
  ةزغ - ةـ يمالسإلا ةعماجلا
 اـيلعلا تاـساردلا ةداـمع

    ةراــــجتلا ةــــيلك
  لاــمعألا ةرادإ مـــسق

  
  
 
 
 

  )اورـنوألا(ةزغب يـميلقإلا بـتكملا ءاردـمل يدايقلا طـمنلا رـثأ 
  نـيلماعلل ةـيعادبإلا ةـئيبلا ةـئيهت ىلع

 
 
 

  
  ةبلاطلا دادعإ

  ميحرلا دبعنيمأ ديمحلا دبع اـنيل 
  
  

  فارشإ
ةيطع دبعفسوي/ روتكدلا حب    رـ 

  
 

  ريتسجاملا ةجرد ىلع لوصحلا تابلطتمل الامكتسا ةساردلا هذه تمدق
لامعألا ةرادإ يف    

 
 
 

  م2009 -ـه 1430





 

II 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

  ميحرلا نمحرلا هللا مسب
  
  
  
  

  )كیم  احل لیم  الع ت ن  َأك نا إن ت م ل ا ع  لنا إال م م  ال عل ك ن حاب وا س قال (

  
  

ةيآ - ةرقبلا ةروس(  32(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
  



 

III 
 
 
 

 
 داءـإه

  
  

  هـل هللا رـفغ .. يدـلاوحور ى ـلإ

ريخ تناك يتلاةبيبحلا يتدلاو ىلإ   دادسلاو قيفوتلاب يل اهئاعدب نوع  

  يتاوخأو يتوخإ ىلإ

  ....يل نوعلا دي دم وأ ًافرح ي نملع نم لك ىلإ

  ملع بلاط لك ىلإ

  عضاوتملا دهجلا اذهىدهأ ، اعيمج مكل
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  ريدقتو ركش

  
صلاو نـيملاعلا بر هللا دمحلا    اــنعيفشو  نيـمألا لوألا ملعملا انلوسر    ىلع مال   ـسلاو ةال ـ    

  .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس

هللا لضـفب الإ متـي نأ لـمعلا اذهل ناك امو ةساردلا عوضوم ةباتك ءاهنإ ىلع تفراش دق                   
دأ مهل نيذلا لضفلا باحصأ لضفب مث،هقيفوتو   .نيعتسأ هللا دعب مهب تنكو ،ني 

ناـفرـعلاو رـكشلا ليزجب م   لضافلا رو ـتكدلا يفرشملدقتأ نأ الإ ماقملا اذه يف ينعسي ال
شأ يذلارحب فسوي روتكدلا ر ـكشأ امك . ةحيصنلاو ىأرلاب هيف مهاسو ثحبلا اذه ىلع فرـ 

  .   ةساردلاب صاخلا يئاصحإلا ليلحتلا يف هتمهاسمل يفاص ريمسلضافلا 
  
هولذـب يذـلا دهجلا ىلع ةشقانملا ةنجل ءاضعأ ةداسلا نم لكل ريدقتلاو ركشلا صلاخب مدقت     أو

         ، روتكدـلا نـم ًالك ركذلاب صخأ ثيح      ةلاسرلا هذه ءارثإل اهودبأ يتلا ةميقلا ءارآلاو تاظحالملاو
        سورلا وبأ يماس روتكدلاو ارفلا دجام

يهلا ءاضعأ عيمج   ىلإ قيمعلا ريدقتلاب مدقتأ امك       ةـعماجلاب ةراـجتلا ةـيلك يـف ةيسيردتلا ةئ           
  . ريتسجاملا ةجرد لينل يتسارد ءانثأ هيجوتو ةياعر نسح نم هولوأ ام ىلع ةيمالسإلا

تاـمولعملا ىلع لوصحلا يف ينودعاس نيذلا ةيلودلا ثوغلا ةلاكو يف نيلماعلل ركشلا لكو              
  .     ةيوناثلا تامولعملا ريفوت وأ ةنابتسإلا ةئبعت لالخ نم ثحبلا مامتإ ىلعو ةمزاللا

كـلذ يـلو هنأ ،م      ـيركلا ه ـهجول ًا ـصلاخ ل ـمعلا اذه ل  ـعجي نأ ر  ـيدقلا يلعلا هللا لأسأ   
 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو ،هيلع رداقلاو
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ةساردلا صخلم    
يدايقلا طمنلا رثأ   ىلع فرعتلا ىلإ ة   ـساردلا تفده  دئاسلا           ، ةزـغب يـميلقإلا بتكملا ءاردمل  

نم دئاسلا يدايقلا طمنلا ىلع فرعتلا لالخ نم كلذو.   نيلماعلل ةبسانملا ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهت ىلع  
ةبسانملا ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهتو    ) ةهجوملا ريغ /رحلا ،يطارقميدلا ،يطارقوتألا  (ةيدايقلا طامنألا نيب    
ةيلاتلا بناوجلا    لمشت يتلاو نيلماعلل    )    ، طاـخملا حور   ةـنورملا ،ةقالطلا  عادبإلا ينبتو عيجشت  ، ، ةر

فولاملا نع جورخلاو ،تالكشملل ةيساسحلاليلحتلا ىلع ةردقلا ىلعفرعتلاكلذك ، و)،  تاقيعم مهأ    
   .نيلماعلا رظن ةهجو نم عادبإلا

ةثحابلا تعزو دقو ،ةفلتخملا ةساردلا تاريغتم سيقت ،ةرقف ) 69( نم ةنوكمةنابت سا ميمصت مت 
باحـصأ نـم فـظوم    )304(نم نوكملا ةساردلا عمتجم نم %) 61(هتبسن امب ةنابتسا    ) 186(  

 يفـصولا  جهنملا ةثحابلا تعبتا دقو ، ةزغب يميلقإلا بتكملا يف ةطسوتملاو ايلعلا ةيرادإلا بصانملا   
، فادهأ قيقحتل يليلحتلا   .تانايبلا ليلحتل SPSS جمانربب ةناعتسالا متو ةساردلا
   : ةساردلا جئاتن ترهظأ دقو 

ةقالع كانه نأ دجو ثيح يطارقميدلا طمنلا وه ثوغلا ةلاكو ىدل دئاسلا يدايقلا  طمنلا نأ                 .1
ةفيعضةبجوم ةيطابترا نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهتو يطارقميدلا يدايقلا طمنلا نيب   .  

  .ةسوملمو ةحضاو ةروصب عادبإلاعيجشت ةسايسل ثوغلا ةلاكو ي نبت مدع .2
عادـبإلل نيديؤملا نم ىتح وأ ةيعادبإلا تاحرتقملا مييقتل ةلوؤسم ةهج وأ ماظن دوجو مدع                .3

  .مههيجوتو نيعدبملا عيجشتب نوموقي نيذلا

راـكفألا حرـط    ىـلع نيلماعلا دارفألا عيجشتل ةمئالملا ةيونعملا وأ ةيداملا ةآفاكملا بايغ             .4
  .ةمظنملا هجاوت وأ مههجاوت يتلا تالكشملل ةيعادبإلا لولحلاو

  .مهرظن ةهجو بسح نيلماعلا ىلع عادبإلا تاقيعمل يبلس ريثأت يأ دجوي ال .5
  

ةيدايقلاو ةيميظنتلا تاراهملا ريوطت  ةرورض) 1 :اهنم تايصوتلا مهأب ةساردلا تجرخ دقو
عم يعادبإلا ريكفتلاو بهاوملا يف ةيدرفلا قورفلا مهفت ىل ع ةرداق نوكت ثيحب ،ايلعلا تارادإلا يف
عادبإلا معد يف ماهس إك ةيعادبإلا راكفألا بيرجت )2 .نيلماعلا نيب اهميعدتو اهفاشتكا بيلاسأ ريوطت
  .ةمظنملا يف نيلماعلانيب سفانت لل ًالاجم عادبإلا لعج) 3 .هينبتو
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Abstract 

  
This study aims to identify "The impact of Managers’ Leadership Style on Creating 
Innovative Climate for Employees at UNRWA’s Gaza Field Office". The identification of 
leadership style will help identify the leadership patterns (Autocratic, Democratic, Laissez-
Faire). It will further help to create innovative climate for employees, which includes the 
following aspects (encouraging and adopting creativity, fluency, flexibility, analyzing 
ability, sensitivity to problems, unfamiliarity). In addition to identifying the main obstacles 
facing Innovative from the employees’ point of view. 
 
A questionnaire was designed, it consists of (69) statements, data was collected from the 
population.   The study population consists of 304 employees.  The researcher distributed 
(186) questionnaires, which represent (61%) of the study population. Employees surveyed 
occupy high, mid level administrative positions at UNRWA Gaza Field Office. The 
research follows the descriptive-analytical methodology. Data was manipulated using SPSS 
program. 
 
The results of the study showed:  
 

1. The prevailing leadership style at UNRWA’s Gaza Field Office is democratic as 
indicated by the weakness positive correlation between democratic leadership style 
and creating innovative climate for employees. 

2. UNRWA does not adopt a tangible policy for encouraging Innovation.  
3. No system or party exists for evaluating innovative suggestions, or even support or 

encourage innovative employees. 
4. There is a lack for suitable word incentive or fringe to encourage individual 

employees to propose innovative ideas and solutions for the problems that they face 
on the personal or organizational levels. 

5. Innovation is not affected by obstacles as viewed by employees. 
 
The researcher specified some recommendations, the most important of which are the 
following: 

1. Developing the leadership and organizational skills in the higher administrative level 
to ensure that these levels could be able to discover the individual differences in 
talents and innovation.  

2. Experiencing the innovative ideas as tool for supporting innovation.  
3. Encouraging innovation among employees. 
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  ةساردلل ماعلا راطإلا : لوألا لصفلا

  
  
  
  
   ةـمدقم

  ةــساردلا ةـلكشم: ًالوأ

  ةـساردلا تاـيضرف: ُايناث

  ةــساردلا فادـهأ: ًاثلاث

  ةــساردلا ةــيمهأ: ًاعبار

  ةساردلا قاطنو دودح: ًاسماخ
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  ةمدقم 
لكشب اهلحل ةلواحم يف لخدتلا مث ،تالكشملا ثودح راظتنا يف لثمتت دئاقلا ةمهم دعت مل  

تابجاو مهأ نم حبصأ ثيحب ،ريثكب كلذ ىدعت دق رمألا نكلو ،ةيساسألا اهروذج عالتقا وأ يئزج 
ث ودح يفالت ةيفيك يف عدبيو ركفيو ،ثدحي نأ نكمي ام عقوتيو ةردابملا مامزب ذخأي نأ لاعفلا دئاقلا
بجي امك تالكشملا مهتاعادبإو مهبهاوم ريجفتل نيلماعلل ةبسانملا ءاوجألا ةئيهت دئاقلا ىلع ، 

كلذو ،تالكشملا لح يف راكفأ نم مهيدل امب ةمهاسملل مهزيفحتو ةيجاتنإلاو ءادألا ىوتسمب ءاقتر إلل 
، ( .تايدحتلا زواجتو زيمتلاو قوفتلل لاجملا ءاطعإو   )136: 2004نسح
  

نأ دبال هنكلو قيرفلا يف ًاعادبإ دارفألا ر ـثكأ هـتاذ دئاقلا نوكي نأ يرورضلا نم سيل
نإ .  مهيدل عادبإلا عيجشتو معدلواحي نأ دبالو ،قيرفلا ءاضعأ و دارفألا لالـخ نم كلذ قـقحي
زجاوح ةيأ ةلازإو ،بيردتلاو تآفاكملاو عيجشتلا لالخ نم متي راكتبإلاو عادبالا حور ةيمنت  
ةطلستم ةدايق دوجو مدعو،ةبيرغلا راكفألاو لشفلا نع يضاغتلا قيرط نع عادبإلل تاقوعمو  ، 
  .  ةديدجلا راكفألا لوح ةيبلسلا تاهاجتإلا ضفرو
ط ـشني ال دـق عاـمجإلاب هـيلع ةـقفاوملا لـصحت رارـق يأ نأـب فرـعن نأ دـبالو
هذه عيجشتو ءارآلا يف تافالتخالا نم دبالف ،عادـبإلا لتقل ةراشإك رـبتعي دقو رـيكفتلا  
، (. دارفألا نيب تافالتخالا   )150: 2003سابع
  
 ةساردلا ةلكشم: ًالوأ

مهت اـقاط قالـط   إو نيرـخآلا مامتها ةراث    إاهقيرط نع متي ةيلمع اهن      أىلع ةدايقلا ىلا رظني     
يذلاو بسانملا يدايقلا طمنلا مادختسا ىلع فقوتي دئاقلا حاجن نأو           بوغرملا هاجتالا يف اههيجوتو     ،

  .هفارشإ تحت نيلماعلا عادبإ ىدم ىلع رثؤي
 

تاذ اهيد  ـل نيلما  علا عم اهلماعت يف ةرادإلا اهجهتنت يتلا ةفسلفلاو د        ئاسلا يدايقلا طمنلا ربتعيو   
ا ةرظنلاف  نيلماعلا عادب إىوتسم ىلع ر    يبكلا رثألا  ، لـماعلا در  ـفلا وـحن ةراد    إلالبق نم   ةيباجي  إل، 

ةيرادالا ةيلمعلا يف هب    موقي يذل ا رودلا ةيمه  أىدمب هراعش   إو حومطلاو ومنلا  يف صرفلا هئاطع      إ، و  
 اـهعيمج ف،  ريدقتلاو مارتحالا اهتزيكر  و ،اهب نيلماعلا دارفألاو ةرادالا ن    يب تاقالع ءانب ةيمه   أىدمو  

 .عادبالا مث نمو ءاطعلاو لذبلا نم ديزم يف ةبغرلا وحن هدوقتوصخشلا عفدت ةزفحم لماوع لكشت 
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دئاسلا يدايقلا طمنلا رثأ ام   "  :يلاتلا لاؤسلاب ةس    اردلا ةلكشم رولبتت   يـميلقإلا بتكملا ءاردمل       
   "نيلماعلل ةبسانملا ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهت ىلع )اورنوألا(ةزغب 

  
  ةساردلا تايضرف: ًايناث
اهيلع زكترتس تايضرف ةدع ىلع ةساردلا موقت   :يلاتلاك يهو ةساردلا  
  ىلوألا ةيسيئرلا ةيضرفلا

،   يطارقوـتألا (دـئاسـلا يدايقلا طـمنلا نيب ةيئاصح        إ ةلالد تاذ ة  قالع دجوت  يطارقميدـلا  ،
ةبسانملا ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهت ىلع     ) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملا ءاردمل     ) ةهجوملاريغ  /رحلا

،     ةـقالطلا ،عادبإلا ينبتو عيجشت   (نيلماعلل   لـيلحتلا ىلع ةردقلا ،ةرـطاخملا حور ،ةـنورملا  ،
ملا نع جورخلاوتالكشملل ةيساسحلا   )فولأ، 

  
  :ةيلاتلا تايضرفلا ةيضرفلا هذه نع قثبنيو 

يطارقميدلا يدايقلا طمنلا نيب    )  α = 0.05(ةلالد ىوتسم دنع ةيئاصح     إةلالد تاذ ةقالع دجوت      .1
ةيعادبإلاةئيبلا ةئيهتو ل ةبسانملا   ).اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملاب نيلماعل  

يطارقوتألا يدايقلا طمنلا نيب    )  α = 0.05(ةلالد ىوتسم دنع ةيئاصح     إةل  الد تاذ ةقالع دجوت    .2
ةيعادبإلاةئيبلا ةئيهتو نيلماعلل ةبسانملا  ةزغب يميلقإلا بتكملاب    ).اورنوألا( 

يدا ــيقلا طمنـل   ا نيـب  )  α = 0.05(ةـلالد ىوتسـم دنع ةيئاصح       إةلالد تاذ ةقالع دجوت      .3
ةئيبلا ةئيهتوةهجوملا ريغ/رـحلا بإلا  ل ةبسانملاةيعاد   ).اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملاب نيلماعل  

  
  ةيناثلا ةيسيئرلا ةيضرفلا

بـتكملاب نيلماـعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهت ىلع ةيئاصحإ ةلالد تاذ ًاريثأت عادبإلا تاقوعم رثؤت               
  )اورنوألا(ةزغب يميلقإلا 

  
  ةثلاثلاةيسيئرلا ةيضرفلا 

ةـيلاتلا ةلقتسملا تاريغتملا ىلإ ىزعت       ةنيعلا دارفأ ةباجتسا   يف ةيئاصح إةلالد تاذ قورف كانه        
رمعلاسنجلا( لمعلاناكم، ،  يملعلا لهؤملا ،لمعلا يف ةربخلا   ،.(  
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  ةساردلا تاريغتم
نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا:  عـباتلا ريغتملا ةزغب يميلقإلا بتكملا يف   يف لثمتتو )اورنوألا(   :  

ىـلع ةردـقلا ،ةرـطاخملا حور ،ةـنورملا        ةـقالطلا ،عادبإلا ينبتو عيجشت   (  ،
ملا نع جورخلاوتالكشملل ةيساسحلا ،ليلحتلا   )فولأ، 

لقتسملاتاريغتملا      :ة 
  )اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملا ءاردمل يدايقلا طمنلا   .1

  :يف لثمت ي
 .يطارقوتألا يدايقلا طمنلا §

 .يطارقوميدلا يدايقلا طمنلا §

 .ةهجوملاريغ /رحلا يدايقلا طمنلا §

نيلماعلا ىدلعادبإلا تاقوعم. 2   
  
 ةساردلا فادهأ: ًاثلاث

 ).اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملا ءاردم لدئاسلا يدايقلا طمنلا ىلع فرعتلا  .1

) اورـنوألا(ةز ـغب يـميلقإلا بـتكملاءاردمل يدا ـيقلا طمنلا نيب ةـقالعلا دـيدحت .2
  .نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلاو

) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملاب نيلماعلا ىدل ةيصخشلا صئاصخلا ن يب ةقالعلا ديدحت .3
  . نيلماعلل ةيعادبإلاةئيبلاو 

  .هززعتو عادبإلا موهفم ققحت يتلا ةيرادإلا بيلاسألل ةرادإلا مادختسا ىدم ىلع فرعتلا .4
 .ةمظنملا يف نيلماعلا ىدل ةيعادبإلا ةيلمعلا قيعت يتلا لماوعلا نع ثحبلا ةلواحم .5
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  ةساردلا ةيمهأ: ًاعبار
  :نم لك ىلع دوعت يتلا ةدئافلا لالخ نم ةساردلا ةيمهأرهظت 

  
  اور ـنوألا

) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملا يف نيلوؤسملل  ةدعاسملا ميدقت يف ةساردلا هذه ةيمهأ لثمتتو
نم ةساردلا هيلإ لصوتت فوس ام ءوض يف ةداقلا ىدل يدايقلا طمنلا ريوطتل كلذو ىلإ يدؤت جئاتن ، 

ىلع دعاسي امم ،مهتمظنم يف عادبإلا ةيلمع عفد يف ةيلعاف ةيدايقلا طامنألا رثكأ نع ةركف مهئاطعإ 
ةبسانم ةئيب قلخل ةمئالم ةيدايق طامنأل ةداقلا ةسرامم نع ةجتانلا ةيرادإلا تادايقلا ةيلاعف ةدايز 

هيف رارمتسالاوأ ،طمنلا كلذ هاجتاب يدايقلا مهطمن ريوطت كلذكو ،عادبإلل تايصوتلا ميدقتو .    
  .نيمتهملاو نييرادإلا لبق نم اهنم ةدافتسالا متيل اهيلإ لصوتلا متيس يتلا جئاتنلا ىلع َاءانب ةبسانملا
  
  ةـثحاـبلا

مظعم دنع يعادبإلا ريكفتلا مادختسا ةيمهأ ىدم نع حضوأ روصت نيوكت يف ةثحابلا دعاست 
ةيتايحلا تالكشملا ةهجاوم يف ةيسيئرلا ةادألا هنوك ،تامظنملا و تاسسؤملا يف نيلماعلاو نييرادإلا
  .لبقتسملا تايدحتو ةفلتخملا
  
  تاــبتكملا

امم ةصاخ ةفصب يلحملا ىوتسملا ىلع ةليلق هتيمهأو عادبإلا عوضومل ةلوانتملا تاساردلا نإ 
ملا انتاعماج يفتابتكملاو، ةيرادإلا ةفرعملا ءارثإل ةلواحم ةساردلا هذه لعجي   .لاجملا اذه يفةيلح  
  
  ع ـمتجملا

ىلا يدؤي امم ،ن ـيلماعلا ىدـل عادـبإلا تايوـتسم رـيوطت ىلإ ةوـعد ةساردلا هذه
ةئفلل ةيلعافو ةءافك رثكأ لكشب تامدخ ميدقت ىلا دوقي اذهو لمعلا يف ةيجاتنإلا ةءافكلا ةدايز 

  . عمتجملا لخاد ةفدهتسملا
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  ةساردلل يرظنلا راطإلا: يناثلا لصفلا 
  

  اهطامنأو ةدايقلا: لوألا ثحبملا 
  ةمدقم
  ةدايقلا موهفم: ًالوأ
  ةيرادإلا ةدايقلا: ًايناث
  دئاقلاو ريدملا نيب قرفلا: ًاثلاث
  ةدايقلا يف ءاكذلا: ًاعبار
  ةيرادإلا ةدايقلا ةيمهأ: ًاسماخ
  ةدايقلا ةوق رداصم: ًاسداس
  حجانلا دئاقلا تافص: ًاعباس
  ةدايقلا تايرظن: ًانماث
  ةدايقلا طامنأ: ًاعسات
  

  عادبإلا: يناثلا ثحبملا 
  ةمدقم
  عادبإلا موهفم: ًالوأ
  عادبإلا زئاكر: ًايناث
  عادبإلا تايوتسم: ًاثلاث
  ةيسسؤملا ةفاقثلا ءانب: ًاعبار
  عادبإلا رصانع: ًاسماخ
 عادبإلا تاقوعم: ًاسداس
  ةيعادبإلا تاردقلا ةيمنت يف ةمظنملا رود: ًاعباس
 



 

7 
 
 
 

  لوألا ثحبملا
  اهطامنأو ةدايقلا

 

   :    ةمدقم
ىوتسم ىلع ءاوس تاريغتلا نم ديدعلا عراستملا يجولونكتلا ريوطتلاو رييغتلا بحاصي 

بكاوتل ريغتت نأ دبال لامعألا تايجيتارتساو ةيميظنتلا تايجيتارتسالاف.  عمتجملا وأ تامظنملا  
ا يه قفاوتت نأ دبالةيميظنتلا لكايهلاو ،ةديدجلا ايجولونكتلا تايجيتارتسالا نم لك عم ىرخأل  

يأ نأ ظحالملا نم هنأو امك .ىرخألا ةهجلا نم يجولونكت رييغت يأ عمو ةهج نم ةيميظنتلا ةئيبلاو  
هذه لك ن إ) ةيجراخ ةئيب(عمتجملا يف رييغتلا عم قفاوتي نأ دبال ةيلخاد ةئيبك ةمظنملا يف رييغت 

ةصحاف ةيؤر تاذ ةدايق بلطتت تاريغتلا  Visionهذه يراكتبالاو قالخلا ريكفتلا عم قفاوتت ةيؤرلا    
، ( .ةمظنملا يف نيرمتسملا ومنلاو حاجنلا ىلإ دوقي يذلا   )11: 2003سابع

  
ا ـهتايلمعو اهتاطاشن راهدزاو رارمتساو ةايح يف ًايويح ًارصنع تاـمظنملا ةدايق دعت

نملا مجحربك ىلإ هاجتالاو ةـيرادإلا تاـيلمعلا دقعت نإ.. ةفلتخملا  قالعلا ددعتوتامظ  تا ـ، 
ىلع ة ـيجولونكتلاوةيعامتجالاو ةيداصتق الاو ةيسايسلافورظلا ريثأت كلذكو ةيجراخلاو ةيلخادلا 

حبلا ةلصاوم اهيلع متحي تامظنملاهذه يوطتلاو راكتبالاو ديدجتلا يفرارمتسالاو ث  رومأ يهو ر ـ 
    ،)377 :2000يقالع ، (.  ةمهفتمو ةيعاو ةيرادإ ةدايق لظ يف الإ ققحتت ال

  
تاردقلا نأ ىلع يرادإلا عادبإلا لاجم يف نيصصختملاو نيثحابلا نيب عامجإ هبش كانه 

ةيعادبإلا تاردقلا ةيمنت يف اومهاسي نأ نكمي ةداقلاف .  دئاسلا ةدايقلا طمنب رثأتت مهيسوؤرمل ةيعادبإلا
حوتفم لكشب اهلولح ضرعو اهل يدصتلاو لكاشملا لح ىلع مهعيجشت لالخ نم مهيسوؤرمل  
مظعي يذلا مهكولس لالخ نم عادبإلا ىلع مهيسوؤرم او ـعجشي نأ ةداـقلل نكمي امك.  مهمامأ

لقألا ىلع وأ فادهألا عضوب اوموقي يك مهمامأ لاجملا حاسفإ لالخ نمو ،عادبإلا ىلع ةيعفادلا 
، (. اهيف ةكراشملا   )138: 1994يتانز
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ةدايقلا موهفم: ًالوأ    
ميهافم تددعت هيلع قافتالا نكمي ًايلاثم ًافيرعت كانه سيلف نوثحابلاو باتكلا لبق نم ةدايقلا   ،

موقتسو .نوثحابلاو باتكلا ءالؤه اهنم رظني يتلا اياوزلا فالتخاب فلتخت تافيرعتلا نأل كلذو   
   .ةدايقلل ماع موهفم ىلإ لصوتلا لجأ نم كلذوتدرو يتلا تافيرعتلا مهأ ضارعتساب ةثحابلا ، 

لاتفرع سامحب  –اوعسيل لاصتإلا لالخ نم نيرخآلا يف ريثأتلا ىلع ةردقلا "اهنأب ةدايق  
ةططخم ًافادهأ ققحي رمثم ءادأ ىلإ–مازتلاو    )262 :2000 ،ىفطصم(".  
ةدايقلاتفرع دقو اهنأب   فيكو هب مايقلا بجي ام لوح مهعانقإل نيرخآلا ىلع ريثأتلا ةيلمع " 

فادهألا زاجنإل ةيعامجلا دوهجلا فتاكتو ةيدرفلا دوهجلا ري فوت ةيلمع يهو ةيلاعفب هقيقحت نكمي
  )Yukl ،2001 :3(.  "ةكرتشملا

جئاتنلا قيقحتل مهيدل ام لضفأ اومدقيل دارفألا ماهلإ ةيلمع يه "اهنأب ةدايقلا تفرع امك 
، ". (ةوجرملا   )15، 2007يوبع

ىلع مهثحو مهعانقإل هيسوؤرم يف دئاقلا اهب موقي يتلا ريثأتلا ةيلمع"اهنأ ىلع ةدايقلا فرعتو   
، (. "نواعتم طاشنب مايقلل مهدوهجب ةلاعفلا ةمهاسملا  )224: 2007ينودامسلا

 
اهرفاوت نم دب ال ةيساسأ رصانع وأ لماوع ةعبرأ كانه نأ ةقباسلا تافيرعتلا نم حضتيو  

،  (:يلاتلاكيه ةدايقلا دوجول    )226-225، 2001ونينو ،يماشلا
وأ دئاقلا ىمسيصخش دوجو  -1 ىلع هتردقب فصتيو ،نيرخآلا نيلماعلا نع زيمتي ) ريدملا( 

  .مهتدايق ىلع رداقو ،مهيلع ريثأتلا
 .هتعاطو هتاميلعت ذيفنتل دادعتسالا مهيدلو ،دئاق ةيعمب نولمعي دارفألا نم ةعومجم دوجو -2

 .هقيقحت ىلع هيسوؤرمو دئاقلا لمعي ،فده دوجو -3

ريثأتلا ةيلمع ثدحت فرظلا اذه يفو ،نيرخآللةدايقلا ةسراممل ةبسانم ةئيب وأ فرظ دوجو -4    
    

ةيلبقتسملا ة ـيؤرلاف.. عادبإلا ىلع ةيؤرلا دئاقلا كلتمي نأ بجي قبس ام ىلإ ةفاضإلاب 
هنإف ةيؤر لا دئاقلا كلمي مـ لاذإفةدا ـيقلا دادـعإ يف ةـيساسألا تاـنوكملا دحأ لثمت اهرارمتساو

بإلا ىلعزيكرتلا ىنعمب.. ةركتبم لامعأ دجوت ال  يف ر ـيغتلا تالاـجم يف راـكتبالاو عادـ 
نوركفي نيذلا مه ماظعلا ةداقلاف .. هيلع نوكن نأ بجي اذامو نآلا ىتح مت اذام ديدحتو .. لبقتسملا 

، ـجنإ ىلإ لـبقتسملا يف مهراكفأ نولوحيو د ـئاقلا ةـفيظو نأ باـّتكلا ضعب لوـقي اذـلوزا
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قيقحتل دارفألا زيفحت عم داوملا فيظوت لالخ ن ـ م. .عادبإلا ىلع ةردق هيدل نوكت نأ بجي
   )142-124 :2001، نسح( .فادهألا

  
ريثأتلا ةراهمو نف"  يهةدايقلا نأ ةثحابلا ىرت  مهدوهج هيجوت لالخ نم  نيرخآلا يف 

ردق ربكأب ةدوشنملا فادهألا ق قحي رمثم ءادأ ىلإ مازتلاو سامحب اوعسينأ ىلإ يدؤي امم مهتاقاطو 
   . "ةيلاعفلا نم
  

صخشلا وه د ـئاقلاف ،ةداـيقلاو دـئاقلا نيب ةـقرفتلا ةرورـض ىلإ رـكذينأ ردجي انه 
ي ـهف ةداـيقلا امأ ،مـهتدايقو ةـمظنملا يف نـيلماعلا كوـلس ىلع رـثؤي نأ عـيطتسي يذـلا
يف اهمد ختسي يتلا قرطلاو ةمظنملا يف نيلماعلا عم هلماعت ءانثأ بيلاسأ نم دئاقلا هـسرامي ام
، ( .فدـهلا قـيقحتل مـهيلع ريثأتلا   )224: 2001ونينو ،يماشلا
  
  ةيرادإلا ةدايقلا : ًايناث

اهمظعم يف فلتخت امنيبيحاونلا ضعبيف ةدايقلاو ةرادإلا هباشتت    ي نأ نكمي درفلاف،  نوك ، 
نيريدم ةداقلا لك سيلو ًاريدم نوكي نأ نودبًادئاق  نكمي ةدايقلا تا ـمسب عتمتي ال يذلا دئاقلاف... ، 

ةوق هل نأو يميظنتلا جردتلا نمض ًايمسر ًابصنم لغشي هنأ درجمل هيسوؤرم دوهج هجوي نأ  ،
ريثأتلا ةردق يأةيدايقلا ةردقملا هزوعت امنيب ،ةيمسرلا هتطلس نم اهدمتسي ةـيميظنت ىلع ًادامتعا ،   

هداشرإهيسوؤرم زفح يف حـجني ىتح ةـيصخشلا هـتامس هثحومـ،  ر ـمثملا ءادألاىلع م ـ، 
ةيرادإلا ةدايقلا نأ ىرن قلطنملا اذه نم   .)33  :2007، ىفطصم( .ةططخملا فادهألا قيقحت هاجت

مهتلامتساو نيرخآلا كولس ىلع ريثأتلا نيبو ،ةيمسرلا ةطلسلا مادختسا نيب موهفملا اذه يف عمجت 
، .(فدـهلا قيقحتل نواعتلل   )25، 2007يوبع
  
  دئاقلاوريدملا نيب قرفلا : اثلاث

ةيجيتارتسالا ني وكتو ةمظنملل يسيئرلا لمعلا وأ فدهلا ةيمنت: يه دئاقلل ةيساسألا ةفيظولانإ 
كلذ ذيفنت يه ريدملل ةيساسألا ةفيظولا نإف كلذب ةنراقملابوكلذ ىلإ ةلصوملا  ،. ) ، نوراب ،جربنيرج

2004 :568 -569(  
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  )1(مقر لكش 
  ةعامجلا فادهأ قيقحتل ةيرهق ريغ بيلاسأ لالخ نم دئاقلا اهمدختسي تاءارجإ حضوي

 
  

  
  
  

ةرادإ ،ليعامسا ، ينويسب . د و يعافر ،يعافر. د ةعجارمو بيرعت ،تربور ،نوراب ،دلاريج ،جربنيرج
  569 :2004رشنلل خيرملا راد ، : ضايرلا ، تامظنملا يف كولسلا

     
،نإ  هتيصخشب رثؤيف دئاقلا امأهتطلسب رثؤي ريدملا با ـقعلاب دـيدهتلاب ،ةطلسلاب ريثأتلا لهسأ ام.    

نم نامرحلا وأ لقنلاب وأ ءازج عيقوتب وأ ءادألا مييقت يف فيعض ريرقتب ناك ءاوس باقعلاب وأ 
هنكل بعصألا وه يصخشلا ذوفنلاب يأ ةيصخشلاب ريثأتلا نكل .  كلذ ريغو اهضيفخت وأ تآفاكملا
، (.  ًاريثأت ىوقألاو لمجألا ، هيسوؤرمةيصخش مهفي امدنع دئاقلا ن إ . )16: 2007ىفطصم مهتاجاح  ،

 ، لمعلا ةئيهت عم مهبساني امب هتلماعم لالخ نم اهعم قفاوتلا ىلع لمعلاومهتاعقوتو ،مهلويم  ،
ىراصق لذبيسف ،مارتحالا قحتسي سوؤرملا ناك املاطو ،مهمارتحا كلذكو مهلويم عم بسانتملا 

ىتح،هدئاق يضريل كلذكو ،هلمع يف عدبيل هدهج بسانملا يلاملا زفاحلا رفاوتي مل ول  امنإ ئشل ال    ،
همرتحيوهردقيو هدئاق بحي هنوكل لباقملاب   .  
  
  ةدايقلايف ءاكذلا : ًاعبار

درفلا ءاكذ ىلع ربك أةجردب دمتعي ةايحلا يف حاجنلا ن أ) Golman, 1995(ناملوج ريشي 
اوناك ءاوس مهلمع لاجم يف ةمقلا ى لإ نولصي نيذلا دارفألا نأو ، يلقعلا ءاكذلا نم رثكأ يعامتجإلا

تامسلا نم ديدعلاب نوعتمتي ةايحلا تالاجم نم لاجم يأ و أبطلا  وأةراد إلا وأميلعتلاو ةيبرتلا يف 
بضغلاك ةيبلسلا رعاشملا حبك نوعيطتسيو ةرشاعملا ةثامدو ،ةنورملاو لؤافتلا: لثم تاردقلاو  ،
الا بناوجلاىلع ًالدب زيكرتلاو تاذلا يف كشلاو   .ةقثلاك ةيباجي 
  

نولماعتيو ةسسؤملا نولثمي مهنأل يعامتجإلاءاكذلا نم لاع ىوتسم ىلا ةداقلا جاتحي  عم  
ناملوج ريشيو لمعلا تاعاس لالخ ةريبك دادعأ فطاعتلا ىلع ةردقلا نوكلتمي نيذلا ةداقلا ن أىل إ، 
تاجايتحالاب مهدم نوعيطتسيو مهيسوؤرم تاجايتحا مهف ىلع نورداق  اونوكي بجي اذل .  ةمزاللا 
فادهأ قيقحت ىلع عفادلا قلخو مهيسوؤرمب ةقثلا ةيمنت ىلع نيرداق ماع لكشب ةداقلا نوكي نأ  

ةدايقلا نيعباتلا  فدهلا  قيقحت  مادختسا   
ةيرهق ريغ ةطلس  
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صالخإلاب ساسحإلا ةدايز ىلع دعاست اهنأل مهيسوؤرم نيبو مهنيب ةقالعلا ديسجت كلذك ةسسؤملا  ،
، (  .نيفرطلا نيب ةقثلاو مارتحالاو ينافتلاو   )227: 2007ينودامسلا
  

دئاقك –ريدملا جات حي ًايكذ نوكي نأل–  ةيفلخلاو لهؤملا : يفنوفلتخي نيلماع ريدي وهف .   
يف مث نمو ،تاعقوتلاو تاهاجتالا ،ةيصخشلا ميقلا ،ةربخلا ،سنجلا ،نسلا ،ةينهملا ةيفلخلا ،ةيميلعتلا  
ادهأ قيقحتل ًايعسةنيابتم لمع فقاوم يف سانلا نم جيزملا اذه ةرادإ نإ.  تايكولسلا ةططخم ف  
ناكم يف كسفن عضو "ىلع ةردقلا دعت ثيح ، ةلهس تسيل ةلأسم صرف وأ دويقب لفحت ةئيب يف
نكمتي نل ةقثلا نودو ،ةقثلا ءانب نكمي ال فطاعتلا نود بف ،مويلا ةداقل ةيساسألا تامسلا نم" نيرخآلا
، ( .هلذب نيلماعلل نكمي دوهجم لضفأ ىلع لوصحلا نم ًادبأ   )17، 2007ىفطصم
  

ةسفانملا يف ةبغرلا لاعشإ بحلا قيرط نع لمعلل سانلا عفد ىلع رداقلا وه رهاملا دئاقلانإ   ،
.  ميق نم هداؤف يف ام لبنأو ،ىوق نم ناسنإلا لقع يف ام لمجأ ةراثإ ،عادبإلا ةفاقث ةئيهت ،ةيباجيإلا
اذهودبي دق ًايرظن ًامالك ضعبلا رظن يف   بولسأ ريغي نأ كش الب نكمي هقيبطت يف داهتجالا نكل.   
، ( .لضفأ وه امل ةدايقلا   .  )26: 2007ىفطصم
  
  :ةيرادإلا ةدايقلا ةيمهأ: ًاسماخ

اهدارفأل ةيرادإلا ةداي قلا ةلماعم لالخ نم اهتءافكو اهحاجن ىدم سايق عيطتست ةمظنملا نإ 
كفنيلماعلا ن أكلذ ب عيطتستو ةمظنملا ىلع يباجيا لكشب كلذ سكعني ةديجو ةؤفك ةدايقلا تناك امل، 
، ( .اهفادهأ ققحت   )25، 2007يوبع
  

ةردنلاب زيمتي قوس يف ةميق ةعلسدعت ةلاعفلا ةيرادإلا ةدايقلاف ع الو  ءوجل ىرن نأ ذئدنع ب ج، 
، ةيجراخلا ةيرادإلا تاءافكلا بذجلةيونعملاو ةيداملا ءارغإلا لئاسو ةفاك مادختسا ىلإ تامظنملا 

     )377 :2000يقالع ، ( .يرادإلا ريوطتلاو بيردتلا تايلمع ىلع ةريثكلا لاومألاقافنإو 
  

دعاوق ىلإ دنتست لب ،طقف ًانف وأ ةبهوم تسيل ،اهسفن ةرادإلا نأش اهنأش ةيرادإلا ةدايقلا نإ  
يف ريثأتلا نم هنكمي ،يدايق عضول لصي ىتح ،اهب حلستي نأ ريدملا ىلع بجي ةيساسأ ئدابمو  

عادبإ لالخ نم يتأت نأ ةدايقلل نكميو ،هيف بوغرملا لكشلاب يرادإلا مهكولس رييغتو ،نيرخآلا 
نم لعجت يتلا ،ةينهذلا تاردقلاو ،تاربخلا ىلإ دنتست يهف يلاتلابو ،ام لاجم يف هترهشو ،درفلا 
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رشابملا ريثأتلا لالخ نم نيرخآلا يف ريثأتلا ىلع ةردق يلاتلاب هبسكتو ةودقو باجعإ ردصم دئاقلا  ،
، (. سانلل هتبطاخمو هتالاصتا طمنل   )182-181، 2000يتويرقلا
  

ىرخألا بناوجلا يف هنم رثكأ ةرادإلل يناسنإلا بناجلا يف ةيرادإلا ةدايقلا رود زربيو امك   
طاقنل ةيزييمتلا تاراهملل يرادإلا دئاقلا كالتما نإ . نيلماعلل يناسنإلا كولسلا ىلع ًاساسأ رثؤت ثيح

مهأ نم فعضلا طاقن نم ليلقتلاو ةوقلا طاقن ميعدتل مههيجوتو نيسوؤرملا يف فعضلاو ةوقلا 
، (. ةيدايقلا تاراهملا    . )12: 2003سابع
  

   ةداـيقلا ةوـق رداصم: ًاسداس
ىل ع تامظنملا يف ةداقلا دمتعيو نيرخآلا كولس يف ريثأتلا ىلع ةردقلا اهنأ ىلع ةوقلا فرعت

، (.ةدايقلل ةفلتخم رداصمو عاونأ ، م ةلصحم يه، ف)258: 2005نايمعلا ةيصخشلا رصانعلا نم جيز
عنمي ال اذه نأ الإ ،ةمظنملا ماظن ةعيبطو ،نيلماعلاب قلعتت ةيعامج ىرخأو ،دئاقلا ص ـخت ىرخأو

تافص ىرخأو ،صخشلل يفيظولا زكرملا اهيطعي يتلا ةطلسلا اهنم ،ةدايقلا ةوقل ًارداصم كانه نأ 
، ( هسفن دئاقلا  .  )191-190: 2000يتويرقلا

ةفلتخم رداصمو عاونأ ىلع تامظنملا يف ةداقلا دمتعيو  :يلاتلاك ةدايقلا ةوقل 

ا ـهعقوم بسح ةـفيظولل ةـلوخملا تاـيحالصلا ىلإ ةدـنتسملا ةوـقلا يهو: ةيعرشلا ةوقلا -1
ةفيظولاىلع ةينوناق ةـطلس سراـمت ىلعألا ةـفيظولاف ،يمسرلا يميظنتلال ـكيهلا يف   
، (. اهنم ىندألا   )258، 2005نايمعلا

نأ و ،بولطملا هجولا ىلع هماهمب همايق نم درفلا تاعقوت اهردصم ةوقلا هذه: ةأفاكملا حنم ةوق -2
،(. سيئرلا لبق نم ةيونعم وأ ةيدام ةأفاكمب هيلع دوعيس هسيئر رماوأل هلاثتما   )258: 2005نايمعلا

وأ هس عاقت نأ نم درفلا تاعقوتب ةطبترم يهو ،فوخلا وه ةوقلا هذه ساسأ: ةيرسقلا ةوقلا -3
نم يونعملا وأ يداملا باقعلل هضرعيس هسيئر رماوأل هلاثتما مدع وأ هتابجاو ةيدأت يف هروصق 

، (. سيئرلا لبق   )258: 2005نايمعلا
ضعبب هيعبات باجعإ ةجيتن درفلا اهيلع لصحي :باجعإلا ةوق -4 ةيصخشلا تامسلاو لاصخلا  يتلا  

، ( .دئاقلا اهب عتمتي   )374: 2003هيات وبأ
ةصاخ ةفرعم  كلتمي دئاقلا نأ ىلإ نيعباتلا كاردإ ىلع ةوقلا هذه دمتعت : ةربخلا ىلع ةينبملا ةوقلا -5

، (. فظوملا تاجاح ىدحإ عابشإ يف ةديفم نوكت نأ نكمي يتلاو ةربخ وأ   )619: 1993شيواش
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تامولعملا رداصم كالتما ىلع ةينبملا ةوقلا-6 ةيحالصب ةداقلا عتمت ةجيتن ةوقلا هذه جتنت  : 
، ( ةمظنملا تاسايسو ططخلاب مهتفرعمو تامولعملا رداصم ىلإ لوصولا   )259: 2005نايمعلا

  
  حجانلا دئاقلا تافص: ًاعباس

لاشرام دليفلا ركذ دقف ،دئاقلا تافص نع تثدحت يتلا ةثيدحلا بتكلاو ءارآلا ضعب كانه 
هنوعبتي سانلا لعجي يذلا وه دئاقلا نأ : " لوقي ذإ دئاقلا تافص نع ،هباتك يف يناطيربلا يرمجتنم 

نأ ىلع ًارداق مهدامتعاو هلاجر ةقث عضوم نوكي نأو ةدارإلا ةوقو ةعاجشلاب فصتي نأ يغبنيو 
ةغلب مهتبطاخم ىلع ًارداق ،مهسوفن يف سامحلا ةراثتسا ىلعو مهدوقي نيذلا ىلإ هئارآب يحوي 

ةدايقلا نف ًاملعتم ،ةيرشب لا ةعيبطلل سرادلا دئاقلا نإ ،مهلوقعو مهبولق هبسكي امم اهنومهفي
نسحي  ،هسفن ىلع ًارطيسم ،هلاجر تايونعم ىلع صرحي ،مزعلاب ىلحتي ،ًادبأ سأيي ال ،اهتسراممو 
ىلع ًارداق ،هتنهمل ًاصلخم ،هلمع نقتيو ،هتابجاو فرعي ،بسانملا لمعلل بسانملا لجرلا رايتخا 

دعبأ ىلإ ًامزتلم ةجاحلا دنع ةرطاخمل ل ًادعتسم ،هسفنل اطباضو ًائداه ،ةميلسلا تارارقلا رادصإ
ةينورتكلا ةخسن- ةيموكحلا ريغ تآشنملل زيمتلا زكرم(. نيدلاب دودحلا خيراتب     22/9/2008( 
  

زكرم ( :يلي اميف حجانلا دئاقلا اهب ىلحتي نأ يغبني يتلا ةيساسألا تافصلا صالختسا نكميو
ةينورتكلا ةخسن- ةيموكحلا ريغ تآشنملل زيمتلا يراتب   )22/9/2008خ  

لمعلا اذه عون ناك ًايأ دئاقلا هالوتي يذلا لمعلاب ناميإلاو،ةحيحصلا ةيلقعلا -1  .  
هدحو ةماهلا تارارقلا ذاختا يف لقتسي الأو،ًايطارقميد نوكي نأ -2 مهاري نم هعم كرشي لب ،   

 .ةربخلا يوذ

هيمعت ال ىتح كلذ نم دكأتلا دعب الإ ًائيش ردصي الو ،قئاقحلا ىلع دامتعالا -3 تاعاشإلا  
 .ةبذاك هتارارق نوكتف ةبذاكلا

،صاخ ةفصبو ،ديدشلا صرحلا -4 ذختي نأ دئاقلل يغبني الف عابتألا حلاصمب رمألا قلعت اذإ ة  
 .هلايح ةعقوتملا لاعفألا دودرو هبناوج ةفاك ةسارد دعب الإ ًاريطخ ًارارق

فوخ نود فقاوملا هذه ةهجاوم عيطتسي ثيحب،ةعاجشلا -5  .  
هيوشتب دئاقلا مستي الأ ينعي لب ،مجحلا ةماخض وأ ةينبلا ةوق ينعي ال اذهو ،ةيندبلا ةيلباقلا -6  

هدعقي نمزم ضرم وأ،بيعم يندب عيطتسي ىتح ةديج ةيحص ةلاحب دئاقلا نوكي نأ لضفيو ،   
مب،يلقعلاو يندبلا دهجلا لذبي نأ هتيلوؤسم عم مءالتيا  هزهت ال باصعألا يوق نوكي نأو ،   
 .لكاشملا
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ةيلوؤسملالمحت ىلع ةردقلا -7 لاجم يف ةينفلا ةدايسلاب ًاعتمتم دئاقلا نوكي نأ ينعي اذهو ،   
 .نيعباتلاو هريغ ىلعو هيلع فرشي يذلا طاشنلا

لوصأب دئاقلا ماملإ نأل كلذ حاجنلل قيرط لوأ وه اذهو ،ةرادإلل ةيملعلا لوصألاب ماملإلا -8  
ألا هذهل لصوتلل هلذبي يذلا دهجلا نم ريثكلا هيلع رفوي ةرادإلا  .لوص 

 .بقارتو مظنتو ططخت نأ عيطتست يتلا ةمظنملا ةيلقعلا -9

 .ةقثلا باستكا ىلع ةردقلا -10
  

ركذ امك نمو حجانلا دئاقلا يف ةنيعم تامسرفوت بلطتت ةدايقلا ةءافكو ةيلاعف نإ  ادونيمسال   
  )226-225: 2007السمادوني، (: تامسلا هذه مهأ

ًازيمتم يمسجلا رهظملا نوكي ثيح:ةيمسجلا تامسلا -1 رثكأ نوكي نأ ىلإ ليمأ دئاقلا نأو    ،
 .هعابتأ نم ًاطاشن رفوأو ةيويح

-يلقعلا(ماعلا ءاكذلا يف عابتألا نم ًاقوفت رثكأ دئاقلا نوكي  :ةيفرعملاو ةيلقعلا تامسلا -2
دعبأو ًاقفأ عسوأو ةيلاع ةفرعمو ةفاقث ىلع نوكي نأ ىلإ دئاقلا ليميو )ينادجولا-يعامتجالا  ،

مكحلاو ،ةيظفل ةقالطب زيمتيو ريكفتلاو كاردإلا نم لاع ىوتسم ىلعو ةريصب ذفنأو ًارظن 
 .تارارقلا ذاختا يف عرسأو ءايشألا ىلع

ةرادإ ىلع ةردقلاو يلاعفنإلا جضنلاو يلاعفنإلا تابثلاب دئاقلا فصتي :ةيلاعفنإلا تامسلا -3  
 .سفنلاب ةقثلاو ةدارإلا ةوقو هعابتأ تالاعفناو يلاعفنإلا يعولاو ،اهطبضو تاذلا

ىلع ةردقلاو ءاضعألا نيب نواعتلا حور عيجشتو نواعتلاب دئاقلا مستي :ةيعامتجإلا تامسلا -4  
ظافتحالا ىلع ردقأ هنأ امك ،عابتألا نيب حرملاو ةهاكفلا حورو ،ةعامجلا عم لماعتلا 
ةراهمب مستيو مهسفنأ يف مهتقثو هنم مهتقث بسكو ،مهرعاشم ةاعارم ةعامجلا ءاضعأب 

 .ةعامجلا يف ةيلاع ةيونعم حور قلخ ىلع ةردقلاو ،ةيعامتجا

ةنامألاو ،هب راختفالاو هب ماملإلاو لمعلا ةفرعمو ،تقولا ىلع ةظفاحملا :ىرخأ تامس -5  
 .عضاوتلاو ةيناسنإلاو ةيحورلا ميقلاب كسمتلاو ةنسح ةيصخش تاداعب عتمتلاو ةعمسلا نسحو

  

يتلا ةيدايقلاتامسلل نيع م طمن وأ قسن دجوي الهنأ ةثحابلا جتنتست قبس ام ءوض يف  زيمت  
يف ءفكلادئاقلل ةمز اللا تافصلا لك عمتجت نأ ردانلا نم هنأ امك  ،نييرادإلا ةداقلا ةماع ةفصب  

ملاطةـعاجشلاو ةردقملاو ءاكذلا نيب نزاوي نأ حجانلا دئاقلل بولطملاو . دحاو لجر رث ؤيس اـ، 
ع ءانب قيرط نعنيلماعلا ةعامجلاو دارفألا كولس ىلع مارتحالاو ر ـيدقتلا راهظإو تاقال 
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قيقحتل لو ـصولل مـهنواعتو مـهئالوو مهمارتحاو مهتعاط بسكل كلذو ،مهحلاصمو مهرعاشمل
لمعلا يفةوجرملا فادهألا  .   
  
