اغاؼث اهيًؼ% 76700توغ 

مؼّؼث االُخيبى اهّاؿى  اهخٕ ؤنغح يوٓ (2008ؿػٖج، ) نيب خٌؿسى اهٌخٖسج يى غؼاؿج
االُخيبى تبهًبيوًٖ اهػٔ  تبهيًؼفج ألٌِب كّث اػا هى خؿخغل خكتص غٖؼ ػٔ فبئغث، نيب ؤنغح يوٓ

ّػهم يً عالل اهضؼق يوٓ يفبؼنج اهًبيوًٖ  ،هيخيٖؽٖيخونًّ اهيًبؼف اهالؽيج هخضلٖق األغاء ا
ّيوٓ اهؼغى يً خوم اهيّافلج اال ؤً ٌُبم مًف فٕ   .فٕ ٌغّاح ّيئخيؼاح خؽٖغ يً يًبؼفِى

ييب اؿِى  ،اهيًؼفج تًٖ اهيّهفًٖ فٕ يفبؼنجاهاهيخًولج تسبٌة ( 3)االؿخسبتج يوٓ اهفلؼث ؼكى 
خًؽٖؽ اهسبٌة  ُّ يب ٖؿخغيّٕ ،هتفؼٔ ننلفٕ مًف اهيخّؿن اهضؿبتٕ هيضّؼ ؼؤؾ اهيبل ا

  .م ؼؤؾ يبل تفؼٔ يخيٖؽاهيخًوق تيفبؼنج اهيًؼفج تًٖ األفؼاغ فٕ اهفؼنج ييب ٖؿِى فٕ ايخال
خلغٖى ضّافؽ يوٓ ت ؤّكح اهخٕ  (Mitchell, 2010)ّخٌؿسى ُػٍ اهخّكٖج يى يب كغيخَ غؼاؿج 

 ؤنذؼ يً ذوذٕ اهًبيوًٖاهغؼاؿج ؤً ييوٖج يفبؼنج اهيًؼفج تًٖ اهًبيوًٖ ضٖد ؤهِؼح ٌخبئز 
ًبيوًٖ، اال ؤٌَ اهيًؼفج تًٖ اه فٕ يفبؼنجاهفؽ هخفسٖى ٖئٖغًّ ييوٖج خلغٖى ضّا يّمى اهغؼاؿج

فٕ ٌفؾ اهّكح ٖؼْ ؤفؼاغ اهًٌٖج كًّتج اٖسبغ ٌهبى يبغل كبتل هوخنتٖق هيٌص ضّافؽ يوٓ ييوٖج 
يى غؼاؿج  فٕ اهغؼاؿج اهضبهٖج هيًؼفجلج تيسبل اوًنيب خخفق اهٌخبئز اهيخ  .يفبؼنج اهيًؼفج

نإؿبؾ هخًؼٖف ؼؤؾ اهيبل ( ييبل اهيًؼفج)خؿوٖن اهمّء يوٓ ت اهخٕ كبيح (2007حتبٌٖج، )
اهفنؼٔ ّضبّهح ؤً ختًٖ ينبٌج ّغّؼ اهيًؼفج فٕ اهيئؿؿج ّنٖف خؿبُى اٌخلبل ٌّفؼ اهيًؼفج 

 ،خضؿًٖ ؤغاء اهيّهفًٖفٕ خنّٖؼ ّ( اهيئؿؿبح اهيخًويج)غاعل اهيئؿؿج يً نؼٖق اهخًوى 
ًّّ تِب يٖؽث خٌبفؿٖج هِب نيب خخًبؼل ٌخٖسج اهغؼاؿج اهضبهٖج   .ّتبهخبهٕ فٕ اٌفبء كٖيج يمبفج خن

تمًف سبٌة اهيفبؼنج فٕ اهيًؼفج يٌغ خلٖٖى ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ هفؼنج سّال يى يب خّكوح 
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خًولج تيفبؼنج اهخٕ ؤفبؼح ٌخبئسِب اهٓ ضكّل اهفلؼث اهي (Mazlan, 2005)اهَٖ غؼاؿج 
اهيًؼفج يوٓ ؤيوٓ يخّؿن ضؿبتٕ يٌغ خلٖٖى األتًبغ اهيعخوفج إلغؼاث اهيًؼفج فٕ فؼنج خٖوٖنّى 

 .يبهٖؽٖب

 :اهخترث اهـيوٖجيسبل : ذبًٌٖب
 

ّاهػٔ ٖتًٖ آؼاء ؤفؼاغ ( 3-7)هوًٌٖج اهّاضغث ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى  tخى اؿخعغاى اعختبؼ 
 .اهعتؼث اهًيوٖج ميً يضّؼ ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ يسبليٌٖج اهغؼاؿج فٕ فلؼاح 

 
 (7-3)سدّل ركى 

 غيً يحّر رأس اهيبل اهتضرٔ( هخترث اهـيوٖجا)خحوٖل فلراح يسبل 

 اهفلرث اهركى
اهيخّشػ 
 اهحشبتٕ

االٌحراف 
 اهيـٖبرٔ

اهّزً 
 tكٖيج  اهٌشتٕ

اهلٖيج 
 االحخيبهٖج

      :اهخترث اهـيوٖج 
عتؼث يبهٖج فٕ يسبل ؤييبهِى ٖيخوم اهيّهفًّ فٕ اهفؼنج  .5

 0.000 20.234 81.52 1.090 8.15 .اهيعككج هِى

ٖئغٔ اهيّهفًّ فٕ اهفؼنج يِبيِى تإفمرل يرب ٖنرًّ     .6
 0.000 24.546 82.48 0.938 8.25 .ّتفنل ٖخّافق يى عتؼاخِى

خؿِى اهعتؼث اهًيوٖج اهخٕ ٖيخونِب اهيّهفًّ فٕ خلغٖى ضوّل  .7
 0.000 25.582 84.48 0.980 8.45 .خّاسِِى فٕ اهًيليخيٖؽث  هويفنالح اهخٕ 

ً  خيخوم اهفؼنج يغغ نبف يً  .8  اهيّهفًٖ اهرػًٖ ٖيخونرّ

 0.000 23.004 80.29 0.904 8.03 .اهالؽيج ألغاء اهًيل تنفبءث ّفبيوٖج اهًيوٖج اهعتؼاح

 0.000 29.518 82.19 0.770 8.22 (اهخترث اهـيوٖج)سيٖى فلؼاح  

 0798خؿبّٔ " 014"ّغؼسج ضؼٖج  1715ج يٌغ يؿخّْ غالهج اهسغّهٖ tكٖيج 

 
ُّٕ  "0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  "%81.52"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ  "5"فٕ اهفلؼث ؼكى  .0

ٖيخوم اهيّهفًّ فٕ اهفؼنج عتؼث يبهٖج فٕ يسبل ؤييبهِى " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 
 ."اهيعككج هِى

 

ُّٕ  "0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  "%82.48"اهٌؿتٕ  توغ اهّؽً" 6"فٕ اهفلؼث ؼكى  .2
يب ٖنًّ ٖئغٔ اهيّهفًّ فٕ اهفؼنج يِبيِى تإفمل " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ".ّتفنل ٖخّافق يى عتؼاخِى
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ُّٕ " 0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ "  %84.48"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ  "7"فٕ اهفلؼث ؼكى  .3
خؿِى اهعتؼث اهًيوٖج اهخٕ ٖيخونِب اهيّهفًّ فٕ خلغٖى ضوّل " َيوٓ ؤٌ ييب ٖغل 1715ؤكل يً 

 ".يخيٖؽث  هويفنالح اهخٕ خّاسِِى فٕ اهًيل

 

ُّٕ  "0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ "  %80.29"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ  "8"فٕ اهفلؼث ؼكى  .4
 ً ٖيخونًّخيخوم اهفؼنج يغغ نبف يً اهيّهفًٖ اهػٖ" َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ."اهعتؼاح اهًيوٖج اهالؽيج ألغاء اهًيل تنفبءث ّفبيوٖج

 

 

، ّاهّؽً 8.22خؿبّٔ ( اهعتؼث اهًيوٖج)ّتكفج يبيج ٖختًٖ ؤً اهيخّؿن اهضؿبتٕ هسيٖى فلؼاح 
اهيضؿّتج  tّكٖيج %" 61"يً اهّؽً اهٌؿتٕ اهيضبٖغ  ؤنتؼُّٕ  %82.19ٖؿبّٔ  اهٌؿتٕ

ّاهلٖيج االضخيبهٖج  ،1.98اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ  tً كٖيج ُّٕ انتؼ ي29.518 اهينولج خؿبّٔ 
فٕ اهفؼنج ٖيخونًّ عتؼث يبهٖج  اهيّهفًٖ ييب ٖغل يوٓ ؤً، 1715ُّٕ اكل يً  17111خؿبّٔ 

نإضغ األتًبغ اهؼئٖؿٖج  اهعتؼث اهًيوٖجّهػهم ًٖختؼ يسبل   .فٕ يسبل ؤييبهِى اهيعككج هِى
، ّؤً ٌُبم يّافلج يً كتل 1715يٌغ يؿخّْ اهغالهج  هيضّؼ ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ غال اضكبئًٖب

اؿخسبتج يبهٖج يوٓ ُػا اهيسبل يً كتل ؤفؼاغ  ّٖخمص ؤً ٌُبم .  ؤفؼاغ اهًٌٖج يوٓ ُػا اهيسبل
،  ييب ٖئنغ يوٓ 8722اهًٌٖج ضٖد توغ اهيخّؿن اهضؿبتٕ هسيٖى فلؼاح يسبل اهعتؼث اهًيوٖج 

فٕ  هفًّ فٕ خلغٖى ضوّل يخيٖؽث هويفنالح اهخٕ خّاسِِىاهخٕ ٖيخونِب اهيّ ؤُيٖج اهعتؼث اهًيوٖج
 ّهًل ُػا اهيؿخّْ اهًبهٕ يً اهعتؼث اهًيوٖج اهخٕ ٖخضوٓ تِب اهًبيوًّ فٕ اهفؼنج  . فٕ اهًيل

يبئغ اهٓ ؿٖبؿبح اهفؼنج اهخٕ خفسى اهًبيوًٖ ؤّ خفؼل يوِٖى اهلٖبى تإييبل يخٌّيج ييب ٖؿِى 
ؿػٖج، ) غؼاؿج اهٌخٖسج اهخٕ خّكوح اهِٖب ُػٍ اهٌخٖسج يى فعخوخّ . فٕ ؽٖبغث عتؼخِى اهًيوٖج

يغى خؼنٖؽ اهيكؼف ضبهج اهغؼاؿج يوٓ كٖبى اهًبيوًٖ تإييبل يخٌّيج  اهخٕ ؤفبؼح اهٓ (2008
يً ؤسل ؽٖبغث عتؼاخِى ّهػهم ؤّكح خوم اهغؼاؿج تإٌَ ٖخنوة ؤً خنًّ ٌُبم ؼئٖج اؿخؼاخٖسٖج 

نػهم   .تًٖ اهًبيوًٖ ّخضفٖؽُى هوٌِّل تّاكى اهيكؼفّعوق ؼّش يً اهخٌبفؾ فٕ ُػا اهسبٌة 
فبً ٌخٖسج اهغؼاؿج اهضبهٖج فٖيب ٖخوًق تيسبل اهعتؼث اهًيوٖج خخًبؼل يى يب خّكوح اهَٖ غؼاؿج 

(Bong, 2005)  05اهخٕ كبى ؤفؼاغ يٌٖج اهغؼاؿج فِٖب تبينبء اهعتؼث اهًيوٖج هوًبيوًٖ اهخؼخٖة 
ُّّ خؼخٖة يخغٌٕ هًبيل  فٕ خضلٖق اهٌسبش هويٌهيبح يًبيل ؤؿبؿٕ 20يً ميً كبئيج خمى 

ّهًل يب ٖفؿؼ ػهم ُّ ؤً ُػٍ اهغؼاؿج ؤسؼٖح فٕ غّهج اهٌِغ اهخٕ ٖخّافؼ هغِٖب يغغ .  اهعتؼث
خضغٖغًا فٕ يسبل خلٌٖج اهيًوّيبح ّفٕ  ،نتٖؼ سغًا ييً ٖيخونًّ عتؼاح يبهٖج ّيئُالح يخلغيج

بهٕ ال ٖفنل يٌكؼ اهعتؼث اهًيوٖج يفنوج تبهٌؿتج هخوم ّتبهخ.  ٌفؾ اهّكح يًغل ؤسّؼُى يخغٌٖج
 .فٕ اهٌِغ اهفؼنبح ّػهم تؿتة خّفؼُب تنذؼث فٕ ؿّق اهتبضذًٖ يً اهًيل



021 

 

 :االتخنبريسبل : ذبهذًب
 

ّاهػٔ ٖتًٖ آؼاء ؤفؼاغ ( 4-7)هوًٌٖج اهّاضغث ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى  tخى اؿخعغاى اعختبؼ 
 .ل االتخنبؼ ميً يضّؼ ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔيسبيٌٖج اهغؼاؿج فٕ فلؼاح 

 
 (7-4)سدّل ركى 

 غيً يحّر رأس اهيبل اهتضرٔ( االتخنبر)خحوٖل فلراح يسبل 

 

 اهركى
 

اهيخّشػ  اهفلرث
 اهحشبتٕ

االٌحراف 
 اهيـٖبرٔ

اهّزً 
 tكٖيج  اهٌشتٕ

اهلٖيج 
 االحخيبهٖج

      :االتخنبر 
فنربؼ ّ خلرغٖى   ٖخيخى يّهفّ اهفؼنج تبهلغؼث يوٓ خّهٖغ األ .9

 0.000 20.900 80.00 0.981 8.00 .اهضوّل اهؿؼًٖج هيّاسِج يفبنل اهًيل

ٌٖسؽ اهيّهفًّ ؤييبهِى تفنل يخسغغ ّهغِٖى اهلغؼث يورٓ   .01
 0.000 19.231 79.90 1.061 7.99 .خلغٖى ؤفنبؼ سغٖغث ألؿبهٖة اهًيل

ؼ ٖخّفؼ هغْ اهًبيوًٖ فٕ اهفؼنج اهلغؼث يوٓ اإلتغاو ّخنّٖ .00
 0.000 20.718 80.57 1.017 8.06 .اهًيل

ٖيخوم اهيّهفًّ فٕ اهفؼنج اهفسبيج اهنبفٖج هولٖبى تإييبل  .02
 0.000 11.483 74.67 1.309 7.47 .اتخنبؼٖج

يخضفؽًّ ّيوخؽيًّ تبهيفربؼنج فرٕ األفنربؼ     اهيّهفًّ .03
 0.000 9.897 75.33 1.588 7.53 .اهسغٖغث هوعغيبح اهخٕ خلغيِب اهفؼنج

 0.000 18.364 78.10 1.010 7.81 (االتخنبر)سيٖى فلؼاح  

 0798خؿبّٔ " 014"ّغؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  tكٖيج 

 
ُّٕ  "0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  "%80.00"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 9"ؼكى فٕ اهفلؼث  .0

ث يوٓ خّهٖغ األفنبؼ ّ خلغٖى ٖخيخى يّهفّ اهفؼنج تبهلغؼ" َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 
 ".اهضوّل اهؿؼًٖج هيّاسِج يفبنل اهًيل

 

"  0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %79.90"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ  "01"ؼكى فلؼث فٕ اه .2
ٌٖسؽ اهيّهفًّ ؤييبهِى تفنل يخسغغ ّهغِٖى اهلغؼث " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ُّٕ ؤكل يً 

 ".هًيليوٓ خلغٖى ؤفنبؼ سغٖغث ألؿبهٖة ا

 

"  0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %80.57"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 00"فٕ اهفلؼث ؼكى  .3
ٖخّفؼ هغْ اهًبيوًٖ فٕ اهفؼنج اهلغؼث يوٓ اإلتغاو " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ُّٕ ؤكل يً 
 ".ّخنّٖؼ اهًيل
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ُّٕ "  0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %74.67" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ" 02"ؼكى  فٕ اهفلؼث .4
ٖيخوم اهيّهفًّ فٕ اهفؼنج اهفسبيج اهنبفٖج هولٖبى تإييبل " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 
 ".اتخنبؼٖج

 

ُّٕ " 0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %75.33"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ  "03"ؼكى  فٕ اهفلؼث .5
ألفنبؼ اهيّهفًّ يخضفؽًّ ّيوخؽيًّ تبهيفبؼنج فٕ ا"ييب ٖغل يوٓ ؤً  1715ؤكل يً 

 ."اهسغٖغث هوعغيبح اهخٕ خلغيِب اهفؼنج

 
اهّؽً اهٌؿتٕ  ، 7.81ّخؿبّٔ ( االتخنبؼ)ّتكفج يبيج ٖختًٖ ؤً اهيخّؿن اهضؿبتٕ هسيٖى فلؼاح 

اهيضؿّتج اهينولج  tّكٖيج  ،%"61"اهّؽً اهٌؿتٕ اهيضبٖغ  يً انتؼُّٕ % 78701ٖؿبّٔ 
ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  1.98خؿبّٔ اهسغّهٖج ّاهخٕ  tيً كٖيج ُّٕ انتؼ 18.364 خؿبّٔ 
ٖخّفؼ هغْ اهًبيوًٖ فٕ اهفؼنج اهلغؼث يوٓ  َييب ٖغل يوٓ ؤٌ ،1715يً ُّٕ اكل  17111

نإضغ األتًبغ اهؼئٖؿٖج هيضّؼ ؼؤؾ اهيبل  االتخنبؼّهػهم ًٖختؼ يسبل   .اإلتغاو ّخنّٖؼ اهًيل
 ّافلج يً كتل ؤفؼاغ اهًٌٖج يوٓ، ّؤً ٌُبم ي1715اهتفؼٔ غال اضكبئًٖب يٌغ يؿخّْ اهغالهج 

اهخٕ ؤنغح يوٓ  (2009يشّدث، )ّخٌؿسى ُػٍ اهٌخٖسج يى يب كغيخَ غؼاؿج   .ُػا اهيسبل خّفؼ
مؼّؼث يخبتًج اهنّاغؼ اهٌبغؼث فٕ فؼنبح األغّٖج األؼغٌٖج ّسػتِب ّاؿخلنبتِب تيب ٖؿبُى 

ييب ٖؿبيغ  ،ؼٖى كبتوج هوخنتٖقٌّلوِب ّخسؿٖغُب تيفبّاًٌبـ ييوٖبح االتخنبؼ ّاإلتغاو، تخنّٖؼ 
ّيوٓ اهؼغى يً خوم   .هخوم اهفؼنبح فٕ خنًّٖ ؼؤؾ يبل تفؼٔ يخيٖؽ ٖضلق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج

اال ؤً ٌُبم مًف فٕ االؿخسبتج يوٓ  يوٓ خّفؼ يخنوتبح االتخنبؼ فٕ اهغؼاؿج اهضبهٖج اهيّافلج
لٖبى تإييبل اتخنبؼَٖ ييب اؿِى ٌؿتًٖب ايخالم اهيّهفًٖ هوفسبيج هواهيخًولج تسبٌة ( 02)اهفلؼث ؼكى 

ّخٌؿسى خوم اهٌخٖسج يى غؼاؿج   .هيضّؼ ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ ننل فٕ مًف اهّؽً اهٌؿتٕ
اهخٕ خّكوح اهٓ ؤً ٌُبم اهًغٖغ يً اهسّاٌة اهؿوتٖج اهيؼختنج تبغاؼث ييوٖبح  (2006ؿتدٍ، )

إلغاؼث اهًوٖب خيبٌى اغعبل ؤّ اإلتغاو ّاالتخنبؼ فٕ اهيٌهيبح يّمى اهغؼاؿج، ضٖد ختًٖ ؤً ا
ّؤً اإلغاؼث اهًوٖب خيٖل ٌضّ اهؼؿيٖج فٕ  ،خسؼٖة ؤٔ ؤفنبؼ اتخنبؼٖج هيّاسِج يفنالح اهًيل

نيب اهًيل ّاهخإنٖغ يوٓ خنتٖق اهلّايغ ّاالسؼاءاح اهكبؼيج اهخٕ خضنى خكؼفبح اهًبيوًٖ، 
اهيبل اهفنؼٔ ّفلًب ٗؼاء خّكوح اهٓ ؤً انذؼ األؿتبة اؼختبنًب تضغّد ككّؼ فٕ اغاؼث ؼؤؾ 

يوٓ ّهػهم ٖخّسة   .يغٖؼٔ اإلغاؼح ُٕ يغى غيى ييوٖبح اإلتغاو ّاالتخنبؼ فٕ اهيٌهيبح
اهفؼنج خٌيٖج ؼّش اإلتغاو ّاالتخنبؼ هغْ اهيّهفًٖ ّخّفٖؼ اهضّافؽ هويّهفًٖ يٌغ اهلٖبى تإييبل 

  .اتخنبؼٖج خؿِى فٕ ؤغاء اهًيل تكّؼث يخيٖؽث
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 :براح ّاهلدراحاهيِيسبل : راتـًب
 

ّاهػٔ ٖتًٖ آؼاء ؤفؼاغ ( 5-7)هوًٌٖج اهّاضغث ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى  tخى اؿخعغاى اعختبؼ 
 .يسبل اهيِبؼاح ّاهلغؼاح ميً يضّؼ ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔيٌٖج اهغؼاؿج فٕ فلؼاح 

 
 (7-5)سدّل ركى 

 غيً يحّر رأس اهيبل اهتضرٔ( هيِبراح ّاهلدراحا)خحوٖل فلراح يسبل 

اهيخّشػ  اهفلرث اهركى
 اهحشبتٕ

االٌحراف 
 اهيـٖبرٔ

اهّزً 
 tكٖيج  اهٌشتٕ

اهلٖيج 
 االحخيبهٖج

      :اهيِبراح ّاهلدراح 
اهفؼنج اهيِبؼاح اهالؽيج ألغاء يِبيِى  ٖخّفؼ هغْ يّهفٕ .04

 0.000 25.576 82.00 0.881 8.20 .تإفمل ّسَ

اهخًبيرل يرى   فٕ  لغؼاح اتغايٖج يخيٖؽثٖيخبؽ اهيّهفًّ ت .05
 0.000 22.898 82.00 0.984 8.20 .اهضبالح اهنبؼئج فٕ اهًيل

ٖيخوم يّهفّ اهفؼنج كغؼث يوٓ اهخنٖف يى مغّن اهًيل  .06
 0.000 27.057 84.57 0.931 8.46 .اهّٖيٖج

ٖخّفؼ هغْ يّهفٕ اهفؼنج اهلغؼث يوٓ خضيرل يؿرئّهٖبح    .07
 0.000 25.780 84.10 0.958 8.41 .ؤنتؼ فٕ اهًيل

ٖضؼق اهيّهفًّ يوٓ خٌفٖػ ّاٌسربؽ األييربل تنؼٖلرج     .08
 0.000 28.121 85.52 0.930 8.55 .كضٖضج

 0.000 32.066 83.64 0.755 8.36 (اهيِبراح ّاهلدراح)سيٖى فلؼاح  

 0798خؿبّٔ " 014"ّغؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  tكٖيج 

 
ُّٕ "  0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %82.00"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ  "04"فٕ اهفلؼث ؼكى  .0

ٖخّفؼ هغْ يّهفٕ اهفؼنج اهيِبؼاح اهالؽيج ألغاء يِبيِى " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 
 ."تإفمل ّسَ

 

ُّٕ  "0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %82.00"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ  "05"ؼكى  فٕ اهفلؼث .2
بؽ اهيّهفًّ تلغؼاح اتغايٖج يخيٖؽث فٕ اهخًبيل يى ٖيخ" َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ."اهضبالح اهنبؼئج فٕ اهًيل

 

"  0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %84.57"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 06"فٕ اهفلؼث  ؼكى  .3
ٖيخوم يّهفّ اهفؼنج كغؼث يوٓ اهخنٖف يى مغّن " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ُّٕ ؤكل يً 
 ."اهًيل اهّٖيٖج



023 

 

"  0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %84.10"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 07"ث  ؼكى فٕ اهفلؼ .4
ٖخّفؼ هغْ يّهفٕ اهفؼنج اهلغؼث يوٓ خضيل " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ُّٕ ؤكل يً 

 ."يؿئّهٖبح ؤنتؼ فٕ اهًيل

 

"  0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ "  %85.52"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 08"فٕ اهفلؼث  ؼكى  .5
ٖضؼق اهيّهفًّ يوٓ خٌفٖػ ّاٌسبؽ األييبل تنؼٖلج " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715كل يً ُّٕ ؤ

 ."كضٖضج

 
، ّ 8.36خؿبّٔ ( اهيِبؼاح ّاهلغؼاح)يبى ٖختًٖ ؤً اهيخّؿن اهضؿبتٕ هسيٖى فلؼاح  فنلّت

اهيضؿّتج  tّكٖيج %" 61"اهّؽً اهٌؿتٕ اهيضبٖغ يً  ؤنتؼُّٕ  %83.64ٖؿبّٔ  اهّؽً اهٌؿتٕ
ّاهلٖيج االضخيبهٖج  1.98اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ  tُّٕ انتؼ يً كٖيج 32.066 بّٔ اهينولج خؿ

َ ٖخّفؼ هغْ يّهفٕ اهفؼنج اهيِبؼاح ييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715يً ُّٕ اكل  17111خؿبّٔ 
ّهػهم ًٖختؼ يسبل اهيِبؼاح ّاهلغؼاح نإضغ األتًبغ   .اهالؽيج ألغاء يِبيِى تإفمل ّسَ

، ّؤً ٌُبم يّافلج 1715اهتفؼٔ غال اضكبئًٖب يٌغ يؿخّْ اهغالهج  اهؼئٖؿٖج هيضّؼ ؼؤؾ اهيبل
يوٓ  يً كتل ؤفؼاغ اهًٌٖج اؿخسبتج يبهٖج ّٖخمص ؤً ٌُبم.  يوٓ ُػا اهيسبل يً كتل ؤفؼاغ اهًٌٖج

 ،اهخٕ خٌق يوٓ ؤً اهيّهفًٖ ٖضؼكًّ يوٓ اٌسبؽ ؤييبهِى تنؼٖلج كضٖضج( 08)اهفلؼث ؼكى 
يً تًٖ اهفلؼاح اهيخًولج تخلٖٖى يؿخّْ اهيِبؼاح بتٕ يخّؿن ضؿ ضكوح يوٓ ؤيوٓضٖد 

ٖوِٖب فٕ األُيٖج ، 8.55 ضٖد توغ يخّؿنِب اهضؿبتٕ ،ّاهلغؼاح هؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ فٕ اهفؼنج
ّاهخٕ خٌق يوٓ ؤً يّهفٕ اهفؼنج ٖيخونًّ اهلغؼث يوٓ اهخنٖف يى مغّن ( 06)اهفلؼث ؼكى 

، ييب ٖئنغ يوٓ ؤُيٖج خّافؼ اهيِبؼاح 8746اهًيل اهّٖيٖج ضٖد توغ يخّؿنِب اهضؿبتٕ 
ّخٌؿسى ُػٍ اهٌخٖسج يى يب .  ّاهلغؼاح فٕ فٕ خفنٖل ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ اهيخيٖؽ هوفؼنج

تإً ؤنذؼ اهًّايل اهيضفؽث هوًٌكؼ اهتفؼٔ اهيًؼفٕ خخيذل  (2004ٖحغٖج، )ؤفبؼح اهَٖ غؼاؿج 
ٌٖيب سبءح اهينبفأح اهيبغٖج فٕ ؤعؼ فٕ اهٌيّ اهفعكٕ ّاالؿخلالهٖج اهخفغٖوٖج ّاٌسبؽ اهيِبى، ت

اهٓ ؤُيٖج االؿخذيبؼ فٕ ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ  ّفٕ يّمى آعؼ ؤفبؼح ٌفؾ اهغؼاؿج.  األّهّٖبح
فٕ هل ؽٖبغث ضغث اهيٌبفؿج ٌخٖسج هخضؼٖؼ ّيّهيج االكخكبغ ضٖد ؤً االؿخذيبؼ فَٖ ؿٖئغٔ اهٓ 

اخٖسٖبح خٌيٖج اهنفبءاح تيب ٖئغٔ اهٓ ؽٖبغث كغؼث اهنفبءاح اهتفؼٖج، ّؽٖبغث فبيوٖج ٌّسبيج اؿخؼ
ح ّاؿخذيبؼُب فٕ ييوٖج اإلتغاو ّاهخنّٖؼ ّاغاؼث ااالؿخغالل اهسٖغ هيعخوف اهلغؼاح ّاهيِبؼ

اهخٕ  (2006ؿتدٍ، )نيب ّخٌؿسى خوم اهٌخٖسج يى غؼاؿج  . اهخغٖٖؼ هؼفى اهلغؼث اهخٌبفؿٖج هويئؿؿج
اهيبل اهفنؼٔ ًٖنؾ يِبؼاح ّكغؼاح  تٌٖح ٌخبئسِب تإً اهيؿخلكًٖ ٖؼًّ تإً يفِّى ؼؤؾ
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ّؤٌِى خسبُوّ اهيفبُٖى األعؼْ اهخٕ خى يؼمِب يوِٖى هخضغٖغ اهيفِّى ، اهًبيوًٖ اإلتغايٖج فلن
 .اهيالئى هؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ ضؿة يب ًٖخلغٌَّ

 

 
 :فرق اهـيليسبل : خبيشًب

 

ّاهػٔ ٖتًٖ آؼاء ؤفؼاغ ( 6-7)هوًٌٖج اهّاضغث ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى  tخى اؿخعغاى اعختبؼ 
 .يسبل فؼق اهًيل ميً يضّؼ ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔيٌٖج اهغؼاؿج فٕ فلؼاح 

 
 (7-6)سدّل ركى 

 غيً يحّر رأس اهيبل اهتضرٔ( فرق اهـيل)خحوٖل فلراح يسبل 

اهيخّشػ  اهفلرث اهركى
 اهحشبتٕ

االٌحراف 
 اهيـٖبرٔ

اهّزً 
 اهٌشتٕ

 tكٖيج 
اهلٖيج 
 االحخيبهٖج

      :فرق اهـيل 
 0.000 12.113 77.62 1.491 7.76 . ٖخى اٌسبؽ األييبل فٕ اهفؼنج تفنل سيبيٕ .09

 0.000 11.647 78.00 1.584 7.80 .خّسغ يفبؼنج سيبيٖج فٕ ضل اهيفنالح ّاهخًبيل يى كمبٖب اهًيل .21

خخّفؼ ؼّش اهخًبًّ تًٖ يّهفٕ اهغّائؼ ّاألكؿبى اهيعخوفج فٕ  .20
 0.000 12.113 77.62 1.491 7.76 .اهفؼنج

خضكل اهفؼنج يوٓ ؤفمل اهيعؼسبح يً يّهفِٖرب يٌرغيب    .22
 0.000 22.177 84.95 1.153 8.50 .ٖخًبًٌّّ يًًب نفؼٖق ييل

 0.000 15.892 79.55 1.260 7.95 (فرق اهـيل)سيٖى فلؼاح  

 0798خؿبّٔ " 014"ّغؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  tكٖيج 
 

ُّٕ  "0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %77.62"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ  "09"ؼكى  لؼثفٕ اهف .0
 ".بؽ األييبل فٕ اهفؼنج تفنل سيبيٕٖخى اٌسييب ٖغل يوٓ ؤً  1715ؤكل يً 

 

ُّٕ  "0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  "%78.00"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ  "21"ؼكى  فٕ اهفلؼث .2
هيفنالح ّاهخًبيل يى خّسغ يفبؼنج سيبيٖج فٕ ضل ا" َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ."كمبٖب اهًيل

ُّٕ "  0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  "%77.62"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ  "20"ؼكى  فٕ اهفلؼث .3
ائؼ ّاألكؿبى اهيعخوفج خخّفؼ ؼّش اهخًبًّ تًٖ يّهفٕ اهغّ" َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ".فٕ اهفؼنج

 



025 

 

ُّٕ "  0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %84.95"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 22"ؼكى  فٕ اهفلؼث .4
يوٓ ؤفمل اهيعؼسبح يً يّهفِٖب يٌغيب خضكل اهفؼنج "ييب ٖغل يوٓ ؤً  1715ؤكل يً 

 ."ٖخًبًٌّّ يًًب نفؼٖق ييل

 

، ّ اهّؽً 7.95خؿبّٔ ( فؼق اهًيل)ّتكفج يبيج ٖختًٖ ؤً اهيخّؿن اهضؿبتٕ هسيٖى فلؼاح 
اهيضؿّتج  tّكٖيج  %"61"يً اهّؽً اهٌؿتٕ اهيضبٖغ  انتؼُّٕ % 79.55ؿبّٔ اهٌؿتٕ ٖ

ّاهلٖيج االضخيبهٖج  1.98اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ  tيً كٖيج ُّٕ انتؼ 15.892 اهينولج خؿبّٔ 
خخّفؼ ؼّش اهخًبًّ تًٖ يّهفٕ اهغّائؼ  َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715يً ُّٕ اكل  17111خؿبّٔ 

ّهػهم ًٖختؼ يسبل فؼق اهًيل نإضغ األتًبغ اهؼئٖؿٖج هيضّؼ   .فؼنجّاألكؿبى اهيعخوفج فٕ اه
، ّؤً ٌُبم يّافلج يً كتل ؤفؼاغ 1715ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ غال اضكبئًٖب يٌغ يؿخّْ اهغالهج 

ّيوٓ اهؼغى يً خوم اهيّافلج اال ؤً ٌُبم مًف فٕ االؿخسبتج يوٓ   . اهًٌٖج يوٓ ُػا اهيسبل
ولخًٖ يوٓ اهخّاهٕ تبٌسبؽ األييبل تفنل سيبيٕ ّخّافؼ ؼّش اهيخً( 09)ّ ( 02)اهفلؼخًٖ 

ييب اؿِى ٌؿتًٖب فٕ مًف اهّؽً اهٌؿتٕ  ،اهفؼٖق تًٖ اهيّهفًٖ ّاألكؿبى اهيعخوفج فٕ اهفؼنج
ّهػهم ٖخّسة يوٓ اهفؼنج خٌيٖج ؼّش اهفؼٖق ّاٌسبؽ األييبل .  هيسبل فؼق اهًيل تفنل يبى

اهخٕ ؤّمضح ٌخبئسِب  (Mazlan, 2005)ى غؼاؿج خوم اهٌخٖسج ي خخًبؼلّ  .تفنل سيبيٕ
يٌغ خلٖٖى ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ هفؼنج خوٖنّى يبهٖؽٖب تإً اهفؼنج خضكل يوٓ ؤفمل اهٌخبئز فٕ 
األغاء يٌغيب ٌٖسؽ اهيّهفًّ األييبل تفنل سيبيٕ، نيب ٖتغٔ اهيّهفًّ اهذلج ّاهخًبًّ يٌغيب 

ج تِػا اهسبٌة فٕ خوم اهغؼاؿج يوٓ ؤيوٓ ًٖيوًّ ميً فؼٖق ييل، ضٖد ضكوح اهفلؼث اهيخًول
 .يخّؿن ضؿبتٕ يٌغ خلٖٖى اهًٌبكؼ اهيعخوفج هؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ

 
 

 :يحّر رأس اهيبل اهتضرٔ ننل: شبدشًب
 

ّاهػٔ ٖتًٖ آؼاء ؤفؼاغ ( 7-7)هوًٌٖج اهّاضغث ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى  tخى اؿخعغاى اعختبؼ 
 .ننل  هيبل اهتفؼٔيضّؼ ؼؤؾ ايٌٖج اهغؼاؿج فٕ فلؼاح 

 
 
 
 
 

 



026 

 

 (7-7)سدّل ركى 
 ننل خحوٖل فلراح يحّر رأس اهيبل اهتضرٔ

المتوسط  اهفلرث
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 tقيمة 
القيمة 

 االحتمالية

 0.000 25.283 80.08 0.814 8.01 (رأس اهيبل اهتضرٔ)سيٖؾ فلراح اهيحّر األّل 

 0798خؿبّٔ " 014"ّغؼسج ضؼٖج  1715غالهج  اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ tكٖيج 

 
 

ٔ  ) فلؼاح اهيضرّؼ األّل تكفج يبيج ٖختًٖ ؤً اهيخّؿن اهضؿبتٕ هسيٖى  ( ؼؤؾ اهيربل اهتفرؼ
%" 61"يً اهّؽً اهٌؿتٕ اهيضبٖرغ   انتؼُّٕ % 80.08اهّؽً اهٌؿتٕ ٖؿبّٔ ، 8.01ّخؿبّٔ 
 1.98 اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ tُّٕ انتؼ يً كٖيج 25.283 اهيضؿّتج اهينولج خؿبّٔ  tّكٖيج 

ؼؤؾ اهيربل   خّفؼ يخنوتبح ييب ٖغل يوٓ 1715ُّٕ اكل يً  17111ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ 
إً يسبل ت خضوٖل يسبالح ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ ّٖخمص يً عالل  .هغْ فؼنج سّالاهخٕ  اهتفؼٔ

ٔ اهيخيٖرؽ  ؼؤؾ اهيبل اهتفرؼ  خفنٖلاهيِبؼاح ّاهلغؼاح كغ ضكل يوٓ ؤيوٓ ّؽً ٌؿتٕ فٕ 
فٕ األُيٖج اهٌؿتٖج اهعتؼث اهًيوٖرج   ٖوَٖ% 83764ِػا اهيسبل ، ضٖد توغ اهّؽً اهٌؿتٕ ههوفؼنج

، ييب ٖئنغ يوٓ ؤُيٖج اهيِبؼاح ّاهلغؼاح ّاهعتؼث اهًيوٖج فرٕ خًؽٖرؽ   %82709تّؽً ٌؿتٕ 
( 2009يشـّدث،  )ّخٌؿسى خوم اهٌخٖسج يى غؼاؿج  . اهتفؼٔؼؤؾ اهيبل خًؽٔ ايخالم اهفؼنج ه

األؼغٌٖرج  اهخٕ ؤّمضح تخّفؼ يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ هغْ فؼنبح اهكٌبيبح اهغّائٖرج  
اهخٕ تٌٖح تإً  (Mazlan, 2005)نيب خخفق ُػٍ اهٌخٖسج يى غؼاؿج %.  75تٌؿتج يّافلج توغح 

