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العالقة بني العدالة التٍظيىية وسموك املواطٍة التٍظيىية لدى " 
 "املشرفات الرتبويات مبديٍة تبوك 

 زهور مسران  مرزوق العويف أ/            التواب عبد اجمليد شرف عبدد/أ

 ومخص البحح : 
) يمٛزٜ ٝدد١لإل ردئ ٥ٝدد١إللل  دد ال ي   يدد١ل يمٓع١ُٝٝلأ يهظددـل ددٔل ي بقدد١ل دد للللل5بشددحٖدد فل يأ

) رٜجد  لإل يهٝ سد١لإلل يدئٚلل يئٜ ؿد١ٝلإل يشدًٛىللللللل   السًٛنٝ تل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝأٚل يمؿ  ١ًٝ(
ٚدددٛالؾددئٚملد تلا يدد١للإللٚ سبـدد  ٟلإللٚ ددٞل يـددُ (ليدد ٣ل ملظددئؾ تل يد ٜٛدد تل لَ ٜٓدد١ل بددٛىلللل

.لصبمُعل ي   س١ل  ز٣لملمػ ٟل ملؤٌٖل ي ًُدٞلٚلسدٓٛ تل شبد ٠لللللأؾئ اإسؼ ١ٝ٥ل  ل سمذ   تل
.لصبمُددعل  سددمب ١ْلندد ا ٠لزبُددعل يبٝ ْدد ت سددمم َ ل ملٓٗرل يٛػددؿٞإللٚلَددٓٗرلٚأاٚ تل يبشددح5

ل.لْمدد ٥رل يبشددح5(لؾددئاً 021ٚ يبدد يؼل دد اِٖل)ل ملظددئؾ تل يد ٜٛدد تل دداا  ٠ل يم ًددِٝل مبددٛىل يبشددح5
 ي   ي١ل يمٓعُٝٝد١لللأ   ا(ل  ل10إل1 ٓ لَشم٣ٛلا ي١ل)لإسؼ ١ٝ٥ٚدٛال بق١لطئا١ٜلد تلا ي١ل

سؼد ١ٝ٥ل ٓد لَشدم٣ٛلا يد١لللللإ  ّلٚدٛالؾئٚملد تلا ي١لإلٚأ   السًٛنٝ تل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝل
ُلللللأ(ل دد ل دب ٖدد تلل10إل1أقددٌلَددٔل)ل ٝدد١ل  ددز٣للؾددئ الصبمُددعل ي   سدد١لدبدد ٙلضبددٛ ل ي   يدد١ل يمٓعٝ

إللملمػ ٟل ملؤٌٖل ي ًُٞلٚ شب ٠.لٚدبد ٙلضبدٛ لسدًٛىل ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١ل  دز٣لملدمػ ل شبد ٠لللللللل
ؾدئ الصبمُدعلللألسمذ   ت(ل  ل 10إل1سؼ ١ٝ٥ل ٓ لَشم٣ٛلا ي١لأقٌلَٔل)إٚدٛالؾئٚملد تلا ي١ل

ٞللللل يؼد  لللل ي   س١لدب ٙلضبٛ ل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝل) يئٚلل يئٜ ؿد١ٝ(ل  دز٣لملدمػ ل ملؤٖدٌل ي ًُد
ل ملؤٌٖلا  س تل ًٝ .لٟؾئ الصبمُعل ي   س١لدٚأ
  يد ٜٛ ت ملظئؾ تلل– يمٓع١ُٝٝل ملٛ ط١ٓلسًٛىلل– ملؿم س5١ٝل ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝليهًُ تل 

Relationship between Organizational Justice and Organizational 

Citizenship Behaviors of Female Educational Supervisors in Tabuk City.

Dr. Ashraf Abdel Tawwab Abdul,      Ms.Zohour Samran Marzouk 

Abstract: 
Objectives of the Study:Revealing the relationship between the 

dimensions of organizational justice and the dimensions of organizational 
citizenship behaviors of female educational supervisors in Tabuk city. 
Investigating the presence of any statistically significant differences that can 
be attributed to the two variables of scientific qualifications and expertise 
among the responses of the study population members. Approach of the 
study: The Analytical Descriptive Approach. Community of the Study: All 
supervisors from the Administration of Education in Tabuk. Results of the 
study: There is a statistically significant direct relationship at a significance 
level of 0.05 between the dimensions of organizational justice and the 
dimensions of organizational citizenship behaviors. The study showed that 
there were no statistically significant differences at a significance level of 
less than 0.05 between the attitudes of the individuals of the study 
populations towards organizational justice that can be attributed to either of 
the two variables; scientific qualification and expertise, or towards 
organizational citizenship behavior attributable to the expertise variable. 
The study revealed statistically significant differences at a significance level 
of less than 0.05 between the attitudes of the individuals of the study 
populations towards organizational citizenship behavior (Sportsmanship) 
attributable to the scientific qualification variable. The result came in favor 
of members who had postgraduate qualification. 
Keywords : Organizational Justice- Organizational Citizenship Behaviors- 
Educational Supervisors 
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 البحح وكدوة : 
ٚغ ٜمٗدد ل يشدد ٞلإيلذبكٝددللللٚثٝكددً ل ددئ بال را  ٠ل  يشددًٛىل رْشدد ْٞل   ب طدد ًلل
ٟلل للللللللللللللللٚ يددديٟلٜ ددد ل يئنٝدددز٠ل ءس سددد١ٝلللإلل يمُٝدددزل ل ءا ٤لَدددٔلعدددبٍل ي ٓؼدددئل يبظدددئ

ظبدددد زلإيددددي ل شدددد ٢ل ملٓعُدددد تلإيلذبكٝدددلل يهؿدددد ٠٤لٚ يؿ  ًٝدددد١ل للل لأٟلَٓعُددد١إلل
للللللللللللٜٚ ددد ل ي ٓؼدددئل يبظدددئٟلإلَجدددٌليًُدددٛ  ال ملم سددد١ء  سدددمجُ  ل ٖددد  ؾٗ لَدددٔلعدددبٍلأ

 يمكدد ّللإيَدٔلأٖدِلٖديٙل ملددٛ  الؾٗدٛلسجدٌل أضل ملد ٍل يؿهددئٟل يديٟلٜكدٛال ملٓعُد١لللللللللل
لللللللللللل ٕل  سددمجُ  ل ددل(ل(Tremblay, et al ,2000لا  سدد١ل٘أن  ددإللٖٚددي لَدد للٚ  زاٖدد  

ٞللٜ ل ي ٓؼدددئل يبظدددئٟلل   ٖمُددد ّلإللٚؤاٟلإيل يؿ  يٝددد١ٜدددٚل طدددٞل يشدددبلل يمٓ ؾشددد
ل%.ل22%لٚلل01ؤاٟلإيل زاٜ ال ي عٌل ٓشبل د ٚلل  لٜ  ي ٓؼئل يبظئٟل

ٞللل للللللللللللللللؾ سدددمجُ  لط قددد تل ي ٓؼدددئل يبظدددئٟلٜ ددد لَدددٔلأٖدددِلأسدددب  ل يمكددد ّل يؼدددٓ  
ؾٗدٞل لذبكدلللللٚ ييتلسكك ل ؿٛملٚ ؿحل لطدم٢ل اد  تل يؼدٓ  ١ٝإللللل ل يٝ   ٕإل

لؾكئلاٍٚل ي   ل لٖي ل اد ٍإللأدل   ل يٝ   ٕلَٔلإل اٖ ل يطبٝ ١ٝإلديول شببلَٛ 
من لسكك لديول يمك ّلٚ يٓذ لل ؿـٌل سمجُ  لَٛ  اٖد ل يبظدئ١ٜلٚ يديتلتٝدزتلللللإ

ل(.211252 زب ٝ إل ا ك ٕل ي ٌُلٚ رعبؾلؾٝ٘لٚ يٛ ٤لٚ  ْمُ ٤ليًُٓع١ُ)

 يبظدئ١ٜلٚ ًد٢لقدد  ٠لللٕلنؿد ٠٤ل ملٓعُد١ل  مُد ل ًدد٢لنؿد ٠٤لَٛ  اٖد للللللاٚ ًٝد٘لؾدلل
 ملٓع١ُل ًد٢ل دٛؾ ل يمشؿٝدزلٚ يد  ِليمًدول ملدٛ  الٚطد ٛ ِٖل  يئؿد لءا ٤ل ملٗد ّلللللللللل

ؾدئ ال ًدد٢للءَدٔلعدبٍلعًددلل ٦ٝد١ل ُدٌلَٓ سدب١ل شد   ل للللللل ملطًٛ د١لَدِٓٗلل ؿ  ًٝد١إلللل
لأٖ  فل ملٓع١ُ.للإيٖ  ؾِٗل  رؿ ؾ١لأطب علس د  ِٗلٚذبكٝللإ

سددد ل ملمطًبددد تللأل ملٓعُددد١لٜ مددد للٚ طبٝدددلل ي   يددد١ل يمٓعُٝٝددد١لٚ سبٝ اٜددد١ل للل
ػب  ٝد١ليد ٣لللإ ءس س١ٝليمظهٌٝلل ١٦ٝل ٌُلَٓ سدب١لٚ  زٜدزلسدًٛنٝ تلٚ دب ٖد تللللل

ممد لٜدؤاٟلإيلزٜد ا٠لثكدمِٗل لإا  ٠ل ملٓعُد١لٚزٜد ا٠لقٓد  مِٗل  سبؼدٍٛلللللللللل ملٛظؿ إل
ٜٚٛيدد للإل ي دد ًَ لَٚدد ٣ل يمددز َِٗلمٓعُددمِٗل  ًدد٢لسكددٛقِٗلٖٚددي ل دد ٚ ٙلٜددؤثئل

أٚل يدد ٚ ل رؿدد  لنمكدد ِٜل ي ددٕٛللإللشددًٛىل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١ ليدد ِٜٗلَدد لٜ ددئف
للللللللللللللل ُددد ٍل  ٜددد ٠للأٚأا ٤للإلٚدبٓدددبل ملظددد نٌلؾٝٗددد لليًُدددٛظؿ لٚ ملدددئ د  ليًُٓعُددد١إلل

للللللللللللللثبمددد ل ي  ٜددد لأٚيكددد للإلٚلطددده٣ٛلٚ دددٔل ؿددد لٚطٝدددبلعددد طئلأ ل ملٓعُددد١لإٚل ددديَئل
  لإا  ىل ي  ًَ ليً   ي١ل يمٓع١ُٝٝللَٔل ي   س تلٚدٛال بق١ل   ب طلإػب  ١ٝ

ل(لإل5034ل2102رؿ ؾ١ٝلَٚٔلٖديٙل ي   سد تلا  سد١ل)َ ُدئٟلإللللل ٚ  لقٝ َِٗل  ءاٚ  ل
ٚ ييتلأن تلإٔلإا  ىل ي  ًَ ليػٝ  ل ي   يد١لسدٛ ٤ل ل ٛزٜدعللللل(ل5110ل2111)ز ٜ لإل

لللللللللللللللمِٗ بدد ٤ل ي ُددٌلأٚل لذب ٜدد ل ءدددٛ لٚ مله ؾددتتلأٚل ل يم دد َبتلٜكًددٌلَددٔل غبددللللللللأ
ؿددد ؾ١ٝإللٚقددد لٜمٛقؿدددٕٛل دددٔل يكٝددد ّل ددد ٟلسدددًٛىلإػبددد  ٞلأٚل طدددٛ ٞللللإاٚ  لأا ٤لأ ل

لملٓعُمِٗلأٚليزَب٥ِٗ.

سدددًٛىل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١ليسدددًٛىلؾدددئاٟل لٜددد عٌلؿدددُٔل ملمطًبددد تللللٜ ددد ٚ
ٚ لٜدئ بال ظدهٌلَب طدئلأٚل بدٞل دٓعِل مله ؾدتتلللللللل ملؿئٚؿ١ل ل يٛػـل يٛظٝؿٞإل

يمٓعُٝٝدددد١ليل ٜٚددددؤاٟل لصبًُدددد٘لإيلزٜدددد ا٠ل يؿ  ًٝدددد١للل ملٓعُدددد١إل مل ُددددٍٛل ٗدددد ل ل
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ثدد  ٙل  ػب  ٝدد١للأػددبحلسددًٛىل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١لللللللآٚ شددببلإلل(5222ل2101) دد ٟٚإل
ٚزٜدد ا٠لؾ  يٝمٗددد للأا ٥ٗددد لذبشدد لل  ُددٌل ًددد٢للَطًددبل يهددج لَدددٔل ملٓعُدد تلٚ يددديتلللل

يً ددد ًَ لٚنؿ ٤ ٗددد لٚ كًٝدددٌلَشدددم٣ٛل يمشدددئ ل يدددٛظٝؿٞلٚ ؾدددعل يدددئٚلل مل ٜٓٛددد١للللل
ل.(ل511ل2112) ي  َئٟإل

لسش ضل ي  ًَ ل  ي   ي١ل ردئ ١ٝ٥ليد٘ل يد ٚ للإ(لإٔل5022ل2102 ٛل  ١ٜإلأٜٚؤن )
نُدد لإٔلَؿٗددّٛل ملٛ طٓدد١لللإلل ءندد ل ل يمدد ث ل ًدد٢لسددًٛىل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١لللللل

ل يشددًٛنٝ تل ملؤدٜدد١ٚدبٓددبللسددٗ َ تل رػب  ٝدد١ليً دد ًَ مؼددٌلل  ر يمٓعُٝٝدد١لٜ
سكٛملزَدب٤ل ي ُدٌإللؾـدًبل دٔلأػدش  ل ملؼد  لللللللل لٚ مذ ٚزل ٢ًلل يـئم ييتل ً

ٔل ٖٚددٛلسدًٛىللسـدد  ٟللإلل(Markoczys & Xin ,2004:28 ل ملٓعُد١ل.ل)للل آلعدئٜ
 ٛال ٢ًل ملٓع١ُل ظهٌل  ّإللَجٌل ي ٌُل يمطدٛ ٞإلللَٜ للٓٗ كللَٓ ؾعلنج ٠لَؼب
.لٜٔ آلعدددئَٚشددد   ٠للن رٜجددد   ل ملٓعُددد١إللل ي ددد ًَ ؽل ءؾدددئ الؽبدددَددد للٓٗددد َٚ

(Dipaola & Hoy,2003:428لل)ل

إد لنددد ٕلسدددًٛىل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١ل لغ ٜددد١ل ءُٖٝددد١ليًُٓعُددد تل ه ؾددد١للللللللٚ
للللللللللللللللللٕل ملؤسشددددد تل يم ًُٝٝددددد١لٚإا   تل يم ًدددددِٝل ًددددد٢لٚدددددد٘ل شبؼدددددٛؾإللاؾدددددلأطددددده   إل

لللللللللللللحب دددد٘لَ سددد١لأنجدددئلَدددٔلغ ٖددد لإيل  ٖمُددد ّللللَٚٓٗددد لإا   تل رطدددئ فل يد دددٟٛلل
ل.لًَُٛسً لٗي ل يشًٛىلٚ ي ٌُل ٢ًلل ُٓٝم٘لٚ طٜٛئٙلٚد ً٘لٚ ق ً  

  البححوشكمة : 
لَِلٚ يظ ٛ لٖٚٛلَؿم لل يمك ّل  دمُ  ٞء  ل يم ًِٝلٖٛل ملشمكبٌليه ؾ١ل ٜ

ٕل يم ًدِٝللأٚ يك   ٠ل يئ٥ٝش١ليمًبٝد١ل سمٝ دد تل امُدعلإللنُد لللللٚأس ضل يئؾ ١ٖٝل
ٚ را  ٠ل يم ًُٝٝدد١ل ً ددبلإللٚغ ٜ  ٗدد لٚأٖدد  ؾٗ ٜكدد ّلػددٛ ٠ليجك ؾدد١ل ي ٚيدد١لٚؾهئٖدد للل

 ل ي ًُٝدد١ل يم ًُٝٝدد١لٜٚمٛقددـلظبدد لل شبطددالٚ ددئ َرلْعدد ّللللللللٚسٜٝٛددً لٖ َددً لاٚ ً 
ظبدد زلأٚل كدد ّلإؾددٛ  ٤لندٌللل يم ًدِٝلأٚلؾظددًٗ ل ًد٢لَدد ٣لؾ  ًٝدد١ل را  ٠ل يم ًُٝٝد١إلللل

ل(ل540ل2101إا  ٠ل  ١ًُٝٝلدٝ ٠ل.) يػ َ ٟلٚآعئٕٚلإل

 ٢ًلَشم٣ٛل حمل ؾع تلٖٞل ملمٛيد١ل مٓؿٝديللل  ملًُه١ل ًِٝلَٚه  بل يد ١ٝلٚ يم
 يشٝ سدد تل يد ٜٛدد١لٚٚؿددعل شبطددال يمٓؿٝيٜدد١لٚ ي ُددٌل ًدد٢ل ُٓٝدد١ل ملددٛ  ال مل اٜدد١للل

ا    ٗ لٚ ٓعُٝ  ٗ لصبُٛ ١لنب ٠لَٔل يك ا٠لٚ ملظئؾ لإٚ يبظئ١ٜ.ؾٗٞل ـِل ل
 يدد ٚ ل يمهدد ًَٞللللطدد  لإٜم دد ْٚٛ لؾُٝدد ل ٝددِٓٗل للللإٔلٜٞٚٓبػددلل يد ددٜٛ لٚ را  ٜدد إلل

ددٌلذبشد لٚ طدٜٛئل ي ًُٝد١لللللأ ييٟلٜشمٗ ؾ٘لٚدٛالَه  بل يد ٝد١لٚ يم ًدِٝلَدٔلللل
ٜكّٛل ٘لٜمِلذب ٜ ٙلَٔلعبٍلٚػدـللل بًٝ لٚيهٌلؾئال ل ملٓع١ُلاٚ ً لإل يم ١ًُٝٝ

 بؼددد لل يٛظٝؿددد١لإلؾ ملظدددئفل يد دددٟٛلَدددجبلٜكدددعل ًددد٢ل   كددد٘ل ددد ٠لأ ُددد ٍلَٓٗددد إلللل
ٚ ٛؿددٝحلأٖدد  فلللإل يؼددشٝش١لءا ٤ل ء ُدد ٍل ملطًٛ دد١لإ طدد اِٖليًطددئملل مل ًُدد لٚ

ٚ دئغٝبِٗللإللٚ  ئٜؿِٗل ٛ دب  ِٗلَٚش٦ٛيٝ  ِٗلٚسؿدزِٖل ًد٢ل ديٍل زبٗد لللللإل ي ٌُ
ٚ ُٓٝدد١ل  دبدد ٙلعبددٛلإلٚذبكٝددلل يم دد ٕٚل ٝددِٓٗلإلل ل ي ُددٌلٚ يمٓشددٝلل دد لدٗددٛاِٖ

ٚ ي ٚ ل يئبٞلؾكدال لٜهؿدٞليمشكٝدلللللإلل(ل5201ل0222 ي ٌُلنؿئٜل.ل)َؼطؿ٢لإل
ٚل يمطدٛ ٞإلل يديٟل لٜمشد اللللأؿد  للر دٌل  د لَدٔل ؿ ٝدٌل يد ٚ ل للللللفل ملٓعُد١إللٖ  أ
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 ٓعددد ّل ءدددٛ لٚ مله ؾددتتإللٚإمنددد لٖددٛلسدددًٛى للللل  يمٛػددٝـل يددٛظٝؿٞلٚغددد لَظددُٛ  للل
ٞ ٌّإللٜك َ٘ل يؿئالملٓعُم٘لأٚليب ضل ٘ل٥دل٘ليًُٓعُد١لٚ ْمُ ل٥دلؾئ اٖ إلل د  ؾعلٚ لأ طٛ 

ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١إللٚسجددٌللليٝٗدد لٚ ؿدد ٙل ٓٗدد إللٜٚطًددلل ًدد٢لٖددي ل يدد ٚ لسددًٛىل للللللإ
ل. ب ٤ل يٛظٝؿ١ل ييتلٜكّٛل ٗ ل ي  ًَٕٛل ل ملٓع١ُأ ءْظط١ل ييتل زٜ ل ٔل

ٕليدي لل لللللللللللل د  ِٝلَجددٌلٖديٙل يشدًٛنٝ تلَدئ بالإيلسدد ل  ٝد ل  يد ٚ ل رطددئ  لللللللؾدا
لللللللللللللللٚ ًٝدددد٘لٜمٛقددددعلَددددٔل ملظددددئفل يد ددددٟٛل يكٝدددد ّل دددد يهج لللللإللأٚل يكٝدددد اٟل ل يم ًددددِٝلل

ؾٗددٛللسًكدد١لٚػددٌل دد لَشددم٣ٛل يممطددٝال لإا  ٠ل يم ًددِٝللللَددٔل ءاٚ  ل رؿدد ؾ١ٝإل
ْد٘ل ٓؼدئلؾ د ٍل ل ي ًُٝد١ل يم ًُٝٝد١لٜ ُدٌلللللللأنُد لللإل مل  سد١ل َٚشم٣ٛل يمٓؿٝديل ل

 يم ًُٝدددٞلمددد لسًهددد٘لَدددٔلعددد ٠لؾٓٝددد١للللل  يد دددٟٛ  ي ُدددٌ  ًددد٢لذبشددد لٚ طدددٜٛئلل
ٖٚٞلع ٠ل نمشبٗ ل ا د  اٙل ملشدبلللللإلَممؼؼ١ل ل مل ا٠ل ي ١ًُٝلٚطئمل   ٜشٗ 

ٚنددييول نمشددبٗ ل مذٛ يدد٘ل ملشددمُئل دد لطبمًددـل ملدد   ضلَٚٛ دٗمدد٘لملممًددـللللل
ل.طب ٘ل ٢ًل يهج لَٔل ءؾه  لٚ يمذ    ل ملٛ قـلٚ

ٖٚدددي ل يشدددًٛىل ملمٛقدددعلَدددٔل ملظدددئفل يد دددٟٛلأٚلَددد لٜ دددئفل شدددًٛىل ملٛ طٓددد١لللللللل
ل  ي ُددٌل رطددئ  لَٚدد ٣ل يمٓعُٝٝدد١لؽبمًددـل دد عمبفل را  ىلٚ يددٛ ٞليًكدد ٥ُ ل

للللللللللللللللللللللاٚ  لإؿدددددد ؾ١ٝلأطدددددد ٛ ِٖل  ي   يدددددد١ل يمٓعُٝٝدددددد١لٚمك  ْدددددد١لَدددددد لٜك َْٛدددددد٘لَددددددٔللل
إيلَٓعُمِٗلَٚ لؼبؼًٕٛل ًٝ٘لَٔل َمٝ ز تلَٚ ٣لْز ٖد١ل يكدٛ ْ لٚ رددئ ٤ تلللل

قٝ َدد١للسدد ٍ يدديتل مبددعل ل ملٓعُدد١لٚسشددٔل مل  ًَدد١ل يدديتلٜمًك ٖدد ل ملظددئفل يد ددٟٛلل
ل ءاٚ  . ٗيٙل

ٚ  مددد ل ي   يددد١ل يمٓعُٝٝددد١لَدددٔلأٖدددِلَهْٛددد تل  ٝهدددٌل  دمُددد  ٞلٚ يٓؿشدددٞللل
إللٚ   م  ٤ل ًٝٗ لَٔلد ْدبل ملٓعُد١للل دمُ  ًٝ ليًُٓع١ُلسٝحل  م لق١ُٝلٚمنطً 

يًكِٝلٚ ي بق تل  دمُ  ١ٝليً  ًَ لإللٚ ًٝد٘لؾدإلغٝد  ل ي   يد١للللللإللٜ م ل  َ ً 
 , Goldman,B .Mتلؿدد  ٠ل  ملٓـدد١ُلل) ي دد ًَ ليشددًٛنٝ لإ بدد عٜد ددبل ًٝدد٘ل