  ةداـيقلا تايرـظن: ًانماث

دئاقلل ةيفاقثلا ةيفلخلابسح ةدايقلا ميهافم نيابتت نم ةعومجم اهنأ ىلع ةدايقلل رسفم كانهف  ، 
يف ةعامجلا ءاضعأ نيب و دئاقلا نيب ةيفيظولا تاقالعلابطبترت اهنأ ىلع اهرسف نم كانهو تافص لا
انعفدي ام اذهوةنيعم فقاوم ثيح ،ةدايقلا تايرظن ةسارد ةرورض ىلإ ،  رظن تاهجو ةدع ترهظ  
موهفم تايطعم ىلع ءانب تفلتخا يتلاو تايرظنلا نم ددع ىلإ ترولبت يذلا روظنملاو " ةدايقلا" 
تس يلي اميفو.هيلع طلسي   :يلاتلا هجولا ىلعتايرظنلا هذه ضعب زجوم ل كشبوةثحابلا قرطت   
  
  :ميظعلا لجرلا ةيرظن -1

تاردق نم هب نوعتمتي امل عمتجملا يف نوزربي ماظعلا لاجرلا نأ ةيرظنلا هذه باحصأ               ىري  
ـناك ايأ ةداق مهنم     لعجت ةيثارو تامسو ةميظع بهاوم مهكالتماو ةفولأم ريغ        يـتلا فـقاوملا ت      

، ( .اهنوهجاوي   )263 : 2005نايمعلا
  

  :اهمهأ نم ةيرظنلا هذهل  تهجو تاضارتعا كانه
تامس هيف رفاوتت صخش روهظ ىلع ةدايقلا دوجو فقوتي الف ،ةيئيبلا لماوعلا ةيرظنلا لهاجت               .1

ىرخأ لماوع كانهف يفكت ال اهنإف ، اهدوجو ضرف ىلع تامسلا هذهف ،بسحف ةثوروم ةيدايق               
  . ميظنتلا ةعيبطبو ،عمتجملا فورظب قلعتت

2.             ، جئاـتن نكلو    عنصي الو دلوي دئاقلا نأل ،ةيدايقلا ةراهملا ةيمنت ىودج مدعب ةيرظنلا هذه نمؤت
ثيحب ميقلاو ديلاقتلاو تاداعلا ضعب نييداعلا دارفألا باستكا ناكمإلاب هنأ ىلع تلد تاساردلا             

 . نيحجان ةداق اوحبصي نأةرمتسملا ةياعرلا هذه لضفب دعب اميف مهنكمي 
  

   تامسلا ةيرظن -2
ءاهدـلاو ءاكذلا   : لثم ةيصخشلا تافصلا نم ةعومجم كلمي يذلا درفلا نأ ىلع ةيرظنلا موقت           

ةـيوغللا ةراـهملاو ،ةنسـحلا ةودقلاو ةأدابملاو ةعاجشلاو سامحلاو نواعتلا ىلع ةردقلاو مزحلاو              
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تامسلا هذه نوكت ام ًابلاغ هنإ ثيح ،ًادئاق ربتعي         ف  يكتلا ىلع ةردقلاو   زاجنإلاو ةيلوئسملاو ريدقتلاو  
  .دادعإلاو بيردتلا نم ةزيجو ةرتف يف اهباستكا نكمي الو هسفن يف ةقيمع روذج تاذ

فرصـب ،دـجو امنيأ دئاقلا اهب زيمتي ةدحاو ةمس تسيل ةدايقلا نأ ىلع تامسلا ةيرظن تزكر دقل                  
تاـفاقثلا يـف أشـنت ةدايقلا نم ةفلتخم ًاعاونأ نأل       كلذو ،ةفاقثلا وأ تقولا وأ دئاقلا عون نع رظنلا        

، ( .ةفلتخملا   )252: 1999لوشألا
  

يـف ةروكذملا تامسلا عيمج رفوت ةبوعص        :اهمهأ تامسلا ةيرظن ىلإ ةريثك تاداقتنا تهجو        
صئاصـخلا ديدحت مدعو ،ةيدايقلا تامسلا ديدحت يف نيثحابلا فالتخا ىلإ ةفاضإلاب ،دحاو صخش              

نيـب  تمـل كلذك    .  ةدايقلا ةيلمع ةيلاعف يف نيسوؤ    رملا رود لهاجتو ،نيعباتلا نع ةد     اقلا زيمت يتلا  
، ( .هحاجنو دئاقلا ىلع ريثأتلا يف ةفلتخملا تامسلل ةيبسنلا ةيمهألا ةيرظنلا   )264 : 2005نايمعلا
  
  ةيفقوملا ةيرظنلا -3

ةيصخش ىلإ ًاساسأ ةدايقلا امهنم لك عجرت ،تامسلا ةير ظنو ،ميظعلا لجرلا ةيرظن تناك اذإ  
دق ةعامجلا يف وضع يأ نأ ىلإ ريشت يتلا ،ةيفقوملا ةيرظنلا ،ًامامت امهنم سكعلا ىلعف ،دئاقلا  
فقوم يفًادئاق حبصي ةعامجلا ةدايقل درفلا حلصي دقف ،رخآ فقوم يف ًادئاق ةرورضلاب نوكي ال دق ،  
، (. ملسلا تقو يف اهتدايق يف لشفيو ،برحلا تقو يف    )305: 1984نارهز
    

طقف دحاو لماعب ةلعافلا ةدايقلا     ديدحت رذعت أدبم ىلع يفقوملا لخدملا موقي       رـكني ال هـنكل     .   
رثكأ–هنأ لب هكولس وأ دئاقلا تامس ةيمهأ     كلذ نم   يف رابتعالاب ذخؤي نأ بجي امهالك نأب ىري –   

، ( .دئاقلا هشياعي يذلا فقوملا قايس   )62: 2007ىفطصم
     
فقوملا فالتخاب فلتخي لاعفلا يدايقلاطمنلا نإف كلذ ىلعو سردي نأ بجي لاعفلا دئاقلاف .   

  )Grove ،1973 :172-177(: لثم هرصانع عيمجب فقوملا 
  .نيلماعلا تاربخو تاردق ىلع فوقولا -أ

 .اهنودؤي يتلا لامعألا نم نيلماعلا تاعقوت ليلحت -ب

تاعقوت ب ـسانتل ايباجيإ اهرـييغت ناـكمإلاب يتلا فـقاوملا يف لـماوعلا لـيلحت -ت
 ).زفاوحلا ةدايز(ن ـيلماعلا

نملاةـسارد -ث  .ةـمظنملا يف دـئاسلا ماعلا خاـ 
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  نيدعبلا ةيرظن   -4
ةعومجم تماق ثيح ةدايقلا يف "وياهوأ"ةيالو ةعماج تاسارد مسا ةيرظنلا هذه ىلع قلطي   

عماجلا كلت يفنيثحابلا نم دقو  ،يدايقلا كولسلل داعبأ ءانب لجأ نمثاحبأ ءارجإب ةليوط ةرتفلو ة  
، (  :امهةدايقلا كولسل نيدعب ديدحت نم اونكمت س   )270- 269: 2001نايمعلا

  Initiating Structure ماهملاةيلكيه   -أ

طيطختب دئاقلا مامتها ىدم نع ربعيو.  نيسوؤرملاو دئاقلا نيب راودألا ديدحت هب دصقيو  
  .ةركتبملا لمعلا بيلاسأ ةبرجتو  ،مهيلع ةباقرلاو هيسوؤرم ىلع هعيزوتو هميظنتو لمعلا

  Considerationsنيرخآلا رعاشمب مامتهالا  -ب

ةقادصلا نم ًاو ـج يمنيو ،نيسوؤرملا رعاشمو راكفأو ءارآ رابتعالا يف دـئاقلا ذخأي
،  .دعاصو طباه: نيهاجتا يذ لاصتا ةماقإو مهيلع حاتفنالاو ةقثلاو

 
نوكي نأ نـ كمي" وـياهوأ"ة ـيالو ةعماج تاـسارد هـنع ترفسأ يذلا جذوـمنلانإ 

 ، لمعلا ل ـكيه نمض دئاقلا هـبلطي ام زاـجنإب نوسوؤرملا مزتلي نأب يضقي ذإداقتنا عضوم
،يل نأو باقعلا اوبنجتيو ةأفاكملا اوذخأ  ، عيطتسي ال دق دئاقلا نكل  هفطاعت مدقي كلذ لباقم يف دئاقلا

قعلاوأ ةأـفاكملا هـيسوءرمل مدـقينأ ىتح  ،ـقدب ءادألا مـيقي نأىتح وأ با ـ   ةيعوضومو ة
،ـيدقت عـيطتسي ال دـقو هراقتفال امإتآـفاكم م   ، يصخشلا وأ يفيظولا ذوفنلل وأ ةيمسرلا ةطلسلل  
، ( .ةمظنملل ةيلاملا دراوملا روصقل وأ   )74: 2007ىفطصم
 

فدهلا –راسملا ةيرظن  -5   
كلذل ،اهقيقحت لبسو مهفادهأل نيعباتلا تاروصت ىلع ريثأتلا ةيرظنلا هذه قفو دئاقلا لواحي 

ةفلتخم فقاوم يف نكلودئاقلااهمدختسي نأ نكمي  يدايقلا كولسلا نم جذامنةعبرأ كانه نإف  يهو   :  
يهيجوتلا كولسلا -أ  Directive  

وه امب نيسوؤرملا فيرعتب د ـئاقلا موـقي ذإ ،اـهتابلطتمو ماـهملا ىلع زـيكرتلا يهو
. ةأفاكم بيلاسأو لمع بيلاسأو ءادأ تالدعمو تايلوؤسمو ماهم نمهب ماي قلا مهنم عقوتم
) ،  )274: 2005نايمعلا

دناسملا كولسلا -ب  Supportive  

  ، ةسايس ىلع دمتعيو مهتابغرو مهتاجاح يبلي ًايناسنإ اجذومنو نيعباتلل ًاقيدص دئاقلا نوكي
، (. نيعباتلا اههجاوي يتلا لكاشملا ةشقانمل حوتفملا بابلا   )20: 2004سابع
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  Participativeكراشملا كولسلا  -ت

، (تارارقلا ذاختا دنع مهتاحارتقاو نيسوؤرملا ءارآب ذخألا نمضتيو    )49: 2004نسح
فدهلا وحن هجوملا كولسلا -ث  Achievement Oriented  

يف ىوصقلا ةقاطلا لذب بلطتت Challenging goalsةريثم فادهأ ديدحتب انه دئاقلا موقي    
، ( .فادهألا هذه قيقحت يف هيسوؤرمب ةيلاع ةقث رهظيو لمعلا   )274: 2005نايمعلا

      

كولسلا نيب طبرلا ةلواحم ينعي يذلا زفحلاو عقوتلا ساسأ ىلع فدهلاو راسملا ةيرظن موقت  
هكولس رييغت لالخ نم نيلماعلا كولس يف ريثأتلا ىلع دئاقلا لمعي ثيح ،نيسوؤرملا زفحو يدايقلا 

كلذ نأب مهعقوتل دحاو قيرط يف نوريسي مهل نيعباتلاو ةداقلا نأ ىلع موقت ،نيرخآلل ةودق نوكيل  
، (. مهتابغر قيقحتل مهدوقي فوس   )341: 1992سوماج وبأ
 
   ةيلعافتلا ةيرظنلا -6

عمجلا ىلع ًَاساسأ ةيرظنلا هذه موقت ثي ح ...ةيقفاوتلا ةيرظنلا ًاضيأ اهباحصأ اهيلع قلطيو     
ةيرظنلا هذه رظن ةهجو نم ةدايقلا دعتو ،يقيفوتلا لخدملا لالخ فقوملاو تامسلا يتيرظن نيب  

فقوملا جاتن سيلو درف اهكلتمي تامس وأ ةمس تسيل ةدايقلا نأ ساسأ ىلع ،يعامتجا لعافت ةيلمع 
ققحتيو ،ةعامجلا صئاصخو فقوملا رصانعو دئاقلا تامس نيب لعافتلل ةرمث يه امنإو هدحو  
ةثالثلا رصانعلا نيب لعافتلامتي نيح ةدايقلا يف حاجنلا  ) . ،   )241: 1989ةكيلم
  

سيئرلا تاريغتملانيب لعافتلاو لماكتلا ساسأ ىلع ةيرظنلا هذه موقت  ، ( :ةيلاتلاة    )11: 1986هللا ريخ
  

ةعامجلا يف هطاشنو هتيصخشدئاقلا  - أ  ،.  
  .مهتالكشمو مهتاجاحو مهتاهاجتا عابتألا  - ب
ثيح نم اهسفن ةعامجلا  - ت ةيلمعو اهفادهأو ا ـهصئاصخو اـهدارفأ نيب ةـقالعلا، 

 .اهدارفأ  نيب لعافتلا

هفورظو لمعلا ةعيبطو ةيداملالماوعلا اهددحت امك فقاوملا  - ث   . 
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  ةدايقلا يف تركيل ةيرظن  -7
نوـيرادإلا هعبتي يذلا بولسألا ىلع يسيئر لكشبو دمتعت تامظنملا ةيلاعف نأ تركيل ربتعي              

ةـعبرأ ةدايقلا لاجم يف تاساردلا ضعب ءوض يف تركيل سيسنر مدق دقو ،مهيسوؤ        رمل مهتدايق يف  
يلاتلالودجلا يف امك ةيدايقلا فقاوملا نم ديدعلا يف ةداقلا كولس حضوت نأ نكمي ةمظنأ  :  

 
  )1 (مقر لودج

  ةدايقلا يف تركيل ةيرظن حضوي
  كولسلا فصو  ةدايقلا ماظن

  يطلستلا يلالغتسإلا ماظن
Exploitative Authoritative  

مهل مئادلا ديدهتلاو هيسوؤرمب ةقثلا مدعو ةطلسلا ةيزكرم   
  

  يعفن يطلست ماظن
Benevolent authoritative  

ةبقارملا تحت مهعضيو ةطسوتم هيسوؤرمب هتقثو ةطلسلا ةيزكرم        
  باقعلاو باوثلا نم اجيزم ًامدختسم ةمكحملاو

  يراشتسا ماظن
Consultative  

اـهنكلو نيـسوؤرملاب ةقثلا ةدايزو ةطلسلا       نم ريبك ردق ضيوفت     
  ةيبلسلا زفاوحلا نم رثكأ ةيباجيإ زفاوح مدقيو ةلماك تسيل

  يعامج كراشملا ماظن
Participative Group  

يف ةلماكلا هتقثل فرصت    لا ةيرح عم ةطلسلا نم ريبك ردق ضيوفت       
قـيرفلا لـمعو يعامجلا فدهلا ىلع زيكرتلا متيو          نيسوؤرملا  ،
  رارقلا عنصو ءادألا يف ةكراشملا ىلع مهعجشيف ، دحاولا

  

Source: Likert, Rensis, The Human Organization: Its Management and Value. New York: 
McGraw-Hill, 1967, p.238-240 

  
  )نوتومو كيلب جذومن(ةيرادإلا ةكبشلا  -8

نيلماعلاب مامتهالا نييساسأ نيرصنع ىلع دامتعالاب  ةداقلافينصت ىلع ةيرادإلا ةكبشلا موقت   
اتنإلاب مامتهالاو )يناسنإلا دعبلا ( ماهملا ءادأ وأ ج،  ىـلع ةـيرادإلا ةكبشلا موقتو   ).  يجاتنإلا دعبلا( 
ىلإ ةمسقم ةكبشلاو . جاتنإلاب مامتهالا يقفألا روحملاو دارفألاب مامتهالا وه يسأرلا روحملا نيروحم

ىلعأ   ىلع) 9(مقر ربعي ثيح ةيسأر تاعبرم ةعست        ةجرد لق  أ ىلع ) 1(مقرلاو كولسلا نم ةجرد      
، (. كولسلا نم   )137-136: 2001نسح
  



 

20 
 
 
 

يدايق بولسأ  81(ةدايقلا بيلاسأ نم ةفلتخم ًاعاونأ رهظت ةيرادإلا ةكبشلا نأ نم مغرلابو                 (
جذاـمن سمخ ىلع ادكأ ناثحابلا نأ الإ دارفألابو جاتن          إلاب مامتهالا نم ةتوافتم تاجرد ىلع دمتعتو      

، (. طسولا يف ةدحاوو ةكبشلا اياوز ىلع اهنم عبرأ: ةيدايق   )270: 2005نايمعلا
  

  )2(مقر لكش 
  ةيرادإلا ةكبشلا ةيرظن حضوي 

 عال 9      
 النموذج اإلداري (9-9)   

اھتمام مزدوج باإلنتاج 
 واإلفراد یؤدي إلى وجود ثقة
 متبادلة واھتمام الطرفین
       بالمصالح المشتركة

 النموذج اإلداري (9-1)
اھتمام مركز باحتیاجات األفراد 

إلى مناخ عمل ودي یقود 
  بالمنظمةومریح

8  

                  7 

            6 

            5 

      

  )5-5(النموذج اإلداري 
كفایة إنتاجیة تتحقق من خالل 

بین متطلبات العمل  الموازنة
 على معنویات األفراد والحفاظ 

      4 

مام
ھت
اال

 ب
راد

ألف
ا

 

                  3  

      2  
 النموذج اإلداري (1-9)

كفاءة إنتاجیة مرتفعة نتیجة 
لترتیب العمل بشكل ال 

       یعطي أھمیة للعمل اإلنساني

  )1-1(النموذج اإلداري 
اھتمام ضعیف باإلنتاج 

 واألفراد
 منخفض 1

9 8 7 6 5 4 3 2 1   

   منخفض  ام باإلنتاجاإلھتم   عال
 

Source: http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Keadah/fig04.jpg_cvt.htm 
 
  )1،1 (ةفيعضلاةدايقلا بولسأ  -أ

ةظفاحملل بولطملا لمعلا ذيفنتل دهج لقأ لذب عم نيسوؤرملاو لمعلا نم لك ىلع ليئض زيكرت 
، ( .ةمظنملا ةيوضع ىلع   )37: 2004نسح

 

  )1،9 (ةطلستملاةدايقلا ب ولسأ -ب
لالخ نم جتنت لمعلا ةيلاعف نإ . نيسوؤرملاب ًافيعض ًامامتهاو جاتنالاب ًايلاع ًامامتها دئاقلا رهظي
  .ىندألا دحلا ىلإ دارفألا لخدت اهيف لقي ةقيرطب فورظلا ةئيهت

  
  

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Keadah/fig04.jpg_cvt.htm
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  )9،9(يلماكتلا ةدايقلا بولسأ  -ت
ةيلاعف نإ .لمعلاو نيسوؤرملا نم لك ىلع لاع زيكرت نيمزتلم دارفأ لالخ نم ةجتان لمعلا  

مارتحاو ةقث ةقالعداجيإىلإ يدؤت يتلا ةمظنملا فادهأ ديدحت يف نيكراشمو نيلقتسمو   . ) ، نسح
2004 :38(  

  )1،9(ةيناسنإلا ةدايقلا بولسأ  -ث
ا انه دئاقلا فدهوجاتنإلاب ًافيعض ًامامتهاو دارـفألاب ًايلاع ًامامتها دـئاقلا رهظي ظافتحال  
، (. نيلماعلا ىضرب   )271: 2005نايمعلا

  )5،5(ةنزاوتملا ةدايقلا بولسأ  -ج
نم بسانملا زاجنإلا ىلع لوصحلا متي بولسألا اذه يفو نيسوؤرملاو لمعلاب لدتعم مامتها 
نيسوؤرملل ةيونعملا حورلا ىلع ةظفاحملا عم لمعلا ذيفنت ىلإ ةجاحلا نيب ام نزاوتلا لالخ 

، ح(. لوبقم لكشب   )38: 2004نس
  

، ةثحابلا ىرت  نأب ملست اهعيمج نأالإ ةدايقلل ةرسفملا تايرظنلا فالتخا نع رظنلا ضغب هنأ  
نإ ،ةداقلا لك يف رفاوتت نأ يغبني يتلا تاراهملاو تاردقلاو تاموقملا نم ىندأ دح ةدايقلل تامس لا 

ةلاعفو ةيرورض نوكت ال دق نيعم فقوم وأ ةعامج يف ةيرورض ودبت دق يتلاو دئاقلل ةيصخشلا 
    .ىرخأةعامج عم رخ آفقوم يف رخآ دئاقل 

 
  ةيدايقلا طامنألا: ًاعسات

ةداقلا ةفسلف اهددحت يتلاو ةداقلا نيب ةفلتخم ةيدايق جذامن دوجو نع يرادإلا ثحبلا رفسأ 
وأ نيعباتلا عون ىلع دمتعت يهف ك لذ ىلإ ةفاضإلابو. مهبراجتو مهتاربخو مهتايصخشو مهسفنأ
  )213 : 1979مشاه ، ( . اهتاذ تاعورشملا ميظنت يف دئاسلا وجلا وأ ةئيبلا كلذكو نيسوؤرملا
  

زكريو . تضم تاونس ىدم ىلع اهريوطت متدقو ةدايقلا طامنأ فصت لخادم ةدع كانه 
لمعلا ةعومجم ىلع دئاقلااهسرامي يتلا ةرطيسلاو ةطلسلا ةردق فصو ىلع اهمظعم   .) ، ىفطصم

يلي امك ةطلسلا زيكرت ةجردونيسوؤرملا هاجت ةيرادإلا ةدايقلا طامنأ فينصت نكميو )278 :2000  ،:  
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   يطارقوت ألا طمنلا -1
،ا ةدايقلا يه اهنم تايمست ةدعطمنلا اذه ىلع نيثحابلا ضعب قلطأدقف  دئاقلا لوح زكرتت يتل   :

 ، ، أمكحتملا وأ يدادبتسالا طمنلا ، أيدرفلا طمنلاو ، يدلا طمنلاوأرمآلا طمنلاو  طمنلا وأيروتاتك
لمعلا ةعامج لخاد ةيصخشلا تالعافتلا كرحتتو ،دئاقلا صخش يف ذوفنلا زكرتي ثيح ، يطلستلا
. تارارقلا عنصو تاءارجإلاو تاسايسلا ميمصتب درفنيو ةـطلسلا دـئاقلا رـكتحيو.  دئاقلا هاجت
باقعلاو ةباثإلا ناولأ ىلع رطيسيو ،تاقالعلاوماهملا لكشيو ددحي امك ًاقفأ عسوألا هسفن ىريو .   
، (  .ًامئاد بوصألاو ًاركف رزغألاو   )48: 2007ىفطصم
  

ل ةحونمملاةيمسرلا ةطلسلا نم تارارقلا رادصإ يف هتوق انه ريدملا دمتسيو هزكرم مكح ب ه 
نع رظنلا ضغب هسفن ىلإ هترادإ نييرادإلا ةداقلا نم عونلا اذه وزعيو   .يرادإلا ميظنتلا يف
تارارقلا هذه نع ضخمت ام اذإو  ،ةفلتخملا هتارارقل ةيباجيإ جئاتن رهظت امنيح ن  يذفنملا صاخشألا
رم ىلععقي موللا نإف ةيبلس جئاتن ، (. نواهتلاو لامهإلاب نوفصوي دق نيذلا هيسوؤ      )387:2000يقالع
  

ةدايقلا هذه تحتجردنتو لاكشألا   ةيلاتلا ةيدايقلا    :  
 :ريخلا يطارقوتألا  - أ

ذاختاب درفني وهف ،طلستملا يطارقوت ألا دئاقلا نم ًادادبتسا لقأ طمنلا اذهيف دئاقلا نوكي 
مئالملا خانملا قلخ ىلع ًارداقو ًانواعتم ًاقبل نوكي نأ هسفن تقولا يف لواحي هنكلو تارارقلا  
 .مهيلع رهظت دق يتلا ةيبلسلا لعفلا دودرفيفختو هئارآو هتارارقل مهلبقتل ه يسوءرم ىدل
  )327:1997 ،نورخآو رمنلا(
  

 :روانملا وأ قبللا يطارقوتألا  - ب

ساسحإلاو روع شلا قلخب همامتهاو.. هيسوءرم عم هلماعت يف دئاقلا كولس ةقابلب زيمتي 
 ، ةمظنملاب ةصاخلا تارارقلا رادصإ يف هل ةيروصلا مهتكراشم لالخ نمطقف مهيدل اضرلاب  

هذه رادصإ يف ًايلعف هل مهت كراشم نود ،اهتضراعم مدعو اهب عانتقالاو اهذيفنتو اهلوبقل
  )381 :ت.، بديمحلا دبع(رومألا فيرصت يف مهئارآب ه مامتها مدعل.. تارارقلا 
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  :يطارقوتألا طمنلا ايازم. 1
ن ـكمي ال اـهزاجنإ دارملا لامعألا نوكت امدنع ةدايقلا نم طـمنلا اذه مادـختسا نكمي

جوي اللاـمعألا هذـه نأل كلذو ،ةدحاو ةقيرطب الإ اهؤادأ يصخشلا دا ـهتجالل لاـجم اـهيف دـ 
، (راكتبإلا وأ  تامزألا تقويف حجنيطمنلا اذهو ، )2002برح وبأ يتلا ةئراطلا فورظلا لظ يف و  

ةدشلاو مزحلا اهيفبلطتت    )469: 1995، يبرغملا(.  
  
   :يطارقوتألا طمنلا ىلع ذخآم. 2

، ( .مهيدل يفيظولا اضرلا مدع يلاتلابو دارفألل ةيونعملا حورلا ضافخنا  - أ  )260: 2005نايمعلا

، (. لمعلا نارودو بايغلاو تاملظتلاو يواكشلاو رمذتلا ةبسن عافترا  - ب  )260، 2005نايمعلا

، (. نيلماعلا ىدل عادبإلاو ةأدابملا حور لتق  - ت  )260: 2005نايمعلا

مهلبق تو نيسوؤرملا عانتقا مدع نأ امك.  نيسوؤرملاو ةداقلا نيب نواعتلا صرف نم لالقإلا  - ث
دئاقلا عم بولطملانواـعتلا نادـقف ىلإ ىدؤـي مدـختسملا طمنلل هتاعارم مدعل    ،
، ( .مهفطاوعو مهرعاشمل  )303: 1997نورخآو رمنلا

نيعباتلاو دئاقلا نيب ءادعلاو ةيهاركلا دلوت - ج  .)  ،   )260: 2005نايمعلا
 

معلا ماظتناو ةطلسلا ماكحإ ىلإ يدؤييطارقوتألا طمنلا نأنم مغرلا ب ًافوخ جاتنإلا ةدايزو ل  
لا هذه لثم نأ الإلصفلاو باقعلانم  كسام  تىقبيو ،طقف ريصقلا يدملا ىلعالإ نوكت ال ةدايق ، 

 ىوكشلاواضرلا مدع رداوب  ظحاليفوس  ليوطلا ىدملا ىلعهنكلو ، دئاقلا دوجوب ًانوهرم لمعلا
امك نيسوؤرملا لبق نم يطعيال طمنلا اذه يف دئاقلا نأ ظحالي،  لا  ةيمهأيأ ةيناسنإلا تاقالع    ،
ىلع هزيكرت رصتقيو يساسأ لكشبلمعلا زاجنإ  ا ىلعو   ،، كلذ ناك ولو ىتح  هزكرم ىلع ةظفاحمل

 .هيفظومباسح ىلع 
  
  يطارقميدلا يدايقلا طمنلا -2

ممةكراشملاو ماهملا ضعب يف نيسوؤرملا كارشإ ىلع يطارقميدلا طمنلا دمتعي نم ديزي ا  
قيرف جيسن نم ءزج دئاقلا نوكيو ءاضعألا نيب ةدايقلا فئاظو عزوتت  . نيلماعلا ءادأو ةيلعاف
ماظنو ،تاءارجإلاو تاسايسلا ميمصت يف ربكأ ماهسإ وأ يأر لمعلا ةعامج ءاضعأل نوكيو .  لمعلا
حيتيو طقف هيلع ًاركح سيل باوصلا نأ يطارقميدلا دئاقلا ىريو .  تارارقلا عنصو ،زفاوحلا
، (عيمجلا مرتحيو ،عانتقالاو ةكر اشملل هيسوءرمل ةصرفلا   )48 :2007ىفطصم
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يدؤي امم مهتالكشم ةشقانمو ةعامجلا نوؤش ةسرامم يف ةيرحلا هيسو ؤرمل دئاقلا حيتيوامك 
ةيطارقميدلا ةدايقلا ينعت الو ،ةددحملا فادهألا ىلإ لوصولاو راكتبالاو ةأدابملا ةدايز ىلإ ةي اهنلا يف
دبال لاوحألا عيمج يف هنأ الإ رخآ ىلإ فقوم نم ةكراشملا تاج رد فلتخت ثيح ةلماكلا ةكراشملا

، (  تارارقلا ذاختا يف ةيئاهنلا ةطلسلابدئاقلا ظفتحي نأ       )129 :2001نسح
  
، ( :يف لثمتت ةيساسأ تازكترم ةثالث ىلع ةيطارقميدلا ةدايقلا زكترتو   )198-148: 1995ناعنك
، ؤرمو دئاقلا نيب ةيناسنإلا تاقالعلا ةماقإ  - أ يف نيلماعلا دارفألا جامدنا لالخ نم كلذ ققحتيو هيسو

ةيداصتقإلا مهتاجاح عابشإ عم ةيلاع ةيجاتنابو ،نينواعتم لمعلل مهعفدت ةقيرطب ،لمعلا فقوم 
  .ةيعامتجالاو ةيسفنلاو

، نيلماعلا كارشإ  - ب ةيدايقلا ماهملا ضعب يف يف ةكراشملاب نيلماعلل ةصرفلا ةحاتإ قيرط نع  
، قلا عنص ةيلمع نيلماعلا مامأههجاوت يتلا ةلكشملا عضوبد ـئاقلامو ـقي ثيحبرار بلطلاو ،   

 ، مهتاراهمو مهتاربخو مهئاكذ مادختسال لاجملا مهل كرتي ثيحب ،اهل بسانملا لحلا داجيا مهنم
لاجملا مهل حيتي يلاتلابو .دئاقلا ىدلو مهيدل ًالوبقمو ًامئالمو ًايلمع هنوري نيذلا لحلا حارتقال  
رثؤت وأ مهتاطاشن سمت وأ ،مهمهت يتلا لئاسملا لك يف مهتاحارتقاب ماهسالاو مهئارآ نع ري بعتلل
 .مهلمع فورظ يف

ققحتي الو متي ال ضيوفتلا نأل كلذ نيسوؤرملل ةيدايقلا ماهملاو تابجاولا ضعبضيوفت   - ت  ،
ةيطارقميدلا ةدايقلا لظ يف الإ ققحتي ال اذهونيلماعلا هلبقت اذإ الإ هنم فدهلا ضيوفتلا نأ امك    ،
ةيرح ءاطعإ لالخ نم مهيدل ةيونعملا حورلا عفرو نيسوؤرملا تاردق ةيمنت ىلع دعاسي  
مهعفديو ةيلوؤسملاب ساسحإلا مهيدل دلوي امك هتايلوؤسم دودح يف هب مهضوف اميف فرصتلا  ،

  .هجو نسحأ ىلع مهيلإ ةضوفملا ماهملا ءادأل
  
  :يطارقميدلا طمنلا ىلع ذخآم. 2

اذه يف تمت يتلا تاساردلا اهنع تفشك يتلاو يطار ـقميدلا طمنلا ىلع ذـخآملا زرـبأ نم
  :يلي ام هاجتالا

نوليميو ،ةديدج تايلوؤسم لمحت نم ًافوخ ةضوفملا ةطلسلا لوبقب نوبحري ال نيلماعلا ضعب   - أ
، (. ةيلوؤسملا نم لصنتلا ةلواحم ىلإ نايحألا بلغأ يف  )193: 1995ناعنك
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يدؤي ال نيلماعلا ىلع همامتها زكري يذلا يدايقلا كولسلا نأ تاساردلا ضعب تبثأ   - ب
دئاقلا فرصي امدنعف ،ةيجاتنالا ىلع ًابلس رثؤي امم ةيونعملا مهحور عفر ىلإ ةرورضلاب 

ىلعو نيلماعلل ةيونعملا حورلا ىلع يسكع رثأ كلذ نوكي هنع هتيلوؤسمو جاتنإلا نع همامتها 
، (. مهتيجاتنا  )261: 2005نايمعلا

يف مهرخأتو نيلماعلانيب لمعلا يف طابضنإلا مدع لثم ،ةيبلسلا رهاوظلا ضعب  روهظ  - ت  ،
، (. ةعيرسلا فقاوملا يف ةعيرس تارارقذاختا ةبوعصو ،ءادألا   )106: 2005يضوعلا

، (. هبصنم اهضرفي يتلا ةيدايقلا هماهم ضعب نع دئاقلا لزانتل ًارهظم لكشت  - ث : 2005نايمعلا
261( 

  

دق كلذ نم مغرلا ىلع ،يلاثم بولسأ يه ةيطارقميدلا ةدا ـيقلا نأب لوقلا نأ قبس اممحضتي 
ةعامجلا ىلع ريبكلا رثألا هل انه دئاقلاففقاوملا عيمج يف لضفألا وه طمنلا اذه ربتعي ال  ،.  
  
   ةهجوملا ريغ/رحلا يدايقلا طمنلا -3

ةيوضوفلا ةدايقلاب ضعبلا اهيلعقلطي رحلا قلطمدرفلا ءاطعإب موقت اهنوك   لعفي نأ يف ة ـي 
اهيلع قلطيف رخآلا ضعبلا امأ ءاشي ام ، ـطإ ةسايسوأ ةيوضوفلا وأ ةيلسرتلا ةدا ـيقلا،  نانعلا قال

، وأ  لخدتلا مدع ةدايق وأةيلختملا ةدايقلاب اهتيمستب ضعبلا لصي امكةلهاستملا  .  
  

، عأل ةلماكلاو ةقلطملا ةيرحلاب نمؤت يتلا ةدايقلا" اهنأب ةرحلا ةدايقلا فرعت  ةمظنملا ءاض
عباطلاب هرود مستي يذلا ،دئاقلا نم لخدت ىندأ نودو ،ةدرفنملا مهتدارإب ئش لك ديدحت قح مهحنمو 

  ".يبلسلا
  

مسرو ،ةمظنملا فادهأ ديدحت ةمهمب فيرعتلا اذهل ًاقفو ةمظنملا ءاضعأ نوسوؤرملا صتخي 
ذاختاو هئادآ قرط ديدحتو لم علا ميسقتو ،مهسفنأ بيردتو ،ةدرفنملا مهتدارإب مهلكاشم لحو ،اهططخ

  )426 :ت. ب ،ديمحلا دبع(. دئاقلا نم لخدت ىندأ نود ،خلا.. ءاضعألا عيمج قافتاب ترارقلا 
  

نيرداق اونوكيف .  ًاديج نيبردمو نيزفحم نيسوؤرملا نوكي امدنع ًاديفمطمن لا اذه نوكي انايحأ
ريدملانم يفطاع معد وأ ةدعاسمل ةجاح نود سفنلا ىلع دامتعإلا ىلع نه ةلكشملا نكل  نأ يه ا ـ، 
  .  ثرتكم وأ لابم ريغ صخشك رـيدملل اورـظني نأنكمي نيسو ؤرملا
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دامتعإلل مهيسو ؤرم ةدعاسم اوديري مـهنأ نيلئاق مـهسفنأ نع ةداـقلا نم طمنلا اذه راصنأ عفاديو
، (. تاذلا ىلع لماعتي امدنع حجني ةدايقلا نم عونلا اذه .)280- 279 :2000ىفطصم نم دارفأ عم    

 ، ريدملا لزانتي ةدايقلا نم عونلا اذه يفو ايلعلا ةيميداكألاو ةيملعلاو ةيلقعلا تايوتسملا يوذ
ةقيرطب هيسوؤرم ىلع رطيسي ال وهف ،راشتسملا مكح حبصيو تارارقلا ذاختا ةطلس نع هيسوؤرمل 

، يماشلا(. ةرشابم ريغ ةقيرطب مهيلع رثؤي نأ لواحي الو ةرشابم ونينو  ،2001 :238(  
  

، ( :ةهجوملا ريغ/رحلا ةدايقلا طمن ايازم. 1   )122: 1995ناعنك
ةصرف سوؤرملل حيتت ةماعلا تاميلعتلا نأ رحلا بولسألا عبتي يذلا دئاقلا داقتعا  - أ  

  .ةبئاصلا تارارقلا رادصإ ربع ةيلوؤسملا لمحت يف ةربخ هبسكتو ،هسفن ىلع دامتعالا
لمعلا نإف ضيوفتلا مادختسا هيسوؤرم نسحيو طمنلا اذه عبتي يذلا دئاقلا نسحي امدنع  - ب  

 .ًاحجان نوكي طمنلا اذهب

ىلع نولماعلا نوكي امدنع  - ت طمنلا اذه نإفميلعتلا نم لاع ىوتسم  نأل ًاحجان نوكي ،   
باعيتسا ىلع ةرداق نوكت ةيلاع تاءافك ىلإ جاتحي عساو قاطن ىلعةطلسلا ضيوفت   

  .ةضوفملا تابجاولا

  
  : ةهجوملا ريغ/ رحلايدايقل ا طمنلاذخآم . 2

ةباقرلاو ميلسلا هيجوتلا دقفيو قلقلاو ىضوفلا دوست ثيح لمعلا خانم داسفإ ىلإ يدؤي  .1
عجريو ،هئالمز ىلع ةرطيسلا درف لك لواحي ثيح ةدوجلا ىوتسم ضافخناو ،ةلاعفلا 

، (. نمألاب ةعامجلا دارفأ ساسحإ مدع ىلإ يناودعلا كولسلا  )262: 2005نايمعلا

لبق نم لخدتلا مدع بولسأ لظ يف .2 طبضلا ىلإ رقتفت ةلماعلا تاعومجملا نإف دئاقلا  
وحن اههيجوتو اهتدايق بعصلا نم لعجي امم ةيدرفلا حورلا ةدح ةدايز عم ،ميظنتلاو  
، ( .ةبولطملا فادهألا   )263: 2005نايمعلا

 
تامظن ملا ةفاك يفهقيبطت متي نأ نكمي يلاثم دحاو يدايق طمن دجوي ال هنأ ،لوقلا ةصالخ 

ةمظنملا لخادةفلتخملاو ةددعتملا فقاوملاعيمج  مدخي امبو ةمظنملا فورظ ىلع فرعتلا نإ .    
، اهب طيحت يتلا فورظلاو  طمنلا ىلإ لوصولا وحن ىلوألا ةوطخلا لكشت يتلاوةمهملا رومألا نم  

يأ ةمظنملل بسانملا يدايقلا موقت نأةمظنملاةرادإ ىلع يغبني يذلا ،    .هينبت ب 
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  يـناثلا ثـحبملا
  عادـبإلا

  
  ةمدقم

ةريغتم ةيسفانت ةئيب هجاوت يتلا تامظنملا عيمجل ةبسنلاب ةماهلا روـمألا نم عادـبإلا ربتعي  
، اهقيقحت ىلإ تامظنملا نم ديدعلا ىعست يتلا فادهألا ةمدقم يف هيلع ثحلاو عادبإلا حبصأ دقو
هيلع ةظفاحملا وأ ةيسفانتلاو ةبرطضملا تائيبلا يف راهدزإلا قيقحت لجأ نم تامظنملا حفاكت نيح  
تايداصتقإ يف شيعت تامظنملاف ،ة ـيمهألا ةـياغ يف نـيرمأ ناـحبصي راكتبالاو عادبإلا نإف

  .عادبإلاو راكتبإلاو ةنورملاو لايخلاو ةعرسلا ىلع دمتعت يتلا ةيتامولعملا تايداصتقإ ،ةسوملم ريغ
تحبصأ ةيديلقتلا ةرادإلا نأ امك ،ىرخألا تام ظنملا نع اهزيمت يف ةمظنم يأ ةوق معدي عادبإلاف

ىلإ نيلماعلا دارفألا لوحت يهف ،ةميخو بقاوع نم اهل امل يلاحلا تقولا يف ةنكمم ريغ 
، ( .ريكفتلاو عادبإلا ىلع مهتردق مهبلستو نييطارقوريب   )231 : 2002يرهزلا

  
ءادأ نيب ًاتوافت كانه نأ ةمظنملا يف رارقلا وذختم كردي امدنع عادبإلا ىلإ ةجاحلا رهظتو  

بولسأ ينبت ةسارد ىلع ةمظنملا ةرادإ ثحي توافتلا اذهو . بوغرملا ءادألاو يلعفلا ةمظنملا  
لثم ةمظنملا ةئيب يف تاريغتلا اهضرفت عادبإلا ىلإ ةجاحلا قلخت يتلا فورظلا نإف ةداعو . ديدج

تامولعم رفوت وأ نيكلهتسملا قاوذأريغتو ةيجولونكتلا تاريغتلا  .  لمعلل لضفأ بولسأ روهظ لوح 
س لواحتساهنإف بوغرملا كولسلاو يلاحلا كولسلا نيب ةوجف كانه نأ تامظنملا ترـعش اذإف د ـ 
، (   .عادبإلا لالخ نم كلذ نوكيو ،ةوجفلا صيلقت وأ   )390: 2005نايمعلا

  
لاو تامولعملا رفوتو ةيداملا تاناكمإلا دوجوب فصتت يتلاةيلخادلا ةمظنملا ةئيبف ةحاتملا ةربخ  

هدوست يذلا خانملاو ،دومجلا وأ ديقعتلاب فصتي ال يذلا نرملا يرادإلا ماظنلاو ،ةمظنملا ءاضعأل  
تامولعملا قفدت ىلع هرودب دعاسي يذلاحوتفملا لاصتالا ةيمنت ساسأ يه يتلاو دارفألا نيب ةقثلا   

ف يعادبإلا كولسلا ىلع رثؤت نأ اهنأش نمتالكشملا لحو ريبعتلا عيجشت قيرط نع ةمظنملا ي  نع  
لمعت يتلا تاعامجلاو دارفألا لبق نم متي عادبإلاف.  اهريدقتو اهتيامحو اهريوطتو ةديدجلا راكفألا  

ةودقو تاناكمإو معد نم مهل هرفوت امب يعادبإلا مهكولس ىلع اهريثأت ةئيبلا هذهلو ،ةنيعم ةئيب لخاد 
، (. يعادبإلا كولسلل جذامنو   )191- 190: 1992ناهدلا
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  عادبإلا موهفم: ًالوأ
ءاقبل ةبولطملا تاراهملا نأل كلذو ،مويلا تا ـمظنمل ةـبسنلاب ًايرورضو ًاماه دعي عادبإلا نإ

تناك امع ة ـفلتخم نوـكت فوـس اهنم بوـلطملا رودلاب اهمايقو نهارلا تقولا يف تامظنملا
يفهيلع قباسلا  ةدد ـعتم تاـجوم هجاوت فوس لبقتسملا يف كلذكو نهارلا تقولا يف تامظنملاف.   
لب ،رييغتلا اذه عم فيكتلل ةمئالملا ل ـئاسولا داـجيا اـهنم بـلطتي رـييغتلا نم ةداحو
ةيدرفلا اهتاقاط ناكمإلا ردق فظوت نأ لواحت فوس ةحجانلا تامظنملا نإف اذهل . ههيجوتو
تايطعم عم فيكت لا ىلع اهدعاست يتلا ةيعادبإلا لولحلا وأ راكفألا داجيا لجأ نم ةيعامجلاو
، ( .اهشياعت يتلا فورظلاو رييغتلا تابلطتمو  )59-58: 1999ناجيه

 
لعل ةددعتم نيماضم نم هلمحت امل كلذو مامتهالا بذجت يتلا تاملكلا نم دعت" عادبإلا"ةملك    

ييغتلاوعارـتخالاو دـيدجتلاو غوـبنلاب قلعتي ام اـهمهأ ام ًاريثك نيماضملا هذه نأ ريغ ر، ـ 
، صاخشألا نهذ يف فرصنت هتالاجم عيمجب نفلاك ةددحم تالاجم ىلإ ملاع يف عارتخالاو ،رع شلاو 

 ، يف ةصاخبو تالكشملا لحب ة ـملكلا هذه طـبترت نأ فولأملا ريغ نم هنإف يلاتلابوةعانصلا
، ( .لمعلا تائيب   )11: 1999ناجيه

 
موهفم ديدحت يف ءاملعلا فل تخا اذل ، ةددعتم داعبأو هوجو تاذ ًادج ةدقعم ةرهاظ عادبإلا ربتعي

اهيف عاش يتلا تالاجملا ةرثك ىلإ كلذ عجري دقو . هل ددحم حضاو فيرعت كانه نكي ملو ،عادبإلا
نم ةيركفلا مهسرادمو ة يفاقثلاو ةيلمعلا مهتاداهتجاو نيثحابلا جهانم ىلإو ،ةهج نم عادبإلا موهفم

، (.  ةثلاث ةهجنم اهدقعتو ةيعادبإلا ةرهاظلا بناوج ىلإو ،ةيناث ةهج    )11: 1987نوتيز
  

عادبإلا نأ )Daft, Noe. 2002(ناثحابلا ركذ   )Innovation ( ةكراشم وأ عمج ىلع ةردقلا وه
ةكردملا تاجاحلا سكعت يتلا ةيراكتبإلا راكفألا ريوطت وهف . ةديدج راكفأ ريوطت قرطب تامولعملا

ىلع ةمظنملا حاجن يف مهاسيو راكتب الل ىلوألا ةوطخلا ربتعي وهو ،ةمظنملا يف صرفلل بيجتستو
، ( .ليوطلا ىدملا   )47: 2008ةنراكسلا

 
) Invention(ثيدحتلا لثم ىر ـخأ مـيهافم عم عادـبإلا موـهفم طـلتخي ام ةداـع

، يخأو راكتبالاو ىلإ ر ـيشي ثـيدحتلا نأ ىلإ )Robbins & Coulter( اراـشأ طـقفنيسحتلا ًارـ
،اكلاب ةديدج ةركف ىلإ لـصوتلا نيح يف ةيعمتجملا تاسسؤملا يف رثؤتو ايجولونكتلاب طبترت لم  
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. ديدج ئشب يتأتل ةديدجلا راكفألا لمع ةداعإ وأ ليكشت ةداعإ هفصوب ديدجتلا عادبإلا ينعي
)Robbins & Coulter, 2001: 453( ، راكتبالا نأ ضعبلا ىريو)Creativity ( ىلإ لصوتلا يف لثمتي

، ف ىلإ وأ ام ةلكشمل ديدج لح ،ه راكتبالا نإف اذهبوةديدج ةرك يف ةديدجلا ةركفلاب طبترملا ءزجلا و  
ج ـتنملا ىلإ ةرـكفلا نـ مليوحتلا وأ ذيفنتلاب طبترملا سوـململا ءزـجلا وه عادـبإلا نأ نـيح
نهو. ةمدخلا وأ ليكشت د ـيعي يذلا وه رـهاملا لـماعلاف ،ةراهملاو عادـبإلا نـيب قورـف كاـ 
  )298: 2000ي، تويرقلا(. ناـقتإب هرـيغ هـعدتبا ام

 
 ةلاح وهو ،ًايعامج وأ ًايدرف ًالمع نوكي دقو ًايميظنت وأ ًايجاتنإ وأ ًاينف ًاعادبإ نوكي دق عادبإلاو

، يرجي يذلا وه اهنم ليلقلا نكلو ةايحلا بناوجو ناسنإلا ةايح لحارم عيمج يف ثدحت ةرمتسم  
مضخ يف ةيعادبإلا لامعألا ىتح وأ تاضمولا نييالم عيضتو ةيعادبإ ةيوه هؤاطعإ وأ هليجست  

ةرسألاب ًاءدب ةينعملا تاسسؤملا لبق نم نيمظنملا معدلاو ةياعرلا مادعنال يمويلا يناسنإلا طاشنلا 
، (. ريبكلا عمتجملاب ءاهتناو ةمظنملاب ًارورم   )996-995: 1986يجاوعلا

   
دحم فيرعت ىلع عامجإلا بايغ نإ لوقن نأ نكمي ًالامجإو اننإ لب ،ًابيرغ ًائيش سيل عادبإلل د   

اذهل ددحم فيرعت ىلع عامج إىلإ لوصولل ةلواحم ةيأ ن أب) " Gundry, 1994(يردناج عم قفتن 
، (". اهتاذ عادبإلا ةركف عم ضراعتت امبر حلطصملا   )14: 1999ناجيه
  

نوثحابلا اهمدق يتلا فيراعتلا مظعم رصح نكمي هنإف ،اهددعتو عادبإلا فيراعت نيابت مغرو  
ةيلاتلا رواحملا يفلاجملا اذه يف    :  

لوألاروحملا • يتلا صئاصخلا وأ  )Personality traits (ةيصخشلا تامسلا ىلع زكري:  
نهفنيعدبملا صاخشألا زـيمت تا ـمس ىلع زـكري نم نـيثحابلا نيب نم كاـ، 
ةيركفلا ةقالطلا ىلع زكري نم كانهو حاتفنالاو ةرـباثملاو لالـقتسالاو ةرـطاخملا  

، (. ةنورملاو ةلاصألاو  )17: 1999ناجيه

يفو ، )Process(ةيلمع هنوك ةيواز نم عادبإلل رظنت يتلا فيراعتلا لمشيو : يناثلا روحملا •
هنأ ىلع هلبقتو ،ةعامجلا يضريو ،ديدج لمع اهنع جتني " ةيلمع"عادبإلا نأ نياتش لوقي اذه 

، ( .ديفم  )268: 1993فاسع
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لحو يعادبإلا جاتنإلا وأ  )Product(جاتنإلا ىلع ًاءا نب عادبإلا فيرعت: ثلاثلا روحملا •
ودبي يعادبإلا جاتنإلا نأو ،ام ةلكشمل ًالح ينعي عادبإلا نإ: "دروفليج لوقيو ،تالكشملا  

، (" ةلكشملا لح وه يذلا فدهلا ىلإ اندوقي) ةليسوك(طيسوك   )17-16: 1999ناجيه

ةعدبملا ةئيبلا وأ يعادبإلا فقوملا ىلع ًاءانب عادبإلا فيرعت : عبارلا روحملا •  )Press (
عادبإلا رسيت ةفلتخم فقاومو فورظ نم هنمضتي امب خانملا ": ةعدبملا ةئيبلاب دصقيو 

نيمسق ىلإ فورظلا هذه مسقنو "ةيعادبإلا دارفألا تاقاط قالطإ نود لوحت وأ هيلع عجشتو  
، ( :امه  )14: 2005داوعلا

عمتجملاب طبترت :ةماع فورظ § تاعمتجملا يف ومني عادبإلاف ،ةماع ةفصب هتفاقثو  
لإ درفلا ضيرعتوةفلتخملا تافاقثلا نيب لعافتلاو يفاقثلا كاكتحالاب نم ديدعلا ى ، 

ميدقلاو ديدجلا جزمل اهريوطتو راكفألا دقن ىلع عجشتو ةيفاقثلاو ةيملعلا تارثؤملا 
 .ديدج لك يف
رفوتي نأ بجي يذلا خانملاب طبترت :ةصاخ فورظ § يذلاو ،ةسسؤملا وأ ةمظنملا يف  

  .اهيف نيعدبملا تاجاح عبشتو ،عادبإلا ةيمنت ىلع اهيف نيلماعلاو نيريدملا دعاس
  

  عادبإلا زئاكر: ًايناث
يهو عادبإلاو قوفتلل زئاكر Peter & Watermanنامرتوو رتيب ددحي    :) ،   )258: 1993يتويرقلا

  .اهقيمعتو ةيميظنتلا ميقلاب فيرعتلا  -1
ءادألا ىلعزيكرتلا  -2  . 

 .عادبإلاو ةرماغملاو ةيلالقتسالا حور عيجشت  -3

 .ةيناسنإو ةماركب اهيف نيلماعلا ةلماعم  -4

 .ةيرادإلا تاءارجإلا طيسبت  -5

  .ةنورملاب مستت ةيميظنت ةئيب قلخ  -6
 

يف يساسألا نكرلا نيلماعلا ىقبيسف عادبإلا اهساسأ ىلع ساقي فوس يتلا ريياعملا نكت امهمو 
عادبإلاف   .ىرخأ ةمظنم دومج تقولا سفن يفو ةمظنم يأ عادبإ رصانع مه امئادمهنأل ،عادبإلا 

أ ،ةيجراخلا وأ ةيلخادلاةمظنملا ةئيبل ةباجتسا رييغتلا ناك ءاوس ،ةسسؤملا رييغتل ةليسو  م  ءارجإ  
، ( .ًاقبسم ًايئاقو   )258: 1993يتويرقلا
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  عادبإلا تايوتسم: ًاثلاث
عادبإللتايوتسم ةثالث نيب زييمتلا نكمي   :  

  

  : درفلا ىوتسم ىلع عادبإلا -1
صخشلا اهب زيمتي يتلا تامسلا نمو .  دارفألا دحأ لبق نم هيلإ لصوتلا متي يذلا عادبإلا وهو

، ،ءاكذلا ،تاذلا ديكأت ،مكحلا يف ةيلالقتسالا ،سفنلاب ةقثلا ،ةرباثملا ،عالطتسالا بح: عدبملا ةنورملا  
، ( .ليلحتلا ىلع ةردقلاو ،حومطلا ،ةرطاخملا بح   )392: 2005نايمعلا
  

  :ةعامجلا ىوتسم ىلع عادبإلا -2
ةعامجلا عادبإو ،ةعامجلا ل ـبق نم هـيلإ لـصوتلا وأ هـميدقت مـتي يذلا عادـبإلا وهو

اميف ة ـيلاتلا جـئاتنلا ىلإ تاـساردلا تلصوت دقو.  اهدارفأ عادبإل يدرفلا عومجملا نم ربكأ
، علا( :ةعامجلا عادبإب قلعتي   )393: 2005نايم

 .سنجلا ةيداحأ ةعامجلا نم ةدوج نسحأ ًالولح جتنت سنجلا ثيح نم ةفلتخملا ةعامجلا نأ  - أ

 .ًاكسامت لقألا ةعامجلا نم لمعلل ًاطاشنو ًاسامح وأ ًادادعتسا رثكأ ةكسامتملا ةعامجلا نأ - ب

  .ةميدقلا ةعامجلا نم رثكأ عادبإلا ىلإ ليمت نيوكتلا ةثيدح ةعامجلا نأ - ت
  

ىوتسم ىلع عادبإلا -3   :ةمظنملا 
    .ةمظنملا ءاضعأ عيمجل ينواعتلا دهجلا قيرط نع هيلإ لصوتلا متي يذلا عادبإلا وهو

 :ةيلاتلا تافصلاب زيمتت ةعدبملا تاـمظنملا نأ ىلإ ثاـحبألاو تاـساردلا تراـشأ دـقو
) ،   )394: 2005نايمعلا

 .لشفلا مغر نيرمتسملا بيرجتلاو ةسرامملا وحن ليملاو يناديملا هاجتالا  - أ
 .مههيجوتو نيعدبملا عيجشتب نوموقي عادبإلل نيديؤمو راصنأ دوجو - ب
 .لمعلل لئادبو تاحرتقم ميدقت يف نيلماعلا ةكراشم لالخ نم ةيجاتنإلا - ت
 .ةيرادإلا تادحولاو تايوتسملا ددع ثيح نم يميظنتلا لكيهلا يف ديقعتلا مدعو ةطاسبلا - ث
   .اهقيبطتو اهمارتحا ىلع نولمعيو عيمجلا اهفرعي لمعلل تايقالخأو ميقو ئدابم ريوطت - ج
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ينفلا عادبإلا  :امه يسسؤملا عادبإلا نم نيسيئر نيعون نيب زيمي نم نيثحابلا نم كانه  
 ، نالمشي ناذللا رارقلا عنص نم نيفلتخم نيعوننابلطتي امهالكويرادإلا عادبإلاو نم ًاعساو ىدم    

  .ةسسؤملا تاطاشن
قلعتي:ينفلا عادبإلانإ  قلعتيو ،تامدخلا وأ علسلا    ءاوس ،جتنملاب جاتنإلا ايجولونكتب  تاطاشنب يأ    ،

رشابم لكشب قلعتيف :يرادإلا عادبإلا امأ.  تامدخلا وأ علسلا اهنع جتنت يتلاو ةيساسألا ةسسؤملا  
 .ةيساسألا ةسسؤملا تاطاشنب رشابمريغ لكشبو ،ةسسؤملا يف ةيرادإلا ةيلمعلاو يميظنتلا لكيه لاب
، فلا(   )55: 1995ضاي
  

عادبإلا رشنوعادبإلا ينبت نيب نوثحابلا زيم دقل   بإلا ينبت نإ،  نمضتت عادبإلا ةيلمع وأ عاد ـ 
هلعجو اهقيبطت مث ،قيبطتلل ةلباق اهلعجو اهريوطتةيعادبإلا ةركفلا ديلوت ًاكولسو ًايلمع ًاعقاو ا ـ، 
يف ـيدج ًاـجمانربوأ ،ةدـيدج ةـسايس وأ ةطخ انه عادبإلا نوـكي دقو.  ًاسوملم   ءاوس ،ًاد
،   .ةسسؤملل يرادإلا مأ ينفلا بناـجلا ةيعادبإلا ةيلمعلا بناوج نم بناج وهف عادبإلا رشن امأ

ًالاجم ةيرادإلا وأ ةينفلا ةيعادبإلا راكفألا د ـيلوت حـبصي ثيح ،ةيسسؤملا ةفاقثلاب ًاـساسأ قلعتيو
  )Damanpour، 1984 :392( .ةسسؤملا يف نيلماعلا نيب سفانتلل
  
  ةيسسؤملا ةفاقثلا ءانب : ًاعبار

مهيلإ رظنلاو ،نيلماعلا تاجايتحا ىلع زيكرتلا لوح ةسسؤملا ةفاقثلا ءانب ةيلمع روحمتت 
مهئادأل زيمتم ءادأ ريياعم خيسرت ىلع لمعلاومهبيردتو مهب مامتهالا بجوتي ةرسأ يف ءاضعأك  ، ،
حمالملا ضعب ديدحت نكميو .ةكراشملل مهل لاجملا ةحاتإو ،نيلماعلل مارتحالا نم ردق رفوتو   
، (: يلاتلا وحنلا ىلع عادبإلل ةزفحملا ةيسسؤملا ةيفاقثلا   )302-301، 2000يتويرقلا

  

 .دارفإلا يف ةرادإلا ةقث ىدم -1

 .نيلماعلا نيب لاصتالا تاونق حاتفنا ىدم -2

 .ةيجراخلا تاهجلا عم لاصتالا يف حاتفنالا ىدم -3

 .رييغتلا لوبق ىدم -4

 .ةديدجلا راكفألا ةبرجتب عاتمتسالا ىدم -5

 .ةيرادإلا مهتايوتسم نع رظنلا فرصب ةديدجلا راكفألا ميدقت ىلع نيلماعلا عيجشت ىدم -6

 .زاجنإلا سسأ ىلع دارفألا ةيقرتو رايتخا ىدم -7
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 .تاحرتقملا مظن لثم راكفألا ديلوت ىلع عجشت يتلا بيلاسألا مادختسا ىدم -8

ةديدجلا راكفألا قيبطتدنع ءاطخألا باكترا جئاتن نم فوخلا نم ىندأ دح رفاوت ىدم -9  .  
  