يورٓ   3736اهيخّؿن اهضؿبتٕ هفلؼاح خلٖٖى ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ هغْ فؼنج خٖوٖنّى يبهٖؽٖب توغ 
ّخخفق ٌخربئز   . غؼسبح، ييب ٖؿِى تفنل اٖسبتٕ يوٓ ؤغاء اهفؼنج 5نؼح اهينًّ يً يلٖبؾ هٖ

اهخٕ ؤنغح  (M. Memon et al., 2009)يى غؼاؿج  ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ فلؼاح يضّؼخضوٖل 
يؼل تًل األفنبؼ اهيتخنؼث هولٖبغث ّػهم يً عالل  ،يوٓ اهغّؼ األؿبؿٕ هؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ

ّكٖبٌخَ ّاؿخغايخَ،  ،هٌيبػر اهفؼٖغث هوضكّل يوٓ ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔخلغٖى تًل اّاهخٌهٖيٖج 
ؤً ؼؤؾ ّ ،اٌنالكًب يً كبيغث يفبغُب ؤً ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ ُّ سؽء ال ٖخسؽؤ يً ؤٔ يٌهيرج 

ّػهم فٕ مّء يغعل  يٖؽث اهخٌبفؿٖج فٕ يكؼٌب اهضبهٕ،اهيبل اهتفؼٔ ًٖختؼ اهيكغؼ اهؼئٖؿٕ هو
نيرب     .اهتفؼٔ يٌكؼٔ ضّٖٔ ُّبى هخضلٖق اهيٖرؽث اهخٌبفؿرٖج   اهيّاؼغ، اهػٔ ًٖختؼ اهًٌكؼ

ؤً اهيٖرؽث اهخٌبفؿرٖج   اهخٕ نبٌح ؤضغ ٌخبئسِرب   (2005حيدٔ، )خٌؿسى ُػٍ اهٌخٖسج يى غؼاؿج 
ضٖد ٖخيٖؽ اهتٌم يً يٌبفؿرَٖ  . خخيذل فٕ اهسبٌة اهخلٌٕ ّاهتفؼٔ هغَٖهويكؼف ضبهج اهغؼاؿج 
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م اهيخًولج تبالخكبالح ّاهفتنبح، ّفٕ اهسبٌة اهتفؼٔ تخنّؼ اهخنٌّهّسٖب اهيؿخعغيج عبكج خو
يسربل  ّٖخفق اهّؽً اهٌؿتٕ اهيؼخفى هفلرؼاح  نيب .  يخيذاُل تبهنفبءاح اهًبهٖج اهخٕ ٖيخونِب ؤفؼاغٍ

ُّ ؤُى يكغؼ  كؼ اهتفؼٔؤً اهًٌاهخٕ ؤنغح  (2005ترٖص، )ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ يى غؼاؿج 
اهّضٖغ اهيبهم ّاهلبغؼ يوٓ ايخالم اهيًربؼف اهخرٕ   العخالف اهيٌهيج يً غٖؼُب، ألٌَ األكل 

خيذل اهذؼّث اهضلٖلٖج اهيٌفئج هولٖيج ّاهيضللج هويٖؽث اهخٌبفؿٖج، فبٌفبء اهيٌهيج فٕ ضغ ػاخَ، ُرّ  
 .فنؼث تفؼٖج، يكغؼُب اهًلل اهتفؼٔ

 
 

 رأس اهيبل اهِٖنوٕ : خحوٖل فلراح اهيحّر اهذبٌٕ 202
 

 :ؿد اهتٖبٌبحأٌؼيج اهيـوّيبح ّكّايسبل : أّال

 
ّاهػٔ ٖتًٖ آؼاء ؤفؼاغ ( 8-7)هوًٌٖج اهّاضغث ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى  tخى اؿخعغاى اعختبؼ 

يسبل ؤٌهيج اهيًوّيبح ّكّايغ اهتٖبٌبح ميً يضّؼ ؼؤؾ اهيبل يٌٖج اهغؼاؿج فٕ فلؼاح 
 .اهِٖنوٕ

 
 (7-8)سدّل ركى 

 اهِٖنوٕغيً يحّر رأس اهيبل ( أٌؼيج اهيـوّيبح ّكّاؿد اهتٖبٌبح)خحوٖل فلراح يسبل 

 اهفلــرث اهركى
اهيخّشػ 
 اهحشبتٕ

االٌحراف 
 اهيـٖبرٔ

اهّزً 
 اهٌشتٕ

 tكٖيج 
اهلٖيج 
 االحخيبهٖج

      :أٌؼيج اهيـوّيبح ّكّاؿد اهتٖبٌبح 
خؿِى ٌهى اهيًوّيبح تبهفؼنج فٕ ؿؼيج اٌسربؽ اهًيرل    23

 0.000 26.677 85.52 0.980 8.55 .تبهفنل اهينوّة

تٖبٌبح يخنبيورج ّيخبضرج هوّضرغاح ّاهرغّائؼ     اهكّايغ  .24
 0.000 15.108 78.95 1.285 7.90 .اهيعخوفج فٕ اهفؼنج

خيخبؽ ٌهى اهيًوّيبح ّكّايغ اهتٖبٌبح فٕ اهفرؼنج تخنّؼُرب    .25
 0.000 18.338 81.05 1.176 8.10 .ّيّانتخِب هنل يب ُّ سغٖغ فٕ يسبل االعخكبق

هيؿخعغيج فٕ اهفرؼنج يخعرػٔ   ا اهيًوّيبح خؽّغ ٌهى .26
 0.000 17.516 80.38 1.192 8.04 .اهالؽيج تنفبءث ّؿؼيج يٌبؿتج اهلؼاؼ تبهيًوّيبح

 0.000 21.281 81.48 1.034 8.15 (أٌؼيج اهيـوّيبح ّكّاؿد اهتٖبٌبح)سيٖى فلؼاح  

 0798خؿبّٔ " 014"ّغؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  tكٖيج 

 



028 

 

ُّٕ  "0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  "%85.52"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ  "23"ؼكى فٕ اهفلؼث  .0
خؿِى ٌهى اهيًوّيبح تبهفؼنج فٕ ؿرؼيج اٌسربؽ اهًيرل    " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715يً  ؤكل

 ."تبهفنل اهينوّة

 

ُّٕ  "0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  "%78.95"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 24"ؼكى  فٕ اهفلؼث .2
غاح ّاهغّائؼ اهيعخوفج كّايغ اهتٖبٌبح يخنبيوج ّيخبضج هوّض"ييب ٖغل يوٓ ؤً  .1.0ؤكل يً 

 ."فٕ اهفؼنج

 

ُّٕ " 0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %81.05"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ  "25"ؼكى  فٕ اهفلؼث .3
خيخبؽ ٌهى اهيًوّيبح ّكّايغ اهتٖبٌبح فٕ اهفؼنج تخنّؼُب " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715يً  ؤكل
 ."سبل االعخكبقّانتخِب هنل يب ُّ سغٖغ فٕ يّي

 

ُّٕ " 0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %80.38"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 26"ؼكى  فٕ اهفلؼث .4
اهيؿخعغيج فٕ اهفؼنج يخعػٔ اهلؼاؼ  اهيًوّيبح خؽّغ ٌهى"  َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715يً  ؤكل

 ."اهالؽيج تنفبءث ّؿؼيج يٌبؿتج تبهيًوّيبح

 

 
( ؤٌهيج اهيًوّيبح ّكّايغ اهتٖبٌبح)يبيج ٖختًٖ ؤً اهيخّؿن اهضؿبتٕ هسيٖى فلؼاح ّتكفج 
%" 61"يً اهّؽً اهٌؿتٕ اهيضبٖغ  ؤنتؼُّٕ % 81.48ٖؿبّٔ  ، ّاهّؽً اهٌؿت8.15ٕخؿبّٔ 
 1.98اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ  tُّٕ انتؼ يً كٖيج 21.281  اهيضؿّتج اهينولج خؿبّٔ tّكٖيج 

ٌهى اهيًوّيبح خؿِى  ييب ٖغل يوٓ ؤً 1715يً ُّٕ اكل  17111خؿبّٔ ّاهلٖيج االضخيبهٖج 
ّهػهم ًٖختؼ يسبل ٌهى اهيًوّيبح ّكّايغ   .تبهفؼنج فٕ ؿؼيج اٌسبؽ اهًيل تبهفنل اهينوّة

اهتٖبٌبح نإضغ األتًبغ اهؼئٖؿٖج هيضّؼ ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ غال اضكبئًٖب يٌغ يؿخّْ اهغالهج 
كتل ؤفؼاغ اهًٌٖج يوٓ خّفؼ ُػا اهيسبل نإضغ يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل ، ّؤً ٌُبم يّافلج يً 1715

ّٖخمص ؤً ٌُبم اؿخسبتج يبهٖج يوٓ ُػا اهيسبل يً كتل ؤفؼاغ اهًٌٖج ضٖد توغ .  هوفؼنج اهِٖنوٕ
،  ييب ٖئنغ يوٓ 8.05 ٌهى اهيًوّيبح ّكّايغ اهتٖبٌبحاهيخّؿن اهضؿبتٕ هسيٖى فلؼاح يسبل 

  .يٖؽ هغِٖباهيخ اهِٖنوٕفٕ خنًّٖ ؼؤؾ اهيبل  غ اهتٖبٌبح فٕ اهفؼنجٌهى اهيًوّيبح ّكّايؤُيٖج 
ؤنغح يوٓ ّسّغ يالكج اضكبئٖج تًٖ اهخٕ  (2009، هركةا) غؼاؿج ٌخٖسج ّخخفق ُػٍ اهٌخٖسج يى
 هّؽاؼخٕ اهكضج ّاهيبهٖج تلنبو غؽث ح يخنّؼث ّخنّٖؼ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖجايخالم ٌهى يًوّيب

نيب ّخخًبؼل خوم اهٌخٖسج   .ّنفبءث اهًيوٖبح ّغث ّاإلتغاو ّاهخنّٖؼيخيذوج تبهتًغ اهؽيٌٕ ّاهس
تإً ؤيمبء اإلغاؼث اهًوٖب يٌٖج اهغؼاؿج ٖخسبُوًّ  (2006ؿتدٍ، )غؼاؿج  يب خّكوح اهَٖ يى
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اهسِّغ اهيعننج هخنّٖؼ ّخضغٖد كّايغ اهتٖبٌبح تبهفؼنج ّاهخٕ خًختؼ يً اُى سّاٌة ّؤتًبغ 
ل ُػا اهتٌغ يوٓ خؼخٖة يخإعؼ ّفلًب إلسبتبح ؤيمبء اإلغاؼث ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ، ضٖد ضك

 .اهًوٖب ُّّ اهخؼخٖة اهؿبتى
 

 

 :اهـيوٖبح اإلدارٖجيسبل : ذبٌٖب
 

ّاهػٔ ٖتًٖ آؼاء ؤفؼاغ ( 9-7)هوًٌٖج اهّاضغث ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى  tخى اؿخعغاى اعختبؼ 
 .يضّؼ ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕيسبل اهًيوٖبح اإلغاؼٖج ميً يٌٖج اهغؼاؿج فٕ فلؼاح 

 
 (7-9)سدّل ركى 

 اهِٖنوٕغيً يحّر رأس اهيبل  (اهـيوٖبح اإلدارٖج)خحوٖل فلراح يسبل 

 اهفلــرث اهركى
اهيخّشػ 
 اهحشبتٕ

االٌحراف 
 اهيـٖبرٔ

اهّزً 
 tكٖيج  اهٌشتٕ

اهلٖيج 
 االحخيبهٖج

      :اهـيوٖبح اإلدارٖج 
تفرنل  فٕ اهفؼنج  ّٖسغ خنّٖؼ يؿخيؼ هوًيوٖبح اإلغاؼٖج .27

 0.000 14.449 76.86 1.195 7.69 .فٕ اٌسبؽ األييبل ٖضلق األغاء اهيخيٖؽ

ييبذورج فرٕ    بحيى ييوٖ اهًيوٖبح اإلغاؼٖج ؤغاء ٖخى يلبؼٌج .28
ييوٖبح اهيٌهيج فٕ نؼٖلج  ف خضؿًٖيئؿؿبح ؤعؼْ تِغ

 .اغاء األييبل
7.54 1.539 75.38 10.197 0.000 

بح اإلغاؼٖج تفنل يؿخيؼ فرٕ اهفرؼنج   ٖخى يؼاسًج اهًيوٖ .29
 0.000 10.710 76.29 1.558 7.63 .ّٖخى اهغبء األٌفنج ّاألييبل غٖؼ اهمؼّؼٖج

ٖخى  خنّٖؼ اهًيوٖبح اإلغاؼٖج تبؿخيؼاؼ هوخلوٖل يً األعنبء  .31
 0.000 12.559 77.48 1.412 7.75 .فٕ اهًيل

 0.000 13.300 76.50 1.271 7.65 (اهـيوٖبح اإلدارٖج)سيٖى فلؼاح  

 0798خؿبّٔ " 014"ّغؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  tكٖيج 

 
 

ُّٕ " 0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ %" 76.86"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 27"فٕ اهفلؼث ؼكى  .0
ّٖسغ خنّٖؼ يؿخيؼ هوًيوٖبح اإلغاؼٖج فٕ اهفؼنج تفرنل  " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ."هيخيٖؽ فٕ اٌسبؽ األييبلاألغاء اٖضلق 
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ُّٕ "  0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %75.38"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 28"ؼكى فٕ اهفلؼث  .2
ييبذوج فرٕ   بحيى ييوٖ اهًيوٖبح اإلغاؼٖج ؤغاء ٖخى يلبؼٌج" َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ."ييوٖبح اهيٌهيج فٕ نؼٖلج اغاء األييبل ف خضؿًٖيئؿؿبح ؤعؼْ تِغ

 

ُّٕ " 0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %76.29" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ" 29"ؼكى  فٕ اهفلؼث .3
ٖخى يؼاسًج اهًيوٖبح اإلغاؼٖج تفنل يؿخيؼ فٕ اهفرؼنج  "  َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ."ّٖخى اهغبء األٌفنج ّاألييبل غٖؼ اهمؼّؼٖج

 

ُّٕ " 0.000"يج االضخيبهٖج خؿبّٔ ّاهلٖ" %77.48"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 31"فٕ اهفلؼث ؼكى  .4
ٖخى  خنّٖؼ اهًيوٖبح اإلغاؼٖج تبؿخيؼاؼ هوخلوٖل يً األعنبء " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 
 ."فٕ اهًيل

 

 
، ّ 7.65خؿبّٔ ( اهًيوٖبح اإلغاؼٖج)ّتكفج يبيج ٖختًٖ ؤً اهيخّؿن اهضؿبتٕ هسيٖى فلؼاح 

اهيضؿّتج  tّكٖيج %" 61"اهٌؿتٕ اهيضبٖغ  اهّؽً يً ؤنتؼ ُّّ %76.50ٖؿبّٔ  اهّؽً اهٌؿتٕ
ّاهلٖيج االضخيبهٖج  1.98اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ  tُّٕ انتؼ يً كٖيج 13.300 اهينولج خؿبّٔ 

َ  ٖخى  خنّٖؼ اهًيوٖبح اإلغاؼٖج تبؿخيؼاؼ ييب ٖغل يوٓ ؤٌ ،1715يً  ُّٕ اكل 17111خؿبّٔ 
نإضغ  اإلغاؼٖج ًٖختؼ يسبل اهًيوٖبح ّهػهم  .فٕ فؼنج سّال هوخلوٖل يً األعنبء فٕ اهًيل

، ّؤً ٌُبم 1715األتًبغ اهؼئٖؿٖج هيضّؼ ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ غال اضكبئًٖب يٌغ يؿخّْ اهغالهج 
ّخٌؿسى ُػٍ اهٌخٖسج يى غؼاؿج . ػا اهيسبل هغْ اهفؼنجخّفؼ ُ يّافلج يً كتل ؤفؼاغ اهًٌٖج يوٓ

اهيًؼفج ّخنٌّهّسٖب اهيًوّيبح فٕ خضلٖق  اهخٕ ؤفبؼح ٌخبئسِب اهٓ غّؼ اغاؼث (2008اهضرفب، )
اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج يً عالل اهخؽاى اهتٌّم يّمى اهغؼاؿج تبهخؼنٖؽ يوٓ خضؿًٖ يؿخّْ ؤغاء 
اهًيوٖبح اهيكؼفٖج ّخّفٖؼ نبفج اهيًوّيبح اهخٕ ٖضخبسِب اهًيالء تبهّكح اهيٌبؿة ّاهسّغث 

َ ٖالضه خغٌٓ وم اهيّافلج اال ؤٌّيوٓ اهؼغى يً خ  .اهينوّتج، ييب ؿٖؽٖغ يً غؼسج ؼمبُى
اهيخّؿن اهضؿبتٕ هيسبل اهًيوٖبح اإلغاؼٖج يلبؼٌج تبهيسبالح األعؼْ اهينٌّج هؼؤؾ اهيبل 

اهًيوٖبح اإلغاؼٖج هخًؽٖؽ ّيؼاسًج ييب ٖخنوة يً اهفؼنج اخعبػ اإلسؼاءاح اهالؽيج اهِٖنوٕ، 
 .ٖؽهؼؤؾ يبل ُٖنوٕ يخي ايخالم اهفؼنج فٕٖؿِى  تيب ،يؿخيؼتفنل 
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 :اهشٖبشبح ّاإلسراءاحيسبل : ذبهذب
 

ّاهػٔ ٖتًٖ آؼاء ؤفؼاغ ( 01-7)هوًٌٖج اهّاضغث ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى  tخى اؿخعغاى اعختبؼ 
 .يسبل اهؿٖبؿبح ّاإلسؼاءاح ميً يضّؼ ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕيٌٖج اهغؼاؿج فٕ فلؼاح 

 
 (7-10)سدّل ركى 

 اهِٖنوٕغيً يحّر رأس اهيبل  (سراءاحاهشٖبشبح ّاإل)خحوٖل فلراح يسبل 

 اهفلــرث اهركى
اهيخّشػ 
 اهحشبتٕ

االٌحراف 
 اهيـٖبرٔ

اهّزً 
 tكٖيج  اهٌشتٕ

اهلٖيج 
 االحخيبهٖج

      :اهشٖبشبح ّاإلسراءاح 
خميً ؿٖبؿبح ّاسؼاءاح اهًيل فٕ اهفؼنج عوق يًؼفرج   .30

 0.000 16.318 79.62 1.232 7.96 .سغٖغث تكفج يؿخيؼث

 0.000 15.184 80.29 1.369 8.03 .خؿِى ؿٖبؿبح اهفؼنج فٕ خؿِٖل اهًيوٖبح ّخٌفٖػُب تنفبءث ّفبيوٖج .32

خؿًٓ اهفؼنج ٌضّ اؿخلنبة اهيّاؼغ اهتفؼٖج ػاح اهيِبؼاح  .33
 0.000 10.197 77.69 1.769 7.77 .اهخلٌٖج ّاهلغؼاح اإلتغايٖج

بتى يًبهسرج  خًخيغ اهفؼنج يوٓ ؿٖبؿبح يضغغث هألغاء ّ خخ  .34
 0.000 12.635 76.54 1.335 7.65 .االعخالف تًٖ األغاء اهفًوٕ ّاهيًبٖٖؼ اهيّمّيج

خّذق اهفؼنج ؿٖبؿبخِب ّاسؼاءاح اهًيرل اهالؽيرج هخٌفٖرػ     .35
 0.000 6.918 74.42 2.126 7.44 .اهيِبى فٕ نخٖتبح عبكج تنل غائؼث

ً خًوٖى خؼنؽ اإلغاؼث اهًوٖب يوٓ خنّٖؼ ّ .36 نإؿربؾ   اهيرّهفٖ
 0.000 12.003 79.13 1.626 7.91 .النخؿبة اهيِبؼاح اهًيوٖج اهيخٌّيج

 0.000 13.703 77.93 1.341 7.79 (اهشٖبشبح ّاإلسراءاح)سيٖؾ فلراح  

 0798خؿبّٔ " 014"ّغؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  tكٖيج 
 
 

ُّٕ " 0.000"ج االضخيبهٖج خؿبّٔ ّاهلٖي "%79.62"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 30"ؼكى فٕ اهفلؼث  .0
خميً ؿٖبؿبح ّاسؼاءاح اهًيل فٕ اهفؼنج عوق يًؼفرج  " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715يً  ؤكل

 ."سغٖغث تكفج يؿخيؼث

 

ُّٕ "  0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ "  %80.29"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 32"ؼكى فٕ اهفلؼث  .2
ؼنج فٕ خؿِٖل اهًيوٖبح ّخٌفٖػُب تنفبءث خؿِى ؿٖبؿبح اهف" َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715يً  ؤكل

 ."ّفبيوٖج
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ُّٕ "  0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  "%77.69" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ" 33"ؼكى  فٕ اهفلؼث .3
بؼاح خؿًٓ اهفؼنج ٌضّ اؿخلنبة اهيّاؼغ اهتفؼٖج ػاح اهيِ"ييب ٖغل يوٓ ؤً  1715يً  ؤكل

 ".اهخلٌٖج ّاهلغؼاح اإلتغايٖج

ُّٕ "  0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  "%76.54" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ" 34"ؼكى فٕ اهفلؼث  .4
خًخيغ اهفؼنج يوٓ ؿٖبؿبح يضغغث هألغاء ّ خخبتى يًبهسج "  َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715يً  ؤكل

 ".ألغاء اهفًوٕ ّاهيًبٖٖؼ اهيّمّيجاالعخالف تًٖ ا

 

ُّٕ "  0.000"ضخيبهٖج خؿبّٔ ّاهلٖيج اال "%74.42"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 35"فٕ اهفلؼث ؼكى  .5
خّذق اهفؼنج ؿٖبؿبخِب ّاسؼاءاح اهًيل اهالؽيرج هخٌفٖرػ   " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715يً  ؤكل

 ".اهيِبى فٕ نخٖتبح عبكج تنل غائؼث

 

ُّٕ "  0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  "%79.13"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 36"ؼكى  فٕ اهفلؼث .6
نؽ اإلغاؼث اهًوٖب يوٓ خنّٖؼ ّخًوٖى اهيّهفًٖ نإؿربؾ  خؼ" َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715يً  ؤكل

 ."النخؿبة اهيِبؼاح اهًيوٖج اهيخٌّيج

 

، 7.79خؿبّٔ ( اهؿٖبؿبح ّاإلسؼاءاح)ّتكفج يبيج ٖختًٖ ؤً اهيخّؿن اهضؿبتٕ هسيٖى فلؼاح 
 tّكٖيج  ،%"61"يً اهّؽً اهٌؿتٕ اهيضبٖغ  ؤنتؼُّٕ % 77.93ٖؿبّٔ اهّؽً اهٌؿتٕ ّ

ّاهلٖيج  ،1.98اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ  tُّٕ انتؼ يً كٖيج 13.703 نولج خؿبّٔ اهيضؿّتج اهي
ؿٖبؿبح ّاسؼاءح اهفؼنج  ييب ٖغل يوٓ ؤً ،1715يً  ُّٕ اكل 17111االضخيبهٖج خؿبّٔ 

ّهػهم ًٖختؼ يسبل اهؿٖبؿبح ّاإلسؼاءاح   .خؿِى فٕ خؿِٖل اهًيوٖبح ّخٌفٖػُب تفنبءث ّفبيوٖج
، ّؤً 1715هيضّؼ ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ غال اضكبئًٖب يٌغ يؿخّْ اهغالهج  نإضغ األتًبغ اهؼئٖؿٖج

ّخٌؿسى خوم اهٌخٖسج يى   .هغْ اهفؼنج ٌُبم يّافلج يً كتل ؤفؼاغ اهًٌٖج يوٓ خّفؼ ُػا اهيسبل
تإٌَ ٖخّسة يوٓ اهيئؿؿبح ؤً خًيل يوٓ خنّٖؼ  ؤفبؼحاهخٕ  (2004ٖحغٖج، ) جغؼاؿ

خغيى  ٖؿبيغ األفؼاغ يوٓ خفسٖؼ نبكبخِى اهيضخيوج، تيًٌٓ ؤً اهؿٖبؿبح ّاهِٖبنل ّاألٌهيج تيب
اهؿٖبؿبح ّاهِٖبنل ّاألٌهيج فٕ اهفؼنج ييوٖج اؿخغالل اهنبكبح اإلتغايٖج ّاهفنؼٖج غٖؼ 

ّيوٓ اهؼغى يً خوم    . ّاهخٕ ٖينً خٌيٖخِب ّخّهٖفِب هخضلٖق يٌبفى يؿخلتوٖج ،اهيؿخغوج هألفؼاغ
تخّذٖق اهفؼنج هؿٖبؿبح اهيخًولج ( 35)االؿخسبتج يوٓ اهفلؼث  اهيّافلج اال ؤً ٌُبم مًف فٕ

اهّؽً اهٌؿتٕ  خغٌٕييب اؿِى ٌؿتًٖب فٕ  فٕ فؼنج سّال، ّاسؼاءاح اهًيل اهالؽيج ألغاء اهًيل
ّخخًبؼل ُػٍ اهٌخٖسج يى يب خّكوح اهَٖ ٌخبئز   .هيسبل اهؿٖبؿبح ّاإلسؼاءاح تفنل يبى

ً خّذٖق اهؿٖبؿبح ّاإلسؼاءاح فٕ فؼنج خٖوٖنّى اهخٕ تٌٖح ؤ (Mazlan, 2005)غؼاؿج 
يبهٖؽٖب كغ ضكوح يوٓ ؤيوٓ يخّؿن ضؿبتٕ يٌغ خلٖٖى األتًبغ اهيعخوفج هؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ فٕ 
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ُّّ يب ٖؿخغيٕ يً فؼنج سّال االُخيبى تِػا اهسبٌة يً عالل خّذٖق ؿٖبؿبخِب .  اهفؼنج
ييب ًٌٖنؾ اٖسبتًب يوٓ ؤغاء فٕ نخٖبح عبكج ّاسؼاءاح اهًيل اهعبكج تنل غائؼث ّاالضخفبه تِب 

 .اهيّهفًٖ
 
 

 اهترايزيسبل :راتـب
 

ّاهػٔ ٖتًٖ آؼاء ؤفؼاغ ( 01-7)هوًٌٖج اهّاضغث ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى  tخى اؿخعغاى اعختبؼ 
 .يسبل اهتؼايز ميً يضّؼ ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕيٌٖج اهغؼاؿج فٕ فلؼاح 

 

 

 (7-11)سدّل ركى 
 اهِٖنوٕغيً يحّر رأس اهيبل  (اهترايز)يسبل  خحوٖل فلراح

اهيخّشػ  اهفلــرث اهركى
 اهحشبتٕ

االٌحراف 
 اهيـٖبرٔ

اهّزً 
 اهٌشتٕ

 tكٖيج 
اهلٖيج 
 االحخيبهٖج

      :اهترايز 
خّفؼ اهفؼنج اهيّاؽٌج اهنبفٖج اهيعككج هخغؼٖة ّخنرّٖؼ   .37

 0.000 11.199 80.58 1.874 8.06 .يِبؼاح ّنفبءاح اهًبيوًٖ فِٖب

 يً اهترؼايز اهضّافؽ ّاهينبفأح ّغٖؼُب خّفؼ اهفؼنج ٌهى  .38
 0.000 14.325 81.71 1.553 8.17 .اهخٕ خًؽؽ اإلتغاو ّاهخيٖؽ هغْ اهيّهفًٖ

هويّهفًٖ يً عالل ترؼايز   خفسى اهفؼنج اهخنّؼ اهًويٕ .39
 0.000 15.333 82.00 1.470 8.20 .اهخًوٖى ّاهخغؼٖة اهخٕ خلغيِب هويّهفًٖ

خؿًٓ اهفؼنج اهٓ خضفٖؽ اهًبيوًٖ يوٓ اهخنّٖؼ ّاهخسغٖرغ   .41
 0.000 13.093 79.81 1.550 7.98 .تفنل يؿخيؼ

خيٖل اإلغاؼث اهًوٖب اهٓ األؿوّة اهاليؼنرؽٔ فرٕ اإلغاؼث    .40
 0.000 7.163 72.10 1.730 7.21 .ّخًؽؽ يتغؤ خفّٖل اهؿونج هويؿخّٖبح اإلغاؼٖج األكل

فٖػ تؼايز اهخغؼٖة اهالؽيج يوٓ اؿرخعغاى  خلّى اهفؼنج تخٌ .42
 0.000 14.739 80.10 1.397 8.01 .اهخنٌّهّسٖب اهضغٖذج ّاهخًبيل يًِب

خنؼؾ اهفؼنج نذٖؼًا يً اهّكح ّاهسِغ يً ؤسرل خنرّٖؼ    .43
 0.000 10.902 78.57 1.745 7.86 .ّخضغٖد يًؼفج ّيِبؼث اهيّهفًٖ

 0.000 14.066 79.27 1.404 7.93 (اهترايز)سيٖؾ فلراح  

 0798خؿبّٔ " 014"ّغؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  tكٖيج 
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ُّٕ "  0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  "%80.58" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ "37"ؼكى  فٕ اهفلؼث .0
ٖؼ خّفؼ اهفؼنج اهيّاؽٌج اهنبفٖج اهيعككج هخغؼٖة ّخنرّ "ييب ٖغل يوٓ ؤً  1715ؤكل يً 

 ".اهًبيوًٖ فِٖب يِبؼاح ّنفبءاح

 

ُّٕ "  0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  "%81.71"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 38"ؼكى  فٕ اهفلؼث .2
يً اهتؼايز اهضّافؽ ّاهينبفأح ّغٖؼُب خّفؼ اهفؼنج ٌهى " ييب ٖغل يوٓ ؤً  1715ؤكل يً 
 ".ؽؽ اإلتغاو ّاهخيٖؽ هغْ اهيّهفًٖاهخٕ خً

 

ُّٕ "  0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %82.00" ؿتٕتوغ اهّؽً اهٌ" 39"ؼكى  فٕ اهفلؼث .3
خفسى اهفؼنج اهخنّؼ اهًويٕ هويّهفًٖ يً عالل ترؼايز  "  َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ."ى ّاهخغؼٖة اهخٕ خلغيِب هويّهفًٖاهخًوٖ

 

"  0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖرج خؿربّٔ   " %79.81"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ  " 41"ؼكى فٕ اهفلؼث  .4
يورٓ اهخنرّٖؼ   خؿًٓ اهفؼنج اهٓ خضفٖؽ اهًربيوًٖ  "ييب ٖغل يوٓ ؤً  1715كل يً ُّٕ ؤ

 ".ّاهخسغٖغ تفنل يؿخيؼ

 

ُّٕ  "0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %72.10" ؿتٕتوغ اهّؽً اهٌ" 40"ؼكى فٕ اهفلؼث  .5
 خيٖل اإلغاؼث اهًوٖب اهٓ األؿوّة اهاليؼنرؽٔ فرٕ اإلغاؼث  " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ".اهؿونج هويؿخّٖبح اإلغاؼٖج األكلّخًؽؽ يتغؤ خفّٖل 

 

ُّٕ  "0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %80.10"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 42"ؼكى  فٕ اهفلؼث .6
خلّى اهفؼنج تخٌفٖػ تؼايز اهخغؼٖة اهالؽيج يوٓ اؿرخعغاى  "َ ييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ."خنٌّهّسٖب اهضغٖذج ّاهخًبيل يًِباه

 

ُّٕ  "0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %78.57"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 43"ؼكى اهفلؼث  فٕ .7
ٖؼ خنؼؾ اهفؼنج نذٖؼًا يً اهّكح ّاهسِغ يً ؤسرل خنرّ  " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ".ّخضغٖد يًؼفج ّيِبؼث اهيّهفًٖ

 

 
اهّؽً اهٌؿتٕ  ، 7.93ّخؿبّٔ ( اهتؼايز)ّتكفج يبيج ٖختًٖ ؤً اهيخّؿن اهضؿبتٕ هسيٖى فلؼاح 

اهيضؿّتج اهينولج خؿبّٔ  tّكٖيج %" 61"اهّؽً اهٌؿتٕ اهيضبٖغ  يً ؤنتؼ ُّّ% 79.27ٖؿبّٔ 
 0.000ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  1.98اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ  tُّٕ انتؼ يً كٖيج 14.066 
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اهتؼايز اهخٕ  يًاهضّافؽ ّاهينبفأح ّغٖؼُب اهفؼنج خّفؼ ٌهى  ييب ٖغل يوٓ ؤً ،1715يً اكل 
ّهػهم ًٖختؼ يسبل اهتؼايز نإضغ األتًبغ اهؼئٖؿٖج هيضّؼ   .خًؽؽ اإلتغاو ّاهخيٖؽ هغْ اهيّهفًٖ

، ّؤً ٌُبم يّافلج يً كترل ؤفرؼاغ   1715ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ غال اضكبئًٖب يٌغ يؿخّْ اهغالهج 
فرٕ االؿرخسبتج    غٌٕخّيوٓ اهؼغى يً خوم اهيّافلج اال ؤً ٌُبم .  اهًٌٖج يوٓ خّفؼ ُػا اهيسبل

يوٓ سيٖى فلؼاح ُػا اهيسبل يلبؼٌج تبهيسبالح األعؼْ اهينٌّج هؼؤؾ اهيبل اهِٖنورٕ،  ييرب   
ٌّهى اهضّافؽ ّاهينبفرأح   ،ٖخنوة يً اهفؼنج ؤً خنؼؾ سِغًا ؤنذؼ هخنّٖؼ تؼايسِب اهخغؼٖتٖج

ّخخفق ُرػٍ    .ؿٖجوٕ ٖؿِى فٕ خضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؼؤؾ يبهِب اهِٖنهّتفنل ًٖؽؽ ايخالنِب هغِٖب 
اهخٕ ؤنغح يوٓ ؤُيٖج اهتؼايز اهخٕ خٌفػُب اهفؼنج هخنرّٖؼ   (2006ؿتـدٍ،  )اهٌخٖسج يى غؼاؿج 

ؼؤؾ يبهِب اهفنؼٔ، ضٖد ؤّمضح اهغؼاؿج تإً ؤضغ األؿتبة اهؼئٖؿٖج هولكّؼ فٕ خنّٖؼ ؼؤؾ 
د ّاهخنرّٖؼ  ؤٌفنج اهتضتتؼايز ّاهيبل اهفنؼٔ هويٌهيبح يٌٖج اهغؼاؿج خخيذل فٕ يغى االُخيبى 

فٕ اهفؼنج ّيغى خّفٖؼ اهيٖؽاٌٖج اهيعككج هخغؼٖة ّخنّٖؼ اهًبيوًٖ تبالمبفج هكًّتج خكيٖى 
ّهػهم نبٌح خّكٖج اهغؼاؿج تإً ٖرخى ؽٖربغث يرغغ     .ٌهى اهضّافؽ ّاهينبفأح هخضفٖؽ اهيتغيًٖ

اح اهفّؼٖرج  تبالمبفج اهٓ اخعربػ اهلرؼاؼ  ، اهتؼايز اهخغؼٖتٖج اهيخًولج تخٌيٖج اهلغؼث يوٓ اإلتغاو
تينبفإث اهيتخنؼًٖ ّؤكضبة األييبل اإلتغايٖج، تبالمبفج اهٓ ؽٖبغث اهيٖؽاٌٖج اهيعككج هتؼايز 

 .اهتضد ّاهخنّٖؼ
 

 اهِٖنل اهخٌؼٖيٕيسبل :خبيشب 

ّاهػٔ ٖتًٖ آؼاء ؤفؼاغ ( 12-7)هوًٌٖج اهّاضغث ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى  tخى اؿخعغاى اعختبؼ 
 .يسبل اهِٖنل اهخٌهٖيٕ ميً يضّؼ ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ يٌٖج اهغؼاؿج فٕ فلؼاح

 
 (7-12)سدّل ركى 

 اهِٖنوٕغيً يحّر رأس اهيبل  (اهِٖنل اهخٌؼٖيٕ)خحوٖل فلراح يسبل 

اهيخّشػ  اهفلــرث اهركى
 اهحشبتٕ

االٌحراف 
 اهيـٖبرٔ

اهّزً 
 اهٌشتٕ

 tكٖيج 
اهلٖيج 
 االحخيبهٖج

      :اهِٖنل اهخٌؼٖيٕ 
اهخٌهٖيٕ هوفؼنج غؼسج نتٖؼث يً اهّمّش فرٕ   ّٖفؼ اهِٖنل .44

 0.000 8.869 74.19 1.640 7.42 .نتًٖج اهًالكبح اهلبئيج تًٖ اهؼئؿبء ّاهيؼئؿًٖ

االعخكبكبح تًٖ اهّضغاح اهخٌهٖيٖج اهيعخوفج فٕ اهفرؼنج   .45
 0.000 8.452 72.76 1.547 7.28 .غٖؼ يخغاعوج

يؼ تيب ٖخٌبؿة يى خنّؼ اهفؼنج ُٖنوِب اهخٌهٖيٕ تفنل يؿخ .46
 0.000 9.848 74.48 1.506 7.45 .اهتٖئج اهخٌبفؿٖج اهيضٖنج
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خختٌٓ اهفؼنج ُٖنرل خٌهٖيرٕ يرؼً، ٖرؽّغ اهيرّهفًٖ       .47
 0.000 8.115 72.00 1.515 7.20 .تبهخؿِٖالح اهالؽيج ألغاء يِبيِى تفنل يخيٖؽ

خرغفق ّؿرؼٖبً اهيًؼفرج     ٖميً اهِٖنل اهخٌهٖيٕ هوفؼنج .48
 0.000 7.601 71.43 1.541 7.14 .سيٖى اهيؿخّٖبح اإلغاؼٖج فٕ اهفؼنجاهالؽيج ه

 0.000 9.684 72.97 1.373 7.30 (اهِٖنل اهخٌؼٖيٕ)سيٖى فلؼاح  

 0798خؿبّٔ " 014"ّغؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  tكٖيج 

 

ُّٕ " 0.000"ؿبّٔ ّاهلٖيج االضخيبهٖج خ "%74.19"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 44"ؼكى فٕ اهفلؼث  .0
ّٖفؼ اهِٖنل اهخٌهٖيٕ هوفؼنج غؼسج نتٖؼث يً اهّمّش فٕ "َ ييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ".ح اهلبئيج تًٖ اهؼئؿبء ّاهيؼئؿًٖنتًٖج اهًالكب

 

ُّٕ "  0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  "%72.76" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ "45"ؼكى  فٕ اهفلؼث .2
اهيعخوفج فٕ اهفؼنج  االعخكبكبح تًٖ اهّضغاح اهخٌهٖيٖج"ييب ٖغل يوٓ ؤً  1715ؤكل يً 