 (ل.105 :2001

ا  ىل ؼٛ ٠لسًب١ٝ) يظ ٛ ل  يعًِلٚ د ّل ملشد ٚ ٠(لللرٕل  عمبٍل لٖي ل ايي لؾ
قدد لٜددٓ هصل ؼددٛ ٠لسددًب١ٝل ًدد٢لَشددم٣ٛلسددًٛىل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل ل ملٓعُدد١لللللللل

(لسٝددددحلأثبمدددد لإٔلسددددًٛىلللMesserandWhite,2006ٖٚددددي لَدددد ل ؤندددد ٙلا  سدددد١ل)للل
مٓعُٝٝددد١لنددد ٕلأ ًددد٢ل ٓددد ل ءؾدددئ ال يدددئٜلطددد ئٚ ل  ي   يددد١لَك  ْددد١للللللل ملٛ طٓددد١ل ي

ؾشًٛنٝ تل ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١ل مد ثئللللإلل  ءؾئ ال يئٜلط ئٚ لمشم٣ٛل   ي١لأقٌ
ل ء ُدددددد ٍ  ددددددضللأا ٤ يئغبدددددد١ل لل رؾدددددئ الٚ ٛيدددددد ليدددددد ٣لإلل  ي   يددددد١ل ل ملٓعُدددددد١ل

ٞللل لللللللللللللللللٖٚدددي لَددد ل ٛػدددً لإللٚ يشدددًٛنٝ تل يددديتلربدددئزل دددٔلْطددد ملربؼؼدددِٗل يدددٛظٝؿ
ل(لٚ ييتل ؤن لإٔل ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝل ملٓمؿـد١ل ً دبلاٚ  ًللل2100لإللا  س١ل)ط٘لإيٝ٘

 لل غبؿددد سلَشددم٣ٛلسدددًٛنٝ تل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝددد١لَٚددٔلثدددِل غبؿددد سلللللٖ َدد ًل
للللللللللللللللللإٔل ي   يد١ل يمٓعُٝٝد١ل ملئ ؿ دد١ل ً دبلاٚ  لٖ َدد للللل نُددللا ٤ل يدٛظٝؿٞليً د ًَ إلللء 

ِلللللل   ؿددددددددددد علَشدددددددددددم٣ٛل ل للللللللللللسدددددددددددًٛنٝ تل ملٛ طٓددددددددددد١ل يمٓعُٝٝددددددددددد١لَٚدددددددددددٔلثددددددددددد
ل.للي ِٜٗل ءا ٤   ؿ علل

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10131
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10131
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10131
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10131
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10131
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10131
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 يم ددددئفل ًدددد٢للطبٝ دددد١ل بقدددد١ل ي   يدددد١لللٖددددي ل يبشددددحلؼبدددد ٍٚٚ ًٝدددد٘لؾشددددٛفل
دل لسهددٔلذبشدد لٚ طددٜٛئل ملؤسشدد تللللإل يمٓعُٝٝدد١ل شددًٛىل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١إلللل

يلسدد لَدد ل لٚؿددعلإيتلقدد ل شددِٗل ل  يكٝدد ّل  ملزٜدد لَددٔل ي   سدد تلٚ يددإ يم ًُٝٝدد١ل
مطًدددبلَٓددد لدبددد ٚزل سبًدددٍٛلللٜؾددد يٛ قعللل سدددد  ٝذٝ تلد ٜددد ٠لٚٚ ؿدددش١لٚؾ  يددد١إللل

سكٝك١ٝلَب١ٝٓل ًد٢لأسدصل ًُٝد١لٚا  سد تلَٛؿدٛ ١ٝللللللليلسًٍٛإ يظه١ًٝلٚ ملؤقم١ل
 أؾـٌ.لَٛ لٖيلإنؿ١ًٝل اعئ دٗ لَٔلٚؿ ٗ ل سب يٞل

لللللللللللللللل  ُٖٝددد١لإددددئ ٤للل رسشددد ض ٕلٚ ٓددد ٤ل ًددد٢لَددد لسدددبللؾًكددد ل ٛيددد ليددد ٣ل يب سجدددللللل
 ٓ ٍٚل ي بق١ل  ل ي   ي١ل يمٓعُٝٝد١لٚسدًٛىل ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١للللللٖي ل يبشحل 

لي ٣ل ملظئؾ تل يد ٜٛ تل لَ ١ٜٓل بٛىل.ل

َدد ل ل يشددؤ ٍل يددئ٥ٝصل يمدد يٞل5لل يبشددحٚ لؿدد٤ٛلديددولسهددٔلػددٝ غ١لَظدده١ًلل
 يمٓعُٝٝدد١ليدد ٣ل ملظددئؾ تلل ي بقدد١ل دد لل ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١لٚلسددًٛىل ملٛ طٓدد١لللل

ل يد ٜٛ تل لَ ١ٜٓل بٛى؟

لٜٚمؿئعلَٔل يشؤ ٍل يئ٥ٝصل ءس١ً٦ل يؿئ ١ٝل يم ي5١ٝ
 يم  ًَٝدد١(لل ردئ ٥ٝدد١إلل  دد ال ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل) يمٛزٜ ٝدد١إلللأَدد ل ي بقدد١ل دد لل 

ل يدددئٚلل يئٜ ؿددد١ٝإللل يهٝ سددد١إلل  ددد السدددًٛنٝ تل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١ل) رٜجددد  إلأٚ
لٚ ٞل يـُ (لي ٣ل ملظئؾ تل يد ٜٛ تل لَ ١ٜٓل بٛىلل؟ يشًٛىل سبـ  ٟإلل

 لسددٍٖٛددٌل ٛددد لؾددئٚملد تلا يدد١لإسؼدد ١ٝ٥ل دد ل سددمذ   تلصبمُددعل ي   سدد١للللللل
لٟأ   ال ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝلٚأ   السدًٛنٝ تل ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١ل  دز٣لملدمػ للللل

  ملؤٌٖلٚ شب ٠ل؟ل

 أهداف البحح : 
ل يم ي5ٜٞش ٢ل يبشحل سب يٞلإيلذبكٝلل ءٖ  فل

 ل ردئ ٥ٝددد١إلل  ددد ال ي   يددد١ل يمٓعُٝٝددد١ل) يمٛزٜ ٝددد١إللأ دددٔل ي بقددد١ل ددد للل يهظدددـ
 يهٝ سدد١لإلل يددئٚللللإل   دد السددًٛنٝ تل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل) رٜجدد للللأ يم  ًَٝدد١(لٚ

للللللللللللللللل يشددددًٛىل سبـدددد  ٟلإللٚ ددددٞل يـددددُ (ليدددد ٣ل ملظددددئؾ تل يد ٜٛدددد تللل يئٜ ؿدددد١ٝإل
ل لَ ١ٜٓل بٛىلل.

 لٛالؾدئٚملد تلا يد١لإسؼد ١ٝ٥ل ل سدمذ   تلصبمُدعل ي   سد١لللللل يم ئفل ٢ًللٚددل
ٚللسدددددٍٛلأ   ددددد الأ  ددددد ال ي   يددددد١ل يمٓعُٝٝددددد١ل) يمٛزٜ ١ٝإل ردئ ١ٝ٥إل يم  ًَٝددددد١(ل

 يشددًٛىلل يهٝ سدد١لإلل يددئٚلل يئٜ ؿدد١ٝإلللإل سددًٛنٝ تل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل) رٜجدد ل
 سبـدد  ٟلإللٚ دددٞل يـدددُ (ليددد ٣ل ملظدددئؾ تل يد ٜٛددد تل لَ ٜٓددد١ل بدددٛىل  دددز٣لل

لٚ شب ٠. ي   سٞلػ ل ملؤٌٖلملم

 أهىية البحح : 
ل5 سب يٞل ل يبشحسهٔل  سمؿ ا٠لَٔل

 يـددد٤ٛل ًددد٢لٚ قدددعلمم  سددد١لسدددًٛىل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١ل لؿددد٤ٛل دددٛؾئللإيكددد ٤ 
ل ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝل لإا  ٠ل يد ١ٝلٚ يم ًِٝل مبٛى.
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 ٚديدددول اؿددد ؾ١لا  سددد١لد ٜددد ٠ل لصبددد ٍلسدددًٛنٝ تل ملٛ طٓددد١للللإثدددئ ٤ل ملهمبددد١ل
  يمٓع١ُٝٝلٜشمؿٝ لَٓٗ ل يب سجٕٛلٚ ملٗمُٕٛل لٖي ل ا ٍ.

 ييتللددل ٢ًلس ل ًِل يب سج ٕلددل للأْٗ ل ءٚيلضبًًٝ لٖي ل يبشح مُجٌلأ١ُٖٝل 
لللللللللللل مٓددددد ٍٚلذب ٜددددد ل ي بقددددد١ل ددددد ل ي   يددددد١ل يمٓعُٝٝددددد١لٚ ملٛ طٓددددد١ل يمٓعُٝٝددددد١للل

 .ي ٣ل ملظئؾ١ل يد ١ٜٛل لإا  ٠لل يد ١ٝلٚ يم ًِٝل
 .ًُٞٝ ْظئل يٛ ٞلمؿّٗٛلسًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝل ل يٛسال يد ٟٛلٚ يم 
 لٖدددِلضبددد ا تل طدددٜٛئل يشدددًٛىل يمٓعُٝدددٞليًُؤسشددد تلللللأَدددٔللً  ٓ ٚيددد لٚ سددد ل

 سًٛىل ي ٚ ل رؿ  ل مل ئٚفل  ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝ. يم ١ًُٝٝلٖٚٛل
 لقمٗد لل ٓ ٚيد ل ي   يد١ل يمٓعُٝٝد١لٚ بللليديتليً   سد تل للً  َمد  اللٜ  لٖي ل يبشح

ٚ ءا ٤لليمٓع١ُٝٝلن  يمز ّل يمٓعُٝٞلٚ يئؿ ل يدٛظٝؿٞإلل  ملمػ  تل   الَٔل
ل يٛظٝؿٞ.

 ل يظدئؼب١ل يديتل ٓ ٚيمٗد لٖٚدٔل ملظدئؾ تل يد ٜٛد تللللللللٖي ل يبشح١ُٖٝلأ ٓـحل 
 يم ًُٝٝدد١لٚذبكٝددللل يب ددٞلٜكددعل ًددٝٗٔل يدد ٚ ل ءندد ل ل شددٝ لاؾدد١ل ي ًُٝدد١ل

 أٖ  ؾٗ ل ملئد٠ٛ.

 بححوٍهر ال  : 
ٞليمشكٝللأٖ  فل ي ّلسدٛفلللبشحل سبد ي ٞلللٜشدمم  أسدًٛ لا  سد١لللل ملدٓٗرل يٛػدؿ

     اٖدد ل دد لَددمػ ٟل ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل١ل ي بقددلًهظددـل ددٔلطبٝ دد١يل ي بقدد ت
 يم  ًَٝددددددددد١(لسدددددددددًٛنٝ تل ملٛ طٓددددددددد١ل يمٓعُٝٝددددددددد١للللل ردئ ٥ٝددددددددد١إلل) يمٛزٜ ٝددددددددد١إل

ٞللل يهٝ سدد١إلل يددئٚلل يئٜ ؿدد١ٝإللللإل ) رٜجدد      اٖ   يـددُ (لل يشددًٛىل سبـدد  ٟإللٚ دد
ل.ي ٣ل ملظئؾ تل يد ٜٛ تل لَ ١ٜٓل بٛىل

 لبححأداة ا : 
للللللللللللللللللإل يبشددددحل ٓدددد ٤ىل ًدددد٢لطبٝ دددد١ل يبٝ ْدددد تل ملددددئ الب ٗدددد إللٚ ًدددد٢ل ملددددٓٗرل ملمبددددعل 

ندد ا ٠لزبُددعلليمشكٝددللأٖدد  فل يبشددحلٖددٞل  سددمب ١ْللَب٥ُدد١ؾددإل ءا ٠ل ءنجددئل
لٚ رد  ١ل ٢ًل ش ؤ  ٘.لشح يبٖ  فلأ ييتلس   تل ٢ًلذبكٝللإللٚل يبٝ ْ ت

 بححوصطمحات ال  : 
ل ٢ًلصبُٛ ١لَٔل ملؼطًش تلٚؾُٝ لًٜٞل ٛؿٝش ل  5ل  مُ ل يبشحل سب يٞ

  :العدالة التٍظيىية 

ٛللللللللل لي.  ي   يددد١ليػددد5١لي ي ددد ٍلَددد لقددد ّل ل يٓؿدددٛضلأْددد٘لَشدددمكِٝلٖٚدددٛلؿددد ل زبددد
ل(لل5221ل0442)  ٔلَٓعٛ إل

  ْٗد لي يم  َدٌل    يد١لَدعلن ؾد١لللللل يم ئٜـل  ػدطبسٞليً   يد١ل يمٓعُٝٝد5١لللل
لزإللٚ   م دد ال ددٔل يمشٝدد١َٛؿددٛ ٝل ٜ  ءؾددئ الا عددٌل ملٓعُدد١لٚ  يمشدد ٟٚلٚؾددللَ ددل

ل.ل(54ل2102ي)  بئٟلإلل٘نٌلدٟلسللسكلٚإ ط ٤لٚ ا ١ًَإل

نُ ل  ئفل  ْٗد يل ؼدـلإا  ىل يؿدئالأٚل زبُ  د١لي   يد١ل مل  ًَد١ل ملمًكد ٠لَدٔللللللللل
ْٗددد ل يطئٜكددد١ل ي  ايددد١لللأإللأٚل ددديٙل را  نددد تلل ملٓعُددد١لٚ سدددمذ    ِٗل يشدددًٛن١ٝلل

ل(Fernandes&Awamleh ,2008 : 2)لٚ ملٓؼؿ١ل ييتل   ٌَل ملٓعُ تل ٗ ل ُ   .
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ل ملظددددئؾ تل يد ٜٛدددد تل لإا  ٠ل يم ًددددِٝل مبددددٛىل  ْٗدددد 5لطدددد ٛ لٚ  ددددئفلإدئ ٥ٝدددد 
ْش ْٞلٚ يدٛظٝؿٞلٚإ طد ٤لندٌلؾدئالَد لٜشدمشك٘لللللللر  ملش ٚ ٠لٚ يٓز ١ٖل ل يم  ٌَل 

لدئ ٤ تلٚ ي   ي١ل ل يم  ٌَ.ربٍل   ي١ل ٛزٜعل يؿئؾلٚ ي   ي١ل ل َٔلع

 :سموك املواطٍة التٍظيىية 
يشددًٛىل يمطددٛ ٞل  عمٝدد  ٟل يددديٟللللٜ ددئفلسددًٛىل ملٛ طٓدد١ل يمٓع١ُٝٝي  ْددد٘ل للل

ا ٤ل ملٓعُد١للأيل  زٜدزللإٜٓ  زلذب لْع ّل سبدٛ ؾزل يئبدٞل ل ملٓعُد١لٚ  د افللللل 
ل(0Felbes,2005: 28ٚزٜ ا٠لؾ  يٝمٗ لٚنؿ ٤ ٗ ي)

اٚ  ل طٛ ٝددد١ل عمٝ  ٜددد١ل مذددد ٚزلْطددد مل مله ؾدددتتللللأ ُددد ٍلٚأنُددد لٜ دددئفل  ْددد٘ليل
لعدئٜٔإللطب علس د  ِٗلٚملش   ٠ل آلإٚس  سٗ ل ملٛظؿٕٛل ٗ فللٚ سبٛ ؾزل يئب١ٝإل

ٖ  ؾٗ لأٚ شِٗل لزٜ ا٠لت سول ملٓع١ُلٚذبكلللٚ  ٛال  يؿ ٥ ٠ليًُٓع١ُلنهٌإل
ل(54ل2102ٚؾ  ًٝمٗ ي.) يكشط ْٞإلل

 ملظدئؾ تل يد ٜٛدد تلل ُدد ٍل يمطٛ ٝد١ل يدديتل ؼد  لَددٔلللء  ْٗد ل للٚ  دئفلإدئ ٥ٝدد ل
يل  زٜدزللإٚ   اؾد١لللٚ ييتل ل ٓ  زلؿُٔل يٛػـل يدٛظٝؿٞإللل اا  ٠ل يم ًِٝل مبٛى

لإل  رٜجددد َدددٔلعدددبٍللٖددد  ؾٗ لٚزٜددد ا٠لؾ  يٝمٗددد لٚنؿ ٤ ٗددد لللأا ٤ل ملٓعُددد١لٚذبكٝدددلللأ
لٚ ٞل يـُ .لل يشًٛىل سبـ  ٟلإلل يهٝ س١لإلل يئٚلل يئٜ ؿ١ٝإل

 لبحححدود ا : 
 ل  دددد ال ي   يدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١ل) يمٛزٜ ٝدددد١إلللأ سبدددد ٚال ملٛؿددددٛ ١ٝل5ل ي بقدددد١ل دددد للل

ل يمٓعُٝٝددددد١ل) رٜجددددد  لإلل  ددددد السدددددًٛنٝ تل ملٛ طٓددددد١أ يم  ًَٝددددد١(لٚل ردئ ٥ٝددددد١إل
 يددئٚلل يئٜ ؿ١ٝإل يشددًٛىل سبـدد  ٟلإللٚ ددٞل يـددُ (ليدد ٣ل ملظددئؾ تلللللل يهٝ سدد١إل

ل ١ٜٓل بٛى.ٚ يم ًِٝلمإا  ٠ل يد ١ٝل يد ٜٛ تل ل
 .ل سب ٚال مله 5١ْٝللإا  ٠ل يد ١ٝلٚ يم ًِٝل لَ ١ٜٓل بٛى
 سبددد ٚال يبظدددئ5١ٜلطبكددد لٖددديٙل ي   سددد١ل ًددد٢ل ملظدددئؾ تل يد ٜٛددد تل لَ ٜٓددد١لل 

ل بٛى.
 ل0221 سب ٚال يزَ 5١ْٝلطبك لٖيٙل ي   س١لعبٍل يؿؼٌل ي   سٞل ءٍٚلي د ّلل

لٖد.0222لدد

 الدراسات السابكة : 
للللللللللللللللاُددددٌل ي   سدددد تلل ٕتل ي   سدددد١ل ملشددددش١ٝل يدددديتلقدددد ّل ٗدددد ل يب سجددددلأسددددؿئٚقدددد ل

  ي   يددد١ل يمٓعُٝٝددد١لٚ بقمٗددد ل شدددًٛىل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١ليددد ٣للللل يددديتل ٓٝددد لل
 ددٔل دد ّلٚدددٛالا  سدد١ل ٓ ٚيدد للل ملظددئؾ تل يد ٜٛدد تل دداا  ٠ل يم ًددِٝلم ٜٓدد١ل بددٛىلللل

لللللللللللللللٚحبددٛخل  ئؿدد لزب ْددبلل ملٛؿددٛعل سبدد يٞل ؼددٛ ٠لَب طددئ٠إللغدد لإٔلٖٓدد ىلا  سدد تللل
للللللللللللأٚلآعددئلَددٔلَٛؿددٛعل يبشددحلٖٚددٞلا  سدد تل دد لأُٖٝمٗدد لٚقُٝمٗدد لَٚددٔل ي   سدد تللللللللل

للَ ل5ًٜٞ ييتل ٓ ٚيم٘ل
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 األوه: الدراسات العربية واألدٍبية واليت تٍاولت العدالة التٍظيىية احملور 
 ي   يددددد١ل(لإيل يم دددددئفل ًددددد٢لا دددددد١ل طبٝدددددللل2102)أيشدددددب ٞا  سددددد١لٖددددد ؾ ل

لإل يمٓع١ُٝٝلي ٣ل يكد ا٠ل يد دٜٛ لمه  دبل يد ٝد١لٚ يم ًدِٝلم ٜٓد١لَهد١ل ملهئَد١لللللللل
َددٔلٚدٗدد١لْعددئل ملظددئؾ ل يد ددٜٛ إلللإلٚ بقمٗدد ل  سدد يٝبلإا  ٠ل يؼددئ عل يمٓعُٝددٞ

َٚ ٣لٚدٛالؾئٚملا ي١لإسؼد ٥ًٝ ل د لَمٛسدط تلصبمُدعل ي   سد١ل  دز٣لملدمػ  تلللللللل
ي ًُٞلإلل شب ٠ل رطدئ ؾ١ٝل(لٚ سدمم ّل يب سدحللللإلل ملؤٌٖل ل ي   س١ل)صب ٍل رطئ ف

ٚ هددددٕٛللسدددمم َ ل  سدددمب ١ْلنددد ا ٠ليً   سددد١إللللل  ملدددٓٗرل يٛػدددؿٞل ملشدددشٞإلنُ لللل
(لَظددئؾً ل ئ ًٜٛ إلٚن ْدد ل  ددئزل يٓمدد ٥رل يدديتل ٛػددً ل دد لل04صبمُددعل ي   سدد١لَددٔل)ل

ٖٓدد ىلٚلإل ي   سدد5١إٔلا ددد١ل طبٝددلل ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل)     اٖدد (لندد ٕلَمٛسددط ل
إللب طٝدد٘لا يدد١لإسؼدد ١ٝ٥ل دد لا دد تل طبٝددلل ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١لٚأ   اٖدد ل بقد١ل   ل

  سدمجٓ ٤لللإلٚ  لا د تلمم  س١لنٌلأسدًٛ لَدٔلأسد يٝبلإا  ٠ل يؼدئ عل يمٓعُٝدٞلللللل
ٚددددد لؾددددئٚملد تلا يدددد١لإسؼدددد ١ٝ٥ل دددد لَمٛسددددط تل ي   يدددد١للللللٚلإلأسددددًٛ ل ردبدددد  ل

لصبد ٍل رطدئ فلللُ  دز٣لملدمػ لللإلٚ   يد١ل رددئ ٤ تللإلٚ ي   يد١ل يمٛزٜ ٝد١لللإلل يمٓع١ُٝٝ
يؼدددد  لَظددددئ ل ملددددٛ ال ي   سدددد١ٝ.ل ُٝٓدددد ل ل ٛددددد لؾددددئٚمليبدددد قٞلأ  دددد ال ي   يدددد١للل

 ل ٛددد لإللٚنددييول ل ٛددد لؾددئٚمل دد لأ  دد ال ي   يدد١لَٚددمػ ٟل ملؤٖددٌلٚ شبدد ٠للإل
سددددٍٛلَشددددم٣ٛل ي   يدددد١لللل مل ًُدددد ل سددددمذ   تل  ددددلإسؼدددد ١ٝ٥ؾددددئٚملد تلا يدددد١لل

للللللللللللٚ ملؤٖدددٌل ي ًُدددٞل  سدددمجٓ ٤ل يؿدددئٚملل يم  ٜبٝددد١تل  يددد ٚ لملدددمػ   دددز٣لل يمٓعُٝٝددد١إل
(لٚ يديتلن ْد ليؼد  لَشدم٣ٛل)ا  سدد تللللل يمٛزٜدعل يديتلظٗدئتل ًد٢لصبد ٍل)   يد١لللللل

لَمٛسددددط تلَشددددم٣ٛل ي   يدددد١ل  ددددلإسؼدددد ١ٝ٥ ل ٛددددد لؾددددئٚملد تلا يدددد١للإل (ٝدددد ً
   اٖددد ل  سددددمجٓ ٤للأٚل يهًٝدددد١)سددددٓٛ تل شبددد ٠(ل  ي  دددد١لللملمػ   دددز٣للل يمٓعُٝٝددد١ل

سٓٛ تلؾ نجئ(.ل01(إللٚيؼ  ل)ل يمكٛس١ٝٗئتلمذ ٍل) ي   ي١ل يؿئٚمل ييتلظ

ّ(لإيل يم دددئفل ًددد٢لا دددد١لإسشددد ضللل۲۱۰۲ٖددد ؾ لا  سددد١لسئ سظددد١ل)للنُددد ل
 ي د ًَ ل لَد ٜئٜ تل يد ٝد١لٚ يم ًددِٝل لضب ؾعد١ل ملؿدئمل  ي   يد١ل يمٓعُٝٝدد١إلللللللل
ٚأثئل  ضل ملمػ  تل ملشمك١ًلَجد5ٌل زبدٓصإللٚ ملؤٖدٌل ي ًُدٞإللٚ شبد ٠ل ًد٢لا دد١لللللللل