يملعلا ثحبلا تاسسؤم اهيف امب ةيوبرتلاو ةيعانصلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تاسسؤملا سرامت 
، نم دارفألا ىلع اهتاريثأت ثوحبلا زكارمو تاعماجلاك   بيلاسألا اهمهأنم ةددعتم رداصم لالخ

، نم لعجت يتلا تاسسؤملاةرادإ يف ةيدايقلا  ىلوألا اهتايولوأو اهفادهأ مهأ نم ًافده راكتبإلاو عادبإلا  
رعشت يتلا ةيرادإلاو ةيدايقلا بيلاسألا نأ نيثحابلا نم تاعامج نيب تيرجأ يتلا تاساردلا تنيب دقف 

تارارقلا ذاختا يف ةكراشملا نع مهدعبتستو بارتغالاب ايندلا فئاظولاو بتارملا يف صاخشألا  
ديدجتلاو عادبإلل ًاطابحإ ةيرادإلا بيلاسألا رثكأ نم ربتعتمهلمع ةعيبطب ةماهلا نم للقت يهف    ،

، ةيبلسلا: ةدايقلا نم عونلا اذه لظ يف نيلماعلا نيب دادزت ذإ. ةيئاقلتلاوةيتاذلا ةءافكلا ىدمب ساسحإلا 
ةغايص يف ةسسؤملا ةكراشمب مهيدل ساسحإلا لقيو ديدجتلاو رييغتلل ةمواقملا مهنيب ديازتتو  ، ، اهفادهأ
، ( .فادهألا قيقحت يف وأ   )27: 2005ميهاربإ
  
، (: يليام عادبإلاو راكتبالا عيجشت ىلع دعاست يتلا ةماهلا لماوعلا نمو   )137-136: 2004نسح

  .رخآلا يأرلل ًالبقتو تاربخلل ًالدابتو ًاحاتفنا رثكأ هلعجو ةمظنملاب ماعلا خانملا نيسحت -1
 .داج لكشب اهتساردو مهراكفأ ينبتو نيعدبملا معدو ،يراكتبالا ءادألا عيجشت -2

 .عادبإلاو راكفألا قالطنا نود لوحت يتلا ةدقعملا ةينيتورلا تاءارجإلا نم صلختلا -3

4-  ، هتاردقو هركفل تايدحت لثمت لامعأب هفيلكتو بسانملا ناكملا يف بسانملا لجرلا عضو  
 .يفيظولا ءارثإلاب ىمسي ام وهو

ترفاوت املاط عادبإلا ىلع رداق ناسنإ لك نأ ىلع ديكأتل او ،نيلماعلا نيب سفنلاب ةقثلا ثب -5
  .بسانملا خانملاو عادبإلا لماوع هيدل

ريغ ةيباجيإ تاقالعو مئالم يعامتجا خانم قلخ ىلع دعاست ةيعامتجا تاريثم مادخ تسا -6
بلاوقلا نع ديعبلا رحلا عادبإلاب حمستو ،لمعلا تاقالع ريوطتو معد يف مهست ،ةيمسر 

  .  ةدماجلا ةيمسرلا
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    عادبإلا رصانع: ًاسماخ
نيذلا رشبلا ىدل ةلئاهلا تاردقلا نع فشكلا يف مهست فوس رومألا هذه لثم نأ كش الو 

فرعتن يكلو . اهل بسانملا خانملا رفوت مدع درجمل اهنع نوفشكي ال ةيعادبإ تاردق نوكلمي ام ًاريثك
 نيثحابلا ءارآ تددعت دقلف ،عادبإلا رصانع ىلع فرعتلا نم دب ال ،ًاديدحت رثكأ لكشب عادبإلا ىلع
لوح نوقفتم نيثحابلا نم ًاريثك نإ لوقلا نكمي صئاصخ كانه نكل عادبإلا رصانع ديدحت يف  ،
  :يهو عادبإلل رصانعك اهدوجو

  

ىلع فرعتلا وه تالكشملل ةيساسحلاب دصقيو  :)ةلكشملاب ساسحإلا(تالكشملل ةيساسحلا  -1
لصوتلا صرف تداز ةلكشملا ةسارد يف هسفن درفلا دهجأ املكو اهبناوج عيمج نم ةلكشملا  

، (ةديدج راكفأ ىلإ  ًافقوم نأ ىري صخشلا لعجت ةردق يه رخآ ىنعمب  ،)16: 2003يفريصلا
ىلع بعصي نيح يف لح ىلإ جاتحت ةيقيقح تالكشم ةدع وأ ةلكشم ىلع يوطني ًانيعم 

، (. اذه نيبت نيرخآلا لتميعدبملا نإ.  )33: 1997يفاصلا لكاشملا هاجت ةطرفم ةيساسح ك  
ةيضق يف ركفي اذامل قمعب فرعيو اهبابسأ ىلع فرعتلاو اهتيؤر ىلع هريغ نم ردقأ وهف 

، ( .اهب نمؤيو ريكفتلل هتعفد يتلا فادهألا كرديو ىرخأ نود   )153: 2004سابع
  

 صخشلاف ،ةنيعم ةينمز ةرتف يف راكفألا نم ريبك ددع جاتنإ ىلع ةردقلا يهو :ةـقالطلا -2
ةتباث ةينمز ةرتف يف نيعم عوضوم نع اهحرطي يتلا راك فألا ةيمك ثيح نم قوفتم عدبملا
، (.اهديلوت ةلوهسو راكفألا ةلويس ىلع ةيلاع ةردق هيدل يأ ،هريغب ةنراقم .  )43: 2003ءاحقشلا
يف ةقالطلا لماع يف صاخشألا نيب قورف كانه نإ صخشلا نأ ىنعمب .  عادبإلا ةبهوم 
تارابتعالا تواست اذإ هنإف ةينمز ةدحو يف راكفألا نم ريبك ددع جات نإ ىلع رداقلا

، ،( .ىنعم تاذ راكفأ عادبإ يف ًاظح ربكأ نوكي ىرخألا فورظلاو   )121: 2004 نسح
  

يك ة ـيديلقتلا رـيكفتلا قرط نع ناـسنإلا دـعتبي نأ ةـلاصألاب ينعن :ةـلاصألا -3
جيتن يه ةلاصألاف–ة ليصألا راكفألا فـشكتسي يختللةـ  نع اضرلا مد ـع ىنعمب لـ 

، (فلتخم وأ ديدج ئش قلخ يف ةبغرلاو عقاولا رمألا  ىلإ ًاضيأ ريشتو .  )19: 2003يفريصلا
مو ـهفملاب رارـكتلا ةـليلق يأ ،ةـليصأ تاـباجتسا جاـتنإ ىلع درـفلا ةردـق
ةركفل ا عويش ةجرد تلق املك اذهلو ،درفلا اهيلإ يمتني يتلا ةعومجملا لخاد يئاصحإلا
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،  (.اهتلاصأ ةجرد تداز نود نيرخآلا نع لقني يذلا صخشلا امأو  )98: 1998ناورج  
، ( دلقم امنإو ًاعدبم سيل وهف ،عون يأ نم ريوطت وأ ليدعت وأ ةفاضإ   )118: 1994باهولا دبع

  

ظنلاينعت :ةـنورملا -4 سانلا هيلع دا ـتعا اـم رـيغ دـيدج روـظنمب ءاـيشألا ىلإ رـ 
ءارثإلا ةسايس ةنورملا ةلثمأ نمو اهارنو اهسملن يتلا تاعارتخالا يف ريب ك رود ةنورمللو
، (. فظوملا دنع تاذلا تابثإ ةجاح اهعم عبشتو لمعلا حلاص ققحت يتلا يفيظولا يفريصلا

نم ةلوبقم ةجرد ضرفت يتلاو تامظنملا اهب رمت يتلا رييغتلا فورظل ًارظن .  )18: 2003
ه نإفرييغتلا اذه عم فيكتلا فيكتلل ًالباق هعادب إمت يذلا ءيشلا ناك املك هنأ يضقي اذ ، 

كلذو ،هب لمعلاو هينبت ىلع تامظنملا عجشي كلذ نإف ،ةمظنملا فورظ بسح ليدعتلاو  
يرغي دق كلذ نأ ثيح ةددحم تاجاح عم الإ ىشمتي ال عادبإلا اذه ناك اذإ ام سكع ىلع  
، ( .هضفرب   )45: 1999ناجيه

  

حتلاوةرطاخملا -5 موقي يتلا لامعألا نع ةجتانلا رطاخملا لمحتل دادعتسالا اهب دصق يو: يدـ 
، (. اهجئاتن ةيلوؤسم ينبتو ةديدجلا بيلاسألا وأ راكفألا ينبت دنع درفلا اهب . )64: 1996رمنلا
ةيعادبإلا لولحلاو راكفألا ةظحالمب كلذو ةيساسألا عادبإلا تايلمعب قلعتملا كولسلا وهو  

  .اهمعد ليبس يف ةرطاخملالمحتو اهكيرحتو ةنماكلا 
  

قلاينعت: ليلحتلاىلع ةردقلا  -6 ، ـيسيئرلا لـكاشملا ةئزجت ىلع ةردـ  ةيعرف لكاشم ىلإ ة
ل ـهسيو اـهميظنت داعيل ةطيسب تادحو ىلإ فقوم وأ لمع يأ تيتفت ىلع ةردقلا وأ
، (. اهعم لماعتلا   )53: 1984ضوعم

  

نوهركي نيذلا ،سانلا نم يديلقتلا وحنل ل هتافرصت يف ًافلاخم ًاصخش"عدبملا صخشلا ربتعيو 
هنأل عادبإلاو بيرجتلا نوبحي الو ،لمع طامنأ نم هيلع مه ام ىلع ارمتسالا نولضفيو رييغتلا 

 . )305: 2000ي، تويرقلا ("ةفرحنم ةرهاظك عادبإلا ةرهاظل ًانايحأ رظني لب رـطاخملاب طـبترم
عادبإلا ةيناكمإ ىلع ةلادلاصئاصخلا يف اهفينصتىرج يتلا رهاوظلا نم ددع يلي اميفو   :  

  

حرطو ،لكاشملا عم لماعتلل ةديدع لئادب روصت ىلع ةردقلا ينعت : ةقالخلا ةريصبلا -1
ًاتقو عدبملا فرصي نأ ًابيرغ سيلو . اهيلع ةبوجأ كانه سيل يتلاو ةحيحصلا ةلئسألا
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نم لمي ال وهو اهعمج يف هيضقي يذلا تقولا نم رثكأ تامولعملا ليلحت يف لوطأ  
، ( . ةعرسب هربص دقفي الو لولحلا بيرجت   )306: 2000يتويرقلا

هنع عافدلاو يأرلا نع ريبعتلل ةيصخشلا ةأرجلا ةفص يهو : سفنلاب ةقثلا وأ ةعاجشلا -2
ًاميمصت الإ هديزي ال كلذ نكلو ،هعقوتي ءيش لشفلاف ،لشفلا وأعقاولل مالستسالا مدعو  . 
) ،   )122: 2004نسحلا

تاميلعتلا ةشقانم يف ةأرجلا هذه سكعنتو : تاحرتقملاو ءارآلا ءادبإ يف ةأرجلا -3
نونقتي ال نيذلا نيقلمتملا يف رفوتت ال ةفص يهو . ايلعلا عجارملا نم ةرداصلا رماوألاو

نم ًافوخ وأ مهئاسؤر اضر بسك يف ًاعمط ريكفت امنود تاقفاوملا ديدرت نف الإ 
  )265: 1993ي، تويرقلا( .مهبضغ

ةضماغلا فقاوملا عم لماعتلا لمحتي عدبملاف : رييغتلا تايضتقم عم لماعتلا ىلعةردق لا -4
، ( .عادبإلا ناكرأ دحأ وهو لولح نع ثحبلا هسفن يف ريثت اهنأل   )123: 2004نسحلا

يتلا اياضقلاب كشي صخشلا لعجت ةمس يهو : ديدجتلاو بيرجتلاو فيكتلا ىلع ةردقلا -5
دمتعت ةيبسن اهنأ ىلع رومألا داقتناو كشلا ىلإ ليمي لب ،تاملسم سانلا ةماع اهربتعي 

، ( .درفلا هنم قلطنا يذلا روظنملا ىلع   )306: 2000يتويرقلا
نوقلعي الو ،نيرخآلل ةيعبتلا مدعو ،ةيلالقتسالاب نوعدبملا زيمتي : ةيدرفلا ةيلالقتسالا -6

ًانايحأو مهراكنتسا نم نوناعي  امبر لب ،مهتقفاومو نيرخآلا ناسحتسا ىلع ةريبك ةيمهأ
مهيلع اهضرفي نأ لواحي يتلا دويقلا عم مهقفاوت مدع ىلإ ةفاضإلاب اذه . مهتيرخس
، ( .نيرخآلا   )117: 1994باهولا دبع
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  عادبإلا تاقوعم : ًاسداس
تامظنملا ةدافتسا ع نمتو هتيمنت نود لوحتو عادبإلا نم دحت يتلا لماوعلا نم ةعومجم كانه

ام تاقوعملا هذه نمو هنم ةفلتخملا ، (: يلي،    )403-401: 2005نايمعلا
  .نهارلا عضولا لوبقو رارقتسالا ةلاح ليضفتو ،هل تامظنملا ةمواقمو رييغتلا نم فوخلا -1
ةديدجلا را ـكفألا ضـفرو ،ةـينيتورلا ةـيمويلا لاـمعألاب نـيريدملا لاـغشنا -2

 .تقولل ةعيضم اهرابتعاو

 .نومضملا نود تايلكشلا ىلع زيكرتلا يف ددشتلاو تاميلعتلاو نيناوقلا ةيفرحب مازتلالا -3

 .نيلماعلا لبق نم ةكراشملا ةيمهأب ناميالا مدع -4

نيلماعلا زيفحت يف يساسألا رودلا ةبحاص ربتعت ةرادإلا نإ ،هؤفكلا ريغ ةيرادإلا تادايقلا  -5
ةئيبلا داجياو نواعتلا قلخو ،ةيميظنتلا فادهألا ذيفنتو عضو يف مهكارشإو مههيجوتو  ،
ىدل عادبإلا هجو يف ًاطبثم تناك ،ةرادإلا هذه ةءافك تفعض اذإف ،ةمظن ملا لخاد ةبسانملا
 .نيلماعلا

  

ةثحابلا تظحال ،ةساردلا هذه نمو نيثحابلا لبق نم اهتايمسمو عادبإلا تاقوعم ددعتب  با ّتُكلاو 
  : يلاتلاك يهو ،رخآلا ثحابلا ىدل صقنلا بناوج يطغي بتاكوأثحاب لك نأو 

  

، ـشإلا طمنب لثمت ت:ةديدجلا راكفألل ركبملا داـقتنالاو يميظنتلا خانملا ءوس -1 دئاسلا فار
ناسنإلا تاقاط طبحيو عادبإلل ًايتاوم سيل ةعبتملا زفاوحلاو مييقتلا مظنو ،ةيقرتلا سسأو 

، ( .اهمجحيو   )308: 2000يتويرقلا
رف دوجو ينعي يذلا:عادبإلا عم ةدئاسلا ةيعامتجإلا ميقلا ضراعت -2 ريكفتلاو بيرجتلا ص  

ًالثم فورعملا نمف فولأملا ريغب نأ ينعي امم ،نسلا يف مدقتلا عم يتأت  "ةمكحلا"نأ ، 
ول ةيعادبإلا مهتايناكمإ يلاتلابو ًاباش سيلو ،نسلا يف ًامدقتم ًاصخش نوكي نأ بجي عدبملا 
اهنأب ةيعادبإلا مهتالواحمل رظني ذإ ،رخأتم تقو يف الإ فارتعالا بستكت ال تدجو 

، ( .دودحلازواجتل تالواحم   )309: 2000يتويرقلا

يف بلصتلاو ،لكاشملا وأ رومألا ىلإ ةيديلقتلا ةرظنلا يف لثمتتو :ةيكرادإلا تاقوعملا -3  
هسفن فلكي الف ،أطخ ىلع يقابلاو باوص ىلع ديحولا هيأر نأ ىلإ درفلا ةرظنو ،يأرلا 

، (. رخآلا يأرلا يف ريكفتلا  )131: 2004نسح
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قوعم يهو:ةيئيبلا تاقوعملا -4 ناكملا رفوت مدعو ،جيجضلا لثم ةعيبطلا يف ةدوجوم تا  
ردقي ال يروتاتكد سيئر دوجوو ،راكفألل ءالمزلا دييأت مدعو ناكملاب ظاظتكاو ،بسانملا  
يعادبإلا عورشملل مزاللا يداملا معدلا دوجو مدعوةعدبملا راكفألا  ،. ) ،  )131: 2004نسح

اصيإ ىلع ةردقلا مدع يهو:ةيريبعتلا تاقوعملا -5 نمو ،هسفن درفللو نيرخآلل راكفألا ل  
ةنيعم ةيبنجأ ةغل عم لصاوتلا ىلع هتردق مدع ةجيتن طابحإلاو لشفلاب درفلا ساسحإ ،اهتلثمأ 

، ( .اهمادختسا ةلواحم دنع  )131: 2004نسح

ةيميظنتلاتاقوعملا -6 لمعلا ةدناسم مدعو ،عيجشتلا مدعو )ةيرحلا(وج بايغ لثم  :   ،
، (. حرملا وج عويش مدعو ،ءاربخلا ىلع طرفملا دامتعالاو ،يعامجلا  )31: 2005داوع

وأ اهنودرطي مهنكلو ،ةديدج راكفأ سانلا ىلع أرطت ام ًاريثك  :ةيفطاعلاو ةيسفنلا تاقوعملا -7
داقتعالا وأ سفنلا يف ةقثلا صقن وأ ،نيرخآلا داقتنا وأ ،لشفلا نم ًافوخ كلذو اهنوعباتي ال 

، ( .اهجئاتن نم فوخلا وأ ،اهذيفنت ةيلوئسم لمحت ىلع ةردقلا مدعب  )417-416: 1999ناجيه

لباقم يف ،ىرخأ ةليسو يأب وأ فتاهلاب وأ تاعامتجالا ةرثكب ءاوس نيلماعلل ةعطاقملا ةرثك -8  
 .لمعلا ةعيبط عم قفتت ةدتمم ةليوط تارتفلو ةعطاقم نود مهلامعأ ءادأب مهل حامسلا
) ،   )28: 2005ميهاربا

  
  ةيعادبإلا تاردقلا ةيمنت يف ةمظنملا رود : ًاعباس

نأل كلذو ،نيلماعلا ىدل ةيعادبإلا تاردقلا ةيمنت يف ًاريبك ًارود بعلت نأ ةمظنملا عيطتست 
،بيردتلل نكمي ءيش ديدجتلاو عادبإلا  ةمظنملل نكمي ام مهأو ههجويو هلقصيو هأشني نأ ريوطتلاو   

، (:  يلي ام وه لاجملا اذه يف هلعفت نأ   )129-127، 1994باهولا دبع
اهعون بسح ،ىرخأل ةمظنم نم فلتخي رمأ كلذو ةديدجلا راكفألل بسانملا خانملا ةئيهت -1  ،

امدنع ،اهجوضنو راكفألا زارفإل ًابسانم خانملا نوكيو ،اهلامعأ مجحو اهتطشنأو اهفادهأو 
تاونق كانه نوكت نأو .  مهتاحرتقمو مهئارآ نع اوربعي نأ نيلماعلل ةصرف كانه نوكت
  .نيينعملا دارفألل اهجئاتن غلبتو ،للحتو ،سردتو ،راكفألا اهيف بصت ةعيرسو ةبسانم

ىلع وأ ،ددجتملا ر ـيكفتلا يف مـهيسوؤرمل ةودـق ءاـسؤرلاو نورـيدملا نوـكي نأ -2
 .هـب ماـمتهالا لقألا

.  ةديدج راكفأ ىلإ لصوتلل مهعفدي ىتح ،نيسوؤرملا نيب سفانتلا عجشي نأ ريدملل دبال -3
غالبإو ،اهيف مهتشقانمو ،نيسوؤرملا نم هلصت يتلا راكفألا ةسارد اهنم ة ديدع لبس كلذلو
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فيلكتو ،اهنم ديجلا قيبطتو . اهيلإ لصوتلا يف لذب يذلا دوهجملاب ةداشإلاو اهب نيرخآلا
نوعلا ميدقت عم اهقيبطت ىلوتيو اهذيفنتل طيطختلاب موقي نأب ةديدج ةركفب يتأي يذلا درفلا  ،

 . ةيونعمو ةيدام تاناكمإنم ،هيلإ جاتحي يذلا 

جئاتن ىلإ يدؤي هنأل ،ديدجتلاو رييغتلا لوبق يف ةبغرلا دارفألاو نيريدملا ىدل رفوتت نأ  -4
  .اهتقباس نم لضفأ ةديدج

  
رامثتسا درفلل حيتي فوس تارارقلا ذاختاو تالكشملا لح يف يعادبإلا لخدملا فيظوت نإ 

فورظلا يف مدختسي الأ لمتحملا نم صخشلا نأ كلذ ،هيدل ةدوجوملا ةيعادبإلا تاردقلاو تاقاطلا  
لعج ىلإ نوليمي صاخشألا نأ مولعملا نم ذإ .ةيعادبإلا هتاردق نم ًادج دودحم ءزج الإ ةيداعلا   

نم ريثكلا يف عوقولا مهبنجي اذه نأل كلذو ،اهثادحإ يف ًةرشابم لخدتلا نود اهتاذب ثدحت ءايشألا 
  .  رييغت نم هيضتقي امو عادبإلا ىلع ةبترتملا لكاشملا
ة ـيساـسألا ةردـقلا هـيدل اـنم صـخش لك نأ تـتبثأ عادـبإلا لاـجم يف تاـساردلا نإ
ة ـيعادبإلا ةردـقلا هذـه زـيفحتو زـيزعت نـكمملا نم هـنأو عادـبإلا نم هـنكمت يتلا
، (. اـهتاـقاط ىصقأ ىلإ اـهب لوـصولل   )57: 1999ناجيه
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  ةقباسلا تاساردلا : ثلاثلالصفلا 

  
  

  ةيلحملا تاساردلا  : ًالوأ

  ةيبرعلا تاساردلا   :ًايناث

  ةيبنجألا  تاساردلا  : ًاثلاث

ةقباسلا تاساردلا ىلع بيقعتلا :ًاعبار    
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  ثلاثلا لصفلا
  ةقباسلا تاساردلا

  
  ةمدقم

اـهنكلو نيـيلحملا نيثحابلا     لبق نم اهيلإ قرطتلا لق يتلا تاعوضوملا نم عادبإلا عوضوم ربتعي            
ةـيلحملا تاـساردلا نم ددعل حيضوت يلي اميفو ،بناجألاو برعلا نيثحابلا لبق نم ًامامتها تقال                

ةـيلحم  ) 7(اـهنم   ) 23(تاـساردلا ددع تغلبو ،لاجملا اذه يف تيرجأ يتلا ةيبنجألاو ةيبرعلاو            
 .ةـيبنجأ) 4(و ةـيبرع) 12(و
  
  :ةيلحملا تاساردلا: ًالوأ
سارد -1 ،  (ة    ةـيلودلا ثوـغلا ةلاكوب ةيدادعإلا سرادملا يريدم رود         ": ناونعب) 2008يواخللا

ىلإ ةساردلا تفده،"هريوطت لبسو مهيملعم ىدل يعامجلا عادبإلا ةيمنت يف ةزغ تاظفاحمب  :  
ةـيمنت يف ةزغ تاظفاحمب ةيلودلا ثوغلا ةلاكوب ةيدادعإلا سرادملا يريدم رود ىلع فرعتلا              

نيـب ةيئاصـحإ ةلالد تاذ قورف دوجو نع فشكلل تفده امك ،مهيملعم ىدل              يعامجلا عادبإلا   
عادـبإلا ةيمنت يف مهرودل ثوغلا ةلاكوب ةيدادعإلا سرادملا يريدم ةسرامم تاجرد تاطسوتم             
ددع ،يملعلا لهؤملا ،سنجلا ريغتمل ىزعت ةساردلا ةنيع رظن ةهجو نم نيملعملا ىدل يعامجلا            

ةـيمنت يف ثوغلا ةلاكوب ةيدادعإلا سرادملا يريدم رود ر          يوطت لبس ضرعو ،ةمدخلا تاونس    
  .  مهيملعم ىدل يعامجلا عادبإلا

  :يتآلا ةساردلا جئاتن ترهظأ دقو
ةـيمنت يـف مهرودل ثوغلا ةلاكوب ةيدادعإلا سرادملا يريدم ةسرامم ةجرد طسوتم تغلب               .1

سيردـتل  ل طيـطختلا لاـجم يـف نيملعملا رظن ةهجو نم مهيملعم ىدل يعامجلا عادبإلا              
سوردلا ذيفنت    )65.66%( جاـهنملا    )96.01%(،  فصـلا ةرادإ     )65.97%(،   ،)70.03%( ،

  %).67.81(ةنابتسالل يلكلا طسوتملا غلبو ، )%68.4(ميوقتلا 
ةيدادعإلا سرادملا يريدم ةسرامم تاجرد تاطسوتم يف ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت             .2

ةساردلا ةنيع رظن ةهجو نم نيملعملا ىدل يعامجلا عادبإلا ةيمنت يف مهرودل ثوغلا ةلاكوب     
ذـيفنت ،سوردـلل طيطختلا     (ةثالثلا تالاجملا لوح ةساردلا ةنيع دارفأ ةباجتسا طسوتم يف          

  .ثانإلا حلاصلو ملعملا سنجل ىزعت) جاهنملا ،سوردلا
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سرادـملا يريدـم ةـسرامم تاـجرد تاطسوتم يف ةيئاصحأ ةلالد تاذ قورف دجوت ال                 .3
رـظن ةـهجو نم نيملعملا ىدل يعامجلا عادبإلا ةيمنت يف مهرودل ثو     غلا ةلاكوب ةيدادعإلا  

 .يملعلا لهؤملا ريغتمل ىزعت ةسمخلا تالاجملا طسوتم يف ةساردلا ةنيع
  : يتآلاب ةساردلا تصوأ دقو

ءارـثإو ،ةيعادبإلا مهتاردقو مهتايافك عفرل       ةيدادعإلا سرادملا يريدمل ةيبيردت تارود دقع      .1  
ألابةيساردلا جهانملا   ةبلطلاو نيملعملا دنع عادبإلا يمنت يتلا ةيعادبإلا ةطشن 

يـتلا ةـثيدحلا سيردتلا بيلاسأ قرط يف ةيدادعإلا سرادملا يملعمل ةيبيردت تارود دقع               .2
  .ةيعادبإلا مهتاردق ةيمنتو ،ةبلطلا لوقع رامثتسا ىلع لمعت

  
ةسارد   -2  )   ، ةداـيقلا طامنأو ة    يصخشلا تاريغتملا ضعب ةقالع ليلحت     ": ناونعب) 2007ىدن وبأ

يـف ةينيطسلفلا تارازولا ىلع ةيناديم ةسارد        –ةيميظنتلا ةلادعلاب روعشلاو يميظنتلا مازتلإلاب        
تفده"ةزغ عاطق ةساردلا،    :ىلإ  

روعشلاو يميظنتلا مازتلإلاب ةدايقلا طامنأو ةيصخشلا تاريغتملا ضعب نيب ةقالعلا ىلع فرعتلا          
دراوـملا ةرادإو ةيرشبلا ةيمنتلا ىوتسم نيسحت لجأ نم كلذ          و ،تارازولا يف ةيميظنتلا ةلادعلاب    

  .  ةوجرملا ةينطولا فادهألا قيقحت لفكي امب ةيرشبلا
يتآلاةساردلا جئاتن ترهظأ دقو  :  

يراـبخإلا  : يـه ةزـغ عاـطق يـف ةينيطسلفلا ترازولا يف ةدئاسلا ةيدايقلا طامنألا نأ               .1
طاـمنألا هذـه ةـسرامم نأو ،يضيوف        تلاو كراشملاو ) يراشتسإلا(يعانقإلاو  ) يهيجوتلا(

كـلت يـف ًاعويش رثكألا وه كراشملا طمنلا نأو          . ةطسوتم تاجردو ةبراقتم بسنب تءاج    
  .تارازولا

تارازولا يف ةيميظنتلا ةلادعلاب روعشلاو يميظنتلا مازتلالاو يدايقلا طمنلا نيب ةقالع دوجو             .2
 .ةزغ عاطق يف ةينيطسلفلا

نيـبو مهنيب    ةيباجيإ تاقالع ءانبل  ةداقلا بيردت ىلإ يعسلا ةيمهأ      وه   ةثحابلاهب  تصوأ  ام مهأ نمو      
،  .جاتنإلاو ،ءادألا تايوتسمو يميظنتلا مازتلإلا ىلع اهرودب رثؤت يتلاو ،نيسوؤرملا
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ةسارد   -3  )  ، هاري امك ىصقألا ةعماج ةسائر ىدل دئاسلا يدايقلا طمنلا         : "ناونعب) 2006يرصملا
ةساردلا تفده،  "ةعماجلا يف نولماعلا   ىلإ   ىلع فرعتلا:   ةـعماج ةـسائر ىدـل يدايقلا طمنلا            

يف ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف كانه ناك ام اذإ ةفرعمو ،ةعماجلا يف نولماعلا هاري امك ىصقألا                
رـيغتمل ىزـعت مهتعماـج ةسائر ىدل دئاسلا يدايقلا طمنلل            ىصقألا ةعماج يف نيلماعلا ةيؤر      

يـف ةرـبخلاو يملعلا لهؤملاو ةيلمعلا ةربخلا تاو         نسو يفيظولا ىمسملاو صصختلاو سنجلا    (
دوجو مدعو ،يطارقوت   ألا يدايقلا طمنلا ةدايس   : ىلإ ةساردل ا جئاتن ترهظأ دق   و). يرادإلا لمعلا 

صصـختلا ءانثتـساب دئاسلا يدايقلا طمنلل نيلماعلا ة         ـيؤر يف ة  ـيئاصحإ ةلالد تاذ قور   ـف
  .بادآلا حلاصل

ر ينبت ةرورضب   ةساردلا تصوأ دقو   اميسال هبناوج لكب ةدايقلا يف يطارقميدلا طمنلا ةعماجلا ةسائ          
ناسـنإلا عـضوو ،زـيمتم يراكتباو يداير لكشب ةعماجلا يف ةدوجوملا تاءافكلا              رامثتسا ةهجل   

  .نيلماعلل تاطلسلا ضعب ضيوفتو ،بسانملا ناكملا يف بسانملا
  
،   (ةسارد    -4 ،    ا يف ةيدايقلا طامنألا   ": ناونعب)  2006ةديع وبأ ةزغ ةظفاحمب ةينيطسلفلا تاعماجل

ىلإةساردلا تفده، "نيلماعلا ءادأ ليعفت ىلع اهتاساكعناو  :  
ةينيطسلفلا تاعماج لاب ماسقألا ءاسؤر ىدل ةدئاسلا ةيوبرتلا ةيدايقلا طامنألا ىلع فرعتلا .1

  .ةزغ ةظفاحم يف
ةئيه ءاضعأ روصت يف) لمعلا ناكم ،نسلا ،ةربخلا(ةساردلا تاريغتم رثأ ن ع فشكلا .2  

  . ةزغ ةظفاحمب ةينيطسلفلا تاعماجلاب ماسقألا ءاسؤر ىدل ةيدايقلا طامنألل سيردتلا
ةينيطسلفلا تاعماجلاب ماسقألا ءاسؤر ىدل دئاسلا يوبرتلا يدايقلا طمنلا رثأ نع فشكل ا .3

  .   مهرظن ةهجو نم سيردتلا ةئيه ءاضعأ ءادأ ليعفت ىلع ةزغ ةظفاحم يف
  : يتآلا ةساردلا جئاتن ترهظأ دقو

  .يلسرتلاو يطارقوتألاناطمنلا هيلي ،يطارقميدلا طمنلا ًاعويش ةيدايقلا طامنألا رثكأ نأ  -1
ةئيه ءاضعأ ءادأ ليعفت ىلع ماسقألا ءاسؤر هسرامي يذلا يدايقلا طمنلل ساكعنا دوجو  -2

ةئيه ءاضعأ ءادأ ززعيو يحاونلا عيمج نمو مهب ةقلعتملا تالاجملا ىتش يف سيردتلا 
) يطلستلا(يطارقوتألا طمنلا امأ ،ةعماجلا لخاد ةيعامتجإلا تاقالعلا يو قيو سيردتلا

دوجو ىلع عامجالا مت ثيحب سيردتلا ةئيه ءاضعأ ءادأ ىلع ًايبلس امهرثأ ناكف يلسرتلاو 
فادهأ ققحت ال ةيندتم تاجرخم ىلإ لوصولاو امهنم يأ قيبطت دنع يوبرت ريغ وج 
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اههاجتاو بوعشلاو تاعمتجملا تافاقث ريغتو رمتسملاو لئاهلا يملعلا مدقتلا لظ يف ةعماجلا 
  .ةيطارقميدلا وحن

ةرورضبةثحابلا تصوأ دقو ةدايز  و ،سيردتلا ةئيه ءاضعأ هسرامي يذلا ىطارقميدلا طمنلا زيزعت  
  .نيسوؤرملاو ءاسؤرلا نيب لماعتلا يف ىناسنإلا بناجلاب مامتهالا
  
، (ةسارد  -5 ىدل راكتبإلاو يجيتارتسالا ريكفتلا نيب ة قالعلا ةسارد ":ناونعب) 2006عفان

ىلإةساردلا تفده ، "ةزغ عاطق يف ةحصلا ةرازو يف ءاردملا راكتبالا نيب ةقالعلا ةسارد :  
لالخ نم ةزغ عاطق يف ةينيطسلفلا ةحصلا ةرازو تاسسؤم يف يجيتارتسالا ريكفتلاو 

مهباونو ءاردملاو نيماعلا ءا ردملا فئاظو لمشت يتلاو ةفلتخملا ةيرادإلا فئاظولا يف اهيفظوم
 .  ةماعلا رئاودلاو تارادإلا نم ةنوكملاو ةثالثلا ةيسيئرلا اهماسقأ نم لك يف ماسقألا ءاسؤرو

  :يتآلا ةساردلاجئاتن ترهظأ دقو 
اهيف دوجوم يجيتارتسإلا ريكقتلا نأ الإ ةحصلا ةرازو يف راكتبالا نم ةفيعض ةجرد دوجو  .1

  .  يجيتارتسإلا ريكفتلاو راكتبالا نيب طابترالا نم ةيلاع ةجرد دوجو عم ىلعأ ةجردب
ةئيبلاو راكتبإلا نيبو ةهج نم ةسسؤملا ةفاقثو راكتبالا نيب طابترالا نم ةيلاع ةجرد دوجو  .2

 .  ىرخأ ةهج نم
 . يجيتارتسإلا ريكفتلا وأ راكتبإلل معد يأ مدقت الو ةياغلل ةيبلس ةحصلا ةرازو يف ةئيبلا نأ .3
نأ نكمي  ،يجيتارتسإلا ريكفتلاو راكتبإلا نم لك يف ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو مدع .4

يتلا ةظفاحملا وأ ةقباسلا ةربخلا وأ يفيظولا عقوملا وأ يساردلا لهؤملا ىوتسم ىلإ اهيزعن 
 .فظوملا هيف لمعي يذلا مسقلا وأ فظوملا اهيف لمعي

ةيراكتبإلا تاردقلا ريوطت ا همهأ تايصوتلا نم ةعومجم ىلإ ثحبلا ةياهن يف ةثحابلا تصلخ دقو
  .ةددحم ةيليصفت حاون يف ةحصلا ةرازو يف
 
بيطخلا ةسارد -6 ناونعب)2004(   ةيموكحلا تامظنملا يف ءاردملا ىدل دئاسلا يدايقلا طمنلا ":  

ىلإةساردلا تفده،  "ةزغ تاظفاحم يف   :  
يف ةينيطسلف لا ةيموكحلا تامظنملا يف ريدملا ىدل دئاسلا يدايقلا طمنلا ىلع فرعتلا .1

 . ةزغ تاظفاحم
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، : ةساردلا تاريغتم فالتخاب ةيدايقلا طامنألا يف فالتخالا ةجرد ىلع فرعتلا .2 سنجلا
  .نيسوؤرملا ددع ،يفيظولا ىمسملا ،يملعلا لهؤملا ،ةربخلا

  . ةـينيطسلفلا ةرادإلا تاـمس مـهأ ىلع فرـعتلا .3
يتآلاةساردلا جئاتن ترهظأ دقو  :  

ةطلسلا تارازو يريدم ىدل ةيدايقلا طامنألا يقاب ىلع يطارقميدلا يدايقلا طمنلا قوفت. 1    
  .ةينيطسلفلا ةينطولا

باحصألو ،روكذلا حلاصل ةيرادإلا تاسرامملا ضعب يف يباجيا فال ـتخا دوـجو. 2   
  .ةيلاعلا ةربخلا

  .ةيرادإلا تاسرامملا ضعبو يطارقميدلا طمنلا نيب ةيباجيا ةقالع دوجو. 3   
مهتيلوؤسـم تحت عقي نيذلا نيسوؤرملا ح       ـلاصل ًاز ـيمت ة ـيطارقميدلا ةدا ـيقلاراهظإ  . 4   

  .نيفظوملا نم ريبك ددع
نيداجلاو نيعدبملا نيلماعلا عيمجل ةصرفلا ءاطعإ اهمهأ تايصوتلا نم ةعومجم ىلإ ثحابلا صلخ و

، ؤسم مجح وأ ةيفيظولا مهتايمسم وأ مهتاربخ تاونس نع رظنلا ضغب ةسسؤملل مهئاطع يف              مهتايلو
  .اهفادهأ قيقحت معدي امم مهتاسسؤمل مهئامتناو تارارقلا ةعانص يف مهتمهاسم زيزعتو
  
ةسارد    -7   )  ، كينكيتلوبو ليلخلا ةعماج ةسائر ىدل دئاسلا يدايقلا طمنلا        ": ناونعب) 1999يلسعلا

   :ىلإ ةساردلا تفده، "يفيظولا مهاضرب كلذ ةقالعو سيردتلا ةئيه ءاضعأ هاري امك نيطسلف
 ليلخلا ةعماج ةسائر ىدل يداـيقلا كوـلسلا ةـسرامم ةـعيبط ىلع ءوضلا ءاقلإ .1

، كينكيتلوبو  يفيظولا اـضرلل اًقيقحت رـثكألا ةـيدايقلا طاـمنألا ةـفرعمل نيطسلف
  .امهيف سيردتلا ةئيه ءاـضعأل

 ةئيه ءاضعأ هاري امك نيتروكذملا نيتسسؤملا ةسائر ىدل دئاسلا يدايقلا طمنلا ىلإ فرعتلا .2
، سيردتلا  ليلخلا ةعماج سيئر ىدل دئاسلا يدايقلا طمنلا يف فالتخا كانه ناك اذإو امهيف

 لهؤملا تاريغتم فالتخاب سيردتلا ةئيه ءاضعأ رظن ةهجو نم نيطسلف كينكيتلوبو
، ، تاونسو يملعلا    .يرهشلا بتارلاو ةربخلا

  
  
  



 

46 
 
 
 

  :يتآلاةساردلا جئاتن ترهظأ دقو 
   .ليلخلا ةعماج ةسائر ىدل يطارقوتألا يدايقلا طمنلا ةدايس .1
ريغتمل  يزعت دئاسلا يدايقلا طمنلل نيلماعلا ةيؤر يف ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجومدع  .2

، لهؤملا   .ةربخلا تاونسو يملعلا
 ليلخلا ةعماج ةسائر ىدل دئاسلا يدايقلا طمنلل سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةيؤر يف قورف دوجو .3

، بتارلا ريغتمل ىزعت  طمنلا ةدايس طسوتملاو يندتملا بتارلا باحصأ ىري ثيح يرهشلا
،ألا     .يطارقميدلا طمنلا ةدايس عفترملا بتارلا باحصأ ىري امنيب يطارقوت

، ا طمنلا مث يطارقوتألا طمنلا هيليو ،يطارقميدلا طمنلا ةدايس ىلإ ةساردلا تلصوت .4 يلسرتل
كينكيتلوببسيردتلا ءاضعأ ةئيه رظن ةهجو نم   . نيطسلف  

 كينكيتلوبلا ةسائر ىدل دئاسلا يدايقلا طمنلل مهروصت يف سيردتلا ةئيه ءاضعأ فلتخي ال .5
، لهؤملا فالتخاب  فالتخاب كينكيتلوبلا ةسائر ىدل دئاسلا يدايقلا طمنلا فلتخا امنيب يملعلا

، تاونس  يطارقميدلا طمنلا ةدايس ةطسوتملاو ةليوطلا ةربخلا باحصأ ىري ثيح ةربخلا
   . دئاسلا وه يطارقوتألا طمنلا نأ ةريصقلا ةربخلا باحصأ ىري امنيب

  
 :ةيبرعلا تاساردلا: ًايناث 

دـنع يرادإلا عادـبإلاو ةدايقلا كولس نيب ام ةقالعلا   ": ناوـنعب ) 2006حاضرم نب ،  (ةسارد   -1
   :ىلإ ةساردلا تفده، "زيزعلا دبع كلملا ةعماج تافظوم ىلع ةيناديم ةسارد نيسوءرملا

  .تامظنملا يف هطامنأو يعادبإلا كولسلا موهفم ىلع فرعتلا .1
طاـمنأ ىـلع    و ،ةـساردلا ةنيع يف تافظوملا دنع      يرادإلا عادبإلا عقاو ىلع فرعتلا       .2

  .ةساردلا ةنيع يف ةيئاسنلا تادايقلا دنع يدايقلا كولسلا
  .  ةساردلا ةنيع يف تافظوملا دنع عادبإلاو ةدايقلا كولس نيب ةقالعلا ةعيبط ىلع فرعتلا .3

  :يتآلا ةساردلاجئ اتن ترهظأ دقو
  .ةساردلا ةنيع يف تافظوملا دنع ايبسن عفترم يعادبإ ىوتسم دوجو. 1
،    هت ةيرادإلا تادايقلا نأ   . 2 متهت امك  ايلاع امامتها جاتنإلاب ابلاغ مت ةيلاع ةجردبو تافظوملاب       

  .ابيرقت
) ةيعامتجالا ةلاحلاو لخدلاو يميلعتلا لهؤملا(ةيصخشلا تاريغتملا ضعبل ريثأت دوجو . 3

،ب ىلع يرادإلا عادبإلا داعبأ نيب ةقالعلا نأ دجو امك يرادإلا عادبإلا داعبأ ضع لح ( 
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،ختاو تالكشملا عيجشتو تالاصتالا ةعس ،ةرطاخملا حور ،رييغتلل ةيلباقلا ،تارارقلا ذا  
تهالا دع) عادبإلا  ،ب نيبو العلا كلذكوةفيعض ةيدرط ةقالع جاتنإلاب مام عادبإلا داعبأ نيب ةق  
،(يراد إلا رييغتلل ةيلباقلاتارارقلا ذاختاو تالكشملا لح ا دع)    نيلماعلاب مامته إلب نيبو

ةعس ،ةرطاخملا حور (يرادإلا عادبإلا داعبأ ةيقب ةقالع امنيب ةفيعض ةيدرط ةقالع 
، عادبإلا عيجشتوتالاصتالا ةلاد ريغ ةقالع اهنإف نيلماعلابدئاقلا مامتها عم)    .  

  :يتآلاب ةساردلا تصوأ دقو
عم يرادإلا ريوطتلا ةرادإل ةقحال نوكتو يرادإلا عادبإلاب متهت ةرادإ ءاشنإ ةرورض  .1

 .ةرادإ لك يف اهيدل عورف دوجو ىلع صرحلا
تافظوملل ةصرفلا ةحاتإ : اهنم لئاسولا ىتشب تافظوملا دنع عادبإلا ىوتسم عفر ةرورض .2

نهلعجتةلماكتم لمع ةدحو ءادأب نهفيلكتب لمعلا ةيلوئسم لمحتل نع ةرمتسم ةلئاسم مامأ    
 .عادبإلل ةصرفلا حيتيو ،مهلامعأ ةيوهل مهكرادإ نم ديزيفلمعلا جتاون 

 
، (ةسارد  -2 ناونعب)2005ةشباشبلا ىدل يعادبإلا كولسلا يف لمعلا طوغض رداصم رثأ ":  

ةيندرألاةيبرعلا ساتوبلا ةكرش يف نيلماعلا ىلإ ةساردلاتفده، "  رداصم رثأ ىلع فرعتلا :  
ا ىدل يعادبإلا كولسلا يف لمعلاطوغض    .ةيبرعلا ساتوبلا ةكرش يف نيلماعل 

  :يتآلا ةساردلاجئاتن ترهظأ دقو 
ةساردلا اهلمشت يتلا ةفلتخملا لمعلا طوغض رداصم نيب ةيبلس ةيطابترا ةقالع دوجو . 1

  .ةفلتخملا هداعبأب يعادبإلا كولسلاو
  .يعادبإلا كولسلا داعبأ يف لمعلا طوغض رداصمل ةيئاصحإ ةلالد يذ ماه رثأ دوجو. 2

  ةساردلا اهتمدق يتلا تايصوتلا مهأ
عم مهلكاشم ةشقانم يف ةفلتخملا تاميظنتلا يف نيلماعلا دارفألا ةكراشمل ةبسانم ةيلآ دا جيإ .1

يعادبإلا كولسلا عيجشت ىلع دعاسي يباجيإيميظنت خانم داجي إيف دعاسي يذلاو  ةرادإلا   
  نيلماعلا دارفألا ىدل

ةيعادبإ تايكولس قلخ وحن ةنماكلا مهتاقاط راهظإ ىلع نيلماعلا دعاسي يحص خانم ريفوت .2  
 .ةعدبم ةمظنم نوكت نأ ىلع ةكرشلا دعاسي
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، (ةسارد  -3 تاوق زاهج يف هريوطت بيلاسأو يرادإلا عادبإلا عقاو : " ناونعب) 2005داوعلا
   :ىلإ ةساردلا تفده، "ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةصاخلا نمألا 

طابضلا اهاري امك ةصاخلا نمألا تاو ـق زاـهج يف يرادإلا عادـبإلا عـقاو ةفرعم .1
  .اهيف نولماعلا

بإلا تاقوعمةفرعم .2   .عادبإلا ريوطت بيلاسأ ديدحتو عاد 
تاريغتملا ضعبل ةدئاعلاو هتاقوعمو يرادإلا عادبإلا عقاو يف قورفلا ىلع فرعتلا  .3

 .نيلماعلا طابضلل ةيصخشلا
  :يتآلا ةساردلا جئاتن ترهظأ دقو

  %).3.32(ةبسنبو طسوتم ماع لكشب نيلماعلا طابضلا ىدل يرادإلا عادبإلا عقاو نأ  .1
ة ـجردبو ةــققحم تـناك ةادألا يف ةروـكذـملا يرادإلا عادـبإلا تاـقوعم نأ .2

 %)3.41(ةبسنبو ة ـيلاع
ة ـجردبو ةقحم تـناك ةادألا يف ةروـكذملا يرادإلا عادـبإلا رـيوطت بـلاسأ نأ .3

 .%)4.14(ةبسنبو ة ـيلاع
مهتاهاجتا لوح ةنيعلا دارفأ تاباجتسا تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف د وجومدع  .4

، (ريغتمل ًاقفو هتاقوعمو يرادإلا عادبإلا عقاو وحن  اهب لمعي يتلا ةرادإلا ،يملعلا لهؤملا
 )ةمدخلا ةدم ،ةبيردتلا تارودلا ددع ،رمعلا

ينيتور لكشب تارارقلا عم ةرادإلا لماعت نم ناكمإلا ردق ليلقتلا ةرورضبةساردلا تصوأ دقو   
نم مهيدل ام مادختسال ةنورملاو ةيلالقتسالا نم ًاديزم نيلماعلا حنم قيرط نع كلذو . يديلقتو
  .لمعلا يف مههجاوت يتلا تالكشملا لح يف ةيعادبإ تايناكمإ
 
: يدرفلا يعادبالا كولسلاو ةدايقلا بولسأ نيب ةـقالعلا" :ناونعب ) 2003، هيات وبأ(ةسارد  -4

ىلإةساردلا تفده،  "ىربكلا ةيعانصلا تاكرشلا يف نييندرألا نيريدملل ةيناديم ةسارد ةسارد  : 
نم ،ندرألا يف ىربك ةيعانص تاكرش سمخ يف يعادبإلا كولسلاو دئاقلا بولسأ نيب ةقالعلا 

رشابملا ساسملا اذ ميهافملا نم ربتعي يذلا ، ةوقلا موهفم وهو ةمهملا ميهافملادحأل اهلوانت لالخ 
مهاضرو مهتيعفاد ىوتسم ريوطتل ةليفكلا لبسلا ريفوت يف مهسي يذلاو ةيرشبلا ميظنتلا دراومب 

يتلا مهتامظنم فاده أو مهفادهأ قيقحت يف مهست امبر يتلا ةيعادبالا تاكولسلا قالطال اديهمت
  . اهب نولمعي
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  :يتآلا ةساردلاجئاتن ترهظأ دقو 
يعادـبإلا كولسـلا نيبو ةعمتجم دئاقلا ةوق رداصم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةقالع كانه نأ                 .1

 .نيعباتلل يدرفلا

ةيصخشلا رحس ةوق اهرسفت يدرفلا يعادبإلا كولسلاو دئاقلا ةوق رداصم نيب ةقالعلا مظعم نأ   .2
 .دئاقلا اهمدختسي يتلا ةفرعملا ةوقو

ا نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةقالع دجوي ال        .3 كولسـلا نيبو ةهج نم ةأفاكملا ةوقو ةيعرشلا ةوقل          
 .يدرفلا يعادبإلا

يعادـبإلا كولسلاو ةيرسقلا ةوقلا نيب ةيبلسو ةفيعض اهنكلو ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةقالع كانه               .4
  .يدرفلا

يكولسلا لخدملا مادختساب تاسارد ءارجإب       ثحابلا ىصوأو  اـم وأ دئاق    لا هلعفي ام ىلع زكري يذلا      
يدرفلا كولسلاوماهملا ىلع زيكرتلالثم لام عأ نم هب موقي  .  
  