 ".غٖؼ يخغاعوج

 

ُّٕ "  0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  "%74.48"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 46"ؼكى  فٕ اهفلؼث .3
بؿرة  خنّؼ اهفؼنج ُٖنوِب اهخٌهٖيٕ تفنل يؿخيؼ تيب ٖخٌ"َ ييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ".جيى اهتٖئج اهخٌبفؿٖج اهيضٖن

 

ُّٕ "  0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  "%72.00"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 47"ؼكى فٕ اهفلؼث  .4
خختٌٓ اهفؼنج ُٖنل خٌهٖيرٕ يرؼً، ٖرؽّغ اهيرّهفًٖ     " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ".ألغاء يِبيِى تفنل يخيٖؽتبهخؿِٖالح اهالؽيج 

 

"  0.000"لٖيج االضخيبهٖرج خؿربّٔ   ّاه"  %71.43"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 48"ؼكى  فٕ اهفلؼث .5
ٖميً اهِٖنل اهخٌهٖيٕ هوفرؼنج خرغفق ّؿرؼٖبً    " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715يً  ؤكلُّٕ 

 ".ٖى اهيؿخّٖبح اإلغاؼٖج فٕ اهفؼنجاهيًؼفج اهالؽيج هسي

 
ٕ )ّتكفج يبيج ٖختًٖ ؤً اهيخّؿن اهضؿبتٕ هسيٖى فلؼاح  ، ّ 7.30خؿربّٔ  ( اهِٖنل اهخٌهٖير

اهيضؿّتج  tّكٖيج %" 61"اهّؽً اهٌؿتٕ اهيضبٖغ يً  ؤنتؼ ُّّ %72.97 ٖؿبّٔ اهّؽً اهٌؿتٕ
ّاهلٖيج االضخيبهٖرج   1.98اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ  tُّٕ انتؼ يً كٖيج   0.000اهينولج خؿبّٔ

اهفؼنج خنّؼ ُٖنوِب اهخٌهٖيٕ تفنل يؿخيؼ تيرب   ييب ٖغل يوٓ ؤً ،1715خؿبّٔ ُّٕ اكل يً 
ّهػهم ًٖختؼ يسبل اهِٖنل اهخٌهٖيٕ نإضغ األتًبغ اهؼئٖؿٖج   .اهيضٖنجٖخٌبؿة يى اهتٖئج اهخٌبفؿٖج 
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، ّؤً ٌُبم يّافلج يً كترل  1715هيضّؼ ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ غال اضكبئًٖب يٌغ يؿخّْ اهغالهج 
اهخرٕ   (2008ؿػٖـج،  )ّخٌؿسى ُػٍ اهٌخٖسج يى غؼاؿرج  .  ؤفؼاغ اهًٌٖج يوٓ خّفؼ ُػا اهيسبل

اهلغؼث يوٓ  هِب تضٖد ٖنًّ يّمى اهغؼاؿج، اهخٌهٖيٖج هويكبؼفخنّٖؼ اهِٖبنل  ؤّكح تإُيٖج
اهخٕ كبيح  (2009اهّهٖـد،  )نيب خٌؿسى ُػٍ اهٌخٖسج يى غؼاؿج  . غيى ؤغاء اهًبيوًٖ تفنل يخيٖؽ

تخفعٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج هفؼنج يّتٖوٖؾ اهسؽائؼَٖ، ّؤنغح يوٓ ؤً يً تًٖ اإلسؼاءاح اهخرٕ  
يّاؼغُب تفنل ؤيذل ُّ ختٌٕ ُٖنل خٌهٖيٕ ّّهٖفٕ ٖؿريص   خينً فؼنج يّتٖوٖؾ يً اؿخغالل

. ّٖؿِل اٌخلبل اهيًوّيبح تًٖ يعخوف اهيؿخّٖبح اإلغاؼٖج هوفؼنج ،تبضغاد اهخًبًّ تًٖ اهّهبئف
فٕ اهغؼاؿرج   ّيوٓ اهؼغى يً ّسّغ يّافلج يوٓ ُػا اهيسبل اال ؤً االؿخسبتج يوٓ ُػا اهيسبل

هيسربل  اهٌؿتٕ  ؽًاهّ خغٌٕييب اؿِى ٌؿتًٖب فٕ  ؼٌج تبهيسبالح األعؼْ،نبٌح يخغٌٖج يلب اهضبهٖج
ّيوَٖ فبٌَ ٖخّسرة  .  يلبؼٌج تبهيسبالح األعؼْ اهينٌّج هؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ اهِٖنل اهخٌهٖيٕ

يوٓ اهفؼنج ؤً خًيل يوٓ يؼاسًج ُٖنوِب اهخٌهٖيٕ ّخنّٖؼٍ تفنل ٖمريً خرغفق ّؿرؼٖبً    
األغاء اهيخيٖرؽ   بح اإلغاؼٖج فٕ اهفؼنج تيب ٖؿِى فرٕ خضلٖرق  هيؿخّٖٖى ااهيًؼفج اهالؽيج هسي

 .ّهوفؼنج هويّهفًٖ

 

 :يحّر رأس اهيبل اهِٖنوٕ ننل :شبدشًب

ّاهػٔ ٖتًٖ آؼاء ؤفؼاغ ( 13-7)هوًٌٖج اهّاضغث ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى  tخى اؿخعغاى اعختبؼ 
 .يضّؼ ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ ننليٌٖج اهغؼاؿج فٕ فلؼاح 

  
 (7-13)ل ركى سدّ

  ننل اهِٖنوٕخحوٖل فلراح يحّر رأس اهيبل 

المتوسط  اهفلــرث
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 tقيمة 
القيمة 

 االحتمالية

 0.000 15.861 77.67 1.142 7.77 (رأش انًبل انهٍكهً)سيٖؾ فلراح اهيحّر اهذبٌٕ 

 0798خؿبّٔ " 014"ٖج ّغؼسج ضؼ 1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  tكٖيج 

 

( ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ)تكفج يبيج ٖختًٖ ؤً اهيخّؿن اهضؿبتٕ هسيٖى فلؼاح اهيضّؼ اهذبٌٕ 
%" 61"اهّؽً اهٌؿتٕ اهيضبٖغ  يً انتؼ ُّّ %77.67، ّاهّؽً اهٌؿتٕ ٖؿبّٔ 7.77 خؿبّٔ
 1.98ٔ اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّ tيً كٖيج  انتؼُّٕ   15.861اهيضؿّتج اهينولج خؿبّٔ tّكٖيج 

 اهفؼنجَ ٖخّافؼ هغْ ؤٌييب ٖغل يوٓ  ،1715يً  ؤكلُّٕ  0.000ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ 
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اهخٕ خّكوح اهٓ  (2009يشّدث، ) ّخخفق ُػٍ اهٌخٖسج يى غؼاؿج  .ؼؤؾ يبل ُٖنوٕ يخيٖؽ
ّسّغ يالكج ػاح غالهج اضكبئٖج خئنغ خّافؼ يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ هخًؽٖؽ اهيٖؽث 

تخّافؼ  ّيوٓ اهؼغى يً خوم اهيّافلج %. 80غّٖج األؼغٌٖج تٌؿتج يّافلج فٕ فؼنبح األ اهخٌبفؿٖج
خغٌٕ فٕ يؿخّْ خلٖٖى ؤفؼاغ اهًٌٖج اال ؤً ٌُبم  يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ فٕ فؼنج سّال،

، ّٖالضه يً عالل خضوٖل فلؼاح ؼؤؾ اهيبل تبهفنل اهينوّة فٕ اهفؼنج هخّفؼ ػهم اهيسبل
، 7.31ٌٓ يخّؿن ضؿبتٕ ضٖد ؤٌَ توغ ؤغكغ ضكل يوٓ " اهِٖنل اهخٌهٖيٕ"يسبل  اهِٖنوٕ تإً

، ُّّ يب ٖخنوة يً اهفؼنج خًؽٖؽ ّخضؿًٖ ييوٖبخِب اإلغاؼٖج تفنل ٖضلق اهخيٖؽ فٕ األغاء
يب ّخٌؿسى ُػٍ اهٌخٖسج يى  . ٖؿِى فٕ ؽٖبغث يؿخّْ خّافؼ يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوّٕتفنل 

تإً ؤضغ سّاٌة خيٖؽ ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ فٕ اهيسبل  (2009ل، اهفغ)ؤّكح تَ غؼاؿج 
اهينًّ فٕ خضلٖق اهخفّق اهخفغٖوٕ يً عالل  ؤً ٖخى خؼؿٖظ ؤتًبغ ُػا ُّ ،ًيوٖبحاهخفغٖوٕ ّاه

ّعفل ؽيً غّؼث  ،خضؿًٖ اهًيوٖبح اإلغاؼٖج اهِبغفج اهٓ خضلٖق اهٌّيٖج اهًبهٖج تبهنوفج اهيخغٌٖج
 .بكج اهيّسّغاح اهيبغٖج ّاإلغاؼٖج هغْ اهفؼنبحخفبغث اهلكّْ يً نّاالؿ ،اهًيوٖبح اهغاعوٖج

 

 
  رأس يبل اهـالكبح: خحوٖل فلراح اهيحّر اهذبهد 203

 
 اهـالكج يؾ اهزتبئً: أّاًل

 
ّاهػٔ ٖتًٖ آؼاء ؤفؼاغ ( 14-7)هوًٌٖج اهّاضغث ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى  tخى اؿخعغاى اعختبؼ 

 .بل اهًالكج يى اهؽتبئً ميً يضّؼ ؼؤؾ يبل اهًالكبحيسيٌٖج اهغؼاؿج فٕ فلؼاح 
 
 (7-14)سدّل ركى 

 غيً يحّر رأس يبل اهـالكبح( اهـالكج يؾ اهزتبئً)خحوٖل فلراح يسبل 

اهيخّشػ  اهفلرث اهركى
 اهحشبتٕ

االٌحراف 
 اهيـٖبرٔ

اهّزً 
 tكٖيج  اهٌشتٕ

اهلٖيج 
 االحخيبهٖج

      :اهـالكج يؾ اهزتبئً 
نج تغؼاؿبح اؿخناليٖج يؿخيؼث هوخًؼف يورٓ  خلّى اهفؼ .49

 0.000 18.094 82.88 1.290 8.29 .اضخٖبسبح ّؼغتج اهؽتبئً اهيخٌّيج ّاهيخغٖؼث

خيٌص اهفؼنج ييالئِب اهغائيًٖ يؽاٖب امبفٖج خيٖؽُى يرً   517
 .اهؽتبئً اهًبغًٖٖ

8.32 1.362 83.24 17.480 0.000 

غيج يب تًغ اهتٖرى  خعكق اهفؼنج يّاؽٌج يٌبؿتج هخلغٖى ع .50
 .تفنل يخيٖؽ هوؽتبئً

8.10 1.266 80.96 16.888 0.000 
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اهيخّشػ  اهفلرث اهركى
 اهحشبتٕ

االٌحراف 
 اهيـٖبرٔ

اهّزً 
 tكٖيج  اهٌشتٕ

اهلٖيج 
 االحخيبهٖج

خؿًٓ اهفؼنج اهٓ خعفٖل اهّكح اهرالؽى هضرل يفربنل     .52
 .اهؽتبئً اهٓ ضغ نتٖؼ

8.23 1.171 82.29 19.508 0.000 

خغنٕ  يؼانؽ خلغٖى اهعرغيبح اهخبتًرج هوفرؼنج سيٖرى      .53
 .يضبفهبح اهمفج اهغؼتٖج ّكنبو غؽث

8.73 1.040 87.33 26.925 0.000 

خّفؼ اهفؼنج هؽتبئٌِب اينبٌٖج نورة ؤّخفًٖرل ؤّ اهغربء     .54
 .اهعغيبح اهينوّتج اهنخؼًٌّٖب

8.29 1.299 82.86 18.034 0.000 

 0.000 24.530 83.28 0.972 8.33 (اهـالكج يؾ اهزتبئً)سيٖؾ فلراح  

 0798خؿبّٔ " 049"ّغؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  tكٖيج 

 
ُّٕ  "0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %82.88" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ" 49"ؼكى  فٕ اهفلؼث .0

خلّى اهفؼنج تغؼاؿبح اؿخناليٖج يؿخيؼث هوخًؼف يورٓ  " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 
 ".ؼغتج اهؽتبئً اهيخٌّيج ّاهيخغٖؼثاضخٖبسبح ّ

"  0.000"ّاهلٖيرج االضخيبهٖرج خؿربّٔ    " %83.24"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 51"فٕ اهفلؼث ؼكى  .2
بفٖج خيٖؽُى خيٌص اهفؼنج ييالئِب اهغائيًٖ يؽاٖب ام" َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ُّٕ ؤكل يً 

 ."يً اهؽتبئً اهًبغًٖٖ

"  0.000"ّاهلٖيرج االضخيبهٖرج خؿربّٔ     "%80.96" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ "50"ؼكى فٕ اهفلؼث  .3
خعكق اهفؼنج يّاؽٌج يٌبؿتج هخلغٖى عغيج يب تًغ " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ُّٕ ؤكل يً 

 ."اهتٖى تفنل يخيٖؽ هوؽتبئً

 

ُّٕ  "0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %82.29" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ "52"ؼكى فٕ اهفلؼث  .4
خؿًٓ اهفؼنج اهٓ خعفٖل اهّكح اهالؽى هضرل يفربنل   " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ."اهؽتبئً اهٓ ضغ نتٖؼ

 

ُّٕ " 0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  "%87.33" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ" 53"اهفلؼث ؼكى فٕ  .5
خغنٕ  يؼانؽ خلغٖى اهعرغيبح اهخبتًرج هوفرؼنج سيٖرى     " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ."يضبفهبح اهمفج اهغؼتٖج ّكنبو غؽث

 

"  0.000"ّٔ ّاهلٖيرج االضخيبهٖرج خؿرب    "%82.86" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ" 54"ؼكى  فٕ اهفلؼث .6
غبء خّفؼ اهفؼنج هؽتبئٌِب اينبٌٖج نوة ؤّخفًٖل ؤّ اه"َ ييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ُّٕ ؤكل يً 

 ."اهعغيبح اهينوّتج اهنخؼًٌّٖب
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، ّ 8.33خؿبّٔ ( اهًالكج يى اهؽتبئً)ّتكفج يبيج ٖختًٖ ؤً اهيخّؿن اهضؿبتٕ هسيٖى فلؼاح 
اهيضؿّتج  tّكٖيج %" 61"ؿتٕ اهيضبٖغ اهّؽً اهًٌ ي ؤنتؼ ُّّ% 83.28ٖؿبّٔ اهّؽً اهٌؿتٕ 
ّاهلٖيج االضخيبهٖج  1.98اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ  tُّٕ انتؼ يً كٖيج 24.530  اهينولج خؿبّٔ

ؿًٓ اهٓ خًؽٖؽ يالكخِب يى اهفؼنج خ ييب ٖغل يوٓ ؤً ،1715يً ُّٕ اكل  17111خؿبّٔ 
تًبغ اهؼئٖؿٖج هيضّؼ ؼؤؾ يبل ًختؼ اهًالكج يى اهؽتبئً نإضغ األخّهػهم   .ؽتبئٌِب تفنل يخيٖؽ

، ّؤً ٌُبم يّافلج يً كتل ؤفؼاغ اهًٌٖج يوٓ 1715اهًالكبح غال اضكبئًٖب يٌغ يؿخّْ اهغالهج 
 ينبٌٖج ؿّكٖج ييٖؽثخّفؼ ُػا اهيسبل نإضغ يخنوتبح ؼؤؾ يبل اهًالكبح اهػٔ ٖؿِى فٕ خضلٖق 

يً كتل ؤفؼاغ ( كج يى اهؽتبئًاهًال)ّٖخمص ؤً ٌُبم اؿخسبتج يبهٖج يوٓ ُػا اهيسبل .  هوفؼنج
،  ييب ٖئنغ يوٓ ؤُيٖج 8733اهًٌٖج، ضٖد توغ اهيخّؿن اهضؿبتٕ هسيٖى فلؼاح ُػا اهيسبل 

ّخٌؿسى ُػٍ اهٌخٖسج يى يب .  نوتبح خّفؼ ؼؤؾ يبل يالكبح يخيٖؽنإضغ يخ اهًالكج يى اهؽتبئً
ؼؤؾ اهيبل اهؽتبئٌٕ  ٌؿتج يكبؼٖف اهخنّٖؼ ّاٌخبسٖج تإً (2009اهفغل، )خّكوح هَ غؼاؿج 

خنّؼًا يً ُٕ األنذؼ  ،اإليبؼاح اهًؼتٖج ّٖوِٖيب اهنّٖحهغّل اهؿًّغٖج ّ اهلنبو اهيكؼفٕ فٕ
ؤً ٖنًّ االؿخذيبؼ اهيؼخفى فٕ اهِٖبنل ّاهٌهى  ٖؾ تبهمؼّؼثَ هتًٖ اهغّل يٌٖج اهغؼاؿج، ػهم ؤٌ

ُّٖبنل اهًيبهج ألً هؼّف اهؿّق  ،اهيؼختنج تبهًيوٖبح ُٕ األفمل فٕ سيٖى اهضبالح
األكل نذبفج فٕ كغ خسًل يً االؿخذيبؼ  ،ّاههؼّف اهيبهٖج ّاهًالكبح يى ؤكضبة اهيكبهص

ُّ األنذؼ يالئيج ههؼّف  ،اهيسبل اهيٌهيٕ هضؿبة االؿخذيبؼ فٕ اهًالكبح يى اهؽتبئً
اهخٕ ؤفبؼح ٌخبئسِب اهخٕ خى  (Bong, 2005)نيب خٌؿسى ُػٍ اهٌخبئز يى غؼاؿج   .اهيكؼف

كّل يوِٖب يً عالل اهيلبتالح اهخٕ خيح يى ؤفؼاغ اهًٌٖج تإً ؼؤؾ اهيبل اهؽتبئٌٕ ؤّ يب اهض
ّػهم يً  كغ سبء فٕ اهخؼخٖة األّل فٕ خضلٖق اهٌسبش اهيئؿؿٕ ،ًٖتؼ يٌَ تبهًالكبح يى اهؽتبئً

 .ؼخٖتِب ضؿة األُيٖج فٕ خضلٖق ٌسبش اهيٌهيبحخنوة يً ؤفؼاغ اهًٌٖج  يبيل ؤؿبؿٕ 20تًٖ 
 

 
 

 :اهـالكج يؾ اهيّردًٖيسبل : ٌٖب ذب
 

ّاهػٔ ٖتًٖ آؼاء ؤفؼاغ ( 15-7)هوًٌٖج اهّاضغث ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى  tخى اؿخعغاى اعختبؼ 
 .يسبل اهًالكج يى اهيّؼغًٖ ميً يضّؼ ؼؤؾ يبل اهًالكبحيٌٖج اهغؼاؿج فٕ فلؼاح 
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 (7-15)سدّل ركى 
 غيً يحّر رأس يبل اهـالكبح (هيّردًٖاهـالكج يؾ ا)خحوٖل فلراح يسبل 

اهيخّشػ  اهفلرث اهركى
 اهحشبتٕ

االٌحراف 
 اهيـٖبرٔ

اهّزً 
 اهٌشتٕ

 tكٖيج 
اهلٖيج 
 االحخيبهٖج

      :اهـالكج يؾ اهيّردًٖ 
 0.000 31.918 86.10 0.838 8.61 .هعغيبخِب كٌّاح خّؽٖى يخٌّيجخيخوم اهفؼنج  .55

 0.000 18.185 79.13 1.067 7.91 .هيّؼغًٖخنؼؾ اهفؼنج ّكخًب نتٖؼًا العخٖبؼ ا .56

خلّى اهفؼنج تخٌفٖػ يرغغ يرً اهفًبهٖربح تِرغف      .57
 0.000 15.881 81.55 1.377 8.16 .يوٓ يالكبح نّٖوج اهيغْ يى اهيّؼغًٖ اهيضبفهج

58.    ً  هغْ اهفؼنج تٖبٌبح نبيوج ٌؿرتًٖب ضرّل اهيرّؼغٖ
 0.000 16.213 79.14 1.210 7.91 .ّخسغغ تفنل يؿخيؼ

خيٖل اهفؼنج اهٓ ٌلل يؿئّهٖج خٌفٖػ اهّهبئف اهذبٌّٖج  597
 0.000 15.464 81.35 1.408 8.13 .هغِٖب اهٓ يسيّيج يً اهيّؼغًٖ اهيخعككًٖ

 0.000 24.152 81.54 0.914 8.15 (اهـالكج يؾ اهيّردًٖ)سيٖؾ فلراح  

 0798خؿبّٔ " 049"ّغؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  tكٖيج 
 
 

" 0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿربّٔ  " %86.10" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ" 55"ؼكى  ٕ اهفلؼثف .0
 ."ؼنج كٌّاح خّؽٖى يخٌّيج هعغيبخِبخيخوم اهف"َ ييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ُّٕ ؤكل يً 

 

"  0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿربّٔ  " %79.13" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ" 56"ؼكى فٕ اهفلؼث  .2
 ."خنؼؾ اهفؼنج ّكخًب نتٖؼًا العخٖبؼ اهيّؼغًٖ" َب ٖغل يوٓ ؤٌيي 1715ُّٕ ؤكل يً 

 

"  0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿربّٔ  " %81.55" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ" 57"ؼكى فٕ اهفلؼث  .3
خلّى اهفؼنج تخٌفٖػ يغغ يرً اهفًبهٖربح تِرغف    "َ ييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ُّٕ ؤكل يً 

 ."كبح نّٖوج اهيغْ يى اهيّؼغًٖاهيضبفهج يوٓ يال

 

"  0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖرج خؿربّٔ   " %9.14" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ" 58"ؼكى  فٕ اهفلؼث .4
ضّل اهيرّؼغًٖ   هغْ اهفؼنج تٖبٌبح نبيوج ٌؿتًٖب" َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ُّٕ ؤكل يً 

 ".ّخسغغ تفنل يؿخيؼ

 

 "0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿربّٔ   "%81.35" ؿتٕتوغ اهّؽً اهٌ" 59"ؼكى فٕ اهفلؼث  .5
خيٖل اهفؼنج اهٓ ٌلل يؿئّهٖج خٌفٖرػ اهّهربئف   " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ُّٕ ؤكل يً 

 ".اهذبٌّٖج هغِٖب اهٓ يسيّيج يً اهيّؼغًٖ اهيخعككًٖ
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، ّ 8.15خؿبّٔ ( اهًالكج يى اهيّؼغًٖ)ّتكفج يبيج ٖختًٖ ؤً اهيخّؿن اهضؿبتٕ هسيٖى فلؼاح 
اهيضؿّتج  tّكٖيج %" 61"ٌؿتٕ اهيضبٖغ اهّؽً اهيً  ؤنتؼ ُّّ% 81.54ٖؿبّٔ  اهّؽً اهٌؿتٕ

ّاهلٖيرج االضخيبهٖرج    1.98اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ  tُّٕ انتؼ يً كٖيج  1711اهينولج خؿبّٔ 
فؼنج خؿًٓ اهرٓ خًؽٖرؽ ّاالضخفربه    اه ييب ٖغل يوٓ ؤً، 1715يً ُّٕ اكل  17111 خؿبّٔ

ؼٔ هوفؼنج يى عالل خوم تًالكبح يخيٖؽث يى يّؼغِٖب ّتفنل ًٌٖنؾ يوٓ غٖيّيج اهٌفبن اهخسب
ّهػهم خًختؼ اهًالكج يى اهيّؼغًٖ نإضرغ األتًربغ اهؼئٖؿرٖج      .اهًالكبح اهيخيٖؽث يى اهيّؼغًٖ

، ّؤً ٌُبم يّافلج يً كترل  1715هيضّؼ ؼؤؾ يبل اهًالكبح غال اضكبئًٖب يٌغ يؿخّْ اهغالهج 
ّٖخمص ؤً ٌُبم اؿخسبتج   .ؤفؼاغ اهًٌٖج يوٓ خّفؼ ُػا اهيسبل نإضغ يخنوتبح ؼؤؾ يبل اهًالكبح

يً كتل ؤفؼاغ اهًٌٖج،  ييب ٖئنغ يوٓ ؤُيٖج اهًالكج ( اهًالكج يى اهيّؼغًٖ)يبهٖج يوٓ ُػا اهيسبل 
  .خضلٖق اهخيٖرؽ هوفرؼنج  يى اهيّؼغًٖ نإضغ يخنوتبح خّفؼ ؼؤؾ يبل يالكبح يخيٖؽ ٖؿِى فٕ 

ّاالعخالف تًٖ آؼاء فئبح اهخٕ تٌٖح ؤً اهفؼّق  (2006ؿتدٍ، )ّخٌؿسى ُػٍ اهٌخٖسج يى غؼاؿج 
يسخيى اهتضد اهذالذج ضّل اهًغٖغ يً اهًّايل اهيئذؼث فٕ خضلٖق اهتلبء ّاهٌيّ فرٕ اهيٌهيربح   

، ضٖد ؤٌَ ّٖسغ اخفربق  1715يّمى اهغؼاؿج ُٕ فؼّق غٖؼ يًٌّٖج، ّػهم يٌغ يؿخّْ غالهج 
ؿرخيؼث يرى   نتٖؼ تًٖ فئبح يسخيى اهتضد اهذالذج ضّل مؼّؼث االضخفبه تًالكربح كّٖرج ّي  

 .اهيّؼغًٖ

 
 

 :اهخحبهفبح اإلشخراخٖسٖجيسبل : ذبهذب
 

ّاهػٔ ٖتًٖ آؼاء ؤفؼاغ ( 16-7)هوًٌٖج اهّاضغث ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى  tخى اؿخعغاى اعختبؼ 
 .ميً يضّؼ ؼؤؾ يبل اهًالكبح ٕ فلؼاح يسبل اهخضبهفبح االؿخؼاخٖسٖجيٌٖج اهغؼاؿج ف

 
 (7-16)سدّل ركى 

 غيً يحّر رأس يبل اهـالكبح( اهخحبهفبح االشخراخٖسٖج)سبل خحوٖل فلراح ي

اهيخّشػ  اهفلرث اهركى
 اهحشبتٕ

االٌحراف 
 اهيـٖبرٔ

اهّزً 
 tكٖيج  اهٌشتٕ

اهلٖيج 
 االحخيبهٖج

      :اهخحبهفبح اإلشخراخٖسٖج 
خلٖى اهفؼنج يسيّيج يً اهخضبهفبح االؿخؼاخٖسٖج يى  .61

 0.000 12.308 79.52 1.625 7.95 .يئؿؿبح ؤعؼْ يً ؤسل اٌسبؽ ؤييبهِب

غّؼٔ هوتٖئج اهخٌبفؿٖج هوخًؼف  تًيل يؿصاهفؼنج  خلّى .60
 0.000 20.525 82.86 1.141 8.29 .يوٓ اهعغيبح اهخٕ ٖلغيِب اهيٌبفؿًّ
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خلّى اهفؼنج تًيل اهيلبؼٌبح تًٖ اهعغيبح اهخٕ خلغيِب  .62
غف هوؽتبئً ّاهعغيبح اهخٕ خلغيِب اهفؼنبح اهيٌبفؿج تِ

 .اغعبل اهخضؿٌٖبح اهالؽيج يوٓ عغيبخِب
8.35 1.185 83.52 20.347 0.000 

اهفؼنج كبغؼث يوٓ اهخًوى ّامبفج كٖيج هِب يً عالل  .63
 0.000 15.489 79.71 1.304 7.97 .اإلؿخؼاخٖسٖج اهخضبهفبح

 0.000 19.497 81.40 1.125 8.14 (اهخحبهفبح اإلشخراخٖسٖج)سيٖؾ فلراح  

 0798خؿبّٔ " 049"ّغؼسج ضؼٖج  1715غّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج اهس tكٖيج 

 
" 0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿربّٔ   "%79.52" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ" 61"ؼكى  فٕ اهفلؼث .0

خلٖى اهفؼنج يسيّيج يً اهخضبهفبح االؿخؼاخٖسٖج " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ُّٕ ؤكل يً 
 ."يى يئؿؿبح ؤعؼْ يً ؤسل اٌسبؽ ؤييبهِب

 

 "0.000"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿربّٔ  " %82.86" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ" 60"ؼكى  فلؼثفٕ اه .2
خلّى اهفؼنج تًيل يؿص غّؼٔ هوتٖئج اهخٌبفؿرٖج  " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ُّٕ ؤكل يً 

 ."هوخًؼف يوٓ اهعغيبح اهخٕ ٖلغيِب اهيٌبفؿًّ

 

 "0.000"خؿربّٔ   ّاهلٖيج االضخيبهٖج" %83.52"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 62"ؼكى  فٕ اهفلؼث .3
خلّى اهفؼنج تًيل اهيلبؼٌبح تًٖ اهعغيبح اهخرٕ  " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ُّٕ ؤكل يً 

ل اهخضؿٌٖبح اهالؽيج خلغيِب هوؽتبئً ّاهعغيبح اهخٕ خلغيِب اهفؼنبح اهيٌبفؿج تِغف اغعب
 ".يوٓ عغيبخِب

 

 "0.000"ّٔ ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿرب  "%79.71" ٕتوغ اهّؽً اهٌؿت "63"ؼكى فٕ اهفلؼث  .4
اهفؼنج كبغؼث يوٓ اهخًوى ّامبفج كٖيج هِرب يرً   "ييب ٖغل يوٓ ؤً  1715ُّٕ ؤكل يً 

 ."اإلؿخؼاخٖسٖج عالل اهخضبهفبح

 
 

، 8.14خؿبّٔ ( اهخضبهفبح اإلؿخؼاخٖسٖج)تكفج يبيج ٖختًٖ ؤً اهيخّؿن اهضؿبتٕ هسيٖى فلؼاح ّ
 tّكٖيرج  % " 61"اهيضبٖرغ  اهّؽً اهٌؿرتٕ   يً ؤنتؼُّٕ % 81.40ٖؿبّٔ  ّ اهّؽً اهٌؿتٕ

ج لٖيّاه 1.98اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ  tانتؼ يً كٖيج وهي  19.497 اهيضؿّتج اهينولج خؿبّٔ 
يج يً اهخضبهفربح  اهفؼنج خلٖى يسيّ ييب ٖغل يوٓ ؤً ،1715يً ُّٕ اكل  االضخيبهٖج خؿبّٔ

ترؼ اهخضبهفربح   ّهرػهم خًخ   .تفنل ٖؿِى فٕ خًؽٖؽ يّكًِب اهخٌبفؿٕ فٕ اهؿّقّاالؿخؼاخٖسٖج 
االؿخؼاخٖسٖج نإضغ األتًبغ اهؼئٖؿٖج هيضّؼ ؼؤؾ يبل اهًالكبح غال اضكبئًٖب يٌغ يؿخّْ اهغالهج 

، ّؤً ٌُبم يّافلج يً كتل ؤفؼاغ اهًٌٖج يوٓ خّفؼ ُػا اهيسبل نإضغ يخنوتبح ؼؤؾ يربل  1715
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بم اؿرخسبتج  ّٖخمص ؤً ٌُر .  ج خٌبفؿٖج هوفؼنج فٕ اهؿّقخّفٖؼ ينبٌاهًالكبح اهػٔ ٖؿِى فٕ 
يبهٖج يوٓ ُػا اهيسبل يً كتل ؤفؼاغ اهًٌٖج،  ييب ٖئنغ يوٓ ؤُيٖج اهخضبهفبح االؿخؼاخٖسٖج نإضغ 

ّخٌؿسى ُػٍ   .يخنوتبح خّفؼ ؼؤؾ يبل يالكبح يخيٖؽ ٖؿِى فٕ خضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج هوفؼنج
ث يرً  اهخٕ ؤّمضح تإً ؼؤؾ يبل اهًالكبح ُرّ يتربؼ   (2009اهفغل، ) ٌخٖسج يى غؼاؿجاه

اًٌنبؾ نبيل كّث ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ ّؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ تبخسبٍ اهًالكبح يى اهؽتبئً، ّػهرم  
، ّػهرم  هخضلٖق ؼمبُى ّّالئِى يً عالل خضغٖغ اهيًؼفج اهينوّتج هخوتٖج اضخٖبسبخِى ّؼغتبخِى

 خنًّٖ فتنج يً اهخضبهفبح االؿخؼاخٖسٖج يى اهتٖئج تِغف خؼغٖتِرب تبهيٌهيرج ٌّٖرل   يً عالل 
نيب ٌّٖؿسى ػهم اهنؼش يرى غؼاؿرج    .ب ّغفًِب ٌضّ تٌبء يالكبح ضيٖيج يى اهؽتبئًاؿخضؿبٌِ

اهخٕ ؤّكح تمؼّؼث ختبغل اهعتؼث ّاهيًؼفج يى اهيٌهيبح اهًبيوج فٕ ٌفرؾ   (2006ؿتدٍ، )
 .اهيسبل

 يحّر رأس يبل اهـالكبح ننل: راتـًب

ّاهػٔ ٖتًٖ آؼاء ؤفؼاغ ( 17-7)سغّل ؼكى هوًٌٖج اهّاضغث ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ  tخى اؿخعغاى اعختبؼ 
 .ننل  يٌٖج اهغؼاؿج فٕ فلؼاح يضّؼ ؼؤؾ يبل اهًالكبح

 
 (7-17)سدّل ركى 

  يبل اهـالكبح ننلخحوٖل فلراح يحّر رأس 

 اهفلرث
اهيخّشػ 
 اهحشبتٕ

االٌحراف 
 اهيـٖبرٔ

اهّزً 
 tكٖيج  اهٌشتٕ

اهلٖيج 
 االحخيبهٖج

 0.000 25.937 82.15 0.875 8.22 (ل اهـالكبحرأس يب)سيٖؾ فلراح اهيحّر اهذبهد 

 0798خؿبّٔ " 049"ّغؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  tكٖيج 

 

( ؼؤؾ يبل اهًالكبح)تكفج يبيج ٖختًٖ ؤً اهيخّؿن اهضؿبتٕ هسيٖى فلؼاح اهيضّؼ اهذبهد 
%" 61"هيضبٖغ اهّؽً اهٌؿتٕ ا يً انتؼ ُّّ %82.15، ّ اهّؽً اهٌؿتٕ  ٖؿبّٔ 8.22خؿبّٔ 
  1.98اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ tيً كٖيج  ؤنتؼُّٕ 25.937 اهيضؿّتج اهينولج خؿبّٔ  tّكٖيج 

ؤً اهفؼنج خخّافؼ هغِٖب  ييب ٖغل يوٓ ،1715يً  ؤكلُّٕ   17111ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ 
وٖل خض ّٖخمص يً عالل  .هوفؼنج اهػٔ ٖؿِى فٕ خضلٖق اهخيٖؽؼؤؾ يبل اهًالكبح  يخنوتبح

تإً اهًالكج يى اهؽتبئً خؿِى تفنل ؤنتؼ يً اهيسبالح  فلؼاح يسبالح ؼؤؾ يبل اهًالكبح،
.  %83728ضٖد توغ اهّؽً اهٌؿتٕ هَ اهيخيٖؽ هوفؼنج،  ؼؤؾ يبل اهًالكبح فٕ خّفؼاألعؼْ 

ّسّغ يالكج ػاح غالهج يوٓ ضٖد ؤنغح  (2009يشّدث، )ّخخفق ُػٍ اهٌخٖسج يى غؼاؿج 



045 

 

يخنوتبح ؼؤؾ يبل اهًالكبح هخضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج فٕ كنبو فؼنبح األغّٖج اضكبئٖج تخّافؼ 
ضٖد ؤنغح ُػٍ اهغؼاؿج يوٓ  (Mazlan, 2005)نيب خٌؿسى ُػٍ اهٌخٖسج يى غؼاؿج .  األؼغٌٖج

ؤُيٖج ؼؤؾ يبل اهًالكبح فٕ خضلٖق األغاء اهيخيٖؽ فٕ فؼنج خوٖونّى يبهٖؽٖب، ضٖد ؤّمضح يً 
ؼ اهػٔ كغيخَ اهغؼاؿج تبضخالل ؼؤؾ يبل اهًالكبح اهيؼختج األّهٓ فٕ عالل ٌيّػر اإلٌضغا

 (2005حيدٔ، )ّخعخوف ُػٍ اهٌخبئز يى غؼاؿج    .اهيؿبُيج فٕ خضلٖق األغاء اهيخيٖؽ هوفؼنج
خخيذل فٕ اهسبٌة اهخلٌٕ هويكؼف ضبهج اهغؼاؿج ؤً اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج اهخٕ نبٌح اضغْ ٌخبئسِب 

ؽ اهتٌم يً يٌبفؿَٖ تخنّؼ اهخنٌّهّسٖب اهيؿخعغيج عبكج خوم اهيخًولج ضٖد ٖخيٖ. ّاهتفؼٔ هغَٖ
 .تبالخكبالح ّاهفتنبح، ّفٕ اهسبٌة اهتفؼٔ يخيذاُل تبهنفبءاح اهًبهٖج اهخٕ ٖيخونِب ؤفؼاغٍ

 
 

 :اهلٖيج اهنوٖج هرأس اهيبل اهفنرٔ هدْ ضرنج سّال: خبيشًب
 

ّاهػٔ ٖتًٖ آؼاء ؤفؼاغ ( 08-7)ٌج فٕ سغّل ؼكى هوًٌٖج اهّاضغث ّاهٌخبئز يتٖ tخى اؿخعغاى اعختبؼ 
ّ ٖخترًٖ ؤً   ،ضؿة اهّؽً اهٌؿتٕ هنرل يضرّؼ   ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ يٌٖج اهغؼاؿج فٕ يضبّؼ

 ؤنتؼ ُّّ%  79.63 ٖؿبّٔ ، ّاهّؽً اهٌؿت7.96ٕاهيخّؿن اهضؿبتٕ هسيٖى اهيضبّؼ ٖؿبّٔ 
ُّٕ انتؼ يرً   267580 ؿبّٔاهيضؿّتج اهينولج خ tّكٖيج %" 61"اهّؽً اهٌؿتٕ اهيضبٖغ  يً

ييب  ،1715ُّٕ اكل يً  17111خؿبّٔ  اهلٖيج االضخيبهٖج، 0798ّ اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ tكٖيج 
 .ٖخّفؼ هغْ فؼنج سّال يؿخّْ سٖغ يً يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ َٖغل يوٓ ؤٌ