 ٥ٞل لا ددد١لٖٚددٌلٖٓدد ىلؾددئٚملد تلا يدد٘لإسؼددلللإلإسش سددِٗل  ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١للل
إسشدددد ضل ي دددد ًَ ل لَدددد ٜئٜ تل يد ٝدددد١لٚ يم ًددددِٝل  ي   يدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١ل  ددددز٣ل
ملمػ  تل) زبٓصإلل ملؤٖدٌل ي ًُدٞإلل شبد ٠(إلٚل سدمم َ ل ي   سد١ل ملدٓٗرل يٛػدؿٞلللللللل

سشدد ضلإ ي   سدد١ل  سددمب ١ْلندد ا ٠ليمش ٜدد لا ددد١لللل  سددمم َنُدد للإل يمشًًٝددٞ
إلل(لَٛظؿدددد 220 ي   سدددد١لَددددٔل)ل ي ددد ًَ ل  ي   يدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١إللٜٚمهددددٕٛلصبمُدددعلل

إٔلا دد١لإسشد ضل ي د ًَ لمذد  تل ي   يد١لللللللٚ ٛػً ل ي   س١لإيلْم ٥رلأُٖٗد 5ل
 يمٓع١ُٝٝل يجبث١ل)   ي١ل يم  َبتإلل   ي١ل ردئ ٤ تإلل   ي١ل يمٛزٜ  تل(لد ٤تل

ل  ّلٚدٛالؾئٚملد تلا ي١لإسؼ ١ٝ٥ل لا دد١لإسشد ضللإللبٝ ٗ ل   د١لَٓمؿـ١
د تلا يدددد١للٚدددددٛالؾددددئٍٚمإلل يمٓعُٝٝدددد١ل  ددددز٣لملددددمػ ل زبددددٓصل  ي   يدددد١ ي دددد ًَ ل

)   يد١للل يمٓع١ُٝٝل يجبثد١للإسؼ ١ٝ٥ل لا د١لإسش ضل ي  ًَ لمذ  تل ي   ي١
ِلللل لللللللللللللل يم ددد َبتإلل   يددد١ل رددددئ ٤ تإلل   يددد١ل يمٛزٜدددعل(ل لَددد ٜئٜ تل يد ٝددد١لٚ يم ًدددٝ

  تل شب ٠. لضب ؾع١ل ملؿئمل  ز٣لملمػ ٟل ملؤٌٖل ي ًُٞلٚسٓٛ
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  األدٍبيةالدراسات: 
للللللللللللثدددئل ي   يددد١ل يمٓعُٝٝددد١لل ملمؼدددٛ ٠لأ  ٓدددٛ ٕللPaul ayobami(( 2013ا  سددد١ل

ٚ يديتلٖد ؾ للللٚ ملظدئٚ  تإللليألغي١ٜ ٢ًلل  يمز ّل يمٓعُٝٞل ل يظئن١ل يٓٝذئ١ٜل
ثدئل ي   يد١ل يمٓعُٝٝد١ل ل  يمدز ّل يمٓعُٝدٞل لطدئن١لْشدمً٘للللللللأ يل يم ئفل ٢ًل

agbaraيل يمشكللَدٔل يؿدئمل يهدب ل د ل ي   يد١للللللإْٝذ ٜ ل غٛضإللنُ لٖ ؾ لل
  سدمبٝ ٕلل يب سحل ردئ ١ٝ٥ل يمٓع١ُٝٝل ملمؼٛ ٠لٚ  يمز ّل يمٓعُٝٞإل.لٚ سمم ّل

للللللللللللللللل(َدددٔلبٝدددعلؾ٦ددد تل ي ددد ًَ لللل200ٚ هْٛددد ل ٝٓددد١ل يبشدددحلَدددٔل)للللإلزبُدددعل يبٝ ْددد تل
يل يٓمدد ٥رل يم يٝدد5١لإٔل ي   يدد١للإ ي   سدد١ل لطددئن١ل يمؼددٓٝعل يٛطٓٝدد١لٚ ٛػددً للل

لللللللللللللللل يمٓعُٝٝددد١لَمُجًددد١ل لل ي   يددد١ل ردئ ٥ٝددد١لٚل ي   يددد١ل يمٛزٜ ٝددد١لسهدددٔلإٔلٜهدددٕٛلللل
 دد ل دد ث لنددب ل ًدد٢ل  يمددز ّل يمٓعُٝددٞليظددئن تلَم دد ا٠ل زبٓشددٝ ت.لنُدد للللللللل

يمدددز ّلأظٗدددئتل يٓمددد ٥رلأٜـددد لإٔلٖٓددد ىل بقددد١لَُٗددد١ل ددد ل ي   يددد١ل يمٛزٜ ٝددد١لٚ  لل
ل يمٓعُٝٞ.ل

(ل  ٓدددٛ ٕل ؿشددددؽلَؿٗدددّٛل ي   يددد١ل يمٓعُٝٝدددد5١لللل2002)Viswesvaranا  سددد١لل
لللللللللللللٖٚدد ؾ ل ي   سدد١للذبًٝددٌل  دد ٟل كُٝٝددٞليً بقدد تلَددعل دب ٖدد تلٚسددًٛىل ي ُددٌإللللل

ٞللإل يهظددـل ددٔل بقدد١ل   يدد١ل يمٛزٜددعللللإي لإلٚ   يدد١ل ردددئ ٤ تلَددعل يئؿدد ل يددٛظٝؿ
 يمٓع١ُٝٝلٚ رْم دٝد١إللٚقد ل  مُد تل ي   سد١للللللٚ يٛ ٤ل يمٓعُٝٞلٚسًٛىل ملٛ ط١ٓ

 يديتل ٓ ٚيد ل بقد١ل ي   يد١لللللإل ٢ًلْم ٥رلصبُٛ د١لندب ٠لَدٔل ي   سد تل يشد  ك١لللللل
َعلنٌلأٚل  ضل ملمػ  تل يش  ك١ل.لٚق لاي ل يٓم ٥رلإيلإٔل    بد طل د ل   يد١لللل

دددددئ ٤ تلٚنددددٌلَددددٔل يئؿدددد ل يددددٛظٝؿٞلٚ يددددٛ ٤ل يمٓعُٝددددٞلٚسددددًٛىل ملٛ طٓدددد١لللر 
ُٝددد١لٚ رْم دٝددد١لنددد ٕلأقددد٣ٛلَدددٔل   بددد طل ي   يددد١ل يمٛزٜ ٝددد١لَدددعل ًدددولللللللل يمٓعٝ

ل ملمػ  ت.

 :احملور الجاٌي: الدراسات اليت تٍاولت سموك املواطٍة التٍظيىية 
(ل  ٓٛ ٕلسًٛىل ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١لٚ بقمد٘ل  ر د  عللللل2102ا  س١ل يكشط ْٞل)

يل يم ددئفل ًدد٢ل ي بقدد١ل دد لسددًٛىل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝددٞللللللإٚ يدديتل ٗدد فلللإلٟ را  
ل٠ندددد ا ٚ ر دددد  عل را  ٟلإلٚ  بددددعل يب سددددحل ملددددٓٗرل يٛػؿٞإلٚ سددددمم ّل  سددددمب ١ْلللل

لمئنزل مل ًَٛ تل يٛطيل (لَٔل ي  244ًَيً   س١لإلٚ هْٛ ل ١ٓٝل ي   س١لَٔل)
لللللللللللللللللليل ددددد الَدددددٔل يٓمددددد ٥رلإٚطدددددئن١ل ي ًدددددِلءَدددددٔل مل ًَٛددددد تل  يئٜددددد سلإلٚ ٛػدددددٌللإل

ل ئزٖ 5أن ٕل
 لللللللللللللٕلسدددًٛىل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١لسددد  ضل لَئندددزل مل ًَٛددد تل يدددٛطيلأنجدددئللللللإ

لَٔلطئن١ل ي ًِلءَٔل مل ًَٛ ت.ل
 إٕل   ؿ علَشم٣ٛلمم  س١لسدًٛىل ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١لٜدئ بالطئاٜدً لَدعلَد ٣لللللللل

ليكط عل شب ؾ ٛؾئل ر   عل را  ٟل ل يكط عل ي  ّل ظهٌلأ ٢ًلَٓ٘ل ل 

(ل  ٓدددٛ ٕلا دددد١لمم  سددد١لسدددًٛىل ملٛ طٓددد١لللل2102ا  سددد١ل سبئ سظددد١لٚ شبئٜظددد )ل
 يمٓعُٝٝددد١لٚ بقمٗددد ل ددد يٛ ٤ل يمٓعُٝدددٞليددد ٣ل ي ددد ًَ ل لَددد ٜئٜ تل يد ٝددد١للللللللل
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ٚ ييتل ٗ فلإيل يم دئفل ًد٢لا دد١لمم  سد١لسدًٛىلللللللٚ يم ًِٝل لضب ؾع١ل ملؿئمإل
 يمٓعُٝدددٞليددد ٣ل ي ددد ًَ ل لَددد ٜئٜ تللٚ بقمٗددد ل ددد يٛ ٤لإل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١ل

 يد ٝدددد١لٚ يم ًددددِٝل لضب ؾعدددد١ل ملؿددددئمإللٚأثددددئل ملددددمػ  تل ي سٛغئ ؾٝدددد5١ل يٓددددٛعلللللللل
  دمُدد  ٞإلل ملؤٖدددٌل ي ًُدددٞإللسدددٓٛ تل شب َدد١ل لا دددد١لمم  سددد١لسدددًٛىل ملٛ طٓددد١للل

ٞللإل يمٓعُٝٝددد١ إللٚا دددد١ل يدددٛ ٤ل يمٓعُٝدددٞإللٚ  بدددعل يب سدددحل ملدددٓٗرل يٛػدددؿٞل ملشدددش
ْل ٚ ٔلللل ١لنددددد اسدددددمم ّل  سدددددمب  للللللللللللللللللللل(ل211)ل٠ليً   سددددد١إللٚ هْٛددددد ل ٝٓددددد١ل ي   سددددد١لَددددد

للللللللللللللللل دددئزل يٓمددد ٥رل يددديتل ٛػدددً للأَدددٔل ي ددد ًَ لَددد ٜئٜ تل يد ٝددد١لٚ يم ًدددِٝلٚن ْددد لللل
ل  ل ي   س5١

 ٕلا د١لمم  س١لسًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝل     اٖد ل شبُشد١لدد ٤تلَئ ؿ د١إللللللإ
لمٓعُٝٞلَمٛسط١.لا د١ل يٛ ٤ل يل ُٝٓ لد ٤ت

 ٚاي لْم ٥رل ي   س١لإيلٚدٛال بق١ل   ب طلَٛدب١ل  لا دد١لمم  سد١لسدًٛىلللل
ل يمٓع١ُٝٝلٚا د١ل يٛ ٤ل يمٓعُٝٞ.لل ملٛ ط١ٓ

 نُدد ل ٝٓدد لْمدد ٥رل ي   سدد١لٚدددٛالؾددئٚملد تلا يدد١لإسؼدد ١ٝ٥ل لا ددد١لمم  سدد١لل
ٞللإلسدددًٛىل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١للل ٛعل  دددز٣لملدددمػ ل يٓدددلللإلٚا دددد١ل يدددٛ ٤ل يمٓعُٝددد
ل  دمُ  ٞإللٚسٓٛ تل شب ١َ.

 أظٗئتلْم ٥رل ي   س١ل د ّلٚددٛالؾدئٚملد تلا يد١لإسؼد ١ٝ٥ل لا دد١لمم  سد١لللللللل
ل.سًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝل  ز٣لملمػ ل ملؤٌٖل ي ًُٞ

(ل  ٓٛ ٕيسددددًٛىل ملٛ طٓدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١ليدددد ٣لَ ًُددددٞللل2112ا  سدددد١ل يزٖئ ْددددٞل)
َددٔلٚدٗدد١لْعددئلَدد ٜئٟلللللَدد   ضل يم ًددِٝل ي دد ّل سبهَٛٝدد١ليًبددٓ لم ٜٓدد١لددد ٠لللللل

َٚ ًُدددددٞل ًدددددول ملددددد   ضيٚ ييتل ٗددددد فلإيلذب ٜددددد لَشدددددم٣ٛلسدددددًٛىل ملٛ طٓددددد١لللل
ل يمٓعُٝٝدد١ليدد ٣لَ ًُددٞلَدد   ضل يم ًددِٝل ي دد ّل سبهَٛٝدد١ليًبددٓ لم ٜٓدد١لددد ٠إلللللل

لتنُددد ل سدددمم َ ل  سدددمب ْ لإلٚ سدددمم َ ل ي   سددد١ل ملدددٓٗرل يٛػدددؿٞل يمشًًٝدددٞ
ن ا ٠ليً   س١لإلٚ هْٛد ل ٝٓد١ل ي   سد١لَدٔلبٝدعلَد ٜئٟلَد   ضل يم ًدِٝل ي د ّلللللللللل

(لَد ٜئى إلل  رؿد ؾ١لإيل ٝٓد١لللل242ٚ يبد يؼل د اِٖل)للإل سبه١َٝٛليًبٓ لم ١ٜٓلدد ٠لل
ٚ ٛػدٌل يب سدحل يل دد الللل(إل412 ظدٛ ١ٝ٥لَدٔلَ ًُدٞل ًدول ملد   ضل ًدؼل د اِٖل)للللللل

ل ئزٖ 5أَٔل يٓم ٥رلن ٕل
 لسًٝددددٕٛلإيل هددددئ  لمم  سدددد١لسددددًٛنٝ تل ملٛ طٓدددد١للٜددددئ٣ل ملدددد ٜئٕٚلإٔل مل ًُدددد 

ٚؾددلل يد ٝدبل يمدد ي5ٞل يهٝ سد١إللًٜٝدد٘ل يشدًٛىل سبـدد  ٟإللثدِلٚ ددٞللللللإل يمٓعُٝٝد١ل
ل يـُ لثِل رٜج  لإللٚأع ى ل يئٚلل يئٜ ؿ١ٝ.

 ٚدٛالؾئٚملد تلا ي١لإسؼ ١ٝ٥ل  ل سمذ   تلأؾئ ال ٝٓد١ل ي   سد١لسدٍٛلأ  د اللللل
لًُؤٌٖل ي ًُٞ.  ز٣ليل١سًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓعُٝٝ

 ٚدٛالؾئٚملد تلا ي١لإسؼ ١ٝ٥ل  ل سمذ   تلأؾئ ال ٝٓد١ل ي   سد١لسدٍٛلأ  د اللللل
ل  ز٣ليًم ٠ل ل يم ًِٝ.ل١سًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓعُٝٝ

  األدٍبيةالدراسات : 
(ل  ٓدددٛ ٕل  يمدددز ّل يمٓعُٝدددٞلٚسدددًٛىل ملٛ طٓددد١للل2014)آعدددئٜٔٚللSarfoا  سددد١ل

لللللللللللللللللٚ يدددديتل ٗدددد فلللٓٗرل شددددٜٛللا عًددددٞإلل ملددددٛظؿ إلَلأا ٤ طددددٜٛئللأاٚ ت يمٓعُٝٝدددد١ل5
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لللللللللللأا ٤ل ملٛظددـل يل كٝددِٝلَدد ٣ل دد ث ل  يمددز ّل يمٓعُٝددٞلٚل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١لللللإ
 ل يكطددد عل ملؼئ إلٚ سدددمم ّل يب سدددحل ءسدددمب ١ْلنددد ا ٠ليً   سددد١إلٚ هْٛ ل ٝٓددد١لل

(لَٛظـلَٔل ظئ٠ل ٓٛىلدب  ٜد١لطبمًؿد١ل لغ ْد ليمكٝدِٝلَد ٣لللللل211 ي   س١لَٔل)
ليل يٓم ٥رل يم ي5١ٝإ  ثئلأا ٥ِٗل   يمز ّلٚسًٛىل ملٛ ط١ٓإلٚ ٛػً ل ي   س١ل

 ّللللل  يمٓعُٝددٞلٚ ملٛ طٓدد١لللنظددؿ ل يٓمدد ٥رل ددٔلٚدددٛال بقدد١لطئاٜدد١ل دد ل  يمددز 
ل . يمٓع١ُٝٝ

 للللللللللللللللللٕل يبٓددددددٛىل لغ ْدددددد لسهٓٗدددددد ل يمدددددد ث لٚ يمطددددددٜٛئلأنجددددددئل لأا ٤ل ملددددددٛظؿ للللإ
إد لمتل زبُعل  لسدًٛىل  يمدز ّل يمٓعُٝدٞلٚ يمدز ّل ملٛ طٓد١لند اٚ تل شدٜٛللللللللل

لا عًٞ.

ُٝٝد١لل  ٓٛ ٕل سمهظ فل ي بق١ل  لسًٛىل ملٛ طٓد١ل يمٓعلل2011))لCillaا  س١ل
ٚ ملٓدد ال يمٓعُٝددٞليع دد  علإلٚ يدديتل ٗدد فلإيل سمهظدد فل ي بقدد١ل دد لسددًٛنٝ تللللللل
 ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝلٚ ملٓ ال يمٓعُٝٞل ييٟلٜظذعل ٢ًل ر   عإلٚ سمم ّل يب سدحلل

ٔللل للللللللللللللللللل(لَددددٔل ي دددد ًَ ل012)ل  سددددمب ١ْلندددد ا ٠ليً   سدددد١لٚ هْٛدددد ل ٝٓدددد١ل ي   سدددد١لَدددد
ل يل يٓم ٥رل يم ي١ٝل5ٚ ٛػً ل ي   س١لل مل دشم إللَٔل يطب ل زب َ ٝ لٚس ًَٞ

 ٕلإا  ىل ملٛظؿ ليًُٓ ال ملٓ سبليع   علَئ بال ظهٌلَ م ٍل  يشدًٛنٝ تللإ
ل  دمُ  ١ٝ.

 ٕل ي ُددٌل لَٓعُدد تل ئ  ددٞل ملٓدد ال ر دد   ٞلَددئ بال ٛدددٛال بقدد تل بدد اٍلللللللللإ
ل دمُ  ٞلا  ١ُلٚس ؾزلا عًٞليًكٝ ّل ٛظ ٥ؿِٗ.لل

  ٓٛ ٕلضب ا تلسًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝل  ل د ًَٞلللOzturk (2010)ا  س١ل
 مل ئؾ5١لاٚ لممٝز تل يٛظٝؿ١لٚ يئؿد ل يدٛظٝؿٞلٚ  يمدز ّل يمٓعُٝدٞإلٚ ييتل ٗد فلللللل
إيلذبًٝددٌل يمدد ث  تل يٓ دبدد١ل ددٔلممٝددز تل يٛظٝؿدد١لٚ يئؿدد ل يددٛظٝؿٞلٚ  يمددز ّلللل

 ١ْلندد ا ٠ل يمٓعُٝدٞل ًد٢لسددًٛىل ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١إللٚ سددمم ّل يب سدحل  سدمبلللللل
(لَددٔل دد ًَٞل مل ئؾدد١ل يددئٜل لٜ ًُددٕٛللللل220يً   سدد١لٚ هْٛدد ل ٝٓدد١ل ي   سدد١لَددٔ)للل

لللللللللللللٜٚددؤإٚلَٗدد   تلٖ َدد١ل لسًهٗدد ل آلعددئٕٚلعدد  زلْطدد ملٖددي ل ي ُددٌإللللللإلمٗددٔلٜ ٜٚدد١
ٌللل  يددد ؾ علٚ   ؼددد  تل يمهٓٛيٛدٝددد١للل5َدددٔلأ   ددد١لقط  ددد تلػدددٓ  ١ٝلطبمًؿددد١لَجددد

ل يٓم ٥رل يم ي5١ٝلإي ل ي   س١لٚ ي صب١لٚ ي ٌُل ملؼئ إلٚ ٛػً
 ٗدددد ٕل ي بقدددد١ل دددد لعؼدددد ٥ؽلللٕل يئؿدددد ل يددددٛظٝؿٞلٚ  يمددددز ّل ي دددد طؿٞلٜٛد للإ

 يٛظٝؿددد١لٚسدددًٛىل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١ل ظدددهٌلن َدددٌإللٚإٔل  يمدددز ّل مل ٝددد  ٟللللل
لٗٗ ل ظهٌلدز٥ٞ.ٜٛد 

 :ثالجا:الدراسات املتعمكة بالعدالة التٍظيىية وسموك املواطٍة التٍظيىية 
 العربية: الدراسات 

ا  ىل ي   يددد١ل يمٓعُٝٝددد١لٚ بقمٗددد ل شدددًٛىللللإ(  ٓدددٛ ٕل2102ا  سددد١لَ ُدددئٟل)ل
لللللللللللللليل يم ددددئفلإسدددد  ي٠ل يم ًددددِٝل يجدددد ْٟٛإلٚ ييتل ٗدددد فلأ ملٛ طٓدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١ليدددد ٣ل

لللللللللللللللإل ًددد٢لَشدددم٣ٛل يظددد ٛ ل  ي   يددد١ل يمٓعُٝٝددد١لٚ ًددد٢لسدددًٛىل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١لللل



 (ASEP) دراسات عربية يف الرتبية وعمي الٍفس

 
 

 

 

   

 

933 
 

ٚنددييول يم ددئفل ًدد٢ل يؿددئٚمل دد عمبفل يشددٔلللللإليجدد ْٟٛ يم ًددِٝل لأسدد  ي٠يدد ٣ل
سددد  ي٠ل يم ًدددِٝل يجددد ْٟٛلأا  ىلإٚ يهظدددـل دددٔل ي بقددد١ل ددد لإلٚ زبدددٓصلٚ ءق َٝددد١ل

يً   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١لٚ بقمٗدد ل شددًٛىل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١لإلٚ سددمم َ ل ي   سدد١لل
 ملددٓٗرل يٛػددؿٞل يمشًًٝددٞلنُدد ل سددمم َ ل  سددمب ١ْلندد ا ٠ليً   سدد١لإلٚ هْٛدد لللل

َ ٜٓدد١ل)ٚ قًدد١لٚؿددٛ سٝٗ (لل لسدد  ي٠ل يم ًددِٝل يجدد ْٟٛللأ ي   سدد١لَددٔلبٝددعلل ٝٓدد١ل
ل ئزل يٓم ٥رل ييتل ٛػٌل يٝٗ ل يب سح5أ(إلٚن ْ ل324ٚ  اِٖل)

 لا  ىلأس  ي٠ل يم ًِٝل يج ْٟٛليً   ي١ل يمٓع١ُٝٝلَمٛسا.إَشم٣ٛل
 .َشم٣ٛلسًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝلي ٣لأس  ي٠ل يم ًِٝل يج ْٟٛلَئ ؿع 
 ا  ىل ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل  ددز٣ليًُددمػ  تل يم يٝدد١ل) يشددٔإلللإ ل ٛددد لؾددئٚمل ل

ل زبٓصإلل ءق ١َٝ(
 ل ٛد لؾئٚمل لسًٛىل ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١ل  دز٣ليًُدمػ  تل يم يٝد١ل) يشدٔإلللللللل 

  زبٓصإلل ءق ١َٝ(
 يشددددٔلل ددد عمبفلا  ىل ي   يددد١ل يمٓعُٝٝدددد١للإ ٛدددد لؾددددئٚمل ددد لل زبٓشدددد ل للل 

 ٚ ءق ١َٝل.
 إلل يمٛزٜ ٝدد١ ءسدد  ي٠ليً   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل) ردئ ٥ٝدد١إللللإا  ى ٛددد ل بقدد١ل دد لل

إللٚ دددددٞل يـدددددُ إلل يدددددئٚلل رٜجددددد   يم  ًَٝددددد١(لٚسدددددًٛىل ملٛ طٓددددد١ل يمٓعُٝٝددددد١ل)
  يئٜ ؿ١ٝإلل يهٝ س١إل يشًٛىل سبـ  ٟل(.