، ( ةسارد  -5 ةسارد يرادإلا عادبالا ىوتسمب ةيدايقلا طامنألا ةقالع " :ناونعب ) 2003ءاحقشلا

   :ىلإ ةساردلا تفده، "ضايرلاب تازاوجلل ةماعلا ةيريدملا يف نيلماعلا ىلع ةيحسم
  .تازاوجلل ةماعلاةيريدملا يف ةدئاسلا ةيدايقلا طامنألا ىلع فرعتلا  .1
ةيريدملا يف نيلماعلا ىدليرادالا عادبالا ىوتسم ديدحت .2  .  
   .اهيف نيلماعلل يعادبالا ىوتسمو ةداقلل ةيدايقلا طامنألا نيب ةقالعلا ديدحت .3

  :يتآلا ةساردلاجئاتن ترهظأ دقو 
يط ارقميدلا طمنلا نأ الإ ةدايقلل ةفلتخملا طامنألا تازاوجلل ةماعلا ةيريدملا يف سرامت .1

رحلا طمنلاو يطارقوتألا طمنلا نم لك هيلي ةطسوتم ةجردب ىلوألا ةبترملا يف ءاج 
  .ًايبسن ةفيعض ةجردب

 .ةطسوتم ةروصب يرادإلا عادبإلا رصانع سرامت .2

ىوتسمو ) رحلا ،طلستملا ،يطرقميدلا(ةيدايقلا طامنألا نيب ةيباجيإ ةيدرط ةقالع دوجو  .3
رارقلا ذاختا ةيلمع يف نيسوؤرملا ةكراشم ل كلذ عجري ،نيلماعلل يرادإلا عادبإلا

  .لمعلا طيطختو
ةيرادإ بيلاسأ عابتال    ةدايقلا تاراهم ةيمنت فدهب ةيبيردت تارود دقع ةرورضب ثحابلا ىصوأ دقو            

) رحلا ،يطارقوتألا (ةدايقلا بيلاسأ مهبنجت ىلإ ةفاضإ ةيطارقميدلا ةدايقلا صئاصخ اميس ال           و،  ةلاعف
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عادـبإلاب ماـمتهالا ةرورضو      .ةمظنملا لخاد هتايوتسمو عادبإلا ىلع بيلا     سألا كلتل مهعابتا رثأ   و  
  .عادبإلا رصانع يف نيفظوملا تاراهم ةيمنت لالخ نم تامظنملا يف يرادإلا
  
، (ةسارد  -6 ناونعب)2003اضر ةيقيبطت ةسارد –يفيظولا ءادألاب هتقالعو يرادإلا عادبإلا ":    

ةدجب يلودلا زيزعلادبع كلملا راطمب ةينمألا ةزهجألا ىلع    :ىلإ ةساردلا تفده، " 
دبع كلملا ر اطمب ةينمألا ةزهجألاب نيلماعلا ىدل يرادإلا عادبإلا ىوتسم ىلع فرعتلا .1

  .ةدجب يلودلا زيزعلا
يرادإلا عادبإلا ةقالع ىلع فرعتلاو ،نيلماعلل يفيظولا ءادألا عقاو ىلع فرعتلا  .2

  .راطملاب نيلماعلل يفيظولا ءادألا ىوتسم نيسحتو
  .ةفلتخملا اهرواحم ءازإ ةساردلا عمتجم دارفأ ةيؤر فالتخا ىدم ىلع فرعتلا .3

  :يتآلا ةساردلاجئاتن ترهظأ دقو 
مهيدل ةحاتملا تامولعملاو ةيليلحتلا مهتاردق ىلع نودمتعي ةساردلا عمتجم دارفأ ةيبلاغ نأ  .1

  .نمألل ءيسي دق امو تابرهملاو تافلاخملا ىلع فشكلا يف
ةكراشمب نيسوؤرملل ةصرفلا ةحاتإ عم ةحونمملا ةطلسلاو ةيلوئسملا ن يب ؤفاكت دوجو .2

 .ةفلتخملا تالكشملا عم لماعتلل عضوت يتلا ةئراطلا ططخلا دادعإ يف ءاسؤرلا

زاجنإبو هلمع لاجم يف ةديدجلا راكفألاو تاحارتقالا ميدقت ىلع راطملاب نمألا لجر موقي             .   3
  .روطتمو ددجتم بولسأب لامعألا

بيلاـسألا معدو ليعفتل ةينمألا ةزهجألاب تادايقلا ىلع ديكأتلا         : ةساردلا اهتمدق يتلا تايصوت   لا مهأ 
كارتـشالاب اـهب نيلماـعلل ة      ـص رفلا ةحاتإ لالخ نم هززعتو يرادإلا عادبإلا ققحت يتلا ةيرادإلا         

اـمل م   هسوفن يف ةقثلا سرغو نيلماعلا مازتلا ىلإ يدؤي يذلاو ةطلسلا ضيوفتو ،ةباقرلاو طيطختلاب            
  .ةبوغرملافادهألا ققحيو ،نيلماعلا ىدل يراكتبإلاو يعادبإلا ءادألا ىلع ةيباجيإ جئاتن نم كلذل 

  
ناونعب)2000، ناعيبرلا ،ةفيلخ لآ(ةسارد   -7 لمعلا يف عادبإلاو ءالولل ءاردملا كاردإ سايق ":  

ةقالعل ءاردملا كاردإ دصر :ىلإ ةساردلا تفده، "تيوكلا ةلود يف يموكحلا يف عادبإلاو ءالولا  
: يه لمعلل بناوج ةتس يف سوؤرملاب سيئرلا ةقالع يف ءالولا ددحتي ثيح ،يموكحلا لمعلا 

حيشرتلاو , ىلعأ بصنمل خيشرتلاو ،رارقلا ضيوفتو ،ةيلام ةجردل حيشرتلاو ،نييعتلاو رايتخالا
  .  لمعلا نم جورخلل ناذئتسالاو ،ةيبيردت ةرودل
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  :يتآلا ةساردلاجئاتن ترهظأ دقو 
يف ءاردملا نيب لمعلا تاقالع ريوطت وأ عادبإلا وحن ماع هيجوت وأ طمن دوجو مدع. 1   

ءاردملا ضعبب طبتري يدرف عادبإ دوجو نم عنمي ال اذه نأ الإ ةيموكحلا تائيهلاو تارازولا 
  .مهريغ نود

لمعلا بناوج ضعب ريوطتل تالوا ـحم وأ عادـبإ دوـجو نم عـنمي ام كاـنه سيل. 2
  .  درفنم لكشب هتاقالعو

عإ ىلإةساردلا تصوأ دقو راكتبال ربكأ ةيرح ءاردملا حنمي امب لمعلا ب ـيلاسأ مـيمصت ةداـ 
يف ةغلابملا وأ ةيطارقوريبلا بيلاسألا ةدح نم فيفختلا كلذ يضتقيو لمعلا ر ـيوطتل ةديدج لئاسو
  .لامعألا نينفت
  
ناونعب)1999ملاسلا ، (ةسارد  -8 نيلماعلل يعادبالا كولسلاو لمعلا ميمصت داعب أ نيب ةقالعلا":  

ميمصت ةقالع ىلع فرعتل  ا:ىلإ ةساردلا تفده، "ةيقارع ةيعانص ةأشنم يف ةيناديم ةسارد
ةيجراخلاو ةيلخادلا ةيكسعلا ةيذغتلاوةيلالقتسالاو ،ةمهملا ةيوه ،ةمهملا ةيمهأ ،عيونتلا(لمعلا   ، (

تالاصتالا ةعسبًالثمتم يعادبإل اكولسلاب ةفزاجملا ،تارارقلا ذاختا  محت،  عيجشتو رطاخملا ل ، 
   .عادبالا ديسجتو

  :يتآلا ةساردلاجئاتن ترهظأ دقو 
، ةمظنملا يف نيلماعلل يعادبالا كولسلاو لمعلا ميمصت داعب       أنيب ةيونعم طابترا ةقالع دوجو      . 1

مغر  ًايونعم نك ي مل يذلا ةمهملا عيونت ريغتم ءاثنتساب ةيونعمو ةيباجيا تاقالعلا عيمج تناك             
  .يعادبإلا كولسلاب يباجيالا هطابترا

نـم ززعي يذلا لكشلاب ةيعادبالا مهتاردقو دارفألا تايلباقو مءالتي امب لمعلا عيونت صيلقت              . 2
شنملا هذه يف دئاسلا عيونتلا نألمهئادأ دعاصت  دارـفألا لـمع يـف ةـعيبط ةـلاح وه ة      أ، 

  .نيثوحبملا
  :يتآلاب ةساردلا تصوأ دقو

 يف دعاسي امم لمعلا داعبأ ءارث     إءوض يف اهقمعو مهلامعأ قاطنل نيلماعلا كارد        إ ةرورض .1
 .يتاذلاو يفيظولا مهومن ةدايز
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لضـف  أنـع ثحبلل مهعي     جشتو ةنماكلا تاردقلا ريرحت لالخ نم يعادب      إلا مهكولس نيسحت   .2
ولحلا لضفاو  ءادألل قرطلا  ساـمحلاب اورعشـي ىتح      لمعلا يف مههجاوت يتلا لكاشملل ل     ،   ،

  .طابحإلاو أللملا تالاح مهيدل صلقتتو لؤافت لاو
ةـيمنت فدـهب م     ــهلامعأب ة  ـقلعتملا تارارقلا ذاختا يف نيلماعلا ةكراشم ةدناسمو ميعدت        .3

لاحلا قلخو  ةيعادبإلامهتاردق   ءادأ طيشـنت كلذكو اهنم دو      ـجوملا ر ـيوطتو ة ـيعادبإلا ة ـ 
  .لضفألل هعفدو لمعلا

  
، (ةسارد  -9 ةيعانصلا تاكرشلل يرادإلا عادبإلا ىلع يدايقلا طمنلا رثأ ": ناونعب) 1995ضايفلا

ىلع فرعتلا :ىلإ ةساردلا تفده، "ةيرادإلا ةكبشلا ةيرظن مادختسا: ةيندرألا ةماعلا ةمهاسملا  
ةيندرإلا ةماعلا ةمهاسملا ةيعانصلا تاكرشلا يف يرادإلا عادبإلا ىلع يدايقلا طمنلا رثأ 

تاكرشلا هذه يف دئاسلا يدايقلا طمنلا ىلع فرعتلا لالخ نم .يلاملا نامع قوس يف ةجردملا   
، (ةيرادإلا ةكبشلا يف ةدراولا ةعبسلا ةيدايقلا طامنألا نيب نم  ةيوطلسلا ،ةلهاستملا ةرادإلا

بناوجلا ىلع لمشت يتلاو يرادإلا عادبإلا نيبو ) ةبلقتملا ،ةيوبألا قيرفلا ،يدانلا ،ةلدتعملا
،(ةيلاتلا  عادبإلا ينبتو عيجشتو ،ةيسسؤملا ةفاقثلا ،ةيرادإلا تاليهستلاةسسؤملا ميمصت    .(  

  :يتآلا ةساردلاجئاتن ترهظأ دقو  
نوربتعيو ،مهتاكرش مدقتو روطت يف عادبإلا رود ةنيعلا تاكرش يف يندرألا ريدملا كاردإ 

يتلا ةقح الملاو ةعيرسلا تاريغتلا ةبكاوم يف ةمهملا رصانعلا نم ينفلاو يرادإلا هيقشب عادبإلا
ةدعب يرادإلا عادبإلا وحن هتسسؤم يندرألا ريدملا دوقيو امك ،لامعألا تاسسؤم اهب فصتت 

  :اهنم بيلاسأ
مهيريدمو نيسوؤرملا نيبو ،ةهج نم نيسوؤرملا نيب ةميلس ةيناسنإ تاقالع ءانب يف ةدعاسملا . 1

  . اهيف نيلماعللو ةكرشلل ةماعلا ةحلصملا أدبم ىلإ مكتحت ،ىرخأ ةهج نم
زفاوحلا عيزوت يف ةلادعلا قيرط نع مهتاكرشل مهئامتناو نيلماعلا رارقتسا يف ةدعاسملا . 2

  .عادبإلا لاجم يف ةكرشلل سوؤرملا همدقي امبو زاجنإلاب اهطبرو تآفاكملاو
  .نيزيمتلاو تاعادبإلا يوذو ةءافكلا يوذ نم نييلاحلا ةكرشلا يفظوم ىلع ةظفاحملا. 3
رومأب قلعتت وأ ةصاخ تناكأ ءاوس مهيلع مهلكاشم ضرعل ،مهريدمب لاصت إلل نيلماعلا عيجشت. 4

  .عادبإلا لاجم يف ةصاخو اهميدقتب نولماعلا بغري تاحارتقا ميدقتلو ،لمعلا
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عادبإلا معدو عيجشتو ةيندرألا تاكرشلا يف ةيعادبإلا ةفاقثلا رشن : ةساردلا هيلإ تلصوت ام مهأنمو 
لماعتلا ىلع مهيبيردتل ةيرادإلا تايوستملا فلتخم يف نيريدملل ةيب يردت تارود دادعإلالخ نم اهيف 

نيسوؤرملا عملاعفلا زاجنإلا ىلع مهزيفحتو  اهتشقانمو راكفألا حرطو   ،.  
  

، ( ةسارد  -10  ةرادإلا يريدم ىدل يراكتبالا كولسلاو ريكفتلا تاقوعم"  :ناونعب ) 1993رقص
 لماوعلا ىلع فرعتلا :ىلإ ةساردلا تفده، "ةيبرعلا رصم ةيروهمج يف لورتبلا عاطق يف
، ءالؤه ىدل يراكتبالا ريكفتلل ةقيعملا ةنماكلا  نم ةعبان لماوعلا كلت تناكأ ءاوس نيريدملا
ةيجراخوأ ،هتاذ ريدملا  ،اهجراخ وأ ،ةمظنملا لخاد هب ةطيحملا ةئيبلا ىلإ ةدئاع تناك ءاوسو ، 
 . ماع هجوب عمتجملا وأ

يتآلاةساردلاجئاتن ترهظأ دقو   :  
 قـئاوع نم ًاقئاع تاـمظنملا وأ دارفألا ىدل اـهبايغ ربتعي يتلا لماوعلا نم ددع كانه نأ. 1

 بترتملا لشفلا نم هفوخ نم عبانلا هسفنب درفلا ةقث فعض يف لثمتت لماوعلا هذهو ،عادبإلا
،  ىلع   .ةرطاخملل هبحمدع عادبإلا

ب مازتلالا يف ةمظنملا بناج نم ةديدشلا ةبغرلا.2 ثيحلمعلا يف ةفولأملا دعاوـقلاو طاـمنألا   ، 
 ةديدجلا تاحرتقملاو لولحلا ميدقت ىلع دارفألا ةردق نم دحلا ىلع ناقوعملا ناذه لمعي
  .مهتامظنم يف اهنوهجاوي يتلا ةيمويلا تالكشملل

  
، (ةسارد  -11 تاسسؤملا عاطق يف نيلماعلا ىدل يرادإلا عادبإلا " :ناونعب) 1990سراف وبأ

ةيندرألاةماعلا    :ىلإ ةساردلا تفده، " 
ىلع لاثمكو ةيندرألا ةماعلا تاسسؤملا يف نيلماعلا ىدل عادبإلا ةجرد ىلع فرعتلا  .1

ةرظنلاو ،ةيعادبإلا راكفألا رشن ،نواعتلا بح ،ةسسؤملل ءالولا : عادبإلا اذه بناوج
  .  رييغتلل

نيريدملا ع يجشت قيرط نع عادبإلا عيجشت يف ةماعلا تاسسؤملا رود ىلع فرعتلا .2
حاتفنإلاو لاصتإلا عيجشتو ةيونعملاو ةيداملا تآفاكملا ميدقت بولسأب هل مهمعدو رييغتلل 

  .   نيفظوملا نيب
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  :يتآلا ةساردلاجئاتن ترهظأ دقو 
هذه عيجشت مدع نم مغرلاب عادبإلا نم ةيلاع ةجردب تاسسؤملا هذه يف نولماعلا عتمت . 1

  .عادبإلا ىلع تاسسؤملا
عادبإلا ىلع نيلماعلا عيجشت يف ةمهم ةيونعملاو ةيداملازفاوحلا. 2   .  

  
 نيلماعلا ىدل عادبإلا ىلع ةرثؤملا لماوعلا": ناونعب)  1988ناهدلاو ،  ةرماخم( ةسارد  -12

عتلا:ىلإ ةساردلا تفده، "ةيندرألا ةماعلا ةمهاسملا تاكرشلا يف  لـماوعلا ىلع فرـ 
 يف ةجردملا ةيندرألا ةماعلا ةـمهاسملا تاكرشلا يف نولماعلا اهاري امك عادبإلا ىلع ةرثؤملا

ميظنتلا ةقالع اه نيب نم تايضرف ةـعومجم ةساردلا ترـبتخا ثيح يلاملا نامع قوس
نرم ريغلاونرملا(يرادإلا  ايقلاو ةيصخشلا تافصاوملا كلذكوعادبإلا عيجشتب) ،  ةيد ، 

  . نيلماعلا عادبا ىلع ءاسؤرلل
  :يتآلاةساردلا جئاتن ترهظأ دقو 

كانه ن  أ، و عادبالل ًاقيع م ًالماع لكشي تاكرشلل يرادإلا ميظنتلا ةنورم مدع وأ دومج نأ          . 1 
ريياـعم دوـجو لثم امهرظن ةهجو نم نيلماعلا تاعاد          بإعجشتو معدت ةيباجيا تارثؤم     

  .ةمظنملا يف ةلوؤسمو ةددحم تاهج نم عادبإلامييقتل ةيعوضوم 
عيجشـتو ، ًاددجم ًاركف نوكلتميو نيلماعلا نيب سفانتلا         طيشنت ىلع نيرداق نيريدم دوجو      . 2

  .راكفألاو ءارآلا لدابت لجأنم ةي رادإلا مهتادحو جراخ نيلماعلا تالاصتا
نم نأ.3 ا رثؤت يتلا بابسألا مهأ    لشـفلا  نـم فوخلا  وه نيلماعلا دنع عادبإلا ىلع يبلس

ةـيونعملاو ةـيداملا زفا   وحلا ميدقت مدعو ، نيرخآلا لبق نم مهراكفأ ضفر نم فوخلاو
  .عادبإلل ةيفاكلا
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  :ةيبنجألا تاساردلا: ًاثلاث
  
 :ناونعب) Jong ،2007(ةسارد  -1

"Individual Innovation 
The Connection Between Leadership and Employees’ Innovative Work Behavior  - 
Amsterdam  "  

بإلا سيياقم ىلع فرعتلا:ىلإ ةساردلا تفده ةيمدخلا تاكرشلا نم ةعومجم نمض  يدرفلا عاد   
ةيرارمتسإلا نامضل عادبإلا ىلإ جاتحت تاكرشلا هذه لبق نم ةمدقملا تامدخلا هذه ةعيبط نأ ثيح 

تفده امك . اهريوطت ىلع لمعلاو ةيعادبإ ةئيب ىلا جاتحي يذلا رمألا ،ةيداصتقإلا ةيمنتلا ةاراجملو
كولسب طبترملاو ةدايقلا تايكولس ىلع فرعتلا لالخ نم ي درفلا عادبإلا لوح مهفلا ريوطت ىلإ
  .  نيلماعلل يعادبإلا لمعلا

  :يتآلا ةساردلاجئاتن ترهظأ دقو 
ةيطابترا ةقالع كانه نيريغتملا نيب ةبجوم ةيدرط ةقالع تاذ ةدايقلا تايكولس عيمج تسيل  .1

لـثمتملا يدايقلا كولسلا تاريغتم نم لك نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيوق ةيباجيا 
لمعلا كولس نيبو ) ماهملا ديدحتو ،عيجشتلاو زيفحتلا ،عادبإلا معد ،ضيوفتلا ،ةراشتسالا(
  . يعادبإلا

تارـيغتمو يعادبإلا لمعلا كولس نيب ةبجوم ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةقالع دوجو مدع  .2
ةعباتملا ،تاـمولعملا ةكراشم زيفحتو ،ينهذلا زيفحتلا (ـب ةلثمتملا يدايقلا كولسلا 

  ).ةعجارلا ةيذغتلا ،ةباقرلاو
كولسلا ىلع ةمظنملا يف ةلصاحلا تارـيغتلاو كـسامتملا يميظنتلا خانملا نم لك رثؤي  .3

 . ةرشابم ريغ ةقيرطب نكلو يدرفلا يعادبإلا
يف يعادبإلا لـمعلا كولسو ةـيدايقلا طاـمنألاب ثحبلا ةداـيز ةرورـضب ةساردلا تصوأ دقو  
  .ىرخأ لود تافاقث
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 :ناونعب) Ramey،  2002(ةسار د -2

"The Relationship Between Leadership Styles of Nurse Managers and Staff Nurse Job 
Satisfaction in Hospital Setting - Huntington, West Virginia  "  

  
نيب ةقالعلا ةفرعم :ىلإ ةساردلا تفده دايقلاطامنأ   ضيرمتلا مسق ءاردمل) ةيلاقتنالا ،ةيليوحتلا(ة  
ةنيدم يف تادادعإلا ىفشتسم يف تاليجستلا مسق يضرمم يفظومل يفيظولا اضر لاب هتقالعو
رايتخا مت دق7190مهددع غلابلاو تاليجستلا يضرمم مقاط نيوانعو ءامس أ. شالابألا مادختساب مه  
،  ةيئاوشعلا ةنيعلا سايقل لماوعلا ةددعتملا ةدايقلا ةنابتسا تمدختساوةطيسبلا ءاردمل يدايقلا طمنلا   

ضيرمتلا يفظومرظن ةهجو نمضيرمتلا  اضرلا سايقل لمعلا ةيعون سرهف مدختسا دقلو    ،
  .  تاليجستلا مسق يضرمم مقاطل يفيظولا

  :يتآلا ةساردلاجئاتن ترهظأ دقو 
ةدايقلا طمنو تاليجستلا مسق يضرممل يفيظولا اضرلا نيب ةبجوم ةيدرط ةقالع دوجو  .1

  .  نيضرمملا ءاردمل ةيليوحتلا
بولسأ مادختسا (يلاقتنإلا ةدايقلا طمنو يفيظولا اضرلا نيب ةفيعض ةيطابترا ةقالع دوجو  .2

ةدايقلا طمنلا ناك ثيح ) مهعابتأ نم لاثتمالا ىلع لوصحلل يديلقتلا باقعلاو باوثلا  ،
ةيدايق صـئاصخ نم هيف رفوتت امل تاليجستلا مسق يفظوم لبق نم ًاليضفت رثكأ ةيليوحتلا 

زيكرتلا ،ميلعتلاو بيردتلل يفاك تقو ءاطعإ ،حصنلاو ةروشملا ميدقت ،نيسوؤرملل عامتس إلا(
زيزعت ،نيلمهملا نيعباتلل يصخشلا مامتهالا ءاليا ،نيعباتلا ىدل ةوقلا رداصم ريوطت ىلع 

 .مهتيقرتو نيضرمملاب ظافتحالا ىلإ يدؤي يذلا رمألا) ةيتاذلا ةيمنتلا
تاقفنلا ضيفخت لالخ نم ىفشتسملا ىلع ةيداصتقإلا ةدئافلاب دوعي امل لمعلا نارود ليلقت  .3

  .ىفشتسملل دراوم ريفوتو ىضرملا ىلإ ةيلاملا تاقفنلا هيجوتو ةديدج فئاظو يف نييعتلل
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  : ناونعب) Amabile  &  Sensabaugh ،1992(ةسارد    -3
 

“High Creativity Versus Low Creativity What make the Difference in S.S. Gryskiewicz and 
D.A. Hills (Eds.)” 

يف ر يوطتلاو ةيرشبلا رداصملا تامظنم يف عادبإلاةفرعم ىلإ قرطتلا  :ىلإ ةساردلا تفده
ىلع رثؤت يتلاو ةيسيئرلا لماوعلا ديدحت ، اهفادهأ نمض نمو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا  ،
  .  ًاباجيإ وأ ًابلس تامظنملا يف عادبإلا

  :يتآلا ةساردلاجئاتن تره ظأ دقو
هذـهو تاـمظنملا هذـه يف يعادبإلا زاجنإلا نم دحت يتلا تاقوعملا وأ لماوعلا ضعب                 دوجو  

رايتخاب قلعتي اميف ةيرحلا وج بايغ ، عادبإلل ةمئالملا تآفاكملا رفوت مدع يف لثمتت تاقوعملا               
  .ةمظنملا لخاد عادبإلل يعامتجالاو ينفلا معدلا بايغ ، اهزاجنا دارملا لامعألا ريرقتو

  
ناونعب)Damanpour، 1991(ةسارد  -4    :  
  

“Organizational Innovation: Ameta Analysis of Effects of Determinant and Moderators” 
قيعت وأ ىلع دعاست يتلا ةسسؤملا صئاصخو يسسؤملا عادبإلا داعبأ ةفرعم :ىلإ ةساردلا تفده  

عادبإلا داعبأ نيب امك .  ةسسؤملا صئاصخو يسسؤملا عادبإلانيب ةقالعلا لدعت وأ ،عادبإلا 
ةلالدلا تاذ ،ةسسؤملا صئاصخو يسسؤملا عادبإلا نيب ةقالعلا لدعت يتلا لماوعلاو يسسؤملا 

  ةيئاصحإلا 
، : ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيلاتلا يرادإلا عادبإلا داعبأ نأ :ةساردلاجئاتن ترهظأ دقو  ةيمسرلا

فقوم ،رئاودلا ددعتو )يلكلا نيلماعلا ددعو ءاردملا ددع نيب ةبسنلا(ةيرادإل ا ةفاثكلا ،ةيزكرماللا  ،
رداصملا )ةيلاحلا هتفيظو يف ريدملا ةمدخلا تاونس ددع(ةيرادإلا ةيرارمتسالا ،رييغتلا نم ةرادإلا   ،

  ).ةيرادإلا تايوتسملا ددع(يدومعلا نيابتلا ،يلخادلا لاصتإلا ،ةئيبلاب لاصتالا ،ةدئازلا ةيلاملا 
ةي عادبإ رصانعةساردب ةقحاللا تاساردلا يف يدعبلا ليلحتلا ةيلمع ىرجت ن أب ةساردلا تصوأ دقو
  .ةيئاصحإ ةلالد اهل تبثي مل يتلا كلت وأ ةديدج
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  :ةقباسلا تاساردلا ىلع بيقعتلا: ًاعبار
  

 ،  ةساردلا هذه لعلو عادبإلا عوضوم ثيح نم ًايلحم ةليلقلا تاساردلا نم ةساردلا هذه ربتعت
عوضوملااذه تلوانت يتلا ةيلحملا تاساردلا لئاوأ نم دعت  .  
  

اهجئاتن ترهظأو نيعم بناج نم يرادإلا عادبإلا عوضوم ةقباسلا تاساردلا تلوانت دقل 
يدايقلا طمنلا رثأ ىلع تزكر اهنأ نم تاساردلا كلت نع فلتخت ةساردلا هذه نأ الإ ،كلذ ن مض

وأ ديدحت ىلع سيلو ، نيلماعللةبسانملا ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهت ىلع  ةزغب يميلقإلا بتكملا ءاردمل
يرادإلا عادبإلا ىوتسمةفرعم نيلماعلا ىدل  كلذو ،ةقباسلا تاساردلا زيكرت روحم ناك يذلاو   نم  
ىلع فرعتلالالخ نيلماعلا ىدل ةيعادبإلا تاردقلا  عيجشت لالخ نم مهيلع عادبإلا ريثأت ىدمو   
ًاعابشإ هيف نألو،تالكشملا نم ريثكلل لولح هيف نأل عادبإلا   ، ةيعامتجإلاو ةيسفنلا نيلماعلا تاجاحل  

بهاوملا يف ةيدرفلا قورفلا مهفت ىلع ةرداق ايلعلا تارادإلا يف تادايق رفوت لالخ نم كلذو  
نيب ةربخلا باستكاو ومنلا صرف عيسوتو نيلماعلا معدل بيلاسأ ريوطت عم يعادبإلا ريكفتلاو 

ريوطت ىلع دعاست نأ نكمي تايصوت نم ةساردلا هذه همدقت فوس امو ،ةسسؤملا ب نيلماعلا
بناوجلا عم يباجيإلا لماعتلا ىلع دعاسي لكشب رصعلا تابلطتم ةبكاومل ةيعادبإلا تايناكمإلا 

  . ةطبترملا ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجإلا تاريغتملاب ةقلعتملا
  
ثحابلاتدافتسا دقل ةقالعلا تاذ اياضقلا ىلع فرعتلا يف ة ـقباسلا تاـساردلا نم ةـ 

بو،عادبإلاو ةدايقلا عوضومب ، ـلسأو ،ثحبلا تالؤاست ديدحت  ةساردلا يف مدختسملا ثحبلا بو
يرجت اهنأ نم ةقباسلا تاساردلا نع ةساردلا هذه ز ـيمتتو ،اهتاريغتم ديدحتو ،هـنابتسالا ميمصتو
  .نـيفلتخم ناـمزو ناكم يف
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  ةيلودلا ثوغلا ةلاكو: عبارلا لصفلا

  
  
  
  ثوغلا ةلاكو نع ةذبن: ًالوأ

  يميظنتلا ريوطتلل اورنوألا ةطخ : ًايناث

يميظنتلا ريوطتلا ةطخ لمع راطإ:ًاثلاث    

  لمعلا طامنأو ةءافكلا راطإ: ًاعبار
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  عبارلا لصفلا
ةيلودلا ثوغلا ةلاكو    

  

  ثوغلا ةلاكو نع ةذبن: ًالوأ
سسأت1948ماع يليئارسإلا يب رعلا عارصلا باقعأ يف  ةثاغإل ةدحتملا ممألا ةـلاكو تـ، 

ممألل  ةماعلا ةيعمجلا رارق بـجومب) اورنوألا(ىندألا قرشلا يف نيينيطسلفلا نيئجاللا ليغشتو 
يف 302مقر ةدحتملا  ربمسيد8  ةثاغإلا ميدقت ضرغل1949ماع لوأ نوناك /  جماربو ةرشابملا   

 . 1950ماع رايأ /ويام لوأ يف ةيناديملا اهتايلمع ةلاكولا تأدب دـقو. نيينيطسلفلا نيئجالل ليغشتلا
ة ـيالول رركتملا ديدجتلاب ةماعلا ةيعمجلا موقت ،نيينيطسلفلا نيئجاللا ةـلكشمل لح باـيغ يفو
وينوي30ىتح ديدجت ر ـخآ دـتميو ،اورنوألا اورنوألا مد ـقت اهتأشن ذنمو   .2008 ناريزح/ 

ستتتاـقوأ يف اـهتامدخ ىر ـخأ ةراـت فـنعلا لاـمعأ اـهدوستو ةراـت يبسنلا ءودـهلاب مـ 
ن ـيئجاللا نم فالآلا تارـشعل سبلملاو نكسملاو ءاذـغلا ترفو دقف. طسوألا قرـشلا يف
نم فالآلا تا ـئمل ةـيحصلا ةـياعرلاو مـيلعتلا رـيفوتب هـسفن تقولا يف تماقو ،نيرافلا

  )WWW.UNRWA.Org,  2008(. نـيئجاللا باـبش
  

 نيئجاللا نم ةدحاو ةعومجم وحن مئادلا اهمازتلا راطإ يف ةدرفتم ةناكم اورنوألا أوبتتو امك
دقو  .نيينيطسلفلا نيئجاللا نم لايجأ ةعبرأل ةيرشبلا ةيمنتلاو ةيهافرلا قيقحت يف اهتاماهسإو  
ةيساسألا اهتأشن ءوض يف كلذو  نيئجالل ةريغتملا تاجاحلا ةيبلتل اهجمارب فييكت يف ةلاكولا تجردت
تائيهلا ربكأ اورنوألا دعتمويلاو . ةتقؤم ةمظنمك تالاجم يف ،ةيسيئرلا تامدخلا ريفوت ىلع ةلماعلا   
نيلجسم ينيطسلف ئ جال نويلم 4.1 ىلع وـبري امل ،ةيعامتجالا تامدخلاو ةثاغإلاو ةحصلاو ميلعتلا

.  ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلاو ايروسونانبلو ندرألا يهو ةسمخلا ةيناديملا اهتايلمع عقاوم يف 
لث يأ ،ئجال نويلم1.3يلاوح شيعيو  يخم59يف ،ًابيرقت ن ـيئجاللا يلاـمجإ ثـ  ، ـ  هب فرتعم م

نم ةريبك تاعومجم دجاوتت  ثيحاهنم بر ـقلاب وأ تاميخملا هذه لخاد اورنألا تامدخ زكرمتتو
  )WWW.UNRWA.Org,  2008(. نيئجاللا تاعمجت

  

يف لـمعت ةدـحتملا مـمألل ةـعبات ة ـلاكو رـبكأ دـيعب دـح ىلإ اورـنوألا دـعت
ظوم24000اـهيفظوم ددـع غـلبي ثيح ط ـسوألا قرـشلا نم مـهمظعم نو ـكي داـكي فـ 
يف م ـهتاعمتجم ةـحلصمل رـشابم لـكشب نوـلمعي نـيذلا مـهسفنأ نـيينيطسلفلا نـيئجاللا

http://www.UNRWA.Org
http://www.UNRWA.Org


 

61 
 
 
 

ض ـيقنلا ىلعو  . نـييعامتجإلا نـييئاصخألاو تاضرمملاو ءاـبطألاو نـيسردملا فـئاظو
تالاكو وأ ةيلحم تا ـطلس لالـخ نم لـمعت يتلا ىرـخألا ةدـحتملا مـمألا تاـمظنم نم
ط ـطخت يهف. ةرـشابم نـيينيطسلفلا نـيئجاللا ىلإ اــهتاـمدخ اورـنوألا مدـقت ،ةـيذيفنت
مو قتو.  تادايعلاو سرادملاك تاـئشنملا ريدتو ئشنت امك ،ةصاخلا اهتاعورشمو اـهتاطاشن ذـفنتو

شنم900ىلع و ـبري امةياعرو ليغشتب ايلاح ةلاكولا  .  ةـيناديملا اـهتايلمع عـقاوم يف ةأـ 
ماعلا عاطقلا ا ـهمدقي يتلا تامدخلا عون  نم ةيحصلا ةياعرلاو ميلعتلاك اورنوألا تامدخ نأ ثيحو
هذه مدقت ثيح ،اهتايلمع قطانم يف ةيموكحلا تاطلسلا عم ًاقيثو ًانواعت ةـلاكولا نواـعتت ،ةداع  
   )WWW.UNRWA.Org,  2008(. نيينيطسلفلا نيئجالل تامدخلا ضعب تاطلسلا

  

  يميظنتلا ريوطتلل اورنوألا ةطخ : ًايناث
.  نيينيطسلفلا نيئجالل ةيلعاف رثكأ تاـمدخ ريفوتل يميظنتلا ريوطتلا ةيلمع يف عورشلا مت

تامدخلا ةدوج صقانت ىلإ ةيفاكلا لاومألا ىلإ راقتفالا بناج ىلإ تا مدخلا ىلع بلطلا ديازت دقو
تررق دقف كلذلو .  اهتايلمع رارمتسا اهيف نمضت ال ةلاح ىلإ اهلوصو ىلإو ةلاكولا اهمدقت يتلا

كلذو ةحومط ةيحالصإ ةدنجأ لمحت يميظنت ريوطت ةيلمع يف ءدبلاب تايدحتلا هذه ىلع درلا ةلاكولا 
لوح لمعلا ةشرو ريرقت (. ةلاكولا ماسقأ لك يف بولطملا رييغتلا ثادحإلو اياضقلا هذهل يدصتلا لجأل
  )UNRWA، 2007 ،يميظنتلا ريوطتلا

ةمدخ ىلع اورنوألا ةردق زيزعتل ةممص  ةفاك نيب يميظنتلا ريوطتلا ةيلمع عمجت  ملا تاردابملا
ماعلا ضوفملا  نم رارقب تقلطأ يتلا ةيلمعلا هذه  .ةءافكو ةيلاعف رثكأ لكشب نيينيطسلفلا نيئجاللا

تاردابملا هذ ـه ةـيمهأ نـمكتو . لعفلاب تأدب دق )MC( ةرادإلا ةنجل اهنع ةيلوؤسملا تلوتو
هذه نم ضعب ذيفنت ًاقبس. هثدحت يذلا يلامجإلا رثألا يف ةلاكولل ةبسنلاب اهتميقو   م أدب دقلو

ةيلودلا ثوغلا ةلاكو يفيميظنتلا ريوطتلا(. ًابيرق رخآلا ضعبلا ذيفنت أدبيس امنيب ،تاردابملا ريرقتلا -    
،   )UNRWA، 2008 لجألا طسوتملا

 هميمصت ىرج لب ب،ـسحف تاـمدخلا ةدوـج نـيسحت ىلع يميظنتلا رـيوطتلا زـكري ال
، تامدخلا ريفوت نيفظوملا ةدعاسم لجأ نم  ثـيحب  ىرخألا تاردابملاو ةجمربلا قيرط نع ةرشابملا
يميظنتلا ريوطتلا لوحلجألا طسوتملا ريرقتلا( :ىلع كلذ دنتسي  ، UNRWA، 2008(  

 ةدوجلاو ءادألاو جئاتنلا -1

، ةرادإ ىلع مهتاردق ريوطت -2  ةبقارملاو طيطختلاو تاجايتحالا مييقت كلذ يف امب تاطاشنلا

 ةينهملا مهتءافك زيزعتو ةدايز -3

http://www.UNRWA.Org
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 مهتايلوئسم تالاجم نمض تارارقلا ذاختا ىلع ربكأ لكشب نينكمتم اوحبصي -4
 مهتاصاصتخاو

  .نيئجالل جئاتنلا قيقحتب قلعتي اميف ةبساحملاو ةلئاسملا لوبق -5
، ثيح نم  قيرط نع جماربلل ةينفلا رصانعلل ًالمكم نوكي نأ ىلإ يميظنتلا ريوطتلا ىعسي رهوجلا
   .ةيجاتنإلاو رييغتلاو عادبإلا ةفاقثو خانم ةعاشإو عيجشت ىلع زيكرتلا
  

  يميظنتلا ريوطتلا ةطخ لمع راطإ: ًاثلاث
 عفاورلا هذه لمعت ،ريغتلل عفاور ةعبرأ ىلع زكترت ثيحب يميظنتلا ريوطتلا ةطخ دادعإ ىرج

 قيقحت يف ضعبلا اهضعب ىلع دمتعت ةلخادتم بيلاسأ ىلع ةعبرألا عفاورلا هذه دمتعت ،ةمظنم ةيلكيهك
، ىرخألا ءازجألا ريوطت ةعفار لك معدتو يميظنتلا رييغتلا  نم ةلاكولا ىلع ًاطغض دلوي امم ةمظنملل
، تحت ةيفتخم نوكت دق يتلا تاقيعملا كيكفت لجأ سسأ ءاسرإو ءانب ىلع دوهجلا زيكرت مت  حطسلا

يميظنتلا ريوطتلا لوحلجألا طسوتملا ريرقتلا( :ةيلاتلا" ةيميظنتلا"ةيرادإلا تا عاطقلا يف ةيوق دعاوقو  ، 
UNRWA، 2008(  

  

لمعلا ةرادإ ىلع ةردقو ربكأ تاداشرإ ىلإ لمعلا نيدايمو جماربلا جاتحت : جمانربلا ةرادإ •
نم دكأتلا ىلإ جاتحي اذهو ،تايحالصلا ضيوفت ةدايز ىلإ يعاسم كانه ثيح ،مهيلإ لكوملا 

ليلد ريوطتو دادعإ متيس اذهل ،ةلوئسم تارارق ذاختا نم مهنكمت يتلا تاودألل نيفظوملا كالتما 
 ًاعادبإو ًازيكرتو ةيجيتارتسا رثكأجماربل اةرادإ لجأ نم نيفظوملا تاردق ءانب ىلإ فدهي يلمع 

كذو ةيكيمانيدو   .ءا
ًايرورض ًارمأ ربتعي ةيرشبلا دراوملا ةرادإ يف تاردقلاريوطت نإ : ةيرشبلا دراوملا ةرادإ •  

يف بسانملا فظوملا عضو نم دكأتلل كلذو ،حجانلا  "يميظنتلا ريوطتلا"ةيرادإلا ةيمنتلل ًامهمو 
ةبسانملاةفيظولا اكملاو  تامدخلل ةيرهوج ةميق ةفاضإ هلمع لالخ نم عيطتسي ثيحب بسانملا ن  

 .ةلادعو ةيفافشو مارتحاب مهعم لماعتلاو ءادألا لالخ نم نيفظوملا زيفحتو عفد بجي ،مدقييتلا 
كرتي نأ نكمي يتلا تاردابملا ىدحإ تايلمعلا ةسدنه ةداعإ ربتعت :"ةيرادإلا"ةيميظنتلا تايلمعلا  •  

ىوتسملا تاذ ةلاكولا تاسراممو تاسايس ضعب يف رظنلل ةجاح كانه نإ ريبكرثأ رييغتلا هيف   ،
 .اهززعت يتلا معدلاو ةدناسملا تايلمعلايف رظنلا كلذكو ،ةلاكولاب ةددحم تاعاطق يف يلاعلا 

روطتلا ىلع نيفظوملا بيردتو ةدايقل ءاردملاو ةداقلا نم يوق رداك دوجو :ةرادإلاو ةدايقلا •  
 .تاونس ةثالث ةتدم لماش ريوطت جمانربب نيلبقتسملاو نييلاحلا ءاردملا ديوزتب كلذ، ورارمتساب
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  )3(مقر لكشلا 
 رييغتلا عفاور: يميظنتلا ريوطتلا حضوي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يميظنتلا ريوطتلا لوحلجألا طسوتملا ريرقتلا: ردصملا                    ، UNRWA، 2008  
  

  لمعلا طامنأوةءافكلا راطإ : ًاعبار
 ةـي رادإلا تاءاـفكلاو  نيلماـعلل  ةبولطملا ةيساسألا تاءافكلا نيب ماع لكشب رطألا زيمتنإ 

ةءافك راطإ سيسأتو تاروطتلا هذه عم يشامتلا ىلإ ةلاكولا فدهتو .  نيريدملاو نيفرشملل ةبولطملا
ةلاكولا تاجايتحا ةيبلتل صاخ لكشب ممصم ن     وكي نيلماعلل  ةءاـفكلا راطإ مادخ    تسا كلذ دعب متيسو   .   

 ىـلع  يـهو  ىرخألا ةيسيئرلا ةيرشبلا دراوملا تاردابم ريوطتلاهيلع دامتعإلاب نكمي وأ ةدعاقك 
نأ ىـلع يـميظنتلا ريوطتلا دمتعي      .تاضيوعتلاو بصانملا فينصتو ءادألا ةرادإ ديدحتلا هـجو

ساـنلا ةرادإو    ةـيرهوجلا / معدلا فئاظو ثيح نم مهرود ىلع عالطإو ةئيب ىلع ءاردملا نوكي            ،
زارحإو قيقحت ةيلوؤسم ءاردملا لمحتي     .  ةبساحملاو تارارقلا ذاختا ةيحالصل مهضيوفتو ،جماربلاو     

روطتتو .  مهيلإ ةضوملا تارارقلا ذاختا تايحالص ةسراممو ،مهيلإ ةلكوملا دراوملا مادختسا ،جئاتنلا
مهمازتلاو ءاردملا مهفت كلذك    .  ةلئاسملاو ةبساحملاو جئاتنلا ىلع زكرت يتلا ةفاقثلا ًايلاح ةلاكولا يف         

تاعمتجملاب قيثو لكشب اوطبتريو جئاتنلا ىلع اوزكري مهنأ امك ،جماربلاو سانلا ةرادإ يف مهرودب              
. تارارـقلا ذاختاو لمعلا قرف ءانبو ،مهئادأو مهيفظوم ةرادإب اوموقي مهنأ امك ،نيديفتسملاو ةيلحملا             

يوطتلا لوحلجألا طسوتملاريرقتلا (   )UNRWA، 2008،يميظنتلا ر 
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  )4(مقر لكشلا 
 ةرادإلاو ةدايقلا: رييغتلا ةعفار/يميظنتلا ريوطتلا حضوي

  
    

  
    

  
  
  
  
  

    
  

  

،: ردصملا   UNRWA، 2008يميظنتلا ريوطتلا لوح لجألا طسوتملا ريرقتلا
  

  ةرادإلاو ةدايقلا: ًاسماخ
ريوطتلا لوح لجألا طسوتملا ريرقتلا ( :تايوتسم ةثالث ىلع ةرادإلاو ةدايقلا ىلع هذه ريغتلا ةعفار زكرت

،   )UNRWA، 2008 يميظنتلا
دادعإو مهتايلوئسمو مهراودأ ديدحت كلذ يف امب ،ةلاكولا ءاحنأ ةفاك يف دارفألا ءاردملا  -1

  .ةرادإلاو  ةدايقلا تالاجم يف جماربلا
ةيناديملا بتاكملا يف ةرادإلا قرف ري وـطتو ،ةلاكولا ناجل ،ةرادإلا ةنجل: ةرادإلا قرف -2

 .رئاودلا يفو

كيرحتو ،ةيلخادلا تالاصتالا ،مكحلا معد ،ةباقرلا ،يذي ـفنتلا بتكملا: ةـلاكولا ةرادإ -3
  .دراوملا دشحو

، ةيمنتلا فادهأب ةطبترم ةفاقث ىنبتو ةيلاعفب جماربلا ةرادإ متيلو جاتحيكلذ نإف ةيرشبلا  ةداق ىلإ  
، ةيلحملا ةيموكحلا ريغ تامظنملا ىدحإ عم ةكارشلاب.  نيئوفكو نيلاعف ءاردمو  ءدبلا ىرج ةيندرألا
كريةرادإلاو ةدايقلا ريوطت جمانربب  دراوملا ةرئاد لبق نم كرتشم لكشب هدادعإ ىرج يذلا جمانربلا ز 
 لوح ةصصختم جمارب لمشت ثيحب اهعيسوت متيس ةماع ةيرادإ جمارب ىلع ايلاح ميلعتلا ةرئادو ةيرشبلا

القیادة 
 واإلدارة

 رقابة الوكالة

 أدوات اإلدارة

 اإلتصاالت الداخلیة تمویل الوكالة

 إدارة الوكالة

 فرق اإلدارة

 المدراء االفراد

 دعم الحكومة  
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ةلاكوللمعدلاو ةدناسملا فئاظوو جماربل ةيسيئرلا تالاجملا نم ديدعلا  جمانرب ةيبلت اذه نمضي فوس.  
 هتدم لماش ريوطت جمانربب نيلبقتسملاو نييلاحلا ءاردملا ديوزتب ةقلعتملا هفادهأل ةرادإلاو ةدايقلا ريوطت
  )UNRWA، 2007 ،يميظنتلا ريوطتلا لوح لمعلا ةشرو ريرقت( .تاونس ثالث
  

، يف ءاسنلا نم مهنم )%50( فظوم 80 ليجست مت  امكجمانربلا ت مت   نيرخآ فظوم 80 ليجس 
، ةيرادإلا تاردقلا ريفوت ىلإ ةفاضإلاب 2008 ماع يف بيردتبجمانربلاموقيس  ةززعملا  ىلع نيكراشملا  

 ةـيمنتلا  جماـنرب  ذـيفنت  لوح لمعلا ريس ريرقت( .مهلمع نكامأ يف نيفظوملل ةهباشم ةيبيردت تاسلج دقع
، ةرادإلا ىوتسم ىلعو.  )UNRWA، 2008 ،ةيرادإلا حيتأايلعلا  يـقلت  ةصرف ةيرادإلا ةنجللا ءاضعأل  
، نيينهملا ةطساوب يدرف بيردت  يـف  نــيفظوملا  راــب  كبيردتلا اذه دـعيس ثيح نيصصختملا
 .ةـلا كولا يـف  لاقتنالاو لوحتلا ءارـجإل يعسلا ءانثأ نكمم لكش لضفأب ةيدايقلا مهتاراهم مادختسا
)Area Personnel Directive,UNRWA, 2008(  .ىدـل  اورنوألا ةرادإ زيزعت ىلإ ةجاحلل كاردإ كانه 
 ىلعو . اهلمجمب ةلاكولا ىدل ةيمهأ رثكألا رمألا وهو  كلذكو ةحناملا تاهجلاو ةينعملا فارطألا ةفاك
، وحن لوةرادإلا ةيهامل ربكأ مهف كانه نوكي نأ دبال صاخ  يـف  تايوتسملا فلتخم نم نيريدملا رود 
، لسلستلا ، ةطلسلا طبرو يمرهلا فـلتخم   يـف  ةبولطملا رارقلا عنصو ضيوفتلا ةجردو ةيلوؤسملاب
ناك اذإو.تايوتسملا ، ءوفكو ثيدح نايك ىلإ لوحتت نأ اورنوألل     عـتمتت  نأ نـم  اهل دب الف حجانو
،.  ةيلاحلا اهتاردق نم ةيلاعف رثكأ ةرادإلاو ةدايقلا يف تاردقب  نـم  "ةرادإلاو ةداـيقلا " نوـكتت  ًاضيأ
 ،ليهستلاب ىظحت مّلعت ةيلمع لالخ نم اهباستكاو اهحيضوت نكمي يتلا تافرصتلاو تاراهملاو ةفرعملا

، ىلع ةوالع  عم فدارتم لكشب ةرادإلاو ةدايقلا زيزعت راطإ يف ةلوذبملا دوهجلا لصاوتت نأ بجي كلذ
، ةلاكولا تايلكيه ريوطت متي امنيبو . يميظنتلا ريوطتلا ةيلمع نيـكمت   هتاذ تقولا يف بجي اهجماربو
م ةدايقو ريغتلا عم يشامتلا ىلع ةردقلا مهحنمب اهيريدم  نم ىلعأ تايوتسم ىلإ ًالوصو مامألا ىلإ دقتلا
ربتعت. يميظنتلا زاجنإلا  ىرخألا تاردابملا نم ديدعلا نأل ًارظن صاخ وحن ىلع ةمهم ةعفارلا هذه  

 .ةـيرادإلا  ةفاقثلا زيزعت ىلع انتردقب رثأتت  يرشبلا دراوملا ةرادإ يحاون نم يأب ةقلعتملا كلت ةصاخ
)،   )UNRWA، 2008 يميظنتلا ريوطتلل اورنوألا ةطخ
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  ثحبلا ةيجهنم: سماخلا لصفلا
  
  
  

ةساردلابولسأ: ًالوأ    

ًايناث  ةساردلا عمتجم:  

 ةساردلا ةنيع: ًاثلاث

  ةساردلا ةنيع دارفأصئاصخ : ًاعبار

  ةساردلا ةادأ: ًاسماخ

تابثوقدص: ًاسداس ةنابتسإلا     

 .ثحبلا يف ةمدختسملا ةيئاصحإلا بيلاسألا: ًًاعباس
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  سماخلا لصفلا
ةساردلا ةيجهنم    

  
  :ةساردلا بولسأ: ًالوأ

ثحابلاتمدختسا لحتلا يفصولا جهنملاة  يدايقلا طمنلا رثأ  عقاو مييقتو فصو لواحي يذلاو يلي 
ةزغب يميلقإلا بتكملا ءاردمل   نيلماعلل ةبسانملا ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهت ىلع) اورنوألا( 

تاذ تاـميمعت يلإ لصوتلا يف ًالمأ ميقيو رسفيو نراقي نأ يليلحتلا يفصولا جهنملا لواحيو    
  .عوضوملا نع ةفرعملا ديصر اهب ديزي ينعم
  
ثحابلاتمدختسا دقو يساسأ نيردصمة    :تامولعملل ني 
  

ثحابلا تهجتا ثيح : ةيوناثلا رداصملا  .1 تانايبلا رداصم يلإ ثحبلل يرظنلا راطإلا ةجلاعم يف         ة   
تالاـقملاو تايرودلاو ،ةقالعلا تاذ ةيبنجألاو ةيبرعلا عجارملاو بتكلا يف لثمتت يتلاو ةيوناثلا             
يـف ةعلاطملاو ثحبلاو ،ةسرادلا عوضوم تلوانت يتلا ةقباسلا تاساردلاو ثاحبألاو ،ريراقتلاو            

 .ةفلتخملا تنرتنإلا عقاوم
 

ثحابلا تأجل ثحبلا عوضومل ةيليلحتلا بناوجلا ةجلاعمل     : ةيلوألا رداصملا  .2 تاـنايبلا عمج يلإ     ة   
،    ًاصيصخ تممص ،ثحبلل  ةيسيئر ةادأك ةنابتسإلا لالخ نم ةيلوألا        ىـلع  تعزو  ضرغلا اذهل

يدحتلابو )اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملا     - نيئجاللا ليغشتل ثوغلا ةلاكو    يفظوم باحـصأ د    
هباونورـئاودلا ءاردم ةئف نم ةطسوتملاو ايلعلا ةيرادإلا بصانملا   . مـهيدعاسمو ،مـ ، 

  
 ةساردلا عمتجم : ًايناث

ةساردلا عمتجم    نوكتي ةزـغب يميلقإلا بتكملا      يفظومنم    لـثمتملا    )اورـنوألا (  باحـصأب   
ءاردم ةئف نم  فظوم  ) 304(مهددع غلبي نيذلاو    ،  نييرادإلا نم ةطسوتملاو ايلعلا ةيرادإلا بصانملا     

يلهؤم مهنوك)20 -12(ةجردلا نم يأ مهيدعاسمو ،مهباونو ،رئاودلا  ينهموًاـيميداكأ نـ  كلذو ًاـ   ،
لح داجيا ةلواحمو تارارقلا ذاختا     ىلإ جاتحت ماهمب  موقت ةيفيظولا تاجردلا هذه نأل       نـم ديدعلل    لو   

اهيلعبترتي يذلاوةمظنملا وأ لمعلا يف مههجاوت يتلا تالكشملا   ةصاخلا تاسايسلاو ططخلا عضو    
  .ةمظنملاب
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  )2 (مقر لودج

  )20-12(ةجردلا نم اورنوألا يفظوم ددع حضوي 
  )اورنوألا(يميلقإلا ةزغ بتكم لخاد نوفظوملا 

  %61  نيفظوملا ددع  ةـجردلا
12  169 103 
13  25 15 
14  53 32 
15  19 12 
16  23 14 
17  6  4 
18  5 3 
19  0 0 
20  4  3 

  186  304 عومجملا 
                           Source: UNRWA Statistic, Personnel Division, 2008  

  
  ةساردلا ةنيع: ًاثلاث

يوطتلو ،ًاديج ًاليثمت ةلثمم ةيفيظولا تاجردلا نأ نامضلو        لال ـخ نم ة  ـساردلا ة ـيلاعف ر ـ 
     ، نيعلا مادختساب ةثحابلا   تماق ةساردلا عمتجم بيكرتب مكحتلا ةـجردلا بسـح ةيئاوشعلا ةيقبطلا ة        

ةنيعلا دارفأ ىلع ةيعالطتسا    ةنابتسإ) 40(عيزوت مت دق     ف .ةنيعلا دارفأ رايتخال ةيفيظولا    دكأتلا دعبو      ،
نم ةثحابلا تنكمت دقو     ةساردلا ةنيع ىلع ةنابتسإ   ) 195(عيزوت مت قيبطتلاو عيزوتلل اهتيحالص نم         

اـمو   يلـصألا عمتجملا نم   % 61هتبسن ام لثمت ثيح      ةساردلا ةنيع نم ةنابتس   إ) 186(دادرتسا    ،
   .اهعيزوت مت يتلا ةنيعلا عومجم نم%) 95.4(هتبسن 
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ةيصخشلا صئاصخلا: ًاعبار   ةساردلا ةنيعل 
  ةيصخشلا تامسلاو صئاصخلا قفو ةساردلا ةنيعل ضرع يلي اميفو

   
 رمعلا بسح ةنيعلا دارفأ عيزوت -1
 

 رمعلا ريغتم بسح ةساردلا ةنيع عيزوت :  3مقر لودج

  %ةيوئملا ةبسنلا   ددعلا رمعلا
ةنس30نم لقأ    12 6.5 

نم لقأ ىلإ 30نم   40 57 30.6 

نم لقأ ىلإ 40نم  ةنس50    72 38.7 

 24.2 45 رثكأف ةنس 50

 100.0 186  عومجملا
  

ةنـس 30نم لقأ مهرامعأ ةسرادلا ةنيع نم  % 6.5هتبسن ام نأ    ) 3(لودج نم نيبتي     نأو     ،
نم لقأ ىلإ     30نيب حوارتت مهر    امعأ% 30.6 نأو   ،  40  ىـلإ   40نم حوارتت   مهرامعأ   38.7%   

، 50نم لقأ    ةنس رثكأف ةنس  50مهرامعأ  % 24.2نأو     يـف عوـنت كاـنه نأ ىلع         جئاتنلا لدت .     
ةيبلاغ تاهاجتا ىلع فرعتلا نمضتي هنأل ةساردلا فادهأ مدخي اذهو ،ةساردلا ةنيع رامعأ طسوتم              

  .ةيرمعلا تايوتسملا
  

 سنجلا بسح ةنيعلا دارفأ عيزوت -2
  سنجلا ريغتم بسح ةساردلا ةنيع عيزوت:  4م قر لودج
  %ةيوئملا ةبسنلا  ددعلا  سنجلا

 74.7 139 رـكذ

 25.3 47 ىـثنأ

 100.0 186 عومجملا

هتبسن ام  نأ) 4(لودج نيبي  .  ثانإلا نم% 25.3و روكذلا نم ة ساردلا ةنيع نم% 74.7 
ثانإلا ددع يفعض مهتبسن تغلب دقو روكذلا نم مه ةساردلا ةنيع نم ىمظعلا ةيبلاغ لا نأ ينعي اذه
نم رثكأ روكذلا ةئف اهيلإ بذجني ام ًابلاغ ايلعلا ةيرادإلا تايوتسملا نأ ب كلذ ةثحابلا للعتو، ًابيرقت

يف اهلمع نيب ةنزاوملا ىلإ ليمت ثانإلا مظعمو ،ريبك دهجو تقو ىلإ جاتحت اهنأل ،ثانإلا ةئف 
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لا ثانإلا ددع ةلق ىلإ ةفاضإلابةيلزنملا اهتايلوؤسموجراخلا  ايلع تاداهش ىلع تالصاح ، 
  .روكذلاب ةنراقم) هاروتكد ،ريتسجام(

  

 يملعلا لهؤملا بسح ةنيعلا دارفأ عيزوت -3
  

  يملعلا لهؤملاريغتم بسح ةساردلا ةنيع ع يزوت : 5 مقر لودج
  %ةيوئملا ةبسنلا   ددعلا يملعلا لهؤملا
 3.2 6 لقأف طسوتم مولبد

 57.6 107 اهلداعي ام وأ سويرولاكب

 4.3 8 يلاع مولبد

 29.5 55 ريتسجام

 5.4 10 هاروتكد

 100.0 186 عومجملا
  

يرولاكبلاةجرد ةلمح نم ةساردلا ةنيع مظعم نأ) 5(لودج نم حضتي  اـ هلداعي ام وأ سوـ 
هتبسن ام كانه نأ الإ %57.9مهتبسن  و عفترم يملع لهؤم ىلع نولصاح مه نمم % 38.9، 
)، مولبد ةجرد ىلع نولصاح ةنيعلا دارفأ نم % 3.2كانهو ). هاروتكد و ،ريتسجام يلاع مولبد
لا ةجرد ةلمحل يه ةنيعلا دارفأ نم ةبسن ىلعأ نأ ينعي اذهو.لقأف طسوتم كلذ ىلعو سويرولاكب  
مهنكمت يتلاو ةمزاللا ةي ــميداكألا ةــفرعملاب نوعتمتي ةـساردلا عمتجم دارفأ نأب لوقلا نكمي
  .ةيلاعفب مهلمع ءادأ نم

  

  ةرئادلا بسح ةنيعلا دارفأ عيزوت    -4
  

  لمعلا ناكم ريغتم بسح ةساردلا ةنيع عيزوت : 6 مقر لودج
 %ةيوئملا ةبسنلا  ددعلا ةرئادلا

 %17 32 ةحصلا

 %16 30 ميلعتلا

 %10 19 ةرادإلا

 %10 18 يميلقإلا بتكملا ريدم بتكم

 %9 16 ةيعامتجإلا تامدخلا
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 %8 14 ةئيبلا ةحص

 %7 13 ةيتحتلا ةينبلاو ةسدنهلا

 %7 13 تاديروتلا

 %6 12 ئراوطلا جمانرب

 %5 9 ةريغصلا ضورقلا جمانرب

 %3 6 لمع صرف قلخ جمانرب

 %2 4 ةيلاملا

 %100 186 عومجملا

  

نأ )6(لودجلا نم حضتي  هذه مجح عم قفتم اذهو ةنيعلا دارفأ عيزوت ةبسن نيب فالتخا كانه  
فارشإلا قاطنو يميظنتلا اهلكيهو ةرئادلا لمع ةعيبط ثيح نمرئاودلا  .  
  