 

 

 (7-18)سدّل ركى 
 اهلٖيج اهنوٖج هيحبّر رأس اهيبل اهفنرٔ

 اهيحّر يشوشل

ّش
هيخ

ا
تٕ

شب
اهح

ػ 
 

رٔ
ـٖب

اهي
ف 

حرا
االٌ

 

تٕ
ٌش

ً اه
ّز

اه
 

يج 
كٖ

t
هٖج 
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 0.000 25.283 80.08 0.814 8.01 ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ األّل

 0.000 15.861 77.67 1.142 7.77 ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ اهذبٌٕ

 0.000 25.937 82.15 0.875 8.22 ؼؤؾ يبل اهًالكبح اهذبهد

 0.000 69.185 79.97 0.897 7.99 اهفنرٔ رأس اهيبلهاهلٖيج اهنوٖج 

 0798خؿبّٔ " 49"ّغؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  tكٖيج 
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نبٌح اهٌخٖسج اهؼئٖؿٖج هِرب تإٌرَ خخرّفؼ    اهخٕ  (2009يشّدث، ) ّخخفق ُػٍ اهٌخٖسج يى غؼاؿج
ورٕ ّؼؤؾ  يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهيًؼفٕ ّاهينًّ يً ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ ّؼؤؾ اهيربل اهِٖن 

يّافلرج  اهيبل اهؽتبئٌٕ هخضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج هغْ فؼنبح اهكٌبيبح اهغّائٖج األؼغٌٖج تٌؿرتج  
فٕ ّاهخيٖؽ خّمٖص االعخالف  تإً تٌٖح (Gannon et al., 2008)نػهم فبً غؼاؿج %.  81

خٕ خيذل ّاه ،فٕ اهفؼنجاهٓ اهًٌبكؼ اهغاعوٖج  جاٌخلل يً اهًّايل اهعبؼسٖ ،تًٖ اهفؼنبح األغاء
ّكرغ  .  ّؤُيٖخِب فٕ خضلٖق اهخيٖؽ اهخٌبفؿٕ هويئؿؿج ،يٌكؼ اإلتغاو فٕ يكؼ اهيًؼفج اهضبهٕ

تإً يكغؼ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج اهيؿخغايج يؼختن تيغْ االؿخعغاى األيذل هويرّاؼغ  ؤّمضح اهغؼاؿج 
 .اهفنؼٖج اهغاعوٖج هويٌهيج ّػهم تباليخيبغ يوٓ اغاؼث اهيًؼفج ّييوٖبخِب

 
 

  يشخّْ اهيٖزث اهخٌبفشٖج: ٖل فلراح اهيحّر اهراتؾ خحو 204
 

 اهسّدث اهيخفّكجيسبل : أّال
 

ّاهػٔ ٖتًٖ آؼاء ؤفؼاغ  7-19هوًٌٖج اهّاضغث ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى  tخى اؿخعغاى اعختبؼ 
 .يسبل اهسّغث اهيخفّكج ميً يضّؼ يؿخّْ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖجيٌٖج اهغؼاؿج فٕ فلؼاح 

 
 

 (7-19)سدّل ركى 
 غيً يحّر يشخّْ اهيٖزث اهخٌبفشٖج( اهسّدث اهيخفّكج)خحوٖل فلراح يسبل 

 اهفلرث اهركى
اهيخّشػ 
 اهحشبتٕ

االٌحراف 
 اهيـٖبرٔ

اهّزً 
 tكٖيج  اهٌشتٕ

اهلٖيج 
 االحخيبهٖج

      :اهسّدث اهيخفّكج 
 0.000 25.262 83.27 0.939 8.33 .ٖلغى يّهفٕ اهفؼنج اهعغيبح تبهفنل اهينوّة .0

خعكق اهفؼنج ّضغث عبكج هوخّاكل اهفؼغٔ يى اهيفرخؼنًٖ   .2
 0.000 16.059 80.10 1.282 8.01 .ّاهخًؼف يوٓ آؼائِى تعكّق سّغث اهعغيبح اهيلغيج

ٌٖسؽ يّهفٕ اهفؼنج اهعغيبح هوؽتبئً تؿؼيج ّفٕ اهّكح  .3
 0.000 22.815 81.71 0.975 8.17 .اهيضغغ

ؼغًٖب تبهؽتبئً ّٖخًبيوًّ يى ًٖنٕ يّهفٕ اهفؼنج اُخيبيًب ف .4
 0.000 21.955 82.29 1.040 8.23 .يفبنوِى تًٌبٖج فبئلج

خخيخى يؼانؽ خلغٖى اهعغيبح تيهِؼ سػاة ّ تتٖئج يؼٖضرج   .5
 0.000 32.245 87.52 0.875 8.75 .هوؽتبئً

خّفؼ اهفؼنج يؼانؽ خلغٖى عغيبح يٌخفؼث فٕ سيٖى يرغً   .6
 0.000 31.296 87.62 0.904 8.76 . نبو غؽثاهيضبفهبح فٕ اهمفج اهغؼتٖج ّك
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خؿًٓ اهفؼنج تفنل سبغ هخنتٖق ؤٌهيج االيخيبغ ّاهسرّغث   .7
 0.000 28.540 86.67 0.957 8.67 .اهيضوٖج ّاهًبهيٖج

 0.000 26.418 84.19 0.938 8.42 .خِخى اهفؼنج تخضغٖغ يلبٖٖؾ سّغث اهعغيبح اهيلغيج هوؽتبئً .8

اهيًؼفج اهخبيج هإلسبتج يورٓ اؿرئوج    ٖيخوم يّهفٕ اهفؼنج .9
 0.000 24.566 82.14 0.914 8.21 .اهؽتبئً

 0.000 34.903 83.95 0.703 8.39 (اهسّدث اهيخفّكج)سيٖؾ فلراح  

 0798خؿبّٔ " 049"ّغؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  tكٖيج 

 
ُّرٕ  " 17111"ضخيبهٖج خؿبّٔ ّاهلٖيج اال" %83.27" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ" 0"ؼكى  فٕ اهفلؼث .0

ٖلغى يّهفٕ اهفرؼنج اهعرغيبح تبهفرنل    " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715 يؿخّْ اهغالهج  يً ؤكل
 ."اهينوّة

 

ُّرٕ  " 17111"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  "%80.10"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ  "2"ؼكى  فٕ اهفلؼث .2
فرؼغٔ يرى   خعكق اهفؼنج ّضغث عبكرج هوخّاكرل اه  " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ."اهيفخؼنًٖ ّاهخًؼف يوٓ آؼائِى تعكّق سّغث اهعغيبح اهيلغيج

 

ُّرٕ   "17111"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  "%81.71" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ" 3"ؼكى  فٕ اهفلؼث .3
ٌٖسؽ يّهفٕ اهفؼنج اهعغيبح هوؽتبئً تؿؼيج ّفٕ اهّكح " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 
 ."اهيضغغ

ُّرٕ   "17111"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  "%82.29"غ اهّؽً اهٌؿتٕ تو "4"ؼكى فٕ اهفلؼث  .4
خًبيوًّ يى ًٖنٕ يّهفٕ اهفؼنج اُخيبيًب فؼغًٖب تبهؽتبئً ّٖ" َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ."يفبنوِى تًٌبٖج فبئلج

 

ُّرٕ   "17111"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  "%87.52"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 5"ؼكى  فٕ اهفلؼث .5
يهِؼ سػاة ّ تتٖئج يؼٖضج خخيخى يؼانؽ خلغٖى اهعغيبح ت"  ييب ٖغل يوٓ ؤً  1715ً ؤكل ي

 ."هوؽتبئً

 

ُّرٕ  " 17111"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  "%87.62" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ "6"ؼكى  فٕ اهفلؼث .6
خّفؼ اهفؼنج يؼانؽ خلغٖى عغيبح يٌخفؼث فٕ سيٖى يرغً  " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ."فٕ اهمفج اهغؼتٖج ّكنبو غؽثاهيضبفهبح 
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ُّرٕ   "17111"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %86.67" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ" 7"ؼكى فٕ اهفلؼث  .7
هسرّغث  خؿًٓ اهفؼنج تفنل سبغ هخنتٖق ؤٌهيج االيخيبغ ّا" َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ."اهيضوٖج ّاهًبهيٖج

 

ُّٕ "  17111"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  "%84.19"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ  " 8"ؼكى فٕ اهفلؼث  .8
خِخى اهفؼنج تخضغٖغ يلربٖٖؾ سرّغث اهعرغيبح اهيلغيرج     " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 
 ."هوؽتبئً

 

ُّٕ "  17111"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ "  %82.14" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ" 9"ؼكى  فٕ اهفلؼث .9
هخبيج هإلسبتج يوٓ ؤؿرئوج  اهيًؼفج ا ٖيخوم يّهفٕ اهفؼنج" َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 
 ."اهؽتبئً

 
، ّ 8.39خؿربّٔ  ( اهسرّغث اهيخفّكرج  )ّتكفج يبيج ٖختًٖ ؤً اهيخّؿن اهضؿبتٕ هسيٖى فلؼاح 

اهيضؿّتج  tّكٖيج %" 61"اهّؽً اهٌؿتٕ اهيضبٖغ يً  ؤنتؼ ُّّ% 83.95ٖؿبّٔ اهّؽً اهٌؿتٕ 
ّاهلٖيج االضخيبهٖرج   1.98اهخٕ خؿبّٔ اهسغّهٖج ّ tُّٕ انتؼ يً كٖيج 34.90  اهينولج خؿبّٔ

اهفؼنج خؿًٓ تفنل سربغ   ييب ٖغل يوٓ ؤً ،1715 يؿخّْ اهغالهج يً ُّٕ اكل 17111خؿبّٔ 
ّتيب تميً اهخفّق فٕ يسبل اهعغيبح اهخرٕ   هخنتٖق ؤٌهيج االيخيبغ ّاهسّغث اهيضوٖج ّاهًبهيٖج

ٖج هيضّؼ يؿخّْ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج غال ّهػهم خًختؼ اهسّغث اهيخفّكج نإضغ األتًبغ اهؼئٖؿ  .خلغيِب
اهسرّغث   خرّافؼ  اهًٌٖج يوٓ ، ّؤً ٌُبم يّافلج يً كتل ؤفؼاغ1715اضكبئًٖب يٌغ يؿخّْ اهغالهج 

ّٖخمص ؤً ٌُبم اؿرخسبتج يبهٖرج   .  اهيخفّكج هغْ اهفؼنج نإضغ األتًبغ اهينٌّج هويٖؽث اهخٌبفؿٖج
وٓ ؤُيٖج خنتٖق ٌهى اهسّغث نإضغ يخنوتربح  ييب ٖئنغ ييً كتل ؤفؼاغ اهًٌٖج، يوٓ ُػا اهيسبل 

 اهخٕ ؤّكرح ( 2009اهّهٖد، )ّخخّافق ُػٍ اهٌخٖسج يى غؼاؿج   .خضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج هوفؼنج
 يً اهؼغى يوّٓؤٌَ اهسّغث اهفبيوج،  اغاؼث ٌهبى خنتٖق اهٓ ّاهؿًٕ  اهعغيج، سّغث يوٓ بهخؼنٖؽت

 ّنرل  اهًوٖرب  يرً اإلغاؼث  فبيال اهخؽايب خنوةٖ األيؼ ؤً اال اهعغيٕ، اهلنبو فٕ ػهم كًّتج

 ؤّ اهخٌبفؿٖج اهيؽاٖب اؿخيؼاؼٖج ميبً يً اهفؼنج خخينً ّضخٓ  .ّاهخفغٖوٖج اهّهٖفٖج اهيؿخّٖبح

ً  يوٓ اهخؼنٖؽ األيؼ ٖخنوة اهلٖيج، يً يخفّكج يؿخّٖبح عوق فٕ آعؼ االؿخيؼاؼ تيًٌٓ  ؤؼنرب

نيب ّخخفق ُػٍ   .هوًيٖل ّاالؿخسبتج ّاهخضغٖد ّاهسّغث اهنفبءث ُّٕ هويٖؽث اهخٌبفؿٖج اهًبيج اهتٌبء
ضٖد ّسغح اهغؼاؿج يالكج ػاح غالهج اضكبئٖج ترًٖ اغاؼث   (2008، اهضرفب) اهٌخٖسج يى غؼاؿج

اهيًؼفج ُّٕ ؤضغ يسبالح ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ ّخنٌّهّسٖب اهيًوّيبح ُّٕ ؤضغ ينٌّربح ؼؤؾ  
 ".سّغث اهعغيبح"ج ّيٌِب اهيبل اهِٖنوٕ ّتًٖ ّيسبالح اهيٖؽث اهخٌبفؿٖ

 



049 

 

 اهنفبءث اهيخفّكج يسبل  :ذبٌٖب
ّاهػٔ ٖتًٖ آؼاء ؤفرؼاغ   7-20هوًٌٖج اهّاضغث ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى  tخى اؿخعغاى اعختبؼ 

 .يسبل اهنفبءث اهيخفّكج ميً يضّؼ يؿخّْ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖجيٌٖج اهغؼاؿج فٕ فلؼاح 
 

 (7-20)سدّل ركى 
 غيً يحّر يشخّْ اهيٖزث اهخٌبفشٖج( اهنفبءث اهيخفّكج)خحوٖل فلراح يسبل 

اهيخّشػ  اهفلرث اهركى
 اهحشبتٕ

االٌحراف 
 اهيـٖبرٔ

اهّزً 
 اهٌشتٕ

 tكٖيج 
اهلٖيج 
 االحخيبهٖج

      :اهنفبءث اهيخفّكج 
خؿًٓ اهفؼنج تفنل غائى هخنتٖق اهخلٌٖبح اهضغٖذج تيب  .01

 0.000 26.672 84.48 0.940 8.45 .ٖؿبيغ فٕ ؿؼيج اٌسبؽ اهًيوٖبح فٕ اهفؼنج

خلّى اهفؼنج تيؼاسًج ؤٌفنج ّييوٖبح ّضغاخِب اهيعخوفرج   .00
ّخًيل يوٓ اهغبء األٌفنج ّاهًيوٖبح غٖرؼ اهمرؼّؼٖج   

 .ّاهينؼؼث
8.00 1.160 80.00 17.664 0.000 

خؿِى ٌهى اهيًوّيبح االغاؼٖج فٕ اهفرؼنج فرٕ ؽٖربغث     .02
 0.000 18.246 80.76 1.166 8.08 .غاؼٖج فٕ خٌفٖػ اهًيوٖبحاهخٌؿٖق ّاهخنبيل تًٖ اهّضغاح اإل

خؿًٓ اهفؼنج اهٓ ختٌٓ نرل اهنرؼق ّاألؿربهٖة     .03
 0.000 20.040 81.43 1.096 8.14 .ّاالؿخؼاخٖسٖبح اهنفٖوج تخنّٖؼ نفبءث اهًيوٖبح فِٖب

خؿِى ٌهى اهيًوّيبح اهيؿخعغيج فٕ اهفرؼنج فرٕ    .04
 0.000 17.090 80.10 1.205 8.01 .عفل خنبهٖف اهًيوٖبح ّاهعغيبح

ٖخميً ٌنبق اهؼكبتج اهغاعوٖج فٕ اهفرؼنج فضرق    .05
 0.000 15.627 77.86 1.160 7.79 .ّخلٖٖى نفبءث ّفبيوٖج اهًيوٖبح

 0.000 22.165 80.79 0.961 8.08 (اهنفبءث اهيخفّكج)سيٖؾ فلراح  

 0798خؿبّٔ  "049"ّغؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  tكٖيج 
 

 

ُّٕ " 17111"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ "  %84.48" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ "01"ؼكى  فٕ اهفلؼث .0
خؿًٓ اهفؼنج تفنل غائى هخنتٖق اهخلٌٖبح اهضغٖذج تيب ٖؿبيغ "َ ييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ."ٕ ؿؼيج اٌسبؽ اهًيوٖبح فٕ اهفؼنجف

 

ُّٕ "  17111"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %80.00"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 00"ؼكى فٕ اهفلؼث  .2
خلّى اهفؼنج تيؼاسًج ؤٌفنج ّييوٖبح ّضغاخِب اهيعخوفرج  " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ."ّخًيل يوٓ اهغبء األٌفنج ّاهًيوٖبح غٖؼ اهمؼّؼٖج ّاهينؼؼث

 



051 

 

"  17111"ّاهلٖيج االضخيبهٖرج خؿربّٔ   "  %80.76"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 02"ؼكى فٕ اهفلؼث  .3
خؿِى ٌهى اهيًوّيبح االغاؼٖج فٕ اهفؼنج فٕ ؽٖربغث  "َ ييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ُّٕ ؤكل يً 

 ."ضغاح اإلغاؼٖج فٕ خٌفٖػ اهًيوٖبحاهخٌؿٖق ّاهخنبيل تًٖ اهّ

 

ُّٕ " 17111"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %81.43" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ" 03"ؼكى فٕ اهفلؼث  .4
خؿًٓ اهفرؼنج اهرٓ ختٌرٓ نرل اهنرؼق ّاألؿربهٖة       "َ ييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ."فٖوج تخنّٖؼ نفبءث اهًيوٖبح فِٖبّاالؿخؼاخٖسٖبح اهن

 

ُّٕ "  17111"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %80.10"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ  "04"ؼكى  فٕ اهفلؼث .5
فرٕ عفرل   خؿِى ٌهى اهيًوّيبح اهيؿخعغيج فٕ اهفؼنج "َ ييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ."بهٖف اهًيوٖبح ّاهعغيبحخن

 

ُّٕ " 17111"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %77.86" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ" 05"ؼكى  فٕ اهفلؼث .6
ٖى ٖخميً ٌنبق اهؼكبتج اهغاعوٖج فٕ اهفؼنج فضرق ّخلٖر  " َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ."نفبءث ّفبيوٖج اهًيوٖبح

 
 

ً اهّؽ، 8.08ّخؿبّٔ ( اهيخفّكج اهنفبءث)لؼاح ّتكفج يبيج ٖختًٖ ؤً اهيخّؿن اهضؿبتٕ هسيٖى ف
اهيضؿّتج اهينولج  tّكٖيج %" 61"اهّؽً اهٌؿتٕ اهيضبٖغ يً  ؤنتؼ ُّّ %80.79ٖؿبّٔ  اهٌؿتٕ

ٔ  1.98اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ  tُّٕ انتؼ يً كٖيج 22.165 خؿبّٔ   ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿربّ
نل اهنرؼق ّاألؿربهٖة    ًٕٓ اهٓ ختٌاهفؼنج خؿ ييب ٖغل يوٓ ؤً 1715يً ُّٕ اكل  17111

ّهػهم خًختؼ اهنفبءث اهيخفّكج نإضغ األتًبغ   .ّاالؿخؼاخٖسٖبح اهنفٖوج تخنّٖؼ نفبءث اهًيوٖبح فِٖب
، ّؤً ٌُربم  1715اهؼئٖؿٖج هيضّؼ يؿخّْ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج غال اضكبئًٖب يٌغ يؿخّْ اهغالهرج  

يؼخفى يً اهنفبءث فرٕ  اهيؿخّْ بفؿٖج يخيذوج تبهاهيٖؽث اهخٌخّفؼ يّافلج يً كتل ؤفؼاغ اهًٌٖج يوٓ 
اهخرٕ   (2008اهضـرفب،  )ّخخفق ُػٍ اهٌخٖسج يى غؼاؿج   .يخبتًج األٌفنج ّاهًيوٖبح فٕ اهفؼنج

ؼنؽح يوٓ غّؼ اغاؼث اهيًؼفج ّخنٌّهّسٖب اهيًوّيبح فٕ خضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج ّاهخٕ ؤنرغح  
اهًؼفج ّخنٌّهّسٖب اهيًوّيبح ّيسبالح اهيٖرؽث  ػاح غالهج اضكبئٖج تًٖ اغاؼث ؤٌَ ٌُبم يالكج 

 (2004ٖحغٖج، ) ّخٌؿسى خوم اهٌخٖسج يى يب ؤفبؼح اهَٖ غؼاؿج نيب".  نفبءث اهًيوٖبح"اهخٌبفؿٖج 
اهخٕ ؤفبؼح تإٌَ اػا نبٌح غؼسج نفبءث اهيئؿؿبح يب ؽاهح خلبؾ تيغْ يب خٌسؽٍ ّيب خضللَ يً 

امبفج اهرٓ ػهرم فرٕ كٖربؾ      – خلتاًل ؿّف ًٖخيغٌخبئز يبهٖج، فبً اهخؿٖٖؼ فٕ اهيئؿؿبح يؿ
يوٓ سّغث اهلغؼاح اهالؽيج إلضغاد اهخغٖٖؼ ّاهخنّٖؼ تيب ٖضلق اإلتغاو، ّٖخٌبؿة يرى   -اهنفبءث
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ؤُغاف اهيئؿؿج عبكج فٕ هل خنّؼاح خنٌّهّسٖب االخكبل ّاهيًوّيبح ّاؿخعغايبخِب اهيعخوفج 
 .هًيل ّؤؿبهٖة اهخؿٖٖؼعبكج فٖيب ٖخًوق تٌهى ا ،فٕ اهيئؿؿج االكخكبغٖج

 
 

 اإلتداؽ اهيخفّقيسبل : ذبهذب
 

ّاهػٔ ٖتًٖ آؼاء ؤفرؼاغ   7-21هوًٌٖج اهّاضغث ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى  tخى اؿخعغاى اعختبؼ 
 .يسبل اإلتغاو اهيخفّق ميً يضّؼ يؿخّْ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖجيٌٖج اهغؼاؿج فٕ فلؼاح 

 
 (7-21)سدّل ركى 

 غيً يحّر يشخّْ اهيٖزث اهخٌبفشٖج( تداؽ اهيخفّقاإل)خحوٖل فلراح يسبل 

اهيخّشػ  اهفلرث اهركى
 اهحشبتٕ

االٌحراف 
 اهيـٖبرٔ

اهّزً 
 اهٌشتٕ

 tكٖيج 
اهلٖيج 
 االحخيبهٖج

      :اإلتداؽ اهيخفّق 
ٕ  تخنبؼٖرج خختٌٓ اهفؼنج اغعبل ّخسؼٖة األفنربؼ اال  .06  اهخر

 0.000 8.731 74.76 1.733 7.48 .ٖلغيِب اهيّهفًّ هيّاسِج يفنالح اهًيل

خخيخى اهفؼنج تذلبفج خٌهٖيٖج خؿبيغ يورٓ خرإيًٖ فرؼق     .07
 0.000 10.785 77.24 1.638 7.72 .اإلتغاو ّاهيتبغؼث

خِخى اهفؼنج تخنّٖؼ خفنٖوج اهعغيبح اهيلغيج هوؽتبئً تيرب   .08
 0.000 25.842 84.48 0.971 8.45 .ٖخٌبؿة يى يب ٖلغيَ اهيٌبفؿًّ

ّهّسٖب اهيًوّيبح اهيؿخعغيج فٕ اهفؼنج يورٓ  خؿبيغ خنٌ .09
 0.000 25.698 83.62 0.942 8.36 .ؿؼيج خنّٖؼ ّخٌّٖى اهعغيبح اهيلغيج هوؽتبئً

خلّى اهفؼنج تخضغٖد خلٌٖبخِب ّؤسِؽث فتنج االخكربل اهعورّٔ     .21
تبؿخيؼاؼ هخخّانة يى اهعغيبح اهسغٖغث فٕ يسربل االخكربالح   

 .اهعوّٖج
8.19 0.946 81.92 23.636 0.000 

 0.000 19.848 80.40 1.053 8.04 (اإلتداؽ اهيخفّق)سيٖؾ فلراح  

 0798خؿبّٔ " 049"ّغؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  tكٖيج 

 
ُّٕ " 17111"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ "  %74.76"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ  "06"فٕ اهفلؼث ؼكى  .0

ب ٓ اهفؼنج اغعبل ّخسؼٖة األفنبؼ االتخنبؼٖج اهخٕ ٖلغيِخختٌ"َ ييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 
 ."اهيّهفًّ هيّاسِج يفنالح اهًيل

 



052 

 

ُّٕ "  17111"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %77.24" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ" 07"ؼكى  فٕ اهفلؼث .2
يورٓ خرإيًٖ فرؼق    خخيخى اهفؼنج تذلبفج خٌهٖيٖج خؿبيغ "َ ييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ."هيتبغؼثاإلتغاو ّا

 

ُّٕ "  17111"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  "%84.48"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 08"ؼكى فٕ اهفلؼث  .3
يرب  خِخى اهفؼنج تخنّٖؼ خفنٖوج اهعغيبح اهيلغيج هوؽتبئً ت"ييب ٖغل يوٓ ؤً  1715ؤكل يً 

 ."ٖخٌبؿة يى يب ٖلغيَ اهيٌبفؿًّ

ُّٕ "  17111"ٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ ّاهل" %83.62" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ" 09"ؼكى فٕ اهفلؼث  .4
خؿبيغ خنٌّهّسٖب اهيًوّيبح اهيؿخعغيج فٕ اهفؼنج يورٓ  "َ ييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ."ّخٌّٖى اهعغيبح اهيلغيج هوؽتبئً ؿؼيج خنّٖؼ

 

 "17111"ّاهلٖيج االضخيبهٖرج خؿربّٔ   "  %81.92" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ"  21"ؼكى فٕ اهفلؼث  .5
خلّى اهفؼنج تخضغٖد خلٌٖبخِب ّؤسِؽث فتنج االخكبل "َ ب ٖغل يوٓ ؤٌيي 1715ُّٕ ؤكل يً 

 ."سغٖغث فٕ يسبل االخكبالح اهعوّٖجاهعؤّ  تبؿخيؼاؼ هخخّانة يى اهعغيبح اه

 
 

، ّ 8.04خؿربّٔ  ( اإلترغاو اهيخفرّق  )ّتكفج يبيج ٖختًٖ ؤً اهيخّؿن اهضؿبتٕ هسيٖى فلؼاح 
اهيضؿّتج  tّكٖيج %" 61"هّؽً اهٌؿتٕ اهيضبٖغ ايً  انتؼ ُّّ %80.40ٖؿبّٔ اهّؽً اهٌؿتٕ 

ّاهلٖيج االضخيبهٖج  1.98اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ  tُّٕ انتؼ يً كٖيج 19.848 اهينولج خؿبّٔ 
ّهػهم ًٖختؼ اإلتغاو اهيخفّق نإضغ األتًبغ اهؼئٖؿٖج هيضّؼ  ،1715يً  ُّٕ اكل 17111خؿبّٔ 

، ّؤً ٌُبم يّافلج يً كتل ؤفؼاغ 1715ّْ اهغالهج يؿخّْ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج غال اضكبئًٖب يٌغ يؿخ
ُرػا  ّٖخمص ؤً ٌُبم اؿخسبتج يبهٖج يوٓ .  اهًٌٖج يوٓ خّفؼ يٌكؼ اإلتغاو ّاهخسغٖغ اهيخفّق

ييب ٖئنغ يوٓ ؤُيٖج اإلتغاو ّاهخسغٖغ نإضغ يخنوتبح خضلٖق اهيٖؽث  اهيسبل يً كتل ؤفؼاغ اهًٌٖج،
ّسّغ يالكج ضٖد ؤفبؼح اهٓ  (2009اهركة، )يى غؼاؿج  خخفق ُػٍ اهٌخٖسجّ  .اهخٌبفؿٖج هوفؼنج

نيب خخفرق  .  اؼختبنٖج نؼغٖج تًٖ ٌهى اهيًوّيبح فٕ خنّٖؼ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج ّاإلتغاو ّاهخنّٖؼ
ضٖد ّسغح اهغؼاؿج ؤً ٌُبم يالكرج ػاح غالهرج    (2008اهضرفب، )يى يب خّكوح هَ غؼاؿج 

ّيبح ّيسبالح اهيٖؽث اهخٌبفؿرٖج ّيٌِرب اإلترغاو    اضكبئٖج تًٖ اغاؼث اهيًؼفج ّخنٌّهّسٖب اهيًو
ضٖرد   (2009يشـّدث،  )ّخٌؿسى خوم اهٌخبئز يى اهخّكٖج اهخٕ كغيخِب غؼاؿج نيب   .ّاهخنّٖؼ

فبً فؼنبح األغّٖج األؼغٌٖج خضخربر   ،ؤّكح تإٌَ يً ؤسل خضؿًٖ ّخنّٖؼ ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ
ضبتٕ اإلتغاو ّاالتخنبؼ، ّخنبفئ يوٓ اإلٌسبؽ اهٓ ؽٖبغث اإلُخيبى فٕ تٌبء ذلبفج خٌهٖيٖج اٖسبتٖج خ
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 .اهيًؼفٕ ّاهفنؼٔ، ّخعكٖق اهيّاؽٌج اهنبفٖج هخيّٖل ّغيى يفبؼٖى اهتضد اهًويٕ ّاهخنرّٖؼ 
تإً كغؼث اهيٌهيج فرٕ خضلٖرق    (2009اهفغل، )نيب خٌؿسى ُػٍ اهٌخٖسج يى يب ؤّمضخَ غؼاؿج 

غ ؤؿبؿًب يوٓ خيٖؽ ؤغاء ينٌّربح ؼؤؾ اهيربل   خًخي ،ؤُغافِب تبخسبٍ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج ّعوق اهلٖيج
ّهػهم ؤفبؼح اهغؼاؿج تإً اهخفّق ّاهخيٖؽ يرً نؼٖرق   ، اهفنؼٔ فٕ اٌسبؽ اؿخؼاخٖسٖج اهؽتبئً

ًٖختؼ  ،يذل اٖسبغ يٌخسبح سغٖغث ؤّ اعخؼاق ؤؿّاق سغٖغث ؤّ نؿة ؽتبئً سغغ ،اإلتغاو ّاهخنّٖؼ
ً يً اهًّايل اهيِيج تبخسبٍ خًؽٖؽ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖ نرػهم فربً     .ج هويٌهيج ّعوق اهلٖيج هوؽتربئ

تًٖ اهفؼنبح  األغاءفٕ ّاهخيٖؽ خّمٖص االعخالف  تٌٖح تإً (Gannon et al., 2008) غؼاؿج
و يٌكؼ اإلترغا  فٕ خيذلخّاهخٕ فٕ اهفؼنج، اهٓ اهًٌبكؼ اهغاعوٖج  جاٌخلل يً اهًّايل اهعبؼسٖ

 .هخٌبفؿٕ هويئؿؿجفٕ خضلٖق اهخيٖؽ ا فٕ يكؼ اهيًؼفج اهضبهٕ ّؤُيٖخَ
 
 

 االشخسبتج اهيخفّكجيسبل : راتـب
 

ّاهػٔ ٖتًٖ آؼاء ؤفرؼاغ   7-22هوًٌٖج اهّاضغث ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى  tخى اؿخعغاى اعختبؼ 
 .يسبل اإلؿخسبتج اهيخفّكج ميً يضّؼ يؿخّْ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖجيٌٖج اهغؼاؿج فٕ فلؼاح 

 

 (7-22)سدّل ركى 
 غيً يحّر يشخّْ اهيٖزث اهخٌبفشٖج( شخسبتج اهيخفّكجاإل)خحوٖل فلراح يسبل 

اهيخّشػ  اهفلرث اهركى
 اهحشبتٕ

االٌحراف 
 اهيـٖبرٔ

اهّزً 
 tكٖيج  اهٌشتٕ

اهلٖيج 
 االحخيبهٖج

      :االشخسبتج اهيخفّكج 
خخبتى اهفؼنج ّخخعػ اإلسؼاءاح اهؿرؼًٖج ٌضرّ يالضهرج     .20

 0.000 20.393 80.86 1.048 8.09 .اهخغٖؼاح اهيؿخيؼث فٕ ؼغتبح ّضبسبح اهؽتبئً

خؼنؽ اهفؼنج يوٓ ضبسبح ّؼغتبح اهؽتبئً ّخًيل يورٓ   .22
 0.000 19.278 80.29 1.078 8.03 .ٌلوِب ّخسؿٖغُب تعغيبح يخنّؼث ّيخيٖؽث خضبنٕ خّكًبخِى

خًيل اهفؼنج يوٓ فخص اهيسبل ؤيبى اهؽتبئً تبالخكبل يًِب  .23
 0.000 13.073 77.71 1.389 7.77 .ٌبؿتج الضخٖبسبخِىّاهيفبؼنج فٕ خضغٖغ اهعغيبح اهي

خّهٕ اهفؼنج اُخيبيًب نتٖرؼًا تتضرّد اهخؿرّٖق تغرؼل      .24
 0.000 18.276 80.86 1.169 8.09 .اهخًؼف يوٓ اهؼغتبح غٖؼ اهيفتًج هوؽتبئً

خِخى اهفؼنج تأؼاء اهؽتبئً ّيلخؼضبخِى ّخفمرٖالخِى فرٕ    .25
ٌبح يورٓ اهعرغيبح   خلغٖى عغيبح سغٖغث ّاسؼاء خضؿرٖ 

 .اهيلغيج
7.78 1.315 77.81 13.873 0.000 

 0.000 19.247 79.50 1.038 7.95 (االشخسبتج اهيخفّكج)سيٖؾ فلراح  

 0798خؿبّٔ " 049"ّغؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  tكٖيج 
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ُّٕ "  17111"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %80.86" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ" 20"ؼكى  فٕ اهفلؼث .0
خخبتى اهفؼنج ّخخعػ اإلسؼاءاح اهؿؼًٖج ٌضّ يالضهرج  "   َييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ."هيؿخيؼث فٕ ؼغتبح ّضبسبح اهؽتبئًاهخغٖؼاح ا

 

ُّٕ "  17111"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ  "%80.29" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ" 22"ؼكى  فٕ اهفلؼث .2
هفؼنج يوٓ ضبسبح ّؼغتبح اهؽتبئً ّخًيل يوٓ خؼنؽ ا"  ً ُييب ٖغل يوٓ ؤ 1715ؤكل يً 

 ."ح يخنّؼث ّيخيٖؽث خضبنٕ خّكًبخِىٌلوِب ّخسؿٖغُب تعغيب

 

"  17111"ّاهلٖيج االضخيبهٖرج خؿربّٔ    "%77.71" توغ اهّؽً اهٌؿتٕ"  23"ؼكى  فٕ اهفلؼث .3
ل خًيل اهفؼنج يوٓ فخص اهيسبل ؤيبى اهؽتبئً تبالخكب"َ ييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ُّٕ ؤكل يً 

 ."ٖغ اهعغيبح اهيٌبؿتج الضخٖبسبخِىيًِب ّاهيفبؼنج فٕ خضغ

ُّٕ "  17111"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %80.86"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ "24"ؼكى  فٕ اهفلؼث .4
خّهٕ اهفؼنج اُخيبيًب نتٖؼًا تتضرّد اهخؿرّٖق تغرؼل    "َ ييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 
 ."يوٓ اهؼغتبح غٖؼ اهيفتًج هوؽتبئًاهخًؼف 

 

ُّٕ "  17111"ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ " %77.81"توغ اهّؽً اهٌؿتٕ " 25"ؼكى  فٕ اهفلؼث .5
خِخى اهفؼنج تأؼاء اهؽتبئً ّيلخؼضبخِى ّخفمرٖالخِى فرٕ   "َ ييب ٖغل يوٓ ؤٌ 1715ؤكل يً 

 ."ح اهيلغيجخلغٖى عغيبح سغٖغث ّاسؼاء خضؿٌٖبح يوٓ اهعغيب

 
 

، ّ 7.95خؿربّٔ  ( االؿخسبتج اهيخفّكج)هسيٖى فلؼاح  ّتكفج يبيج ٖختًٖ ؤً اهيخّؿن اهضؿبتٕ
اهيضؿّتج  tّكٖيج %" 61"اهّؽً اهٌؿتٕ اهيضبٖغ  يً ؤنتؼ ُّّ %79.50ٖؿبّٔ  اهّؽً اهٌؿتٕ

ّاهلٖيج االضخيبهٖج  1.98اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ  tُّٕ انتؼ يً كٖيج 19.247 اهينولج خؿبّٔ 
اهفؼنج خخبتى ّخخعػ اإلسؼاءاح اهؿرؼًٖج   ؤًييب ٖغل يوٓ  ،1715يً ُّٕ اكل  17111خؿبّٔ 

اهيخفّكج  االؿخسبتجّهػهم خًختؼ   .ٌضّ يالضهج اهخغٖؼاح اهيؿخيؼث فٕ ؼغتبح ّضبسبح اهؽتبئً
، 1715نإضغ األتًبغ اهؼئٖؿٖج هيضّؼ يؿخّْ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج غال اضكبئًٖب يٌغ يؿخّْ اهغالهرج  

ُخيبى تتضّد اهخؿّٖق تغرؼل اهخًرؼف يورٓ    االّؤً ٌُبم يّافلج يً كتل ؤفؼاغ اهًٌٖج يوٓ 
 ّخٌؿرسى   .اهؼغتبح غٖؼ اهيفتًج هوؽتبئً ّاهًيل يوٓ ٌلوِب ّخسؿٖغُب تعغيبح خضبنٕ خّكًبخِى

اهخٕ تٌٖح تإٌَ يوٓ اهؼغى يً خّافؼ تًل اإلٖسبتٖربح   (2009اهّهٖد، )ُػٍ اهٌخٖسج يى غؼاؿج 
هِبخف اهٌلبل يّتٖوٖؾ اهسؽائؼٖج، اال ؤٌِب اهخٕ خغيى خضلٖق االؿخسبتج هضبسبح اهًيٖل فٕ فؼنج ا

ّنػهم  ،ّعبكج يغى ايخالم اهفؼنج هلبيغث تٖبٌبح خؿّٖلٖج يخنبيوج ،ال خلبتل اهؿوتٖبح اهيّسّغث
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، ّهِػا فلغ ؤّكح اهغؼاؿج تمؼّؼث ؤً خلّى فؼنج يّتٖوٖؾ مًف ٌهبى اغاؼث فنبّْ اهًيالء
اهفؼنج ّاهعغيبح اهخٕ خلرغيِب، نرػهم   تبسؼاء اؿخناليبح غّؼٖج ضّل آؼاء اهيفخؼنًٖ يً 

تِغف اهخًؼف يوٓ اهؼغتبح اهيخغٖؼث هوًيرالء   ،اسؼاء غؼاؿبح ّخفعٖق هؿّق اهِبخف اهٌلبل
اهخٕ ؤفبؼح اهٓ اؿرخٌبغ   (2009اهفغل، )نيب خخفق ُػٍ اهٌخٖسج يى غؼاؿج   .ّيضبّهج افتبيِب