ا  ىل ي   يدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١لٚاٚ ٖدددد ل لذبكٝددددلللإ(ل  ٓددددٛ ٕل2102ا  سدددد١ل يبددددٛمل)
ا  ىل ي   يددد١لإمٓعُٝٝددد١ليٚ يددديتل ٗددد فل يم دددئفل ًددد٢لاٚ للسدددًٛنٝ تل ملٛ طٓددد١ل ي

 يمٓعُٝٝددد١ل لذبكٝدددللسدددًٛنٝ تل ملٛ طٓددد١لَدددٔلٚدٗددد١لْعدددئل ملٛظؿددد تل  َ ددد١لللل
 يددئ ٔل  يئٜ سإلٚ سددمم َ ل ي   سدد١ل ملددٓٗرل يٛػددؿٞلللللل ءَدد ٠لْددٛ ٠ل ٓدد ل بدد للل

لللللللللللللللللٚ سدددددمم َ ل  سدددددمب ١ْلنددددد ا ٠ليً   سددددد١إلٚ هْٛ ل ٝٓددددد١ل ي   سددددد١لللللإل يمشًًٝدددددٞ
(لَٛظؿ١لَٔل ملٛظؿ تل را  ٜ تل  َ ١ل ءَ ٠لْدٛ ٠ل ٓد ل بد ل يدئ ٔللللل200َٔل)

ل ئزل يٓم ٥رل ييتل ٛػً ل  ل ي   س5١أٚن ْ للم ١ٜٓل يئٜ سإل
 يئ ٔلٜد  نٔل ي   يد١للللٕل ملٛظؿ تل را  ٜ تل  َ ١ل ءَ ٠لْٛ ٠ل ٓ ل ب إ 

ُ  دد ل   يدد١للل(إللسٝددحلددد ٤ل0َددٔلل2٢22 يمٓعُٝٝدد١ل   ددد١لَمٛسددط١لممٛسددال)للل
دددئ ٤ تلر(لًٜٝدد٘لُ  دد ل   يدد١ل ل0َددٔلل2٢20 يمٛزٜددعل ل ملئ بدد١ل ءٚيلممٛسددال)لل

(إللٚد ٤لُ  د ل   يد١ل يم د َبتل ل ملئ بد١ل يج يجد١لَدٔللللللل0َٔلل2٢22ممٛسال ًؼل)ل
َدٔللل2٢22ؾئ ال ١ٓٝل ي   س١لَٔل ملٛظؿد تلممٛسدالسشد  ٞل ًدؼل)لللللأٚد١ٗلْعئل

0.) 
 يددئ ٔللؿدد تلد َ دد١ل ءَدد ٠لْددٛ ٠ل ٓدد ل بدد للٕلأؾددئ ال ٝٓدد١ل ي   سدد١لَددٔلَٛظلإ 

سدددًٛنٝ تل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١ل   دددد١لَمٛسدددط١لٚدددد ٤لُ  ددد لللٜددد  نٔلأ  ددد ا
 رٜج  ل ل ملئ ب١ل ءٚيلًٜٝ٘لُ   ل يهٝ س١لٚد ٤لُ  د ل يدئٚلل يئٜ ؿد١ٝل ل ملئ بد١للللل

ٚ ل ملئ بدد١ل يئ   دد١لإل يج يجدد١لَددٔلٚدٗدد١لْعددئلأؾددئ ال ٝٓدد١ل ي   سدد١لَددٔل ملٛظؿدد تلل
ٚدددد ٤لُ  ددد لٚ دددٞل يـدددُ ل ل ملئ بددد١ل شب َشددد١للإلُ  ددد ل يشدددًٛىل سبـددد  ٟلدددد ٤ل

لٚ ءع ٠ل.
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 أظٗددئتل يٓمدد ٥رلٚدددٛال بقدد١لطئاٜدد١لد تلا يدد١لإسؼدد ١ٝ٥ل دد لنددٌلَددٔلأ  دد الللل
لسًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝلٚأ   ال ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝ.

(ل  ٓددٛ ٕلأثددئل ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل ًدد٢لسددًٛىل ملٛ طٓدد١للللللل2102 ددٛل  ٜدد٘)لأا  سدد١ل
يمٓعُٝٝدد١ل لَئ نددزل يددٛز   تل سبهَٛٝدد١ل ل ء إإلٚ يدديتل ٗدد فلإيلذبًٝددٌلأثددئلللل 

سدًٛىل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝد١ل لَئ نددزلللل إسشد ضل ي دد ًَ ل  ي   يد١ل يمٓعُٝٝدد١للل
 يددٛز   تل سبهَٛٝدد١ل ل ء إإللٚ ؾدؿدد ل ي   سدد١لٚدددٛالأثددئلإػبدد  ٞل دد ل ي   يدد١للللل

 يمٛزٜ ٝدددد١لٚ ي   يدددد١ل ردئ ٥ٝدددد١لل يمٓعُٝٝدددد١لممجًدددد١ل     اٖدددد ل يم يٝدددد5١ل ي   يدددد١للل
ٚ ي   يددد١ل يم  ًَٝددد١ل ًددد٢لسدددًٛىل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١لٚأ   اٖددد ل يم يٝددد5١ل رٜجددد  للل
ٚ يهٝ س١لٚ يئٚلل يئٜ ؿد١ٝلٚ يشدًٛىل سبـد  ٟلإللٚ دٞل يـدُ إللٚل  ب د ل ي   سد١لللللللل

ٞل ٠ليً   سددد١ل   سدددمب ١ْللنددد اللإلٚ سدددمم َ  ءسدددًٛ ل يٛػدددؿٞل يمشًًٝدددٞل ملٝ  ْ
لللللللللللللل سدددد١لٚذبكٝددددللأٖدددد  ؾٗ لٚؾئؿددددٝ  ٗ إلٚ هٕٛل ٝٓدددد١ل ي   سدددد١للللللزبُددددعل ٝ ْدددد تل ي  ل

 دددئزلأٚن ْددد لل ء اْٝددد١إلل(لَشدددمذٝبً لَدددٔل ي ددد ًَ ل لَئ ندددزل يدددٛز   ت221َدددٔل)ل
ل يٓم ٥رل ييتل ٛػً ل  ل ي   س١ل5

 ٕلٖٓ ىلإسش سً ل مٛ ؾئل ي   يد١ل ل ي ُدٌليد ٣ل ملدٛظؿ ل لَئ ندزل يدٛز   تلللللللإ
ٝعل ملمٛسط تل سبشد  ١ٝليً   يد١ل يمٓعُٝٝد١ل ُٝدعللللل ء ا١ْٝإللسٝحلد ٤تلب

أ   اٖدد لؾددٛمل ملمٛسددا.لٚقدد لددد ٤لإسشدد ضل ي دد ًَ ل    يدد١ل يمٛزٜددعل ل ملئ بدد١لل
 دئ ٤ تلثِل   ي١ل يم  ٌَ.رثِل بٙل رسش ضل    ي١ل لإل ءٚي

 ٕلسًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝلي ٣ل ي  ًَ ل لَئ نزل يٛز   تل ء اْٝد١لند ٕلللإ
ٚ ُٝعلأ   اٙلٚق ل سمٌل   ل يهٝ سد١ل ملئ بد١ل ءٚيل دبٙل  د ل رٜجد  إللللللللَئ ؿ ً 

 ٚد ٤ل   لٚ ٞل يـُ ل ل ملئ ب١ل ءع ٠.
 ايد ل يٓمد ٥رلإيلٚدددٛالأثدئلإػبد  ٞلرا  ىل ملددٛظؿ ليً   يد١ل يمٓعُٝٝد١ل ًدد٢للللللل

 يمٓعُٝٝدد١ل لَئ نددزل يددٛز   تل ء اْٝدد١.ليكدد لؾشددئتل ي   يدد١لللسددًٛىل ملٛ طٓدد١
 سًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝل يهًٞ.ل%(لَٔل١22لَ لَك   ٙل)ل يمٓعُٝٝ

 ًد٢لسدًٛىل ملٛ طٓد١لللللطهٌل   ل ي   ي١ل ردئ ١ٝ٥لأِٖل ء  د الٚأنجئٖد ل د ث  ًللل 
بٝددعلأ   اٖدد إلل  سددمجٓ ٤ل  دد ل رٜجدد  ل يدديٟل دد ثئل  ي   يدد١للللللل يمٓعُٝٝدد١لٚ ًدد٢ل

ل يمٛزٜ ١ٝل ظهٌلأن .لللللل

للللللللللللللللا  ٠لر ّل يمٓعُٝدددددٞلٚ يجكددددد١ل ل ل  ٓدددددٛ ٕلأثدددددئل  يمدددددزلل(2112)لا  سددددد١لسدددددٛ ضل
 ٢ًل ي بقد١ل د ل ي   يد١ل يمٓعُٝٝد١لٚسدًٛنٝ تل ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١ل د يمطبٝلللللللللل

ا  ٠لٚ  يمدز ّللريلقٝد ضلندٌلَدٔل يجكد١ل ل للللإ ٢ًل يبٓٛىل يمذ  ٜد١إلٚ ييتلٖد ؾ للل
لإلُٝٝد١لل يمٓعُٝٞل ٢ًل ي بق١ل  ل ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝلٚسًٛنٝ تل ملٛ طٓد١ل يمٓعل

َٚدددد ٣لقٛ ٗدددد ل  يٓشددددب١ليً دددد ًَ ل ل يبٓددددٛىلإلَددددٔلسٝددددحلطبٝ مٗدددد لٚ دب ٖ  ٗدددد ل
لللللللللللللللل يمذ  ٜددد١ل ملؼدددئ١ٜلْطددد مل ددد ّلا عدددٌلضب ؾعددد١ل يكددد ٖئ٠ل يهددد ٣إللإلنُددد لٖددد ؾ للللل

لللللللللللل مدد لٜٚ يدديٟللإل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١للسددًٛنٝ تلٜهمٓددـيلإز يدد١ل يػُددٛسل يدديٟلللإ
ٔللللَٔلأس خلَؿ ِٖٝل يشدًٛىل يل  ي   سد١لللمٓعُٝٞ.ٚ سدمم َ ليمشكٝدلل  د فلَد
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ل(َددٔل ي دد ًَ ل ل يبٓددٛىل يمذ  ٜدد١ل230ق ٥ُدد١ل سمكؼدد ٤لٚ هْٛدد ل ٝٓدد١ل ي   سدد١ل)ل
 يٝٗ ل ي   س5١إ ئزل يٓم ٥رل ييتل ٛػً لأ ل يك ٖئ٠إللٚن ْ ل ملؼئ١ٜل

 شدًٛنٝ تل ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١ل لٚددٛالَدمػ ل يجكد١لللللللل يمٛزٜدعل   ب طل   يد١لل 
ل  يمز ّل يمٓعُٝٞل. ل را  ٠لٚ

 بددد طل   يددد١ل رددددئ ٤ تل شدددًٛنٝ تل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١ل لٚددددٛالَدددمػ للل   
  يجك١ل ل را  ٠لٚ  يمز ّل يمٓعُٝٞل.

 بددد طل   يددد١ل يم ددد َبتل شدددًٛنٝ تل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١ل لٚددددٛالَدددمػ للل   
ل يمٓعُٝٞ.لّ يجك١ل ل را  ٠لٚ  يمز 

 ي بقدددد١ل دددد لإسشدددد ضل ملددددٛظؿ ل  ي   يدددد١لللل(لل  ٓددددٛ ٕل2112ا  سدددد١ل زب ٝدددد )ل
 ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١ل ل ءدٗدز٠ل سبهَٛٝد١ل ل ملًُهد١ل ي ئ ٝد١لللللللل يمٓع١ُٝٝلٚسدًٛىل

 يشدددد ٛا١ٜإللٚ يدددديتل ٗدددد فل يل يم ددددئفل ًدددد٢لَدددد ٣لإسشدددد ضلَددددٛظؿٞل ءدٗددددز٠للللل
 يمٓعُٝٝددد١ل ي ئ ٝددد١ل يشددد ٛا١ٜل  ي   يددد١للل سبهَٛٝددد١لم ٜٓددد١ل يئٜددد سل ل ملًُهددد١ل

ٚ   يد١لللت   لَدٔلأ   اٖد ل يجبث5١   يد١ل يمٛزٜعإل   يد١ل رددئ ٤ للللل ظهٌل  ّإلٚ هٌل
يل يم ددددئفل ًدددد٢ل ؤٜدددد١ل ملددددٛظؿ لسددددٍٛلَشددددم٣ٛلسددددًٛىل ملٛ طٓدددد١لللإ يم دددد َبتلٚ

  رؿدد ؾ١للإل يمٓعُٝٝدد١ل ل ءدٗددز٠ل سبهَٛٝدد١ل يدديتلٜ ًُددٕٛلؾٝٗدد لم ٜٓدد١ل يئٜدد سل
ٚسددًٛىلليل يم ددئفل ًدد٢ل ي بقدد١ل دد لإسشدد ضل ملددٛظؿ ل  ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١إلللللللإ

للل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١ل     اٖددد ل ملممًؿددد١ل ل ءدٗدددز٠ل سبهَٛٝددد١لم ٜٓددد١ل يئٜددد س
يل يم ددددئفل ًدددد٢لأثددددئلإسشدددد ضل ملددددٛظؿ ل  ي   يدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١ل ل ءدٗددددز٠للللللللإٚ

 سبهَٛٝددددددددد١ل لَ ٜٓددددددددد١ل يئٜددددددددد سل ًددددددددد٢ل غبدددددددددئ طِٗل لسدددددددددًٛىل ملٛ طٓددددددددد١لللل
 َ ل يمٓع١ُٝٝإلٚ سدددددمم َ ل ي   سددددد١ل ملدددددٓٗرل يٛػدددددؿٞل ملشدددددشٞإلنُ ل سدددددمملل

(لَٛظددـلَددٔل ددصللل011  سددمب ١ْلندد ا ٠ليً   سدد١لٚ هْٛدد ل ٝٓدد١ل يبشددحلَددٔل)للللل
لٚز   تلمتل عمٝ  ٖ ل طئٜك١إللٚ ٛػً ل ي   س١لإيل يٓم ٥رل يم ي5١ٝ

 ؾك١لَ عِلأؾئ ال ١ٓٝل ي   س١ل ًد٢ل رسشد ضل  ي   يد١ل يمٓعُٝٝد١ل ظدهٌلللللل َٛ
١ليٝشدد ل سبهَٛٝدد١ل يدديتلٜ ًُددٕٛلؾٝٗدد لم ٜٓدد١ل يئٜدد سل   دددلل دد ّل ل ءدٗددز٠

 ق١ٜٛ.
 للللللللللللللَٛ ؾكدد١لَ عددِلأؾددئ ال ٝٓدد١ل ي   سدد١ل ًدد٢لٚدددٛالسددًٛىل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١لللللللللل

 يديتلٜ ًُدٕٛلؾٝٗد لم ٜٓد١ل يئٜد سل   دد١ليٝشد لقٜٛد١لللللللللل ل ءدٗز٠ل سبه١َٝٛ
سٝحل ٛػً لٖيٙل ي   س١لإيلٚدٛال   5ٟل رٜجد  لإللٚ يهٝ سد١ل   دد١لندب ٙللللل

 د  ي
 ١لإسؼدد ١ٝ٥ل دد ل ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل ظددهٌل دد ّإلللٚدددٛال بقدد١لَٛدبدد١لد تلا يدد

 يمٓعُٝٝددددد١ل ل ءدٗدددددز٠ل سبهَٛٝددددد١ل ل ملًُهددددد١ل ي ئ ٝددددد١لللللٚسدددددًٛىل ملٛ طٓددددد١ل
  يش ٛا١ٜ.

 ٟللللٚددددٛا لللللللللللل ملشدددم٣ٛل ي ًُدددٞلإللٚ شبددد ٠ل يٛظٝؿٝددد١للللل ددد ث لَ ٓدددٟٛلسددد يبلملدددمػ 
  ءدٗز٠ل.ل ٢ًلإسش ضل ملٛظؿ ل  ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝل ل ًو

 إسشدد ضل ملددٛظؿ ل  ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١للللٟلَ ٓددٟٛلَٛدددبلملددمػ للٚدددٛال دد ث ل
ل يمٓع١ُٝٝ.لل ٢ًلسًٛىل ملٛ ط١ٓ
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  األدٍبيةالدراسات: 
  ٓٛ ٕلاٚ ل ي   ي١ل ردئ ١ٝ٥لٚ  يمز ّل يمٓعُٝٞلٚ يئؿد للل Sani( 2013)ا  س١

للللللللللللللللل يددددٛظٝؿٞل ًدددد٢ل ءا ٤إللٚظٝؿدددد5١لأثدددد  ل يٛسدددد ط١ليشددددًٛىل ملٛ طٓدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١إللللللل
ردئ ٥ٝددد١لٚ  يمدددز ّل يمٓعُٝدددٞإللل يل يم دددئفل ًددد٢ل ددد ث ل ي   يددد١لللإٚ يددديتل ٗددد فلل

ملددددٛظؿ لٚاٚ ل يٛسدددد ط١ل يدددديٟل ً بدددد٘لسددددًٛنٝ تل ٚ يئؿدددد ل يددددٛظٝؿٞل ًدددد٢لأا ٤ل
ٚ  بددعل يب سددحل ملددٓٗرل يٛػؿٞإلٚ سددمم ّل  سددمب ١ْلندد ا ٠للللللإل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل

لللللللللللللل ل يبٓددٛىل يظددئ ١ٝل يهددب ٠لللللً (لَٛظؿددل۷۱يً   سدد١لٚ هْٛدد ل ٝٓدد١ل ي   سدد١لَددٔل)لللل
ل5 آل ١ٝيل يٓم ٥رلإٚ ٛػً ل ي   س١لل لَ  ْرإل

 َدددٔل ي   يددد١ل ردئ ٥ٝددد١لٚ  يمدددز ّل يمٓعُٝدددٞلٜمددد ثئلإػب  ددد ل شدددًٛىللللللٕلندددًبإ
ل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝ.

 يئؿ ل يدٛظٝؿٞل لٜدؤثئل ظدهٌلإػبد  ٞلل لسدًٛىل ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١لٚ ءا ٤لللللللل 
ل يٛظٝؿٞ.

  ً  لأا ٤ل ي ٌُ.ل لسًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝلٜؤثئلإػب
 مدد لسددًٛىل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١لنٛسددٝال دد ل ي   يدد١ل ردئ ٥ٝدد١ل زبز٥ٝدد١إللل ٜ

لٚ ءا ٤ل يٛظٝؿٞ. يمٓعُٝٞإللٚ  يمز ّ

  ٓدٛ ٕل ي   يد١ل يمٓعُٝٝد١لٚ ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١ليد ٣لللللللYlmaiz (2009)ا  سد١لل
َ  سددٞللإا  ىَ ئؾدد١لَد ٣لللإي دنٝد إلٚ ييتلٖد ؾ للللَ  سدٞل ملد   ضل   م  ٥ٝدد١لل

للللللللللللللللللا  نٗددددددِلإد لندددددد ٕلإ ملددددد   ضل   م  ٥ٝدددددد١ليً   يددددد١لٚ ملٛ طٓدددددد١ل يمٓعُٝٝددددد١إلَٚ لللل
لإل دديٙل ملددمػ  تلؽبمًددـل ٓدد ٤ل ًدد٢لَددمػ  تل زبددٓصلٚصبدد ٍل يمدد  ٜصلٚ ءق َٝدد١ل

لإلطٓد١ل يمٓعُٝٝد١للد لند ٕلٖٓد ىل   بد طل د ل ي   يد١ل يمٓعُٝٝد١لٚسدًٛىل ملٛ لللللللإَٚ ل
(ل222ٚ هْٛد ل ٝٓد١ل ي   سد١لَدٔل)لللللإلٚ  مُ ل يب سحل ٢ًل  سمب ١ْلن ا ٠ليً   س١

ليل يٓم ٥رل يم ي5١ٝإيًُئس١ًل   م  ١ٝ٥لإلٚ ٛػً ل ي   س١للً َ  س
 لا  ىلَٛدبليً   ي١لٚ ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝلي ٣ل مل  س .إٖٓ ىل
 سدٓٛ تلللصبد ٍل يمد  ٜصلإللللٛد ل د ث ليًُدمػ  تل ي سٛغئ ؾٝد١ل)ل زبدٓصلإلللللٜ ل

لا  ىل مل  س ليًُٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝ.إ شب ٠(ل ل
 ٜا  ىل مل  سددددد ليً   يددددد١للإٛدددددد ل ددددد ث ليشدددددٓٛ تل ءق َٝددددد١ل ًددددد٢لَشدددددم٣ٛلللل

ل يمٓع١ُٝٝ.
 ا  ىل مل  سد ليً   يد١ل يمٓعُٝٝد١لٚسدًٛىل ملٛ طٓد١للللللإٖٓ ىل بق١لَٛدبد١ل د للل

  يمٓع١ُٝٝ.لللل

 زبدددد ٜئل  يجك١)   مُ ا١ٜ(   يدددد١لل  ٓددددٛ ٕل ملدددد ٜئل2008))لChiaburuا  سدددد١ل
 يم  ٌَل يمٓبؤل شًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝلإلٚ ييتل ٗ فلإيلَ ئؾ١لؾُٝ لإد لن ٕل
 ملدد ٜئل زبدد ٜئل  يجكدد١لأٚل رسشدد ضل    يدد١ل يم  َددٌل ءنجددئلقدد  ٠ل ًدد٢ل ؿشدد لللللللللل
سًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝلإلٚ سمم ّل يب سدحل  سدمب ١ْلند ا ٠ليً   سد١لٚ هْٛد لللللل

يل يٓمٝذد١ل يم يٝد١ل5لللإٚ ٛػً ل ي   س١للإللَٚظئؾً ل(لَٛظؿً 021 س١لَٔ)ل ١ٓٝل ي  
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ٕلنبل ملمػ ٜٔلل) مل ٜئل زب ٜئل  يجك١لٚ   ي١ل يم  َدٌ(لقد لأثدئ ل ظدهٌلإػبد  ٞللللللإ
ٚيهددٔل   مُ اٜدد١ل)ددد   ٠ل ملدد ٜئل  يجكدد١(لن ْدد للللللإلسددًٛىل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١للل 

ل يمٓع١ُٝٝ.للللل ؿش لسًٛىل ملٛ ط١ٓل أنجئل  ث ً إللٚق  ٠ل

  ٓددٛ ٕلأثددئل ي   يدد١ل ردئ ٥ٝدد١لٚ يمٛزٜ ٝدد١ل ل يددٛ ٤لللللCremer( (2005ا  سدد١ل
يل يم دددئفل ًددد٢لأثدددئل يمؿ  دددٌل ددد ل ي   يددد١لللإٚ يددديتل ٗددد فل ي   سددد١للل يمٓعُٝدددٞإل
ٚ  بددددعل يب سددددحل ملددددٓٗرل يٛػددددؿٞللللٚ يمٛزٜ ٝدددد١ل ل يددددٛ ٤ل يمٓعُٝددددٞلإللل ردئ ٥ٝدددد١
لٚ سددمم ّلأا ٠ليكٝدد ضل ي   يدد١ل ردئ ٥ٝدد١لٚ ي   يدد١ل يمٛزٜ ٝدد١لٚ يئغبدد١للإل يمشًًٝددٞل

ٞل (ل220ٚ هْٛدد ل ٝٓدد١ل ي   سدد١لَددٔل)للإل ل يم دد ٕٚلٚإا  ىل ي دد ًَ ليًددٛ ٤ل يمٓعُٝدد
ٚمتل عمٝ  ٖدددد ل طئٜكدددد١لللإلًؾددددٞل ملٓعُدددد تل يؼددددٓ  ١ٝل يهدددد ٣ل لؾئْشدددد للللً َبشٛثدددد

ليل يٓم ٥رل يم ي5١ٝإٚ ٛػً ل ي   س١لل ظٛ ١ٝ٥إل
 ؿ  ٌل  ل ي   ي١ل ردئ ١ٝ٥لٚ يمٛزٜ ١ٝلن ٕلؾكدال د ل ي د ًَ ل يدئٜلللللٕل يمإ

ليًٛ ٤ل يمٓعُٝٞ.لا  ىإي ِٜٗل
 لللللللللللللللأظٗددددئتل يٓمدددد ٥رلإٔل ي   يدددد١ل ردئ ٥ٝدددد١لٚ يمٛزٜ ٝدددد١لَئ ؿ دددد١ليدددد ٣ل ي دددد ًَ لل

لٚ  يم يٞلٚ ٤لأنجئليًُٓع١ُ.لإيل   ٕٚلأؾـٌللمم لٜؤاٟ

  السابكة:التعكيب عمى الدراسات 

سددد لأَدددٔل ي   سددد تل يددديتلحبجددد ل للللً  ل زبدددز٤ل يشددد  لل ددد اللل يبشدددحل دددئس
للللللللللللللثددئ ٤ىلٚإؾدد ا٠لسٝددحلللإَددٔلأنجددئلَؼدد ا ل مل ًَٛدد تلللللَددمػ ٟل ي   سدد١لإلٚ يدديتل  مدد للل

للللللللللللل(لا  سدد١ل04ْدد٘لسهددٔل  سددمؿ ا٠لَٓٗدد ل ٓدد لإدددئ ٤لأٟلا  سدد١إللسٝددحلمتل سددم ئ س)للإ
ا  سددد تل ل ي   يددد١للل(2َٓٗددد ل)لإل ءدٓبٝددد١َددد ل ددد ل ي   سددد تل ي ئ ٝددد١لٚ ي   سددد تلللل

ا  سد تل لَدمػ ٟل ي   سد١إلللللل(4ا  س تل ل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝلٚ)ل(1 يمٓع١ُٝٝلٚ)
 مم لٜعٗئل يمٓٛعل ل يب٦ٝ تل ييتلأدئٜ ل ٗ ل ًول ي   س ت.