  ةلاكولا يف ةمدخلا تاونس ددع بسح ةنيعلا دارفأ عيزوت     -5
  

  ةمدخلا تاونس ريغتم بسح ةساردلا ةنيع عيزوت:  7مقر لودج
  %ةيوئملا ةبسنلا   ددعلا ةمدخلا تاونس

تاونس5نم لقأ    17 9.1 

نم لقأ ىلإ تاونس 5نم  تاونس10    38 20.4 

نم لقأ ىلإ تاونس 10نم  ةنس16    60 32.3 

 38.2 71 رثكأف ةنس 16

 100.0 186 عومجملا
  

 ةلاكولا يف مهل ةمدخلا تاونس ددع ةسرادلا ةنيع نم% 9.1هتبسن ام نأ ) 7(لودج نم نيبتي 
تاونس5نم لقأ  نأو   نم لقأ ىتح 5نم حوارتت مهتمدخ % 20.4،   نأو تاونس 10    ،32.3 %

نم لقأ ىتح ةنس 10نم حوارتت مهتمدخ  ةنس16  ف ةنس16مهتمدخ % 38.2نأو .   اذهو .رثكأ   
ىمظعلا ةيبلاغلانأ ىلع ليلد ةنيعلا دارفأ نم  يلاع تاربخ نولكتمي  مهلامعأ ءادأ نم مهنكمت ة  
  .ةديج ةروصب
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  ةيبيردتلا تارودلا ددع بسح ةنيعلا دارفأ عيزوت     -6
  

 ةيبيردتلا تارودلا ددع ريغتم بسح ةساردلا ةنيع عيزوت: 8 مقر لودج                      

  %ةيوئملا ةبسنلا   ددعلا ةيبيردتلا تارودلا ددع
 16.7 31 تارود 1-3

 22.0 41 تارود  4-6

 61.3 114 رثكأف تارود 7

 100.0 186 عومجملا
  

مهتبسنو  رثكأف تارود  7ىلع اولصح ةساردلا ةنيع مظعم نأ) 8(لودج نم حضتي   
نأو 61.3% ةنيع نم %22.0نأو ، ةيبيردت تارود ثالث ىلإ ةرود نم اولصح% 16.7،   

 ًاريثك متهت اورنوألا نأ ىلإ ريشي اذه .ةيبيردت تارود تس ىلإ عبرأ نم اولصح دق ةـساردلا
ءانب كلذو،ايونساهيف ظومل ةيبيردتلا تارودلا دـقعو ريفوتب ىلع ًا  تابلطتمو ةرئادلا تاجايتحا  

 ، م عفر لجأ نم،ءاوس دح ىلع ةيلمعلاو ةيملعلا مهتاءافكو مهتاردق ةيمنت فدـهبةفيظولا ىوتس  
، ـهفراعمو مهتاراهم ةفلتخملا لامعألا ءادأل ةثيدح بيلاس أ راكتباو عادبإ يف دعاسي اذهومهتاربخو م
  .ءادألا ىوـتسم عفرتو

 

  كفارشإ تحت نولمعي نيذلا نيفظوملا ددع بسح ةنيعلا دارفأ عيزوت   -7
  

 مهفارشإ تحت نولمعي نيذلا نيفظوملا ددع ريغتم بسح ةساردلا ةنيع عيزوت: 9 مقر لودج

  %ةيوئملا ةبسنلا  ددعلا نيفظوملا ددع
 22.0 41 دجوـي ال

نيفظوم5نم لقأ    26 14.0 

نم لقأ ىلإ 5نم  نيفظوم10    40 21.5 

نم لقأ ىلإ 10نم  ًافظوم15    15 8.1 

 34.4 64 رثكأف ًافظوم 15

 100.0 186 عومجملا
  

تـحت نوـلمعي نيفظوـم دـجوي ال ةساردلا ةنيع نم            % 22هتبسن ام نأ      ) 9(لودج نيبي   
  ، ، 5نم لقأ ىلع نوفرشي     % 14.0مهفارشإ نيفظوم نـم لـقأ ىلإ       5ىلع نوفرشي   % 21.5    10 
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 ، نم لقأ ىلإ 10 ىلع نوفرشي% 8.1نيفظوم ًافظوم15  ًاـفظوم  15 ىلع نوفرشي% 34.4 و ، 
ال اـمبر يـتلاو ةطسوتملاو       ،ايلعلا ةيرادإلا فئاظولا لثمت ةلاكولا يفظوم نم ةئفلا هذه نإ          .رثكأف  

ةيرادإلا مهلمع ةعيبط عم ضقانتي ال ا       ذه نأ الإ ،مهيلع فارشإلاو دارفأ ةرادإب يمسر لكشب عتمتت         
ةـيميظنتلا تاـيلكيهلا ةـقيقح ىـلإ عجار     اذهو نيفظوم ىلع فارشإلاو تارار  قلا عنص ثيح نم   

هريفاذحبعقاولا سكعت ال يتلاو رئاودلا ضعب يف ةعبتملا ةيمسرلا  .  
.  

  ةيفيظولا ةجردلابسح ةنيعلا دارفأ عيزوت     -8
  

  ةيفيظولا ةجردلا ريغتم بسح ةساردلا ةنيع عيزوت : 10 مقر لودج
  %ةيوئملا ةبسنلا   ددعلا ةيفيظولا ةجردلا

12- 14 94 50.5 

15 – 17 77 41.4 

18 – 20 15 8.1 

 100.0 186 عومجملا
  

ةجردلا يف م ـه ةنيعلا دارفأ نم% 50.5نأ ) 10(لودج يف ة ـحضوملا جـئاتنلا نيبت
ةيفيظولا ةجردلا يف مه%41.4 ،14-12ةيفيظولا  تبسن ام نأو،17 - 15   يف م ـه% 8.1ه ـ 

اوجردني ثوغلا ةلاكو يفظوم نم ربكألا ةبسنلا نأ ىلإ كلذ ىزعيو . 20 – 18ةيفيظولا ةجردلا   
نراقم14-12ة ــيفيظولا تاجردلا تحت ة ــلثمتملاو ايلعلا ةــيفيظولا تاجردلاب ةـــ 
  . مـهباونو رـئاودلا ءاردمب
 

 :ةساردلا ةادأ: ًاسماخ
ةئيهت ىلع ) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملا ءاردمل يدايقلا طمنلا رثأ " لوح ةنابتسإ دا  دعإ مت

  ". نيلماعلل ةبسانملا ةيعادبإلا ةئيبلا
 
يهةسيئر ماسقأ ةثالثنم ةس اردلا ةنابتسإ نوكتت  :  
بيجتسملا نع ةيصخش تانايب نع ةرابع وهو:لوألا مسقلا  :   
ددع ،ةلاكولا يف ةمدخلا تاونس ددع ،اهب لمعي يتلا ةرئادلا ،يملع           لا لهؤملا ،سنجلا ،ةيرمعلا ةئفلا    (

 ،  )ةيفيظولا ةجردلاكفارشإ تحت نولمعي نيذلا نيفظوملا ددع ،ةيبيردتلا تارودلا

يلي امك ةعزوم ةرقف69نم ةنابتسإلا رواحم نوكتت   :  
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  :رواحم ةثالث نم نوكتيو ةدئاسلا ةيدايقلا طامنألا نع ةرابع وهو :يناثلا مسقلا
نم نوكتيو يطارقوتألا ةدايقلا طمن: لوألا روحملا   ةرقف ) 13( 

  ةرقف ) 13(نم نوكتيو يطارقميدلا ةدايقلا طمن : يناثلا روحملا 
  ةرقف ) 13(نم نوكتيو ةهجوملا ريغ وأ رحلا ةدايقلا طمن : ثلاثلا روحملا
  

ا يف نيلماعلل ةبسانملا ةيعادبإلا ةئيبلا نع ةرابع وهو:ثلاثلا مسقلا   :رواحم ةثالث نم نوكتيو ةلاكول 
نم نوكتيو عادبإلا ينبتو عيجشت يف ةلاكولا ةسايس: لوألا روحملا   تارقف ) 7( 

  تارقف ) 4(نم نوكتيو لمعلا يف رشابملا كريدم ىلع قبطني ام : يناثلا روحملا 
  : يه ةيعرف رواحم ةعبرأ نم نوكتيوًايصخش كيلع قبطني ام : ثلاثلا روحملا

  تارقف ) 4(نم نو كتيوةقالطلا  .1
  .تارقف) 3(نم نوكتيو ليلحتلا ىلع ةردقلا  .2
  .تارقف) 3(نم نوكتيو تالكشملل ةيساسحلا  .3
 تارقف ) 4(نم نوكتيو فولأملا نع جورخلا  .4

  تارقف ) 5(نم نوكتيو نيلماعلا ىدل عادبإلا تاقوعم : عبارلا روحملا
  

ا تارقف ىلع ةباجإلل    10 – 1نم جردتم سايقم مادختسا مت دقو        قـفاوم   1ةـميقلا لثمت    ( ةنابتسال     
ًادج ةريبك ةجردب قفاوم10ةميقلا لثمتو جيردتلاب ةقفاوملا تاجرد دادزت مث ًادج ةضفخنم ةجردب    .(  

  

  ةنابتسإلا تابثو قدص: ًاسداس
  :نايبتسالا قدص) 1

ثحابلا تماقو ،هسايقل تعضو ام ةنابتسإلا ةلئسأ سيقت نأ ةنابتسإلا قدصب دصقي           نم دكأتلاب   ة   
 :نيتقيرطب ةنابتسإلا قدص

  

  :نيمكحملا قدص -1
ثحابلا تضرع نم تفلأت نيمكحملا نم ةعومجم ىلع ةنابتسإلا         ة  ةـئيهلا ءاضـعأ نـم       5 

ةيمالسإلا ةعماجلاب ةراجتلا ةيلك    يف نيصصختم لاو ةيسيردتلا  مسأو   قحلملاـب  ةجردم  نيمكحملا ءا   ـ 
باجتسا دقو  )2(مقر   ثحابلا ت،  ماقو نيمكحملا ءارآل   ة  رجإب ت  ءوض يف ليدعتو فذح نم مزلي ام ءا         

مقر قحلملا رظنا -ةيئاهنلا هتروص يف نايبتسالا جرخ كلذبو ،ةمدقملا تاحرتقملا   )1.(  
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سايقملا قدص-2  :  
 Internal Validityيلخادلا قاستالا . 1

يذـلا لاـجملا عم ةنابتسإلا تارقف نم ةرقف لك قاستا ىدم يلخادلا قاستالا قدصب دصقي                
ثحابلا تماق دقو ،ةرقفلا هذ   ه ةيلإ يمتنت   باسـح لالخ نم كلذو ةنابتسإلل يلخادلا قاستالا باسحب          ة   

  .هسفن لاجملل ةيلكلا ةجردلاو ةنابتسإلا تالاجم تارقف نم ةرقف لك نيب طابترالا تالماعم
  يلخادلا قاستالا جئاتن •

ةـيدايقلا ط   امنألا"يناثلا مسقلا رواحم نم روحم لك       تارقف نم ةرقف لك نيب طابترالا لماعم        
  .روحملل ةيلكلا ةجردلاو" ةدئاسلا

ةـجردلاو لوألا رو    ـحملا تارقف نم ةر   ـقف لك نيب طا   ـبترالا لماعم ) 11(لودج  حضوي  
كلذبو  α =0.05ةيونعم يوتسم دنع ةلاد ةنيبملا طابترالا تالماعم نأ نيبي يذلاو ،روحملل ةيلكلا               

  .هسايقل عضو امل قداص روحملا اذه ربتعي
  

  )يطارقوتألا يدايقلا طمنلا (لوألاروحملا تارقف نم ةرقف لك نيب طابترالا لماعم : 11 مقر لودج
ل ةيلكلا ةجردلاو   روحمل 

  نوسريب لماعم  ةرقفلا  م 
  طابترالل

ةميقلا 
 (.Sig)ةيلامتحالا

تقولل ةعيضم ءارآلا لدابت ريدملا ربتع  1 0.000* 0.600  ي 

تاميلعتلا قفو لمعلا ريسي نأ ىلعريدملا صرحي  2    0.539 *0.000 

 0.000* 0.658  نيفظوملا نع يمسرلا ثدحتملا نوكي نأ ىلع ريدملا صرحي  3

 0.000* 0.724  هذيفنت ةيفيكو هلمع نكمي اذام هسفنب ريدملا ررقي  4

 0.000* 0.728  نيفظوملا فورظ ةاعارم نود مزحب بايغلا تايلمع ريدملا عباتي  5

 0.000* 0.673  ينيتورلا لمعلا ريس ىلع صرحيو ةمظنألل ًاقفو لمعلا ريس ريدملا عباتي  6

 0.000* 0.759  لمعلا ةيدأت اهب متي يتلا ةقيرطلا يف ريدملا مكحتي  7

 0.000* 0.520  نيفظوملا عيمج نم كلذ بلطيو لمعلا ذيفنت ىلع ةدشب ريدملا صرحي  8

 0.000* 0.616  هيدل نيفظوملل ءاطخألا عيمجل لجسب ظفتحي  9

 0.000* 0.552  لمعلا ءادأ ءانثأ نيفظوملا ىلع رشابملا فارشإلاب موقي  10

 0.000* 0.677  هيدل نيفظوملا سيساحأو رعاشمب متهي ال  11

 0.000* 0.650  ذيفنتلا لبق ءيش نع راسفتسالاب نيفظوملل حمسي ال  12

 0.000* 0.727  نيفظوملا تاجاح نع رظنلا ضغب هفادهأ قيقحتب متهي  13

ةلالد يوتسم دنع ًايئاصحإ لاد طابترالا *  0.05=α   
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ةـجردلاو يناثلا روحملا تار     ـقف نم ةر  ـقف لك نيب طا   ـبترالا لماعم ) 12(لودج  حضوي  
كلذبو  α =0.05ةيونعم يوتسم دنع ةلاد ةنيبملا طابترالا تالماعم نأ نيبي يذلاو ،روحملل ةيلكلا               

  .هسايقل عضو امل قداص روحملا اذه ربتعي
  

  )يطارقميدلا يدايقلا طمنلا (يناثلاروحملا تارقف نم ةرقف لك نيب طابترالا لماعم :12مقر لودج 
ل ةيلكلا ةجردلاو   روحمل 

  نوسريب لماعم  ةرقفلا  م
  طابترالل

ةميقلا 
 (.Sig)ةيلامتحالا

لمعلا طيطخت يف نيفظوملا ريدملا كرش  1 0.000* 0.716  ي 

 0.000* 0.872  نيفظوملا نيب دوهجلا قيسنتب متهي  2

تالكشم نم مهلباقي ام لح يف مهتاردق ىلع دامتعإلل نيفظوملل ةصرفلا يطعي   3
  لمعلا يف

0.697 *0.000 

 0.000* 0.747  تالكشملا لح دنع هيفظوم رظن تاهجو رابتعإلاب ذخأي  4

لوأب ًالوأ لمعلا ريس تاءارجإ ىلع نيفظوملا علط  5 0.000* 0.760  ي 

نيسحت ىلإ يدؤت يتلا مهتاهاجتاو مهتابغرو نيفظوملا لوي م ىلع فرعتي  6
  ةيجاتنإلا ىوتسم

0.867 *0.000 

اهريوطتو ةيفيظولا مهتاراهم ةيمنتو لمعلا بيلاسأ نيسحت ىلع نيفظوملا عجش  7 0.000* 0.874  ي 

 0.000* 0.855  لاعف لكشب ةيفيظولا نيلماعلا تاجايتحا ريفوتل ىعسي  8

إلا ةرورض ىلع دكؤ  9 0.000* 0.892  نيفظوملا تايونعمل ةداجلا ةاعارملا عم لمعلا يف عادبي 

 0.000* 0.877  لبقتسملل ةحضاو ةيؤر كلتمي  10

 0.000* 0.852  بولطملا نم رثكأ دهج لذب وحن نيفظوملا ىدل ةيعفادلا ريثي  11

 0.000* 0.824  نيفظوملا زيفحتل بولسأك ةبيطلا ةملكلاو حيدملاب متهي   12

 0.000* 0.932  ةروطتم بيلاسأب تالكشملا لح ىلع ع جشي  13

ةلالد يوتسم دنع ًايئاصحإ لاد طابترالا *  0.05=α   
  

ةـيلكلا ةجردلاو ثلاثلا روحملا تارقف نم ةرقف لك نيب طابترالا لماعم            ) 13(لودج  حضوي  
بو α =0.05ةيونعم يوتسم دنع ةلاد ةنيبملا طابترالا تالماعم نأ نيبي يذلاو ،روحملل             ربتعي كلذ   

  .هسايقل عضو امل قداص روحملا اذه
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ريغ /رحلا يدايقلا طمنلا (ثلاثلاروحملا تارقف نم ةرقف لك نيب طابترالا لماعم :13مقر لودج 
ل ةيلكلا ةجردلاو)ةهجوملا   روحمل 

  نوسريب لماعم  ةرقفلا  م
  طابترالل

ةميقلا 
 (.Sig)ةيلامتحالا

ةهجاوم يف يصخشلا هيأرب فظوم لك درفن  1 لمعلا فقاومي    0.582 *0.000 

 0.000* 0.585  مهتابغرو بسانتت يتلا لامعألا ضعب رايتخا ةيرح نيفظوملل كرتي  2

 0.000* 0.505  مهلامعأ زاجنإ يف نيفظوملا اهب مزتلي يتلا بيلاسألا ىلع قفاوي  3

 0.000* 0.701  مهتاهاجتاو نيفظوملا لويم ىلع فرعتلاب ثارتكالا مدع  4

 0.000* 0.762  تارارقلا ذاختا بنجتي  5

فقاوملا ةهجاومل ةيصخشلا مهئارآب درفتلل هيفظوم ضعبل ةصرف يطعي   6
  ةفلتخملا

0.616 *0.000 

 0.000* 0.694  ةباقر نود مهيلإ ةلكوملا ماهملا ذيفنت ىف نيفظوملل ةيرحلا حيتي  7

 0.000* 0.705  ًايباجيإ نيلماعلا كولس يف رثؤي ال  8

 0.000* 0.459  لمعلا زاجنإ يف اهمدقت ىدم ددحت نأب ةعومجملل حمسي  9

 0.000* 0.649  لمعلل ةيمسرلا ديعاوملاب مازتلالا مدعب ةصرفلا نيفظوملل حيتي  10

 0.000* 0.714    حضاو لكشب لمعلا يف فظوم لك تايحالصو ماهم ددحي ال  11

 0.000* 0.689  نيفظوملا حلاصمو بلاطم قيقحت ىلع لمعي ال  12

 0.000* 0.669  )ةبعصلا فقاوملا(تامزألا ةهجاوم يف نيفظوملا ةدناسم ىلع لم عي ال  13

ةلالد يوتسم دنع ًايئاصحإ لاد طابترالا *  0.05=α   
  

ةـي  عادبإلا ةئيبلا " ثلاثلا مسقلا رواحم نم روحم لك تارقف نم ةرقف لك نيب طابترالا لماعم            
  .روحملل ةيلكلا ةجردلاو" ةلاكولا يف نيلماعلل ةبسانملا

  

ةـيلكلا ةجردلاو لوألا روحملا تارقف نم ةرقف لك نيب طابترالا لماعم            ) 14(لودج  حضوي  
ربتعي كلذبو   α =0.05ةيونعم يوتسم دنع ةلاد ةنيبملا طابترالا تالماعم نأ نيبي يذلاو ،روحملل              

  .هسايقل عضو امل قداص روحملا اذه
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لاتارقف نم ةرقف لك نيب طابترالا لماعم : 14مقر لودج  عيجشت يف ةلاكولا ةسايس (لوألا روحم   
ل ةيلكلا ةجردلاو)عادبإلا ينبتو   روحمل  

  نوسريب لماعم  ةرقفلا  م
  طابترالل

ةميقلا 
 (.Sig)ةيلامتحالا

 0.000* 0.785  نيفظوملا عيجشتو معد ةسايس ةلاكولا ينبتت  1

 0.000* 0.782  نيفظوملا اهب مدقتي يتلا ةيعادبإلا راكفألا بيرجت متي  2

 0.000* 0.848  ًايونعمو ًايدام تالكشملا لحل عدبملاو زيمتملا ريكفتلا وذ نيفظوملا ةئفاكم متي  3

 0.000* 0.756  عادبإلا ةيمنتل تارودلا دقعب ةصاخ ةينازيملا نم ةيلام غلابم صيصخت متي  4

مهتايوتسم نع رظنلا فرصب ةديدجلا راكفألا ميدقت ىلع نيفظوملا عيجشت متي   5
 0.000* 0.817  ةيرادإلا

 0.000* 0.797  مهصاصتخا قاطن جراخ نوركفي نيذلا نيفظوملا عيجشت متي  6

 0.000* 0.722  عادبإلل ةيعوضوم سيياقم ةلاكولا ىدل دجوي  7

ةلالد يوتسم دنع ًايئاصحإ لاد طابترالا *  0.05=α   
  

ةـج  ردلاو يناثلا روحملا تارقف نم ةر     ـقف ل ـك نيب طابترالا ل   ـماعم) 15(لودج  حضوي  
كلذبو  α =0.05ةيونعم يوتسم دنع ةلاد ةنيبملا طابترالا تالماعم نأ نيبي يذلاو ،روحملل ةيلكلا               

  .هسايقل عضو امل قداص روحملا اذه ربتعي
  

يف رشابملا كريدم ىلع قبطني ام (يناثلا روحملا تارقف نم ةرقف لك نيب طابترالا لماعم  :15مقر لودج 
  روحملل ةيلكلا ةجردلاو) لمعلا

  نوسريب لماعم  ةرقفلا  م
  طابترالل

ةميقلا 
 (.Sig)ةيلامتحالا

 0.000* 0.839  ةديدج راكفأل لصوتلا فدهب نيفظوملا نيب ةسفانملا ريدملا عيجشت  1

 0.000* 0.928  نيسوؤرملا نيب ةيعادبإ رداوب روهظ يف هرثأ ريدملا ىدل ددجتملا ريكفتلل  2

ذيفنت لهسي سامحو ةفرعمو ربصل اه جايتحا ثيح نم عادبإلا ةعيبط ريدملا مهفت  3
  ةيعادبإلا تاحرتقملا

0.905 *0.000 

 0.000* 0.922  ةديدج تاعادبإو راكفأ راهظإ ىلع لمعي راكفألا يف ةنورملاب ريدملا عُّتمَت  4

ةلالد يوتسم دنع ًايئاصحإ لاد طابترالا *  0.05=α  
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)  ةـقالطلا (ثـلاثلا روـح     ملا تارـقف نم ةرقف لك نيب طابترالا لماعم        ) 16(لودج  حضوي  
يوتسـم دـنع ةلاد ةنيبملا طابترالا تال        ـماعم نأ ن  ـيبي يذ ـلاو ،رو ـحملل ة ـيلكلا ة ـجردلاو

هسايقل عضو امل قداص روحملا اذه ربتعي كلذبوα =0.05ةيونعم   .  
  

  روحملل ةيلكلا ةجردلاو) ةقالطلا(ثلاثلا روحملا تارقف نم ةرقف لك نيب طابترالا لماعم  :16مقر لودج 

  نوسريب لماعم  ةرقفلا  م
  طابترالل

ةميقلا 
 (.Sig)ةيلامتحالا

 0.000* 0.920  راوحلاو شاقنلا يف ةيفاكلا ةراهملاب عتمتلا    1

نيرخآلا عانقإ ىلع ةردقلاو ةجحلا كالتمإ نم نكمت يتلا ةيفاكلا ةراهملا رفوت   2
 0.000* 0.894  مهعم لماعتلا ءانثأ

ةفلاخم تناك اذإ ىتح تاحرتقملاو راكفألا حرطو يأ رلا نعريبعتلا ةيرحب عتمتلا  3
  لمعلا يف يريدمل

0.880 *0.000 

تاهيجوت راظتنا نودب ماهملا زاجنإل ةردابملا حور راهظإ ىلع ةردقملاب عتمتلا   4
  ريغلا لبق نم

0.855 *0.000 

ةلالد يوتسم دنع ًايئاصحإ لاد طابترالا *  0.05=α   
  

ىـلع ةردـقلا    (ثلاثلا روحملا تارقف نم ةرقف لك نيب ط         ابترالا لماعم ) 17(لودج  حضوي  
يوتسـم دـنع ةـلاد ةنيبملا طابترالا تالماعم نأ نيبي يذلاو ،روحملل ةيلكلا ةجردلاو               )   ليلحتلا

هسايقل عضو امل قداص روحملا اذه ربتعي كلذبوα =0.05ةيونعم   .  
  

  ) ليلحتلا ىلع ةردقلا(ثلا ثلا روحملا تارقف نم ةرقف لك نيب طابترالا لماعم :17مقر لودج 
  روحملل ةيلكلا ةجردلاو

  نوسريب لماعم  ةرقفلا  م
  طابترالل

ةميقلا 
 (.Sig)ةيلامتحالا

 0.000* 0.897  يئاوشع لكشب سيلو ةسوردم سسأل اقفو تارارقلا ذاختا  1

 0.000* 0.903  ةلكشم يأ ةهجاوم دنع راكفألا ميظنتو طيسبت ىلع ةردقلاب عتمتلا  2

دنع لمعلا يف ءدبلا لبق ةلصفم تامولعمو تاميلعت ىلع لوص حلل ىعسلا  3
  ديدج لمعب فيلكتلا 

0.861 *0.000 

ةلالد يوتسم دنع ًايئاصحإ لاد طابترالا *  0.05=α   
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ةيساسـحلا  (ثـلاثلا روـحملا تارقف نم ةرقف لك نيب طابترالا لماعم            ) 18(لودج  حضوي  
نيبي يذلاو ،روحملل ةيلكلا ةجردلاو        )تالكشملل يوتسـم دـنع ةلاد ةنيبملا طابترالا تالماعم نأ           

هسايقل عضو امل قداص روحملا اذه ربتعي كلذبوα =0.05ةيونعم   .  
  

   )تالكشملل ةيساسحلا(ثلاثلا روحملا تارقف نم ةرقف لك نيب طابترالا لماعم  :18مقر لودج 
روحملل ةيلكلا ةجردلاو    

  نوسريب لماعم  ةرقفلا  م
  طابترالل

ةميقلا 
 (.Sig)ةيلامتحالا

 0.000* 0.854  لمعلا تالكشم عم لماعتلا يف ةراثإو ةعتمب روعشلا  1

تالكشملا لحب ةفّلَك  2   0.000* 0.859  م قرف عم لمعلا عيجشت

 0.000* 0.875  اهتهجاومل طيطختلاب مايقلاو اهثودح لبق لمعلا تالكشم عقوت ىلع ةردقلا كالتما  3

الد يوتسم دنع ًايئاصحإ لاد طابترالا*   . α=0.05ةل  
  

نـع جورـخلا    (ثلاثلا روحملا تارقف نم ةرقف لك نيب طابترالا لماعم          ) 19(لودج  حضوي  
يوتسـم دـنع ةـلاد ةنيبملا طابترالا تالماعم نأ نيبي يذلاو ،روحملل ةيلكلا ةجردلاو               )  فولأملا

هسايقل عضو امل قداص روحملا اذه ربتعي كلذبوα =0.05ةيونعم   .  
  

  )فولأملا نع جورخلا(ثلاثلا روحملا تارقف نم ةرقف لك نيب طابترالا لماعم  :19مقر لودج 
روحملل ةيلكلا ةجردلاو    

  نوسريب لماعم  ةرقفلا  م
  طابترالل

ةميقلا 
 (.Sig)ةيلامتحالا

 0.000* 0.776  نيرخآلا لبق نم ةفولأم ريغ ةديدج تالاجم يف ضوخلاو ةبرجتلا ليضفت  1

اهلحل ةديدج قرط داجيا ةلواحمو ةرمتسموةميدق ةلكشمب ريكفتلا ىلع عيجشتلا  2    0.846 *0.000 

 0.000* 0.715  ريكفتلا نم دحت يتلا رماوألل عايصنالا مدعو لمعلا يف) نيتورلا(ةباترلا ضفر   3

راكتباو عادبإ يف دعاست ةيبيردتلا جماربلا نم بستكت يتلا ةفرعملاو تاراهملا   4
  ءادألا ىوتسم عفرتو ةفلتخملا لامعألا ءادأل ةثيدح بيلاسأ

0.692 *0.000 

ةلالد يوتسم دنع ًايئاصحإ لاد طابترالا *  0.05=α   
  

عادبإلا تاقوعم  (عبارلا روحملا تارقف نم ةرقف لك نيب طابترالا لماعم          ) 20(لودج  حضوي  
دنع ةلاد ةنيبملا طابترالا تالماعم نأ نيبي يذلاو ،روحملل ةيلكلا ةجردلاو           ) ةلاكولا يف نيلماعلا ىدل   

هسايقل عضو امل قداص روحملا اذه ربتعي كلذبوα =0.05ةيونعم يوتسم   .  
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 ) نيلماعلا ىدل عادبإلا تاقوعم(عبارلا روحملا تار ـقف نم ةرقف لك نيب طابترالا لماعم :20مقر لودج 
  روحملل ةيلكلا ةجردلاو

  نوسريب لماعم  ةرقفلا  م
  طابترالل

ةميقلا 
 (.Sig)ةيلامتحالا

 0.000* 0.643  رذحلاو ددرتلاو ماجحإلا ىلإ يدؤي لشفلا نم فوخلا  1

 0.000* 0.612  عادبإلا ليبس يف ةبقع نيفظوملا رامعأ يف ةريبكلا قراوفلا لكشت  2

اوموقي وأ اهوضفري نأ نكمي نيرخآلا نأ دقتعي يتلا راكفألا ًةداع درفلا بنجتي   3
 0.000* 0.614  اهداقتناب

عنص يف نيلماعلا ةكراشم ةيمهأب ءاردملا لبق نم ةقثلاو ناميإلا فعض  4  
  تارارقلا

0.723 *0.000 

 0.000* 0.523  ةيصخش بابسأل عادبإلا يف ةبغرلا مدع دوعي   5

ةلالد يوتسم دنع ًايئاصحإ لاد طابترالا *  0.05=α   
  

 Structure Validity يئانبلاقدصلا . 2
ةادألا ديرت يتلا فادهألا ققحت ىدم سيقي يذلا ةادألا قدص سيياقم دحأ يئانبلا قدصلا ربتعي         

كلذـكو هيلإ يمتن    ي يذلا مسقلا عم ةساردلارواحم نم     روحم لك طابترا يدم نيبيو ،اهيلإ لوصولا        
  .ةنابتسإلا تارقفل ةيلكلا ةجردلاب

  

لودج نيبي   -أ ةـجردلاو يناثلا مسقلا رواحم  نم روحم لك نيب طابترالا تالماعم عيمج نأ  ) 21( 
اذـه رواـحم عيمج ربتعت كلذبو   α =0.05ةيونعم يوتسم دنع ًايئاصح  إ ةلاد مسقلا اذهل ةيلكلا      

  .هسايقل تعضو امل ةقداص مسقلا
  

ةجرد لكنيب طابترالا لماعم: 21مقر لودج  لارواحم نم روحم لك    مسقلل ةيلكلا ةجردلاو يناثلا مسق 

  نوسريب لماعم  روحملا  م
  طابترالل

ةميقلا 
 (.Sig)ةيلامتحالا

 0.000* 0.642  يطارقوتألا ةدايقلا طمن  1

 0.000* 0.219  يطارقميدلا ةدايقلا طمن  2

 0.001* 0.668  رحلا ةدايقلا طمن  3

ةلالد يوتسم دنع ًايئاصحإ لاد طابترالا *  0.05=α   
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لودج نيبي    -ب ةجردلاو ثلاثلا مسقلا رواحم  نم روحم لك نيب طابترالا تالماعم عيمج نأ       ) 22( 
اذـه رواـحم عيمج ربتعت كلذبو   α =0.05ةيونعم يوتسم دنع   ًايئاصحإ ةلاد مسقلا اذهل ةيلكلا      

  .هسايقل تعضو امل ةقداص مسقلا
  

ةجرد لكنيب طابترالا لماعم :22مقر لودج  لارواحم نم روحم لك    مسقلل ةيلكلا ةجردلاو ثلاثلا مسق 

  نوسريب لماعم  روحملا  م
  طابترالل

ةميقلا 
 (.Sig)ةيلامتحالا

 0.000* 0.775  عادبإلا ينبتو عيجشت يف ةلاكولا ةسايس  1

 0.000* 0.719  رشابملا كريدم ىلع قبطني ام  2

 0.000* 0.805  ةقالطلا: ًايصخش كيلع قبطني ام  3

 0.000* 0.765  ليلحتلا ىلع ةردقلا: ًايصخش كيلع قبطني ام  4

 0.000* 0.754  تالكشملل ةيساسحلا: ًايصخش كيلع قبطني ام  5

 0.000* 0.712  فولأملا نع جورخلا: ًايصخش كيلع قبطني ام  6

ةلالد يوتسم دنع ًايئاصحإ لاد طابترالا *  0.05=α   
  

لودج نيبي    -ج ةـجردلاو ةنابتسالا رواحم  نم روحم لك نيب طابترالا تالماعم عيمج نأ             ) 23( 
رواحم عيمج ربتعت كلذبو     α =0.05ةيونعم يوتسم دنع    ًايئاصحإ ةلاد ةنابتسالا رواحمل ةيلكلا        

  .هسايقل تعضو امل ةقداصةنابتسالا 
  

  ةنابتسالل ةيلكلا ةجردلاو ةنابتسالارواحم نم روحم لك ةجرد لك نيب طابترالا لماعم :23مقر لودج 

  نوسريب لماعم  روحملا  م
  طابترالل

ةميقلا 
 (.Sig)ةيلامتحالا

 0.000* 0.274  يطارقوتألا ةدايقلا طمن  1

 0.000* 0.518  يطارقميدلا ةدايقلا طمن  2

 0.000* 0.353  رحلا ةدايقلا طمن  3

 0.000* 0.588  عادبإلا ينبتو عيجشت يف ةلاكولا ةسايس  4

 0.000* 0.552  رشابملا كريدم ىلع قبطني ام  5

 0.000* 0.572  ةقالطلا: ًايصخش كيلع قبطني ام  6

 0.000* 0.573  ليلحتلا ىلع ةردقلا: ًايصخش كيلع قبطني ام  7

 0.000* 0.623  تالكشملل ةيساسحلا: ًايصخش كيلع قبطني ام  8

 0.000* 0.578  فولأملا نع جورخلا: ًايصخش كيلع قبطني ام  9
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 0.000* 0.766  ةلاكولا يف نيلماعلل ةبسانملا ةيعادبإلا ةئيبلا   10

 0.000* 0.276  نيلماعلا ىدل عادبإلا تاقوعم    11

ةلالد يوتسم دنع ًايئاصحإ لاد طابترالا *  0.05=α   
   
   :Reliabilityةنا بتسإلا تابث) 2

رثكأ ةنابتسإلا عيزوت ةداعإ مت ول ةجيتنلا سفن ةنابتسإلا هذه يطعت نأ ةنابتسإلا تابثب دصقي               
جئاتن يف رارقتسالا ينعي ةنابتسإلا تابث نأ ىرخأ ةرابعب وأ ،طورشلاو فورظلا سفن تحت ةرم نم 

لالـخ تارـم ةدع ةنيعلا دارفأ       ىلع اهعيزوت ةداعإ مت ول اميف ريبك لكشب اهرييغت مدعو ةنابتسإلا            
  .ةنيعم ةينمز تارتف

ثحابلا تققحت دقو  بث نم  ة  خاـبنورك افلأ لماعم ة  ـقيرط لالـخ نم ة ـساردلا ة ـنابتسإ تا ـ 
  :يلي امك كلذو
  

  :Cronbach's Alpha Coefficient خابنورك افلأ لماعم  
ثحابلا تمدختسا   تناكو ،ةنابتسإلا تابث سايقل خابنورك افلأ ةقيرط         ة  ةـنيبم يه امك جئاتنلا      

  ).24(لودج يف 
  

مقر لودج   ةنابتسإلا تابث سايقل  خابنورك افلأ رابتخا جئاتن  حضوي :24 
  خابنورك افلأ لماعم  روحملا  م
 0.886  يطارقوتألا ةدايقلا طمن  1

 0.962  يطارقميدلا ةدايقلا طمن  2

  0.881  رحلا ةدايقلا طمن  3
  0.897  عادبإلا ينبتو عيجشت يف ةلاكولا ةسايس  4
 0.920  رشابملا كريدم ىلع قبطني ام  5

 0.909  ةقالطلا: ًايصخش كيلع قبطني ام  6

 0.865  ليلحتلا ىلع ةردقلا: ًايصخش كيلع قبطني ام  7

 0.827  تالكشملل ةيساسحلا: ًايصخش كيلع قبطني ام  8

 0.748  فولأملا نع جورخلا: ًايصخش كيلع قبطني ام  9

 0.937  ةلاكولا يف نيلماعلل ةبسانمل ا ةيعادبإلا ةئيبلا  10
 0.604  نيلماعلا ىدل عادبإلا تاقوعم    11

 0.888  ةنابتسالا رواحم عيمج
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 0.604نيب حوارتت خابنورك افلأ لماعم ةميق نأ ) 24(لودج يف ةحضوملا جئاتنلا نم حضاو 
ةنابتسإلا رواحم نم روحم لكل   0.937و   رواـحم عـيمجل   خاـبنورك افلأ لماعم ةميق نإف كلذك   .  

،     ) 0.888(تناك ًاعم ةنابتسإلا     اهتروـص يـف ةنابتسإلا نوكتو       عفترم تابثلا لماعم نأ ىنعي اذهو
دكأت دقةثحابلا نوكتكلذبو . عيزوتلل ةلباق) 1(قحلملا يف يه امك ةيئاهنلا    تاـبثو قدـص نـم    ت   

ليلحتل اهتيحالصو ةنابتسإلا ةحصب ةمات ةقث ىلع       اهلعجي امم ةساردلا ةنابتسإ    ىلع ةباجإلاو جئاتنلا       
  .اهتايضرف رابتخاو ةساردلا ةلئسأ
  

  :ثحبلا يف ةمدختسملا ةيئاصحإلا بيلاسألا: ًاعباس
ساـيقم  لا نأ ثيح ةيملعملا ةيئاصحإلا تارابتخالا مادختسا مت دقف ةساردلا تايضرف رابتخال           

يعلا مجح نإف كلذكو)1-10 (Interval scaleةرتف يسايقم وه ) 10-1(مدختسملا  ربتعي 186ةن    
ةياهنلا ةيرظن بسح كلذو يعيبطلا عيزوتلا عبتي تانايبلا عيزوت نأ ربتعن ىتح ةيافكلا هيف امب ًاريبك                

يباسـحلا طسوتملل ةنياعملا عيزوت نإف رثكأف        30ةنيعلا مجح ناك اذإ هنأ ىلع صنت يتلا ةيزكرملا            
   .يعيبطلا عيزوتلا ًابيرقت عبتي عمتجم يأ نم تذخأ ةنيعل
  

اذـه مدختسـي    : يبسنلا يباسحلا طسوتملاو يباسحلا طسوتملاو تاراركتلاو ةيوئملا ب       سنلا -1
ةـنيع فصو يف     ةثحابلا ديف تو ام ريغتم تائف راركت ةفرعم ضار      غأل يساسأ لكشب رمألا     

 .ةساردلا

  .ةنابتسإلا تارقف تابث ةفرعمل) Cronbach's Alpha( خابنورك افلأ رابتخا -2
نوسريب طابترا لماعم -3  )Pearson Correlation Coefficient ( طاـبترالا ةجرد سايقل :

 .نيريغتم نيب ةقالعلا ةسارد ىلع رابتخالا اذه موقي

ةـجردلا يـلإ لصو دق ةباجتسالا ةجرد طسوتم ناك اذإ ام ةفرعمل   ) T )T- Test رابتخا -4
 .اهنع فلتخا دق مأ 60يهو ةطسوتملا 

نيتلقتسملا نيتنيعللT رابتخا -5   Independent Samples T-Test) (   ناـك اذإ اـم ةفرعمل
 .نيتلقتسم نيتنيع يطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف كانه

يداحلا نيابتلا ليلحت رابتخا -6  (One Way ANOVA)  تاذ قورف كانه ناك اذإ ام ةفرعمل
  .رثكأ وأ ةلقتسم تانيع ةثالث تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد
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  اهريسفتو ةساردلا جئاتن: سداسلا لصفلا
  
  
  
  ةساردلا رواحم ليلحت: ًالوأ

  تايضرفلا رابتخا: ًايناث
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  سداسلا لصفلا
اهريسفتو ةساردلا جئاتن    

  

  :ةساردلا رواحم ليلحت
نم ةرقف لكل   ةباجتسالا ةجرد   ل يباسحلا طسوتم  لاناك اذإ ام ةفرعمل      Tرابتخا ةثحابلا تمدختسا دقل     

ةروصب يأ ًايرهوج ًافالتخا اهنع فلتخت    مأ   6يهو ةطسوت   ملا ةميقلا يواست ةنابتسالا رواحم تارقف     
طــسوتملا ناـك اذإ اـهيلع نوقفاوي ةنيعلا دارفأ نأ ىنعمب ةيباجيا ةرقفلا نوكت ثيح                  .ةحضاو   

ةلالدلا ىوتسم نم لقأ ةيونعملا ىوتسمو 6ةدياحملا ةميقلا نم ربكأ يباسحلا     0.05α ضفر متيف  =  
ةـميقلا نـع فـلتخت ةباجإلا ةجرد طسوتم نأب ةلئاقلا ةليدبلا ةيضرفلا لوبقو ةيرفص               لا ةيضرفلا 
  ، ةيرهوج ةروصب صقني وأ ديزي ةباجإلا طسوتم ناك اذإ ام ديدحت نكمي ةلاحلا هذه يفو               ةطسوتملا

نأ هاـنعمف ةـبجوم ةراـشإلا تناك اذإف رابتخالا ةميق ةراشإ لالخ نم كلذو    .ةطسوتملا ةميقلانع    
حيحص سكعلاو ةطسوتملا ةميقلا نع ديزي  ةباجإلل يباسحلاطسوتملا  .  
  

  "ةدئاسلا ةيدايقلا طامنألا" :يناثلا مسقلا
ألا ةدايقلا طمن:لوألا روحملا   يطارقوت 
  

مقر لودج رابتخا ةميق يباسحلا طسوتملا :25   ،T ةيلامتحالا ةميقلاو   (Sig.) روحمتارقف نم ةرقف لكل 
  يطارقوتألا ةدايقلا طمن

طسوتملا   ةرقفلا  م
  يباسحلا

رابتخا  ةميق
T  

 ةيلامتحالاةميقلا
(Sig.) ةبترلا 

تقولل ةعيضم ءارآلا لدابت ريدملا ربتع  1 12  0.000* 17.08- 3.15  ي 
 1 0.000* 9.56 7.46  تاميلعتلا قفو لمعلا ريسي نأ ىلع ريدملا صرحي  2

نع يمسرلا ثدحتملا نوكي نأ ىلع ريدملا صرحي   3
 3 0.002* 3.11 6.56  نيفظوملا

 5 0.139 1.49- 5.72  هذيفنت ةيفيكو هلمع نكمي اذام هسفنب ريدملا ررقي  4

فورظ ةاعارم نود مزحب بايغلا تايلمع ريدملا عباتي   5
 8 0.000* 8.10- 4.44  نيفظوملا

ريس ىلع صرحيو ةمظنألل ًاقفو لمعلا ريس ريدملا عباتي   6
 4 0.202 1.28 6.22  ينيتورلا لمعلا

لمعلا ةيدأت اهب متي يتلا ةقيرطلا يف ريدملامكحتي  7    5.48 -2.84 *0.005 6 
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نم كلذ بلطيو لمعلا ذيفنت ىلع ةدشب ريدملا صرحي   8
 2 0.000* 8.02 7.29  نيفظوملا عيمج

 9 0.000* 10.36- 3.93  هيدل نيفظوملل ءاطخألا عيمجل لجسب ظفتحي  9
 7 0.000* 5.33- 4.98  لمعلا ءادأ ءانثأ نيفظوملا ىلع رشابملا فارشإلاب موقي  10
 11 0.000* 13.33- 3.50  هيدل نيفظوملا سيساحأو رعاشمب متهي ال  11
 13 0.000* 15.36- 3.04  ذيفنتلا لبق ءيش نع راسفتسالاب نيفظوملل حمسي ال  12
 10 0.000* 10.49- 3.79  نيفظوملا تاجاح نع رظنلا ضغب هفادهأ قيقحتب متهي  13

ًاعملاجملا تارقف عيمج    5.04 -8.00 *0.000  
ةطسوتملا ةميقلا نع ًايونعم فلتخي يباسحلا طسوتملا *   α=0.05ةلالد يوتسم دنع ) 6( 
  

قفو لمعلا ريسي نأ ىلع ريدملا صرحي  "ةيناثلاةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ ) 25(لودج نيبي 
رابتخا ةميقو    7.46 يواسي " تاميلعتلا  T يواست ةـيلامتحالا ةميقلاو   9.56   ةرـقفلا هذـهل         (Sig.) 

يهو 0.000يواست   ةبجوم   Tرابتخا ةميق ةراشإ نأ ثيحو       0.05ةلالدلا ىوتسم نم لقأ        كلذـبو   
ةطسوتملا ةميقلا نع   ديزيةرقفلا هذهل يباسحلا طسوتملا نإف       نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب ) 6( 

لوح ةنيعلا دارفأ لبق نم       ةقفاومكانه   نوعبتي ةلاكولا يف ءاردملا نأ     ب ديفي رشؤم اذهو    . ةرقفلا هذه  
لبق نم ةبولطملا لامعألا نأ نم دكأتلل كلذو ةلاكولل ةماعلا ةسايسلا قيبطت ىلإ دوقت يتلاو تاميلعتلا 

  ةعوضوملا فادهألا هاجتا يف ريست نيلماعلا 
عـيمج نـم كـلذ بلطيو لمعلا ذيفنت ىلع ةدشب ريدملا صرحي             " ةنماثلا ةرقفلا تلتحا دقو     

   .7.29يباسح طسوتمب كلذو ، ةنيعلا دارفأ ءارآ ةباجتسا ةجرد ثيح نم يناثلا بيترت لا" نيفظوملا
" نيفظوـملا نـع يمـسرلا ثدحتملا نوكي نأ ىلع ريدملا صرحي           " ةثلاثلا  ةرقفلا  تلتحا دقو اذه    

   .6.56يباسح طسوتمب كلذو ةنيعلا دارفأ ءارآ ةباجتسا ةجرد ثيح نم ثلاثلا بيترتلا 
ةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ) 25(لودج نيبي  راسفتسالاب نيفظوملل حمسي ال  "رشع ةيناثلا   

هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو  - 15.36يواست  Tرابتخا ةميقو  3.04يواسي  " ذيفنتلا لبق ءيش نع
يواست(.Sig)ةرقفلا  يهو0.000    Tرابتخا ةميق ةراشإ نأ ثيحو  0.05ةلالدلا ىوتسم نم لقأ    
ةطسوتملا ةميقلا نع لقيةرقفلا هذهل يباسحلا طسو تملا نإف كلذبوةبلاس  اذهو ةيرهوج ةروصب ) 6( 

اذهو  .ةرقفلا هذهلوح ةنيعلا دارفأ لبق نم ةقفاوم مدع كانه نأ ىلع لدي  ريدملا نأ ىلع دكؤي   
تاحرتقم نم مهنم ردبي ام مهعم ثحبيو لمعلا رو ـمأ يف مهشقانيو راـسفتسالاب نيفظوملل حمسي
  . ذيفنتلا يف عورشلا لبق ىتحو
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نأ ثـيح ،ةيبلـس      )13،11،10،9،7،1(تارقفلا يف ةنيعلا دارفأ ءارآ      نأ   )25(لودج نيبي     
اذـهو  ،  ةيرهوج ةروصب   ) 6(ةطسوتملا ةميقلا نع صقن دق تارقفلا هذهل ةباجتسالا ةجرد طسوتم           

نـم لـقأ    ةيونعملا ىوتسمو تارقفلا هذه     لوح ةنيعلا دارفأ لبق نم      ةقفاوم مدع   كانه نأ ىلع لدي     
يلي امك ًايلزانت ةبترم يهو 0.05  ،  :  
  .5.48يباسح طسوتمب "  لمعلا ةيدأت اهب متي يتلا ةقيرطلا يف ريدملا مكحتي" §

  . 4.98يباسح طسوتمب " لمعلا ءادأ ءانثأ نيفظوملا ىلع رشابملا فارشإلاب موقي" §

  . 3.93يباسح طسوتمب "  هيدل نيفظوملل ءاطخألا عيمجل لجسب ظفتحي" §

  . 3.79يباسح طسوتمب " نيفظوملا تاجاح نع رظنلا ضغب هفادهأ قيقحتب متهي" §

  .3.50يباسح طسوتمب " هيدل نيفظوملا سيساحأو رعاشمب متهي ال" §

تقولل ةعيضم ءارآلا لدابت ريدملا ربتع" § 3.15يباسح طسوتمب " ي .  