يوٓ اؿخؼاخٖسٖج اهؽتبئً اهخٕ خؼختن اؿخؼاخٖسٖج اهيٌهيج فٕ خًؽٖؽ يٖؽخِب اهخٌبفؿٖج ّعوق اهلٖيج 
تإً ؤضغ سّاٌة خيٖؽ ؼؤؾ يبل اهًالكبح ُّ خضلٖق اهلٖيج ّتيب ًٖؼف تبهلٖيج اهيغؼنج هوؽتبئً، 

 .هوؽتبئً يً نؼٖق خعفٖل ؤّكبح اهخؿوٖى ؤّ ؿؼيج االؿخسبتج هنوتبح ّؼغتبح اهؽتبئً
 

 

 :هدْ ضرنج سّاليشخّْ اهيٖزث اهخٌبفشٖج : خبيشًب
 

ّاهػٔ ٖتًٖ آؼاء ؤفرؼاغ   7-23هوًٌٖج اهّاضغث ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى  tى اعختبؼ خى اؿخعغا
 .يضّؼ يؿخّْ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖجيٌٖج اهغؼاؿج فٕ فلؼاح 

 

 (7-23)سدّل ركى 
  يشخّْ اهيٖزث اهخٌبفشٖج ننلخحوٖل فلراح يحّر 

المتوسط  اهفلرث
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 tقيمة 
قيمة ال

 االحتمالية

 0.000 27.039 81.59 0.818 8.16 (يشخّْ اهيٖزث اهخٌبفشٖج)سيٖؾ فلراح اهيحّر اهراتؾ 

 0798خؿبّٔ " 049"ّغؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  tكٖيج 

 
( يؿخّْ اهيٖؽث اهخٌبفؿرٖج )اهؼاتى خّؿن اهضؿبتٕ هسيٖى فلؼاح اهيضّؼ تكفج يبيج ٖختًٖ ؤً اهي

%" 61"اهّؽً اهٌؿتٕ اهيضبٖرغ   يً ؤنتؼ ُّّ% 81.59ٖؿبّٔ  اهّؽً اهٌؿتٕ، 8.16ّ خؿبّٔ
 1.98اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ  tُّٕ انتؼ يً كٖيج 27.039 اهيضؿّتج اهينولج خؿبّٔ  tّكٖيج 

 َ ٖخّفؼ هرغْ اهفرؼنج  ؤٌييب ٖغل يوٓ  ،1715ُّٕ اكل يً  17111ّاهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ 
ّٖخمص نػهم ؤً اهّؽً اهٌؿتٕ هيسبل اهسّغث اهيخفّكج كغ ضكرل    .ؼخفىيؿخّْ يٖؽث خٌبفؿٖج ي
يب  هيؿخّْ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج،يً تًٖ اهيسبالح األعؼْ اهينٌّج  %83795 يوٓ ؤيوٓ ّؽً ٌؿتٕ

يسربل   ضكلفٖيب  . سّغث اهعغيبح فٕ خفنٖل اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج هوفؼنج ٖئنغ يوٓ ؤُيٖج ّغّؼ
ّخٌؿسى خوم .  ّؽً ٌؿتٕ يً تًٖ اهيسبالح اهيضغغث هويٖؽث اهخٌبفؿٖجاالؿخسبتج اهيخفّكج يوٓ ؤكل 

ؤً فؼنج سّال خيٖؽح يورٓ  يً ؤُى ٌخبئسِب  اهخٕ نبً (2004أتّ ظفٖج، ) اهٌخٖسج يى غؼاؿج
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 ً  ّ يٌبفؿبخِب يً اهفؼنبح اإلؿؼائٖوٖج فٕ اهًغٖغ يً اهيسبالح يٌِب، كغؼخِب يوٓ عغيج اهؽتربئ
 .يلبتوج خنوًبخِى

 
وتبضد خفؿٖؼ يؿخّْ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج اهيؼخفى هغْ فؼنج سّال ضٖد توغ اهّؽً اهٌؿتٕ ّٖينً ه
 اهيخيٖرؽ  فنؼٔاهيبل اهؼؤؾ  تإٌَ ٌخٖسج إليخالنِب يؿخّْ سٖغ يً يخنوتبح، %80.59هِب ُّ 

، ضٖد ٖؿِى ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ اهيخيٖؽ فٕ خًؽٖؽ (اهتفؼٔ ّاهِٖنوٕ ّاهًالكبح)تإتًبغٍ اهذالد 
 .يٖؽث اهخٌبفؿٖجّخضلٖق اه

 
اهخٕ ؤفبؼح اهٓ ؤً ؼؤؾ اهيبل اهضلٖلٕ  (2009توٌّبس ّكذاٖفج، )خفق ُػا اهخفؿٖؼ يى غؼاؿج ّٖ

اهػٔ خيونَ اهيٌهيبح ُّ ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ، ّؤً اؿخغالل اهنفبءاح ّاهيرّاؼغ تفرنل سٖرغ،    
نيرب  .  فًٖرج ّاهخّهٖف تِٖب تنؼٖلج فًبهج ٖئغٔ اهٓ اٌفبء يؽاٖب خٌبفؿٖج ضبؿيج ّيً غؼسرج ؼ 

ّّمرى   ،يوٓ اهيٌهيبح اهيًبكؼث ؤً خضبّل ؼؿى االؿرخؼاخٖسٖبح ؤّكح خوم اهغؼاؿج تإٌَ 
ّيٌخسبح سغٖرغث   ،اهعنن ّاهتؼايز هخٌيٖج ّاؿخذيبؼ ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ فٕ اتغاو ضوّل يتخنؼث

  .ّّكّال ؤؿؼو اهٓ اهيؿخِونًٖ تيعخوف ؤٌرّايِى  ،ّعغيبح يخيٖؽث خضلق يؽاٖب خٌبفؿٖج ؤيوٓ
اهخٕ نبٌح يً ؤُى ٌخبئسِب ؤً  (2006ؿتدٍ، )يب ٖخفق خضوٖل يضبّؼ اهغؼاؿج اهضبهٖج يى غؼاؿج ن

اغاؼث ّغيى ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ فٕ اهيٌهيبح يٌٖج اهغؼاؿج ُٕ يً ؤُى اهًّايل اهخرٕ خرغيى   
عوكح اهٓ  (Ipek & Zeki, 2009)غؼاؿج  نػهم فبً.  اهلغؼاح اهخٌبفؿٖج هيٌهيبح األييبل

ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ فٕ عوق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج ّػهم يً عالل األغّاؼ اهخٕ خلّى تِرب   خإنٖغ غّؼ
ًالكربح  ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ ّؼؤؾ اهيربل اهِٖنورٕ ّؼؤؾ يربل اه    :اهينٌّبح اهعيؿج اهخبهٖج

تٌٖرح    (Gannon et al., 2008) نػهم فبً غؼاؿج   .خنًّٖ اؿخؼاخٖسٖج اهفؼنجّاالتخنبؼ ّ
اهرٓ    جتًٖ اهفؼنبح اٌخلل يرً اهًّايرل اهعبؼسٖر    األغاءفٕ ّاهخيٖؽ خّمٖص االعخالف  تإً

ّؤُيٖخِرب   ،ّاهخٕ خيذل يٌكؼ اإلتغاو فٕ يكؼ اهيًؼفج اهضبهٕ ،فٕ اهفؼنجاهًٌبكؼ اهغاعوٖج 
 .فٕ خضلٖق اهخيٖؽ اهخٌبفؿٕ هويئؿؿج
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 :فرغٖبح اهدراشجاخختبر . 3
 

ًٖ يدْ خّفر يخػوتبح رأس اهيـبل  حظبئٖج تخّسد ؿالكج ذاح دالهج إ : اهفرغٖج األّهٓ 3.1
 .α=0005خحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج ؿٌد يشخّْ دالهج اهفنرٔ ّ

 

 :ّٖخفرؽ يٌِب اهفرغٖبح اهخبهٖج
 

خّسد ؿالكج ذاح دالهج إحظبئٖج تًٖ يدْ خّفر يخػوتبح رأس اهيبل اهتضرٔ ّخحلٖق  ..3.1
 .α=0005اهيٖزث اهخٌبفشٖج ؿٌد يشخّْ دالهج 

يغْ خّفؼ يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ ّخضلٖرق  ختبؼ تٖؼؿًّ إلٖسبغ اهًالكج تًٖ اع خى اؿخعغاى
ّاهػٔ ٖتًٖ ( 24-7)ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى  05.0يٌغ يؿخّْ غالهج  اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج

ٔ   r، نيب ؤً كٖيرج  1715ُّٕ اكل يً  17111ؤً اهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ   اهيضؿرّتج خؿربّ
، ييب ٖغل يوٓ ّسّغ يالكرج ػاح  17093اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ  rُّٕ انتؼ يً كٖيج  0.697

يغْ خّفؼ يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ ّخضلٖق تًٖ  05.0غالهج يٌغ يؿخّْ غالهج اضكبئٖج
اهيربل   يوٓ ؤُيٖج اهغّؼ اهرػٔ ٖوًترَ ؼؤؾ   ّخئنغ ُػٍ اهٌخٖسج  .فؼنج سّاله اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج

ّخٌؿسى ُػٍ اهٌخٖسج يى يب  .ٔ خيخونَ اهفؼنج فٕ خضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج هفؼنج سّالاهتفؼٔ اهػ
ٕ  ؤُيٖج اهخٕ ؤنغح يوٓ (2006ٌّٔ، ) غؼاؿج ؤفبؼح اهَٖ  ،اهًٌكؼ اهتفؼٔ نيّؼغ اؿرخؼاخٖس

غؼخِب ّاهخٕ خؿخٌغ تبهغؼسج األّهٓ اهٓ كر  ،ٖؿِى فٕ خضلٖق اهخيٖؽ فٕ ؤغاء اهيٌهيبح اهيًبكؼث
يوٓ خّفٖؼ نفبءاح تفؼٖج هِب اهلغؼث يوٓ خًهٖى االؿخفبغث يً اهيّاؼغ اهيبغٖج اهيبغٖج ّاهيبهٖج تيب 

اهخٕ ؤنرغح    (Ipek & Zeki, 2009)نيب خخفق ُػٍ اهٌخٖسج يى غؼاؿج  ٖضلق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج،
 .  بفؿٖجؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ فٕ عوق اهيٖؽث اهخٌ ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ نإضغ ينٌّبح غّؼ يوٓ

 

 (7-24)جذول رلى 

 يدْ خّفر يخػوتبح رأس اهيبل اهتضرٔ ّخحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖجيعبيم االرتببط بٍٍ 

 اهيـرفج اإلحصبءاث انًحىر
اهخترث 
 اهـيوٖج

 االتخنبر
اهيِبراح 
 ّاهلدراح

فرق 
 اهـيل

سيٖؾ فلراح 
رأس اهيبل )

 (اهتضرٔ

خحلٖق اهيٖزث 
 اهخٌبفشٖج

يًبيررررل 
 0.697 0.652 0.594 0.629 0.419 0.578 االؼختبن

اهلٖيرررررج 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 االضخيبهٖج

 105 105 105 105 105 105 ضسى اهًٌٖج
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ؼؤؾ اهيربل اهتفرؼٔ   تًبغ االؼختبن أل حّيوٓ اهؼغى يً ُػٍ اهًالكج اال ؤٌَ ٖالضه ؤً يًبيال
ّٖخمص يً عالل  . نبفٖج تبإلؿِبى فٕ خضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج هفؼنج سّال تغؼسج هٖؿح نتٖؼث

ضكروح يورٓ    نإضغ ؤتًبغ ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ فؼق اهًيل ؤً( 24-7)اهٌخبئز فٕ اهسغّل ؼكى 
االؼختربن هرَ   فٕ خضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج هفؼنج سّال، ضٖد توغ يًبيرل  ؤيوٓ يًبيل اؼختبن 

اهخٕ ؤّمضح ٌخبئسِب يٌغ خلٖرٖى   (Mazlan, 2005)ّخخفق خوم اهٌخٖسج يى غؼاؿج .  17652
ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ هفؼنج خوٖنّى يبهٖؽٖب تإً اهفؼنج خضكل يوٓ ؤفمرل اهٌخربئز فرٕ األغاء    

ً يٌغيب ٌٖسؽ اهيّهفًّ األييبل تفنل سيبيٕ، نيب ٖتغٔ اهيّهفًّ اهذلج ّاهخًبًّ يٌغيب ًٖيوّ
ميً فؼٖق ييل، ضٖد ضكوح اهفلؼث اهيخًولج تِػا اهسبٌة فٕ خوم اهغؼاؿج يوٓ ؤيوٓ يخّؿن 

تًٖ  17521، ضٖد توغ يًبيل االؼختبن ضؿبتٕ يٌغ خلٖٖى اهًٌبكؼ اهيعخوفج هؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ
 ، فٖيب توغ يًبيل االؼختبن تًٖايخالم ؼؤؾ اهتفؼٔ فٕ فؼنج خٖوٖنّى يبهٖؽٖب ّتًٖ خضؿًٖ األغاء

 . 17454ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ ّتًٖ يؿبُيخَ فٕ ؼفى يؿخّْ ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ هوفؼنج ننرل  
يؼخفًًب تبهفرنل  هى ٖنً  فٕ اهغؼاؿج اهضبهٖج يً ػهم فبً يًبيل اؼختبن فؼق اهًيل يوٓ اهؼغىّ

تفرنل  ٌسبؽ األييبل ا يتغؤ ؽًٖؽخاخعبػ اإلسؼاءاح اهالؽيج ه ييب ٖخنوة يً اهفؼنج  اهينوّة،
يً عالل فؼق ييل ٖخى خفنٖوِب إلٌسبؽ اهيِبى فٕ اهفؼنج،  فٖيب نربً يًبيرل   ، ّػهم سيبيٕ

 .17409االؼختبن تًٖ خّفؼ اهعتؼث اهًيوٖج ّخضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج ُّ األكل ضٖد توغ 
 
 

خّسد ؿالكج ذاح دالهج إحظبئٖج تًٖ يدْ خّفر يخػوتبح رأس اهيبل اهِٖنوٕ ّخحلٖق   30102
 .α=0005ج ؿٌد يشخّْ دالهج اهيٖزث اهخٌبفشٖ

 

يغْ خّفؼ يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ ّخضلٖرق   عختبؼ تٖؼؿًّ إلٖسبغ اهًالكج تًٖخى اؿخعغاى ا
ّاهػٔ ٖتًٖ ( 25-7)ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى  05.0يٌغ يؿخّْ غالهج  اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج

اهيضؿرّتج خؿربّٔ    r، نيب ؤً كٖيرج  1715يً ُّٕ اكل  17111ؤً اهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ 
، ييب ٖغل يورٓ ّسرّغ يالكرج    17093اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ  rُّٕ انتؼ يً كٖيج  0.804

يغْ خّفؼ يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهِٖنورٕ ّخضلٖرق   تًٖ  05.0يٌغ يؿخّْ غالهج اضكبئٖج 
اهخٕ تٌٖح تّسّغ يالكرج ػاح   (2009شّدث، ي)ّخخفق ُػٍ اهٌخٖسج يى غؼاؿج   .اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج

اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج هوفؼنبح يٌٖرج   خًؽٖؽّ اهِٖنوٕضكبئٖج تًٖ خّافؼ يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اغالهج 
اهخٕ ؤّمضح تّسّغ يالكج ػاح غالهج اضكبئٖج  (2008اهضرفب، )نيب خخفق يى غؼاؿج .  اهغؼاؿج

.  اهِٖنوٕ ّتًٖ يسبالح اهيٖرؽث اهخٌبفؿرٖج   تًٖ خنٌّهّسٖب اهيًوّيبح ُّٕ ؤضغ ؤتًبغ ؼاؾ اهيبل
ّيوٓ اهؼغى يً ّسّغ يالكج اضكبئٖج تًٖ خّافؼ يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ فرٕ اهغؼاؿرج   
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 ؤً يًربيال  (7-25)فرٕ اهسرغّل    ٖخمص يً اهٌخبئزاهضبهٖج ّتًٖ خضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج، فبٌَ 
تبهفنل  ب نتٖؼًٖهٖؿ ،ؿٖبؿبح ّاالسؼاءاحها ّكّايغ اهتٖبٌبح ّنػهم ،ألٌهيج اهيًوّيبح تبنخاالؼ

ُّّ يب ٖخنورة   . نبفٖج تبإلؿِبى فٕ خضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج هفؼنج سّال تغؼسج ؤّ ،اهينوّة
 .خًؽٖؽ ّخنّٖؼ خوم اهسّاٌة هغِٖب ييب ٖؿِى تفنل ؤفمل فٕ خضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖجيً اهفؼنج 

ٓ  خإنٖرغ اهخٕ كبيح تبه (Ipek & Zeki, 2009)ّخخفق ُػٍ اهٌخٖسج يى غؼاؿج  غّؼ ؼؤؾ  يور
نيرب خٌؿرسى خورم      .ٕ عوق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖجنإضغ ينٌّبح ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ ف اهِٖنوٕاهيبل 

ترًٖ   17510اهخٕ ؤّمضح تإً يًبيل االؼختبن تورغ   (Mazlan, 2005)اهٌخٖسج يى غؼاؿج 
نيرب  ،  ء فرٕ اهفرؼنج  ايخالم ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ فٕ فؼنج خٖوٖنّى يبهٖؽٖب ّتًٖ خضؿًٖ األغا

تًٖ ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ هغْ خٖوٖنّى يبهٖؽٖرب   17524ؤّمضح اهغؼاؿج تإً يًبيل االؼختبن توغ 
 .ّتًٖ يغْ يؿبُيخَ فٕ ؼفى يؿخّْ ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ ننل هغْ اهفؼنج

 
 

 (7-25)سدّل ركى 
 بفشٖجيـبيل االرختبػ تًٖ يدْ خّفر يخػوتبح رأس اهيبل اهِٖنوٕ ّخحلٖق اهيٖزث اهخٌ

 اإلحصبءاث انًحىر

أٌؼيج 
اهيـوّيبح 
ّكّاؿد 
 اهتٖبٌبح

ح اهـيوٖب
اهشٖبشبح  اإلدارٖج

اهِٖنل  اهترايز ّاإلسراءاح
 اهخٌؼٖيٕ

سيٖؾ فلراح 
يخػوتبح رأس )

 (اهيبل اهِٖنوٕ

خحلٖق 
اهيٖزث 
 اهخٌبفشٖج

يًبيرررل 
 االؼختبن

0.571 0.703 0.686 0.766 0.714 0.804 

اهلٖيرررج 
 االضخيبهٖج

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 105 105 105 105 105 105 ضسى اهًٌٖج
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خّسد ؿالكج ذاح دالهج إحظبئٖج تًٖ يدْ خّفر يخػوتبح رأس يبل اهـالكبح ّخحلٖق   30103
 .α=0005اهيٖزث اهخٌبفشٖج ؿٌد يشخّْ دالهج 

 

يغْ خّفؼ يخنوتبح ؼؤؾ يبل اهًالكبح ّخضلٖق ختبؼ تٖؼؿًّ إلٖسبغ اهًالكج تًٖ خى اؿخعغاى اع
ّاهػٔ ٖتًٖ ( 7-26)ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى  05.0يٌغ يؿخّْ غالهج  اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج

اهيضؿّتج خؿبّٔ  rج ، نيب ؤً كٖي1715ُّٕ اكل يً  17111ؤً اهلٖيج االضخيبهٖج خؿبّٔ 
، ييب ٖغل يوٓ ّسّغ يالكج ػاح 17093اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ rُّٕ انتؼ يً كٖيج  0.844
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يغْ خّفؼ يخنوتبح ؼؤؾ يبل اهًالكبح تًٖ  05.0غالهج يٌغ يؿخّْ غالهج اضكبئٖج 
ًالكبح اهؼؤؾ يبل  حيخنوتب ُّػا ًٌٖٕ ؤٌَ ٖخّفؼ هغْ فؼنج سّال  .ّخضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج

اهخٕ  (2009يشّدث، )ّخخفق خوم اهٌخٖسج يى غؼاؿج   .هِب اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج اهػٔ ٖؿِى فٕ خضلٖق
 يبل اهًالكبحؤّمضح تإً ٌُبم يالكج ػاح غالهج اضكبئٖج تًٖ يغْ خّافؼ يخنوتبح ؼؤؾ 

هخٕ ؤفبؼح اهٓ ا (2009اهفغل، )ّخضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج،  نيب خخفق خوم اهٌخٖسج يى غؼاؿج 
ؤُيٖج االؿخذيبؼ فٕ ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ، ّػهم يً عالل تٖبً ٌؿتج يكبؼٖف اهخنّٖؼ فٕ ػهم 
اهيسبل، ٌّؿتح اهغؼاؿج ػهم االُخيبى تخنّٖؼ ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ، تبٌكؼاف اهيكبؼف يٌٖج 

ختنج تبهًيوٖبح، اهغؼاؿج اهٓ تٌبء اهتٌٖج اهخضخٖج اهيخًولج تبالؿخؼاخٖسٖبح، ّاهِٖبنل ّاهٌهى اهيؼ
اهخٕ  (Mazlan, 2005)نيب خٌؿسى خوم اهٌخٖسج يى غؼاؿج .  يوٓ ضؿبة اهًالكبح يى اهؽتبئً

ؤفبؼح ؤٖمًب اهٓ ّسّغ يالكج اضكبئٖج تًٖ األغاء اهيٌهيٕ اهيخيٖؽ هفؼنج خٖوٖنّى يبهٖؽٖب، 
 .17640ّتًٖ ايخالنِب هؼؤؾ يبل يالكبح يخيٖؽ، ضٖد توغ يًبيل االؼختبن هخوم اهًالكج 

 
 (7-26)سدّل ركى 

 يـبيل االرختبػ تًٖ يدْ خّفر يخػوتبح رأس يبل اهـالكبح ّخحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج

 اإلحصبءاث انًحىر
اهـالكج يؾ 

 اهزتبئً
اهـالكج يؾ 
 اهيّردًٖ

اهخحبهفبح 
 اإلشخراخٖسٖج

رأس )سيٖؾ فلراح 
 (يبل اهـالكبح

خحلٖق اهيٖزث 
 اهخٌبفشٖج

يًبيرررل 
 االؼختبن

0.811 0.709 0.687 0.844 

اهلٖيررررج 
 االضخيبهٖج

0.000 0.000 0.000 0.000 

 105 105 105 105 ضسى اهًٌٖج

 0.193ٖؿبّٔ " 1715"ّيؿخّْ غالهج " 013" اهيضؿّتج يٌغ غؼسج ضؼٖج  r  كٖيج              

 
 :اهذبٌٖج اهفرغٖج 302 

هيٖزث اهخٌبفشٖج هضرنج سّال ٌُبم خفبّح فٕ دّر ينٌّبح رأس اهيبل اهفنرٔ فٕ اهخأذٖر ؿوٓ ا
 0يتعذد اَحذار، ورنك يٍ خالل بُبء ًَىرج α=0005ؿٌد يشخّْ دالهج 

 

خى اؿخعغاى اعختبؼ خضوٖل االٌضغاؼ اهيخًغغ الٌضغاؼ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج نيخغٖؼ خبتى يوٓ نرل يرً   
ٌخربئز  ّاه( ، ؼؤؾ يبل اهًالكربح يبل اهتفؼٔ، ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕؼؤؾ اه)اهيخغٖؼاح اهيؿخلوج 

ّاهػٔ ٖتًٖ ؤً يًبغهج االٌضغاؼ اهيخًغغ سٖغث ضٖد توغرح اهلٖيرج   ( 7-27)يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى 
نػهم توغح كٖيج يًبيل اهخفؿرٖؼ ؤّ اهخضغٖرغ    ،1715ُّٕ اكل يً  17111االضخيبهٖج هوٌيّػر 
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ٕ فٕ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج ٌخٖسج اهخغٖؼ اهضربغد  فر   ٍ كٖيج سٖغث هخفؿٖؼ اهخغٖؼ اهضبغدُّػ% 8072
 (.، ؼؤؾ يبل اهًالكبحؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ، ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ)ٖؼاح اهيؿخلوج اهيخغ

 
 (7-27) سدّل ركى

 اإلٌحدارخحوٖل اخختبر 
 اإلحصاءات

مجموع 
 المربعات

ريةحدرجة ال  F متوسط المربعات 
القيمة 

 االحتمالية
 R2المعدلة

 18.967 3 56.901 االنحدار

 126. 101 12.705 البواقي 0.812 0.000 150.776

  104 69.606 المجموع

 
ٕ ؼؤؾ يًربيو هً اهلٖيج االضخيبهٖج ؤيًبيالح ٌيّػر االٌضغاؼ ّ( 7-28)ّنػهم ٖتًٖ سغّل ؼكى 

تٌٖيب نربً يًبيرل ؼؤؾ   .  1715ئًٌّ يٌغ يؿخّْ غالهج  اهيبل اهِٖنوٕ ّؼؤؾ يبل اهًالكبح
، ضٖد توغح اهلٖيج االضخيبهٖج هِػا اهيًبيل 1715اهيبل اهتفؼٔ غٖؼ ئًٌّ يٌغ يؿخّْ اهغالهج 

 يًٌّٖج ّال ٖؼْ اهتبضد تإٌِب خئذؼ يوٓ ،تًغ نذٖؼًا يً يؿخّْ اهيًٌّٖجُّٕ كٖيج ال خ 17160
ً  ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ فٕ خضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج،  غّؼ اهلٖيرج االضخيبهٖرج هٌيرّػر     ّضٖرد ؤ

كٖيج يًبيرل اهخفؿرٖؼ ؤّ اهخضغٖرغ    توغح ، نيب 1715ُّٕ اكل يً  17111ننل توغح االٌضغاؼ 
فٕ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج ٌخٖسج اهخغٖؼ اهضربغد  فرٕ    ٍ كٖيج سٖغث هخفؿٖؼ اهخغٖؼ اهضبغدُّػ% 8072
 ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ ؿٖخى اغؼارفبٌَ  ، هػهمٖؼاح اهيؿخلوج ّيً ميٌِب ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔاهيخغ

 :ضّ اهخبهٕميً ٌيّػر االٌضغاؼ اهػٔ خى اهخّكل اهَٖ ُّّ يوٓ اهٌ
 

 =هضرنج سّال  اهيٖزث اهخٌبفشٖجيشبُيج ينٌّبح رأس اهيبل اهفنرٔ فٕ خحلٖق 
 

 رأس يبل اهـالكبح  00504+ رأس اهيبل اهِٖنوٕ  00245+ رأس اهيبل اهتضرٔ  00127+  10102

 
(28-7) سدّل ركى  

 اإلحظبءاح ّاهيـبيالح اهيخـولج تٌيّذر االٌحدار

T تالمعامال المتغيرات المستقلة  القيمة االحتمالية  قيمة

 0.007 2.765 1.102 الثابت

 0.061 1.898 0.127 ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ

 0.000 4.616 0.245 ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ

 0.000 9.247 0.504 ؼؤؾ يبل اهًالكبح
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يًبيل ؼؤؾ اهيبل اهًالكربح تورغ    ؤًاهػٔ خى اهخّكل اهَٖ ّٖخمص يً عالل ٌيّػر االٌضغاؼ 
ُّّ يب ٖفؿؼ ؤً ؼؤؾ يبل اهًالكبح ٖئذؼ فٕ  ،تؼ يًبيل ميً ٌيّػر اإلٌضغاؼُّّ ؤن 17514

فٕ اهخإذٖؼ فرٕ خضلٖرق اهيٖرؽث    تؼ يً اهينًٌّٖ اٗعؼًٖ، ٖوَٖ خضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج تفنل ؤن
، ّٖإخٕ ؤعٖؼًا ؼؤؾ 17245اهخٌبفؿٖج ؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ ضٖد توغ يًبيوَ ميً ٌيّػر االٌضغاؼ 

ييب ًٌٖٕ ؤً ٌُبم خفبّح تًٖ ينٌّبح ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ فرٕ  .  17027ًبيل اهيبل اهتفؼٔ تي
 ؤفبؼح ٌخبئسِباهخٕ  (Mazlan, 2005)ّخخٌفق ُػٍ اهٌخبئز يى غؼاؿج  .  خضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج

نرّى  وٖاهًالكبح ٖإخٕ فٕ اهيؼختج األّهٓ فٕ خضلٖق األغاء اهيخيٖؽ هفرؼنج خٖ  يوٓ ؤً ؼؤؾ يبل
نيب خٌؿسى ُػٍ اهٌخٖسج   .تفؼٔ ّيً ذى ؼؤؾ يبل اهِٖنوٕيبل اهاهاألُيٖج ؼؤؾ  ٖوَٖ فٕ ،يبهٖؽٖب

فؼاغ يٌٖج ؤاهخٕ ؤّمضح ٌخبئسِب اهخٕ خى اهضكّل يوِٖب يً يلبتوج  (Bong, 2005)يى غؼاؿج 
تإً ؼؤؾ يبل اهًالكبح ضكل يوٓ اهخؼخٖة األّل فٕ خضلٖق ٌسبش اهيٌهيبح، ّػهرم   ،اهغؼاؿج

نيرب ّٖخفرق خضوٖرل      .ألُيٖج فٕ خضلٖق اهٌسبش اهخٌهٖيٕخٖتِب ضؿة اتٌغ خى خؼ 20يً ميً 
اهخٕ ٖخمص يً يخّؿن خؼخٖة اهًٌٖرج، ؤً  ( 2006ؿتدٍ، )االٌضغاؼ فٕ ُػٍ اهغؼاؿج يى غؼاؿج 

ؤيمبء اإلغؼاث اهًوٖب ٖؼًّ ؤً ؤنذؼ يٌبكؼ ّينٌّبح ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ ؤُيٖج ُّ ؼؤؾ يربل  
نيب ٌٖؿسى خغٌٕ غّؼ ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ نإضغ اهينٌّربح   .ٕاهًالكبح ّٖوَٖ ؼؤؾ اهيبل اهِٖنو

يشـّدث،  )يى يب ؤّكح ترَ غؼاؿرج   اهؼئٖؿٖج هؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ فٕ خضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج 
تمؼّؼث خضؿًٖ ّخنّٖؼ ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ يً عالل يخبتًج اهنّاغؼ اهيًؼفٖج اهٌبؼغث  (2009

خؿبُى فٕ تخنّٖؼ ّاًٌربـ ييوٖربح االتخنربؼ     ّسػتِب ّاؿخلنبتِب نيِبؼاح ّعتؼاح يخلغيج
ٌّلوِب ّخسؿٖغُب تيفبؼٖى كبتورج   ،ّاإلتغاو، ّخختى ؤؿبهٖة اتغايٖج هًكف األفنبؼ تًٖ اهًبيوًٖ

ّخفسٖى اهًبيوًٖ اهٓ خضّٖل اهًغٖغ يً األفنبؼ اهٌهؼٖج ّخسؿٖغُب ّخسؼٖتِب تيفربؼٖى   ،هوخنتٖق
 .ييوٖج كبتوج هوخنتٖق

 
 

 :جاهذبهذهفرغٖج ا 303
 

تًٖ اشخسبتبح اهيتحّذًٖ حـّل   α=0005خّسد فرّق ذاح دالهج إحظبئٖج ؿٌد يشخّْ اهدالهج 
يشخّْ خّفر يخػوتبح رأس اهيبل اهفنرٔ ّخحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج خـزْ هوشيبح اهضخظـٖج  

اهيشـيٓ   –يدث اهـيل فٕ اهضرنج  –اهيؤُل اهـويٕ  –اهـير  – اهسٌس)ّاهّؼٖفٖج هويتحّذًٖ 
 (.يّكؾ اهـيل فٕ اهضرنج –اهّؼٖفٕ 

 
 :ٌّٖتذق يً ُذٍ اهفرغٖج اهفرغٖبح اهفرؿٖج اهخبهٖج
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تـًٖ اشـخسبتبح    α=0005خّسد فرّق ذاح دالهج إحظبئٖج ؿٌد يشـخّْ اهدالهـج     ....3
اهيٖزث اهخٌبفشٖج خـزْ إهٓ اهيتحّذًٖ حّل يشخّْ خّفر يخػوتبح رأس اهيبل اهفنرٔ ّخحلٖق 

 .اهسٌس
يؿخّْ  تًٖ اسبتبح اهيتضّذًٖ ضّل قالعختبؼ اهفؼّ tى اؿخعغاى اعختبؼ العختبؼ ُػٍ اهفؼمٖج خ

خًؽٔ هوسٌؾ ّاهٌخربئز   خّفؼ يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ ّخضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج هفؼنج سّال
ُّٕ  17520هسيٖى اهيضبّؼ خؿبّٔ  ّ ٖختًٖ ؤً اهلٖيج االضخيبهٖج ،(29-7)يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى 

اهسغّهٖج ّاهخٕ  tيً كٖيج  اكلُّٕ  17644اهيضؿّتج اهينولج  خؿبّٔ  tّكٖيج  1715يً  ؤنتؼ
  05.0ّسّغ فؼّق ػاح غالهج اضكبئٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  يغى ييب ٖغل يوٓ 0798خؿبّٔ 

يؿخّْ خّفؼ يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ ّخضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿرٖج   فٕ آؼاء ؤفؼاغ اهًٌٖج ضّل
 كغ ؤسبتّ تٌفؾ االخسربٍ تعكرّق   ًّػهم ًٌٖٕ ؤً نال اهسٌؿٖ  .ًؽٔ هوسٌؾخ هفؼنج سّال

لٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج هفرؼنج سرّال،   ّغّؼٍ فٕ خض تبح ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔوخّافؼ يخن يؿخّْ
ّهًل ػهم ٖؼسى اهٓ ؤً نال اهسٌؿًٖ خخّفؼ هِيب اهفؼكج هفغل يٌبكة اغاؼٖج يوٖب فٕ اهفؼنج، 

ؿبّْ تيبهيّاكفبح اهينوّتج هفغل خوم اهّهبئف ؿّاًء فٕ اهيئُرل  تبإلمبفج اهٓ ؤً نالُيب ٖخ
 .اهًيوٕ ؤّ اهعتؼاح اهالؽيج، ّتبهخبهٕ سبءح االسبتبح تٌفؾ االخسبٍ

 
 (7-29)سدّل ركى 

يشخّْ خّفر يخػوتبح رأس اهيبل اهفنرٔ هوفرّق تًٖ إسبتبح اهيتحّذًٖ حّل   tٌخبئز  اخختبر 
 ّال خـزْ هيخغٖر اهسٌسهخحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج هضرنج س

االٌحراف  اهّشػ اهحشبتٕ اهـدد اهسٌس اهيحّر
 tكٖيج  اهيـٖبرٔ

هٖج
خيب

الح
ج ا

لٖي
اه

 

 رأش انًبل انبشري
 0.764 8.081 89 ػنؼ

2.212 0.029 
 0.980 7.601 16 ؤٌذٓ

 رأش انًبل انهٍكهً
 1.160 7.785 89 ػنؼ

0.368 0.714 
 1.066 7.670 16 ؤٌذٓ

 ـالكبحرأس يبل اه
 0.825 8.216 89 ػنؼ

0.015 0.988 
 1.149 8.213 16 ؤٌذٓ

 يشخّْ اهيٖزث اهخٌبفشٖج
 0.811 8.155 89 ػنؼ

 0.885 8.183 16 ؤٌذٓ 0.901 0.125-

 0.811 8.037 89 ػنؼ سيٖؾ اهيحبّر
0.644 0.521 

 0.951 7.892 16 ؤٌذٓ

 0798خؿبّٔ " 013" ضؼٖج ّ غؼسج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  tكٖيج 
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تـًٖ اشـخسبتبح    α=0005خّسد فرّق ذاح دالهج إحظبئٖج ؿٌـد يشـخّْ اهدالهـج      30302
اهيتحّذًٖ حّل يشخّْ خّفر يخػوتبح رأس اهيبل اهفنرٔ ّخحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج خـزْ إهٓ 

 .  اهـير
يؿخّْ ضّل اهغؼاؿج خى اؿخعغاى اعختبؼ خضوٖل اهختبًٖ األضبغٔ العختبؼ اهفؼّق فٕ آؼاء يٌٖج 

اهًيؼ يٌغ  خًؽْ اهٓ هفؼنج سّال خّفؼ يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ ّخضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج
اهيضؿّتج هسيٖى  Fّٖختًٖ ؤً كٖيج   .(30-7)ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى  .05.0يؿخّْ

، نيب ؤً 3719هخٕ خؿبّٔ اهسغّهٖج ّا Fُّٕ اكل يً كٖيج  17961اهيضبّؼ يسخيًج خؿبّٔ 
يوٓ يغى ّسّغ  ييب ٖغل 1715ُّٕ انتؼ يً  17386اهلٖيج االضخيبهٖج هسيٖى اهيضبّؼ خؿبّٔ 

يؿخّْ خّفؼ يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ ّخضلٖق اهيٖؽث فؼّق ػاح غالهج اضكبئٖج ضّل 
اسبتبح  م ًٌٖٕ ؤًّػه  .05.0اهًيؼ يٌغ يؿخّْ خًؽْ اهٓ هفؼنج سّال اهخٌبفؿٖج

ّافؼ يخنوتبح ؼؤؾ خ ضّل يؿخّْ سبءح فٕ ٌفؾ االخسبٍاهفئبح اهًيؼٖج اهيتضّذًٖ يً سيٖى 
ّهًل ُػا ٖفؿؼ تإً يًهى   .اهيبل اهفنؼٔ ّغؼٍّ فٕ خضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج هفؼنج سّال

 .اهيتضّذًٖ ُى يً فئج اهفتبة ّتبهخبهٕ هى ٖنً ٌُبم فؼّق فٖيب ٖخًوق تيخغٖؼ اهًيؼ

 
 
 (7-30)سدّل ركى 

تًٖ إسبتبح اهيتحّذًٖ حّل يشخّْ خّفر  (One Way ANOVA )ٌخبئز خحوٖل اهختبًٖ األحبدٔ 
 اهـير  خحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج خـزْ إهٓيخػوتبح رأس اهيبل اهفنرٔ ّ

يسيّؽ  يظدر اهختبًٖ ؿٌّاً اهيحّر
 اهيرتـبح

درسج 
 اهحرٖج

يخّشػ 
 اهيرتـبح

 كٖيج
" F " 