ٗ لٚ عمًؿدد ل يمكدد ل ي   سدد١ل سب يٝدد١لَددعل ي   سدد تل يشدد  ك١ل ل  ددضلأٖدد  ؾلللللل
َ ٗد ل ل  ـددٗ ل آلعددئإللإلٚل  ؿكدد لٖدديٙل ي   سد١لَددعل  ددضل ي   سدد تل يشدد  ك١لَددٔللل
سٝح لل ملٓٗرل ملشمم ّل ل ي   س١لٖٚٛل ملٓٗرل يٛػؿٞإللنُ لإٔل  سمب ١ْلٖٞلأا ٠ل

لٜـ .لأبعل يبٝ ْ تل لٖيٙل ي   س١لٚ ي   س تل يش  ك١ل

ق١لل   ب طٝ٘لإػب  ٝد١لل ٢ًلٚدٛال بلٜٚمؿلل يبشحل سب يٞلَعل  ضل ي   س ت
 ددددد ل ي   يددددد١ل يمٓعُٝٝددددد١لٚسدددددًٛىل ملٛ طٓددددد١ل يمٓعُٝٝددددد١لَجدددددٌلا  سددددد١ل يبدددددٛمللللل

ل(.ل2114)Ylmaiz(إلل2112(إلل زب ٝ )2102 ٛل  ٜ٘)أل(إل2102(إلَ ُئٟ)2102)

 ٔل ي   س تل يش  ك١ل لنٝؿٝد١ل طئقٗد ليًُٛؿدٛعإلللللل يبشحل سب يٞزلَٝٚ لس
د ٜٛ تإللَدعل طبٝدلل سدمبٝ ْٞليً   يد١لللللسٝحل ٓ ٍٚل ملمػ ٜٔلي ٣لؾ١٦ل ملظئؾ تل ي

 يمٓعُٝٝددد١ل دددجبخلأ  ددد الٚسدددًٛىل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١ل    ددد اٙل شبُشددد١إللنُددد لللللل
 طئقددد لإيلا  سددد١ل ؿ  دددٌلَدددمػ  تل شبددد ٠لٚ ملؤٖدددٌل ل يمددد ث ل ًددد٢لَدددمػ ٟلللللللل

لللللللللللدئٜدد للأ ي   سدد١.لنُدد لْبسددغلإٔلَ عددِل ي   سدد تلَددٔلسٝددحل يؿددد٠ل يزَٓٝدد١للللللللل
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(لممدد لٜدد ٍل2100(لٚإٔل ي   سدد١ل سب يٝدد١ل ل)2102يل)إ(ل2112زَٓٝدد١ل)َددٔل يؿددد٠ل ي
يٝدد٘لَددٔلقبددٌل يبدد سج لملدد ليدد٘لَددٔلاٚ لللللإٜددز ٍل يمطددئملللٚ لإل ًدد٢لإٔل ملٛؿددعلسدد ٜحل

ل.نب ل لذبكٝلل يؿ  ١ًٝل ل ملٓعُ ت

ل آل 5ٞ للٚإب ً ل سمؿ ال يبشحل سب يٞللَٔل ي   س تل يش  ك١
 ل ي ئ ١ٝلٚ ءدٓب١ٝل ييتل ٓ ٚي لَٛؿٛعل يبشح.يل  ضل ملؼ ا لإ  ٖم  ٤ل
  ٚ سمب ١ْلٚ ل عمٝ  لَدٓٗرللل  سمؿ ا٠لَٔل ي   س تل يش  ك١ل لذب ٜ لضب  

ل ي   س١.
 لط  ل يٓعئٟ.لر ن ٕل أ ملش   ٠ل ل ٓ ٤ل  ضل
 يم ئفل ٢ًل ي  ٜ لَٔل يهمبلٚ ابتللٚ يئس ٥ٌل ي ١ًُٝل ييتلرب ّل يبشحل 

ل سب يٞ.

  يف البححخطوات السري : 
ل  جلل يب سج ٕلَٛؿٛعل يبشحل ٢ًل يٓشٛل يم ي5ٞ

 ًأواًل اإلطار العا : 
لٜٚظ5ٌُ

  :العدالة التٍظيىيةاحملور األوه : 
ْمذٗدد ل يؿهددئللأ دد لَٛؿددٛعل ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١لَددٔل ملٛؿددٛ  تل   َدد١ل يدديتللللللٜ

 مل  ػددئإللٚ يدديٟل سددمشٛدل ًدد٢ل ٖمُدد ّل يهددج لَددٔل يبدد سج لإللٚديددولَددٔللللل را  ٟ
ْشددد ١ْٝل رٖددد  فلءٍلاٚ ٖددد ل لعًدددلل يجك ؾددد١ل يمٓعُٝٝددد١ل ملٓ سدددب١لشب َددد١ل لعدددب

إلٜٚمٓدد ٍٚل يبشددحل ي   يدد١للللا ٤ل ملٓعُدد١لٚ ي  ًَ لأٚ امُ ٝدد١لٚ    كدد ٤لمشددم٣ٛلللل
لٚديول ٢ًل يٓشٛل يم ي5ٞل يمٓع١ُٝٝل

 :وفهوً العدالة التٍظيىية 
لإل رْشددد ١ْٝس سدددٞل سدددمُئ  ل سبٝددد ٠للأ  ددد ل ي   يددد١لق  ددد ٠لْٚعددد ّل دمُددد  ٞللل

عدددبملٚ ل سبكدددٛملٚ ل يؿًشدددؿ١للءس سدددٞل ل أْشددد ١ْٝلٚضبدددٛ للإؾ ي ددد ٍللقُٝددد١لل
ٚيك لد ٌل هلللسبش ْ٘لٚ   يل ي د ٍلْع َد ليً د  لٚقٝ َد ليًمًدلللللللل  دمُ  ١ٝلإل

٘لٜٚ َئل ٘ل لنج لَٔل )إٔل هلللٜد َئنِل  ي د ٍلٚ رسشد ٕلللللإلقد ٍل هللل  د يل5لللآٜ  د
شظدد ٤لٚ ملٓهددئلٚ يبػددٞلٜ عهددِلي ًهددِل ددينئٕٚ(لٚإٜمدد ٤لدٟل يكئ دد٢لٜٚٓٗدد٢ل ددٔل يؿ

ل.(41 يٓشٌل)

يلْعئٜد١للإ(لOrganizational Justiceٚ  دٛالدديٚ لؾهدئ٠ل ي   يد١ل يمٓعُٝٝد١ل)للللل
-Adams ,1965:267(لإل ٓدد َ ل ؾدددسل)لEquity Theoryٚل ملشدد ٚ ٠ل)أْؼدد فلر 

إٔلطدد ٛ ل يؿددئال  رْؼدد فلَددٔل  َدد٘لٜمشدد الَددٔلعددبٍلَك  ْدد١لَ دد ٍلللللللللل(ل 275
ليلَ عب ِٗإلإعئٜٔل  يكٝ ضلآليلَ عب ٘لَعلطبئد تل إطبئد  ٘ل  يكٝ ضل

لللللللللللللللٚسٝجُدددد للٚسدددد ل مشدددد ٣ٚل مل دددد  تل مشكددددلل ي   يدددد١لَددددٔلعددددبٍلٖدددديٙل ملشدددد ٚ ٠لإللل
 ٛؿددٝحلٖدديٙل يٓعئٜدد١لل لٜمشدد ٣ٚل مل دد  تلٜظدد ئل يؿددئالس٦ٓٝدديل دد يعًِل.لٚسهددٔللل

لنُ ل5ًٜٞ
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 لن ء 5ٞٚ  ّل يعًِل ٓ َ ل هٕٛلْمٝذ١ل ملك  ١ْلل  رْؼ فط ٛ ل يؿئال
لإلٜظ ئل يؿئال  ملش ٚ ٠لٚ ي   ي١لٚ يئؿ ل سب ي١ لٖيٙللَ عبتلزًَٝ٘ل=لَ عبتل يؿئا

  لْؼ فل ٓ َ ل هٕٛلْمٝذ١ل ملك  ١ْلن يم يٞرط ٛ ل يؿئال   ّل

لزًََٝ٘ عبتلل>لَ عبتل يؿئا
ٜٛي لي ٣ل يؿئالط ٛ ل  يمٛ ئلٚ  ّل    ٝ للمم لٜ ؾ ٘لي ٌُل

 ك ْ٘ليً ٌُلإط٤ٞلَ ليًممًؽلَٔل يمٛ ئلٚ ييٟلق لٜؤثئل ٢ًل
لٚٚ ٥٘للملٓعُم٘

 لط ٛ ل يؿئال  حمل   ٠ل ٓ َ ل هٕٛلْمٝذ١ل ملك  ١ْل ٢ًلطهٌل

ل<لَ عبتل يؿئا
َ عبتل

لزًَٝ٘
ٜٛي لي ٣ل يؿئالط ٛ ل  يعًِلٚغٝ  ل ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝلل لظٌل

ل.عئٜٔءؾئ الآْؼ فلرٚ يم شـلٚ  ّل لا ءؾئ  حمل   ٠ليب ضل

س س١ٝلٖٚٞل غب١ل ي  ًَ ل ل ملٓعُد تللأٚ كّٛل ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝل ٢ًلق   ٠ل
َك  ْد١لل  سبؼٍٛل ًد٢لَ  ًَد١ل  ايد١إلٚ  مك ال ي  َدٌل  ْد٘لٜ  َدٌلَ  ًَد١ل  ايد١للللللللل

ل طدد ٤لنددٌلؾددئالإٜٚكؼدد ل  ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١لل(5022ل2112إلل)سشددٔلعددئٜٔ.آلَددعل 
ل(502ل2112َ لٜشمشك٘ل.)سش ْ إل

ٚ  ددددددددئفل ي   يدددددددد١ل يمٓعُٝٝدددددددد١ل  ْٗدددددددد لقُٝدددددددد١لَُٗدددددددد١لٚإسشدددددددد ضلٚإا  ىلللللل
ٕل ي   يددددد١لأل(Tripp&Bies(لٜٚدددددئ٣للندددددٌلَدددددٔل)لل5222ل2113لْش ْٞ.) يبظ  ظددددد١إلإ

لللللللللللللللللللٚ مل ددددد ٜ ل  دمُ  ٝددددد١ل ل ملٓعُددددد١لل يمٓعُٝٝددددد١لٖدددددٞلصبُٛ ددددد١لَدددددٔل يكٛ  ددددد لللل
ٕل شدددمم ّليؼدددٓعل يكدددئ   تلٚربؼدددٝؽلللأددددئ ٤ تل يددديتلٜٓبػدددٞللرٚ يددديتلذبهدددِل ل

 Tripp & Bies,2006) يٓم ٥رلٚنٝؿ١ٝل يم  ٌَلَعل  عئٜٔل طئٜك١لطمؼد١ٝ.لل

ل(10:

للللللللللللللللللا  ىل ي ددددد ًَ ل يطدددددئمل ملمب ددددد١إنُددددد ل ئؾددددد ل ي   يددددد١ل يمٓعُٝٝددددد١ل  ْٗددددد لي
 يم  َددٌلَ ٗددِلٚؾكدد ليًذٗددٛاللللأٚل لَٓعُددمِٗلسددٛ ٤لَدد لؽبددؽلَددٓشِٗل مله ؾددتتلللل
ٖددد  ؾِٗلٚأٖددد  فل ملٓعُددد١لَ ددد يللللأ ملبيٚيددد١لَدددٔلقبًدددِٗل ظدددهٌلٜشدددِٗل لذبكٝدددلللللل

ل(531ل2102) ي بٝ ٟلإل

لللللللللللللللللسدددًٛ لءي يطئٜكددد١ل يددديتلؼبهدددِل ٗددد ل يؿدددئالَدددٔلعب ددد ل ًددد٢ل   يددد١ل للللللللٖٚدددٞل
 ل يم  َدٌلَ د٘ل ًد٢ل ملشدمٜٛ ل يدٛظٝؿٞلٚ رْشد ْٞلٖٚدٞللللللللل ييٟلٜشمم َ٘ل مل ٜئ

ل(52ل2112)ٚ اٟلإل.َؿّٗٛلْشيبل لؿ٤ٛلَ لٜ  ن٘ل ملٛظـلَٔلْز ١ٖلَٚٛؿٛ ٝ٘

دئ ٤ل يمٓعُٝٞلرٕل  إلم ٢ٓللْشبًٝ لٜٚبك٢لَؿّٗٛل ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝلَؿًَٗٛ 
ٚغدد للَمشٝددزىلدددئ ٤ىإ دد اٍلقدد لٜهددٕٛللإدددئ ٤ يدديٟلٜٓعددئل يٝدد٘لَٛظددـلَدد ل ًدد٢ل ْدد٘لل

ل(لل502لل2111)ز ٜ إلل.ؾئال عئئلَٛؿٛ ٞلَٔلٚد١ٗلْع

يدددي لؾ ي   يددد١ل يمٓعُٝٝددد١ل مشددد ال لؿددد٤ٛلَددد لٜ  نددد٘ل ملٛظدددـلَدددٔلْز ٖددد١للللللللل
ددئ ٤ تلٚ يم د َبتلٚ مُشدٛ لسدٍٛلظدئٚفل يٛظٝؿد١ل يديتل كدٛالللللللللرَٚٛؿٛ ١ٝل ل 

لِ.ِْٗلٜم ئؿٕٛلي  ّل ملش ٚ ٠لٚ يعًأٚلأ ملٛظؿ ليب مك ال  ِْٗلٜ  ًَٕٛل    ي١ل

ْٗدد للطدد ٛ ل ملددٛظؿ ل  ملشدد ٚ ٠لإٔل ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل مُجددٌل لإٚسهددٔل يكددٍٛل
ٚ يٛظٝؿٞلٚإ ط ٤لنٌلؾئالَ لٜشمشك٘لَدٔلعدبٍلللل رْش ْٞٚ يٓز ١ٖل ل يم  ٌَل

لٚ ي   ي١ل ل يم  ٌَ.ل ردئ ٤ ت   ي١ل ٛزٜعل يؿئؾلٚ ي   ي١ل ل
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 العدالة التٍظيىية:   أهىية 

 يمٓعُٝٝددد١لَدددٔل ملٛؿدددٛ  تل يؿ  ًددد١لٚ   َددد١ل لصبددد ٍللٜ ددد لَؿٗدددّٛل ي   يددد١ل
سددب  لءيل ي  ٜدد لَددٔل إا  ٠لٚٚظ ٥ؿٗدد .لٜٚ ددٛال  ٖمُدد ّل  ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١للر 

أ ئزٖدد ل يممًددٞل ددٔل يشٝ سدد تل يمٓعُٝٝدد١ل    َدد١ل يك ٥ُدد١ل ًدد٢ل يب ٚقئ طٝدد١لللللللل
عددئ٣ل مشددِللأعبقٝدد١لأَٚظدد  ئل يعًددِلٚ يمٗ ٜدد ليدد ٣ل ي دد ًَ إلٚ بيلسٝ سدد تلللللل

  ي   يدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١لٚ يدددد  ِل يمٓعُٝددددٞلإلمدددد لٜهؿددددٌل  سددددمُئ  ١ٜلٚ يؿ  ًٝدددد١لللل
يلٚدددٛالإ يمٓعُٝٝد١ل ل  دددٌل يب ٝد إلنُ لٜ ددٛال  ٖمُد ّل  ي   يدد١ل يمٓعُٝٝد١للللل

للللللللللللللللللٚلَٓدددددعل يشدددددًٛنٝ تل مل  اٜددددد١ليًُذمُدددددعل يؼددددد ا ٠للللأذبددددد ل ل يشددددد ٞليمكًٝدددددٌللل
ل(.502ل2112) ٛ اإلل.يمٓع١ُٝٝ ٔلغٝ  ل ي   ي١ل لس سً أ ٔل ملٛظؿ ل يٓ دب١ل

للللللللللللللللُٖٝددد١ل ي   يددد١ل يمٓعُٝٝددد١لَدددٔلعدددبٍل  ث ٖددد ل ًددد٢ل ي  ٜددد للللللللأا  ىلإٚسهدددٔل
للللللللللللللللللللللللل6ل62112لٚ ًدددددٛ ٕإلل2111)ز ٜددددد إللُٖٗددددد ل5أَدددددٔل ملدددددمػ  تل يمٓعُٝٝددددد١لٚ يددددديتلَدددددٔللل

ل(لل62112ل يظٝمًٞإلل2112ٚل  ػؿئإل
 للَهْٛد تلللٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد5١ل دؤثئل ي   يد١ل يمٓعُٝٝد١ل ػب  ٝد ًللللللسًٛنٝ تل مل 

سشدددد ضل ملٛظددددـلل  ملشدددد ٚ ٠لللإٚديددددولءٕللإليمٓعُٝٝدددد١ل سددددًٛنٝ تل ملٛ طٓدددد١لل
ل يم د َبتل ٛيد للأٚلل يمٛزٜدعل ٚلللت رددئ ٤ لٚ رْؼ فلسٛ ٤لؾُٝ لٜم ًدلل    يد١للل

لللللللللللللللللللللي ٜدددددد٘ل يظدددددد ٛ ل  ملشددددددؤٚي١ٝلدبدددددد ٙل ملٓعُدددددد١إلٚ  يم يٞل  غبددددددئ طل ل يهددددددج ل
 ٚلسًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝ.لأَٔل ملُ  س تل يمطٛ ١ٝلغ ل يئب١ٝل

 يمز ّل يمٓع5ُٞٝل شد   ل ي   يد١ل يمٓعُٝٝد١ل ل ًُٝد١ل  يمدز ّل يمٓعُٝدٞإلللللللل  
 ملمُجٌل ل غب١ل يؿئال ل يبك ٤ل ـدٛل ل ٓعدِٝلَ د إللٚ سدم   اٙل يمد ّليبديٍللللللل

ٛل لللللللللللللللللإلسدددد ٕل دددد يكِٝلرٕلديددددولَددددٔلعددددبٍل لدٗددددٛالقٜٛدددد١ليؼدددد  ل يمٓعددددِٝلٜٚهدددد
 ٚقبٛي٘ليألٖ  فل ييتلٜش ٢ليمشكٝكٗ ل.لإلل ييتلٜمبٓ ٖ ل يمٓعِٝ

 اٖدد ل يددجبخإللأا  ىل يؿددئال ي  َددٌليً   يدد١لَددٔلعددبٍلإٕلإ يددٛ ٤ل يمٓعُٝدد5ٞل   
َشدددم٣ٛل يدددٛ ٤ل يمٓعُٝدددٞل)    بددد طل يٓؿشدددٞل يددديٟلٜدددئ ال يؿدددئاللللللل ٜدددؤثئل

ٕلطد ٛ للأؾًدٛللل  ملٓع١ُلمم لٜ ؾ ٘ليبْ َ زل ل ي ٌُلٚ يل دبيلقدِٝل ملٓعُد١(للل
سد ضلسؼدٛي٘لللأٚل يٛ ٤ل يمٓعُٝٞلق ٥ِل ٢ًلأ يؿئال ي  ٌَل     ب طل يٓؿشٞل

٘لل َددددئلءٚل  ددددٜٛضلٖددددي ل أؾ ْدددد٘لٜشدددد ٢لملك  ًددد١لللإلل ًددد٢لطدددد٤ٞلَٗددددِل  يٓشدددب١ليدددد
س ٣لػٛ لٖي ل يم ٜٛضلٖٛلقٝ َ٘ل د ا ٤ل ُدٌل ٚلسدًٛىلَ د لَئغدٛ للللللإ ملِٗإلٚ

 .ؾٝ٘لي ٣لَٓعُم٘إلع  زلس ٚال ي ٚ ل ملطًٛ لَٓ٘ل ل ك ل ي ٌُ
 ٕلثكدد١ل يؿددئال ي  َددٌل ل   يدد١لٚاقدد١لْعدد ّلللأل5ثكدد١ل يؿددئال لْعدد ّل كٝددِٝل ءا ٤ل

  ي   يدد١ل يمكٝدِٝل ملطبدلل  ملٓعُد١ل دزا النًُد لطدد ئل د ٕلٖدي ل يٓعد ّلٜمؼدـلللللللللل
للللللللللللللللللللٜٚمشكدددللديدددول ٓددد َ لٜددد  ىل يؿدددئاللللللدئ ٥ٝددد١لٚل يم ددد َبت(للر يمٓعُٝٝددد١ل) 

ٕل ك ٜئ تل يمكِٝٝل مِل ٢ًلأسد ضل زبٗد لٚ ءا ٤لإلٚ سدمكئ  لَ د ٜ ل يمكٝدِٝللللللأ
٘لللللللإإلٚندددييول للللللللللللللللل  سددد١ل يؿئػددد١ليً  َدددٌل  يمشددد خل ؼدددٛتلَشدددُٛعلر ددد  ٤ل أٜددد

  لْم ٥رل يمكِٝٝ.
  ا٠لا ؾ ٝدددد١ل زبُ  دددد5١ل ددددؤثئل ي   يدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١ل ًدددد٢ل ٚللؾئٜددددلل ي ُددددٌلللزٜدددد

ٖٚددي لَددٔلطدد ْ٘لإٔلٜددؤثئل ًدد٢لاٚ ؾددعل يؿددئاليزٜدد ا٠لَه ؾددتتلٚ ٛ ٥دد لللللٚ زبُ  دد١إل
دددئ ٤ تلٚ يم دد َبتل  مدد لَددٔلٚسدد ٥ٌلللرٕل   يدد١ل أٚلٚيددٝصل يؿددئالإللإل زبُ  دد١
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 ٛدٗد ٕل سد ي١للللددئ ٤ تل ي  ايد١لٚ مل  ًَد١ل ي  ايد١للللرٕل ءل زبُ  د١ل6لط  ١ل ٚللإ
  ك  لنٌل ـٛلؾٝٗ .لل زبُ  ١ٕلأيًؿئال ٢ًل

 للللللللللللللٕلذبدد لأٜدد  ٞل لَك َدد١ل ي ٛ َددٌل يدديتلسهٓٗدد للللل ءعبقددٞ يؿشدد ا5لإٔل ي  َددٌلل
للللللللللللل  ايدد١ل لَددٓحل  ددضل ي دد ًَ لأقددٌللل ييددي لؾدد يكئ   تلغدد للل6َددٔل ْمظدد  ل يؿشدد ال
 ؼدٓـلن سد لأمند طل يؿشد اللللللْٗ ا ٓ َ ل هدٕٛلَكؼدٛا٠إلؾللإلَٔل سمشك ق  ِٗل

لٜدىلأثد  لسدًب١ٝل ًد٢ل ي د ًَ ل ملٓكٛػد١لسكدٛقِٗإللللللللً ػئؼبلً  ييٟلسجٌلظًُ
 مم لٜٛي ل يػٝغلي ِٜٗ.