ريس ريدملا عباتي    "ةسداسلاةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ     ) 25(لودج نيبي    ةمظنألل ًاقفو لمعلا       
يواست Tرابتخا ةميقو  6.22يواسي  " ينيتورلا لمعلا ريس ىلع صرحيو ةيلامتحالا ةميقلاو  1.28 

يواست (.Sig)ةرقفلا هذهل  ةلالدلا ىوتسم نم ربكأ يهو 0.202  يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو 0.05   
ةـنيعلا دارفأ يأر نأ ىلع لدي        اذهو ةيرهوج ةروصب  ) 6(ةطسوتملا ةميقلا نع ديزي ال ةرقفلا هذهل          

نـم ةـساردلا ةـنيع ليثمت ةبسن نأ ىلإ          كلذ  دوعي  و .ةطسوتملا ةميقلا نم برتقي   ةرقفلا هذه   لوح  
  .فارشإلا قاطنو ةرئادلا لمع ةعيبط بسح ىرخأ ىلإ ةرئاد نم فلتخت نيفظوملا

هذـيفنت ةيفيكو   هلمع نكمي اذام هسفنب ريدملا ررقي     "ةعبارلا ةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ امك            "
ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو      5.72يواسي    (Sig.) يواست ةلالدلا ىوتسم نم ربكأ يهو       0.139  

ةطسوتملا ةميقلا نع ديزي ال ةرقفلا هذهل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو             0.05 ةـيرهوج ةروصب   ) 6( 
  .ةطسوتملا ةميقلا نم برتقيةرقفلا هذه لوح ةنيعلا دارفأ يأر نأ ىلع لدي اذهو 

  

يواسـي يباسـحلا طسوتملا نأ نيبت         روحملااذه تارقف عيمجل ةبسنلاب امأ       ةـميقو   5.04   
يواست (.Sig)ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو 8.00- يواست  Tرابتخا  نـم لـقأ يهو    0.000 

ةبلاس   Tرابتخا ةميق ةراشإ نأ ثيحو       0.05ةلالدلا ىوتسم    عيمج ل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو     
ًاعم روحملا تا رقف ةطسوتملا ةميقلا نع     لقي   مدـع  كانه نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب        ) 6( 

يطارقوتألا يدايقلا طمنلا عابتا مدع      ىلإ كلذ ريشيو  .روحملا اذه لوح ةنيعلا دارفأ لبق نم      ةقفاوم    
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 مهئاردـم ىدل يطارقوت   ألا طمنلل دوجو ىرت ال ةساردلا ة      نيع نأ ثيح سوملم لكشب ةلاكولا لخاد      
 .ةريبك ةبسنب

، (ةسارد جئاتن عم ة ـساردلا هذه جـئاتن ضراعتتو يدايقلا طمنلا نأ نم ) 2006يرصملا
جئاتن عم قفتت امك ،يطارقوتألا طمنلا وه ةعماجلا يف نولماعلا هاري امك ىصقألا ةعماج ىدل دئاسلا  
) ،  ةئيه ءاـضعأ ةـيؤر يف قورـف دوـجونم ليلخلا ةعماجب ق ـلعتي اميف) 1999يلسعلا
منيب،يرـهشلا بتارلا ريغتمل ىزعت دئاسلا يدايقلا طمنلل سيردتلا عم ،ةساردلا هذه جئاتن قفتت ا ـ 

، (ةسارد جئاتن  ةساردو )2006ةديع وبأ  ،) ، ةساردو )2004بيطخلا  ،) ، ةساردو )2003ءاحقشلا  ،
) ، ئاسلا يدايقلا طمنلا نأ نمنيطسلف كينكيتلوبةسائر ب قلعتي اميف) 1999يلسعلا طمنلا وه د ، 
  .يطارقميدلا
  

يطارقميدلا ةدايقلا طمن:يناثلا روحملا تارقف ليلحت     
  

رابتخا ةميق يباسحلا طسوتملا: 26مقر لودج   ،T ةيلامتحالا ةميقلاو   (Sig.) روحمتارقف نم ةرقف لكل 
  يطارقميدلا ةدايقلا طمن

طسوتملا   ةرقفلا  م
  يباسحلا

رابتخاةميق 
T  

 ةيلامتحالاةميقلا
(Sig.) ةبترلا 

لمعلا طيطخت يف نيفظوملا ريدملا كرش  1 6  0.000* 6.27 7.02  ي 
 3 0.000* 8.09 7.17  نيفظوملا نيب دوهجلا قيسنتب متهي  2

ام لح يف مهتاردق ىلع دامتعإلل نيفظوملل ةصرفلا يطعي   3
 1 0.000* 10.21 7.39  لمعلا يف تالكشم نم مهلباقي

 2  0.000* 8.78 7.22  تالكشملا لح دنع هيفظوم رظن تاهجو رابتعإلاب ذخأي  4
لوأب ًالوأ لمعلا ريس تاءارجإ ىلع نيفظوملا علط  5 10 0.000* 5.73 6.87  ي 

يتلا مهتاهاجتاو مهتابغرو نيفظوملا لويم ىلع فرعتي   6
 13 0.000* 3.74 6.61  ةيجاتنإلا ىوتسم نيسحت ىلإ يدؤت

م ةيمنتو لمعلا بيلاسأ نيسحت ىلع نيفظوملا عجش  7 مهتاراه ي
 3  0.000* 7.54 7.17  اهريوطتو ةيفيظولا

 12 0.000* 4.36 6.72  لاعف لكشب ةيفيظولا نيلماعلا تاجايتحا ريفوتل ىعسي  8

ةداجلا ةاعارملا عم لمعلا يف عادبإلا ةرورض ىلع دكؤ   9 ي
 5 0.000* 6.36 7.08  نيفظوملا تايونعمل

 8  0.000* 5.16 6.89  لبقتسملل ةحضاو ةيؤر كلتمي  10
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 7 0.000* 5.58 6.95  بولطملا نم رثكأ دهج لذب وحن نيفظوملا ىدل ةيعفادلا ريثي  11
 11 0.000* 4.56 6.80  نيفظوملا زيفحتل بولسأك ةبيطلا ةملكلاو حيدملاب متهي   12
 9  0.000* 5.02 6.89  ةروطتم بيلاسأب تالكشملا لح ىلع عجشي   13

   0.000 7.38 6.98  ًاعم لاجملا تارقف عيمج
ةطسوتملا ةميقلا نع ًايونعم فلتخي يباسحلا طسوتملا *   α=0.05ةلالد يوتسم دنع ) 6( 
  

نيفظوـملل ةـصرفلا يـطعي     "ةـثلاثلا ةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ  ) 26(لودج  لا رهظأ دقو   
 Tراـبتخا ةـميقو     7.39يواسي   " لمعلا يف تالكشم نم مهلباقي ام لح يف مهتاردق ىلع دامتعإلل          

يواست   (.Sig)ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو      10.21يواست   يهو 0.000  ةـلالدلا ىوتسم نم لقأ       
ةبجوم   Tرابتخا ةميق ةراشإ نأ ثيحو       0.05 نـع   دـيزي ةرقفلا هذهل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو          

لوح ةنيعلا دارفأ لبق نم  ةقفاومكانه نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب        ) 6(ةطسوتملا ةميقلا    هذه  
شلا ىلع دمتعي ال ريدملا نأ ىلع يباجيا رشؤم اذهو          .ةرقفلا ىـلع   نيفظوملاعجشيو لمعلا يف ةد     ـ   

امم ،نيفظوملا ىدل تاذلاب ة     قثلا قلخ ةصرف حيتيو لمعلا يف مهه      جاوت يتلا تالكشملل لولح راكتبا    
 يفيظوـلا هـئادأ ىلع كلذب رثؤي امم ةديج ةيسفن ةلاح يف نوكيف ةيسفنلا ةيحانلا نم فظوملا معدي                 

 .ةظوحلم ةروصب

ىلإ يدؤت يتلا مهتاهاجتاو مهتابغرو نيفظوملا لويم ىلع فرعتي  "ةسداسلاةرقفل ا تلتحا دقو
يواستTرابتخا ةميق تناك و 6.61يواسي يباسح طسوتمب " ةيجاتنإلا ىوتسم نيسحت ةميقلاو  3.74  

يواست (.Sig)ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا  يهو0.000  ةراشإ نأ ثيحو  0.05ةلالدلا ىوتسم نم لقأ   
ةبجوم Tرابتخا ةميق  ةطسوتملا ةميقلا نع ديزيةرقفلا هذهل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو    )6 (

لوح ةنيعلا دارفأ لبق نم ةقفاومكانه نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب  ةثحابلا ىرتو . ةرقفلا هذه 
ةيناسنإلا تاقالعلا زيزعتىلإ يدؤي اذه نأ و ءاردملا نيب  مهتاحومطو مهتاجاحب ما  متهإلاو مهيفظوم 

    .ةيجاتنإلا ىوتسمنسح ي امم
يتآلاك ًايلزانت ةبترم تارقفلايقاب تناك دقو اذه    :  

  .7.22يباسح طسوتمب " تالكشملا لح دنع هيفظوم رظن تاهجو رابتعالاب ذخأي" §

  . 7.17يباسح طسوتمب " نيفظوملا نيب دوهجلا قيسنتب متهي" §

  . 7.17يباسح طسوتمب " نيفظوملا نيب دوهجلا قيسنتب متهي" §

نيفظوملا تايونعمل ةداجلا ةاعارملا عم لمعلا يف عادبإلا ةرورض ىلع دكؤ" § ي          "
  .7.08يباسح طسوتمب 
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لمعلا طيطخت يف نيفظوملا ريدملا كرش" § 7.02يباسح طسوتمب " ي .  

  . 6.95يباس ح طسوتمب" بولطملا نم رثكأ دهج لذب وحن نيفظوملا ىدل ةيعفادلا ريثي" §

  . 6.89يباسح طسوتمب " لبقتسملل ةحضاو ةيؤر كلتمي" §

  .6.89يباسح طسوتمب "ةروطتم بيلاسأب تالكشملا لح ىلع عجشي " §

لوأب ًالوأ لمعلا ريس تاءارجإ ىلع نيفظوملا علط" § 6.87يباسح طسوتمب " ي.  

   .6.80يباسح طسوتمب " نيفظوملا زيفحتل بولسأك ةبيطلا ةملكلاو حيدملاب متهي" §
  

يواسي يباسحلا طسوتملا نأ نيبت روحملااذه تارقف عيمجل ةبسنلاب امأ  ةميقو 6.98   
يواست (.Sig)ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو  7.38يواست  Tرابتخا  نم لقأ يهو 0.000   

ةبجوم Tرابتخا ةميق ةراشإ نأ ثيحو  0.05ةلالدلا ىوتسم  ا ذهل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو 
ةطسوتملا ةميقلا نع ديزيةرقفل اروحملا نم ةقفاوم كانه نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب ) 6( 

اذهو  .روحملا اذهلوح ةنيعلا دارفأ لبق  طمنلا وه ةلاكولا يف دئاسلا يدايقلا طمنلا نأ ريشي   
   .يطارقوميدلا
  

، (ةسارد جئاتن عم ،ةساردلا هذه جئاتن قفتت  ةساردو )2006ةديع وبأ  ،) ، ، )2004بيطخلا
، (ةساردو  ةساردو )2003ءاحقشلا  ،) ، نأ نم نيطسلف كينكيتلوبةسائرب  قلعتي اميف) 1999يلسعلا  ،

ةسارد عم ضراعتت امنيب ،يطارقميدلا طمنلا وه دئاسلا يدايقلا طمنلا  ) ، ةدايس نم  )2006يرصملا
  .يطارقوتألايدايقلا طمنلا 
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ةدايقلا طمن :ثلاثلا روحملاتارقف ليلحت     ةهجوملا ريغ وأ رحلا 
  

رابتخا ةميق يباسحلا طسوتملا: 27مقر لودج   ،T ةيلامتحالا ةميقلاو   (Sig.) روحمتارقف نم ةرقف لكل 
  ةهجوملا ريغ وأ رحلا ةدايقلا طمن

طسوتملا   ةرقفلا  م
  يباسحلا

رابتخاةميق 
T  

 ةيلامتحالاةميقلا
(Sig.) ةبترلا 

ةهجاوم يف يصخشلا هيأرب فظوم لك درفن  1 لمعلا فقاومي    3.94 -11.59 *0.000  6 

بسانتت يتلا لامعألا ضعب رايتخا ةيرح نيفظوملل كرتي   2
 4 0.000* 9.43- 4.35  مهتابغرو

زاجنإ يف نيفظوملا اهب مزتلي يتلا بيلاسألا ىلع قفاوي   3
 1 0.000* 5.12- 5.18  مهلامعأ

 7  0.000* 12.35- 3.80  مهتاهاجتاو نيفظوملا لويم ىلع فرعتلاب ثارتكالا مدع  4
 11 0.000* 14.80- 3.27  تارارقلا ذاختا بنجتي  5

ةيصخشلا مهئارآب درفتلل هيفظوم ضعبل ةصرف يطعي   6
 3 0.000* 8.77- 4.50  ةفلتخملا فقاوملا ةهجاومل

 5  0.000* 9.34- 4.27  ةباقر نود مهيلإ ةلكوملا ماهملا ذيفنت ىف نيفظوملل ةيرحلا حيتي  7
 9 0.000* 14.10- 3.42  ًايباجيإ نيلماعلا كولس يف رثؤي ال  8
 2 0.000* 6.24- 4.96  لمعلا زاجنإ يف اهمدقت ىدم ددحت نأب ةعومجملل حمسي  9
 13  0.000* 19.33- 2.73  لمعلل ةيمسرلا ديعاوملاب مازتلالا مدعب ةصرفلا نيفظوملل حيتي  10
 12 0.000* 15.59- 3.13    حضاو لكشب لمعلا يف فظوم لك تايحالصو ماهم ددحي ال  11
 8 0.000* 13.07- 3.46  نيفظوملا حلاصمو بلاطم قيقحت ىلع لمعي ال  12

فقاوملا (تامزألا ةهجاوم يف نيفظوملا ةدناسم ىلع لمعي ال   13
 10 0.000* 13.74- 3.34  )ةبعصلا

  0.000* 18.48- 3.87  ًاعم لاجملا تارقف عيمج
لا نع ًايونعم فلتخي يباسحلا طسوتملا*   α=0.05ةلالد يوتسم دنع ) 6(ةطسوتملا ةميق  
  

اهب مزتلي يتلا بيلاسألا ىلع قفاوي  "ةثلاثلاةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ ) 27(لودج نيبي   
يواستTرابتخا ةميقو  5.18يواسي  " مهلامعأ زاجنإ يف نيفظوملا هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو 5.12-    

يواست (.Sig)ةرقفلا  يهو0.000   Tرابتخا ةميق ةراشإ نأ ثيحو  0.05ةلالدلا ىوت سم نم لقأ  
ةطسوتملا ةميقلا نع لقيةرقفلا هذهل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو ةبلاس  اذهو ةيرهوج ةروصب ) 6( 

ىلإ دوعي كلذ نأ ةثحابلا ىرت . ةرقفلا هذهلوح ةنيعلا دارفأ لبق نم ةقفاوم مدع كانه نأ ىلع لدي 
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إ ةيرحبنيفظومللحمسي ريدملا نأ  ينعي ال نكل لمعلا يف ةقالع اهل يتلا رومألا ةشقانمو يأرلا ءادب  
فلتخت ثيح مهلامعأ زاجنإ يف هيفظومهب بغري يذلا بولسألا عابتا يف ةلماكلا ةكراشملا كلذ   

ةطلسلاب ريدملا ظفتحي نأ دبال لاوحألا عيمج يف هنأ الإ رخآ ىلإ فقوم نم ةكراشملا تاجرد 
  .ةمظنملا ةمظنأو تاءارجإ عم قفاوتي امبو بولطملا لمعلا ءادأ ةيفيك يف ةيئاهنلا

مازتلالا مدعب ةصرفلا نيفظوملل حيتي "ةرشاعلا ةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ ) 27(لودج نيبي و  
يواستTرابتخا ةميقو  2.73يواسي " لمعلل ةيمسرلا ديعاوملاب هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو 19.33-    

يواست (.Sig)ةرقفلا  يهو0.000   Tرابتخا ةميق ةراشإ نأ ثيحو  0.05ةلالدلا ىوتسم نم لقأ   
ةطسوتملا ةميقلا نع لقيةرقفلا هذهل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو ةبلاس  اذهو ةيرهوج ةروصب ) 6( 

حيتي ال ريدملا نأ ثيح  .ةرقفلا هذهلوح ةنيعلا دارفأ لبق نم ةقفاوم مدع كانه نأ ىلع لدي 
يف طابضنالا مدعو بيستلا ىلإ كلذ يدؤي ال ىتح لمعلل ةيمسرلا ديع اوملاب مازتلالا مدع نيفظوملل
  .لمعلا ديعاوم

تار ـــقـفلا يــف ةــنيعلا دارــفأ ءارآ نأ )27(م ـقر لودـج نـيبي
دق تارقفلا هذهل ةباجتسالا ةجرد طسوتم نأ ثيح ،ةيبلس ) 13،12،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1(

لبق نم ةقفاوم مدع كانه نأ ىلع ينعي اذهو ةيرهوج ةروصب ) 6(ةطسوتملا ةميقلا نع صقن   ،
ةساردلا تارقف يلي اميف نيبتيو  .0.05نم لقأ ةيونعملا ىوتسمو تارقفلا هذه ىلع ةنيعلا دارفأ   ،

  : ًايلزانت ةبترم روحملا اذهل 
  5.18يباسح طسوتمب " مهلامعأ زاجنإ يف نيفظوملا اهب مزتلي يتلا بيلاسألا ىلع قفاوي" §

  . 4.96يباسح طسوتمب " لمعلا زاجنإ يف اهمدقت ىدم ددحت نأب ةعومجمللحمسي " §

طسوتمب " ةفلتخملا فقاوملا ةهجاومل ةيصخشلا مهئارآب درفتلل هيفظوم ضعبل ةصرف يطعي" §
  . 4.50يباسح 

  4.35يباسح طسوتمب" مهتابغرو بسانتت يتلا لامعألا ضعب رايتخا ةيرح نيفظوملل كرتي" §

  . 4.27يباسح طسوتمب " ةباقر نود مهيلإ ةلكوملا ماهملا ذيفنت ىف نيفظوملل ةيرحلا حيتي" §

لمعلا فقاوم ةهجاوم يف يصخشلا هيأرب فظوم لك درفن" § 3.94يباسح طسوتمب " ي .  

  . 3.80يباسح طسوتمب " مهتاهاجتاو نيفظوملا لويم ىلع فرعتلاب ثارتكالا مدع" §

  . 3.46يباسح طسوت مب" نيفظوملا حلاصمو بلاطم قيقحت ىلع لمعي ال" §

  . 3.42يباسح طسوتمب " ًايباجيإ نيلماعلا كولس يف رثؤي ال" §
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)" ةبعصلا فقاوملا( تاـمزألا ةـهجاوم يف نـيفظوملا ةدـناسم ىلع لـمعي ال" §
  3.34يباسح ط ـسوتمب

  . 3.27يباسح طسوتمب " تارارقلا ذاختا بنجتي" §

يباسح طسوتمب  "حضاو لكشب لمعلا يف فظوم لك تايحالصو ماهم ددحي ال" §  3.13 .  

لمعللةيمسرلا ديعاوملاب مازتلالا مدعب ةصرفلا نيفظوملل حيتي " §    2.73يباسح طسوتمب "  
  

يواسي يباسحلا طسوتملا نأ نيبت روحملااذه تارقف عيمجل ةبسنلاب امأ  ةميقو 3.87   
يواست(.Sig)ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو  18.48-يواست  Tرابتخا  نم لقأ يهو 0.000    

ةبلاس Tرابتخا ةميق ةراشإ نأ ثيحو  0.05ةلالدلا ىوتسم  ا ذهل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو 
ةطسوتملا ةميقلا نع لقيةرقفلا روحملا ةقفاوم مدع كانه نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب ) 6( 

ةهجوملا ري غ/رحلا يداـيقلا طـمنلا نأ ىلع لدـ ياـمم .روحملا اذهلوح ةنيعلا دارفأ لبق نم 
  .ةـلاكولاب عـبتم رـيغ

 

ةساردلا هذه جئاتن     تقفاوت دقو   هـيلإ تلصوت ام جئاتن عم ةدئاسلا ةيدايقلا  طامنألاب قلعتي امب            
،  (ةسارد   ةبسنب ةيرادإلا تاسرامملا ىلع يطارقميدلا كولسلا تبلغ نم  ) 2004بيطخلا  )71.7(% ،

هـيجوت لالـخ نـم       يطارقوـتألا عباطلا ا   هيلع بلغي يتلا ةليلقلا تاسرامملا ضعب كانه نأ ريغ          
هذـه جئاتن قفتت    و امك .  ام لمع لشف ةلاح يف نيفظوملا ىلع موللا ءاقلإو ةيدرف ةقيرطب نيفظوملا           

ةسارد جئاتن  عم ةساردلا   )   ، ىدل دئاسلا يدايقلا طمنلا      نأ نم ) 2003ءاحقشلا طمنـلا وـه    مهتمظنم   
هيلي )3.85(يلامجإ يباسح طسوتمب يطارقميدلا طمنلا هيلي ، )2.80 (يباسح طسوتمب طلستملا طمنلا، 

هظأ امك  . )2.54 (يباسح طسوتمب رحلا   ،    وـبأ (نـم الك ةسارد تر      ـ  ةدـيع ةـساردو   )2006   ،
)  ، ًاعويش ة  ـيدايقلا طا ـمنألا ر ـثكأ نأ  نمنيطسلف ك   ـينكيتلوب ةسائرب قلعتي اميف   ) 1999يلسعلا

طارقوتألا ناـطمنلا ه ـيلي ،ي ـطارقميدلا طمنلا وه   عـم ةـساردلا هذه ضراعتتو        .رـحلا و يـ    
،  (ةسارد   ةساردو   )2006يرصملا  ،)  ،  اـهب دوسي يذلا ،ليلخلا ةعماج ةسائر ىدل       ) 1999يلسعلا

  .يطارقوتألا يدايقلا طمنلا
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  ةلاكولا يف نيلماعلل ةبسانملا ةيعادبإلا ةئيبلا: ثلاثلا مسقلا
  .عادبإلا ينبتو عيجشت يف ةلاكولا ةسايس :لوألا روحملاتارقف ليلحت 

  

ناك اذإ ام ةفرعمل Tرابتخا مادختسا مت دقو  نم ةرقف لكل ةباجتسالا ةجرد ل يباسحلاطسوتم لا 
ةروصب يأ ًايرهوج ًافالتخا اهنع فلتخت مأ  6يهو ةطسوتملا ةميقلا يواست روحملا اذه تارقف 

لودج يف ةحضوم جئاتنلا .ةحضاو  )28(.  
  

ةميق يباسحلا طسوتملا :28مقر لودج  ةيلامتحالا ةميقلاو Tرابتخا ،    (Sig.) روحمتارقف نم ةرقف لكل 
  عادبإلا ينبتو عيجشت يف ةلاكولا ةسايس

طسوتملا   ةرقفلا  م
  يباسحلا

رابتخاةميق 
T  

 ةيلامتحالاةميقلا
(Sig.) ةبترلا 

 1 0.540 0.61- 5.90  نيفظوملا عيجشتو معد ةسايس ةلاكولا ينبتت  1
نيفظوملا اهب مدقتي يتلاةيعادبإلا راكفألا بيرجت متي  2    5.11 -5.14 *0.000 5 

لحل عدبملاو زيمتملا ريكفتلا وذ نيفظوملا ةئفاكم متي   3
 3 0.002* 3.18- 5.39  ًايونعمو ًايدام تالكشملا

تارودلا دقعب ةصاخ ةينازيملا نم ةيلام غلابم صيصخت متي   4
 3 0.002* 3.16- 5.39  عادبإلا ةيمنتل

رظنلا فرصب ةديدجلا راكفألا ميدقت ىلع نيفظوملا عيجشت متي  5  
 2  0.004* 2.94- 5.48  ةيرادإلا مهتايوتسم نع

 6 0.000* 9.25- 4.37  مهصاصتخا قاطن جراخ نوركفي نيذلا نيفظوملا عيجشت متي  6
 7 0.000* 15.09- 3.52  عادبإلل ةيعوضوم سيياقم ةلاكولا ىدل دجوي  7
  0.000* 7.02- 5.02  ًاعم لاجملا تارقف عيمج

ةطسوتملا ةميقلا نع ًايونعم فلتخي يباسحلا طسوتملا *   α=0.05ةلالد يوتسم دنع ) 6( 
  

ميدقت ىلع نيفظوملا عيجشت متي  "ةسماخلاةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ ) 28(لودج نيبي   
يواست Tرابتخا ةميقو  5.48يواسي " ةيرادإلا مهتايوتسم نع رظنلا فرصب ةديدجلا راكفألا  -2.94 

يواست (.Sig)ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا ةميق لاو يهو0.004  نأ ثيحو  0.05ةلالدلا ىوتسم نم لقأ   
ةبلاس Tرابتخا ةميق ةراشإ  ةطسوتملا ةميقلا نع لقيةرقفلا هذهل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو    )6 (

    .ةرقفلا هذهلوح ةنيعلا دارفأ لبق نم ةقفاوم مدع كانه نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب 
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يتلا ةدئاسلا ةمظنألاو دعاوقلاب كسمتلاو ما ـظنلا ىلع ةظفاحملا ىلإعجري كلذ نأ ةثحابلا للعتو 
نم ربتعت قوعملادحأ  نإ .يعادبإلا لمعلا ةسرامم نود لوـحت يتلا تاـ  يضتقي يعادبإلا لمعلا    
ن أ كـلذ ،مـهفارشإ تحت وأم ـهعم نوـلمعي نيذلا صاخشألا نم ةدـناسملا رفاوت ةرورضب

لولحلا وأ راكفألل ن ـيلماعلا ةـمواقم ىلإ يدؤـي ةـمظنملا لبق نم معدلاو ةدناسملا بايغ
،  (.ةحورطملا ةيعادبإلا   )1999ناجيه

ةيعوضوم سيياقم ةلاكولا ىدل دجوي "ةعباسلا ةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ ) 28(لودج نيبي   
يواست Tرابتخا ةميقو  3.52يواسي  " عادبإلل  (.Sig)ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا ةم يقلاو 15.09- 

يهو0.000يواست  ةبلاس Tرابتخا ةميق ةراشإ نأ ثيحو  0.05ةلالدلا ىوتسم نم لقأ    نإف كلذبو  
ةطسوتملا ةميقلا نع لقيةرقفلا هذهل يباسحلا طسوتملا  نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب ) 6( 

كلذ ةثحابلا رربت . ةرقفلا هذهلوح ةنيعلا دارفأ لبق نم ةقفاوم مدع كانه  وأ ماظن دوجو مدع ىلإ  
عيجشتب نوموقي نيذلا عادبإلل نيديؤملا نم ىتح وأ ةيعادبإلا تاحرتقملا مييقتل ةلوؤسم ةهج 

  .مههيجوتو نيعدبملا
عيجشتو معد ةسايس ةلاكولا ينبتت  "ىلوألاةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ ) 28(لودج نيبي   

رابتخا ةميقو5.90 يواسي" نيفظوملا   T يواست  (.Sig)ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو  0.61- 
تسم نم ربكأ يهو0.540 يواست سوتملا نإف كلذبو0.05ةلالدلا ىو ـ   ةر ـقفلا هذهل يباسحلا طـ 

هذه لوح ةنيعلا دارفأ يأر نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب ) 6(ةطسوتملا ةميقلا نع ديزي ال 
   .ةطسوتملا ةميقلا نم برتقيةرقفلا 

لحل زيمتملا ريكفتلا وذ نيفظوملا ةئفاكم متي "ةثلاثلا ةرقفلا : نم ًالك جئاتن ترهظأ دقلو
دقعب ةصاخ ةينازيملا نم ةيلام غلابم صيصخت متي "ةعبارلا ةرقفلاو " ُايونعمو ًايدام تالكشملا
ةرقفلل  Tرابتخا ةميقو  5.39يواسي نيترقفلا الكل يباسحلا طسوتملا نأ " عادبإلا ةيمنتل تارودلا  

يواست (.Sig)ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو  -3.18 ةثلاثلا  ةرقفلل Tرابتخا ةميق امنيب  0.002   
يلامتحالا ةميقلاو-3.16ةعبارلا  يواست (.Sig)ةر ـقفلا هذهلة ـ  ىوتسم نم لقأ امهو 0.002   
ةبلاس Tرابتخا ةميق ةراشإ نأ ثيحو  0.05ةلالدلا   لقت نيترقفلا نيتاهل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو 

ةنيعلا دارفأ لبق نم ةقفاوم مدع كانه نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب ) 6(ةطسوتملا ةميقلا نع 
حرط ىلع نيلماعلا دارفألا عيجشتل ةمئالملا ةيونعملا وأ ةيداملا ةآفاكملا بايغ ىلإ ريشياذهو   

لبق نم ةثيثح دوهج كانهو ،ةمظنملا هجاوت وأ مههج اوت يتلا تالكشملل ةيعادبإلا لولحلاو راكفألا
ينورتكلإلا ميلعتلا ربعةيبيردت تارود دقعل ثوغلا ةلاكو   )E-Learning (تاردقلا ةيمنتب ةصاخ  
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لمعلا أدب دقو ةمظنملا وأ دارفألا ىوتسم ىلع ءاوس ةيعادبإلا بتكم ( .2008ماعلا ةياهن عم اهب  
   )2008، ثوغلا ةلاكو يف ةرادإلا ةرئادل عباتلا بيردتلا

  

يواسي يباسحلا طسوتملا نأ نيبت روحملااذه تارقف عيمجل ةبسنلاب امأ  ةميقو 5.02   
يواست (.Sig)ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو  T  -7.02رابتخا  ىوتسم نم لقأ يهو 0.000   
ةبلاس Tرابتخا ةميق ةراشإ نأ ثيحو  0.05ةلالدلا  روحملا ا ذهل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو 

دارفأ لبق نم ةقفاوم مدع كانه نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب ) 6(ةطسوتملا ةميقلا ن  علقي
كلذنأ ةثحابلا ىرت .روحملا اذهلوح ةنيعلا  عيجشت ةسايسل ةلاكولا ينبت مدع ىلإ رشؤمربتعي     

  . ةسوملمو ةحضاو ةروصب عادبإلا
  

، (ةسارد عم ةساردلا هذه جئاتن تضراعت  ىلإ جئاتنلا ضعب تر هظأ ثيح) 2006حاضرم نب
عيسوت ىلإ دوقي يذلاو نهصاصتخا قاطن جراخ نركفي يتاللا تافظوملا عجشت ةنيعلا تادرفم نأ  ،

ةساردلا هذه جئاتن ضراعتتامك ، تافظوملا تاعادبإوتاردقو كرادم  ، (ةسارد ع م  ) 2005داوعلا
زيمتملا ريكفتلا يوذ نيلماعلا ئفاكت مهتمظنم ىدل ةرادإلا نأ حضوأ ثيح تالكشملا لحل عدبملاو  
نأ ةرادإلا ربتعت ثيح ًايونعموًايدام تارارقلا ذاختا يف ةكراشملا ىلع نيلماعلا عجشي بولسألا اذه    
مهأ نم نأ ىلإةيلاع ةجردبو ةنيعلا دارف أل هجوت كانه نأ ةساردلا تركذ امك ةيلؤوسملا لمحتو  

ةيمنتل تارودلا دقعب ةصاخ ةينا زيملا نم ةيلام غلابم صيصخت متينأ عادبإلا ريوطت بيلاسأ 
ةسارد هيلإ تلصوت ام عم ةساردلاهذه جئاتن تضراعت دق و . عادبإلا  ) ، نم يتلاو ) 1995ضايفلا

ينبتو معد لاجم يف مهدنع ةاعارم رومألا رثكأ نأ ىلإ اوراشأ ةساردلا ةنيع ءاردم نأ اهحئاتن مهأ 
زفاوحلا ميدقت يهف مهدنع ةاعارم رومألا ل قأ امأ ،نيعدبملل ةيداملا زفاوحلا ميدقت وه عادبإلا
تقفتاامك.  مهل ةيونعملا ةسارد جئاتن ضعب عم ةساردلا هذه جئاتن    )، يتلاو ) 1988ناهدلا ،ةرماخم

عادبإلا ليبس يف ةيونعلاو ةيداملا زفاوحلا مدقت ال ةيندرألا تاكرشلاةيبلغأنأ اهجئاتن نم  تدجوو،    
ًاثيدح ةسسؤملا تاكرشلا نأةساردلا ةيداملا زفاوحلا ميدقت يف تاكرشلا نم اهريغ نم لضفأ يه    

، لاهينبت ةجيتن ةي ونعملاو رثكأ اهترادإ ىلع نيمئاقلا صاخشألا نأ ىلإ كلذ دوعيو ةيعاو ةيرادإ ةفسلف
يف مهتاحرتقمو يرشبلا رصنعلا نم ةدافتسالا ةيمهأبو ثيدحلا يرادإلا لمعلاب ةفرعمو ًاملع  
جئاتن عم ةساردلا هذه جئاتنتضراعت امنيب . اهلامعأ ،  (ةسارد  نأ يف )1988ناهدلا ،ةرماخم  
داز املك مامتهالا دادزي ثيح اهنومدقي يتلا ةيعادبإلا تاحرتقملاب متهت مهتاسسؤم يف ايلعلا ةرادإلا  

، (ةسار د جئاتن عم ةساردلا هذه جئاتن تقفتا دقلو  .ةكرشلا لام سأر ترهظأ يتلاو ) 1993رقص
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تاسسؤملا هذهيف نيلماعلا نأ نوعتمتي  هذه عيجشت مدع نم مغرلاب عادبإلا نم ةيلاع ةجردب    
  .عادبإلا ىلع تاسسؤملا
  

ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهتب قلعتي اميف لمعلا يف رشابملا كريدم ىلع قبطني ام :يناثلا روحملا ليلحت  
  نيلماعلل
  

رابتخا ةميق يباسحلا طسوتملا :29مقر لودج   ،Tةيلامتحالا ةميقلاو    (Sig.) روحمتارقف نم ةرقف لكل 
  لمعلا يف رشابملا كريدم ىلع قبطني ام

طسوتملا   ةرقفلا  م
  يباسحلا

رابتخاةميق 
T  

 ةيلامتحالاةميقلا
(Sig.) ةبترلا 

 4 0.587 0.54- 5.90  ةديدج راكفأل لصوتلا فدهب نيفظوملا نيب ةسفانملا ريدملا عيجشت  1

نيب ةيعادبإ رداوب روهظ يف هرثأ ريدملا ىدل ددجتملا ريكفتلل   2
 2 0.828 0.22 6.04  نيسوؤرملا

ةفرعمو ربصل اهجايتحا ثيح نم عادبإلا ةعيبط ريدملا مهفت   3
 3 0.976 0.03- 5.99  ةيعادبإلا تاحرتقملا ذيفنت لهسي سامحو

تاعادبإو راكفأ راهظإ ىلع لمعي راكفألا يف ةنورملاب ريدملا عُّتمَت   4
 1 0.009 2.66 6.46  ةديدج

  0.528 0.63 6.10  ًاعم لاجملا تارقف عيمج
ةطسوتملا ةميقلا نع ًايونعم فلتخي يباسحلا طسوتملا *   α=0.05ةلالد يوتسم دنع ) 6( 
  

لمعي راكفألا يف ةنورملاب ريدملا عُّتمَت "ةعبارلا ةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ ) 29(لودج نيبي 
يواست Tرابتخا ةميق  و6.46 يواسي " ةديدج تاعادبإو راكفأ راهظإ ىلع ةيلامتحالا ةميقلاو  2.66 
يواست (.Sig)ةر ـقفلا هذهل ةميق ةراشإ نأ ثيحو  0.05ةلالدلا ىوتسم نم لقأ  يهو 0.009 

ةبجوم Tرابتخا  ةطسوتملا ةميقلا نع ديزيةرقفلا هذهل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو   ةروصب ) 6( 
فأ لبق نمةقفاومكانه نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج  نأةثحابلا ىرت. ةرقفلا هذهلوح ةنيعلا دار   عتمت   

  نيلماعلا نيب ةيعادبإ رداوب روهظ ىلإ دوقي لكاشملا مامأ بلصتلا مدعو ريكفتلا ةنورمب ءاردملا
نيفظوملا نيب ةسفانملا ريدملا عيجشت "ىلوألا ةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ ) 29(لودج نيبي 

رابتخا ةميقو 5.90 يواسي" ةديدج راكفأل لصوتلا فدهب  T يواست هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو  0.54- 
يواست (.Sig)ةرقفلا  ةلالدلا ىوتسم نم ربكأ يهو 0.587  هذهل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو 0.05   
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لوح ةنيعلا دارفأ يأر نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب ) 6(ةطسوتملا ةميقلا نع ديزي ال ةرقفلا 
  . ةطسوتملا ةميقلا نم برتقيةرقفلا هذه 

يف هرثأ ريدملا ىدل ددجتملا ريكفتلل "ةيناثلا ةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ ) 29(لودج نيبي   
رابتخا ةميقو 6.04 يواسي " نيسوؤرملا نيب ةيعادبإ رداوب روهظ  T يواست ةميقلاو  0.22 

يواست (.Sig)ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا  ةلالدلا ىوتسم نم ربكأ يهو 0.828  ف كلذبو0.05  نإ  
نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب ) 6(ةطسوتملا ةميقلا نع ديزي ال ةرقفلا هذهل يباسحلا طسوتملا 

ةيمهأ كانه نأ ىلإ كلذ عجريو .ةطسوتملا ةميقلا نم برتقيةرقفلا هذه لوح ةنيعلا دارفأ يأر   
ميدقتو ةيديل قتلا قرطلاب ريكفتلا نع جورخلا ىلع نيفظوملا دعاسي ثيح ريدملا ىدل ددجتملا ريكفتلل
  ةديدج تاحرتقمو راكفأ

  

يواسي يباسحلا طسوتملا نأ نيبت روحملااذه تارقف ع ـيمجل ةـبسنلاب امأ ةميقو 6.10   
يواست (.Sig)ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو  0.63يواست  Tرابتخا  نم ربكأ يهو 0.528   

ي ال ةرقفلا هذهل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو0.05ةلالدلا ىوتسم  ) 6(ةطسوتملا ةميقلا نع ديز  
ةميقلا نم برتقي روحملا هذه لوح ةنيعلا دارفأ يأر نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب 

   .ةطسوتملا
  

أ ةثحابلاوزعت هجايتحا ثيح نم عادبإلا ةعيبط مهفتن  عيجشتو  ،سامحلاو ةفرعملاو ربصلل ا 
ًاركف كل تمتو نيلماعلا نيب سفانتقلخت ءاردملا نم ةيعون دوجوو  ،ددجتملا ريكفتلا ىلع نيلماعلا

،   .هذيفنتو عادبإلا عيجشت ىلع ةيباجيإلا تارثؤملا نمربتعي  ًاددجتم
  

،(ةسارد جئاتن عم ةساردلا هذه جئاتن قفتت    ميظنت دوجو نأ نم )1988ناهدلا ،ةرماخم  
مهفتي و ،ةيجراخلاو ةيلخادلا تاريغتلل ةباجتسالل ةيفاك ةنورمب عتمتيةيندرألا تاكرشلا يف يرادإ 

يلمعةعيبط و ،نيلماعلا ىدلعادبإلا ة  سفانتلا نوعجشيو ،ددجتملا ريكفتلا ىلع نيرداق ءاسؤر رفوي   
عادبإلا ريوطتو عيجشت ىلع ردقأ وه،نيسوؤرملا نيب ىرخألا ميظنتلا عاونأ نم هريغ نم   .  
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   ةقالطلا -ًايصخش كيلع قبطني  ام :ثلاثلا روحملاليلحت 
  

رابتخا ةميق يباسحلا طسوتملا: 30مقر لودج   ،T ةيلامتحالا ةميقلاو   (Sig.) روحمتارقف نم ةرقف لكل 
  ةقالطلا -ًايصخش كيلع قبطني  ام

طسوتملا   ةرقفلا  م
  يباسحلا

رابتخاةميق 
T  

 ةيلامتحالاةميقلا
(Sig.) ةبترلا 

 3  0.000* 7.19 6.97  راوحلاو شاقنلا يف ةيفاكلا ةراهملاب عتمتلا    1

ىلع ةردقلاو ةجحلا كالتمإ نم نكمت يتلا ةيفاكلا ة راهملا رفوت  2
 2 0.000* 8.89 7.15  مهعم لماعتلا ءانثأ نيرخآلا عانقإ

تاحرتقملاو راكفألا حرطو يأرلا نعريبعتلا ةيرحب عتمتلا   3
 4 0.000* 6.23 6.90  لمعلا يف يريدمل ةفلاخم تناك اذإ ىتح

نودب ماهملا زاج نإل ةردابملا حور راهظإ ىلع ةردقملاب عتمتلا  4
 1 0.000* 10.78 7.45  ريغلا لبق نم تاهيجوت راظتنا

  0.000* 9.27 7.12  ًاعم لاجملا تارقف عيمج
ةطسوتملا ةميقلا نع ًايونعم فلتخي يباسحلا طسوتملا *  α=0.05ةلالد يوتسم دنع ) 6( 
  

حور راهظإ ىلع ةردقملاب عتمتلا  "ةعبارلاةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ ) 30(لودج نيبي 
رابتخا ةميقو 7.45 يواسي" ريغلا لبق نم تاهيجوت راظتنا نودب ماهملا زاجنإل ةردابملا  Tيواست   

ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو 10.78  (Sig.) يواست يهو0.000   0.05ةلالدلا ىوتسم نم لقأ   
ةبجوم Tرابتخا ةميق ةراشإ نأ ثيحو  ةميقلا نع ديزي ةرقفلا هذهل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو   

لوح ةنيعلا دارفأ لبق نم ةقفاومكانه نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب ) 6(ةطسوتملا  هذه  
ىلإ عجري كلذ نأىلإ ةثحابلا للعت. ةرقفلا ىدل ةرباثملا حور زيزعت   تالكشملا لح يف نيلماعلا  عبان  

تسيلو ةيباجيإ تايدحت اهرا بتعاب تالكشملا هذهل رظنلا لالخ نم كلذوةيتاذلا ةيلوؤسملا قلطنم نم 
  .يعادبإلا ريكفتلا نود لوحت تابقع

حرطو يأرلا نعريبعتلا ةيرحب عتمتلا " ةثلاثلاةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ ) 30(لودج نيبي 
رابتخا ةميقو 6.90 يواسي" لمعلا يف يريدمل ةفلاخم تناك اذإ ىتح تاحرتقملاو راـكفألا  T 
ميقلاو6.23 يواست يواست (.Sig)ةر ـقفلا هذهل ةـيلامتحالا ةـ  يهو0.000  ىوتسم نم لقأ   

ةبجوم Tرابتخا ةميق ةراشإ نأ ثيحو  0.05ةلالدلا   ديزيةرقفلا هذهل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو  
لوح ةنيعلا دارفأ لبق نم ةقفاومكانه نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب ) 6(ةطسوتملا ةميقلا نع   
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راكفألا لابقتسا متي ثيح نيلماعلاو ريدملا نيب ةلدابتم ةقث كانه نأ ىلإ  كلذ ةثحابلا رربت. ةرقفلا هذه
ةفلاخم تناك ول ىتح راكفألا حر ـط دنع قـيضلا راـهظإ مدـعو بـحر ردـصب ةحورـطملا
  .يأرلل ةضراعم وأ

  

يواسـي يباسـحلا طسوتملا نأ نيبت         روحملااذه تارقف عيمجل ةبسنلاب امأ       ةـميقو   7.12   
يواست   (.Sig)ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو      9.27 يواست Tرابتخا   نـم لـقأ يـهو       0.000   

ةبجوم   Tرابتخا ةميق ةراشإ نأ ثيحو       0.05ةلالدلا ىوتسم    ا ذـهل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو      
ةطسوتملا ةميقلا نع     ديزي روحملا لـبق نم   ةقفاوم  كانه نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب        ) 6( 

  . روحملا اذهلوح ةنيعلا دارفأ 
  

، (ةسارد نم ًالك هيلإ تلصوت ام عم ة ـساردلا هذـ هضراعتتو ةساردو ،)2003ءاحقشلا  
) ، ىلإ)2003اضر يف نيلماعلا عتمت امهو  ،اهيقشب ةطسوتم ةروصب سرامي ةقالطلا رصنع نأ  
ةفلاخم تناك ا ذإ ىتح مهتاحرتقمو مهراكفأ حرطكلذك  و،يأرلا نع ريبعتلا ةيرحب مهتامظنم
  .لمعلا يف مهئاسؤرل
  

ام :ثلاثلا روحملاليلحت  ليلحتلا ىلع ةردقلا-ًايصخش كيلع قبطني      
  

رابتخا ةميق يباسحلا طسوتملا :31مقر لودج   ،T ةيلامتحالا ةميقلاو   (Sig.) روحمتارقف نم ةرقف لكل 
ليلحتلا ىلع ةردقلا–ًايصخش كيلع قبطني ام     

طسوتملا   ةرقفلا  م
  يباسحلا

رابتخاةميق 
T  

 ةيلامتحالاةميقلا
(Sig.) ةبترلا 

 2 0.000* 13.88 7.74  يئاوشع لكشب سيلو ةسوردم سسأل اقفو تارارقلا ذاختا  1
 3 0.000* 11.80 7.52  ةلكشم يأ ةهجاوم دنع راكفألا ميظنتو طيسبت ىلع ةردقلاب عتمتلا  2

يف ءدبلا لبق ةلصفم تامولعمو تاميلعت ىلع لوصحلل ىعسلا   3
 1 0.000* 13.68 7.76  ديدج لم عب فيلكتلا دنع لمعلا

  0.000* 14.78 7.68  ًاعم لاجملا تارقف عيمج
ةطسوتملا ةميقلا نع ًايونعم فلتخي يباسحلا طسوتملا *  α=0.05ةلالد يوتسم دنع ) 6( 
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تاميلعت ىلع لوصحلل ىعسلا  "ةثلاثلاةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ ) 31(لودج نيبي 
ا يفءدبلا لبق ةلصفم تامولعمو  Tرابتخا ةميقو  7.76يواسي " ديدج لمعب فيلكتلا دنع لمعل 

يواست(.Sig)ةرقفلا هذهل ة ـيلامتحالا ةـميقلاو 13.68يواست  ىوتسم نم لقأ  يهو 0.000  
ةبجوم Tرابتخا ةميق ةراشإ نأ ثيحو  0.05ةلالدلا   ديزيةرقفلا هذهل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو  

لوح ةنيعلا دارفأ لبق نم ةقفاومكانه نأ ىلع لدي اذهو ةيره وج ةروصب) 6(ةطسوتملا ةميقلا نع   
ىلع لوصحلل ًادهاج ىعسي هنإف ديدج لمعب فظوملا فيلكت متي امدنع هنأ دكؤي اذهو .ةرقفلا هذه  

اهمدقت يتلا تامدخلا مظعم نأ ةصاخ هيلإ لكوملا لمعلا زاجنإل اهجاتحي يتلاو ةمزاللا تامولعملا 
  .تامدخلا كلت ميدقت ليبس يف ةلصفم تامولعمو تايئاصحإ ىلع لوصحلا بلطتت ثوغلا ةلاكو

ميظنتو طيسبت ىلع ةردقلاب عتمتلا  "ةيناثلاةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ ) 31(لودج نيبي   
يواست Tرابتخا ةميقو  7.52يواسي  " ةلكشم يأ ةهجاوم دنع راكفألا ةيلامتحالا ةميقلاو  11.80 
يواست(.Sig)ةرقفلا هذ ـهل ةميق ةراشإ نأ ثيحو  0.05ةلالدلا ىوتسم نم لقأ  يهو 0.000  

ةبجوم Tرابتخا  ةطسوتملا ةميقلا نع ديزيةرقفلا هذهل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو   ةروصب ) 6( 
لوح ةنيعلا دارفأ لبق نم ةقفاومكانه نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج  نأ ىلإ كلذ ريشي و ،ةرقفلا هذه 

  .ةلكشم يأ ةهجاوم دنع راكفألا ميظنتو طيسبت ىلإ نوليمي عمتجملا دارفأ
  

يواسي يباسحلا طسوتملا نأ نيبتروحملااذه تارقف عيمجل ة ـبسنلاب اـمأ ةميقو 7.68    
يواست (.Sig)ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو  14.78يواست  Tرابتخا  نم لقأ يهو  0.000 

ةبجوم Tرابتخا ةميق ةراشإ نأ ثيحو  0.05ةلالدلا ىوتسم  ا ذهل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو 
ةطسوتملا ةميقلا نع ديزيةرقفلا روحملا نم ةقفاوم كانه نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب ) 6( 

  . روحملا اذهلوح ةنيعلا دارفأ لبق 
  

، (ةسارد عم ةساردلا هذه جئاتن قفتت  مهن أةيريدملاب ن ـيلماعلا ىرـي ثـيح) 2003ءاحقشلا
لوصحلل نوعسي ام ةداع مهنأ امك ،ةسوردم سسأل ًاقفو لب يئاوش ع لكشب تارارقلا نوذختي ال
نوسرامي ثيح ديدج لمعب مهنم يأ فيلكت دنع لمعلا يف ءدبلا لبق ةلصفم تامولعمو تاميلعت ىلع  
  .لاع ىوتسمب كلذ
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ام :ثلاثلا روحملاليلحت  تالكشملل ةيساسحلا–ًايصخش كيلع قبطني      
  

ةيلامتحالا ةميقلاو Tرابتخا ةميق ، يباسحلا طسوتملا :32مقر لودج    (Sig.) روحمتارقف نم ةرقف لكل 
تالكشملل ةيساسحلا–ًايصخش كيلع قبطني ام     

طسوتملا   ةرقفلا  م
  يباسحلا

رابتخاةميق 
T  

 ةيلامتحالاةميقلا
(Sig.) ةبترلا 

 1 0.000* 7.41 7.09  لمعلا تالكشم عم لماعتلا يف ةراثإو ةعتمب روعشلا  1
تالكشملا لحب ةفّلَكلمعلا عيجشت  2  م قرف عم    7.07 6.91 *0.000 2 

مايقلاو اهثودح لبق لمعلا تالكشم عقوت ىلع ةردقلا كالتما   3
 3 0.000* 6.41 6.91  اهتهجاومل طيطختلاب

  0.000* 8.02 7.02  ًاعم لاجملا تارقف عيمج
ةطسوتملا ةميقلا نع ًايونعم فلتخي يباسحلا طسوتملا *   α=0.05ةل الد يوتسم دنع) 6( 
  

عم لماعتلا يف ةراثإو ةعتمب روعشلا  "ىلوألاةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ ) 32(لودج نيبي 
يواست Tرابتخا ةميقو  7.09يواسي " لمعلا تالكشم  (.Sig)ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو  7.41 

يهو0.000يواست  جومTرابتخا ةميق ةراشإ نأ ثيحو  0.05ةلالدلا ىوتسم نم لقأ    كلذبو ةب  
ةطسوتملا ةميقلا نع ديزيةرقفلا هذهل يباسحلا طسوتملا نإف  نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب ) 6( 

لوح ةنيعلا دارفأ لبق نم ةقفاومكانه   ، ىلإريشي اذه ةرقفلا هذه ةنيع نأ  رعشي ةساردلا  ةعتملاب نو   
نم ردق لقأبو ةعرسب ةليدب لولح نع ثحبلا قلطنم نم لمعلا تالكشم عم لماعتلا دنع ةراثإلاو 

  دوهجلاو ريخأتلا
لحب ةفّلَك  "ةيناثلاةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ ) 32(لودج نيبي   م قرف عم لمعلا عيجشت

يواست Tرابتخا ةميقو  7.07يواسي " تالكشملا  (.Sig)ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو  6.91 
يهو0.000يواست  ةبجوم Tرابتخا ةميق ة راشإ نأ ثيحو 0.05ةلالدلا ىوتسم نم لقأ    كلذبو  

ةطسوتملا ةميقلا نع ديزيةرقفلا هذهل يباسحلا طسوتملا نإف  نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب ) 6( 
لوح ةنيعلا دارفأ لبق نم ةقفاومكانه  ةيعادبإلا لئاسولا نم ديدعلا رفوت ىلإ كلذ عجري. ةرقفلا هذه   

نيلماعلالبق نم مدختست يتلاو ةيعامجلا ت يتلاو  مت اذإ ةصاخ تارارقلا ذاختاو تالكشملا لحل دوق  
 ،مهنم بولطملا رودلا ءادأل ةمئالملا فورظلا مهل تأيهتو ًاميلس ًارايتخا ةعامجلا هذه ءاضعأ رايتخا

حرطب ةنجللا ردابتو ،ةلكشملا ةعيبط بسح لك رئاودلا فلتخم نم ناجل دقعب ةلاكولا موقت ثيح  
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لحلا رايتخا مث نمو لولحلا هذه نيب ةنراقملا نم مهنكمت يتل اةبسانملا ريياعملا عضوو  لئادبلا
هيجوتلاو يأرلا ءادبإل ايلعلا تاهجلا ىلع اهضرعولثمألا   )ثوغلا ةلاكوب اهلمع يف ةثحابلا ةربخ نم (. 