اهلٖيج 
 يبهٖجاالحخ

 رأس اهيبل اهتضرٔ
 3.338 2 6.676 تًٖ اهيسيّؿبح

5.472 
 

0.006 
 

 0.610 102 62.212 داخل اهيسيّؿبح

  104 68.888 اهيسيّؽ

 رأس اهيبل اهِٖنوٕ

 1.249 2 2.499 تًٖ اهيسيّؿبح
0.958 

 
0.387 

 
 1.305 102 133.074 داخل اهيسيّؿبح

  104 135.573 اهيسيّؽ

 ل اهـالكبحرأس يب

 0.785 2 1.570 تًٖ اهيسيّؿبح
1.025 

 
0.362 

 
 0.766 102 78.102 داخل اهيسيّؿبح

  104 79.672 اهيسيّؽ

 يشخّْ اهيٖزث اهخٌبفشٖج

 0.435 2 0.869 تًٖ اهيسيّؿبح
0.645 

 
0.527 

 
 0.674 102 68.737 داخل اهيسيّؿبح

  104 69.606 اهيسيّؽ
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يسيّؽ  يظدر اهختبًٖ ؿٌّاً اهيحّر
 اهيرتـبح

درسج 
 اهحرٖج

يخّشػ 
 اهيرتـبح

 كٖيج
" F " 

اهلٖيج 
 يبهٖجاالحخ

 سيٖؾ اهيحبّر

اهيسيّؿبح تًٖ  1.326 2 0.663 
0.960 

 
0.386 

 
 0.690 102 70.421 داخل اهيسيّؿبح

  104 71.747 اهيسيّؽ

 3719خؿبّٔ  1715ّيؿخّْ غالهج " 012، 2"اهسغّهٖج يٌغ غؼسج ضؼٖج  Fكٖيج     
 
 

تـًٖ اشـخسبتبح    α=0005خّسد فرّق ذاح دالهج إحظبئٖج ؿٌـد يشـخّْ اهدالهـج      30303
حّل يشخّْ خّفر يخػوتبح رأس اهيبل اهفنرٔ ّخحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج خـزْ إهٓ   اهيتحّذًٖ

 . اهيؤُل اهـويٕ
 

يؿخّْ  بح اهيتضّذًٖ ضّلتًٖ اسبت قالعختبؼ اهفؼّ tالعختبؼ ُػٍ اهفؼمٖج خى اؿخعغاى اعختبؼ 
خبئز يتٌٖج ّاهٌ ،اهيئُل اهًويٕخًؽٔ  خّفؼ يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ ّخضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج

ُّٕ اكرل     17129 هسيٖى اهيضبّؼ خؿبّٔ ّ ٖختًٖ ؤً اهلٖيج االضخيبهٖج ،(31-7)فٕ سغّل ؼكى 
اهسغّهٖرج ّاهخرٕ    tُّٕ ؤنتؼ يً كٖيج  27207خؿبّٔ  اهيضؿّتج اهينولج tّكٖيج   1715يً 

فٕ  05.0ييب ٖغل يوٓ ّسّغ فؼّق ػاح غالهج اضكبئٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  ،0798خؿبّٔ 
خًؽٔ يؿخّْ خّفؼ يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ ّخضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج آؼاء ؤفؼاغ اهًٌٖج ضّل 

ُّػا ًٌٖٕ ؤً ؤفؼاغ اهًٌٖرج    ."تنبهّؼّٖؾ"اهًويٕ ّاهفؼّق هكبهص اهيئُل  ،اهيئُل اهًويٕاهٓ 
ٔ ّاهِٖنورٕ  يً ضيوج فِبغث اهتنبهّؼّٖؾ ٖؼًّ تخّافؼ يخنوتبح نل يً ؼؤؾ اهيربل اهتفرؼ  

ّاهًالكبح ّخإذٖؼُب فٕ خضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج تفنل ٖفّق ؤفؼاغ اهًٌٖج يرً ضيورج فرِبغاح    
اهغؼاؿبح اهًوٖب،  ؼتيب ًّٖغ ُػا تإً ضيوج فِبغاح اهغؼاؿبح اهًوٖب نبٌح خّكًبخِى ؤنترؼ فٖيرب   

اهٌخٖسج يى  ُػٍ ٌؿسىّخ.  ٖخًوق تخلٖٖى يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ ّيغْ خّافؼُب هغْ اهفؼنج
اهخٕ ؤّمضح ٌخبئسِب اهٓ ّسّغ فؼّق ػاح غالهرج   (Mazlan, 2005)يب خّكوح اهَٖ غؼاؿج 

اضكبئٖج تًٖ اسبتبح اهيتضّذًٖ ضّل يؿخّْ خّفؼ ؼؤؾ اهيبل اهتفؼٔ ّؤذؼٍ فٕ األغاء هفؼنج 
 يوٓ ضؿربة " اهغتوّى"خًؽْ اهٓ اهيئُل اهًويٕ ّنبٌح اهفؼّكبح هكبهص ضيوج  خٖٖونّى يبهٖؽٖب

 ."اهتنبهّؼّٖؾ ّاهيبسؿخٖؼ"ضيوج 
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 (7-31)سدّل ركى 
هوفرّق تًٖ إسبتبح اهيتحّذًٖ حّل يشخّْ خّفر يخػوتبح رأس اهيبل اهفنرٔ  tٌخبئز  اخختبر  

 ّخحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج خـزٔ اهيؤُل اهـويٕ

اهّشػ  اهـدد اهيؤُل اهـويٕ اهيحّر
 اهحشبتٕ

االٌحراف 
الح tكٖيج  اهيـٖبرٔ

ج ا
لٖي

اه
هٖج

خيب
 

 رأس اهيبل اهتضرٔ
 0.790 8.067 89 بكبلىريىش

دراضبث عليب  0.082 1.759

 0.894 7.682 16 دكتىراه/هبجطتير

 رأس اهيبل اهِٖنوٕ
 1.060 7.868 89 بكبلىريىش

دراضبث عليب  0.032 2.180

 1.432 7.204 16 دكتىراه/هبجطتير

 رأس يبل اهـالكبح
 0.824 8.288 89 بكبلىريىش

دراضبث عليب  0.045 2.029

 1.061 7.813 16 دكتىراه/هبجطتير

يشخّْ اهيٖزث 
 اهخٌبفشٖج

 0.762 8.222 89 بكبلىريىش

دراضبث عليب  0.062 1.886

 1.039 7.808 16 دكتىراه/هبجطتير

 سيٖؾ اهيحبّر
 0.769 8.090 89 بكبلىريىش

دراضبث عليب  0.029 2.217

 1.047 7.599 16 دكتىراه/هبجطتير

 0798خؿبّٔ " 013" ّ غؼسج ضؼٖج  1715اهسغّهٖج يٌغ يؿخّْ غالهج  tكٖيج 

 

تًٖ اشخسبتبح اهيتحّذًٖ  α=0005خّسد فرّق ذاح دالهج إحظبئٖج ؿٌد يشخّْ اهدالهج  30304
اهخترث فٕ  يدث رٔ ّخحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج خـزْحّل يشخّْ خّفر يخػوتبح رأس اهيبل اهفن

 .جاهّؼٖفج اهحبهٖ
 

يؿخّْ ضّل خى اؿخعغاى اعختبؼ خضوٖل اهختبًٖ األضبغٔ العختبؼ اهفؼّق فٕ آؼاء يٌٖج اهغؼاؿج 
اهعتؼث فٕ اهّهٖفج يغث  خًؽْ اهٓ خّفؼ يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ ّخضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج

 Fختًٖ ؤً كٖيج ّ ٖ (32-7)ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى   .05.0يٌغ يؿخّْ  اهضبهٖج
اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ  Fُّٕ اكل يً كٖيج  17000اهيضؿّتج هسيٖى اهيضبّؼ يسخيًج خؿبّٔ 

ييب ٖغل  ،1715ُّٕ انتؼ يً  17895 ، نيب ؤً اهلٖيج االضخيبهٖج هسيٖى اهيضبّؼ خؿب3719ّٔ
يؿخّْ خّفؼ يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ يوٓ يغى ّسّغ فؼّق ػاح غالهج اضكبئٖج ضّل 

ّهًل ، 05.0يٌغ يؿخّْ يغث اهعتؼث فٕ اهّهٖفج اهضبهٖجخًؽْ اهٓ  خضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖجّ
اسبتبح اهيتضّذًٖ سبءح فٕ ٌفؾ االخسبٍ فٖيب ٖخًوق تيغث اهعتؼث فٕ اهّهٖفج اهضبهٖج تؿتة خفبتَ 
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بهٕ هى ٖنً ٌُبم ؤذؼ اهتٖئج اهخٌهٖيٖج اهخٕ ًٖيوًّ تِب ًّٖيوًّ خضح ٌفؾ هؼّف اهًيل ّتبهخ
 .هيغث اهعتؼث فٕ اهًيل اهضبهٕ هوخإذٖؼ يوٓ اخسبٍ اسبتبح اهيتضّذًٖ

 

 (7-32)سدّل ركى 
تًٖ إسبتبح اهيتحّذًٖ حّل يشخّْ خّفر يخػوتبح  (One Way ANOVA )ٌخبئز خحوٖل اهختبًٖ األحبدٔ 

 ّؼٖفج اهحبهٖجاهخترث فٕ اه يدث خحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج خـزْ إهٓرأس اهيبل اهفنرٔ ّ

يسيّؽ  يظدر اهختبًٖ ؿٌّاً اهيحّر
 اهيرتـبح

درسج 
 اهحرٖج

يخّشػ 
 اهيرتـبح

 كٖيج
" F " 

اهلٖيج 
 االحخيبهٖج

 رأش الوبل البشري
 0.229 2 0.457 تًٖ اهيسيّؿبح

0.341 
 

0.712 
 

 0.671 102 68.431 داخل اهيسيّؿبح

  104 68.888 اهيسيّؽ

 رأش الوبل الهيكل 

يسيّؿبحتًٖ اه  0.677 2 0.338 

0.256 
 

0.775 
 

 1.323 102 134.896 داخل اهيسيّؿبح

  104 135.573 اهيسيّؽ

 ؼؤؾ يبل اهًالكبح

 1.459 2 2.918 تًٖ اهيسيّؿبح
1.939 

 
0.149 

 
 0.752 102 76.754 داخل اهيسيّؿبح

  104 79.672 اهيسيّؽ

 يؿخّْ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج

 0.309 2 0.618 تًٖ اهيسيّؿبح
0.457 

 
0.635 

 
 0.676 102 68.988 داخل اهيسيّؿبح

  104 69.606 اهيسيّؽ

 سيٖؾ اهيحبّر

 0.078 2 0.156 تًٖ اهيسيّؿبح
0.111 

 
0.895 

 
 0.702 102 71.590 داخل اهيسيّؿبح

  104 71.747 اهيسيّؽ

 3719خؿبّٔ  1715 ّيؿخّْ غالهج" 012، 2"اهسغّهٖج يٌغ غؼسج ضؼٖج  Fكٖيج 
 
 

تـًٖ اشـخسبتبح    α=0005خّسد فرّق ذاح دالهج إحظبئٖج ؿٌـد يشـخّْ اهدالهـج      30305
 إهٓاهيتحّذًٖ حّل يشخّْ خّفر يخػوتبح رأس اهيبل اهفنرٔ ّخحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج خـزْ 

 .اهيشيٓ اهّؼٖفٕ
 

يؿخّْ ضّل ٌٖج اهغؼاؿج خى اؿخعغاى اعختبؼ خضوٖل اهختبًٖ األضبغٔ العختبؼ اهفؼّق فٕ آؼاء ي
 يٌغاهّهٖفٕ اهيؿيٓ خًؽْ اهٓ  ،خّفؼ يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ ّخضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج

اهيضؿّتج هسيٖى  Fٖختًٖ ؤً كٖيج ّ .(33-7)ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى   .05.0يؿخّْ
، نيب ؤً 2769ج ّاهخٕ خؿبّٔ اهسغّهٖ Fيً كٖيج  ؤنتؼُّٕ  37027اهيضبّؼ يسخيًج خؿبّٔ 
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يوٓ ّسّغ فؼّق  ييب ٖغل ،1715يً  ؤكلُّٕ  17129اهلٖيج االضخيبهٖج هسيٖى اهيضبّؼ خؿبّٔ 
 يؿخّْ خّفؼ يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ ّخضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖجػاح غالهج اضكبئٖج ضّل 

( 34-7)ؼكى تبهسغّل ً اعختبؼ ففَٖ ّٖتٖ  .05.0يٌغ يؿخّْ اهيؿيٓ اهّهٖفٕ  خًؽْ اهٓ
ُّػا ًٌٖٕ   ."هدير إدارة"اهفؼّق هكبهص ، ّ"هدير إدارة"، ّ "رئيص قطن"ؤً اهفؼّق تًٖ نتلخٕ 

ٖؼًّ ؤً ٌُبم خّافؼ هيخنوتبح نل يً ؼؤؾ اهيبل " يغٖؼ اغاؼث"ؤً اهيتضّذًٖ تيؿيٓ ّهٖفٕ 
فؿٖج تفنل ٖفّق يب ًٖخلغٍ اهيتضّذًٖ اهتفؼٔ ّؼؤؾ اهيبل اهِٖنوٕ ّغّؼُب فٕ خضلٖق اهيٖؽث اهخٌب

" يغٖؼ اغاؼث"ّهًل ُػا ٖفؿؼ تإً اهيؿخّْ اإلغاؼٔ األيوٓ ُّّ  ،"ؼئٖؾ كؿى"تيؿيٓ ّهٖفٕ 
 هغَٖ اغؼام ؤّؿى يً عالل يب ٖيخونَ يً خلبؼٖؼ ّخغػٖج ؼاسًج هخفؿٖؼ ؤذؼ ؿٖبؿبح ّتؼايز

خضلٖق يؿخّْ ِبؼاح فٕ ّؤٌهيج ُّٖنل اهفؼنج ّيب ٖيخونَ اهيّهفًّ يً يًؼفج ّعتؼث ّي
ّٖينً خفؿٖؼ يغى ّسّغ فؼّق فٖيب ٖخًوق تخّافؼ يخنوتبح ؼؤؾ يبل .  يبل يً اهيٖؽث خٌبفؿٖج

ُّ ؤً يسبل اهخلٖٖى هخّافؼ  ،اهًالكبح ّخضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج خًؽْ اهٓ اهيؿيٓ اهّهٖفٕ
بح االؿخؼاخٖسٖج ُٕ يخنوتبح ؼؤؾ يبل اهًالكبح نبهًالكج يى اهؽتبئً ؤّ اهيّؼغًٖ ؤّ اهخضبهف

ّاهخٕ ٖخى خًيٖى  ،يالكبح ٖخى خلٖٖيِب ّاهضكّل يوٓ يًوّيبح يٌِب يً عالل تضّد اهؿّق
، ّكغ ٖخى ييل اهفؼنجألٌِب ؤتًبغ ؤؿبؿٖج فٕ  ،ٌخبئسِب يوٓ اهيؿخّٖبح اإلغاؼٖج اهًوٖب ّاهيخّؿنج

ّتبهخبهٕ كغ ٖؼسى   .ٌفؼُب هإليالى ؤّ يً عالل اهخلبؼٖؼ اهؿٌّٖج نيئفؼاح يوٓ ؤغاء اهفؼنج
فٖيب ٖخًوق تخّافؼ يخنوتبح ؼؤؾ يبل  ًٖؽْ اهٓ اهيؿيٓ اهّهٖفٕ ّسّغ فؼّق تًٖ اهيتضّذًٖ

 .األؿتبة خوم ّيؿخّْ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج اهٓ اهًالكبح

 

 (7-33)سدّل ركى 
تًٖ إسبتبح اهيتحّذًٖ حّل يشخّْ خّفر  (One Way ANOVA )ٌخبئز خحوٖل اهختبًٖ األحبدٔ 

 اهيشيٓ اهّؼٖفٕرأس اهيبل اهفنرٔ ّخحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج خـزْ إهٓ   يخػوتبح

يسيّؽ  يظدر اهختبًٖ ؿٌّاً اهيحّر
 اهيرتـبح

درسج 
 اهحرٖج

يخّشػ 
 اهيرتـبح

 كٖيج
" F " 

اهلٖيج 
 االحخيبهٖج

 رأش انًبل انبشري
 4.139 3 12.417 تًٖ اهيسيّؿبح

7.402 
 

0.000 
 

 0.559 101 56.471 داخل اهيسيّؿبح

  104 68.888 اهيسيّؽ

 رأش انًبل انهٍكهً

 4.531 3 13.594 تًٖ اهيسيّؿبح

3.752 
 

0.013 
 

 1.208 101 121.979 داخل اهيسيّؿبح

  104 135.573 اهيسيّؽ

 رأس يبل اهـالكبح

 0.210 3 0.629 تًٖ اهيسيّؿبح
0.268 

 
0.848 

 
 0.783 101 79.043 داخل اهيسيّؿبح

ّؽاهيسي  79.672 104  
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يسيّؽ  يظدر اهختبًٖ ؿٌّاً اهيحّر
 اهيرتـبح

درسج 
 اهحرٖج

يخّشػ 
 اهيرتـبح

 كٖيج
" F " 

اهلٖيج 
 االحخيبهٖج

 يشخّْ اهيٖزث اهخٌبفشٖج

 0.799 3 2.398 تًٖ اهيسيّؿبح
1.201 

 
0.313 

 
 0.665 101 67.209 داخل اهيسيّؿبح

  104 69.606 اهيسيّؽ

 سيٖؾ اهيحبّر

 2.032 3 6.097 تًٖ اهيسيّؿبح
3.127 

 
0.029 

 
 0.650 101 65.650 داخل اهيسيّؿبح

  104 71.747 اهيسيّؽ

  2769خؿبّٔ  1715ّيؿخّْ غالهج " 46، 3"اهسغّهٖج يٌغ غؼسج ضؼٖج  Fكٖيج 
 

 
 (7-34) سدّل ركى

 اخختبر ضفَٖ هوفرّق اهيخـددث حشة يخغٖر اهيشيٓ اهّؼٖفٕ
 يدٖر يـرع رئٖس كشى يدٖر دائرث يدٖر إدارث اهفرق تًٖ اهيخّشػبح اهيحّر

 *0.711- 0.159 0.241-  هدير إدارة رأش انًبل انبشري

 0.470- 0.399  0.241 هدير دائرة
 0.869-  0.399- 0.159- رئيص قطن

  0.869 0.470 *0.711 هدير هعرض

 0.003 *0.829 0.248  هدير إدارة رأش انًبل انهٍكهً
 0.246- 0.581  0.248- هدير دائرة
 0.826-  0.581- *0.829- رئيص قطن

  0.826 0.246 0.003- هدير هعرض

 0.172- *0.391 0.000  هدير إدارة يٖؾ فلراح اهيحّرس
 0.172- 0.391  0.000 هدير دائرة

 0.563-  0.391- *0.391- رئيص قطن
  0.563 0.172 0.172 هدير هعرض

 
 

تـًٖ اشـخسبتبح    α=0005خّسد فرّق ذاح دالهج إحظبئٖج ؿٌـد يشـخّْ اهدالهـج      30306
يسبل إهٓ رأس اهيبل اهفنرٔ ّخحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج اهيتحّذًٖ حّل يشخّْ خّفر يخػوتبح 

 .اهّؼٖفج اهحبهٖج فٕ اهضرنج
 

يؿخّْ ضّل خى اؿخعغاى اعختبؼ خضوٖل اهختبًٖ األضبغٔ العختبؼ اهفؼّق فٕ آؼاء يٌٖج اهغؼاؿج 
يسبل اهّهٖفج اهضبهٖج فٕ خًؽْ اهٓ  خّفؼ يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ ّخضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج

 Fّ ٖختًٖ ؤً كٖيج  .(35-7)ّاهٌخبئز يتٌٖج فٕ سغّل ؼكى  . 05.0يٌغ يؿخّْ جاهفؼن
اهسغّهٖج ّاهخٕ خؿبّٔ  Fيً كٖيج  ؤنتؼُّٕ  37435اهيضؿّتج هسيٖى اهيضبّؼ يسخيًج خؿبّٔ 

ييب ٖغل  1715يً  ؤكلُّٕ  17112، نيب ؤً اهلٖيج االضخيبهٖج هسيٖى اهيضبّؼ خؿبّٔ 2714
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ّسّغ فؼّق ػاح غالهج اضكبئٖج ضّل يؿخّْ خّفؼ يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ ّخضلٖق  يوٓ
نػهم فبً اعختبؼ  .05.0يٌغ يؿخّْيّكى اهًيل فٕ اهفؼنج اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج خًؽْ اهٓ 

ل بالح اهخضوٖل تبؿخذٌبء يسبل ؼؤؾ يبسخضوٖل اهختبًٖ كغ ؤّمص تإً اهفؼّكبح خنيً فٕ سيٖى ي
ييب ٖغل  1715ُّٕ ؤنتؼ يً  17286ضٖد ؤً اهلٖيج االضخيبهٖج هِػا اهيسبل توغح  ،اهًالكبح

 ّٖتًٖ اعختبؼ ففَٖ  .يغى ّسّغ فؼّكبح فٕ ؤؼاء اهًٌٖج تعكّق ػهم اهيسبل يً اهخضوٖليوٓ 
اهفؼّق هكبهص ،ّ" اهيبهٖج"ّ" اهفئًّ اإلغاؼٖج"ق تًٖ نتلخٕ ؤً اهفؼّ( 36-7)ؼكى  نيب تبهسغّل

 تإً يؿخّْ ًٖؼّ" اهفئًّ اإلغاٖج"ُّػا ًٌٖٕ ؤً اهيتضّذًٖ اهًبيوًٖ فٕ   ".اهفئًّ اإلغاؼٖج"
اسبتبح اهيتضّذًٖ  هفؼنج سّال ٖفّق يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ هخضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖجخّفؼ 

غِٖب ّهًل ُػا ٖفؿؼ يً عالل يؼٌّج األييبل اّ نتًٖج اهيِبى اهخٕ ٖئ  ."اهيبهٖج"اهًبيوًٖ فٕ 
اهيِبى اهخٕ ؤيب  .اهخٕ كغ خؿيص هِى تبإلتغاو فٕ اهًيل اإلغاؼٔ يّهفّ اهفئًّ اإلغاؼٖج تبهفؼنج

ٌهؼًا هضؿبؿٖج خوم  ،ٖئغِٖب يّهفّ اهيبهٖج خنًّ غؼسج اهضؼٖج ّاهيؼٌّج فٕ خٌفٖػُب يخٌغٌٖج سغًا
ِى فٕ اهضغ يً ييب ؤؿ ،يضغغثّاسؼاءاح يبهٖج  األييبل اهخٕ ٖلّيًّ تِب ّاهخؽايِى تكالضٖبح

خلٖٖيِى هخّفؼ يخنوتبح ؼؤؾ اهيبل اهفنؼٔ يلبؼٌج تيّهفٕ اهفئًّ اإلغاؼٖج اهػٔ ٖنًّ هغِٖى 
 .غؼسج ضؼٖج ؤنتؼ فٕ خٌفٖػ األييبل

 
 (7-35)سدّل ركى 

تًٖ إسبتبح اهيتحّذًٖ حّل يشخّْ خّفر يخػوتبح  (One Way ANOVA )ٌخبئز خحوٖل اهختبًٖ األحبدٔ 
 خٌبفشٖج خـزْ إهٓ يسبل اهّؼٖفج اهحبهٖج فٕ اهضرنجخحلٖق اهيٖزث اهرأس اهيبل اهفنرٔ ّ

 

يسيّؽ  يظدر اهختبًٖ ؿٌّاً اهيحّر
 اهيرتـبح

درسج 
 اهحرٖج

يخّشػ 
 اهيرتـبح

 كٖيج
" F " 

اهلٖيج 
 االحخيبهٖج

 رأش الوبل البشري
 2.358 8 18.865 تًٖ اهيسيّؿبح

4.526 
 

0.000 
 

 0.521 96 50.023 داخل اهيسيّؿبح

  104 68.888 اهيسيّؽ

 رأش الوبل الهيكل 

 4.200 8 33.597 تًٖ اهيسيّؿبح

3.954 
 

0.000 
 

 1.062 96 101.976 داخل اهيسيّؿبح

  104 135.573 اهيسيّؽ

 ؼؤؾ يبل اهًالكبح

 0.931 8 7.449 تًٖ اهيسيّؿبح
1.238 

 
0.286 

 
 0.752 96 72.223 داخل اهيسيّؿبح

  104 79.672 اهيسيّؽ

 يؿخّْ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج

 1.579 8 12.629 تًٖ اهيسيّؿبح
2.660 

 
0.011 

 
 0.594 96 56.977 داخل اهيسيّؿبح

  104 69.606 اهيسيّؽ
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يسيّؽ  يظدر اهختبًٖ ؿٌّاً اهيحّر
 اهيرتـبح

درسج 
 اهحرٖج

يخّشػ 
 اهيرتـبح

 كٖيج
" F " 

اهلٖيج 
 االحخيبهٖج

 سيٖؾ اهيحبّر

 1.996 8 15.967 تًٖ اهيسيّؿبح
3.435 

 
0.002 

 
 0.581 96 55.780 داخل اهيسيّؿبح

  104 71.747 اهيسيّؽ

 2714خؿبّٔ  1715ّيؿخّْ غالهج " 96، 8"اهسغّهٖج يٌغ غؼسج ضؼٖج  Fيج كٖ
 
 
 (7-36) سدّل ركى

 يّكؾ اهـيل فٕ اهضرنجاخختبر ضفَٖ هوفرّق اهيخـددث حشة يخغٖر 
 

اهفـرق تـًٖ    
انشئىٌ  انًبنٍت اهيخّشػبح

انًىارد  انًبٍعبث انتسىٌك اإلدارٌت

 انبشرٌت
 انًشترٌبث

انعُبٌت 

 ببنسببئٍ
 انفٍُت

نهىازو ا

 وانًستىدعبث

ي
شر

نب
 ا
ل
ًب
ان
ش 

رأ
 

1.037- 0.655- 1.050-  الوبليت
* 

0.407 -0.760 -0.955 -0.476 0.183 

الشييييييييييييييييييييئىى 

 1.233 0.574 0.095 0.290 1.456 0.012 0.395  1.050 اإلداريت

 0.838 0.179 0.300- 0.105- 1.062 0.383-  0.395- 0.655 التطىيق

1.037 الوبيعبث
* 

-0.012 0.383  1.444 0.278 0.083 0.562 1.221 

الوييييييييييييييييييىارد 

 البشريت
-0.407 -1.456 -1.062 -1.444  -1.167 -1.361 -0.883 -0.223 

 0.943 0.284 0.195-  1.167 0.278- 0.105 0.290- 0.760 الوشتريبث

العنبيييييييييييييييييييييييت 

 ببلسببئي
0.955 -0.095 0.300 -0.083 1.361 0.195  0.479 1.138 

 0.659  0.479- 0.284- 0.883 0.562- 0.179- 0.574- 0.476 الفنيت

اللييييييييييييييييييييىازم 

  0.659- 1.138- 0.943- 0.223 1.221- 0.838- 1.233- 0.183- والوطتىدعبث

ً
كه
هٍ
 ان
ل
ًب
ان
ش 

رأ
 

 0.078 0.044- 1.206- 1.412- 0.566- 1.173- 0.938- 1.527-  الوبليت

الشييييييييييييييييييييئىى 

 1.606 1.484 0.321 0.115 0.962 0.354 0.589  1.527 اإلداريت

 1.016 0.894 0.268- 0.474- 0.372 0.235-  0.589- 0.938 التطىيق

 1.252 1.130 0.033- 0.239- 0.607  0.235 0.354- 1.173 الوبيعبث

الوييييييييييييييييييىارد 

 البشريت
0.566 -0.962 -0.372 -0.607  -0.846 -0.640 0.522 0.644 

1.412 الوشتريبث
 

-0.115 0.474 0.239 0.846  0.206 1.368 1.490
* 

العنبيييييييييييييييييييييييت 

 ببلسببئي
1.206 -0.321 0.268 0.033 0.640 -0.206  1.163 1.285 

 0.122  1.163- 1.368- 0.522- 1.130- 0.894- 1.484- 0.044 الفنيت

اللييييييييييييييييييييىازم 

1.490- 0.644- 1.252- 1.016- 1.606- 0.078- والوطتىدعبث
* 

-1.285 -0.122  

يٖز
ْ اه

شخّ
ي

شٖج
خٌبف

ث اه
 

1.231-  الوبليت
* 

-0.786 -0.885 -0.391 -1.021 -0.760 -0.394 -0.791 

الشييييييييييييييييييييئىى 

1.231 اإلداريت
* 

 0.445 0.347 0.840 0.210 0.471 0.837 0.440 

 0.005- 0.392 0.026 0.235- 0.395 0.098-  0.445- 0.786 التطىيق

0.125 0.137- 0.493  0.098 0.347- 0.885 الوبيعبث
 

0.491 0.093 

الوييييييييييييييييييىارد 

 البشريت
0.391 -0.840 -0.395 -0.493  -0.630 -0.369 -0.003 -0.400 

 0.230 0.627 0.261  0.630 0.137 0.235 0.210- 1.021 الوشتريبث

العنبيييييييييييييييييييييييت 

 ببلسببئي
0.760 -0.471 -0.026 -0.125 0.369 -0.261  0.366 -0.031 

 0.397-  0.366- 0.627- 0.003 0.491- 0.392- 0.837- 0.394 الفنيت

اللييييييييييييييييييييىازم 

  0.397 0.031 0.230- 0.400 0.093- 0.005 0.440- 0.791 والوطتىدعبث



072 

 

ّر
يحب

ؾ اه
سيٖ

 

1.172-  الوبليت
* 

-0.740 -0.948 -0.199 -1.015 -0.899 -0.243 -0.304 

الشييييييييييييييييييييئىى 

 0.868 0.929 0.273 0.158 0.974 0.224 0.432  *1.172 اإلداريت

 0.436 0.497 0.159- 0.274- 0.542 0.208-  0.432- 0.740 التطىيق

 0.644 0.705 0.050 0.066- 0.750  0.208 0.224- 0.948 الوبيعبث

الوييييييييييييييييييىارد 

 البشريت
0.199 -0.974 -0.542 -0.750  -0.816 -0.700 -0.045 -0.106 

 0.710 0.771 0.116  0.816 0.066 0.274 0.158- 1.015 الوشتريبث

العنبيييييييييييييييييييييييت 

 ببلسببئي
0.899 -0.273 0.159 -0.050 0.700 -0.116  0.655 0.594 

 0.061-  0.655- 0.771- 0.045 0.705- 0.497- 0.929- 0.243 الفنيت

اللييييييييييييييييييييىازم 

  0.061 0.594- 0.710- 0.106 0.644- 0.436- 0.868- 0.304 والوطتىدعبث
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 الفصـل الثـبمن

 الهثبئـج والثوصيـبت
 

 

 الهثبئج: أواًل
 الثوصيبت: ثبهيًب
 الدراسبت المقثرحة: ثبلثًب
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 :هثبئـج الدراسـة: أواًل
 

اػخيبدًا ػوٓ اهدراشج اهيٖداٌٖج ّيٌبكشج خحوٖل اهتٖبٌبح ّيخغٖراح اهدراشج، ٖينً اشخخالص اهٌخبئج 
 :اٗخٖج

 

خخّفر يخطوتبح رأس اهيبل اهفنرٔ هدْ شرنج اإلخضبالح اهخوّٖج اهفوشطٌٖٖج جّال تٌشتج  .1
 .يخيٖزايخالم اهشرنج هرأس يبل فنرٔ ّٖشِى خّافر خوم اهيخطوتبح فٕ ، 79.63%

 

تٌشتج  وّٖج اهفوشطٌٖٖج جّالخخّفر يخطوتبح رأس اهيبل اهتشرٔ هدْ شرنج اإلخضبالح اهخ .2
، ايخالم اهشرنج هرأس يبل تشرٔ يخيٖزاألتؼبد اهينٌّج هَ فٕ ّٖشِى خّافر ، 88.88%

 .ػيوٖجيِبراح ّكدراح ّخترث  َ اهؼبيوًّ يًٖيخونيً خالل يب  خحدٖدًاّ
 

ٌُبم خفبّح فٕ ينٌّبح رأس اهيبل اهفنرٔ فٕ خحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج هشرنج االخضبالح  .3
جبل األكل خؤذٖرًا فٕ خحلٖق اهيٖزث اهخوّٖج اهفوشطٌٖٖج جّال، ّأً رأس اهيبل اهتشرٔ ُّ اهي

 .اهخٌبفشٖج هوشرنج
  

ٌُبم ػالكج ذاح دالهج احضبئٖج تًٖ خّافر يخطوتبح رأس اهيبل اهتشرٔ ّخحلٖق اهيٖزث  .4
ضيً يحّر رأس اهيبل اهتشرٔ، نبً هَ " فرق اهؼيل"يجبل  اهخٌبفشٖج هشرنج جّال، ّأً

خرْ اهينٌّج اهؼالكج االرختبطٖج األنتر فٕ خحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج يً تًٖ اهيجبالح األ
 .خحلٖلًب هويٖزث اهخٌبفشٖج فٕ اهخرخٖة األخٖر" اهيؼرفج"، فٖيب جبء يجبل هرأس اهيبل اهتشرٔ

 

تٌشتج  هدْ شرنج االخضبالح اهخوّٖج اهفوشطٌٖٖج جّالخخّفر يخطوتبح رأس اهيبل اهِٖنوٕ   .5
، ّٖشِى خّافر األتؼبد اهينٌّج هَ فٕ ايخالم اهشرنج هرأس يبل ُٖنوٕ يخيٖز، 77.76%

كّاػد اهتٖبٌبح  ّ يً خالل اهجِّد اهيخططج هخطّٖر ّخحدٖد ٌظى اهيؼوّيبح خحدٖدًاّ
هِٖنوٕ اهخٕ خشِى فٕ شرػج ّدكج ّاهخٕ خؼختر يً اُى جّاٌة ّأتؼبد رأس اهيبل ا ،تبهشرنج

 .ئٌجبز اهؼيل
 

ٌُبم ػالكج ذاح دالهج احضبئٖج تًٖ خّافر يخطوتبح رأس اهيبل اهِٖنوٕ ّخحلٖق اهيٖزث  .6
ضيً يحّر رأس اهيبل اهِٖنوٕ، نبً هَ " اهترايج"يجبل  اهخٌبفشٖج هشرنج جّال، ّأً
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اهؼالكج االرختبطٖج األنتر فٕ خحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج يً تًٖ اهيجبالح األخرْ اهينٌّج 
فٕ اهخرخٖة األخٖر " أٌظيج اهيؼوّيبح ّكّاػد اهتٖبٌبح"ء يجبل ، فٖيب جباهِٖنوٕهرأس اهيبل 

 .خحلٖلًب هويٖزث اهخٌبفشٖج

 

شٖج هشرنج االخضبالح ٌُبم خفبّح فٕ ينٌّبح رأس اهيبل اهفنرٔ فٕ خحلٖق اهيٖزث اهخٌبف .7
اهخوّٖج اهفوشطٌٖٖج جّال، ّأً رأس اهيبل اهِٖنوٕ ٖؤخٕ فٕ اهخرخٖة اهذبٌٕ أُيٖج ّ خؤذٖرًا 

 . فٕ خحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج هوشرنج
 

تٌشتج  هدْ شرنج االخضبالح اهخوّٖج اهفوشطٌٖٖج جّال خخّفر يخطوتبح رأس يبل اهؼالكبح .8
 ّ، ج هَ فٕ ايخالم اهشرنج هرأس يبل ػالكبح يخيٖز، ّٖشِى خّافر األتؼبد اهين82.15%ٌّ
 .اهشرنج يً ػالكبح يخيٖزث يغ زتبئٌِبيب خحخفظ تَ يً خالل خحدٖدًا 

 

ٌُبم خفبّح فٕ ينٌّبح رأس اهيبل اهفنرٔ فٕ خحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج هشرنج االخضبالح  .9
خؤذٖرًا فٕ خحلٖق اهيٖزث اهخوّٖج اهفوشطٌٖٖج جّال، ّأً رأس يبل اهؼالكبح ُّ اهيجبل األنذر 

 .اهخٌبفشٖج هوشرنج
 

ٌُبم ػالكج ذاح دالهج احضبئٖج تًٖ خّافر يخطوتبح رأس يبل اهؼالكبح ّخحلٖق اهيٖزث   .18
ضيً يحّر رأس يبل اهؼالكبح، " اهؼالكج يغ اهزتبئً"اهخٌبفشٖج هشرنج جّال، ّأً يجبل 

شٖج يً تًٖ اهيجبالح األخرْ نبً هَ اهؼالكج االرختبطٖج األنتر فٕ خحلٖق اهيٖزث اهخٌبف
فٕ اهخرخٖة األخٖر " اهخحبهفبح االشخراخٖجٖج"اهينٌّج هرأس يبل اهؼالكبح، فٖيب جبء يجبل 

 .خحلٖلًب هويٖزث اهخٌبفشٖج
  

فر يخطوتبح رأس اهيبل اهفنرٔ تؤتؼبدٍ اهذالد اخٌُّبم ػالكج ذاح دالهج احضبئٖج تًٖ   .11
شرنج االخضبالح اهخوّٖج اهفوشطٌٖٖج ه يٖزث اهخٌبفشٖجّخحلٖق اه (اهتشرٔ ّاهِٖنوٕ ّاهؼالكبح)

جّال، حٖد ٖشِى خّافر ُذٍ األتؼبد فٕ ايخالم اهشرنج هيّرد اشخراخٖجٕ يِى ٖوؼة دّرًا 
ّاإلتداع اهيخفّق،  ،اهجّدث اهيخفّكج)تيجبالخِب األرتؼج أشبشًٖب فٕ خحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج 
 (.جّاهنفبءث اهيخفّكج، ّاالشخجبتج اهيخفّك
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خخّفر هدْ شرنج االخضبالح اهخوّٖج اهفوشطٌٖٖج جّال يشخّْ يرخفغ يً اهيٖزث اهخٌبفشٖج   .12
اهجّدث اهيخفّكج، )، ّذهم هألتؼبد األرتؼج اهينٌّج هيشخّْ اهيٖزث اهخٌبفشٖج %81.59تٌشتج 

 .(اهنفبءث اهيخفّكج، اإلتداع اهيخفّق، االشخجبتج اهيخفّكج

 

هويٖزث اهخٌبفشٖج،  نٌّجاهيجبل األنذر خّفرًا تًٖ اهيجبالح األخرْ اهيأً اهجّدث اهيخفّكج ُٕ  .13
ٖوِٖب خّفرًا فٕ خشنٖل اهيٖزث اهخٌبفشٖج هوشرنج يجبل اهنفبءث اهيخفّكج، فٖيب جبءح االشخجبتج 

 .اهيخفّكج فٕ اهخرخٖة األخٖر فٕ خشنٖل يشخّْ اهيٖزث اهخٌبفشٖج هوشرنج

 

جبتبح اهيتحّذًٖ حّل يشخّْ خّفر يخطوتبح رأس ّٖجد فرّق ذاح دالهج ئحضبئٖج الشخ .14
اهيبل اهفنرٔ ّخحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج هشرنج االخضبالح اهخوّٖج اهفوشطٌٖٖج جّال خؼزْ 

 (.  يجبل اهّظٖفج اهحبهٖج فٕ اهشرنجاهيإُل اهؼويٕ، اهيشيٓ اهّظٖفٕ، )هويخغٖراح 

 

 

 

 :ثوصيبت الدراسـة: ثبهيًب

ٕ خى اشخؼراضِب، تبإلضبفج ئهٓ اهجبٌة اهؼيوٕ ّ يب خى اهخّضل ئهَٖ يً يً خالل أدتٖبح اهدراشج اهخ
 :ٌخبئج، خوص اهتبحد ئهٓ اهخّضٖبح اهخبهٖج

 

اهخؼبيل يغ رأس اهيبل اهفنرٔ ػوٓ أٌَ يّرد رئٖشٕ ّاشخراخٖجٕ يً تًٖ اهيّارد ضرّرث  .1
ّاهخؤنٖد ػوٓ أُيٖخَ اهخٕ خيخونِب اهشرنج، ّاهحفبظ ػوَٖ ّخطّٖرٍ تشنل يشخير، اهيخخوفج 

ّدرٍّ فٕ ٌجبح اهشرنج ّخحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج هِب، ّخبضج فٕ ظل ذّرث اهيؼوّيبح 
 .ّاٌفخبح اهؼبهى تبهيؼوّيبح ّاهيؼرفج

 

ضرّر أً خدرم اإلدارث اهؼوٖب ينبٌج ّدّر اهيؼرفج فٕ اهشرنج، ّنٖف خشِى اٌخلبل اهيؼرفج  .2
ػوٓ ايخالم اهشرنج هرأس تيب ٌٖؼنس  ،أداءُىحشًٖ ّيشبرنخِب تًٖ اهؼبيوًٖ فٕ خطّٖر ّخ

 .يبل تشرٔ يخيٖز ٖشِى تشنل أنتر فٕ خحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج هوشرنج
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ضرّرث ئجراء خلٖٖى دّرٔ هويؼرفج هدْ اهؼبيوًٖ تبهشرنج، ّرتط ٌخبئج اهخلٖٖى تٌظبى  .3
 .اهحّافز ّاهينبفآح ّاهخركٖبح

 

ِٖب اهلٖبى تؤػيبل يخٌّػج يً أجل زٖبدث ضرّرث أً خحرص اهشرنج ػوٓ يشبرنج اهؼبيوًٖ ف .4
ختراخِى اهؼيوٖج، تيب ٌٖؼنس ػوٓ خؼزٖز رأس اهيبل اهتشرٔ هدْ اهشرنج ّتشنل ٖشِى فٕ 

 .خحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج هِب

 

ضرّرث أً خلّى ئدارث اهشرنج تخشجٖغ تٌبء فرق اهؼيل ييب هَ دّر يِى فٕ خنًّٖ رأس  .5
 .خحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج هوشرنج فٕل اهتشرٔ اهيخيٖز اهذٔ ٖشِى اهيب

 

يً اهضرّرٔ تذل جِّد ينذفج ّيخّاضوج هدػى ّخؼزٖز اهجِّد ّاهٌشبطبح اهرايٖج ئهٓ  .6
ئذراء ّخؼزٖز يؼرفج اهشرنج تبهزتبئً ّاهيّردًٖ ّاهيٌبفشًٖ ّاهشّق ّغٖرُب يً اهؼٌبضر 

 .ّاألطراف ذاح اهؼالكج تبهشرنج

 

أنتر فٖيب ٖخؼوق تبهيخبتؼج اهيشخيرث هوخؼرف ػوٓ ضرّرث أً خّهٕ ئدارث اهشرنج أُيٖج  .7
 .اهحبجبح اهيخغٖرث هوزتبئً ّاهؼيل ػوٓ خوتٖخِب ّاشتبػِب ّشرػج االشخجبتج هِب

 

الشخفبدث ّيحبّهج ا ّاالحخفبظ تِب، خشجٖغ اهخؼبًّ ّئكبيج اهيزٖد يً اهخحبهفبح االشخراخٖجٖج .8
 .ل اهؼالكبح هدْ اهشرنجيً اينبٌٖبخِب ّختراخِب ّتيب ٖشِى فٕ خؼزٖز رأس يب

 

ضرّرث أً خلّى اهشرنج تدػى ّخشجٖغ ػيوٖبح اإلتداع ّاالتخنبر ّذهم يً خالل خجرٖة  .9
 .األفنبر ّاهحوّل اإلتخنبرٖج اهخٕ ٖلديِب اهؼبيوًّ ّّضؼِب يّضغ اهخٌفٖذ
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 :الدراسبت المقثرحة: ثبلثًب

 

 :اهتبحد اهدراشبح اهخبهٖجفٕ ضّء دراشج اهتبحد ّاهٌخبئج اهخٕ خّضل ئهِٖب، ٖلخرح 
 

 ٔػوٓ األداء هشرنج االخضبالح اهخوّٖج اهفوشطٌٖٖج جّال أذر ئدارث رأس اهيبل اهفنر. 