ل ءا ٤ُٖٝدددد١لد تل دددد ث لنددددب ل ًدددد٢لنؿدددد ٠٤لإٔليً   يدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١لأنُدددد ل
ٞللَدٔلعدبٍلَد لًٜد5ٞلللللإا  نٗ ٚسهٔلل يٛظٝؿٞليً  ًَ ل ل ملٓعُ تلإل لإلل) شبؿد د

ل(ل60221لٚ ي بٝ ٟإل2112ٚ يؿٗ  ٟٚلٚ يكط ١ْٚإلل6ل2102
 دد ل ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل  يٓشددب١ليً دد ًَ لقُٝدد١لٚ بقدد١ل دمُ  ٝدد١إلٚ يمذ ٚزلل  

 ًٝٗدد لَددٔلقبددٌل ملٓعُدد١ل  دد ّل طبٝكٗدد لؼبؿددزل ي دد ًَ ل سمُدد ٍل اٚالأؾ دد ٍلللل
 ٚسًٛنٝ تلؿ  ٠ل  ملٓع١ُ.

 ٟلؾُٝدد لٜم ًددللل طبٝددلل ي   يدد١لسددٓحل ي دد ًَ لؾئػدد١ل ملظدد  ن١ل ا دد  ٤ل يددئأللللللل
 م ٣لأُٖٝمِٗليًُٓع١ُ.لإسش ض  ًُِٗلمم لٜٛي لي ِٜٗل

 ا  ىل ي ددد ًَ ليؿٗدددِلأاٚ  ٖدددِلٚ ٦ٝددد١ل ًُدددِٗل ًددد٢ل دددٛؾئلٚاقددد١للإٜمٛقدددـلَددد ٣ل
ٚخببؾٗددد لسدددٝ ًُٕٛل    مُددد ال ًددد٢للللل مل ًَٛددد تل ملك َددد١لَدددٔل ملٓعُددد١ل دددِإللللل

ٚ يدديتلقدد ل هددٕٛلغدد لػددشٝش١لأٚلغدد لاقٝكدد١لأٚلغدد لللللللللإلَ ًَٛدد  ِٗل يظمؼدد١ٝل
 ب١ٝ.ل 
 للللللللللللللللللللل ي   يدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١ل ٛؿددددحلسكٝكدددد١ل يٓعدددد ّل يمددددٛزٜ ٞليألدددددٛ لٚ يئٚ  دددددبللللللل

 ٚديولَٔلعبٍل   ي١ل يمٛزٜع.ل ل ملٓع١ُلإل
 للللللللللللللللللليلذبكٝددددلل يشددددٝطئ٠ل يؿ ًٝدددد١لٚ يمُشددددول ل ًُٝدددد١ل ربدددد دل يكددددئ  للللإ ددددؤاٟل

 دئ ١ٝ٥.رَٔلعبٍل ي   ي١ل 
 ٜؤاٟل  ّلل ي   ي١ل ل يم  ٌَلَعل ملئؤٚس ل يل يؼئ عل ِٝٓٗل.ل 
 ليلذب ٜدد لدددٛا٠لْعدد ّل ملم   دد١لٚ يئق  دد١لٚ يمكٝددِٝإللإ ددؤاٟل ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل

 ظددهٌلٜهؿددٌل سددم  ١َل ي ًُٝدد تلللٚ يكدد  ٠ل ًدد٢ل ؿ ٝددٌلأاٚ  ل يمػيٜدد١ل يئ د دد١إلل
  ـ ٤ل ملٓع١ُ.لأظب ز تل ٓ لر يمٓع١ُٝٝلٚ 

 ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝلٚ ؿدش١لَدٔلعدبٍل  ثد  ل يشد١٦ٝل ملد بد١لللللللل١ُٖٝأٚق ل عٗئل
ندددددددددٌلَدددددددددٔللثددددددددد  لنُددددددددد لدندددددددددئآلا  ٠ل ددددددددد إلَٚٔلٖددددددددديٙل ر ًددددددددد٢ل ؾمكددددددددد  ل 

(Greenberg,2004,Tatum&Eberlin,2006Blakely et al,2005ل)ل ل) دد دٛا٠إل
ل(20ددلل522ل2114
 ثبمددد لإٔل يٓدد ضل يددئٜلٜ مكددد ٕٚلأْٗددِلٜ دد ًَٕٛلَ  ًَددد١لللللأ ي ًُٝدد١لللل ءايدد١لإٔل

يل ي   ي١لٚ رْؼ فل ل ًُِٗلٜظ ئٕٚل ك  لغ لقًٝدٌلَدٔل يـدػٛطللللإ ؿمكئل
 .لٚ  ؿطئ   تلٚ  ّل يئ س١ل يٓؿش١ٝ

 ثدد  لسددًب١ٝل ًدد٢لطمؼدد٘للآقدد لٜد ددبل ًدد٢ل ؾمكدد  ل ي  َددٌليعسشدد ضل  ي   يدد١للل
  ي ٌُلْؿش٘. ٢ًلليٓؿش١ٝلٚ يؼش١ٝإل ٓ هصلسًبً لٚ ٢ًلس يمٗ 
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 ٍلَددعل يكـدد ٜ ل شب ػدد١ل  رْؼدد فلٚ يجكددد١لللللٕل يؿظددٌل ل يم  َددٌل ظددهٌلؾ  ددللللإ 
يل يؼددئ علٚ شبًددٌل يددٛظٝؿٞلللىإلٚ  سددد ّلٚ ءعبقٝدد تلسهددٔلإٔلٜددؤاٟلغ يبدد لللل

 .ل يمٓعُٝٞ
 َلل ٕل ددد ِْٗلٜ دددد ًَٕٛل طئٜكددد١لغددد ل  ايدددد١لَدددٔلقبددددٌلللللٛ ٓددد َ لٜظددد ئل ملشددددمم 

ٖٚددددي للٜبدددد ؤٕٚل   ْشددددش  إللِْٗاؾددددلَدددد ٜئِٜٗل  ملٓعُدددد١ل يدددديتلٜ ًُددددٕٛل ٗدددد إلل
ٍللء  ْشددش  لسهددٔلإٔلٜدد  ٞل لطددهٌل لل للللللللللللا ٤ل ملددٓمؿضلٚنجددئ٠ل يػٝدد  لٚ يمشددٛ

 .أٚل   م  الٖٚي لٜؤن لَ ليً   ي١ل يمٓع١ُٝٝلَٔل ء١ُٖٝل لصب ٍل را  ٠

ٚممد لسددبلل مـددحلأُٖٝدد١ل ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١لي بقمٗدد ل  ي  ٜدد لَددٔل ملددمػ  تلل
ٖد  ؾٗ لإلللأظب للٚ طٛ ل ملٓعُد تلٚ شد   ٖ ل ًد٢لذبكٝدللللللل ثئل يمٓع١ُٝٝل ييتل ؤ

ٚذبؿٝزِٖلٚاؾ ٗدِللل ءا ٤ ي  ًَ ل ٢ًلسشٔلل ل ظذٝعلً نب لً ٕل  لاٚ إسٝحل
يظدد ٛ ِٖللعبددٛل ي ٌُإلٚزٜدد ا٠ل يئؿدد ل يددٛظٝؿٞلٚلقٝدد َِٗلل   ُدد ٍل طٛ ٝدد١لْعددئ ًلللل

  زٜددزل ي بقدد تلْٗدد ل  ُددٌل ًدد٢لأنُدد للا  ٠لَ ٗددِلإلر  ي دد ٍلٚ ملشدد ٚ ٠ل ل   َددٌل 
ػب  ٝدد١ل ًدد٢لً لإٕليً   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١لل ثدد  لأنُدد للػب  ٝدد١ل ل ي ُددٌ.ر ل رْشدد ١ْٝ

ٕلَؿَٗٛٗدد لٜ هددصلإا ٤ل يؿدئالٚ يئؾددعلَددٔلَشددم٣ٛل ملٓعُدد١ل ًد٢لسدد لسددٛ ٤لسٝددحلللأ
سًٛ ل ييٟلٜشمم َ٘ل ملد ٜئللء يطئٜك١ل ييتلؼبهِلَٔلعب  ل يؿئال ٢ًل   ي١ل 

 ل يم  ٌَلَعل ملٛظؿ ل ٢ًل ملشم٣ٛل يٛظٝؿٞلٚ رْشد ْٞلٚديدوليزٜد ا٠لنؿد ٠٤للللل
طددده ٍل يشدددًٛىلأ ل يهظدددـل دددٔل  دددضلل ً ؾ  دددلً يلإٔل ددد لاٚ إ  رؿددد ؾ١لإل ملٓعُددد١ل

ٚل ددد ّل طبٝدددلللأٚل يشدددًب١ٝ(لٚ يددديتل هدددٕٛلْمٝذددد١ليمطبٝدددللللأػب  ٝددد١لر يمٓعُٝٞ) 
 ل ملٓع١ُ.ل ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝل 

 بعاد العدالة التٍظيىية:أ 
ٝ ء ظ لَ عِل  ١ليلٚددٛالثبثدللإ تل ييتل مٓ ٍٚلَٛؿٛعل ي   ي١ل يمٓعُٝٝد١للا 

 يم دددد َبت(ل   يدددد١للدددددئ ٤ تإلر   يدددد١ل لإلل  دددد ال ٥ٝشدددد١ٝلٖٚددددٞل)   يدددد١ل يمٛزٜددددعللأ
(Rego&Cunha,2006:79)ٕٕلَؿٗدددّٛل ي   يددد١للأعدددئ٣ل دددئ٣للأٖٓددد ىلا  سددد تلللإ لأ

ددئ ٤ تللر يمٓع١ُٝٝلٖٛلَؿّٗٛلثٓد ٥ٞل يب د لأٟلٜمـدُٔل   يد١ل يمٛزٜدعلٚ   يد١ل لللللل
لللللللللللللللللإل(Greenberg,1990)ٚا  سدددددددد١لل(لMoormans,1991ؾكددددددددالنُدددددددد ل لا  سدددددددد١ل)ل

(لٚا  سدددددد١لل2102) سبُٝدددددد ٟإللٕلٖٓدددددد ىل  ددددددضل ي   سدددددد تلَجددددددٌلا  سدددددد١لأنُدددددد ل
ٕل ي   سدد١لأٚ ددئ٣للٖٚددٛل ي   يدد١ل يمكٛسٝدد١ل.لل    ددً لؿدد ؾ ل  دد ً أ(ل2112) يكط ْٚدد١إل

ْدد٘لَؿٗددّٛلثبثددٞلأطبٝ دد١لَؿٗددّٛل ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١لٜمطًددبل يم  َددٌلَ دد٘ل ًدد٢للل
ٚؾُٝددد لًٜدددٞل ٛؿدددٝحلء  ددد ال ي   يددد١للللللل  ددد ال) يمٛزٜدددعلٚ يم  َدددٌلٚ رددددئ ٤ ت(.لللء 

ل يمٓع5١ُٝٝ
ل
ل
ل
ل

لأ   ال ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝل5(0 قِل)لطهٌ

ل ملؼ  5لَٔلإ   ال يب سج ٕ

     ال ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝ

    ي١ل  دئ ٤ ت    ي١ل يم  ٌَ    ي١ل يمٛزٜع
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  البعد األوه:عدالة التوزيع(Distributive Justice) : 
ْٗد للأأٟللٜٚكؼ ل    يد١ل يمٛزٜدعل   يد١ل ملمئدد تل يديتلؼبؼدٌل ًٝٗد ل ملٛظدـإللللللللل

للللللللللللٚ ملمئددد تل يدديتلؼبؼددٌل ًٝٗدد ل يؿددئاللللللإلٚ يٓمدد ٥رللإل م ًددلل    يدد١ل ٛزٜددعل مله ؾددتتللل
ٜٚمشكددلللٚل يدقٝدد تلإلأٚل ملز ٜدد لأدددٛ لءٚع ػدد١لَدد لٜم ًددلل مٛزٜددعل لللإلَددٔلٚظٝؿمدد٘ل

للللللللللللللللللللللٕلَددددد لؼبؼدددددٌل ًٝددددد٘للأإا  ىل ي ددددد ًَ لي   يددددد١ل يمٛزٜدددددعل ٓددددد َ لٜظددددد ئل يؿدددددئالللل
لللللللللللللللل١ًمٓ سددبلَددعلَدد ل دديٍلَددٔلدٗدد لَك  ْددلللللل لَز ٜدد (لدددٛ لإلأل)َه ؾددتتلإللَددٔلطبئددد تل

ل(03ل5ل2111دٗٛالزَب٥٘.)ز ٜ إلَعل

للللللللللللللؾددئ الءي ي   يدد١لٚ ملشدد ٚ ٠ل ل ٛزٜددعل ملددٛ  ال ًدد٢ل لللل   يدد١ل يمٛزٜددعل  ْٗدد لللٚ  ددئف
ل(.52ل2101 ل ملٓعُ تلي)د سئإل

ل(ل5ٖٞChampoux,2000:46ل)لَب ائٚ كّٛل ي   ي١ل يمٛزٜ ١ٝل ٢ًلثبث١ل
 ٝدد   تل ءس سدد١ٝليًظددمؽلل5ل يدديٟلٜ دديلإٔلنددٌل شبل  عمٝدد  َبدد أل ملشدد ٚ ٠ل ل

ػبدددبلإٔل شددد ٟٚلعٝددد   تل آلعدددئٜٔلَجدددٌلسئٜددد١ل يهدددبّإللسدددلل يمؼدددٜٛ إللسدددلللللل
  َمبىل ملًه١ٝل يظمؼ١ٝلٚغ ٖ .

 لللللللللللللٚيهددٔلػبدددبلللإلَبدد أل  عددمبف5ل يدديٟلٜ دديلإٔل امُ ددد تلؾٝٗدد ل دد ّلَشدد ٚ ٠لللللللل
ٔل ٚ ًددد٢ل امُدددعل  ٖمُددد ّللإلنددد ملئٜضلغددد ل ملكمددد  ٜٔلإٔل شددد   لَدددٔلٖدددِلَددد

 م د .  حمل
 َبدد أل ملشدد ٚ ٠ل دد يؿئؾ5ل يدديٟلٜ دديلإٔلنددٌلؾددئالػبددبلإٔلسمًددول يؿئػدد١لللللللللل

لإلأٚل ملٛ قعل ءؾـٌل مل ئٚؿ١لَٔلقبدٌل امُدعللللإلْؿشٗ ليًشؼٍٛل ٢ًل ملٓ ػبل
ِلل  مُددد اً لإلأٟلٜشددُحليًٓددد ضل  يمكدد ّل ددد امُعلل لإل ًدد٢لدٗدددٛاِٖلَٚظددد  ن  ٗ

ٜبليؿشدحل اد ٍلللٚ يمد  للإلنُ لػببلإٔلٜهدٕٛليد ِٜٗلؾدئؾلَمشد ١ٜٚليًم ًدِٝلللللل
لأَ َِٗليمطٜٛئلَٗ    ِٗل.

ل(522ل2112س سٝ لُٖ 5ل)سٛ ضإلإٔليً   ي١ل يمٛزٜ ١ٝلد ْب لإٚسهٔل يكٍٛل
 ٌللللللل  ًٝد٘لللد ْبلَ اٟل)ٖٝهٌل يمٛزٜ د ت(5لٜٚ د ل دٔلسذدِلأٚلَـدُٕٛلَد لؼبؼد

ل يؿئالَٔلَه ؾتت.
 د ْددبل دمُدد  ٞلٜٚ دد ل ددٔل مل  ًَدد١ل يظمؼدد١ٝل يدديتلٜ  َددٌل ٗدد ل ملدد ٜئل يؿددئالللل

 .ل مله ؾتت ييٟلؼبؼٌل ٢ًل

  البعد الجاٌي :عدالة اإلدراءات(Procedural Justice:) 
  ددددئفل  ْٗدددد لا ددددد١ل يظدددد ٛ ل ملمٛيدددد ٠ليدددد ٣ل ي دددد ًَ لإز ٤ل   يدددد١ل ردددددئ ٤ تلل

ٝلللل ُٝدد١ل)ؾٗدد  ٟٚلٚقط ْٚدد١إلللل يمٓعُٝٝدد١ل يدديتل شددمم ّل لذب ٜدد ل ملمئددد تل يمٓع
ددددئ ٤ تلرز ٤ل   يددد١ل إ(.لٖٚدددٞليا دددد١ل يظددد ٛ ل ملمٛيددد ٠ليددد ٣ل ي ددد ًَ لل501لل2112

ٚل ملمئدد تل يمٓعُٝٝد١.لللأٚ ي ًُٝ تل يمٓع١ُٝٝل ييتل شدمم ّل لذب ٜد ل يٓمد ٥رلللل
ل(522ل2102إلس ٝ ٠ي)

لإلد لن ْ ل   ي١ل يمٛزٜعل مُجٌل ل   ي١ل ملمئد تل ييتلؼبؼٌل ًٝٗ ل يؿئاإٚ
٘لَك  ْدد١ل سشدد ضل يؿددئاللإدددئ ٤ تل  دديلَدد ٣لللرٕل   يدد١ل اؾددلل ل ملٓعُدد١لإلل زَب٥دد
ل(520ل2112دئ ٤ تل ييتل شمم ّل لذب ٜ ل ًول ملمئد ت.ل) يؼ  إلر    ي١ل 
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دددئ ٤ تلػددؿ١ل ملٛؿددٛ ١ٝلٚ ي   يدد١ل  دد لَددٔل ددٛؾئلطددئط للللللرٚسمدد٢ل همشددبل ل
ل(24ل21025ُٖ 5ل) يشهئإل

 لت ردددددددئ ٤ ٍٚل يددددديٟلٜـدددددعلللء ددددد ردئ ٤ تلإل لٕلٜمؿدددددلل يطئؾددددد ٕل ملمددددد ثئ ٕللللأ
سدد ضلأ ًدد٢للدددئ ٤ تل) ي دد ًَ (رٚ يجدد ْٞلٜمدد ثئل مًددول للا  ٠(ر) ل يمٓعُٝٝدد١

 . ردئ ٤ ت ملٛؿٛ ١ٝل ييتلٜمِل ٓ ٤ل ًٝٗ لػٝ غ١ل ًول
  لللللللللللللللللللا  ٠ل مزٜٚددددد ل ي ددددد ًَ ل  مل ًَٛددددد تل يه ؾٝددددد١لٚ يظدددددئٚس تل ملطًٛ ددددد١للللرقٝددددد ّل

 لل ًول ردئ ٤ ت ٔلنٝؿ١ٝل طبٝ

دئ ٥ٝدد١لٚ ي   يدد١للرٚ ًٝدد٘لسهددٔل يكددٍٛل ٛدددٛال بقدد١ل   ب طٝدد٘ل دد ل ي   يدد١ل لللل
ٕلَ لؼبؼٌل ًٝ٘لَٔل ٛ ٥ ل ل ي ٌُلأ يمٛزٜ ١ٝ.لؾظ ٛ ل ملٛظـل    ي١ل يمٛزٜعلٚ

َدئ بال اسش سد٘ل د ٕلقدئ   تل يمٛزٜدعل دمِلٚؾدللطدئمللللللللللَك  ٌل زبٗ ل ييٟلٜبيي٘لإل
لٚإدئ ٤ تل  اي١ل.

للللللللللللللللإلت يكدددئ    ٓددد ل ربددد دلللإ ب  ٗددد  ددد١لَدددٔل يكٛ  ددد ل يددديتلٜٓبػدددٞللللٖٚٓددد ىلصبُٛ
ٕلَددد ٣ل   مكددد ال ٛددددٛال   يددد١لللإٚ يددديتلسهدددٔلإٔل شدددمم َٗ ل ملٓعُددد ت.لسٝدددحلللل

 ٝد5١للآل ل ردئ ٥ٝد١لعدبٍلمذُٛ د١ل يكٛ  د للللرٚل أدئ ٤ تلٜئ بالمد ٣ل يٛؾد ٤لللر 
ل(62102لٚ يبه  إلل2112) ملػئ ٞإل

 لللللللللللللظٗددئللد لَدد إ  تل م ٓدد٢لٚدددٛالؾددئؾليمبدد ٌٜلٚ  دد ٌٜل يكددئلق  دد ٠ل  سددم٦ٓ ف5ل
 َ لٜ  لديولٜٚ  ُ٘.ل

 ٕل هدٕٛلَمٛ ؾكد١لللأدئ ٤ تل ٛزٜدعلٜٓبػدٞلللإٕلنٌلأ5ل مُجٌل ل ءعبق١ٝ يك   ٠ل
 ي ٣ل ي  ًَ .ل يش ٥ ٠عبق١ٝلٚ يكِٝلءَعل مل  ٜ ل 

 للللللللللللللإلٝكددد١لٚػدددشٝش١ي قددد5١ٚ  يل ربددد دل يكدددئ   تل ٓددد ٤ل ًددد٢لَ ًَٛددد تلاقل ق  ددد ٠ل
للللللللللللللللللل  اتلذبكٝددددللا ددددد١ل  يٝدددد١للأد لإٚ ٕل  ُددددٌل ملٓعُدددد١ل ًدددد٢ل ؿ ٝددددٌل يظددددؿ ؾ١ٝلللل

 َٔل ي   ي١.
 ػدش  للإٔل شمٛ بلٚدٗ تلْعئلإٔل ١ًُٝل رب دل يكئ  لػببلأق   ٠ل يمُج5ٌٝل

 ي بق١لَٚظ  ن١ل ي  ًَ ل لػٝ غ١ل يًٛ ٥حلأٚلَٓ قظ١ل يكئ   تل يمٓعُٝٝد١لل
  ييتلسهٔلإٔل ؤثئل ًِٝٗ.

 ي ٛ ٥ لل زبز ٤ تدئ ٤ تل ٛزٜعلإٕل ٓشذِلٚ مٓ غِلأق   ٠ل  ْشذ 5ّلٜٓبػٞل ٚ
 ؾئ ا.ءتل ٢ًلبٝعل تٚ مله ؾ

 للللللللللللللللق  ددد ٠ل ددد ّل  عبٝددد ز5لٚ  ددديل ددد ّلتهددد ل ملؼدددًش١ل يظمؼددد١ٝلَدددٔل يمددد ث للل
  ل ي دد ّل ًدد٢لصبئٜدد تل ًُٝدد١ل ربدد دل يكئ  إلسٝددحلٜ دد لذبكٝددللٚ ؿـددٌٝل يؼدد

 َٔلَئ هز تل ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝ.