لمعلا تالكشم عقوت ىلع ةردقلا كالتما "ةثلاثلا ةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ ) 32(لودج نيبي 
اهتهجاومل طيطختلابمايقلاو اهثودح لبق يواست Tرابتخا ةميقو  6.91يواسي "   ةميقلاو  6.41 

يواست (.Sig)ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا  يهو0.000  ةراشإ نأ ثيحو  0.05ةلالدلا ىوتسم نم لقأ   
ةبجوم Tرابتخا ةميق  ةطسوتملا ةميقلا نع ديزيةرقفلا هذهل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو    )6 (

لوح ةنيعلا دارفأ لبق نم ةقفاومكانه نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب  ةثحابلا للعتو .ةرقفلا هذه   
ثوغلا ةلاكو لمع ةعيبطف،تالكشملا نم ديدعلا اوهجاو دق ةساردلا ةنيع دارفأ نأ ىلإكلذ  ىلع مئاق    

يتلا تاقيعملاو دويقلل ةج يتنو ،عمتجملا نم ةريبك ةحيرشل ةيناسنإلا تامدخلاو تادعاسملا ميدقت
ءابعأ عضو امم  يعامتجإلاو يداصتقإلاو يسايسلا عضول اروهدت نع ةجتانلاو ةمظنملا اههجاوت
نع ةجتانلا نيفظوملاو ءاردملا ىلع ربكأ لودلا لبق نم مدقت يتلا تايناكمإلاو دراوملاصقن    
كلذ عمو ةحناملا فورظلا هذهرهقل دوهجلا فثاكتت،  ىرخأب وأ ةقيرطب اهلح ةلواحم و  نم ءاوس  

وأ ةقباسلا براجتلاو تاربخلا لالخ ةعبتملا بيلاسألا هذه تدأ دق ، وراكتبإلاو عادبإلا قيرط نع 
ىلإ تداقو،تالكشملا هذه عم لماعتلا يف ةيباجيا جئاتن ىلإ امب تاطاشنلا ةرادإ ىلع مهتاردق ريوطت    
  .ةبقارملاو طيطختلاو تاجايتحالا مييقت كلذ يف

  

يواسي يباسحلا طسوتملا نأ نيبتروحملااذه تارقف عيمجل ةبسنلاب امأ  ةميقو 7.02    
يواست (.Sig)ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو  8.02يواست  Tرابتخا  نم لقأ يهو 0.000   

ةبجوم Tرابتخا ةميق ةراشإ نأ ثيحو  0.05ةلالدلا ىوتسم  ا ذهل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو 
ةطسوتملا ةميقلا نع ديزيةرقفلا روحملا نم ةقفاوم كانه نأ ىلع لدي اذهو ةيره وج ةروصب) 6( 

   .روحملا اذهلوح ةنيعلا دارفأ لبق 
  

كلذ ةثحابلاتررب دقو نم   ةيلاعف رثكأ لكشب ةحيحشلا اهدراوم ةرادإل ةلاكولا جايتحا نأ  
فظوملل ةحاسم تطعأ اذهل،نكمم دح ىصقأ ىلإ ةرشابملا تامدخلا يفظوم نم ةدافتسإلاو يك ني  
ديدجقيرط اوقبطيو اوحرتقي لضفأو    ،تاجايتحالا ىلع ءانب تامدخلا ميدقتو تاطاشنلا ميمصت يف 

يتلا لاومألا مادختسا متي هنأب لضفأ تانامض ةحناملا تاهجلاو لودلا ءاطعإ لجأ نم هلك اذه 
يدؤي يذلا طيطختلا قيسنتو رواشتلاو ةلاعفلا ةكراشملا ىلإ جاتحي اذهو ،هجو لضفأ ىلع اهومدقي  
  .رمتسم لكشب تايلمعلا نيسحتو ةلصلا تاذ تامدخلا ريفوتل لماكتم بولسأ ىلإ
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ةسارد جئاتن عم ةساردلا هذـه جـئاتن تـقفتا ، (نم لك   ةساردو )2007حاضرم نب  ،
) ، لح يف قيرفلا حورو يعامجلا لمعلا عيجشت ىلإ ليمت ةساردلا ةنيع ن  أثيح) 2005داوعلا

بيلاسألا لضفأ نم دحاو ربتعي يعامج لا بولسألا نأ قافتإلا ببس ةثحابلا ترربوتالكشملا 
اذإ ةصاخ تارارقلا ذاختاو تالكشملا لحل ةيعادبإلا ًارايتخا ةعامجلا هذه ءاضعأ رايتخا مت ام  

نيلماعلا كارشإل ةصرف ربتعي اذهو ،مهنم بولطملا رودلا ءادأل ةمئالملا فورظلا تأيهتو ًاميلس  
  .ةيعادبإلا مهتاردق ةيمنتو مهميلعت فدهب
  

ام :ثلاثلا روحملاليلحت  فولأملا نع جورخلا–ًايصخش كيلع قبطني      
  

رابتخا ةميق يباسحلا طسوتملا :33مقر لودج   ،T ةيلامتحالا ةميقلاو   (Sig.) روحمتارقف نم ةرقف لكل 
فولأملا نع جورخلا-ًايصخش كيلع قبطني ام      

طسوتملا   ةرقفلا  م
  يباسحلا

رابتخاةميق 
T  

 ةيلامتحالاةميقلا
(Sig.) ةبترلا 

نم ةفولأم ريغ ةديدج تالاجم يف ضوخلاو ةبرجتلا ليضفت   1
 4 0.000* 3.95 6.58  نيرخآلا لبق

داجيا ةلواحمو ةرمتسمو ةميدق ةلكشمب ريكفتلا ىلع عيجشتلا   2
 2 0.000* 6.19 6.88  اهلحل ةديدج قرط

رماوألل عايصنالا مدعو لمعلا يف ) نيتورلا(ةباترلا ضفر   3
 3 0.000* 4.80 6.80  ريكفتلا نم دحت يتلا

4  
دعاست ةيبيردتلا جماربلا نم بستكت يتلا ةفرعملاو تاراهملا 

عفرتو ةفلتخملا لامعألا ءادأل ةثيدح بيلاسأ راكتباو عادبإ يف 
 1 0.000* 11.57 7.56  ءادألا ىوتسم

  0.000* 8.56 6.95  ًاعم لاجملا تارقف عيمج
ميقلا نع ًايونعم فلتخي يباسحلا طسوتملا*   α=0.05ةلالد يوتسم دنع ) 6(ةطسوتملا ة  
  

نم بستكت يتلا ةفرعملاو تاراهملا  "ةعبارلاةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ ) 33(لودج نيبي 
عفرتو ةفلتخملا لامعألا ءادأل ةثيدح بيلاسأ راكتباو عاد ـبإ يف دـعاست ةـيبيردتلا جـماربلا
يواست Tرابتخا ةميقو  7.56يواسي " ءادألا ىوتسم  (.Sig)ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو  11.57 

يهو0.000يواست  ةبجوم Tرابتخا ةميق ةراشإ نأ ثيحو  0.05ةلالدلا ىوتسم نم لقأ    كلذبو  
ةطسوتملا ةميقلا نع ديزيةرقفلا هذهل يباسحلا طسوتملا نإف  نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب ) 6( 
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لوح ةنيعلا دارفأ لبق نم ةقفاومكانه  ةبجوم ةيطابترا ةقالع كانه نأ  ةثحابلا ىرتو .ةرقفلا هذه 
مهتاراهمو مهتءافك عفر لجأ نم اهيفظومل ةيبيردت تارود دقع نم ثوغلا ةلاكو هب موقت ام نيب 

عادبإ ىلع مهدعاستو مهفراعمو مهتاردق نم ززعت تارودلا هذه نأ نم ةنيعلا ءارآ نيبو ةيفيظولا  
  .مهيلإ ةلكوملالامعألا ءادأل ةثيدح بيلاسأ راكتبإو 

تالاجم يف ضوخلاو ةبرجتلا ليضفت "ىلوألا ةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ ) 33(لودج نيبي 
يواست Tرابتخا ةميقو  6.58يواسي " نيرخآلا لبق نم ةفولأم ريغ ةديدج ةيلامتحالا ةميقلاو  3.95 

يواست (.Sig)ةرقفلا هذهل  يهو0.000  ةميق ةرا شإ نأ ثيحو 0.05ةلالدلا ىوتسم نم ل ـقأ  
ةبجوم Tرابتخا  ةطسوتملا ةميقلا نع ديزيةرقفلا هذهل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو   ةروصب ) 6( 

لوح ةنيعلا دارفأ لبق نم ةقفاومكانه نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج    . ةرقفلا هذه 
  

يواسي يباسحلا طسوتملا نأ نيبت روحملااذه تارقف عيمجل ةبسنلاب امأ  ةميقو 6.95   
يواست (.Sig)ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو  8.56يوا ست Tرابتخا  نم لقأ يهو 0.000   

ةبجوم Tرابتخا ةميق ةراشإ نأ ثيحو  0.05ةلالدلا ىوتسم  ا ذهل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو 
ةطسوتملا ةميقلا نع ديزيةرقفلا روحملا نم ةقفاوم كانه نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب ) 6( 

   .روحملا اذهلوح ةنيعلا دارفأ لبق 
  

ديلقتلا نع جورخلا نولضفيو نيتورلا نوضفري ةساردلا ةنيع دارفأ مظعم نأ ةثحابلا رربت  
نم لمعلا يف ةديدج قرطب ريكفتلا ًامود نولواحيو بيرجتلاو رييغتلا بح ىلإ نوليميو ةاكاحملاو 

مهسوفن يف ريثت يتلا ف قاوملا عم لماعتلا ىلإ نوليمي امك ،تالكشملا عم لماعتلل لئادب روصت لالخ
ىلع مهدعاسي اذهو مييقتو ليلحت ىلإ جاتحت يتلا رومألل نوبذجنيو لولح نع ثحبلا نيسحت  
ةركتبم قرطب جماربلا ميدقتوةرمتسم ةروصب تايلمعلا  .  

  

ةسارد عم ةساردلا هذه قفتت  ) ، ةفرعملاو تاراهملا نأ اهجئا ت نترهظأ ثيح) 2003اضر
ءادأ ىوتسم ن ـم عفرتو ةثيدح بيلاسأ راكتباو عادبإ ىلع دعاست ةيبيردتلا جماربلا نم بستكت يتلا
يدقت ىلعنـيلماعلا صرـحي امك ،راطملاب ةينمألا ةزهجألا يف ةفلتخملا لامعألا تاحارتقالا م ـ 

مك.مـهلمع لاـجم يف ةدـيدجلا راـكفألاو ئاتنعـم ةـساردلا هذـه قـفتت اـ  ة ــسارد جـ 
) ، ، قشلا(، و)2007حاضرم نب  نيتورلا نع داعتبإلاب ةنيعلا تادرفم ةبغر ثيح نم) 2003ءاح
  .لمعلا ءادأ يف ةديدجلا راكفألاو بيلاسألا مادختساو
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   :ثلاثلا مسقلا
  نيلماعلا ىدل عادبإلا تاقوعم   :عبارلا روحملاليلحت 

  
رابتخا ةميق يباسحلا طسوتملا :34مقر لودج   ،T ةيلامتحالا ةميقلاو   (Sig.)تارقف نم ةرقف لكل  روحم 

  نيلماعلا ىدل عادبإلا تاقوعم

طسوتملا   ةرقفلا  م
  يباسحلا

رابتخاةميق 
T  

 ةيلامتحالاةميقلا
(Sig.) ةبترلا 

 2 0.637 0.47 6.08  رذحلاو ددرتلاو ماجحإلا ىلإ يدؤي لشفلا نم فوخلا  1

ليبس يف ةبقع نيفظوملا رامعأ يف ةريبكلا قراوفلا لكشت   2
 5 0.000* 6.42- 4.92  عادبإلا

نأ نكمي نيرخآلا نأ دقتعي يتلا راكفألا ًةداع درفلا بنجتي   3
 1 0.312 1.01 6.16  اهداقتناب اوموقي وأ اهوضفري

نيلماعلا ةكراشم ةيمهأب ءاردملا لبق نم ةقثلاو ناميإلا فعض   4
 3 0.327 0.98- 5.82  تارارقلا عنص يف

 4 0.000* 5.79- 4.96  ةيصخش بابسأل عادبإلا يف ةبغرلا مدع دوعي   5
  0.000* 3.92- 5.59  ًاعم لاجملا تارقف عيمج

ةطسوتملا ةميقلا نع ًايونعم فلتخي يباسحلا طسوتملا *   .α=0.05ةلالد يوتسم دنع ) 6( 
  

بابسأل عادبإلا يف ةبغرلا مدع دوعي  "ةسماخلاةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ ) 34(لودج نيبي 
استTرابتخا ةميقو  4.96يواسي " ةيصخش يواست(.Sig)ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو  5.79-يو     

يهو0.000 ةبلاس Tرابتخا ةميق ةراشإ نأ ثيحو  0.05ةلالدلا ىوتسم نم لقأ     نإف كلذبو  
ةطسوتملا ةميقلا نع لقيةرقفلا هذهل يباسحلا طسوتملا  نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب ) 6( 

ةلاكو يف نولماعلا نأ ىلإ كلذ ةثحابلا رربت. ةرقفلا هذهل وح ةنيعلا دارفأ لبق نمةقفاوم مدع كانه   
عادبإلا نوفاخي مهلعجتةيصخش ًابابسأ كانه نأ نوري ال ثوغلا  .  

نأ دقتعي يتلا راكفألا ًةداع درفلا بنجتي  "ةثلاثلاةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ ) 34(لودج نيبي 
رابتخا ةميقو 6.16 يواسي" اهداقتناب اوموقي وأ اهوضفري نأ نكمي نيرخآلا  T يواست  1.01 

يواست(.Sig)ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو  ةلالدلا ىوتسم نم ربكأ يهو 0.312   نإف كلذبو 0.05   
نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب ) 6(ةطسوتملا ةميقلا نع ديزي ال ةرقفلا هذهل يباسحلا طسوتملا 

     .ةطسوتملا ةميقلا نم برتقيةرقفلا هذه لوح ةنيعلا دارفأ يأر 
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ماجحإلا ىلإ يدؤي لشفلا نم فوخلا "ىلوألاةرقفلل يباسحلا طسوتملا نأ ) 34(لودج نيبي   
رابتخا ةميقو 6.08 يواسي" رذحلاو ددرتلاو  T يواست  (.Sig)ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو  0.47 
ةلالدلا ىوتسم نم ربكأ يهو 0.637 يواست يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو 0.05  ديزي ال ةرقفلا هذهل  

ةرقفلا هذه لوح ةنيعلا دارفأ يأر نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب ) 6(ةطسوتملا ةميقلا نع 
   . ةطسوتملا ةميقلا نم برتقي

  

يواسي يباسحلا طسوتملا نأ نيبت روحملااذه تارقف عيمجل ةبسنلاب امأ    ةميقو 5.59   
يواست (.Sig)ةرقفلا هذهل ةيلامتحالا ةميقلاو  3.92-يواست  Tرابتخا  نم لقأ يهو 0.000   

ةبلاس Tرابتخا ةميق ةراشإ نأ ثيحو  0.05ةلالدلا ىوتسم  ا ذهل يباسحلا طسوتملا نإف كلذبو 
ةطسوتملا ةميقلا نع لقي روحملا نم ةقفاوم مدع كانه نأ ىلع لدي اذهو ةيرهوج ةروصب ) 6( 

    .روحملا اذهلوح ةنيعلا دارفأ لبق 
  

لشفلا نوذخأي العمتجملا دارفأن أ ةثحابلا ىرت مهتاحرتقم ضفر نم فوخلا وأ  لب ،ةيمهأ  ب 
كلذ دوعيو مهتاعادبإو مهفادهأ قيقحت ىلإ لوصولا لجأ نم دهجلا ةلصاومل ًاعفاد هنوربتعي  ،

مهنأ ثيحب ،مهتاداقتنا وأ مهنع نيرخآلا ءارآب مامتهالا مدعو ،مهئارآ يف ةقثلاو ةيلالقتسالاب مهروعشل 
لالخ نم مهتاحاجن دحأ اهنوربتعي لب لشفلا نم عون اهنأ ىلع ةيبلسلا مهدوهج جئاتن ىلإ نورظني ال 

نع ريبعتلا ىلع مهعجشت تادايق مهيدل رفوتي امك . ةديدج ةلواحم لك يف سوردلا هذه نم ةدافتسالا
 تالكشملل رظنلا يف مهبيلاسأو مهراكفأ تنيابت امهم مهرظنتاهجو لوبق لالخ نم ةيرحب مهراكفأ 

ةجاحلا دنع ةروشملاو معدلا ىلع نولصحي مهنأ امكمههجاوت يتلا ايلعلا ةرادإلا لبق نم،   .  
، (ةسارد جئاتن عم جئاتنلا هذه ضراعتت  مهأ دحأ نأ ةساردلا ترهظأ ثيح ) 2005داوعلا

ةيمهأب ءاسؤرلا لبق نم ناميإلا فعض وه نيلماعلا ىدل عادبإلا ةيلمع نم دحت يتلا تاقوعملا 
ةيركسعلا ةعيبطلا تاذ تامظنملاو ةزهجألا نأب كلذ رسفيو تارارقلا ذاختا يف نيلماع لا ةكراشم

تايلمعلا يف مهكارشإو اهدارفأ عادبإب ةريبك ةجردب حمسي ال امم ةيلاع ةجردب ةيزكرملا اهيف رفاوتت 
اهي لإ تلصوت يتلا جئاتنلا ضعب عم ةساردلا هذه جئاتن ضراعتتوامك .  تارارقلا ذاختاو ةيرادإلا
،  (ةسارد ًا بلس رثؤت يتلا باـبسألا مهأ نم نأة ـساردلا تدجو ثـيح) 1988ناهدلا ،ةرماخم

مدقتلا نم نيلماعلا ماجح إىلإ دوقت يتلاو لشفلا نم فوخلا وه نيلماعلا رظن يف عادبإلا ىلع 
  . ةيعادبإ تاحرتقمب
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  :ةساردلا تايضرف
متيس ةلاحلا هذه يفو نوسريب طابترا لماعم ةلالد مادختسا مت ةساردلا تايضرف رابتخالو 

  :ةيلاتلا ةيئاصحإلا ةيضرفلا رابتخا
   :ةيرفصلا ةيضرفلا

  مامتهالا عضوم ةساردلا رواحم نم نيروحم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةقالع دجوت ال 
   :ةليدبلا ةيضرفلا

  مامتهالا عضوم ةساردلا رواحم نم نيروحم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةقالع دجوت
  

ةلالدلا ىوتسم نم ربكأ      Sig.(P-value)تنا  ك اذإ   0.05α ) SPSSجمانرب جئاتن بسح     (=
نم نيروحم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةقالع دجوت ال يلاتلابو ةيرفصلا ةيضرفلا     ضفر نكمي ال هنإف     

ةـلالدلا ىوتسم نم لقأ       Sig.(P-value)تناك  اذإ امأ ،ةساردلا رواحم       0.05α ضـفر متـيف     =  
نيروحم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةقالع دجوت       هنأب ةلئاقلا ةليدبلا ةيضرفلا لوبقو ةيرفصلا ةيضرفلا        

  .ةساردلا رواحم نم
  

 :يلاتلاك يهو ةساردلا يف اهيلع زكترتس تايضرف ةدع ىلع ةساردلا موقت 
  

  :ىلوألا ةيسيئرلا ةيضرفلا
ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةقالع دجوت       .1 ، يطارقميدـلا ،يطارقوـتألا  (دـئاسلا يدايقلا طمن   لا نيب  

ةـيعادبإلا ةئيبلا ةئيهت و     ) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملا ءاردم ىدل      ) ةهجوملاريغ  /رحلا
حور ةـنورملا ،ةـقالطلا ،عادبإلا ينبتو عيجشت     (نيلماعلل ةبسانملا  ةردـقلا ،ةرـطاخملا    ،   

ورخلاوتالكشملل ةيساسحلا ،ليلحتلا ىلع   )فولاملا نع ج، 
  

  :ةيلاتلا تايضرفلا ةيضرفلا هذه نع قثبنيو 
ءاردـم ىدـل     يطارقوـتألا يدا  ـيقلا ط ـمنلا نيب ة  ـيئاصحإ ةلالد تاذ ة   ـقالع دجوت     2.1  

بـتكملاب ن   ــيلماعلل ة  ــيعادبإلا ة  ـئيبلا ة ـئيهتو) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملا    
 ).اورـنوألا(ةز ـغب يـميلقإلا
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ماعم:35مقر لودج    نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهتو يطارقوتألا يدايقلا طمنلا نيب طابترالا ل 
  نوسريب لماعم  روحملا

 (.Sig)ةيلامتحالا ةميقلا  طابترالل

 0.052 0.121-  عادبإلا ينبتو عيجشت يف ةلاكولا ةسايس

  0.019* 0.153-  رشابملا كريدم ىلع قبطني ام
 0.000* 0.271-  ةقالطلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 0.002* 0.218-  ليلحتلا ىلع ةردقلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 0.080 0.104-  تالكشملل ةيساسحلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 0.010* 0.172-  فولأملا نع جورخلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 0.002* 0.217-  ًاعم رواحملا عيمج

   α=0.05ةلالد يوتسم دنع ًايئاصحإ لاد طابترالا *
  

ءاردم ىدل يطارقوتألا يدايقلا طمنلا     نيب ةماع ةروصب طابترالا لماعم نأ       ) 35(لودج  نيب  ي
) اورـنوألا (ةزغب يميلقإلا بتكملاب نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهتو ) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملا  

نأو   0.217-يوا  ـسي  يوتسـم نـم ل    ـقأ يهو  0.002يوا  ـست) .Sig(ة  ـيلامتحالا ة ـميقلا، 
ةيئاصـحإ ةلالد تاذ ةيسكع ةقالع دوجو ىلع لدي اذهو            α =0.05ةلالدلا   يداـيقلا طمنـلا نيـب       

ةزغب يميلقإلا بتكملا ءاردم ىدل       يطارقوتألا بـتكملاب نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهتو      ) اورنوألا( 
 ).اورنوألا(ةزغب يميلقإلا 

جوي ال هنأب ةلئاقلا ةيرفصلا ةيضرفلا ضفر متي        فوس كلذلو  يداـيقلا طمنـلا نيـب ةقالع د         
ةيسـكع   ةقالع كانه نأ ةلئاقلا ةليد    بلا ةيضرفلا لوبقو ،نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهتو يطارقوتألا       

يدايقلا طمنلا نيب     ةيئاصحإ ةلالد تاذ   نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهتو    يطارقوتألا  تو  .  ةـثحابلا   للع    
 ،صئاصـخلا نأل نيلماـعلا ىدل عادبإل      ا ىوتسم نم للقي   دق يطارقوتألا يدايقلا طمنلا نأ ىلإ       كلذ  
دـق نيلماـعلا دارفألاـف       عادبإلا ةيمنتل ةبسانملا ةئيبلا رفوت ىلإ يدؤي ال طمنلا اذه اهب زيمتي           يتلا    ،

         ، فارـشإلاب  نومتهي نيذلا ةداقلا    ةصاخ  مهئاسؤر نيبو مهنيب ةقثلا مادعنا ةجيتن طابحإلل نوضرعتي
زيكرتو لمعلا اهب زجني نأ يغبني يتلا ةيفيكلا نع نيلماعلل تاهيجوتلاو تاداشرإلا ميدقتبو ،رشابملا  ،

ملا تارارقلا مظعم ذاختاب ريدملا موقي      ثيحب مهيديأ يف ةطلسلا     ةـصرفب نيلماـعلل حمسـي الو ةمه        
يعادبإلا كولسلا ثدحي الأ لمتحملا نمف تارارقلا هذه يف كارتشإلل  ةيدايقلا تايطعملا هذه لظ يف، 

ريغ نم هنإ ،تاذلا قيقحت يف ةلثمتملا ةيصخشلا مهتجاح قيقحت نم نيفظوم            لانومرحي ف   وس مهنأل 
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نـم عقوتي مث تاقوألا بلغأ يف ةباقرلاو طبضلاو هيجوتلا بولسأ مادختساب ريدملا موقي نأ لوقعملا          
  .  لمعلا يف مههجاوت يتلا تالكشملل ةيعادبإلا لولحلاميدقتب نيلماعلا 

 
لالد تاذ ةقالع دجوت    2.2 يميلقإلا بتكملا ءاردم ىدل يطارقميدلا يدايقلا طمنلا نيب ةيئاصحإ ة           

 )اورنوألا(ةزغب يم يلقإلا بتكملاب نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهتو) اورنوألا(ةزغب 
  

نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهتو يطارقميدلا يدايقلا طمنلا نيب طابترالا لماعم:36مقر لودج     
  نوسريب لماعم  روحملا

 (.Sig)ةيلامتحالا ةميقلا  طابترالل

 0.000* 0.451  عادبإلا ينبتو عيجشت يف ةلاكولا ةسايس

 0.000* 0.507  رشابملا كريدم ىلع قبطني ام

 0.000* 0.498  ةقالطلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 0.000* 0.525  ليلحتلا ىلع ةردقلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 0.000* 0.443  تالكشملل ةيساسحلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 0.000* 0.430  فولأملا نع جورخلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 0.000* 0.619  ًاعم رواحملا عيمج
   α=0.05ةلالد يوتسم دنع ًايئاصحإ لاد طابترالا *

  

ىدـل يطارقميدـلا يدايقلا طمنلا      نيب ة   ـماع ةروصب طابترالا لماعم نأ    ) 36(لودج  نيبي  
ةزـغب يـميلقإلا بتكملاب نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهتو         ) اورنوألا(ةزغب يم   يلقإلا بتكملا ءاردم  

نأو   0.619يواسي  ) اورنوألا( يوتسـم نـم لقأ يهو       0.000يواست  ) .Sig(ةيلامتحالا ةميقلا   ، 
ةيئاصـحإ ةلالد تاذ ةيدرط ةقالع دوجو ىلع لدي اذهو   α =0.05ةلالدلا   يداـيقلا طمنـلا نيـب     

ردم ىدل  يطارقميدلا بـتكملاب نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهتو      ) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملا ءا      
 ).اورنوألا(ةزغب يميلقإلا 

يطارقميدـلا يدايقلا طمنلا نيب ةقالع دجوي ال هنأب ةلئاقلا ةيرفصلا ةيضرفلا ضفر متي اذهبو               
تاذ ةـبجوم ةيدرط ةقالع كان      ه نأ ةلئاقلا ةليدبلا ةيضرفلا لوبقو ،نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهتو         

كـلذ ةثحابلا للعتو    .  نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهتو يطارقميدلا يدايقلا طمنلا نيب ةيئاصحإ ةلالد         
يـف مهكارشإو ،تالكشملا لح دنع نيلماعلا رظن تاهجو رابتعإلاب ذخأت ةيطارقميدلا ةدايقلا نأ ىلإ               

،         دق ىلع دامتعإلل ةصرفلا مهئاطعإو ،لمعلا طيطخت       لمعلا يف تالكشم نم مهلباقي ام لح يف مهتار
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ةـقثلا دـئاقلا يلوـي امدنع هنأ امك ،عادبإلا ةيمنتل ةيرورضلا بيلاسألا نم تايكولسلا هذه ربتعتو                 
ىلع دعاسي امم ،يعادبإلا ءادألاو ريكفتلا ةيمنتل ةبسانملا ةئيبلا ةئيهت ىلع دعاسيس كلذ نإف نيلماعلاب 

ةـمظنملا فادهأ ىلإ لوصولاو مدقتلا نم هيلإ نوبصي ام قيقحت ىلإ            يدؤيو ةيونعملا مهحور عفر     
  .ةيلاعفلاو ةءافكلا نم ةيلاع ةجردب
  

بـتكملا ءاردم ىدل     ةهجوملا ريغ /رحلا يدايقلا طمنلا نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةقالع دجوت          2.3  
ةزغب يميلقإلا بتكملاب نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهت و) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا    )اورنوألا( 

 

رحلا يدايقلا طمنلا نيب طابترالا لماعم:37مقر لودج    نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهتو هجوملا ريغ/ 
  نوسريب لماعم  روحملا

 (.Sig)ةيلامتحالا ةميقلا  طابترالل

 0.046* 0.124-  عادبإلا ينبتو عيجشت يف ةلاكولا ةسايس

 0.015* 0.159-  رشابملا كريدم ىلع قبطني ام

 0.021* 0.150-  ةقالطلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 0.020* 0.150-  ليلحتلا ىلع ةردقلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 0.160 0.073-  تالكشملل ةيساسحلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 0.471 0.005-  فولأملا نع جورخلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 0.022* 0.147-  ًاعم رواحملا عيمج

ةلالد يوتسم دنع ًايئاصحإ لاد طابترالا*  0.05=α   
 

ىدل هجوملا ريغ /رحلا يدايقلا طمنلانيب ةماع ةروصب طابترالا لماعم نأ ) 37(لودج نيبي 
ةزغب يميلقإلا بتكملاب نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةـئيهتو ) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملا ءاردم 

نأو 0.147-يواسي) اورنوألا( يوتسم نم لقأ يهو  0.022يواست ) .Sig(ةيلا متحالا ةميقلا، 
ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةيسكع ةقالع دوجو ىلع لدي اذهو α =0.05ةلالدلا  يدايقلا طمنلا نيب  

ةزغب يميلقإلا بتكملا ءاردم ىدل ةهجوملا ريغ/رحلا نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهتو ) اورنوألا( 
 ).اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملاب 

رـيغ  / رحلا يدايقلا طمنلا نيب ةقالع دجوي ال هنأب ةلئاقلا ةيرفصلا ةيضرفلا ضفر مت            ي كلذبو 
تاذ ةيسكع ةقالع كانه نأ ةلئاقلا ةليدبلا ةيضرفلا لوبقو ،نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهتو ةهجوملا              

تو  .نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهتو ةهجوملا ريغ     /رحلا يدايقلا طمنلا نيب ةيئاصحإ ةلالد      ةثحابلا  للع    
نأل نيلماـعلا ىدـل عادـبإلا ىوتسـم نم للقي دق ،ةهجوملا ريغ              /رحلا يدايقلا طمنلا نأ ىلإ كلذ     
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.  عادـبإلا ةـيمنتل ةبسانملا ةئيبلا رفوت ىلإ يدؤت ال طمنلا اذه اهب زيمتي  يتلا تامسلاو صئاصخلا                 
لـمعلاو رـيكفتلا طيبثت وأ عيج       شت ىلع هريثأت هل ،نيلماعلا عم ريدملا هسرامي يذلا يدايقلا طمنلاف          

هرودب قيعي امم هيفظومو ريدملا نيب ةقثلا رفوتت الأ لمتحملا نم ثيح ،مهيدل يراكتبإلاو يعادبإلا               
  .مهيدل يعادبإلا لمعلا

  

دـئاسلا يدايقلا طمنلا   نيب ةماع ةروصب طابترالا لماعم نأ       ) 38(لودج   نيبيةماع ةروصب   
، 0.217يواسـي نيلماعلل ةبسانملا ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهت و       ) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملا ءاردم     ل

ىلع لدي اذهو    α =0.05ةلالدلا يوتسم نم لقأ يهو       0.001يواست  ) .Sig(ةيلامتحالا ةميقلا   نأو    
ءاردـم ىد   ـل ) يطارقميدـلا (دـئاسلا يدايقلا طمن    لا نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ     ةيدرط ةقالع دوجو  

،   (نيلماعلل ةبسانملا ةيعادبإلا ةئيبلا ة      ـئيهتو) اورنوألا(ةزغب يم   يلقإلا بتكملا  عادبإلا ينبتو عيجشت
طاخملا حور ،ةـنورملا   ةـقالطلا نـع جورـخلاو ،تالكشملل ةيساسحلا ،ليلحتلا ىلع ةردقلا ،ةر       ، 
  .)فولاملا

  

  نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهتو دئاسلا يدايقلا طمنلا نيب طابترالا لماعم: 38مقر لودج 
 (.Sig)ةيلامتحالا ةميقلا  طابترالل نوسريب لماعم  روحملا

 *0.010 0.171  عادبإلا ينبتو عيجشت يف ةلاكولا ةسايس

  *0.008 0.175  رشابملا كريدم ىلع قبطني ام
 0.112 0.090  ةقالطلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

  *0.026 0.143  ليلحتلا ىلع ةردقلا: ًايصخش كيلع قبطني ام
ًايصخشكيلع قبطني ام   *0.002 0.213  تالكشملل ةيساسحلا:  
  *0.004 0.197  فولأملا نع جورخلا: ًايصخش كيلع قبطني ام
  *0.001 0.217  ًاعم رواحملا عيمج

   α=0.05ةلالد يوتسم دنع ًايئاصحإ لاد طابترالا *
 طاـمنألا نيب ةقالع دجوي ال هنأب ةلئاقلا ةيرفصلا ةيضرفلا ضفر متي فوس قلطنملا اذه نمو   

ةـقالع كانه نأ ةلئاقلا ةليدبلا ةيضرفلا لوبقو ،نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهتو              ةدئاسلا ة يدايقلا تاذ  
نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهتوةدئاسلا ةيدايقلا طامنألا نيب ةيئاصحإ ةلالد  .  

يـتلاو  ةـمئالملا ةيدايقلا بيلاسألا اومدختسي نأ مهقتاع ىلع عقي ءاردملا نأ ةثحابلا ريشتو       
ةيراكتبإو ةيعادبإ راكفأ نم نيلماعلا يدل امب مامتهإلا ىلع صرحلاو ،يعادبإلا لمعلاو ريكفتلا ززعت 
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فـقاوملاو فورظلا ةعيبط عم مءالتي      امب ،ةيجاتنإلاو لمعلا تالكشمل لولح داجيإ ىلع دعاسي امم          
  .ةددجتملا تاريغتملاو بسانتي امبو ،ةدئاسلا ةيرادإلا

  

ةيناثلاةيسيئرلا ةيضرفلا    
بتكملاب نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهت و عادبإلا تاقوعم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةقالع دجوت               .2

  )اورنوألا(ةزغب يميلقإلا 
  

ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهتو عادبإلا تاقوعم نيب ةماع ةروصب طابترالا لماعم نأ ) 39(لودج نيبي 
يواسي)اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملاب نيلماعلل  نأو 0.012-  يواست ) .Sig(ةيلامتحالا ةميقلا ، 

ةلالد تاذ ةقالع دوجو مدع ىلع لدي اذهو α =0.05ةلالدلا يوتسم نم ربكأ يهو  0.434  
 .)اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملاب نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهتو عادبإلا تاقوعم نيب ةيئاصحإ 

دق ةساردلا هذه نأ ىلإ ةثحابلا ريشت عادبإلا تاقوعمتاريغتمضعب ةسار دب تماق  كانه امنيب    ،
ةمظنملا لخاد عبتملايميظنتلا خانملاوأحئاوللا لثم ىرخأ تاريغتم  نيعب اهذخأ متي مل يتلاو   

  . رابتعإلا
 

  نيلماعلل ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهتو عادبإلا تاقوعم نيب طابترالا لماعم: 39مقر لودج 
  نوسريب لماعم  روحملا

 (.Sig)ةيلامتحالا ةميقلا  طابترالل

 0.202 0.062-  عادبإلا ينبتو عيجشت يف ةلاكولا ةسايس

 0.093 0.097-  رشابملا كريدم ىلع قبطني ام

 0.222 0.056  ةقالطلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 0.452 0.009-  ليلحتلا ىلع ةردقلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 0.069 0.109  تالكشملل ةيساسحلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 0.258 0.048  فولأملا نع جورخلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 0.434 0.012-  ًاعم رواحملا عيمج

   α=0.05ةلالد يوتسم دنع ًايئاصحإ لاد طابترالا *
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 :ةثلاثلا ةيسيئرلا ةيضرفلا
تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف كانه -1 ةزغب يميلقإلا بتكملاب نيلماعلا تاباجإ  

  .سنجلا ىلإ ىزعت) اورنوألا(
 

ةلالد تاذ قورف كانه ناك اذإ ام ةفرعمل نيتلقتسملا نيتنيعلا ةلاح يف Tرابتخا مادختسا مت   
سنجلا ىلإ ىزعت ) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملاب نيلماعلا تاباجإ تاطسوتم نيب ةيئاصحإ 

  ).40(لودج يف ةحضو ملا جئاتنلا ىلع لوصحلا مت. ةساردلا تالاجم نم لاجم لكل كلذو
  

سنجلا ريغتملTرابتخا : 40مقر لودج     
  نيفيل رابتخا

Levene’s Test  
 Tرابتخا 

ةميق   لاــجملا
 رابتخالا

(Sig.) 
ةميق 

 رابتخالا
(Sig.) 

 0.411 0.824- 0.257 1.293  يطارقوتألا ةدايقلاطمن 

 0.987 0.017- 0.398 0.716  يطارقميدلا ةدايقلا طمن

 0.848 0.192 0.093 2.849  رحلا ةدايقلا طمن

 0.673 0.423 0.244 1.368  عادبإلا ينبتو عيجشت يف ةلاكولا ةسايس

 0.948 0.065- 0.734 0.116  رشابملا كريدم ىلع قبطني ام

 0.378 0.884- 0.683 0.167  ةقالطلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 0.096 1.672- 0.809 0.059  ليلحتلا ىلع ةردقلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 0.755 0.313- 0.551 0.357  تالكشملل ةيساسحلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 0.261 1.127- 0.777 0.080  فولأملا نع جورخلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 0.626 0.488- 0.956 0.003  ةلاكولا يف نيلماعلل ةبسانملا ةيعادبإلا ةئيبلا 

 0.273 1.099 0.571 0.323  نيلماعلا ىدل عادبإلا تاقوعم  
  

  :يلي ام جاتنتسا نكمي) 40(لودج يف ةحضوملا ةقباسلا جئاتنلا نم 
فرعمل)Levene’s Test(نيفيل را بتخا بسحماد ـختساب    ا ـنيابت ناك اذإ اـم ةـ 

كلذو نيفيل رابتخال ةلباقملا (.Sig)ةيلامتحالا ةميقلا نأ نيبت نيسناجتم ) ثانإلاو روكذلا(نيعمتجملا   
0.05αةلالدلا ىوتسم نم ربكأ ةساردلا تالاجم نم لاجم لكل  ينيابت نأ جاتنتسا نكمي كلذبف =  

  . ناسناجتم نيعمتجملا
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بتكملاب نيلماعلا تاباجإ تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف كانه ناك اذإ ام ةفرعمل 
ةميقلا نأ نيبت ةساردلا تالاجم نم لاجم لكل كلذو سنجلا ىلإ ىزعت) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا   

رابتخال ةلباقملا (.Sig)ةيلامتحالا   T ةلالدلا ىوتسم نم ربكأ  0.05α كلذبو تالاحلا عيمج يف =  
بتكملاب نيلماعلا تاباجإ تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت ال هنأ جاتنتسا نكمي  

ةثحابلا وزعتو  .ةساردلا تالاجم نم لاجم لكل كلذو سنجلا ىلإ ىزعت) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا   
كانه نأىلإ كلذ قيقحت  نم نيسنجلا الكل ةلاعف ةكراشم دوجوو نيفظوملا نيب ةلادعلاو ةاواسملل    

كانهو ،رارقلا عنص يف ةكراشملاو ةيقرتلاو ينهملا بيردتلا يف ةيواستم صرف ءاطعإ لالخ 
عونلا تاسايس ينبتل ثوغلا ةلاكو لبق نم ةردابم ةمعاد لمع ةئيب قلخ قيرط نع يعامتج إلا 

راكفألا ميدقتو تامولعملاو تاربخلا لدابتل ةصرفلا ةحاتإو ،اهتيعضو نيسحت نم اهنكمت ةأرملل 
  )2008، يونسلا عبر ريرقتلا-ثوغلا ةلاكول يميظنتلا ريوطتلا(ينهملا ءادألا ىوتسم ريوطتو ،تاحرتقملاو 

  

لالد تاذ قورف دجوت    -2 ةزـغب يـميلقإلا بـتكملاب نيلماـعلا تاباجإ     تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ة      
  .ةـيرمعلا ةـئفلاىلإ ىز ـعت) اورـنوألا(

 ,One Way Analysis of Variance)يداحألا نيابتلا ليلحت رابتخا مادختسا مت 

ANOVA)نه ناك اذإ ام ةفرعمل ةلقتسملا تانيعلا ةلاح يف نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف كا ـ 
لكل كلذو ةيرمعلا ةئفلا ىلإ ىزعت ) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملاب نيلماعلا تاباجإ تاطس وتم
  ).41(لودج يف ةحضوملا جئاتنلا ىلع ل وـصحلا مـت. ةساردلا تالاـجم نم لاـجم

  

  ةيرمعلا ةئفلا ريغتمل نيابتلا ليلحت رابتخا: 41مقر لودج 
  لاجملا Fرابتخا 

 (.Sig) رابتخالا ةميق

 221. 1.481  يطارقوتألا ةدايقلا طمن

 987. 046.  يطارقميدلا ةدايقلا طمن

 753. 400.  رحلا ةدايقلا طمن

 149. 1.797  عادبإلا ينبتو عيجشت يف ةلاكولا ةسايس

 585. 649.  رشابملا كريدم ىلع قبطني ام

 082. 2.272  ةقالطلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

ليلحتلاىلع ةردقلا: ًايصخش كيلع قبطني ام    1.272 .285 

 301. 1.227  تالكشملل ةيساسحلا: ًايصخش كيلع قبطني ام
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 593. 636.  فولأملا نع جورخلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 354. 1.090  ةلاكولا يف نيلماعلل ةبسانملا ةيعادبإلا ةئيبلا 

 127. 1.927  نيلماعلا ىدل عادبإلا تاقوعم  

 
  :يلي ام جاتنتسا نكمي) 41(لودج يف ةحضوملا ةقباسلا جئاتنلا نم 

بتكملاب نيلماعلا تاباجإ تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف كانه ناك اذإ ام ةفرعمل 
نأ نيبت ةساردلا تالاجم نم لاجم لكل كلذو ةيرمعلا ةئفلا ىلإ ىزعت ) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا 

نيابتلا ليلحت رابتخال ةلباقملا(.Sig)ةيلامتحالا ةميقلا  ةلالدلا ىوتسم نم ربكأ يداحألا    0.05α = 
نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت ال هنأ جاتنتسا نكمي كلذبو ةساردلا تالاجم نم لاجم لكل 

لكل كلذو ةيرمعلا ةئفلا ىلإ ىزعت ) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملاب نيلماعلا تاباجإ تاطسوتم 
كئلوألل ،مهبصانم يلوتل نيلماعلا رايتخا متي هنأ ىلإ كلذ ةثحابلا رربتو  .ةساردلا تالاجم نم لاجم  
عم لماعتلل ةيرورضلا و ةيساسألاتاموقملا مهكالتما  و،ةفيظولا تابلطتم قيقحت ىلع نيرداقلا
  . ةيجاتنإلا نيسحتو ،نيرخآلا

  

تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت         -3 ةزـغب يـميل   قإلا بـتكملاب نيلماـعلا تاباجإ   
يملعلا لهؤملاىلإ ىزعت) اورنوألا(  . 

 ,One Way Analysis of Variance)يداـحألا نياـبتلا لـيلحت راـبتخا مادختسا مت     

ANOVA)                 نيـب ةيئاصـحإ ةلالد تاذ قورف كانه ناك اذإ ام ةفرعمل ةلقتسملا تانيعلا ةلاح يف  
لـكل كلذو يملعلا لهؤملا     ىلإ ىزع   ت) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملاب نيلماعلا تاباجإ      تاطسوتم  

  ).42(لودج يف ةحضوملا جئاتنلا ىلع ل وصحلا مت. ةساردلا تالاجم نم لاجم
  

  يملعلا لهؤملا ريغتمل نيابتلا ليلحت رابتخا :42مقر لودج 
  لاجملا Fرابتخا 

 (.Sig) رابتخالا ةميق

 638. 635.  يطارقوتألا ةدايقلا طمن

 923. 227.  يطارقميدلا ةدايقلا طمن

 320. 1.182  رحلا ةدايقلا طمن

 542. 777.  عادبإلا ينبتو عيجشت يف ةلاكولا ةسايس

 *032. 2.704  رشابملا كريدم ىلع قبطني ام

 648. 622.  ةقالطلا: ًايصخش كيلع قبطني ام
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 676. 582.  ليلحتلا ىلع ةردقلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 856. 333.  تالكشملل ةيساسحلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 666. 596.  فولأملا نع جورخلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 554. 759.  ةلاكولا يف نيلماعلل ةبسانملا ةيعادبإلا ةئيبلا 

 885. 289.  نيلماعلا ىدل عادبإلا تاقوعم  

  0.05ةلالد ىوتسم دنع ًايئاصحإ ةلاد تاطسوتملا نيب قورفلا * 
 

  :يلي ام جاتنتسا نكمي) 42(لودج يف ةحضوملا ةقباسلا جئاتنلا نم 
بتكملاب نيلماعلا تاباجإ تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف كانه ناك اذإ ام ةفرعمل 

نأ نيبت ةساردلا تالاجم نم لاجم لكل كلذو يملعلا لهؤملا ىلإ ىزعت ) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا 
حألا نيابتلا ليلحت رابتخال ةلباقملا(.Sig)ةيلامتحالا ةميقلا  لاجمل 0.032يواست يدا   قبطني ام "  

0.05αةلالدلا ىوتسم نم لقأ يهو " رشابملا كريدم ىلع قورف دجوت هنأ جاتنتسا نكمي كلذبو =  
ىلإ ىزعت ) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملاب نيلماعلا تاباجإ تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ 

  .لاجملا اذهل يملعلا لهؤملا
ةيلامتحالا ةميقلا نأ نيبت دقف ىرخألا ةساردلا تالاجم ىلإ ةبسنلاب امأ  (Sig.)  نم ربكأ

0.05αةلالدلا ىوتسم  نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت ال هنأ جاتنتسا نكمي كلذبو =  
كلتل كلذو يمل علا لهؤملا ىلإ ىزعت) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملاب نيلماعلا تاباجإ تاطسوتم 

   .تالاجملا كلتل رثؤم ريغ يملعلا لهؤملا ريغتم نأ يأ. تالاجملا
تالهؤم نم نيلهؤم لك يطسوتم ةنراقمل  Bonferroniينوريفنوب رابتخا مادختسا مت   

  ". رشابملا كريدم ىلع قبطني ام" لاجمل كلذو ةساردلا 
  

لهؤم لك يطسوتم نيب قرفلا حضوي)43(لودج  ردلا تالهؤم نم  ةميقلاو نيلماعلل ةسا  
ةلباقملا(.Sig)ةيلامتحالا   .  

  

لاجمل يملعلا لهؤملا بسح نيلماعلا تاباجإ تاطسوتم ةنراقم:43مقر لودج     
  "رشابملا كريدم ىلع قبطني ام " 

   لـهؤملا   لاـجملا
  طـسوتملا
  يباـسحلا

  نيطسوتملا نيب قرفلا
  ةيلامتحالا ةميقلا

(Sig.)   

  كريدم ىلع قبطني ام  8.13  لقأف طسوتم مولبد
 2.39  5.74  ريتسجام

0.046    *  

  0.05ةلالد ىوتسم دنع ًايئاصحإ لاد نيطسوتملا نيب قرفلا * 
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ىلع قبطني ام "لاجمل ةبسنلاب هنأ نيبت ) 43(ل ودج يف ةحضوملا رابتخالا جئاتن لالخ نمو
ط سوتم مولبد"ةلمح نم ن يلماعلا يطسوتم نيب قرفلل ةيلامتحالا ةميقلا نأ نيبت" رشابملا كريدم
ةلالدلا ىوتسم نم لقأ يهو 0.046يواست " ريتسجام"و " لقأف نأو0.05  امهيطسوتم نيب قرفلا    

ةلمح حلاصل قرفلاو امهيطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت هنإف  كلذبو 2.39يواسي   ،
ربكأ تناك " رشابملا كريدم ىلع قبطني ام"لاجم ىلع ةقفاوملا نأ ينعي اذهو " لقأف طسوتم مولبد"

نأ ىلإ كلذ ةثحابلا وزعتو  "لقأف طسوتم مولبد"ةلمح ىدل  مولبدلا "ةلمح نم ةساردلا ةنيع دارفأ  
تامولعملا نم ديزملا ىلإ نوجاتحي دقوةيملعلا ةربخلا  مهصقنت ام ًابلاغ "لقأف طسوتملا تاردقلا  وأ 
اذهل ةينفلا تاراهملا وأ ربخلايوذ مهئاردم نأ نوري   معدلالك و ةيرورضلا تامولعملامهل نومدقي ة  

ريوطت ىلع مهعجشي امم ةراشتسالاو لحلا وأمهراكفأ  معدلا اذه لثم نأ روعشلا ىلإ دوقي اذهو  لو 
  .ةيعادبإلا لولحلاو راكفألا نم ديزملا حرطل مهزفحيفوس 

 
تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت -4 ةزغب يمي لقإلا بتكملاب نيلماعلا تاباجإ 

فظوملا اهب لمعي يتلا ةرئادلاىلإ ىزعت) اورنوألا(  . 

 ,One Way Analysis of Variance)يداحألا نيابتلا ليلحت رابتخا مادختسا مت 

ANOVA) نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف كانه ناك اذإ ام ةفرعمل ةلقتسملا تانيعلا ةلاح يف  
اهب لمعي يتلا ةرئادلا ىلإ ىزعت ) اورنوألا(ة زغب يميلقإلا بتكملاب نيلماعلا تاباجإتاطسوتم 

ةحضوملا جئاتنلا ىلع ل وـصحلا مت. ةـساردلا تالاـجم نم لاـجم لـكل كـلذو فـظوملا
  ).44(لودج يف 

  

  فظوملا اهب لمعي يتلا ةرئادلا ريغتمل نيابتلا ليلحت رابتخا :44مقر لودج 
  لاـجملا Fرابتخا 

 (.Sig) رابتخالا ةميق

 *003. 2.678  يطارقوتألا ةدايقلا طمن

 630. 810.  يطارقميدلا ةدايقلا طمن

 158. 1.441  رحلا ةدايقلا طمن

 263. 1.242  عادبإلا ينبتو عيجشت يف ةلاكولا ةسايس

 210. 1.333  رشابملا كريدم ىلع قبطني ام

 146. 1.471  ةقالطلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 318. 1.161  ليلحتلا ىلع ةردقلا: ًايصخش كيلع قبطني ام
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 631. 809.  تالكشملل ةيساسحلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 374. 1.087  فولأملا نع جورخلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 767. 669.  ةلاكولا يف نيلماعلل ةبسانملا ةيعادبإلا ةئيبلا 

 070. 1.730  نيلماعلا ىدل عادبإلا تاقوعم  

ةلالد ىوتسم دنع ًايئاصحإ ةلاد تاطسوتملا نيب قورفلا*   0.05  
 

  :يلي ام جاتنتسا نكمي) 44(لودج يف ةحضوملا ةقباسلا جئاتنلا نم 
بتكملاب نيلماعلا تاباجإ تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف كانه ناك اذإ ام ةفرعمل 

تالاجم نم لاجم لكل كلذو فظوملا اهب لمعي يتلا ةرئادلا ىلإ ىزعت ) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا 
ليلحت رابتخال ةلباقملا(.Sig)ةيلامتحالا ةميقلا نأ نيبت ةسار دلا يواست يداحألا نيابتلا     0.003  

ةلالدلا ىوتسم نم لقأ يهو " يطارقوتألا ةدايقلا طمن" لاجمل   0.05α تنتسا نكمي كلذبو= هنأ جا ـ 
ةزغب يميلقإلا بتكملاب ني لماعلا تاباجإ تاـطسوتم نيب ةيئاصحإ ةـلالد تاذ قورف دجوت
  .لاجملا اذهل فظوملا اـهب لمعي يتلا ةرئادلا ىلإ ىزعت) اورنوألا(

نم ربكأ  (.Sig)ةيلامتحالا ةميقلا نأ نيبت دقف ىرخألا ةساردلا تالاجم ىلإ ةبسنلاب امأ 
0.05αةلالدلا ىوتسم  الد تاذ قورف دجوت ال هنأ جاتنتسا نكمي كلذبو= نيب ةيئاصحإ ةل  

ل ـمعي يتلا ةرـئادلا ىلإ ىزـعت) اورنوألا(ةزغب يميلق إلا بتكملاب نيلماعلا تاباجإ تاطسوتم
ريغ فظوملا ا ـهب لـمعي يتلا ةرـئادلا رـيغتم نأ يأ. تالاـجملا كلتل كلذوفظوملا ا ـهب
  .تالاجملا كلتل رثؤم

نراقمل Bonferroni ينورـيفنوب راـبتخا مادـختسا مت ئاودلا تاطسوتمةـ  يتلا ر ـ 
  ."يطارقوتألا ةدايقلا طمن"لاجم ل كلذو اهب نوفظوملا لـمعي

  

فظوملا اهب لمعي يتلا ةرئادلا بسح نيلماعلا تاباجإ تاطسوتم ةنراقم:45مقر لودج     
لاـجملا ةرــئادلا         ةيلامتحالا ةميقلا  نيطسوتملا نيب قرفلا  يباسحلا طـسوتملا         

(Sig.)  
  يطارقوتوألا ةدايقلا طمن  6.05  ةـيعامتجالاتا ـمدخلا
  *      0.015 1.99  4.06  يميلقإلا بتكملا ريدم بتكم

  0.05ةلالد ىوتسم دنع ًايئاصحإ لاد نيطسوتملا نيب قرفلا * 
  

ةدايقلا طمن "لاجمل ةبسنلاب هنأ نيبت ) 45(لودج يف ةحضوملا را بتخالا جئاتن لالخ نمو
يترئاد يف نيلماعلا يطسوتم نيب قرفلل ةيلامتحالا ةميقلا نأ" يطارقوتألا   " ةيعامتجإلا تامدخلا" 
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ةلالدلا ىوتسم نم لقأ يهو 0.015يواست" يميلقإلا بتكملا ريدم بتكم"و نيب قرفلا نأو 0.05   
يئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت هنإف  كلذبو1.99يواسي امهيطسوتم  قرفلاو  امهيطسوتم نيب ة ـ، 

يطارقوت ألا ةدايقلا طمن"لا ـجم ىلع ةـقفاوملا نأ ينعي اذهو " ةيعامتجإلا تامدخلاةرئاد "حلاصل 
ةلئاسملا لوبق ىلإ كلذ ةثحابلا وزعتو   "ةيعامتجإلا تامدخلا "ةرئاد يفظوم ىدل ربكأ تناك " 

ىلع ةرئادلا هذه يف تامدخلا ريفوت دمتعي ثيح ،اهل ططخملا جئاتنلا قيقحتب قلعتي اميف ةبساحملاو 
  .نيئجاللا عم رشابم لكشب نولمعي نيذلا كئلوأ ًاصوصخو نيفظوملا
  

تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت         -5 ةزـغب يـميلقإلا بـتكملاب نيلماـعلا تاباجإ      
 .لمعلا يف ةربخلا ىلإ ىزعت) اورنوألا(

 ,One Way Analysis of Variance)يداحألا نيابتلا ليلحت رابتخا مادختسا مت 

ANOVA)يف نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف كانه ناك اذإ ام ةفرعمل ةلقتسملا تانيعلا ةلاح    
لكل كلذو لمعلا يف ةربخلا ىلإ ىزعت) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملاب نيلماعلا تاباجإ تاطسوتم   

  ).46(لودج يف ةحضوملا جئاتنلا ىلع ل وصحلا مت. ةساردلا تالاجم نم لاجم
  

  لمعلا يف ةربخلاريغتمل نيابتلا لي لحت رابتخا :46مقر لودج 
  لاجملا Fرابتخا 

 (.Sig) رابتخالا ةميق

 072. 2.377  يطارقوتألا ةدايقلا طمن

 511. 772.  يطارقميدلا ةدايقلا طمن

 *006. 4.224  رحلا ةدايقلا طمن

 *022. 3.287  عادبإلا ينبتو عيجشت يف ةلاكولا ةسايس

 112. 2.023  رشابملا كريدم ىلع قبطني ام

 *031. 3.031  ةقالطلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 251. 1.377  ليلحتلا ىلع ةردقلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 238. 1.421  تالكشملل ةيساسحلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 990. 039.  فولأملا نع جورخلا: ًايصخش كيلع قبطني ام

 051. 2.640  ةلاكولا يف نيلماعلل ةبسانملا ةيعادبإلا ةئيبلا 

 951. 115.  نيلماعلا ىدل عادبإلا تاقوعم  

  0.05ةلالد ىوتسم دنع ًايئاصحإ ةلاد تاطسوتملا نيب قورفلا * 
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  :يلي ام جاتنتسا نكمي) 46(لودج يف ةحضوملا ةقباسلا جئاتنلا نم 
بتكملاب نيلماعلا تاباجإ تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف كانه ناك اذإ ام ةفرعمل 

نأ نيبت ةساردلا تالاجم نم لاجم لكل كلذو لمعلا يف ةربخلاىلإ ىزعت ) اورنوألا(ةزغب يمي لقإلا  
رابتخال ةلباقملا(.Sig)ةيلامتحالا ةميقلا  يواست يداحألا نيابتلا ليلحت   نم لكل 031.، 022. ،006.   