 

  رأس اهيبل اهفنرٔ ّأذرٍ ػوٓ خحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج هيجيّػج االخضبالح ئدارث ّاكغ
الخضبالح جّال ّا اهفوشطٌٖٖج دراشج يلبرٌج ػوٓ شرنخٕ االخضبالح اهخوّٖج، اهفوشطٌٖٖج

 .اهفوشطٌٖٖج تبهخل

  

 ٕخؼزٖز ئدراث رأس اهيبل اهفنرٔ فٕ اهشرنبح ّأذرُب ػوٓ  اهيؼّكبح ّأّجَ اهلضّر ف
 .اهيٖزث اهخٌبفشٖج

 

 ّٔدّرُب فٕ خحلٖق األداء اهيخيٖز  ،خلٖٖى اشخراخٖجٖبح االشخذيبر فٕ رأس اهيبل اهتشر
 . هوشرنبح
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 جـغ اهدراشـيراخ
 

 :اهيراخغ اهؼرتٖج: أّاًل

 

  يدخل هخحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج: اهيّارد اهتشرٖج(. ى6006)أتّ تنر، يصطفٓ يديّد ،
 .اهدار اهجبيؼٖج: اإلشنٌدرٖج

  دار اهيشٖرث : ػيبًاإلدارث اإلشخراخٖخٖج ّخٌيٖج اهيّارد اهتشرٖج، (. ى6009)أديد، يديد شيٖر
 .ّاهطتبػجهوٌضر ّاهخّزٖغ 

   رشبهج يبجشخٖر، دّر اهنفبءاح اهيحّرٖج فٕ خدػٖى اهيٖزث اهخٌبفشٖج(. ى6005)ترٖص، فبٖزث ،
 .جبيؼج شؼد ددوة تبهتوٖدث، اهجزائر

  دّر رأس اهيبل اهفنرٔ فٕ خحلٖق "دراشج تؼٌّاً (. ى6009)توٌّبس، ػتد اهلل ّأيٌٖج كذاٖفج
اهخددٖبح : إدارث يٌظيبح األػيبل: "اهؼويٕ اهذبهد ، اهيؤخير"اهيٖزث اهخٌبفشٖج هيٌظيبح األػيبل

 .، نوٖج االكخصبد ّاهؼوّى اإلدارٖج، جبيؼج اهؼوّى اهخطتٖلٖج اهخبصج، األردً"اهؼبهيٖج اهيؼبصرث

  يصبدرُب، خٌيٖخِب : اهيٖزث اهخٌبفشٖج فٕ اهيؤششج االكخصبدٖج(. ى6006)تّضٌبف، ػيبر
 .جبيؼج اهجزائر: ر، اهجزائر، رشبهج يبجشخٖر فٕ ػوّى اهخشّٖٖخطّٖرُب

  إدارث اهيّارد اهفنرٖج ّاهيؼرفٖج فٕ يٌظيبح األػيبل (. ى6006)جبد اهرة، شٖد يديد
 .اهيؤهف ٌفشَ: ، اهلبُرثاهؼصرٖج

  أحد : كٖبس ّخلٖٖى رأس اهيبل اهفنرٔ": دراشج تؼٌّاً  (.ى6005)اهجٌدٔ، ٌِبل أديد
جبيؼج اهلبُرث، يجوج : ، اهلبُرث"ٌيّذج يلخرد: اهيخطوتبح األشبشٖج هخحدٖد كٖيج اهيٌشأث

 (.44)، اهشٌج (65)اهيدبشتج ّاإلدارث ّاهخأيًٖ، اهؼدد 



180 
 

  دراشج : دّر اهرأشيبل اهفنرٔ فٕ خؼزٖز اهيٖزث اهخٌبفشٖج هويؤششج(. ى6007)دتبٌٖج، يديد
ددوة  ، رشبهج يبجشخٖر، جبيؼج شؼديلبرٌج تًٖ اخصبالح اهخزائر ّأّراشنّى خٖوٖنّى اهخزائر

 .تبهتوٖدث، اهجزائر

  األشس االشخراخٖخٖج هلٖبس يدْ يشبُيج اهيّارد اهتشرٖج (. ى6000)اهدتضٕ، دشٌٖج يديد
 .اهيؤهف ٌفشَ: ، اهلبُرثفٕ األداء االشخراخٖخٕ هويٌظيج

  اهدار : االشنٌدرٖجيدخل اشخراخٖخٕ هخخطٖط ّخٌيٖج اهيّارد اهتشرٖج، (. ى6005)دشً، راّٖج
 .اهجبيؼٖج

  اهخدرٖة ّأثرٍ فٕ خطّٖر رأس اهيبل اهفنرٔ هدْ اهشوطج اهّطٌٖج (. ى6000)ديبدث، ػبير
 .، رشبهج يبجشخٖر، اهجبيؼج اإلشاليٖج تغزثدراشج حبهج دّٖاً اهيّظفًٖ اهؼبى تغزث: اهفوشطٌٖٖج

  رشبهج دّر خٌيٖج نفبءاح األفراد فٕ دػى اهيٖزث اهخٌبفشٖج، (. ى6005)ديدٔ، أتّ اهلبشى
 .جبيؼج اهجزائر :اهجزائر ٖر،يبجشخ

  دراشج ارختبط اشخراخٖخٖبح اشخثيبر "دراشج تؼٌّاً (. ى6009)اهدّاجرث، نبيل يديد ّٖشف
يجوج جبيؼج اهضبركج هوؼوّى اإلٌشبٌٖج ، "رأس اهيبل اهيؼرفٕ تبألداء اهخٌبفشٕ هويؤششبح

 (.6)، اهؼدد (7)ّاإلجخيبػٖج، اهيجود 

  ٕيرنز اإلشنٌدرٖج : ، اإلشنٌدرٖجاهيٖزث اهخٌبفشٖج فٕ يخبل األػيبل(. ى0998)خوٖل، ٌتٖل يرش
 .هونخبة

  دراشج خطتٖلٖج فٕ : إدارث اهيؼرفج ّدّرُب فٕ خحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج(. ى6007)داشٕ، ُّٖتج
 .، رشبهج يبجشخٖر، نوٖج االكخصبد، جبيؼج ديضقاهيصبرف اهحنّيٖج اهشّرٖج

  ٕشٖبشبح اهيّارد اهتشرٖج فٕ خحلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج  دّر(. ى6006)اهرتبتؼج، فبطيج ػو
، رشبهج دنخّراٍ اهفوشفج فٕ اإلدارث اهؼبيج، هويٌظيبح اهؼبيج يغ اهخطتٖق ػوٓ اهخبيؼج األردٌٖج

 .جبيؼج اهلبُرث

  االشخثيبر فٕ اإلٌشبً ّأُيٖج رأس اهيبل "دراشج تؼٌّاً (. ى0980)اهرنبتٕ، ػتد اهصيد
 .، تغداد(0)، اهؼدد (66)اهشٌج ، ، يجوج االكخصبدٔ"اهخصٌٖغ اهخوٖخٖجاهتشرٔ فٕ اشخراخٖخٖج 
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  إذراء : ػيبًيدخل اشخراخٖخٕ خنبيوٕ، : إدارث اهيّارد اهتشرٖج(. ى6009)اهشبهى، يؤٖد شؼٖد
 .هوٌضر ّاهخّزٖغ

  ٕدار غرٖة هوٌضر : ، اهلبُرثإدارث اهيّارد اهتشرٖج اإلشخراخٖخٖج(. ى6000)اهشويٕ، ػو
 .ّاهطتبػج

  رفبػٕ، : ، خرجيجيدخل يخنبيل: إدارث اإلشخراخٖخٖج(. 6000)ضبرهز، ُل ّجبرٖح جٌّز
 .دار اهيرٖخ: رفبػٕ يديد، اهشؼّدٖج

 دّر إدارث اهيؼرفج ّخنٌّهّخٖب اهيؼوّيبح فٕ خحلٖق اهيزاٖب  (.ى6008)شوّْ يديد ، اهضرفب
 .اهجبيؼج االشاليٖج تغزثرشبهج يبجشخٖر، اهخٌبفشٖج فٕ اهيصبرف اهؼبيوج فٕ كطبع غزث، 

  اهؼالكج تًٖ ٌظى اهيؼوّيبح ": دراشج تؼٌّاً(. ى6004)اهضٖخ، فؤاد ٌجٖة ّفبدٔ يديد تدر
، اهؼدد (44)، دّرٖج اإلدارث اهؼبيج، اهيجود "ّاهيٖزث اهخٌبفشٖج فٕ ٌظبى كطبع األدّٖج األردٌٕ

(3.) 

  اهدار اهجبيؼٖج: االشنٌدرٖج، اهحبالحاهيفبُٖى ّ :اإلدارث االشخراخٖخٖج(. ى6009)اهؼبرف، ٌبدٖج. 

  ٕرأس اهيبل اهيؼرفٕ"دراشج تؼٌّاً (. ى6004)اهؼبيرٔ، صبهخ يِدٔ ّطبُر يدشً اهغبهت :
تدد يلدى هويؤخير اهؼويٕ  ،"اهيٖزث اهخٌبفشٖج اهخدٖدث هيٌظيبح األػيبل فٕ ظل االكخصبد اهركيٕ

، نوٖج االكخصبد ّاهؼوّى اإلدارٖج، جبيؼج "رتٕإدارث اهيؼرفج فٕ اهؼبهى اهؼ: "اهدّهٕ اهشٌّٔ تؼٌّاً
 .اهزٖخٌّج األردٌٖج

  ٕرأس اهيبل اهفنرٔ ّخحدٖبح "دراشج تؼٌّاً ، (6009)ػتد اهتبكٕ، رّاتخ ّٖبشًٖ خرٖن
جبيؼج يٌخّرٔ كشٌطٌٖج، اهجزائر، يخبح ػوٓ االٌخرٌح ػوٓ يّكغ ، "اهؼّهيج

www.hrdisscussion.com. 

  إدارث رأس اهيبل اهفنرٔ نيدخل هخٌيٖج اهلدراح اهخٌبفشٖج (. ى6006)ػتدٍ، ُبٌٕ يديد
، رشبهج دنخّراٍ اهفوشفج فٕ إدارث األػيبل، جبيؼج كٌبث دراشج يٖداٌٖج: هيٌظيبح األػيبل

 .اهشّٖس

http://www.hrdisscussion.com/
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  ،دراشج  ، "فٕ األداء اهخٌظٖيٕأثر اشخثيبر رأس اهيبل اهفنرٔ "،( 6000)ػتٖد، ٌغى دشًٖ ٌؼيج
، رشبهج يبجشخٖر غٖر يٌضوّرث، نوٖوج   طيً ضرنبح اهلطبع اهصٌبػٕ اهيخخو يٖداٌٖج فٕ ػٌٖج

 . اإلدارث ّاالكخصبد ، جبيؼج تغداد
  ّاكغ اشخراخٖخٖج ّظبئف إدارث اهيّارد اهتشرٖج فٕ كطبع (. ى6003)ػتٖداح، ضذْ يديّد

جبيؼج اهٖريّم، نوٖج : يٌضّرث فٕ إدارث األػيبل، ػيبً غٖر  ، رشبهج يبجشخٖراهتٌّم األردٌٖج
 .االكخصبد ّاهؼوّى اإلدارٖج

  اهيؼِد اهؼرتٕ "اهلدرث اهخٌبفشٖج ّكٖبشِب": دراشج تؼٌّاً(. ى6000)ػدٌبً، ّدٖغ يديد ،
 (.64)هوخخطٖط، اهنّٖح، اهشٌج اهذبٌٖج، اهؼدد 

  اهيبل اهفنرٔ ّإدارث اهيؼرفجرأس ": دراشج تؼٌّاً(. ى6008)ػطٖج، هطٖف ػتد اهرضب: 
، جبيؼج اهلبدشٖج، يجوج اهلبدشٖج هوؼوّى اإلدارٖج ّاالكخصبدٖج، "دراشج اشخطالػٖج: اهؼالكج ّاألثر

 (.3)، اهؼدد (00)اهيجود 

  إدارث رأس اهيبل اهفنرٔ فٕ يٌظيبح  (.ى6009)اهؼٌزٔ، شؼد ػوٓ ّ أديد ػوٕ صبهخ
 .وٌضر ّاهخّزٖغدار اهٖبزّٔ اهؼويٖج ه: ، ػيبًاألػيبل

  ،اهثرّث اهحلٖلٖج هيٌظيبح أػيبل : رأس اهيبل اهفنرٔ" :دراشج تؼٌّاً ،(ى6000)اهؼٌزٔ، شؼد
، يجوج اهؼوّى االكخصبدٖج ّاإلدارٖج ، اهيجود اهذبيً ، اهؼدد اهخوبيس   "اهلرً اهحبدٔ ّاهؼشرًّ

 . ّاهؼضرًٖ
  اهيبل اهفنرٔ ّخوق اهلٖيج اهؼالكج تًٖ رأس": دراشج تؼٌّاً(. ى6009)اهفضل، يؤٖد يديد "

، يجوج اهلبدشٖج هوؼوّى اإلدارٖج "دراشج يٖداٌٖج ػوٓ اهصٌبػج اهيصرفٖج فٕ دّل اهخوٖح اهؼرتٕ
 (.3)، اهؼدد (00)ّاالكخصبدٖج، اهيجود 

  اهطتؼج اهراتؼج، إدارث اإلٌخبج ّاهؼيوٖبح فٕ اهصٌبػج ّاهخديبح(. ى0999)يصطفٓ، أديد شٖد ،
 .ٌجوّ اهيصرٖجينختج األ: اهلبُرث

  اإلدارث اهؼصرٖج هرأس اهيبل اهفنرٔ:إدارث اهيّارد اهتشرٖج(. ى6004)يصطفٓ، أديد شٖد ،
 .اهيؤهف ٌفشَ: اهلبُرث
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  دهٖل ػصرٔ هوخّدث : 0999إدارث اهخّدث اهشبيوج ّاألٖزّ (. ى6005)يصطفٓ، أديد شٖد
 .اهيؤهف ٌفشَ: ، اهلبُرثّاهخٌبفشٖج

  اهلبُرث12اإلشخراخٖخٖج هيّاخِج اهلرً  اإلدارث(. ى0999)اهفخبح اهيغرتٕ، ػتد اهديٖد ػتد ، :
 .يجيّػج اهٌٖل اهؼرتٖج

  أشبهٖة كٖبشَ : رأس اهيبل اهفنرٔ(. ى6003)اهيفرجٕ، ػبدل دردّص ّأديد ػوٓ صبهخ
 .اهيٌظيج اهؼرتٖج هوخٌيٖج اإلدارٖج: ، اهلبُرثّطرق اهيحبفظج ػوَٖ

  ًٖاهؼالكج تًٖ األشبهٖة اهيؼرفٖج ّرأس اهيبل اهفنرٔ (. ى6003)يٖرخبً، خبهد ديد أي
، رشبهج دنخّراٍ اهفوشفج، اهجبيؼج اهيشخٌصرٖج دراشج خحوٖوٖج: ّخأثٖرُب فٕ اهخّخَ اإلشخراخٖخٕ

 .تبهؼراق

  ًٖاالشخثيبر فٕ رأس اهيبل اهيؼرفٕ ّدّرٍ فٕ تٌبء ": دراشج تؼٌّاً(. ى6006)ٌّٔ، طَ دش
 (.ى6006)هيجوج اهؼويٖج هوتدّد ّاهدراشبح اهخجبرٖج، اهؼدد ا، "اهيٖزث اهخٌبفشٖج هويٌظيج

  ًاشخراخٖخٖج اهخحّل يً : رأس اهيبل اهفنرٔ"دراشج تؼٌّاً (. م6007)ُٖجبً، ػتد اهردي
اهيٌخدْ اهؼرتٕ إلدارث اهيّارد اهتضرٖج، ، ، ّركج ػيل يٌضّرث"اهفئج اهؼبيج إهٓ اهفئج اهيخيٖزث
 .http://www.hrdiscussion.com/hr13128.htmlيخبح ػوٓ االٌخرٌح ػوٓ اهيّكغ 

  ٕدراشج : األشس اهؼبيج هتٌبء اهيزاٖب اهخٌبفشٖج ّدّرُب فٕ خوق اهلٖيج(. ى6009)اهّهٖد، ُاله
يديد تّضٖبف، نوٖج ، رشبهج يبجشخٖر، اهجزائر، جبيؼج حبهج اهشرنج اهخزائرٖج هوِبخف اهٌلبل

 .اهؼوّى االكخصبدٖج ّػوّى اهخشٖٖر ّاهؼوّى اهخجبرٖج

  دار اهيٌبُج : ، ػيبًاهيفبُٖى، اهٌظى، اهخلٌٖبح: إدارث اهيؼرفج(. ى6007)ٖبشًٖ، شؼد غبهة
 .هوٌضر ّاهخّزٖغ

  ٕاهخشٖٖر االشخراخٖخٕ هرأس اهيبل اهفنرٔ ّاهيٖزث ": دراشج تؼٌّاً(. ى6004)ٖدضٖج، شياله
، يجوج اهؼوّى اإلٌشبٌٖج، اهجزائر، جبيؼج يديد خٖضر "ٌبفشٖج اهيشخدايج هويؤششج االكخصبدٖجاهخ

 .تشنرث، اهؼدد اهشبدس

http://www.hrdiscussion.com/hr13128.html
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  ًٖدراشج ّخلٖٖى رأس اهيبل اهفنرٔ فٕ "دراشج تؼٌّاً (. ى6005)ّٖشف، ػتد اهشخبر دش
، نوٖج االكخصبد "اكخصبد اهيؼرفج ّاهخٌيٖج االكخصبدٖج"، دراشج يلديج هيؤخير "شرنبح األػيبل

 .جبيؼج اهزٖخٌّج األردٌٖج: ّاهؼوّى اإلدارٖج، ػيبً

 

 :اهيخالح ّاهٌشراح ّاهخلبرٖر: ثبًٌٖب

  ،دلبئق ّأركبى تضأً خنٌّهّجٖب اهيؼوّيبح 6000اإلخدبد اهدّهٕ هالخصبالح، دٖشيتر ،
 .www.itu.int، يخبح ػوٓ اإلٌخرٌح ػوٓ اهيّكغ 6000ّاالخصبالح، اهؼبهى فٕ 

 ٌٕٖ6000يشخ اهلّْ اهؼبيوج اهفوشطٌٖٖج، اهخلرٖر اهشٌّٔ، ، اهجِبز اهيرنزٔ هإلدصبء اهفوشط. 

 ٌٕٖادصبءاح ، (8)وج خلبرٖر اهّضغ اهراًُ ركى شوش ،اهجِبز اهيرنزٔ هإلدصبء اهفوشط
 .6007س يبر، خنٌّهّجٖب اهيؼوّيبح ّاالخصبالح فٕ األراضٕ اهفوشطٌٖٖج

  ،ترّخّنّل اهخؼبًّ اإلشرائٖوٕ 0993، إخفبكٖج أّشوّ، اهيودق اهذبهداهشوطج اهّطٌٖج اهفوشطٌٖٖج ،
 .اهفوشطٌٖٕ فٕ اهترايج اإلكخصبدٖج ّاهخٌيٖج –

  شّق اهيبل اهفوشطٌٖٕ، يجوج شّق اهيبل اهفوشطٌٖٕ، يجوج اكخصبدٖج يخخصصج خصدرُب شّق
: يخبح ػوٓ االٌخرٌح ػوٓ اهيّكغ، (03)اهؼدد ، (6000)ٌٖبٖر ، فوشطًٖ هألّراق اهيبهٖج

www.pex.ps. 

 شزكت االحصاالث الخلويت الفلسطينيت جوال، اإلجزاءاث الذاخليت إلدارة الموارد البشزيت. 

  ،ٌّٔ(.ى0999)ضرنج اإلخصبالح اهفوشطٌٖٖج، اهخلرٖر اهش 

 ،(.ى6000)اهخلرٖر اهشٌّٔ،  ضرنج اإلخصبالح اهفوشطٌٖٖج 

  ،األٌظيج (06)ٌضرث إصدرا أشِى ّفلًب هلبًٌّ األّراق اهيبهٖج ركى ضرنج يّتبٖل اهّطٌٖج ،
 .6000فوشطًٖ، ، ّاهخؼوٖيبح اهصبدرث تيلخضبٍ

  ،ٌّٔ(.ى6005)يجيّػج اإلخصبالح اهفوشطٌٖٖج، اهخلرٖر اهش 

  ،ٌّٔ(.ى6000)يجيّػج اإلخصبالح اهفوشطٌٖٖج، اهخلرٖر اهش 

  ،مخاح على ، 6000وسارة اإلحصاالث وحكنولوجيا المعلوماث ، نبذه عن قطاع اإلحصاالث

 .www.mtit.gov.psاإلنخزنج على الموقع 

http://www.itu.int/
http://www.pex.ps/
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 (1)همحق ركن 
 االشختٓبو فْ صَرخً األَلٓج

 

 غزث –ـبهؼج اإلشالهٓج لجا
 ـبدث الدراشبح الؼمٓبػهــ

 ــــبرثـــج الخجكمٓـ
 كشــن إدارث األػهــبل

 
 

 

 

 

 

 انزيٍالث انكرًٌاث،،

 انزيالء انكراو،،

 
 اهشالى ؽوٖنى ّرضيج اهلل ّترنبخَ،،

 
رأس "ؤخّسَ اهٖنى تفبئق االضخراى ّاهخلدٖر، راسًٖب ضشً خؾبٌّنى إلٌسبش ُذٍ اهدراشج اهخٕ خخؾوق تبهخؾرف ؽوٓ 

 "جَال –فْ خحلٓق الهٓزث الخىبفشٓج لشركج االخصبالح الخمَٓج الفمشطٓىٓج  َدَري الهبل الفكرّ
 

 اهدؽى يٌنى آيل  .تغزث اإلشاليٖج اهسبيؾج يً األؽيبل ادارث فٕ اهيبسشخٖر درسج ؽوٓ هوضضّل نيخعوة ّذهم
يؼ اهؾوى تإً اهيؾوّيبح اهخٕ شٌضضل  اهٌٖب، ّاؽبدخِب اإلشختبٌج خؾتئج اشخنيبل فٕ اهيشبرنج خالل يً ّاهخؾبًّ

 .فلع، ّشّف خضغٓ تبهشرٖج اهخبيج ؽوِٖب ُٕ هغرط اهتضد اهؾويٕ
 

 
 فبئق االحخران َالخلدٓر تلتَل َخفضمَا

 
 
 
 

 التبحد       
 هصطفِ رجة ػمْ شؼتبو       
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 :انبٍاناث انشخصٍت وانىظٍفٍت: أولا 

 

 

 :فً انًربع انًناصب( )ضع اشارة 

 

 

 :انجنش .1

 أًثى  ذكر 

 

 

 :انعًر .2
 ضٌت 03أقل هي   – 03هي   ضٌت 03أقل هي   – 12

 

 فأكثر ضٌت 03  ضٌت 03أقل هي  – 03

 

 :انًؤهم انعهًً .3

 

 "بعد الثبًويتضٌتيي "دبلوم هتوضط 

 

 دكتوراٍ/دراضبث عليب هبجطتير   بكبلوريوش

 

 

 :انخبرة فً انىظٍفت انحانٍت .4

 

 ضٌواث 6أقل هي   – 0هي        ضٌواث 0أقل هي 

 

 فأكثر واثضٌ 23      ضٌواث 23أقل هي  – 6هي 

 

 :انًضًى انىظٍفً .5

 

 رئيص قطن  هدير دائرة   هدير إدارة

 

 هدير هعرض

    

 

      :انىظٍفت انحانٍت فً انشركت يجال  .6

 

 التطويق           الشئوى اإلداريت                        الوبليت           

 

 الوشتريبث           الووارد البشريت                             الوبيعبث   

    

 الفٌيت                                اللوازم والوطتودعبث         العٌبيت ببلسببئي
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 :خركز دراشج رأس الهبل الفكرّ ػمِ ذالد جَاىة: هالحظج
 .اهخؾرف ؽوٓ اهيؾرفج ّاهختراح ّاهيِبراح اإلتداؽٖج هدْ اهؾبيوًٖ .2

 .ّاهترايز ّتٖئج اهؾيل فٕ اهيئششج ؽوٓ خضلٖق اإلتداػاهخؾرف ؽوٓ يدْ يالئيج األٌغيج ّاهشٖبشبح  .1

 .كدرث اهيئششج ؽوٓ االضخفبغ تؾالكبح كّٖج يؼ زتبئٌِب ّيّردِٖب .0
 

 

 :حقٍٍى أبعاد رأس انًال انفكري: ثانٍاا 

 

دل عهى انًىافقت ( 11)ٌرجى وضع انذرجت انًناصبت نكم فقرة ين انفقراث انخانٍت، حٍث كهًا اقخربج انذرجت ين 

 .انٍت عهى يا ورد وانعكش صحٍحانع

 

 رأس انًال انبشري: انبعذ األول

 الدرجج الفلرث الركن
1 – 11 

 :الهؼرفج
  .يّغفٕ اهشرنج يؾرفج تبهيِبرح ّاهيؾبرف اهالزيج ألداء يِبيِى تإفظل ّسَٖخّفر هدْ  .2
  .فٕ اهيؾرفج يً خالل يب ٖلديَ اهيّغفًّ اهلدايٓ يً ختراح الزيج هويّغفًٖ اهسدد اهيّغفًّٖخشبرم  .1
  .تبهشنل اهيعوّة د ؽً اهيؾرفج اهالزيج ألداء يِبيِىتبهضبسج هوتض ٖشؾر اهيّغفًّال  .0
  .ٖيخوم يّغفّ اهشرنج اهيؾرفج اهخبيج ّاهيضدذج تبشخيرار ؽً اهخديبح اهخٕ خلديِب اهشرنج .0

 :الخترث الؼهمٓج
  .ٖيخوم اهيّغفًّ فٕ اهشرنج خترث ؽبهٖج فٕ يسبل ؤؽيبهِى اهيخضضج هِى .0
  .ّتشنل ذبتحٖئدٔ اهيّغفًّ فٕ اهشرنج يِبيِى تإفظل يب ٖنًّ  .6
  .اهيؾبرف ّاهختراح اهالزيج ألداء اهؾيل تنفبءث اهيّغفًٖ اهذًٖ ٖيخونًّخيخوم اهشرنج ؽدد نبف يً  .7

 :االتخكبر
  .ٖخضيس اهيّغفًّ هعرش ّاتداء آرائِى فٕ اهيٌبكشبح اهسيبؽٖج ّاالسخيبؽبح .9

  .خشؾٓ اهشرنج اهٓ خضفٖز اهؾبيوًٖ ؽوٓ اهخعّٖر ّاهخغٖٖر تشنل يشخير .23
  .خيٖل اإلدارث اهؾوٖب اهٓ األشوّة اهاليرنزٔ فٕ اإلدارث ّخؾزز يتدؤ خفّٖط اهشوعج هويشخّٖبح اإلدارٖج األكل .22
  .خؾيل اهشرنج ؽوٓ خؾزٖز اهسِّد هالضخفبغ تبهؾبيوًٖ ذّٔ اهلدراح اإلتداؽٖج اهيخيٖزث .21
  .يخضفزًّ ّيوخزيًّ تبهيشبرنج فٕ األفنبر اهسدٖدث هوخديبح اهخٕ خلديِب اهشرنج اهيّغفًّ .20

 :الهٍبراح َاللدراح
  .ٖخعوتَ ؤداء يِبيِى تإفظل ّسَسدارث ّيئُالح اهيّغفًٖ فٕ اهشرنج خضل اهٓ اهيشخّْ اهذٔ  .20
  .خرنز اإلدارث اهؾوٖب ؽوٓ اهخعّٖر ّاهخؾوٖى اهيشخير نإشبس النخشبة اهيِبراح اهؾيوٖج اهيخٌّؽج .20
  .ال ٖخنرر ّكّػ اهيّغفًٖ فٕ ٌفس األخعبء ؽٌد ؤداء يِبيِى .26

  :فرق الؼهل
خشسؼ اهشرنج ؤشبهٖة اهؾيل اهسيبؽٕ ّخنرٖس رّش اهفرٖق ّخّفٖر اهيٌبط اهيشبٌد هخٌيٖج اإلخضبالح اإلٖسبتٖج ّاهخّاضلل   .29

 . تًٖ شرائص اهؾبيوًٖ اهيخخوفج
 

  .خضضل اهشرنج ؽوٓ ؤفظل اهيخرسبح يً يّغفِٖب ؽٌديب ٖخؾبًٌّّ يؾًب نفرٖق ؽيل .11
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 :رأس انًال انهٍكهً: انبعذ انثانً

 الدرجج الفلــرث الركن
1 -11 

 :أىظهج الهؼمَهبح َكَاػد التٓبىبح
  .خشخخدى اهشرنج كّاؽد تٖبٌبح يخنبيوج ّيخبضج هوّضداح ّاهدّائر اهيخخوفج فٕ اهشرنج 10
  .فٕ اهشرنج تخعّرُب ّيّانتخِب هنل يب ُّ سدٖد فٕ يسبل االخخضبص ّكّاؽد اهتٖبٌبح خيخبز ٌغى اهيؾوّيبح .10
  .خؾيل اهشرنج ؽوٓ خضدٖد ّخعّٖر ٌغى اهيؾوّيبح ّكّاؽد اهتٖبٌبح تضفج يشخيرث .16

 :الؼهمٓبح اإلدارٓج
  .خضرص اهشرنج ؽوٓ اهخعّٖر اهيشخير هوؾيوٖبح اإلدارٖج فِٖب تشنل ٖضلق األداء اهيخيٖز .17
االشخفبدث يً اهيلبرٌج ّادخبل اهخضشٌٖبح خلّى اهشرنج تيلبرٌج ؤداء ؽيوٖبخِب يؼ ؽيوٖبح ييبذوج فٕ يئششبح ؤخرْ تِدف  .18

 .اهٓ ؽيوٖبح اهيٌغيج فٕ عرٖلج ؤداء اهؾيل
 

  .خلّى اهشرنج تيراسؾج ّخضوٖل ؽيوٖبخِب اإلدارٖج ّاهؾيل ؽوٓ خعّٖرُب تبشخيرار هوخلوٖل يً األخعبء فٕ اهؾيل .19
  :الشٓبشبح َاالجراءاح

  .يؾرفج سدٖدث تضفج يشخيرث شٖبشبح ّاسراءاح اهؾيل فٕ اهشرنج خظيً خوق .02
  .ٖخى ّظؼ اهشٖبشبح اهالزيج داخل اهشرنج هخشِٖل اهؾيوٖبح ّخٌفٖذُب تنفبءث ّفبؽوٖج .01
  .خشؾٓ اهشرنج ٌضّ اشخلعبة اهيّارد اهتشرٖج ذاح اهيِبراح اهخلٌٖج ّاهلدراح اإلتداؽٖج .00
  .كدراخِب اهخٌبفشٖج خظؼ اهشرنج شٖبشبخِب فٕ يسبالح اهؾيل اهيخخوفج تيب ٖؾزز .00
  .خؾخيد اهشرنج ؽوٓ يؾبٖٖر يضددث هألداء ّخخبتؼ يؾبهسج اإلخخالف تًٖ األداء اهفؾوٕ ّاهيؾبٖٖر اهيّظّؽج .00
  .خّذق اهشرنج شٖبشبخِب ّاسراءاح اهؾيل اهالزيج هخٌفٖذ اهيِبى فٕ نخٖتبح خبضج تنل دائرث .06

 :التراهج
  .اهنبفٖج اهيخضضج هخدرٖة ّخعّٖر يِبراح ّنفبءاح اهؾبيوًٖ فِٖبخّفر اهشرنج اهيّازٌج  .07
  .اهخٕ خؾزز اإلتداػ ّاهخيٖز هدْ اهيّغفًٖ يً اهترايزاهضّافز ّاهينبفأح ّغٖرُب خّفر اهشرنج ٌغى  .08
  .هويّغفًٖ يً خالل ترايز اهخؾوٖى ّاهخدرٖة اهخٕ خلديِب هويّغفًٖ خشسؼ اهشرنج اهخعّر اهؾويٕ ّاهذلبفٕ .09
  .خلّى اهشرنج تخٌفٖذ ترايز اهخدرٖة اهالزيج ؽوٓ اشخخداى اهخنٌّهّسٖب اهضدٖذج ّاهخؾبيل يؾِب .01
  .خنرس اهشرنج نذٖرًا يً اهّكح ّاهسِد يً ؤسل خعّٖر ّخضدٖد يؾرفج ّيِبرث اهيّغفًٖ .00