  يٓشدب١ليًُدٛظؿ للللإلٕلٖديٙل يكٛ  د ل ل مُمدعل د ٚز ٕلَمشد ١ٜٚللللللإٚسهٔل يكٍٛل
لمنددد لربمًدددـل ددد عمبفل ملٛ قدددـل يددديتل مطًبٗددد لٚ كمـدددٝٗ لإللللإلإللغًدددبل ءسدددٛ ٍأ ل

لسشبل ملٛقـ.ل٣عئءؾٝؿـًٕٛلقٛ   لَ ١ٓٝلإٚل 

لللللللللللللللدئ ٥ٝددد١ل ددد لد ْدددبل دمُددد  ٞل ئندددزللؾٝددد٘للللرٕل ي   يددد١ل أٜٚمـدددحلممددد لسدددبللل
لللللللللللللللل ُٝٓددد لل ًددد٢ل   يددد١ل مل ددد َبتل يددديتلٜ  َدددٌل ٗددد ل ملٛظؿدددٕٛلَدددٔلقبدددٌلَئؤٚسدددِٝٗلإلللل
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لدئ ٤ تل يئب١ٝل ملم ًك١ل  رب دل يكئ  .ر لد ْبٗ ل  ٝهًٞلؾدنزل ٢ًل   ي١ل 
 ل ييٟلٜكٛالإيلْمٝذ١لضب ا٠إللنُ لإٔل ي   ي١ل ردئ ١ٝ٥ل ٗمِل    ي١لآي١ٝل يكئ 

يددي لؾددإل ي   يدد١ل ردئ ٥ٝدد١لقدد ل ؿددٛمل ي   يدد١ل يمٛزٜ ٝدد١إللسٝددحلٜهددٕٛل ءطددم ؾللللل
 ٢ًل سم   اليمكبٌلْم ٥رلغ لَئغٛ ١لإد ل  مك ٚ لإٔلآيٝد١ل ربد دل يكدئ  ل يديتلأاتللللل

ل يٙل يٓمٝذ١لأدئٜ لٚؾًك لملب ائل ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝ.

  التعاوالت)العدالة التفاعمية(:البعد الجالح:عدالة 
 ٓدد َ للإلسشدد ضل ملٛظددـلمٛؿدد ١ٝل مل  ًَدد١ل يدديتلؼبؼددٌل ًٝٗدد لللٜٚكؼدد ل ٗدد لإ

نُدد لٜكؼدد ل(.ل500ل2112دددئ ٤ تلٚ يكددٛ ْ ل يمٓعُٝٝدد١.ل) زب ٝدد إلر طبددلل ًٝدد٘ل 
ٞلللل ٗدد لأٜـدد يل ُٜ  َددٌل دد٘ل ي دد ًَٕٛلللللإل يؼددئ س١لٚ  سددد ّلٚ يم  َددٌل ءعبقدد للللللللللللل يدديٟل

ل ِٗ.ي مل ٜئ١ٜل ٔل طبٝلل ردئ ٤ تل ملم ًك١ل مش ٜ لطبئد  ل

ل.(521ل2114ٚ مـُٔل   ي١ل مل  َبتل ٢ًل ي ٓ ػئل يم ي5١ٝل)  دٛا٠إل
 .لَ  ١ًَل يئ٥ٝصلملئؤٚسٝ٘ل  سد ّلٚ ك ٜئ
 لإٚلذبٝز.ل اْؼ فَ  ١ًَل يئ٥ٝصلملئؤٚسٝ٘ل
 لدئ ٤ تل ملممي٠ل ٓ ل يطًب.ر  س١ل مل ًَٛ تل مل١ُٗليم ٜئل إ
 لػش١لٚٚ ق ١ٝل مل ًَٛ تل ملك ١َليًُئؤٚس لٚ ك سٗ ل ل يٛق ل ملٓ سب.ل

ل(5202ل2102شهئإل يٚ ـِل   ي١ل مل  َبتلْٛ  لَٔل ي   ي١لُٖ 5ل)
 يلَدد ٣ل  سددد ّلٚ يمكدد ٜئل يدديٟلللإ   يدد١ل ي بقدد تل يظمؼدد5١ٝلٚ يدديتل ظدد لللل

 ٜم  ٌَل ٘ل مل ٜئلَعلَئؤٚسٝ٘.
 ٛلل ؿدددٝش تل ملك َددد١ليً ددد ًَ لَدددٔلعدددبٍللل   يددد١ل مل ًَٛددد ت5لٚل ئندددزل ًددد٢ل يم

ٚلطئٜكد١للأددئ ٤ تلَ ٝٓد١لللإ ٛػٌٝل مل ًَٛد تل يـدئٚ ١ٜلسدٍٛلأسدب  ل سدمم  ّلللللل
َجدٌلقٝد ّل ملد ٜئل مكد ِٜلللللإلٚ  سدًٛ لَٛثدللٚأنٝد للللإلربؼٝؽلطبئد تلَ ١ٓٝل

 طئلليً  ًَ لسٍٛل يكئ   تل ييتل ؤثئلؾِٝٗ.

ٜٚدؤثئلللإلَد  ط١لْٗ أ   ال ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝلٜمـحليٓ لأَٚٔلعبٍل سم ئ سل
ٚ يدديتل ؿشددئللإل  دد ال يجبثدد١ل يشدد  ك١للءٕلؾكدد  ٕلأٟل  دد لَددٔل لأ  ـددٗ ل ل  ددضلإللٚ

لللللللللللللللللللٜٚدددددؤثئل لسدددددًٛن٘إللإلٜدددددؤاٟل يلطددددد ٛ ل يؿدددددئال ددددد يعًِلللل ي   يددددد١ل يمٓعُٝٝددددد١للإلل
ٞللللٖٚددي  يلٚدددٛال بقدد١للإٚ يدديتل ٛػددً للل(2114لإللَدد ل ؤندد ٙللْمدد ٥رلا  سدد١ل) ؾدد  

للللللللللللل  دد ال ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل  ـددٗ ل ددب ضلٚنددٌلَٓٗدد لللأ   ب طٝدد٘لطئاٜدد٘لقٜٛدد١ل دد لل
ل.إب يَٞعل ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝل ظهٌل

سٝحل م ًدللللدئ ٤ تلٖٞلدٖٛئل ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝلإلرٚ ئ٣ل ي   س١لإٔل   ي١ل 
لإلكدئ   تل يمٓعُٝٝد١لل ملٛظـلي   ي١ل ي ًُٝ تل ييتلٜمِلَٔلعب د ل ربد دل يلللا  ىا 

ؾهًُدد لندد ٕل يؿددئالأنجددئلإسش سددً ل    يدد١ل ردددئ ٤ تل ملمب دد١ل ل ربدد دلطبمًددـلللللللل
ٕل   يد١للأ يكئ   تلا عدٌل ملٓعُد١لإللقدٟٛلي ٜد٘لا ؾدعل  يمدز ّل ٗد لٚ ٓؿٝديٖ .لنُد لللللللللل

ٕل ملدد عبتلتددئلإسٝددحللدددئ ٤ تلٖددٞل يدديتلذبدد ال ظددهٌل ٥ٝشددٞل   يدد١ل يمٛزٜددعإلللر 
ٕليً   يدددد١لأملمئددددد تل يدددديتل شددددمشكٗ لإلنُدددد للدددددئ ٤ تلَ ٝٓدددد١ليمشدددد ال إعددددبٍل
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دددئ ٤ تل يئبٝدد١لرٚ يدديٟلٜ دد ل ددٔل لإلددد ْب لُٖٚدد ل زب ْددبل  ٝهًددٞللل ردئ ٥ٝدد١
يً   يددد١لا عدددٌل ملٓعُددد١لٚ ءعدددئلٖدددٛل زب ْدددبل  دمُددد  ٞلٚ يددديٟلسجدددٌل   يددد١لللللللللل

ٚلللٜ ٓٝ٘ يم  َبتلمل ل عبد  ِٖل هٝؿٝد١ل ربد دللللإَٔل سد ّلَمميٟل يكدئ  ليً د ًَ ل
ل يكئ  .

 العاومني لمعدالة التٍظيىية:  إدراك يفعواون املؤثرة ال 
ا  ىل ي دد ًَ ليً   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١لل لإٖٓدد ىل ي  ٜدد لَددٔل ي ٛ َددٌل يدديتل ددؤثئللل

َٚٓٗدد لَدد لٜم ًددلللإلؾُٓٗدد لَدد لٜم ًددلل دد يؿئالد  دد٘للٚإسش سددِٗل ٗدد ل لَهدد ٕل ًُددِٗإل
ٚسدٛفل مٓد ٍٚللللَٚٓٗ لَ لٜم ًلل  يب١٦ٝل شب  د١ٝل  .لإل  يب١٦ٝل ي  ع١ًٝليًُٓع١ُ

ا  ىل ي ددد ًَ ل لإَدددٔل ًدددول ي ٛ َدددٌليًم دددئفل ًددد٢ل  ث   ٗددد لللللـددد   ل ي   سددد١
ٚل ٢ًلأٟل   لَٔلأ   اٖ لٚؾُٝ لًٜدٞل ٝد ٕلليدب ضللللأيً   ي١ل يمٓع١ُٝٝل ظهٌل  ّل

ل ي ٛ 5ٌَ

 بيئة العىن الداخمية : 
ٌلل للللللللللللللل  دددئفل يب٦ٝددد١ل ي  عًٝددد١ل  ْٗ يصبُٛ ددد١ل شبؼددد ٥ؽل يددديتلتٝدددزل ٦ٝددد١ل ي ُددد

حبٝدحلللإلؾدئ ال ي د ًَ ل لٖديٙل يب٦ٝد١لللللء ل ملٓع١ُلٚ مل  ند١ل ؼدٛ ٠لَب طدئ٠لَدٔل لللل
 هٕٛلٖيٙل شبؼ ٥ؽلد تل  ث لٚ ؿحل ٢ًلاٚ ؾعلٖدؤ ٤ل ي د ًَ لٚسدًٛنٝ  ِٗيلللل

ٜٚمطًبلؾٗدِل ي   يد١ل يمٓعُٝٝد١ل يؿٗدِل يؼدشٝحليًب٦ٝد١لللللللل(ل.540ل0440لإلل) ي  ًٜٞ
ًدددد٢لعؼ ٥ؼددددٗ إلنٕٛل سبدددد ٜحل ددددٔل ي   يدددد١لللللل ي  عًٝدددد١ليًمٓعددددِٝلٚ يم ددددئفل للل

 يمٓعُٝٝدد١لٚ طبٝكٗدد ل لسهددٔلإٔلٜددمِلإٚل يم ددئفل ًدد٢لعؼدد ٥ؽل ًددول يب٦ٝدد١لللل
للللللللللللللليدددي ل شددد ٢ل ملٓعُددد تللل(ل.522ل2100 يددديتل ئغدددبل طبٝدددلل ي   يددد١لؾٝٗددد .ل) يظدددُئٟإلل

َدددٔلعدددبٍل ظدددذٝعل ي ُدددٌل دددئٚلل يؿئٜدددلإلٚ  زٜزلللليل دددٛؾ ل ٦ٝددد١ل ُدددٌلَٓ سدددب١إللإ
ٕللػب  ٝدد١ليً دد ًَ إلرٚ يكدد   تل ل ملٗدد   ت لإللْٚظددئلقددِٝل ملشدد ٠ٚلٚ ملٛؿددٛ ١ٝلٚ يم دد ٚ

ٚلإ ًددد٢للَدددئل يددديٟلَدددٔلطددد ْ٘لإٔلٜدددٓ هصل ػب  ٝددد ًلللء  ا  نٗدددِلإسشددد ضل ي ددد ًَ ل
ل(.521ل2102يً   ي١ل يمٓع١ُٝٝ.ل)  بئٟلإل

 :اهليكن التٍظيىي 
ل ملٗدد ّإلٜ ددئفل  ٝهددٌل يمٓعُٝددٞل  ْ٘ي يطئٜكدد١ل يدديتلٜددمِلَددٔلعب دد ل ٓعددِٝللللللل

يٝد تللآٚذب ٜد لللٚ بٝ لْع ّل ب اٍل مل ًَٛد تإلللإللاٚ  ل يئ٥ٝش١ٝليً  ًَ ءٚذب ٜ ل 
قشدد ّل ملممًؿدد١ل ل ملٓعُدد١لٚ ي دد ًَ لءٚأمندد طل يمؿ  ددٌل يبزَدد١ل دد ل لإلل يمٓشددٝل

س سددٞلَددٔلَؼدد ا لللأٚ  ٝهددٌل يمٓعُٝددٞلٖددٛلَؼدد  لللل.ل(ل501ل2111ؾٝٗدد ي) يكئٜٛ ٞإل
ٚددددد٘لءعبيدددد٘لٜددددمِلذب ٜدددد ل ي  ٜدددد لَددددٔل للَٚددددٔللذبكٝددددلل ي   يدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١إلل

َٚٓٗد ل ًد٢للللإلسشد ضل ي د ًَ ل  ي   يد١ل يمٓعُٝٝد١لللللإ يمٓع١ُٝٝلد تل يم ث ل ًد٢لل
للللللللللللللللطددئ فلٚا دددد١ل ملئنزٜدد١لٚ يبَئنزٜددد١للرْٚطددد مل لإلسددبٌٝل ملجدد ٍلا دددد١ل يئبٝدد١لللل
(ل501ل2111يل دد ؾلل مل ًَٛدد تلا عددٌل ملٓع١ُ.)ز ٜدد إللإ ل ربدد دل يكددئ   تل  رؿدد ؾ١ل

دددئ ٤ تلر( ًدد٢لإٔلَدد  ن تل ي دد ًَ لي   يدد١ل ل50ل2112ٚ ؤندد لا  سدد١ل)ْ شدد ْٞإلل
ل مب ٜٔلَعل عمبفلمنال  ٝهٌل يمٓعُٝٞ.
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  األدروستوى: 
س سدٞليد عٌلللءدئ)ل ملك  ٌل مل اٟ(ل يديٟلٜمك ؿد ٙل ملٛظدـلٖدٛل ملؼد  ل لللللءٜ  ل 

لإل يمٓعُٝٝدد١لسشدد ضل ي دد ًَ ل  ي   يدد١إسدد ل ي ٛ َددٌل ملددؤثئ٠ل ًدد٢لأٚسجددٌلل يؿددئاإل
ٌىلللأٚديدددوللإلٚع ػددد١ل   يددد١ل يمٛزٜدددعللل َدددٔل ي   يددد١لللٕل يؿدددئالٜشددد ٢ليمشكٝدددللنددد

للللللللللللؾ ي   يددد١ل شب  دٝددد١ل مشكدددللللددددٛ .ء ي  عًٝددد١لٚ شب  دٝددد١ل لذب ٜددد لَ ددد  تل ل
للللللللللللليمًددول يدديتلٜمًك ٖدد ل ي دد ًَٕٛلللللدددٛ لَشدد ١ٜٚلْشددبٝ ًللأَددٔلعددبٍل كدد ِٜل ملٓعُدد١لللل

َدددد ل ي   يدددد١ل ي  عًٝدددد١لألعددددئ٣إلأٛظدددد ٥ـل لَٓعُدددد تلمندددد طلَظدددد  ٗ٘لَددددٔل يأ ل
ددٛ ل شب ػد١ل ٛظد ٥ؿِٗل مٓ سدبلللللءٕلَ د  تل لأؾممشكلل ٓ َ لٜ مك ل ي د ًَٕٛلل

ل(40ل5ل2114لَعلق١ُٝل يٛظٝؿ١ل  يٓشب١ليًُٓع١ُ.) يٛيٝ إل

ِللل لللللللللللللللللقدددٟٛلددددٛ ل ددد ث  ًلء( ددد ٕليشٝ سددد١ل ل2114لإللٖٚدددي لَددد ل ؤنددد ٙلا  سددد١ل) يٓ دددٝ
ل ي  ًَ ل    ي١ل يمٛزٜع.سش ضل لإ

 :االستكطاب 
لللللللللللللللللٜ ددد ل  سدددمكط  ل ًُٝددد١لددددي لٚإغدددئ ٤ل ملدددؤًٖ ليظدددػٌل يٛظددد ٥ـل يظددد غئ٠لللللللل

ٚلضب ٚا١ٜل ملم س ليظػًٗ ل لسدٛمللأ مُٝزل ٓ   ٗ لل ل ملٓع١ُلع ػ١ل ًول ييت
ل(5011ل2110لإلل ي ٌُ.) يهبٝشٞ

ل(32ددلل532ل2114)ػ  لٚس  إللٚ  سمكط  لْٛ  ٕلُٖ 5
 ٜمُجددٌل ل سددمكط  ل ي دد ًَ لَددٔلا عددٌل ملٓعُدد١ليظددػٌللللللل سددمكط  للا عًدد5ٞل

  يٛظ ٥ـل يظ غئ٠.
 يل ملؼد ا ل شب  دٝد١ل ٓد ل د ّلٚؾد ٤للللللإ سدمكط  لعد  د5ٞلسٝدحل ًذد ل ملٓعُد١لللللل

للللللللللللللٚل ٓدد َ ل ئغددبلألإل ملؼدد ا ل ي  عًٝدد١لحب دمٗدد لَددٔل ي دد ًَ ل ملطًددٛ  ليً ُددٌللل
  يهؿ ٤ تلؾٝٗ .ؿ ؾ١لٚ ٜٓٛعلإ ل

ٕلللإ بدد عٕلإ ظدد ئل ي دد ًَ لٜ’ ملٓعُدد١لءسددًٛ ل  سددمكط  ل يدد  عًٞلَددٔلطدد ْ٘لأ
  ٖمُددد ّل ملٓعُددد١ل ٗدددِلٚثكمٗددد ل لقددد    ِٗلٚإَه ْٝددد  ِٗلممددد لٜشدددِٗل لطددد ٛ ِٖللل

سش سددِٗل  ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١.للإ ًدد٢للػب  ٝددً إ  يئؿدد ل يددٛظٝؿٞلٚ يدديٟلٜددٓ هصلل
يل غبؿددد سلإيهدددٔل ملػددد  ٠ل ل   مُددد ال ًددد٢ل  سدددمكط  ل شبددد  دٞلقددد لٜدددؤاٟلللللل

ا  ٜد١للرٚع ػد١ليد ٣لَدٛظؿ ل ملشدمٜٛ تل لللللإلسش ضل ي  ًَ ل  ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝإ
لللللللللللللللَٓؼدددبل ؾٝدددعللإيْٗدددِلٜٓمعدددئٕٚل ؿددد  ؽل يؼدد لسبعددد١ل يدقٝددد١للءٚديدددوللإل ي ًٝدد ل

ل(ل523ل2102بئٟإلءًِٗ.ل) َ نٔل ُأ ل

 :التدريب 
ٜٗددد فلْظددد طل يمددد  ٜبل ًددد٢ل ُٓٝددد١ل يكددد٣ٛل يبظدددئ١ٜل لطبمًدددـل ملشدددمٜٛ تلللللل

ؾٗٛلٜش   ل يك٣ٛل يبظئ١ٜل ٢ًل نمش  ل ملٗد   تلٚ مل د  فلٚ يكد   تللللل يمٓع١ُٝٝإل
ٕلْظ طل يم  ٜبل ييٟلٜشد ِٖل لذبكٝدللللإ يبز١َلءا ٤ل يٛظ ٥ـل ظهٌلَٓ سبل.

سشد ضللإ لزٜد ا٠لللَُٗد ًلل١لٚ ي د ًَ لسهدٔلإٔلٜهدٕٛل د َبًللللٖ  فلنٌلَدٔل ملٓعُدللأ
ؾ يٓظد طل يمد  ٜيبل يديٟلسهدٔللللللٚ ي هصلػدشٝح.للإل ي  ًَ ل  ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝل
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 ًددد٢للَدددؤثئً لسدددًبًٝ لعدددئلسهدددٔلإٔلٜهدددٕٛل ددد َبًللآلسددد ُٖ لإٚل أإٔلؼبكدددللٖددد فلل
ل(014ددلل013ل5ل2111سش ضل ي  ًَ ل  ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝل.)ز ٜ إلإ

 :الشفافية 
لٚ  دديل يظددؿ ؾ١ٝل سبئٜدد١ل يم َدد١ل ل سبؼددٍٛل ًدد٢ل مل ًَٛدد تل ظددهٌلٚ ؿددحل.لللللللل

دددئ ٤ تلٚ دددٛؾئل مل ًَٛدد تليًُشمدد زل دد لإٚلقٝدددٛالللللرٚ ددئ بال يظددؿ ؾ١ٝل ٛؿددٛلل للل
ءْٗدددد ل ددددٛؾئل ددددِللإلا  ىل ي دددد ًَ ليً   يدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١للإإلؾ يظددددؿ ؾ١ٝل زٜدددد لَددددٔلل

يول دٛؾئل يئق  د١ل ًد٢لَممديٟلللللا ٤لٚإدئ ٤  ٗ إلٚنديلء مل ًَٛ تل ٔلْعِل كِٝٝل 
ٚ  يمددد يٞل ددد ّل عبدددئ ؾِٗل دددٔل مل ددد ٜ ل يددديتل ددد  ِلطدددئ ١ٝلللللللإلل را  ٠ يكدددئ   تل ل

لللللللللللللللد لإإلٚ  مدد ل يظددؿ ؾ١ٝلٚ رؾؼدد للَددٔل ملبدد ائل ملُٗدد١ل يدديتلػبددبل ؿ ًٝددٗ لللللقددئ    ِٗل
ل(522ل2100  اتل ملٓع١ُلذبكٝللا د١ل  ي١ٝلَٔل ي   ي١.ل) يبكُٞإلأَ ل

 ىاد عمى وبدأ اجلدارة والكفاءة:االعت 
ٕل يٍل زبٗ لٚ يهؿ ٠٤لأٜ مُ لَب أل زب   ٠لٚ يهؿ ٠٤ل ٢ًل مل  ٜ ل ييتل ؤن ل

ٚ يدطدٝحلللإلا ٤لٖٞلَ ٝ  ل ملؿ ؿ١ًل د ل ي د ًَ ل ل دٛيٞل ملٓ ػدبل يكٝ اٜد١للللللء ل 
  ٠لارٕل  مُدد ال أٚلٚ سبؼددٍٛل ًدد٢ل مله ؾددتتل مل اٜدد١لٚ مل ٜٓٛدد١.للإليًدد ٚ  تل يم  ٜبٝدد١ل

 ملدددد  ِلم دددد ٜ لاقٝكدددد١ل ـددددُٔل طبٝكدددد٘ل ظددددهٌللل٠ٚ يهؿدددد ٤ ًدددد٢لَبدددد أل زبدددد   ٠ل
للللللللللللللللللللللْدددد٘لٜددددئ ال6لءا  ىل ي دددد ًَ ليً   يدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١لإسٝشدددد   ل ًدددد٢للإللَٛؿددددٛ ٞ

َ لؼبؼٌل ًٝد٘ل يؿدئالَدٔل ٛ ٥د لمد لٜك َد٘لَدٔلدٗدٛالَٚٗد   تل ل ا ٥د٘ليًُٗد ّلللللللللللل
ل(21ددللل20ل5ل2102 ٠إلٝيٝ٘.)س إ ملٛن١ًل

  األداءتكييي: 
ا ٤لءٖٞل ي ١ًُٝل ييتلٜمِلَٔلعب د لبدعل مل ًَٛد تل يبزَد١ل دٔلَشدمٜٛ تل لللللل

ٕلٜمشكددل.لأ ملمشكددللؾ ددبليً دد ًَ لَٚك  ْمٗدد ل  مل دد ٜ ل يدديتل ٛؿددحلَدد لٜٓبػددٞلللللللل
طددد ٛ ل ي ددد ًَ ل  ي   يددد١للل ءا ٤ل ٚ دددؤثئلْمددد ٥رل كٝدددِٝللل(5034ل2110لإلل) يهبٝشدددٞ

 لْمددد ٥رل يمكٝدددِٝلَ ددد ٠ل ظدددهٌلَٛؿدددٛ ٞل دددٔلَشدددم٣ٛللل يمٓعُٝٝددد١إلؾهًُ لن ْددد
ا ٥ِٗل يؿ ًٞلٚأ ٝش ل ِلؾئػ١لن ؾ١ٝلر   ٤ل يئأٟل لٖيٙل يمك ٜئ تلٚط ئٚ لأ

يلزٜد ا٠لطد ٛ ِٖلللإا٣لديدوللألمل ّلن فل ٛ ْدبل ًُدِٗإلللإإٔل ٥ٝشِٗل ملب طئلي ٜ٘ل
ل(5022ل2111ا ٤)ز ٜ إلء  ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝلٚز الَٔلثكمِٗل لْع ّل كِٝٝل 

لللللللللللللللللللا  ىل ي   يددددد١ل يمٓعُٝٝددددد١لربمًدددددـلا دمددددد٘إٕلإٚممددددد لسدددددبللسهٓٓددددد ل يكدددددٍٛل
يٝٗدد ل يظددمؽلإلللإ يدديتلٜٓمُددٞلللإل دد عمبفل يجك ؾدد تلٚ يب٦ٝدد تللللإلعددئآلَددٔلطددمؽلل

ا  ىلَٚٓٗدد لَدد لٜم ًددلللرٖددي ل ل ٕلٖٓدد ىل ي  ٜدد لَددٔل ي ٛ َددٌل يدديتل ددؤثئللللأنُدد ل
  يؿئالد  ٘لَٚٓٗ لَ لٜم ًلل  يب١٦ٝل ييتلٜ ٌُلؾٝٗ .لٚسهدٔل دي ل را  ىلإٔلٜدؤثئلللل

ل  إػب  ٝدلل   يمؼئؾ تلٚ يشًٛىل ٢ًلعبٛلدٝ لأٚلس٤ٞإللٚ ل ملك  ٌلٜهٕٛلي٘ل د ث لل 
لٖ  ؾٗ .لأ ٢ًلظب لل ملٓع١ُلٚذبكٝللل  أٚلسًب

  :سموك املواطٍة التٍظيىيةاحملور الجاٌي : 
ٜ مدد لَؿٗددّٛلسددًٛىل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١لأسدد ل ملؿدد ِٖٝل را  ٜدد١ل يدديتلأْمذٗدد للل
 يؿهئل را  ٟل مل  ػدئلإلللٚ ييٟل سمشٛدل ًد٢ل ٖمُد ّل يهدج لَدٔل يبد سج لنْٛد٘للللللل

لٜ م لأس لأِٖل يشًٛنٝ تل ييتلسمطٛ ل ملٓعُ تل سب ٜج١.