عادبإلا ينبتو عيجشت يف ةلاكولاةسايس "،" رحلا ةدايقلا طمن" ، "ةقالطلا: ًايصخشكيلع قبطني ام "و "  
0.05αةلالدلا ىوتسم نم لقأ يهو ،بيترتلا ىلع  تاذ قورف دجوت هنأ جاتنتسا نكمي كلذبو =  

ةربخلا ىلإ ىزعت ) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملاب نيلماعلا تاباجإ تاطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد 
تالاجملا هذهللمعلا يف   .  

نم ربكأ  (.Sig)ةيلامتحالا ةميقلا نأ نيبت دقف ىرخألا ةساردلا تال اجم ىلإ ةبسنلاب امأ
0.05αةلالدلا ىوتسم  نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت ال هنأ جاتنتسا نكمي كلذبو =  

كلتل كلذو لمعلا يف ةربخلاىلإ ىزعت ) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملاب نيلماعلا تاباجإ تاطسوتم   
  .تالاجملا كلتل رثؤم ريغلمعلا يف ةربخلا ريغتم نأ يأ . تالاجملا

نراقمل Bonferroniينوريفنوب را ـبتخا مادـختسا مت يف ةربخلا ريغتم تا ـطسوتم ةـ 
سايس،" رحلا ةدايقلا طمن " ن م تالاجمل كلذو لمعلا لاجم  " عادبإلا ينبتو عيجشت يف ة ـلاكولا ةـ 
  "ةقالطل ا: ًايصخش كيلع قبطني ام" و

  

ةـميقلاو نيلماـعلل لمعلا لاجم يف ةربخلا ريغتم تاطسوتم نيب قرفلا حضوي             ) 47(لودج  
ةلباقملا(.Sig)ةيلامتحالا     

  

  لمعلا يف ةربخلابسح نيلماعلا تاباجإ تاطسوتم ةنراقم  :47مقر لودج 
  طسوتملا  ةرــبخلا  لاــجملا

  يباسحلا
نيب قرفلا 

  نيطسوتملا
  ةيلامتحالا ةميقلا

(Sig.)  
تاونس5نم لقأ    رحلا ةدايقلا طمن  4.67   

نم لقأ ىلإ تاونس 10نم  ةنس16     3.42  1.25  0.010*  

تاونس5نم لقأ  ينبتو عيجشت يف ةلاكولا ةسايس   3.94  
  *0.011 1.51-  5.45 رثكأف ةنس 16  عادبإلا

تاونس5نم لقأ    ةقالطلا: ًايصخش كيلع قبطني ام  6.06  
  *0.009 1.32-  7.38  رثكأف ةنس 16

  0.05ةلالد ىوتسم دنع ًايئاصحإ لاد نيطسوتملا نيب قرفلا * 
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لاجمل ةبسنلاب هنأ نيبت) 47(لودج يف ةحضوملا رابتخالا جئات ن لالخ نمو ةدايقلا طمن "  
ةربخلا يوذ نيلماعلا يطسوتم نيب قرفلل ةيلامتحالا ةميقلا نأ "رحلا  تاونس5نم لقأ   نم  و   10 

ةنس16ن م لقأ ىلإ تاونس يواست   ةلالدلا ىوتسم نم لقأ يهو 0.01  نيب قرفلا نأو 0.05   
كلذبو 1.25يواسي امهيطسوتم  قرفلاو امهيطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تا ذ قورف دجوت هنإف، 

تاونس5نم لقأ ةربخلا يوذ نيفظوملا حلاصل  لاجم ىلع ةقفاوملا نأ ينعي اذهو   ةدايقلا طمن "  
تاونس5نم لقأ ةربخلا يوذ نيفظو ملا ىدل ربكأ تناك" رحلا  ءاردملا نأ كلذ ةثحابلا رربت  . 

يف ةربخ مهبسكي ا مم مهسفنأ ىلع دامتعالاب مهل ةصرفلا ةحاتإ قيرط نع مهيفظومةدعاسم اوديري 
ربع ةيلوؤسملا لمحت ىراصق لذب ىلع مهدعاسي كلذكو جئاتنلا مييقتو ةبئاصلا تارارقلا رادصإ   ،

   .مهب ريدملا ةقث نسح تابثإلمهدهج 
 

عادبإلا ينبتو عيجشت يف ةلاكولا ةسايس" لاجمل ةبسنلاب هنأ كلذك نيبتو  ةيلامتحالا ةميقلا نأ "  
تاونس5نم لقأ ةربخلا يوذ نيلماعلا يطسوتم نيب قرفلل  يواست رثكأف ةنس 16 و   يهو 0.011   

يواسي امهيطسوتم نيب قرفلا نأو 0.05ةلالدلا ىوتسم نم لقأ  كلذبو 1.51-  قورف دجوت هنإف ، 
ينعي اذهو رثكأف ةنس 16ةربخلا يوذ نيفظوملا حلاصل قرفلاو امهيطسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تا ذ  

يوذ نيفظوملا ىدل ربكأ تناك " عادبإلا ينبتو عيجشت يف ةلاكولا ةسايس " لاجم ىلع ةقفاوملا نأ 
أو حضوأ ةيؤر مهكالتمإىلإ كلذ ةثحابلا وزعتو .رثكأف ةنس 16ةربخلا  ةعساولا مهتربخ مكحب قمع  

  ثوغلا ةلاكو يف مهلمع لاجم يف
نيلماعلا يطسوتم نيب قرفلل ةيلامتحالا ةميقلا نأ " ةقالطلا " لاجمل ةبسنلاب ه نأ كلذك نيبتو

تاونس5نم لقأ ةربخلا يوذ  يواست رثكأف ةنس 16 و   ةلالدلا ىوتسم نم لقأ يهو 0.009   0.05 
ذ قورف دجوت هنإف  كلذبو1.32-يواسي امهيطسوتم نيب قرفلا نأو  نيب ةيئاصحإ ةلالد تا ، 

لاجم ىلع ةقفاوملا نأ ينعي اذهو رثكأف ةنس 16ةربخلا يوذ نيفظوملا حلاصل قرفلاو امهيطسوتم   
نأ ىلإ ةجيتنلا هذه ةثحابلا رربت  .رثكأف ةنس 16ةربخلا يوذ نيفظوملا ىدل ربكأ تناك " ةقالطلا " 
نومكحي ىلعألا تاربخلا باحصأ ىلع ةردقلاو راوحلاو شاقنلل ةيفاكلا تاراهملا مهكالتما ىلع  

يتلا ةعفترملا مهتاربخ عقاو نم ةردابملا حور راهظإو راكفألاو تاحرتقملا حرطو نيرخآلا عانقإ 
  .مـهسفنأ مهسايق ىلع ءانب نومكحي مهف يلاتلابو تاردقلا هذه نولكتمي مهلعجت
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  تايصوتلاو جئاتنلا: عباسلالصفلا 

  
  
ةساردلاجئاتن: ًالوأ    
  
  تايصوتلا: ًايناث
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  عباسلا لصفلا
  تايصوتلاو جئاتنلا

  
ةساردلاجئاتن: ًالوأ  :  

  :ةيلاتلا جئاتنلا ىلإ لصوتلا مت ةساردلا لالخ نم  
ةقالع كانه نأ دجو ثيح يطارقميدلا طمنلا وه ثوغلا ةلاكو ىدل دئاسلا يدايقلا طمنلا نأ  .1

لالخ نم نيلماعلل ةيعادبإلا ةئي بلا ةئيهتو يطارقميدلا يدايقلا طمنلا نيبةفيع ضةبجوم ةيطابترا 
، اردملا نيب ةكراشملا حور رفوت يف راسفتسالاب مهل حامسلابكلذو اورنوألا يف نيفظوملاو ء  
ةكراشملا كلذ ينعي ال نكل  ،اهتيمنتو لمعلا بيلاسأ نيسحت ىلع نيفظوملا عيجشتو ،لمعلا رومأ

تاجرد فلتخت ثيح مهلامعأ زاجنإ يف هيفظوم هب بغري يذلا بولسألا عابتا يف ةلماكلا 
ةيئاهنلا ةطلسلاب ريدملا ظفتحي نأ دبال لاوحألا عيمج يف هنأ الإ رخآ ىلإ فقوم نم ةكراشملا 

 .ةمظنملا ةمظنأو تاءارجإ عم قفاوتي امبو بولطملا لمعلا ءادأ ةيفيك يف

ة ـنيع نأ ثـيح سوـملم ل       ـكشب ةلاكولا ل  ـخاد يط ارقوـتألا يدا ـيقلا طمنلا عا  ـبتا مدع  .2
عاـبتا نم مغرلا ىلع      ةرـيبك ة ـبسنب مهئاردم ىدل يطارقوت   ألا طمنلل دوجو ىرت ال ةساردلا       ،

عـبتملا فارشإلا قاطنو لمع     لاةعيب  ط ىلإ كلذ يف ببسلا دوعيو رئاودلا ضعب ىدل طمنلا اذه          
رئاودلا هذهلخاد  . 

باـيغ  و  ،ةـسوملمو ةحـضاو ةروصب عادبإلا ينبتو ع         يجشت ةسايسل ثوغلا ةلاكو ينبت مدع      .3
ةـمظنألاو دعاوقلاب كسمتلاو ماـظنلا ىلع ةظفاحملا ةجيتن         ةـمظنملا لبق نم معدلاو ةدناسملا    

لالخ نمف  .  يعادبإلا لمعلا ةسرامم نود لوـحت يتلا تاـقوعملا دحأ نم ربتع         ي اذهوةدئاسلا  
ىلع نيفظوملا عيجشت متي ال هنأ        ظحول جئاتنلا  مهتايوتسـم   فالتخاـب ةدـيدجلا راـكفألا ميدقت         

نولمعي نيذلا صاخألا ن    م ةدـناسملا رفاوت ةرورضب يضتقي يعادبإلا لمعلا ن        أ امبو ،ةيرادإلا
  .ةحورطملا ةيعادبإلا لولحلا وأ راكفألل نيلماعلا ةمواقم ىلإ يدؤيس الإوم، هفارشإ تحت

نيذلا عادبإلل نيديؤملا نم ىتح وأ ةيعاد       بإلا تاحرتقملا مييقتل ةلوؤسم ةهج وأ ماظن دوجو مدع         .4
  .مههيجوتو نيعدبملا عيجشتب نوموقي

لولحلاو راكفألا حرط ىلع نيلماعلا دارفألا عيجشتل ةمئالملا ةيونعملا وأ ةيداملا ةآفاكملا بايغ  .5
  .ةمظنملا هجاوت وأ مههجاوت يتلا تالكشملل ةيعادبإلا
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أ يأ مهرظن ةهجو نم     عادبإلا تاقيعم لنوري ال نيلماعلا نأب ةساردلا تدجو        .6 ىـلع يبلـس رث      
مهتاحرتقم ضفر نم فوخلا وأ لشفلا      نوربتعي مهنأ ثيح  عادبإلا ىلع مهتردق   ةلصاومل ًاعفاد  ،   

،            لل دهجلا   مـهئارآ يف ةقثلاو ةيلالقتسالاب مهروعشل دوعيو ،مهتاعادبإو مهفادهأ قيقحت ىلإ لوصو
دـحأ اـهنوربتعي لب لشفلا نم عون اهنأ ى          لع ةيبلسلا مهدوهج جئاتن ىلإ نورظني ال مهنأ ثيح        

  . ةديدج ةلواحم لك يف سوردلا هذه نم ةداـفتسالا لالخ نم مهتاحاجن
تارـيغتملل   ىزـعت ني  لماـعلا تاـباجإ تاطسوتم نيب ةيئاصحإ      ةلالد تاذ قورف دوجو مدع       .7

سنجلا( ةيلاتلا ةيصخشلا ةربخلارمعلا،    ، (.  
 ،يملعلا لهؤملا ىلإ ىزعت نيلماعلا تاباجإ تا      طسوتم ن ـيب ة ـيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت     .8

  .فـظوملا اـهب لـمعي يتلا ةرـئادلا ىلإو
  
   :تايصوتلا: ايناث

  :يتآلاب ةثحابلا يصوت ةقباسلا جئاتنلا ىلع ءانب  
  

ةسايسعابتإلالخ نم يطارقميدلا يدايقلا طمنلا ىطخ ىلع ريسلا زيزعت  .1 اللا أدبم ىنبتت  ةيزكرم  
ميدقتو،نيلماعلل ةبسانملا ةيعادبإلا ةئيبلا ريفوت نامضلت، ايحالصلا يف ضيوفتلاو احلا  تاج  
يطارقميدلا طمنلا ىلإ ىرخألا ةيدايقلا طامنألا ريوطت يف ةدعاسمللةيبيردتلا  . 

قورفلا مهفت ىلع ةرداق نوكت ثيحب ،ايلعلا تارادإلا يف ةيدايقلاو ةيميظنتلا تاراهملا ريوطت  .2
، ريوطت عم يعادبإلا ريكفتلاو بهاوملا يف ةيدرفلا نيلماعلا نيب اهميعدتو اهفاشتكا بيلاسأ  

  .ةمظنملا يف نيلماعلا نيب ةربخلا باستكاو ومنلا صرف عيسوتو
لاعف يباقر ماظن دوجو ةرورض عم ،ةيونعملاو ةيداملا زفاوحلل لماكتم ماظن رفاوت بوجو .3  

ةمظنملا نيبو اهيف نيل ماعلاو ةمظنملا نم ًالك فادهأ نيب نزاوت قيقحت ىلإ لوصولل يباجيإو
  .اهيف تأشن يتلا ةئيبلاو

فلتخم يف نيعدبملل ةيداملا زفاوحلا ميدقتل اهدصرو ةمزاللا ةيداملا تاناكمإلا ريفوت ىلع لمعلا .4  
يفو ،هينبتو عادبإلا معد يف ماهسإك ةيعادبإلا راكفألا بيرجتو مهعقاومو ةيرادإلا مهتايوتسم  ،
  .ةمظنملا يف نيلماعلا سفانتل ًالاجم عادبإلا لعج

ةكراشم ةد ـناسمو مـيعدتلال ـخ نم نيلماعلا ىدل عادـبإلا ىوـتسم عفرةرورض  .5
ةلاحلا قلخو ةيعادبإلا مهتاردق ةيمنت فدهب مهلامعأب ةقلعتملا تارارقلا ذاختا يف نيفظوملا 

 .دوجوملا ريوطتو ةيعادبإلا
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، هاو مهراكفأ يف نيلثامتم ريغ صاخشأ نمفلأتت قرف ليكشت يغبني  .6 مهرامعأو مهتامامت
تاعامج وأ قرف نيوكتةطساوبلمعلا زاجنإ بلطتت يتلا تالاجملا يف ًاصوصخ   . 

رصانع يف نيلماعلا تاراهم ةيمنت لالـخ نم كلذو عادـبإلاب مامتهإلا ةرورض .7 عادبإلا  
تالكشملل ةيساسحلاو ليلحتلا ىلع ةردقلاو ،ةرطاخملاو ،ةنورملاو ،ةقالطلا لاجم يف ةصاخو 

 .فولأملا نع جورخلاو

ىلع ددشأينكل ،عادبإلاب ىنعت ةببيردت تارود دقعل ةردابمب ثوغلا ةلاكو مايق نم مغرلا ىلع .8   
نيلماعلل ةيعادبإلا تاردقلا ةيمنت بيلاسأب ةقلعتملا ةيبيردتلا تارودلا يف ءاردملا كارشإ ةرورض 

توةرادإ ةيفيكب ةصاخ ةيبيردت تاقلح دقع ةيمهأ عم، مهعم لماعتلا ةيفيكو ةيعادبإلا تاردقلا ةيمن  
 .ءاوس دح ىلع نيلماعلل

لهاجت مد ـعو ،ةـيناسنإلا تاقالعلا نيب نزاوـت ققحي ثيحب ،يجاتنإ خانم قلخ ىلع لمعلا .9
 .لمعلا لاجم يف ةيعادبإلا ريياعملا نم ليلقتلا وأ

ع يجشت ىلع لمعلاو ،ًادمع ةيراكتبإلاو ةيعادبإلا تاهاجتالا ةيمنتل بيلاسأ ينبت ةرورض .10
رايتخاو ،فيظوتلا تا ـيلمع يف ًاـصوصخ ططخمو حضاو لكشببيلاسألا كلت قيبطتو 

  .ةيرادإلا راودألا
  
  ةيلبقتسم تاسارد

ةمزاللا تانيسحتلا لاخدإل كلذو ةمظنملا لخاد يميظنتلا خانمل ا لوح تاساردب مايقلا .1
  .ةنكمملا تاعادبإلا رامثتسالو يميظنتلا ريوطتلا ءارجإل

يدرفلا يعادبإلا كولسلاو ةدايقلا بولسأ نيب ةقالعلا لاجم يف تاسارد لا نم ديزم ءارجإ .2
 .ةدايقلل يكولسلا لخدملا فيظوت لالخ نم

ىلع هدومج ىدمو يميظنتلا لكيهلا ةنورم ىدمب ةقلعتملا ميظنتلا يف ةيلكيهلا تاريغتملا رثأ  .3
صاخلاو ماعلا نيعاطقلا تاسسؤم يف كلذونيلماعلل يدرفلا يعادبإلا كولسلا  . 

 .يفيظولا ءادألاب هتقالعو يرادإلا عادبإلا نيب ةقالعلا ةسارد .4

  .هريوطت بيلاسأو عادبإلا عقاو ةسارد .5

  .نيلماعلا ىدل يعادبإلا كولسلا يف لمعلا طوغض رداصم رثأةسارد  .6
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  ةساردلا قحالم
  
  
  

  .ةيئاهنلا اهتروص يف ةنابتسالا)   1(مقر قحلم 

  .ةنابتسالا ميكحت ةنجلءاضعأ ءامسأب ةمئاق )   2(مقر قحلم 
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  )1(مقر قحلم 
 

  ميحرلا نمحرلا هللا مسب
  
 
 

  ةميركلا تخألا/ ميركلا خألا 
  هتاكربو هتمحرو مكيلع مالسلا ،،

  
يف لامعألا ةرادإ يف ريتسجاملا ةجرد تابلطتم لامكتسال ةساردلا تاودأ ىدحإ يه كيدي نيب يتلا ةنابتسالا 

  :ناون عب ةيمالسإلا ةعماجلا
 

 نيلماعلل ةبسانملا ةيعادبإلا ةئيبلا ةئيهت ىلع) اورنوألا(ةزغب يميلقإلا بتكملا ءاردمل يدايقلا طمنلا رثأ 
  

ضعب اهئاطعإ مكيلع ىنمتأ امك ،ةيعوضوملاو ةقدلا يخوت ةينمتم ةقفرملا ةنابتسالا ةئبعتب مركتلا ىجري 
نودتس يتلا تامولعملا نأب ًاملع .  ةساردلا هذه جئاتن اهيلع دمتعت ةيمهأ نم مكتباجإل امل كلذو مكمامتها

  .يملعلا ثحبلا ضارغأل الإ مدختست نلو ،ةمات ةيرسب لماعتس
  

  مكتباجتسا نسحو مكنواعتل ًاركش
  
  

  ةثحابلا                                 
  ميحرلا دبع انيل             
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 ةماع تانايب: لوألا مسقلا
  .مكب ةصاخلا ةيفيظولاو ةيصخشلا تاريغتملا ةفرعموه ءزجلا اذه نم ضرغلا 

  )كل بسانملا عبرملا مامأ) X(ةمالع عضو ءاجرلا (
  

      : ةيرمعلا ةئفلا . 1
نم لقأ ¨ ةنس30    نم لقأ ىلإ 30نم     40                    ¨ 

نم ¨ نم لقأ ىلإ 40    ةنس50  رثكأف ةنس                             50    ¨           
  

          :سنجلا. 2
ركذ¨ ىثنأ                                              ¨ 

  

          :يملعلا لهؤملا. 3
لقأف طسوتم مولبد¨  ¨اهلداعي ام وأ سويرولاكب                               

يلاع مولبد¨             ¨ريتسجام                                                  
هاروتكد¨      

  

 :اهب لمعت يتلا ةرئادلا. 4

ميلعتلا¨ ةحصلا¨    ئراوطلا جمانرب¨      ¨ةيعامتجإلا تامدخلا            

ةرادإلا¨ ةيلاملا¨    لمع صرف قلخ جمانرب¨      ¨ةيتحتلا ةينبلاو ةسدنهلا          

تاديروتلا¨ ةئيبلا ةحص¨    كملا ريدم بتكم¨        ¨   ةريغصلا ضورقلا جمانرب يميلقإلا بت   
  

     : ةلاكولا يف ةمدخلا تاونس ددع.  5
نم لقأ ¨ تاونس5    نم لقأ ىلإ تاونس 5نم    تاونس           10   ¨ 

نم ¨ نم لقأ ىلإ تاونس 10    ةنس16  رثكأف ةنس                    16    ¨                  
  

اهيلع تلصح يتلاةيبيردتلا تارودلا ددع.  6  :كلمع لاجم يف  

تارود3 – 1 ¨ تارود6 – 4    ¨   رثكأف تارود                 7    ¨  
  

  :كفارشإ تحت نولمعي نيذلا نيفظوملا ددع. 7
دجوـي ال¨ نيفظوم                                 5نم لقأ       ¨ 

نم ¨ نم لقأ ىلإ 5    نيفظوم10  نم لقأ ىلإ 10نم      وم15                                    ¨        ًافظ              
رثكأف ًافظوم15    ¨   

  

        ةيفيظولا ةجردلا. 8

¨   12 - 14 ¨    15 - 17   18 - 20                    ¨   
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 ةدئاسلا ةيدايقلا طامنألا: يناثلا مسقلا
نوـكتيو ةـمظنملا يف ءاردـملا ىدـل دـئاسلا يدايقل ا طـمنلا عوـن ىلع فرـعتلا ىلإ مـسقلا اذـه فدهي

مقرلاو ،ةدشب قفاوم 10مقرلا لثمي ثيح ) 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1(تاجرد رشع نم ساـيقملا   1 
  .ةرقفلل كتيؤر عم بسانتي هنأب نيرعشت/رعشت يذلا مقرلا عضو ءاجرلا.  ًاقلطم قفاوم ريغ
  
  يطارقوتألا ةدايقلا طمن/ لوألا روحملا  ) أ

ذاختا ةفيظوب طمنلا اذه يف دئاقلا درفنيو ،هدي يف تايحالصلاو تاطلسلا لك زيكرت ةلواحمب يطارقوتألا دئاقلا زيمتي 
  .كلذ يف مهتراشتسا ىتح وأ هيسوؤرم نم ةكراشم نود ططخلاو تاسايسلا عضوو تارارقلا
  

  10 -  1ةقفاوملا ةجرد   ةرقفلا  مقرلا
1  ءارآلا لدابت ريدملاربتع ي     تقولل ةعيضم 
    تاميلعتلا قفو لمعلا ريسي نأ ىلع ريدملا صرحي  2
    نيفظوملا نع يمسرلا ثدحتملا نوكي نأ ىلع ريدملاصرحي   3
    هذيفنت ةيفيكو هلمع نكمي اذام هسفنب ريدملا ررقي  4
نيفظوملافورظ ةاعارم نود مزحب بايغلا تايلمع ريدملاعباتي   5      
يسريدملا عباتي  6 ينيتورلا لمعلا ريس ىلع صرحيوةمظنألل ًاقفو لمعلا ر       
    لمعلا ةيدأت اهب متييتلا ةقيرطلا يف ريدم لامكحتي   7
    نيفظوملاعيمج نم كلذ بلطيو لمعلا ذيفنت ىلع ةدشب ريدم لا صرحي  8
هيدلنيفظوملل ءاطخألا عيمجل لجسب ظفتحي  9      
معلا ءادأ ءانثأنيفظوملاىلع رشابملا فارشإلاب موقي   10     ل 
    هيدل نيفظوملا سيساحأو رعاشمب متهي ال  11
    ذيفنتلا لبق ءيش نع راسفتسالاب نيفظوملل حمسي ال  12
    نيفظوملا تاجاح نع رظنلا ضغب هفادهأ قيقحتب متهي  13
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  يطارقميدلا ةدايقلا طمن/ يناثلا روحملا)  ب
قوميدلا دئاقلاف ،تاطلسلا ضيوفتو ةكراشملا أدبم ىلع موقت ةيلمع يف مهكرشيو ةعامجلا دارفأ عم لعافتي يطار     

هذيفنت ىلع نولمعيو هب نوكسمتيف مهرارق رارقلا نأب ميظنتلا دارفأ رعشي بولسألا اذه يفو ،تارارقلا ذاختا 
  هب يوضعلا مهطابترال ميلسلا ذيفنتلا

 10 – 1ةقفاوملا ةجرد  ةرقفلا #

لمعلا طيطخت يف نيسوؤرملا ريدملا كرش 1 ي  
  نيسوؤرملا نيب دوهجلا قيسنتب متهي 2
نم مهلباقي ام لح يف مهتاردق ىلع دامتعإلل نيسوؤرملل ةصرفلا يطعي  3

 لمعلا يف تالكشم

 

  تالكشملا لح دنع هيسوؤرم رظن تاهجو رابتعإلاب ذخأي 4
لوأب ًالوأ لمعلا ريس تاءارجإ ىلع نيسوؤرملا علط 5 ي  
نيسحت ىلإ يدؤت يتلا مهتاهاجتاو مهت ابغرو نيسوؤرملا لويم ىلع فرعتي 6

 ةيجاتنإلا ىوتسم

 

ةيفيظولا مهتاراهم ةيمنتو لمعلا بيلاسأ نيسحت ىلع نيسوؤرملا عجش  7 ي
 اهريوطتو

 

  لاعف لكشب ةيفيظولا نيسوؤرملا تاجايتحا ريفوتل ىعسي 8
تايونعمل ةداجلا ةاعارملا عم لمعلا يف عادبإلا ةرورض ىلع دكؤ  9 ي

 نيسوؤرملا

 

  لبقتسملل ةحضاو ةيؤر كلتمي 10
  بولطملا نم رثكأ دهج لذب وحن نيسوؤرملا ىدل ةيعفادلا ريثي 11
  زيفحتلل بولسأك ةبيطلا ةملكلاو حيدملاب متهي 12
  ةروطتم بيلاسأب تالكشملا لح ىلع عجشي  13
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 ةهجوملا ريغ وأ رحلا ةدايقلا طمن / ثلاثلا روحملا) ج
اذه موقي نع هيسوؤرمل دئاقلا لزانتي اهيفو ،ءاشي ام لعفيل ةلماكلا ةيرحلا درفلا ءاطعإ ىلع ةدايقلا نم طمنلا      
  مهيف رثؤي الو نيسوؤرملا ىلع ةطلس ةيأ سرامي ال ،راشتسملا مكح يف دئاقلا حبصيو ،تارارقلا ذاختا ةطلس

  
  10 -  1ةقفاوملا ةجرد   ةرقفلا  مقرلا

1  فظوملك درفني خشلا هيأرب      لمعلا فقاوم ةهجاوم يف يص 
مهتابغرو بسانتت يتلالامعألا ضعبرايتخا ةيرح  نيفظومللكرتي   2      
مهلامعأ زاجنإ يفنيفظوملااهب مزتلي يتلا بيلاسألا ىلع قفاوي   3      
اونيفظوملالويم ىلع فرعتلاب ثارتكالا مدع   4     مهتاهاجت 
    تارارقلا ذاختا بنجتي  5
فقاوملا ةهجاومل ةيصخشلا مهئارآب درفتلل هيفظومضعبل ةصرف يطعي   6  

  ةفلتخملا
  

ةباقر نود مهيلإ ةلكوملا ماهملا ذيفنت ىفنيفظوملل ةيرحلا حيتي  7      
    ًايباجيإ نيلماعلا كولس يفرثؤي ال   8
    لمعلا زاجنإ يف اهمدقت ىدم ددحت نأب ةعومجملل حمسي  9
ا ديعاوملاب مازتلالا مدعب ةصرفلانيفظومللحيتي   10     لمعلل ةيمسرل 
      حضاو لكشب لمعلا يف فظوم لك تايحالصو ماهم ددحي ال  11
    نيفظوملا حلاصمو بلاطم قيقحت ىلع لمعي ال  12
    )ةبعصلا فقاوملا(تامزألا ةهجاوم يف نيفظوملا ةدناسم ىلع لمعي ال   13

  
  
  
  
  
  
 
  
 



 

134 
 
 
 

  ةلاكولا يف نيلماعلل ةبسانملا ةيعادبإلا ةئيبلا: ثلاثلا مسقلا
  10 -1ةقفاوملا ةجرد   ةرقفلا  #

  عادبإلا ينبتو عيجشت يف ةلاكولا ةسايس
    نيفظوملا عيجشتو معد ةسايس ةلاكولا ينبتت  1
    نيفظوملا اهب مدقتي يتلا ةيعادبإلا راكفألا بيرجت متي  2
    ًايونعمو ًايدام تالكشملا لحل عدبملاو زيمتملا ريكفتلا وذ نيفظوملا ةئفاكم متي  3
عادبإلا ةيمنتل تارودلا دقعب ةصاخ ةينازيملا نم ةيلام غلابمصيصخت متي  4      
    ةيرادإلا مهتايوتسم نع رظنلا فرصب ةديدجلا راكفألا ميدقت ىلع نيفظوملا عيجشت متي  5
    مهصاصتخا قاطن جراخ نوركفي نيذلا نيفظوملا عيجشت متي  6
    عادبإلل ةيعوضوم سيياقم ةلاكولا ىدل دجوي  7
لمعلا يف رشابملا كريدم ىلع قبطنيو ًابسانم هارت امب صاخ روحملا اذه    
    ةديدج راكفأل لصوتلا فدهب نيفظوملا نيب ةسفانملا ريدملا عيجشت  1
    نيسوؤرملا نيب ةيعادبإ رداوب روهظ يف هرثأ ريدملا ىدل ددجتملا ريكفتلل  2
تاحرتقملا ذيفنت لهسي سامحو ةفرعمو ربصل اهجايتحا ثيح نم عادبإلا ةعيبط ريدملا مهفت 3  

  ةيعادبإلا
  

    ةديدج تاعادبإو راكفأ راهظإ ىلع لمعي راكفألا يف ةنورملاب ريدملا عُّتمَت 4
  ًايصخش كيلع قبطنيو ًابسانم هارت امب صاخ روحملا اذه
  ةقالطلا

    راوحلاو شاقنلا يف ةيفاكلا ةراهملاب عتمتلا    1
لماعتلا ءانثأ نيرخآلا عانقإ ىلع ةردقلاو ةجحلا كالتمإ نم نكمت يتلا ةيفاكلا ةراهملا رفوت   2

  مهعم
  

يف يريدمل ةفلاخم تناك اذإ ىتح تاحرتقملاو راكفألا حرطو يأرلا نعريبعتلا ةيرحب عتمتلا   3
  لمعلا

  

    ريغلا لبق نم تاهيجوت راظتنا نودب ماهملا زاجنإل ةردابملا حور راهظإ ىلع ةردقملاب عتمتلا  4
  ليلحتلا ىلع ةردقلا

    يئاوشع لكشب سيلو ةسوردم سسأل اقفو تارارقلا ذاختا  5
    ةلكشم يأ ةهجاوم دنع راكفألا ميظنتو طيسبت ىلع ةردقلاب عتمتلا  6
    ديدج لمعب فيلكتلا دنع لمعلا يف ءدبلا لبق ةلصفم تامولعمو تاميلعت ىلع لوصحلل ىعسلا   7
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 ةقفاوملا ةجرد  ةرقفلا  #
 1- 10  

  ًايصخش كيلع قبطنيو ًابسانم هارت امب صاخ روحملا اذه
  تالكشملل ةيساسحلا

    لمعلا تالكشم عم لماعتلا يف ةراثإو ةعتمب روعشلا  8
لحب ةفّلَكعيجشت   9  تالكشملام قرف عم لمعلا      

    اهتهجاومل طيطختلاب مايقلاو اهثودح لبق لمعلا تالكشم عقوت ىلع ةردقلا كالتما  10
  فولأملا نع جورخلا

    نيرخآلا لبق نم ةفولأم ريغ ةديدج تالاجم يف ضوخلاو ةبرجتلا ليضفت  11
    اهلحل ةديدج قرط داجيا ةلواحمو ةرمتسمو ةميدق ةلكشمب ريكفتلا ىلع عيجشتلا  12
    ريكفتلا نم دحت يتلا رماوألل عايصنالا مدعو لمعلا يف) نيتورلا(ةباترلا ضفر   13
ةثيدح بيلاسأ راكتباو عادبإ يف دعاست ةيبير دتلا جماربلا نم بستكت يتلا ةفرعملاو تاراهملا  14

  ءادألا ىوتسم عفرتو ةفلتخملا لامعألا ءادأل
  

ةيلاتلا بابسألا دحأل دوعيعادبإلا تاقوعم نأ ىرت كرظن ةهجو نم    
    رذحلاو ددرتلاو ماجحإلا ىلإ يدؤي لشفلا نم فوخلا  1
    عادبإلا ليبس يف ةبقع نيفظوملا رامعأ يف ةريبكلا قراوفلا لكشت  2
    اهداقتناب اوموقي وأ اهوضفري نأ نكمي نيرخآلا نأ دقتعي يتلا راكفألا ًةداع درفلا بنجتي  3
    تارارقلا عنص يف نيلماعلا ةكراشم ةيمهأب ءاردملا لبق نم ةقثلاو ناميإلا فعض  4
    ةيصخش بابسأل عادبإلا يف ةبغرلا مدع دوعي   5
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  )2(مقر قحلم 

  ةنابتسالا ميكحت ةنجل ءاضعأ ءامسأب ةمئاق
  

  يفيظولا ىمسملا  مسإلا  مقرلا

ريوطتلاو طيطختلا ديمع /كراشم ذاتسأ  ارفلا دجام. د.أ  1 ةيمالسإلا ةعماجلا -     

ةيمالسإلا ةعماجلا–ايلعلا تاساردلا فرشم   روشاع فسوي. د.أ  2    

ةيمالسإلا ةعماجلا–دعاسم ذاتسأ   سورلا وبأ يماس. د  3    

ةيمالسإلا ةعماجلا –رمتسملا ميلعتلا ديمع   يفاص ريمس. د  4    

ةيمالسإلا ةعماجلا–دعاسم ذاتسأ   تاكرب ذفان. د  5    
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  عـجارملا ةـمئاق
ةيبرعلاعجارملا: ًالوأ  :  
بتكلا-أ    

ةرهاقلا"ةلماعلا ىوقلا ةرادإ "،ناميلس ،سوماج وبأ −  ، : ،  1992ةيعماجلا ةفرعملا راد

سفنلا ملع لداع ،لوشألا −  1999ناسح ميركلا دبع دمحم ةعبطم ، : ةرهاقلا ،يعامتجإلا، 

نامع ،ىلوألا ةعبطلا ، عادبإلايحتف ،ناورج −  ،: ،  2002عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد

، : تارامإلا ،ىلوألا ةعبطلا ،عادبالا قوفتلاو ةبهوملا ،يحتف ،ناورج − يعماجلا باتكلا راد
1998  

− ، د ةعجارمو بيرعتتربور ،نوراب ،دلاريج ،جربنيرج ينويسب ، . د و يعافر ،يعافر.  
ضايرلاتامظنملا يف كولسلا ةرادإ ،ليعامسا   2004، رشنلل خيرملا راد: ، 

امعألا ةرادإنيمأ ، نسح − ةعابطلل ءابق راد : ةرهاقلا ،نيرشعلاو يداحلا نرقلا تايدحتو ل، 
 ،  2001عيزوتلاو رشنلاو

، مو تايرظنو تايساسأ: ةدايقلا ،رهام ،نسح  −  2004يدنكلا راد ،ىلوألا ةعبطلا ،ميهاف

ضايرلاعادبإلاب ةرادإلا ،ميلس ،ةينسحلا − ةماعلا ةرادإلا ،ةيدوعسلا تالاصتالا ةكرش : ، 
 ،  2002بيردتلل

نامع3ط ،ةثيدح تاهاجتاو يوبرتلا فارشإلاو ةرادإلا ،نيرخآو حادر ،بيطخلا − راد : ، 
 ،   1996ناقرفلا

ةيرادإلا ةدايقلا ،ليعامسا،سيمخ −   1986بتكلا ملاع ، ةرهاقلا ، ةنراقم ةيرظن ةسارد ، :  
، ايلعلا ةرادإلل يموقلا دهعلا: ةرهاقلا ،اهطامنأو اهموهفم ةيرادإلا ةدايقلا ،ديس ،هللا ريخ −

1986 
نامع ،ىلوألا ةعبطلا ،لامعألا تامظنم تايرظن ،ةميمأناهدلا −  ، : ،  1992يدفصلا ةعبطم

، : نامع ،مولعلا سيردت يف يعادبإلا ريكفتلاو عادبإلا ةيمنت: شياع ،نوتيز −  1987فلؤملا

نامعىلوألا ةعبطلا ،لامعألا تامظنم ةرادإو ةدايرلا ،لالب ،ةنراكسلا − رشنلل ةريسملا راد : ، 
 ،   2008عيزوتلاو

−  ، ةرهاقلا ،ىلوألا ةعبطلا"هتيمنت ،هتاقيبطت ،هسسأ: ينادجولا ءاكذلا"ديسلا ،ينودامسلا راد : ، 
 ،   2007ركفلا

، :ةرادإلا ،ميهاربإ وكرام ،ونينو ،نانبل ،يماشلا − دبرإ ،ىلوألا ةعبطلا ،ةيساسألا ئدابملا
، : نامع  2001رشنلل يموقلا زكرملا
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،: ةثيدحلا ةرادإلا ،ىفطصم ،شيواش − ،  فئاظو ،ميهافم ، إىلوألا ةعبطلا ،تاقيبطتو دبر
، : نامع   1993عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ناقرفلا راد

ضايرلاىلوألا ةعبطلا ،قيبطتلاو ةيرظنلانيب يعادبإلا ريكفتل ا ،هللا دبع ،يفاصلا − يدان : ، 
 ،   1997يبدألا نازاج

قشمد ،ىلوألا ةعبطلا ،راكتبإلاو عادبإلا ةرادإ ،دعرنرصلا −  ، : ،  2001اضرلا راد

زيمتملا ءادألاو ةيراكتبالا ةدايقلا،ةليهس ،سابع − ، يرادإلا عادبإلا ةيمنتل ةيبيردت ةقيقح: 
نامعىلوألا ةعبطلا  2003عيزوتلاو رشنلل لئاو راد ، : ، 

يرادإلا ةدايقلاميظعلا دبع ،ديمحلا دبع − ، ةنراقم ةسارد رارقلا عـنص يف اـهرودو ةـ، 
خيرات نودبةيبرعلا ةضهنلا راد ،ةرهاقلا  ، 

، سمش نيع ةبتكم: ةرهاقلا ،تامدخلاو جاتنإلا يف ةيناسنإلا تاقالعلا ،يلع ،باهولا دبع −
1994 

نامع ،ىلوألا ةعبطلا ،ةيرادإلا ةيلمعلا يف اهرودو ةدايقلاديز ،يوبع − نورشان ةيادبلا راد : ، 
 ،  2007نوعزومو

ةديرج : نامع ،ةرصاعملا تامظنملا يف) يميظنتلا(يرادإلا كولسلا ،يطعملا دبع ،فاسع  −
 ،   1993يأرلا

−  ، ةرادإلايندميقالع ، ةد، ج9ط ،ةيرادإلا تارارقلاو ف ـئاظولل ةـيليلحت ةـسارد: ، 
 2000، ةدج راد  ةبتكم

لادومحم ،نايمعلا − نامعةثلاثلا ةعبطلا ،لامعألا تامظنم يف يميظنتلا كولس،  لئاو راد : ، 
 2005، رشنلل

عبطلاةيرادإلا ةدايقلا ،فاون ،ناعنك −  1980، مولعلا راد: ضايرلا ،ىلوألا ة، 

  1995، عيزوتلاو رشنلاو ةفاقثلا راد ةبتكم: نامع ،ةيرادإلا ةدايقلا ،فاون ،ناعنك −

كولسلا ةرادإ دمحا ،ىفطصم − ، ةرهاقلا  ،ةرصاعم ةيؤر يميظنتلا،  فلؤملا رشانلا  ،2000 

محأىفطصم − يدملاد،  ، ةدايقلا يف ءاكذلا نوكي فيك: يكذلا رـ،  فلؤملا رشانلا ،ةرهاقلا  ،
2007 

نيساي دمحأ زكرم :نامع ،عدبم زاجنإو طبضنم كولس: يميظنتلا ءالولا ،نميأ ،يناعملا −
 1996ي ، نفلا

، : يميظنتلا كولسلا ،لماك ،يبرغملا − ميظنتلا يف ةعامجلاو درفلا كولس سسأو ميهافم
 ،   1995، رشنلاو ركفلا راد: نامع ،ةيناثلا ةعبطلاةرهاقلا
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ضايرلا،ىلوألا ةعبطلا، فئاظولاو سسألا: ةماعلا ةرادإل، انورخآو ،دوعس ،رمنلا − عباطم :  
 1997، ةيراجتلا قدزرفلا

، مشاه − يكز ، : تيوكلا ،ةرادإلا يف ةيكولسلا بناوجلا،   1980تاعوبطملا ةلاكو

لعلا ةرادإلايكز ،مشاه − تيوكلاةيناثلا ةعبطلا ،ةيم،   1979، تاعوبطملا ةلاكو: ، 

−  ، ، "تالكشملا لحل يعادبإلا لخدملا"نمحرلا دبع ،ناجيه ضايرلا ،ىلوألا ةعبطلا  ،1999 
 

  : تاـيرودـلا -ب
−  ، عادبإلا ةرادإ"راتسلا دبع ،ميهاربإ ةكبش ةلجم "ةملوعلا رصع يف لوهجملا ءادنلا..    ،

ص ص 2005، 5ددعلا ،ةيبرعلا ةيسفنلا مولعلا   ،26-31 

−  ، ةسارد : يدرفلا يعادبإلا كولسلاو ةدايقلا بولسأ نيب ةقالعلا"فيان ناطلس ،هيات وبأ
إلا مولعلا تاسارد"ىرـبكلا ةيعانصلا تاكرشلا يف نييندرألا نيريدملل ةيناديم  ، ، ةيراد

ددعلا 30دلجملا   ،2 ،2003 

لمعلا يف عادبإلاو ءالولل ءارد ـملا كاردإ سايق ،ماـصع ،ناـعيبرلا ،ةـمطاف ،ةفيلخ لآ −
، دلجم ،تيوكلا قوقحلا ةلجم ،تيوكلا ةلود يف يموكحلا ددعلا 7  ص ص 1،   ،29-53 ،

2000  
−  ، ةكرش يف نيلماع لا ىدل يعادبإلا كولسلا يف لمعلا طوغض رداصم رثأ"رماس ،ةشباشبلا

دلجم ،ةيرادإلا مولعلا "ةيبرعلا ساتوبلا ددعلا 32،  ص ص2005، 2،   ،328-352 

سابع ةمعنريضخ − تامظنم يف ةيرابتخا ةسارد ،ءاردملل ةيدايقلا تامسلا سايق ،نورخآو ،   
، 16:دلجملا ةرادإلل ةيبرعلا ةلجملا ،ةيعانص لوألا ددعلا  ،1994 

−  ، إلاكولسلاو عادـبإلا"ةميمأ ،ناهدلا ، "ةمظنملا يف نيلماعلا ىدل يعادب  نيدفارلا ةيمنت  ،
ددع 11دلجم  ص ص 1989، 26،   ،11-84  

نريرـهزلا − بإلاةدـ،  ، 30دلجملا ،ركفلا ملاع ،ةيطارقوريبلا ل ـظ يف يرادإلا عادـ، 
 2002، 3ددعلا 

 )تنرتنإلا نم(  56ددعلا ، أبنلا ةلجم ،لضاف ،رافصلا  −

−  ، ةلجم "تارارقلا ذاختا ةيلمعب اهتقالعو يعادبإلا ريكفتلا تاراهم"ظفاحلا دبع ،حاتفلا دبع  ،
ددعلا 17ةنسلا ،طقسم ،يرادإلا   ،60 ،1995 

، إلا ةلجم ،ةرصاعملا تامظنملا يف يرادإلا عادبإلا تاموقم ،يطعملا دبع ،فاسع − يراد
ةنسلا ةماعلا ةرادإلا دهعم: طقسم ددعلا 17،    ،62 ، 1995 
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ةيبرعلا ةيلحملا ةرادإلا لاجم يفعادبإلا ،ميهاربإ  ،يجاوعلا − ةرادإلا ،قيبطتلاو ميهافملا :  
، : نامع ،يبرعلا نطولا يف يرادإلا حالصإلاو ةماعلا ةيرادإلا مولعلل ةيبرعلا ةمظنملا

1986  
−  ، ةزهجألاب يرادإلا ريوطتلا يفظوم دنع عادبإلل ةيميظنتلا تاقوعملا "ديعس ،يناطحقلا

دلجملا ،دوعس كلملا ةعماج ةلجم "ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيموكحلا مولعلا 14،   ،
 2002، 2ة يرادإلا

−  ، ةيرصملا ةلجملا "ةيراكتبإلا ةئيبلل ةيميظنتلا صئاصخلا رفاوت ىدم"ةماسأ ،ىفطصم  ،
ددعلا 14دلجملا ،ةروصن ملا ،ةيراجتلا تاساردلل  ،3 ،1990 

 
  :ريتسجاملا تاسارد -ج

−  ، تاظفاحمب ةيوناثلا سرادملا تاريدمو يريدم ىدل دئاسلا ةدايقلا طمن "ديعس ،برح وبأ
، "نيملعملا رظن ةهجو نم ةطلسلا ضيوفتب هتقالعو ةزغ ةزغ ،نيطسلف ،ريتسجام ةلاسر  ،

 ،   2002رهزألا ةعماج

ىلع اهتاساكعناو ةزغ ةظفاحمب ةينيطسلفلا تاعماجلا يف ةيدايقلا طامنألا"، ةيافك ،ةديع وبأ −  
م ةلاسر"نيلماعلا ءادأ ليعفت ، : نيطسلف ،ريتسجا،    2006رهزألا ةعماج ،ةزغ

−  ، ةيندرألا ةماعلاتاسسؤملا عاطق يف نيلماعلا ىدل يرادإلا عادبإلا"دومحم ،سراف وبأ  " ،
، ريتسجام ةلاسر ةيندرألا ةعماجلا  ،1990  

يميظنتلا مازتلإلاب ةدايقلا طامنأو ةيصخشلا تاريغتملا ضعب ةقالع ليلحت "، ةيماس ،ادن وبأ −
ةزغ عاطق يف ةينيطسلفلا تارازولا ىلع ةيناديم ةسارد-ةيميظنتلا ةلادعلاب روعشلاو  " ،

 ،   2007ةيمالسإلا ةعماجلا ،ةزغ ،ريتسجام ةلاسر

−  ، يف ةينيطسلفلا ةيموكحلا تامظنملا يف ءاردملا ىدل دئاسلا يدايقلا طمنلا "نزام ،بيطخلا
مالسإلا ةعماجلا ،ةزغ ،نيطسلف ،ريتسجام ةلاسر"ةزغ تاظفاحم  ، ،   2004ةي

−  ، ةينمألا ةزهجألا ىلع ةيقيبطت ةسارد يفيظولا ءادألاب هتقالعو يرادإلا عادبإلا "متاح ،اضر
ضايرلا ، ريتسجام ةلاسر"ةدجب يلودلا زيزعلا دبع كلملا راطمب ةيبرعلا فيان ةيميداكأ :  ، 

 ،    2003ةينمألا مولعلل

يرادالاعادبالا ىوتسمب ةيدايقلا طامنألا ةقالع"، لداع ،ءاحقشلا −  ىلع ةيحسم ةسارد"  

لاسر) ضايرلاب تازاوجلل ةماعلا ةيريدملا يف نيلماعلا ، ةيبرعلا فيان ةعماج يف ريتسجام ة، 
 .2003، ضايرلا
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−  ، امك نيطسلف كينكيتلوبو ليلخلا ةعماج ةسائر ىدل دئاسلا يدايقلا طمنلا "ءاجر ،يليسعلا
، "يفيظولا مهاضرب كلذ ةقالعو سيردتلا ةئيه ءاضعأ هاري ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر  ،
، : سدقلا  1999سدقلا ةعماج

يغ ريتسجام ةلاسر ،نيسوؤرملل يرادإلا عادبإلاب يدايقلا كولسلا ةقالع ،ةداغ ،يرقنعلا  −
، : ضايرلا ،ةروشنم  2001دوعس كلملا ةعماج

−  ، : ةصاخلا نمألا تاوق زاهج يف هريوطت بيلاسأو يرادإلا عادبإلا عقاو“هللا دبع ،داوعلا
ريتسجام ةلاسر ”ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب" ةصاخلا نمألا تاوق"طابض رظن ةهجو نم   ، 

 ،  2005ضايرلا ،ةينمألا مولعلل ةيبرعلا فيان ةعماج يف

−  ، اهتقالعو رهزألا ةعماجب ةيبرتلا ةيلك ةبلط ىدل ةدئاسلا ميقلا طامنأ "تفأر ،يضوعلا
ةزغ ،ريتسجام ةلاسر"مهيدل ةيدايقلا طامنألاب   ، ، رهزألا ةعماج  ، 2005  

−  ، ةمهاسملا ةيعانصلا تاكرشلل يرادإلا عادبإلا ىلع يدايقلا طمنلا رثأ "دومحم ،ضايفلا
ريتسجام ةلاسر"ةيرادإلا ةكبشلا ةيرظن مادختسا: ةيندرألا ةماعلا  ، ، ةيندرألا ةعماجلا  ،1995  

نيلماعلا ىدل يفيظولا ءاضرلاب اهتقالعو نيريدملل ةيدايقلا طامنألا“، ردب ،عورزملا − ةسارد    
ضايرلا ، ةروشنم ريتسجام ةلاسر”ضايرلا ةنيدم يف ةيقيبطت ةيبرعلا فيان ةيميداكأ :  ، 

   1996ةينمألا مولعلل ، 
−  ، ةرازو يف ءاردملا ىدل راكتبإلاو يجيتارتسإلا ريكفتلا نيب ةقالعلا ةسارد "ىرشب ،عفان

نيطسلف ،ريتسجام ةلاسر"ةزغ عاطق يف ةحصلا لا ،ةزغ،   ، ،   2006ةيمالسإلا ةعماج
  
  :ةيزيلجنإلا ةغللاب عجارملا: ًايناث
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