 :الخىظٓهْالٍٓكل 
  .خخعّر اهشرنج ّخؾٖد خٌغٖى ٌفشِب تشنل يشخير تيب ٖخٌبشة يؼ اهتٖئج اهخٌبفشٖج اهيضٖعج .00
  .خشؾٓ اهشرنج اهٓ ختٌٕ ُٖنل خٌغٖيٕ يرً، ٖزّد اهيّغفًٖ تبهخشِٖالح اهالزيج ألداء يِبيِى تشنل يخيٖز .00
  .يؼ اهتٖئج اهخٌبفشٖج اهيضٖعجخعّر اهشرنج ُٖنوِب اهخٌغٖيٕ تشنل يشخير تيب ٖخٌبشة  .06
  .اهِٖنل اهخٌغٖيٕ هوشرنج ٖظيً خدفق ّشرٖبً اهيؾرفج اهالزيج هسيٖؼ اهيشخّٖبح اإلدارٖج فٕ اهشرنج .07

 
 :رأس هبل الؼالكبح: التؼد الذبلد

 الدرجج الفلرث الركن
1 - 11 

 :الؼالكج هغ الزتبئو
09.   .اهيخٌّؽج ّاهيخغٖرث اهزتبئًخلّى اهشرنج تدراشبح اشخعالؽٖج يشخيرث هوخؾرف ؽوٓ اضخٖبسبح ّرغتج  

  .ؤشؾر ؤً يؾغى اهزتبئً يّاهًّ هوشرنج ّراظًّ ؽٌِب تضفج ؽبيج 
03.   .اهؾبدًٖٖ اهزتبئًُب اهدائيًٖ يزاٖب اظبفٖج خيٖزُى ؽً ءخيٌص اهشرنج ؽيال 
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02.   .يٌبشتج هخلدٖى خديج يب تؾد اهتٖؼ تشنل يخيٖز هوزتبئًخخضص اهشرنج يّازٌج  
01.   .اهٓ ضد نتٖر اهّكح اهالزى هضل يشبنل اهزتبئً خشؾٓ اهشرنج اهٓ خخفٖط 
00.   .يرانز خلدٖى اهخديبح اهخبتؾج هوشرنج سيٖؼ يضبفغبح اهظفج اهغرتٖج ّكعبػ غزث خغعٕ  
00.   .ؤّ اهغبء اهخديبح اهيعوّتج اهنخرًٌّٖبخّفر اهشرنج هزتبئٌِب اينبٌٖج عوة ؤّخفؾٖل  

 :الؼالكج هغ الهَردٓو
00.   .هخديبخِب كٌّاح خّزٖؼ يخٌّؽجخيخوم اهشرنج  
06.   .خنرس اهشرنج ّكخًب نتٖرًا الخخٖبر اهيّردًٖ 
07.   .ؽوٓ ؽالكبح عّٖوج اهيدْ يؼ اهيّردًٖ خلّى اهشرنج تخٌفٖذ ؽدد يً اهفؾبهٖبح تِدف اهيضبفغج 
08.   .ّخسدد تشنل يشخير هدْ اهشرنج تٖبٌبح نبيوج ٌشتًٖب ضّل اهيّردًٖ 
09.   .خيٖل اهشرنج اهٓ ٌلل يشئّهٖج خٌفٖذ اهّغبئف اهذبٌّٖج هدِٖب اهٓ يسيّؽج يً اهيّردًٖ اهيخخضضًٖ 

 :الخحبلفبح االشخراخٓجٓج
63.   .اهيئششبح األخرٌْشتج ؽبهٖج يً ؤؽيبل اهشرنج خؾخيد ؽوٓ اهخضبهفبح اإلشخراخٖسٖج يؼ  
62. ّؽيل اهيلبرٌبح اهالزيج يؼ  دّرٔ هوتٖئج اهخٌبفشٖج هوخؾرف ؽوٓ اهخديبح اهخٕ ٖلديِب اهيٌبفشًّ تؾيل يشصاهشرنج  خلّى 

 .اهخديبح اهيشبتِج هِب فٕ اهشرنج تِدف ادخبل اهخضشٌٖبح اهالزيج ؽوٓ خوم اهخديبح
 

60. .اإلشخراخٖسٖج يً خالل اهخضبهفبحاهشرنج كبدرث ؽوٓ اهخؾوى ّاظبفج كٖيج هِب     
 

 

 

 :هشخَُ الهٓزث الخىبفشٓج: ذبلذًب

 الفلرث الركن
 الدرجج

1 - 11 
 :الجَدث الهخفَكج

  .ٖلدى يّغفّ اهشرنج اهخديبح تبهشنل اهيعوّة .2
1.   .اهيلديجخخضص اهشرنج ّضدث خبضج هوخّاضل اهفردٔ يؼ اهيشخرنًٖ ّاهخؾرف ؽوٓ آرائِى تخضّص سّدث اهخديبح  
0.   .ٌٖسز يّغفّ اهشرنج اهخديبح هوزتبئً تشرؽج ّفٕ اهّكح اهيضدد 
0.   .ٖؾعٕ يّغفّ اهشرنج اُخيبيًب فردًٖب تبهزتبئً ّٖخؾبيوًّ يؼ يشبنوِى تؾٌبٖج فبئلج 
0.   .خخيخؼ يرانز خلدٖى اهخديبح تيغِر سذاة ّ تتٖئج يرٖضج هوزتبئً 
6.   . خّفر اهشرنج يرانز خلدٖى خديبح يٌخشرث فٕ سيٖؼ يدً اهيضبفغبح فٕ اهظفج اهغرتٖج ّكعبػ غزث 
7.   .خشؾٓ اهشرنج تشنل سبد هخعتٖق ؤٌغيج االؽخيبد ّاهسّدث اهيضوٖج ّاهؾبهيٖج 
8.   .خِخى اهشرنج تخضدٖد يلبٖٖس سّدث اهخديبح اهيلديج هوزتبئً 
9.   .اهخبيج هإلسبتج ؽوٓ اشئوج اهزتبئًٖيخوم يّغفّ اهشرنج اهيؾرفج  

 :الكفبءث الهخفَكج
23.   .خشؾٓ اهشرنج تشنل دائى هخعتٖق اهخلٌٖبح اهضدٖذج تيب ٖشبؽد فٕ شرؽج اٌسبز اهؾيوٖبح فٕ اهشرنج 
22.   .ّاهينررثخلّى اهشرنج تيراسؾج ؤٌشعج ّؽيوٖبح ّضداخِب اهيخخوفج ّخؾيل ؽوٓ اهغبء األٌشعج ّاهؾيوٖبح غٖر اهظرّرٖج  
21.   .خشِى ٌغى اهيؾوّيبح االدارٖج فٕ اهشرنج فٕ زٖبدث اهخٌشٖق ّاهخنبيل تًٖ اهّضداح اإلدارٖج فٕ خٌفٖذ اهؾيوٖبح 
20.   .خشؾٓ اهشرنج اهٓ ختٌٓ نل اهعرق ّاألشبهٖة ّاالشخراخٖسٖبح اهنفٖوج تخعّٖر نفبءث اهؾيوٖبح فِٖب 
20.   .اهشرنج فٕ خفط خنبهٖف اهؾيوٖبح ّاهخديبحخشِى ٌغى اهيؾوّيبح اهيشخخديج فٕ  
20.   .ٖخظيً ٌعبق اهركبتج اهداخوٖج فٕ اهشرنج فضص ّخلٖٖى نفبءث ّفبؽوٖج اهؾيوٖبح 
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 :اإلتداع الهخفَق
26.   .ٖلديِب اهيّغفًّ هيّاسِج يشنالح اهؾيل اهخٕ تخنبرٖجخختٌٓ اهشرنج ادخبل ّخسرٖة األفنبراال 
27.   .خٌغٖيٖج خشبؽد ؽوٓ خإيًٖ فرص اإلتداػ ّاهيتبدرثخخيخؼ اهشرنج تذلبفج  
28.   .خِخى اهشرنج تخعّٖر خشنٖوج اهخديبح اهيلديج هوزتبئً تيب ٖخٌبشة يؼ يب ٖلديَ اهيٌبفشًّ 
29.   .خشبؽد خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح اهيشخخديج فٕ اهشرنج ؽوٓ شرؽج خعّٖر ّخٌّٖؼ اهخديبح اهيلديج هوزتبئً 
13. تخضدٖد خلٌٖبخِب ّؤسِزث شتنج االخضبل اهخؤّ  تبشخيرار هخخّانة يؼ اهخديبح اهسدٖدث فٕ يسبل االخضبالح خلّى اهشرنج  

 .اهخوّٖج
 

 :االشخجبتج الهخفَكج
12.   .خخبتؼ اهشرنج ّخخخذ اإلسراءاح اهشرٖؾج ٌضّ يالضغج اهخغٖراح اهيشخيرث فٕ رغتبح ّضبسبح اهزتبئً 
11.   .ّرغتبح اهزتبئً ّخؾيل ؽوٓ ٌلوِب ّخسشٖدُب تخديبح يخعّرث ّيخيٖزث خضبنٕ خّكؾبخِىخرنز اهشرنج ؽوٓ ضبسبح  
10.   .خؾيل اهشرنج ؽوٓ فخص اهيسبل ؤيبى اهزتبئً تبالخضبل يؾِب ّاهيشبرنج فٕ خضدٖد اهخديبح اهيٌبشتج الضخٖبسبخِى 
10.   .اهشرنج اُخيبيًب نتٖرًا تتضّد اهخشّٖق تغرط اهخؾرف ؽوٓ اهرغتبح غٖر اهيشتؾج هوزتبئً خّهٕ 
10.   .خِخى اهشرنج تأراء اهزتبئً ّيلخرضبخِى ّخفظٖالخِى فٕ خلدٖى خديبح سدٖدث ّاسراء خضشٌٖبح ؽوٓ اهخديبح اهيلديج 

 

 انخهى
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 (2)همحق ركن 
 اشختٓبوكخبة خحكٓن 

 

 

 

 

 
 

 غزث –ـبهؼج اإلشالهٓج لجا
 ـبدث الدراشبح الؼمٓبػهــ

 ــــبرثـــج الخجكمٓـ
 كشــن إدارث األػهــبل

 

 

 
 طمة خحكٓن اشختٓبو

 
 الهحخرن    ...................................... /الدكخَر

 
 الشالن ػمٓكن َرحهج اهلل َتركبخً،،

 
ٖشرفٌٕ ؤً ؤظؼ تًٖ ٖدٖم ُذا االشختٖبً نإداٍ هسيؼ اهتٖبٌبح اهيخؾولج تبهسزء اهخعتٖلٕ هدراشخٕ اشخنيباًل هيخعوتبح 

رأس الهبل الفكرّ َدَري فْ خحلٓق الهٓزث الخىبفشٓج "ٌٖل درسج اهيبسشخٖر فٕ ادارث الؽيبل، ُّٕ تؾٌّاً 
تج فٕ األشخبذ اهدنخّر يبسد اهفرا ضفغَ اهلل، ّرغ ، تبشراف"جَال –لشركج االخصبالح الخمَٓج الفمشطٓىٓج 

اإلشخفبدث يً ؽوينى اهّفٖر ّخترخنى اهنتٖرث ؤرسّ اهخنرى تبفبدخٕ ؽً يدْ يالئيج األتؾبد ّاهفلراح اهّاردث فٕ 
ؾدٖل هوفلراح اهيٌبشتج ّاسراء اهخؾدٖل ؽوٓ اهفلراح اهخٕ خضخبر اهٓ خ(  ) االشختٖبً اهيرفق ّذهم تّظؼ اشبرٍ 

ؾترث ّيالئيج هالسبتج ؽوٓ اهفرظٖبح ؤدٌبٍ، ؽويًب تبً ُذا االشختٖبً تضّرث يؤّ اكخراش يب خرٌَّ يٌبشتًب هٖخرر 
 .درسج هلٖبس درسج اهيّافلج ؽوٓ فلراح االشختٖبً( 23 - 2)اهتبضد كد اشخخدى يلٖبس 

 
 :خخوخص يشنوج اهدراشج فٕ اهشئال اهرئٖس اهخبهٕ

 
 "جَال؟ –رّ فْ خحلٓق الهٓزث الخىبفشٓج لشركج االخصبالح الخمَٓج الفمشطٓىٓج هب ٌَ دَر رأس الهبل الفك" 
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 :فٍْ كبلخبلْ فرضٓبح الدراشجأهب 
 

 : الفرضٓج األَلِ
خّسد ؽالكج ذاح دالهج اضضبئٖج تًٖ يدْ خّفر يخعوتبح رؤس اهيبل   اهفنرٔ ّ خضلٖق اهيٖلزث اهخٌبفشلٖج ؽٌلد    

 .α=3.30يشخّْ دالهج 
 

 :الفرضٓبح الخبلٓجَٓخفرع هىٍب 
    خّسد ؽالكج ذاح دالهج اضضبئٖج تًٖ يدْ خّفر يخعوتبح رؤس اهيبل اهتشرٔ ّخضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشلٖج ؽٌلد

 .α=3.30يشخّْ دالهج 

    خّسد ؽالكج ذاح دالهج اضضبئٖج تًٖ يدْ خّفر يخعوتبح رؤس اهيبل اهِٖنوٕ ّخضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشلٖج ؽٌلد
 .α=3.30يشخّْ دالهج 

  ؽالكج ذاح دالهج اضضبئٖج تًٖ يدْ خّفر يخعوتبح رؤس يبل اهؾالكبح ّخضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشلٖج ؽٌلد   خّسد
 .α=3.30يشخّْ دالهج 

 
 :الفرضٓج الذبىٓج

ٌُبم خفبّح فٕ دّر ينٌّبح رؤس اهيبل اهفنرٔ فٕ اهخإذٖر ؽوٓ اهيٖزث اهخٌبفشٖج هشرنج سّال ؽٌد يشخّْ دالهج 
3.30=α  ٌ يّذر اٌضدار يخؾددّذهم يً خالل تٌبء. 

 
 :الفرضٓج الذبلذج

ضّل يشخّْ خّفر يخعوتبح رؤس اهيلبل اهفنلرٔ    α=3.30خّسد فرّق ذاح دالهج اضضبئٖج ؽٌد يشخّْ اهدالهج 
يلدث   –اهيئُل اهؾويٕ  –اهؾير  –اهسٌس )ّخضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج خؾزْ هوشيبح اهشخضٖج ّاهّغٖفٖج هويتضّذًٖ 

 (.اهؾيل فٕ اهشرنج يسبل –اهيشيٓ اهّغٖفٕ  –اهّغٖفج اهضبهٖجاهؾيل فٕ 
 
 

 َخفضمَ تلتَل فبئق االحخران َالخلدٓر
 
 

       
 التبحد       

 هصطفِ رجة ػمْ شؼتبو                   
 

 .هرفق االضتبيبى
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 (3)همحق ركن 
 

 كبئهج تأشهبء هحكهْ االشختٓبو
 اللشن الجبهؼج االشن ن
 ادارث األؽيبل االشاليٖجاهسبيؾج  رشدٔ ّادٔ. د 2
 ادارث األؽيبل اهسبيؾج االشاليٖج ّٖشف تضر. د 1
 ادارث األؽيبل اهسبيؾج االشاليٖج شبيٕ ؤتّ اهرّس. د 0
 ادارث األؽيبل اهسبيؾج االشاليٖج ؤنرى شيّر. د 0
 ادارث األؽيبل اهسبيؾج االشاليٖج ّشٖى اهِبتٖل. د 0
 اإلكخضبد ّاهؾوّى اهشٖبشٖج اهسبيؾج االشاليٖج شيٖر ضبفٕ. د 6
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 (4)همحق ركن 
 االشختٓبو فْ صَرخً الىٍبئٓج

 غزث –ـبهؼج اإلشالهٓج لجا
 ـبدث الدراشبح الؼمٓبػهــ

 ــــبرثـــج الخجكمٓـ
 كشــن إدارث األػهــبل

 
 

 

 

 

 

 انزيٍالث انكرًٌاث،،

 انزيالء انكراو،،

 
 اهشالى ؽوٖنى ّرضيج اهلل ّترنبخَ،،

 
رأس "ؤخّسَ اهٖنى تفبئق االضخراى ّاهخلدٖر، راسًٖب ضشً خؾبٌّنى إلٌسبش ُذٍ اهدراشج اهخٕ خخؾوق تبهخؾرف ؽوٓ 

 "جَال –فْ خحلٓق الهٓزث الخىبفشٓج لشركج االخصبالح الخمَٓج الفمشطٓىٓج  َدَري الهبل الفكرّ
 

 اهدؽى يٌنى آيل  .تغزث اإلشاليٖج اهسبيؾج يً األؽيبل ادارث فٕ اهيبسشخٖر درسج ؽوٓ هوضضّل نيخعوة ّذهم
يؼ اهؾوى تإً اهيؾوّيبح اهخٕ شٌضضل  اهٌٖب، ّاؽبدخِب اإلشختبٌج خؾتئج اشخنيبل فٕ اهيشبرنج خالل يً ّاهخؾبًّ

 .فلع، ّشّف خضغٓ تبهشرٖج اهخبيج ؽوِٖب ُٕ هغرط اهتضد اهؾويٕ
 

 
 فبئق االحخران َالخلدٓر تلتَل َخفضمَا

 
 

 
 
 

 التبحد       
 هصطفِ رجة ػمْ شؼتبو       
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 :انبٍاناث انشخصٍت وانىظٍفٍت: أولا 

 

 

 :فً انًربع انًناصب( )ضع اشارة 

 

 

 :انجنش .7

 أًثى  ذكر 

 

 

 :انعًر .8
 ضٌت 03أقل هي   – 03هي   ضٌت 03أقل هي   – 12

 

 فأكثر ضٌت 03  ضٌت 03أقل هي  – 03

 

 :انًؤهم انعهًً .9

 

 "الثبًويت ضٌتيي بعد"دبلوم هتوضط 

 

 دكتوراٍ/دراضبث عليب هبجطتير   بكبلوريوش

 

 

 :انخبرة فً انىظٍفت انحانٍت .11

 

 ضٌواث 6أقل هي   – 0هي        ضٌواث 0أقل هي 

 

 فأكثر واثضٌ 23      ضٌواث 23أقل هي  – 6هي 

 

 :انًضًى انىظٍفً .11

 

 رئيص قطن  هدير دائرة   هدير إدارة

 

 هدير هعرض

    

 

      :انىظٍفت انحانٍت فً انشركتيجال   .12

 

 التطويق           الشئوى اإلداريت                        الوبليت           

 

 الوشتريبث           الووارد البشريت                             الوبيعبث   

    

 الفٌيت                                اللوازم والوطتودعبث         العٌبيت ببلسببئي
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 :خركز دراشج رأس الهبل الفكرّ ػمِ ذالد جَاىة: هالحظج
 .اهخؾرف ؽوٓ اهيؾرفج ّاهختراح ّاهيِبراح اإلتداؽٖج هدْ اهؾبيوًٖ .0

 .ّاهترايز ّتٖئج اهؾيل فٕ اهيئششج ؽوٓ خضلٖق اإلتداػاهخؾرف ؽوٓ يدْ يالئيج األٌغيج ّاهشٖبشبح  .0

 .كدرث اهيئششج ؽوٓ االضخفبغ تؾالكبح كّٖج يؼ زتبئٌِب ّيّردِٖب .6
 

 :حقٍٍى أبعاد رأس انًال انفكري: ثانٍاا 

 

دل عهى انًىافقت ( 11)ٌرجى وضع انذرجت انًناصبت نكم فقرة ين انفقراث انخانٍت، حٍث كهًا اقخربج انذرجت ين 

 .انعانٍت عهى يا ورد وانعكش صحٍح

 

 رأس انًال انبشري: انبعذ األول

 الدرجج الفلرث الركن
1 – 11 

 :الهؼرفج
  .اهالزيج ألداء يِبيِى تإفظل ّسَ يّغفٕ اهشرنج اهيؾرفجٖخّفر هدْ  .2
  .فٕ اهيؾرفج يً خالل يب ٖلديَ اهيّغفًّ اهلدايٓ يً ختراح الزيج هويّغفًٖ اهسدد اهيّغفًّٖخشبرم  .1
  .تبهشنل اهيعوّة د ؽً اهيؾرفج اهالزيج ألداء يِبيِىتبهضبسج هوتض ٖشؾر اهيّغفًّال  .0
  .ٖيخوم يّغفّ اهشرنج اهيؾرفج اهخبيج ّاهيضدذج تبشخيرار ؽً اهخديبح اهخٕ خلديِب اهشرنج .0

 :الخترث الؼهمٓج
  .ٖيخوم اهيّغفًّ فٕ اهشرنج خترث ؽبهٖج فٕ يسبل ؤؽيبهِى اهيخضضج هِى .0
  .ٖئدٔ اهيّغفًّ فٕ اهشرنج يِبيِى تإفظل يب ٖنًّ ّتشنل ٖخّافق يؼ ختراخِى .6
  .اهؾيلخشِى اهخترث اهؾيوٖج اهخٕ ٖيخونِب اهيّغفًّ فٕ خلدٖى ضوّل يخيٖزث  هويشنالح اهخٕ خّاسِِى فٕ  .7
  .اهالزيج ألداء اهؾيل تنفبءث ّفبؽوٖج اهؾيوٖج اهختراح اهيّغفًٖ اهذًٖ ٖيخونًّخيخوم اهشرنج ؽدد نبف يً  .8

 :االتخكبر
  .ٖخيخؼ يّغفّ اهشرنج تبهلدرث ؽوٓ خّهٖد األفنبر ّ خلدٖى اهضوّل اهشرٖؾج هيّاسِج يشبنل اهؾيل .9

  .ّهدِٖى اهلدرث ؽوٓ خلدٖى ؤفنبر سدٖدث ألشبهٖة اهؾيلٌٖسز اهيّغفًّ ؤؽيبهِى تشنل يخسدد  .23
  .ٖخّفر هدْ اهؾبيوًٖ فٕ اهشرنج اهلدرث ؽوٓ اإلتداػ ّخعّٖر اهؾيل .22
  .ٖيخوم اهيّغفًّ فٕ اهشرنج اهشسبؽج اهنبفٖج هولٖبى تإؽيبل اتخنبرٖج .21
  .يخضفزًّ ّيوخزيًّ تبهيشبرنج فٕ األفنبر اهسدٖدث هوخديبح اهخٕ خلديِب اهشرنج اهيّغفًّ .20

 :الهٍبراح َاللدراح
  .اهشرنج اهيِبراح اهالزيج ألداء يِبيِى تإفظل ّسَ ٖخّفر هدْ يّغفٕ .20
  .فٕ اهخؾبيل يؼ اهضبالح اهعبرئج فٕ اهؾيل لدراح اتداؽٖج يخيٖزثٖيخبز اهيّغفًّ ت .20
  .ٖيخوم يّغفّ اهشرنج كدرث ؽوٓ اهخنٖف يؼ ظغّع اهؾيل اهّٖيٖج .26
  .ٖخّفر هدْ يّغفٕ اهشرنج اهلدرث ؽوٓ خضيل يشئّهٖبح ؤنتر فٕ اهؾيل .27
  .ٖضرص اهيّغفًّ ؽوٓ خٌفٖذ ّاٌسبز األؽيبل تعرٖلج ضضٖضج .28

  :فرق الؼهل
  . ٖخى اٌسبز األؽيبل فٕ اهشرنج تشنل سيبؽٕ .29
  .يشبرنج سيبؽٖج فٕ ضل اهيشنالح ّاهخؾبيل يؼ كظبٖب اهؾيل خّسد .13
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  .خخّفر رّش اهخؾبًّ تًٖ يّغفٕ اهدّائر ّاألكشبى اهيخخوفج فٕ اهشرنج .12
  .خضضل اهشرنج ؽوٓ ؤفظل اهيخرسبح يً يّغفِٖب ؽٌديب ٖخؾبًٌّّ يؾًب نفرٖق ؽيل .11

 :رأس انًال انهٍكهً: انبعذ انثانً

 الدرجج الفلــرث الركن
1 -11 

 :أىظهج الهؼمَهبح َكَاػد التٓبىبح
  .خشِى ٌغى اهيؾوّيبح تبهشرنج فٕ شرؽج اٌسبز اهؾيل تبهشنل اهيعوّة 10
  .تٖبٌبح يخنبيوج ّيخبضج هوّضداح ّاهدّائر اهيخخوفج فٕ اهشرنجاهكّاؽد  .10
  .فٕ اهشرنج تخعّرُب ّيّانتخِب هنل يب ُّ سدٖد فٕ يسبل االخخضبص ّكّاؽد اهتٖبٌبح خيخبز ٌغى اهيؾوّيبح .10
  .اهالزيج تنفبءث ّشرؽج يٌبشتج اهيشخخديج فٕ اهشرنج يخخذٔ اهلرار تبهيؾوّيبح اهيؾوّيبح خزّد ٌغى .16

 :الؼهمٓبح اإلدارٓج
  .فٕ اٌسبز األؽيبل تشنل ٖضلق األداء اهيخيٖزّٖسد خعّٖر يشخير هوؾيوٖبح اإلدارٖج فٕ اهشرنج  .17
  .ؽيوٖبح اهيٌغيج فٕ عرٖلج اداء األؽيبل ف خضشًٖييبذوج فٕ يئششبح ؤخرْ تِد بحيؼ ؽيوٖ اهؾيوٖبح اإلدارٖج ؤداء ٖخى يلبرٌج .18

  .ٖخى يراسؾج اهؾيوٖبح اإلدارٖج تشنل يشخير فٕ اهشرنج ّٖخى اهغبء األٌشعج ّاألؽيبل غٖر اهظرّرٖج .19
  .اهؾيوٖبح اإلدارٖج تبشخيرار هوخلوٖل يً األخعبء فٕ اهؾيلٖخى  خعّٖر  .03

  :الشٓبشبح َاالجراءاح
  .خظيً شٖبشبح ّاسراءاح اهؾيل فٕ اهشرنج خوق يؾرفج سدٖدث تضفج يشخيرث .02
  .خشِٖل اهؾيوٖبح ّخٌفٖذُب تنفبءث ّفبؽوٖجفٕ اهشرنج  خشِى شٖبشبح .01
  .اهتشرٖج ذاح اهيِبراح اهخلٌٖج ّاهلدراح اإلتداؽٖج خشؾٓ اهشرنج ٌضّ اشخلعبة اهيّارد .00
  .خؾخيد اهشرنج ؽوٓ شٖبشبح يضددث هألداء ّ خخبتؼ يؾبهسج االخخالف تًٖ األداء اهفؾوٕ ّاهيؾبٖٖر اهيّظّؽج  .00
  .خّذق اهشرنج شٖبشبخِب ّاسراءاح اهؾيل اهالزيج هخٌفٖذ اهيِبى فٕ نخٖتبح خبضج تنل دائرث .00
  .نإشبس النخشبة اهيِبراح اهؾيوٖج اهيخٌّؽج اهيّغفًٖخؾوٖى اإلدارث اهؾوٖب ؽوٓ خعّٖر ّ خرنز .06

 :التراهج
  .خّفر اهشرنج اهيّازٌج اهنبفٖج اهيخضضج هخدرٖة ّخعّٖر يِبراح ّنفبءاح اهؾبيوًٖ فِٖب .07
  .اهخٕ خؾزز اإلتداػ ّاهخيٖز هدْ اهيّغفًٖ يً اهترايزاهضّافز ّاهينبفأح ّغٖرُب خّفر اهشرنج ٌغى  .08
  .هويّغفًٖ يً خالل ترايز اهخؾوٖى ّاهخدرٖة اهخٕ خلديِب هويّغفًٖ خشسؼ اهشرنج اهخعّر اهؾويٕ .09
  .خشؾٓ اهشرنج اهٓ خضفٖز اهؾبيوًٖ ؽوٓ اهخعّٖر ّاهخسدٖد تشنل يشخير .03
  .االدارث ّخؾزز يتدؤ خفّٖط اهشوعج هويشخّٖبح االدارٖج األكلخيٖل اإلدارث اهؾوٖب اهٓ األشوّة اهاليرنزٔ فٕ  .02
  .خلّى اهشرنج تخٌفٖذ ترايز اهخدرٖة اهالزيج ؽوٓ اشخخداى اهخنٌّهّسٖب اهضدٖذج ّاهخؾبيل يؾِب .01
  .خنرس اهشرنج نذٖرًا يً اهّكح ّاهسِد يً ؤسل خعّٖر ّخضدٖد يؾرفج ّيِبرث اهيّغفًٖ .00

 :الٍٓكل الخىظٓهْ
  .ّٖفر اهِٖنل اهخٌغٖيٕ هوشرنج درسج نتٖرث يً اهّظّش فٕ عتٖؾج اهؾالكبح اهلبئيج تًٖ اهرئشبء ّاهيرئشًٖ .00
  .االخخضبضبح تًٖ اهّضداح اهخٌغٖيٖج اهيخخوفج فٕ اهشرنج غٖر يخداخوج .00
  .اهيضٖعجخعّر اهشرنج ُٖنوِب اهخٌغٖيٕ تشنل يشخير تيب ٖخٌبشة يؼ اهتٖئج اهخٌبفشٖج  .06
  .خختٌٓ اهشرنج ُٖنل خٌغٖيٕ يرً، ٖزّد اهيّغفًٖ تبهخشِٖالح اهالزيج ألداء يِبيِى تشنل يخيٖز .07

  .خدفق ّشرٖبً اهيؾرفج اهالزيج هسيٖؼ اهيشخّٖبح اإلدارٖج فٕ اهشرنج ٖظيً اهِٖنل اهخٌغٖيٕ هوشرنج .08
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 :رأس هبل الؼالكبح: التؼد الذبلد

 الدرجج الفلرث الركن
1 - 11 

 :الؼالكج هغ الزتبئو
09.   .اهيخٌّؽج ّاهيخغٖرث اهزتبئًخلّى اهشرنج تدراشبح اشخعالؽٖج يشخيرث هوخؾرف ؽوٓ اضخٖبسبح ّرغتج  
03.   .اهؾبدًٖٖ اهزتبئًُب اهدائيًٖ يزاٖب اظبفٖج خيٖزُى ؽً ءخيٌص اهشرنج ؽيال 
02.   .اهتٖؼ تشنل يخيٖز هوزتبئًخخضص اهشرنج يّازٌج يٌبشتج هخلدٖى خديج يب تؾد  
01.   .اهٓ ضد نتٖر اهّكح اهالزى هضل يشبنل اهزتبئً خشؾٓ اهشرنج اهٓ خخفٖط 
00.   .يرانز خلدٖى اهخديبح اهخبتؾج هوشرنج سيٖؼ يضبفغبح اهظفج اهغرتٖج ّكعبػ غزث خغعٕ  
00.   .اهنخرًٌّٖبخّفر اهشرنج هزتبئٌِب اينبٌٖج عوة ؤّخفؾٖل ؤّ اهغبء اهخديبح اهيعوّتج  

 :الؼالكج هغ الهَردٓو
00.   .هخديبخِب كٌّاح خّزٖؼ يخٌّؽجخيخوم اهشرنج  
06.   .خنرس اهشرنج ّكخًب نتٖرًا الخخٖبر اهيّردًٖ 
07.   .ؽوٓ ؽالكبح عّٖوج اهيدْ يؼ اهيّردًٖ خلّى اهشرنج تخٌفٖذ ؽدد يً اهفؾبهٖبح تِدف اهيضبفغج 
08.   .ّخسدد تشنل يشخير ٌشتًٖب ضّل اهيّردًٖهدْ اهشرنج تٖبٌبح نبيوج  
09.   .خيٖل اهشرنج اهٓ ٌلل يشئّهٖج خٌفٖذ اهّغبئف اهذبٌّٖج هدِٖب اهٓ يسيّؽج يً اهيّردًٖ اهيخخضضًٖ 

 :الخحبلفبح االشخراخٓجٓج
63.   .خلٖى اهشرنج يسيّؽج يً اهخضبهفبح االشخراخٖسٖج يؼ يئششبح ؤخرْ يً ؤسل اٌسبز ؤؽيبهِب 
62.   .دّرٔ هوتٖئج اهخٌبفشٖج هوخؾرف ؽوٓ اهخديبح اهخٕ ٖلديِب اهيٌبفشًّ تؾيل يشصاهشرنج  خلّى 
61. خلّى اهشرنج تؾيل اهيلبرٌبح تًٖ اهخديبح اهخٕ خلديِب هوزتبئً ّاهخديبح اهخٕ خلديِب اهشرنبح اهيٌبفشج تِدف ادخبل  

 .اهخضشٌٖبح اهالزيج ؽوٓ خديبخِب
 

60. .اإلشخراخٖسٖج اهخؾوى ّاظبفج كٖيج هِب يً خالل اهخضبهفبحاهشرنج كبدرث ؽوٓ     
 

 :هشخَُ الهٓزث الخىبفشٓج: ذبلذًب

 الدرجج الفلرث الركن
1 - 11 

 :الجَدث الهخفَكج
  .ٖلدى يّغفّ اهشرنج اهخديبح تبهشنل اهيعوّة .2
1.   .تخضّص سّدث اهخديبح اهيلديجخخضص اهشرنج ّضدث خبضج هوخّاضل اهفردٔ يؼ اهيشخرنًٖ ّاهخؾرف ؽوٓ آرائِى  
0.   .ٌٖسز يّغفّ اهشرنج اهخديبح هوزتبئً تشرؽج ّفٕ اهّكح اهيضدد 
0.   .ٖؾعٕ يّغفّ اهشرنج اُخيبيًب فردًٖب تبهزتبئً ّٖخؾبيوًّ يؼ يشبنوِى تؾٌبٖج فبئلج 
0.   .خخيخؼ يرانز خلدٖى اهخديبح تيغِر سذاة ّ تتٖئج يرٖضج هوزتبئً 
6.   . خّفر اهشرنج يرانز خلدٖى خديبح يٌخشرث فٕ سيٖؼ يدً اهيضبفغبح فٕ اهظفج اهغرتٖج ّكعبػ غزث 
7.   .خشؾٓ اهشرنج تشنل سبد هخعتٖق ؤٌغيج االؽخيبد ّاهسّدث اهيضوٖج ّاهؾبهيٖج 
8.   .خِخى اهشرنج تخضدٖد يلبٖٖس سّدث اهخديبح اهيلديج هوزتبئً 
9.   .اهخبيج هإلسبتج ؽوٓ اشئوج اهزتبئًٖيخوم يّغفّ اهشرنج اهيؾرفج  

 :الكفبءث الهخفَكج
23.   .خشؾٓ اهشرنج تشنل دائى هخعتٖق اهخلٌٖبح اهضدٖذج تيب ٖشبؽد فٕ شرؽج اٌسبز اهؾيوٖبح فٕ اهشرنج 



205 

 

22.   .ّاهينررثخلّى اهشرنج تيراسؾج ؤٌشعج ّؽيوٖبح ّضداخِب اهيخخوفج ّخؾيل ؽوٓ اهغبء األٌشعج ّاهؾيوٖبح غٖر اهظرّرٖج  
21.   .خشِى ٌغى اهيؾوّيبح االدارٖج فٕ اهشرنج فٕ زٖبدث اهخٌشٖق ّاهخنبيل تًٖ اهّضداح اإلدارٖج فٕ خٌفٖذ اهؾيوٖبح 
20.   .خشؾٓ اهشرنج اهٓ ختٌٓ نل اهعرق ّاألشبهٖة ّاالشخراخٖسٖبح اهنفٖوج تخعّٖر نفبءث اهؾيوٖبح فِٖب 
20.   .اهشرنج فٕ خفط خنبهٖف اهؾيوٖبح ّاهخديبحخشِى ٌغى اهيؾوّيبح اهيشخخديج فٕ  
20.   .ٖخظيً ٌعبق اهركبتج اهداخوٖج فٕ اهشرنج فضص ّخلٖٖى نفبءث ّفبؽوٖج اهؾيوٖبح 

 :اإلتداع الهخفَق
26.   .ٖلديِب اهيّغفًّ هيّاسِج يشنالح اهؾيل اهخٕ تخنبرٖجخختٌٓ اهشرنج ادخبل ّخسرٖة األفنبراال 
27.   .خٌغٖيٖج خشبؽد ؽوٓ خإيًٖ فرص اإلتداػ ّاهيتبدرثخخيخؼ اهشرنج تذلبفج  
28.   .خِخى اهشرنج تخعّٖر خشنٖوج اهخديبح اهيلديج هوزتبئً تيب ٖخٌبشة يؼ يب ٖلديَ اهيٌبفشًّ 
29.   .خشبؽد خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح اهيشخخديج فٕ اهشرنج ؽوٓ شرؽج خعّٖر ّخٌّٖؼ اهخديبح اهيلديج هوزتبئً 
13. تخضدٖد خلٌٖبخِب ّؤسِزث شتنج االخضبل اهخؤّ  تبشخيرار هخخّانة يؼ اهخديبح اهسدٖدث فٕ يسبل االخضبالح خلّى اهشرنج  

 .اهخوّٖج
 

 :االشخجبتج الهخفَكج
12.   .خخبتؼ اهشرنج ّخخخذ اإلسراءاح اهشرٖؾج ٌضّ يالضغج اهخغٖراح اهيشخيرث فٕ رغتبح ّضبسبح اهزتبئً 
11.   .ّرغتبح اهزتبئً ّخؾيل ؽوٓ ٌلوِب ّخسشٖدُب تخديبح يخعّرث ّيخيٖزث خضبنٕ خّكؾبخِىخرنز اهشرنج ؽوٓ ضبسبح  
10.   .خؾيل اهشرنج ؽوٓ فخص اهيسبل ؤيبى اهزتبئً تبالخضبل يؾِب ّاهيشبرنج فٕ خضدٖد اهخديبح اهيٌبشتج الضخٖبسبخِى 
10.   .اهشرنج اُخيبيًب نتٖرًا تتضّد اهخشّٖق تغرط اهخؾرف ؽوٓ اهرغتبح غٖر اهيشتؾج هوزتبئً خّهٕ 
10.   .خِخى اهشرنج تأراء اهزتبئً ّيلخرضبخِى ّخفظٖالخِى فٕ خلدٖى خديبح سدٖدث ّاسراء خضشٌٖبح ؽوٓ اهخديبح اهيلديج 

 

 انخهى

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	صفحة الغلاف.pdf
	بسملة وملخص واهداء.pdf
	فهارس الرسالة.pdf
	الفصل الأول.pdf
	الفصل الثاني.pdf
	الفصل الثالث.pdf
	الفصل الرابع.pdf
	الفصل الخامس.pdf
	الفصل السادس والسابع.pdf
	الفصل الثامن.pdf
	قائمة المراجع.pdf
	الملاحق.pdf