 (ASEP) دراسات عربية يف الرتبية وعمي الٍفس

 
 

 

 

   

 

933 
 

أٖدددِل ملدددٛ  الٚلٜدددد ٚ لضبدددٛ ل   هددد زلٖدددي ل ملؿٗدددّٛل ًددد٢ل ملٛظدددـل يددديٟلٜ ددد لأسددد لل
 لٜمؼددٛ لٚددددٛالأٟلأسددد ضل ٓعُٝددٞإللؾ ي ٓؼددئل يبظددئٟللللللٚ  عمؿ ٥دد٘ يمٓعُٝٝدد١إلل

ل(ل522ل2112سجٌل نٝز٠ل يمطٛ لٚ يمك ّل لأٟلَٓع١ُلٚصبمُعل.) ي  َئٟإل

 :وفهوً سموك املواطٍة التٍظيىية 
(لأٍٚل  سددحل سددمم ّل بدد  ٠لسددًٛىل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١لللللOrganٚ ددد ٕل)أٜ دد ل

ٝىدددددلOCB) يددددديتلٜئَدددددزل ددددد للل للللللللللللللللللللل ل يشدددددًٛىل ملؿٝددددد لغددددد ل ملؿدددددئٚسلللل(ليٝشددددد ال ٓعُٝ
لللللللللللللللللللظبدددد زل ملُٗدددد١إعددددئٜٔل ًدددد٢لآلٚ يدددديٟلؼبدددد خلطٛ  ٝدددد١لملشدددد   ٠ل إل ًدددد٢ل ي دددد ًَ ل

ل(022ل5ل2100لإللٜ ِٜٗل.) يظئٜؿٞأ ييتل  ل

للللللللللللللللللللللٚيكددددددد ل ٓٛ ددددددد لَشدددددددُٝ تلسدددددددًٛىل ملٛ طٓددددددد١ل يمٓعُٝٝددددددد١لسٝدددددددحلأطًكددددددد للل
 Non ًدد٢لٖددي ل يددُٓال يشددًٛنٞل دد ٠لَشددُٝ تلَٓٗدد 5لي يشددًٛىلغدد ل ملهًددـيلللللل

Mandated)لل(ٚليسًٛىل ي ٚ ل رؿد  يلExtra Role Behaviorلٚليسدًٛىل ملدٛ  ٠للل)
يمٓعُٝٝددد١ل (لٚيسدددًٛىل ملٛ طٓددد١لProsocial Behaviorأٚل يم ٜٝددد ل  دمُددد  ٞيل)

(Organizational Citizenship Behaviorلٚنُددد ل)للللللللللللللٕل يبددد سج ل لٜمؿكدددٛ للأ
٘لأؾدد ِْٗللإل ًدد٢لَشدد٢ُلٖددي ل يشددًٛىل ٚ  دد اتل يم ئٜؿدد تللإلٜـدد ل عمًؿددٛ ل ل  ئٜؿدد
ٚديددول دد عمبفل ملؿهددئٜٔلٚ يزٚ ٜدد ل يدديتلٜٓعددئلَٓٗدد لللللللإل يدديتل  ددئسلٖددي ل ملؿٗددّٛللل

ّل للللللللللللللللللٖددؤ ٤ل ملؿهددئٕٚإلٚل ملدد   ضلل يؿهئٜدد١ل يدديتلٜمب ْٛٗدد ل.لَٚددٔلٖدديٙل يم ئٜؿدد تل ملؿٗددٛ
 يدديٟلطئسدد٘ليَ نشددٕٛيسٝحل ئؾدد٘ل ًدد٢لأْدد٘ليسددًٛنٝ تل دمُ  ٝدد١ل عمٝ  ٜدد١للللل

للللللللللللللللا ٤ل يئبٝدددد١إلَٚٔلثددددِلؾددددإل َمٓدددد عل يؿددددئاللء طٛ ٝدددد١ل ل مـددددُٓٗ لْعددددِل كددددِٝل 
ل(Murkison &Tumipssed,2000: 10 ٔلمم  سمٗ ل لٜ  قبل ًٝ٘ل بٝ ليل)

 يديٟلٜٓمٗذد٘ل ملٛظدـلطٛ  ٝد١ل ئؿدد لللللٚ ئؾمد٘ل زبد ٜٚعل  ْد٘ليديدول يشددًٛىلللللل
ْؿشددددد٘لغددددد لَدددددئغِلأٚلَهدددددئٙلٚ ددددد ٕٚل ٛقدددددعلأٟلَك  دددددٌلَددددد اٟل لَكدددددئل ًُددددد٘ي.للل

ل(501ل2112) زب ٜٚعإل

ٖٛلَٛػدٛفللَ لٚأَ ل ي  َئٟلؾك ل ئؾ٘ل  ْ٘لي يمؼئؾ تل رػب  ١ٝل يز ٥ ٠ل ٔل
 بٝدددً ل ل ملٓعُددد١إللٚ يددديتلتمددد زل  يطبٝ ددد١ل  عمٝ  ٜددد١لغددد ل رنئ ٖٝددد١إللٚغددد للللللل

ؿدد ١ليًُه ؾدد ٠لَب طددئ٠لٚػددئ س١ل لْعدد ّل سبددٛ ؾزل را  ٟليًُٓعُدد١إللٚد تللللللل شب 
ٟلل ء١ُٖٝل يهب ٠ليؿ  يٝد١ل ملٓعُد١إللٚظب سٗد لٚ سدملللل 5لل2112لإللُئ  لأا ٥ٗد ي.ل) ي د َئ

ل(22

ٖٚدٛيلسددًٛىلؾددئاٟل لٜد عٌلؿددُٔل ملمطًبدد تل ملؿئٚؿد١ل ل يٛػددـل يددٛظٝؿٞإللللل
لللل ُدٍٛل ٗد ل ل ملٓعُد١إللٜٚدؤاٟلللللٚ لٜئ بال ظدهٌلَب طدئلأٚل بدٞل دٓعِل مله ؾدتتل ملللللل

ل(ل5222لل21101 لصبًُ٘لإيلزٜ ا٠ل يؿ  ي١ٝل يمٓع١ُٝٝيل)  ٟٚإلل

 ي ُدٌل طئٜكد١للللرظبد زلْظدط١ل يديتلٜكدّٛل ٗد ل يؿدئاللللللءنُ لٜ ئفلي  ْ٘ل ًدول ل
 حمل ؾعددد١للغددد لَب طدددئ٠ل ل ٦ٝددد١ل ي ُدددٌل يددديتل مـدددُٔلَشددد   ٠لزَدددب٤ل ي ُدددٌلإللللللل

 ي ُددٌلٚ ملظدد  ن١ل يؿ  يدد١ل ل ًُٝدد١ل ربدد دللللْعُدد١لٚقٛ  دد ل ٦ٝدد١لللأٚ  يمددز ّل ًدد٢لل
لللللللللللللللللللللل ددددد  ٤لأٟلطددددده٣ٛلأٚل ددددديَئللإؾـدددددبل دددددٔلذبُدددددٌلظدددددئٚفل ي ُدددددٌلإٚللللإل يكدددددئ   ت

ل(Yen et. Al.,2008: 394-395َٔل ي ٌُي.)
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لللللللللللللٕلَؿٗدددّٛلسدددًٛىل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١لؼبعددد٢ل   ؿددد مل ددد ّللللللإٚسهٓٓددد ل يكدددٍٛلل
ْٗ لَمك   د١للأ ئٜؿ تل يش  ك١لٚإٕل عمًؿ ل لػٝ غ  ٗ لإ ل  لنم  ل را  ٠إلؾ يم

ـى . ل ل مل يلٜٚهٌُل  ـٗ ل  

للللللللللللللللؾ ًددد٢ل يدددئغِلَدددٔل يمبددد ٜٔلٚ  عدددمبفل لَشدددُٝ تلٚ  ئٜؿددد تلٖدددي ل يشدددًٛىللللل
.لٚ ْد٘لْد  علللْ٘لٜٛد ل  ؿد مل د ٕلٖدي ل يشدًٛىل عمٝد  ٟلٚ طدٛ ٞلٚيدٝصل بٝد ًللللللللأ لإ

لعمٝ  ٟلٜشِٗل لذبش لأا ٤ل ملٓع١ُلٚزٜ ا٠لؾ  ًٝمٗ . ىلَٔلإ  ا٠لد  ١ٝلٖٚٛلسًٛ

 هىية سموك املواطٍة التٍظيىية:أ 
  ٖمُ ّل    س١لسًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝلٚ ي ٛ ٌَل ملؤثئ٠لؾٝد٘لٚ ملمد ثئ٠للللٜ  

للللللللللللللللل ددد٘ليدددٝصلٚيٝددد لؾدددئ ؽإلل دددٌلٖدددٛلْددد  رل دددٔلأُٖٝددد١لٖدددي ل يشدددًٛىلٚ ددد ث ٙل ل ي  ٜددد للل
ٞللللإلَددٔل زبٛ ْددبل ٚإا  ٠للإل يدديتل ددؤاٟل ل يٓٗ ٜدد١لإيلذبشدد ل ءا ٤ل يؿددئاٟلٚ ملؤسشدد

ٍل لإليمٓعُٝٝددد١لٚ ُٓٝددد١ل ر ددد  علٚ   مهددد  لل ٚذبشددد ل ي بقددد تلللإل يٛقددد ل ظدددهٌلؾ ددد 
 ءعطدددددد  .لٚ  زٜددددددزل كدددددد ٤ل ملٓعُدددددد١لٚقدددددد   ٗ ل ًدددددد٢ل ملٓ ؾشدددددد١لٚ  ٜمٗدددددد لَددددددٔللل

ل(521ل2102) يكشط ْٞإل

ٔل522ل2112ٚأطددد  ل) ي ددد َئٟإللل  ي   سددد تل لصبددد ٍلسدددًٛىلللل(لإيلإٔلندددج ً لَددد
أُٖٝدد١لندد ٣ليًُٓعُدد تلعؼٛػددً لؾُٝدد لٜم ًددلل هؿدد ٠٤لللللدٚل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١

 ءَجددٌليًُددٛ  ال ملم سدد١لٚزٜدد ا٠لللٚ  سددمم  ّٚؾ  ًٝدد١ل ملٓعُدد١ل لذبكٝددللأٖدد  ؾٗ لل
لللللللللللللللللليًُدددددمػ  تل يب٦ٝٝددددد١لٚقددددد   ٗ للليبسدددددمذ  ١ ًُٝددددد تل ر ددددد  علٚسدددددئ ١ل ملٓعُددددد١لل

لـلَ ٗ لٚ هٝـل ي  ًَ لَ ٗ . ٢ًل يمهٝ

دددللل210152231(إلل) ٛاٙإل511ل2102ٚٚؾًك لمل لدنئٙلنٌلَٔل) سبئ سظ١لٚ شبئٜظ إل
(لل هُددٔلأُٖٝدد١لسددًٛىل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل لزٜدد ا٠لؾ  ًٝدد١ل ملؤسشدد تلَددٔلللللللل2230

 عبٍلَ لٜ  5ٞ
 .زٜزلإْم د١ٝل ملٛظؿ ل زب ا   
 َكدسدد تلقُٝدد١ليمششدد لل  زٜددزل رْم دٝدد١ل را  ٜدد١لٚديددولَددٔلعددبٍل طبٝددلل

 أا ٤ل ملؤسش١لل
 .ِٖ  ك ِٜل ػي١ٜل  د ١ل ٔلأؾه  
 .ذبئٜئل ملٛ  ال يبظئ١ٜلٚ مل ا١ٜليزٜ ا٠ل رْم د١ٝ 
 ل. كًٌلَٔل سب د١ليممؼٝؽل ملؼ ا ل يٓ ا ٠ليًشؿ ظل ٢ًلَشم٣ٛل ءا ٤
 ٜش   لسًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓعُٝٞل ٢ًلٚدٛال ١٦ٝل ٌُلَج ي١ٝلا عٌل ملٓعُد تلل

ل امُ ١ٝ.
 ٚل ْمددد زلإٜمدددٝحلسدددًٛىل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝدددٞلؾئػددد١ل ي ُدددٌل  ملٓعُددد١لملددد ٠لأطدددٍٛل

لَٓمذ تل  ي١ٝل زبٛا٠لٚ يهؿ ٠٤ل.
 ٜجد  لٚ يدئٚلل يئٜ ؿد١ٝل ل يمكًٝدٌلللللرٜشِٗلسًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓعُٝدٞلٚع ػد١ل لل

لَٔلَ  ٍلاٚ  ٕل ي ٌُ.
 يلذبشد ل ي بقد١للٚ    بد طل د ل ملظدئؾ للللللإٜؤاٟلسًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓعُٝدٞلل

ل. ٔل  سد ّل ملمب اٍل ٝٓ٘لً ا  ٜ لٚ ملٛظؿ لسٝحلٜهٕٛل يشًٛىلْ دبرٚ 
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ٜظددددمٌُل ًدددد٢لَدددد لٜ ددددززلؾ ٥دددد ٠ل يؿددددئاللنُدددد لإٔلسددددًٛىل ملٛ طٓدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١ل
لللللللللللللللللللللللللللٚ زبُ  ددددددددد١لٚ ملؤسشددددددددد١إللؾ ًددددددددد٢ل ملشدددددددددم٣ٛل يؿدددددددددئاٟلؾدددددددددإلأُٖٝمددددددددد٘ل هُدددددددددٔلل

 (( Somech & Zahavy , 2000 : 649 – 650لَٔلعب5ٍ
 .ٌُ ١ُٝٓلٚ  زٜزل ٚلل ملب ا ٠لٚ رٜج  لٚ  دب ٖ تلٚ مل مك  تل رػب  ١ٝل ل ي  
 ًددِل يؿددئالَددٔلعددبٍل ملُ  سدد١لممدد لٜشددِٗل ل  زٜددزل يشددًٛىلٚ ٛدٝٗدد٘لعبددٛللللللل  

  ملٓظٛا٠.ل ءٖ  ف
 . ًَ  ذبكٝلل يؿئاليي  ٘لٚط ٛ ٙل  ُٖٝم٘ل ظهٌلَشمكٌل ٔل  قٞل ي 
 ظب زل ل ي ٌُلٚ  زٜزٖ . ظذٝعل يمطٛ ل ملٗيلٚ ٚلل ر 

5ل2102أَدد ل ًدد٢لَشددم٣ٛل زبُ  دد١لؾددمهُٔلأُٖٝمدد٘ل 5ل)ل سبئ سظدد١لٚ شبئٜظدد إلللل
12) 
 . ٗٚؿعلب   تل ي ٌُلمل  ٜ لطُٛس١ل ل ي ٌُلٚ رػئ  ل ٢ًلذبكٝك 
 طٜٛئلب   تل ي ُدٌلملٗد    ِٗلٚ كٜٛد١لثكدمِٗل  ْؿشدِٗلممد لٜدٓ هصلإػب  ىد للللللللل 

  ٢ًلأا ٥ِٗ.
 يًؿئؾل ييتل  دززل را  ىل سبشدٞل يدي  ٞل يديٟلٜظد لللللل سمػبٍلب  ١ل ي ٌُل

  يٓذ لل ل ي ٌُ.لإيل ٛقع

 أَ ل ٢ًلَشم٣ٛل ملؤسش١ل ٓ هصلأ١ُٖٝلٖي ل يشًٛىلَٔلعب5ٍ
 .رسٗ ّل ل ػًٝبلَؼًش١ل ملؤسش١ل ٢ًل ملؼًش١ل يظمؼ١ٝ  
 .ل سب لَٔل يؼئ   تلا عٌل ملؤسش١

  هصلٚدٛاٖ ل ًد٢لؾ  يٝد١للل١ُٖٝلإٔليًُٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝلاٚ لؿ٤ٛلَ لسبللؾ
ل ئزٖددد لإلأٚ يددديتلٜ ددد ل ملظدددئفل يد دددٟٛلَدددٔلللإلا ٤ل لػدددؿٛفل يكٝددد ا تل يد ٜٛددد١للء 

ؾددئ الأٜشددِٗل ل طددٜٛئلٚ هددٜٛٔلللإلػبدد الَٓدد ال  ًُٝددٞل ئ ددٟٛلَبدد عللإٚ شدد   ل ًدد٢ل
للللللللللللللللللللللٕل ْمظدددددد  لايدددددد ِٜٗلسددددددبل ي ُددددددٌل يمطددددددٛ ٞل يمطددددددٜٛئٟليًُٓع١ُ.ٚ ًٝدددددد٘لؾددددددللللل

ٚ رطدددئ فل يد دددٟٛللإلا  ٠ل يد ٝددد١لٚ يم ًدددِٝل ظدددهٌل ددد ّإا عدددٌلٖددديٙل يشدددًٛنٝ تل
ا  ٜدد لإ ـد ٤ل امُدعل مل  سدٞلَدٔلللللأسدٛفلٜشدِٗل ل ْمظد  ٖ ل دد لللللإل ظدهٌلعد ؾلل

ا ٤ل ملظددددئؾ لإٔلأنُدددد لإللا ٤ل مل  سدددد١لنهددددٌأَٚ ًُدددد لٚ  يمدددد يٞلٜددددٓ هصل ًدددد٢لل
لللللللللللللللل  رؿدد ؾ١للػبدد  ٞل ئ نُددٞل ًددِٝٗلإلللإيشددًٛنٝ تل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١ليدد٘ل دد ث للللل

لٖ  فل يد ١ٝلٚ يم ًِٝ.لأْ٘لسجٌل سمجُ  ليًُٛ ال يبظئ١ٜلم لؼبكللأيلإ

 :أبعاد سموك املواطٍة التٍظيىية 
لٚددد٘لطبمًؿدد١لإللأٜمٓدد ٍٚل يبدد سجٕٛلٚ ملٗمُددٕٛلسددًٛىل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١لَددٔللللل

ٖٚٓد ىلَدٔلٜدئ٣ل  ْد٘لٜمـدُٔل شد١لللللللإلس سٝ لأؾٗٓ ىلَٔلٜئ٣ل  ْ٘لسجٌل   ٜٔل
ٖلٜيهٔلٖديلإلأ   ال ٥ٝش١ٝل ؾ يدئٜلٜدئٕٚلللللغد لَمٓ قـد ل دٌلَمهد ًَ إللللل ٔل  دبد 

للللللللللللللللللإلعددددئآلإٔلٖددددي ل ملؿٗددددّٛلٜمـددددُٔل  دددد ٜٔلأس سددددٝ ل لٜئؾـددددٕٛلَكٛيدددد١ل يمٝدددد  ل لللل
للللللللللللللاصبٗدد   دد ال شبُشدد١لسهددٔللء  دد الءْٗددِلٜددئٕٚلإٔلٖدديٙل لأ يدديٟلؼبدد اٖ لخبُشدد١ل

ٚ يب دد  ٕل يئ٥ٝشدد ٕليشددًٛىل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١لسشددبل أٟلللللٖددئٜل يب دد ٜٔل.لل 
ٚل ل طٛ ٝددً لم ٓدد٢لإٔلٖٓدد ىلسددًٛن ًللإللعددئلؾددئاٟآ  دبدد ٙل ءٍٚلُٖ 5  دد ل ٓعُٝددٞل

ل(2112514ؾ ا٠ل ملٓع١ُلٚ    ك ٤ل  ا ٥ٗ لٚ ي ٌُل ٢ًل ك ٥ٗ .) ي  َئٟإلإٜٗ فل يل
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 ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١لٜكددّٛل ًدد٢لأسدد ضل شدد١لل يمكشددِٝل آلعددئلء  دد السددًٛىللٚ
 (0223لإلل6لٚل يزٖئ ْٞل2102) سبئ سظ١لٚ شبئٜظ إلل :أ   ال ٥ٝش٘لٖٞ

 رٜج  ل Altruismٜٚكؼ ل د٘لَد ٣لَشد   ٠ل ملٛظدـلملدٔلسٛيد٘لَدٔل) يدزَب٤إللللللللللل5ل
ٜجد  لَشد   ٠لللر يئؤس ٤إللٚ ي ُب٤(ل ل ملٗ ّل ملم ًكد١ل  ي ُدٌ.َٚٔلسدًٛنٝ تل للل

طدم ؾل زبد الللء ب ٤ل ١ًُٝلز ٥ ٠إلٚ ملش   ٠ل مٛدٝ٘ل أعئٜٔل يئٜل ًِٝٗلآل 
لللللللللللللللللللٚ  ًدددددُِٝٗلسمددددد٢ل ٓددددد َ ل لٜشددددد يٕٛإلٚ ػط١ٝل ُدددددٌل يدددددزَب٤ل ٓددددد لغٝددددد  ِٗلل

لؿ  ل ٓ ل سب د١.رٚ يمطٛعليً ٌُل ل يزَٔل لأٚل سم٦ي ِْٗإل
 يهٝ سددد١ل Courtesyملم ًكددد١ل5لٚ  ددديلضب ٚيددد١ل يظدددمؽلَٓدددعلٚقدددٛعل ملظدددهبتلل 

ٚ دددد ّل سددددمػبي٘لسبكددددٛملللل آلعددددئٜٔإل  ي ُددددٌإللٚإا  ندددد٘ليمدددد ث ل يشددددًٛىل للل
 آلعئٜٔإللٚدبٓبلإث  ٠ل ملظهبتلَدعل آلعدئٜٔ.َٚٔلسدًٛنٝ تل يهٝ سد١ل كد ِٜلللللل

لللللللللللللللٜددي ٤لأٚلدددئللَظدد  ئل يددزَب٤للإدبٓددبلل يٓؼددحلٚ مل ًَٛدد تل يـددئٚ ١ٜليًددزَب٤إللل
يل   ؼدد ٍلإهبتلَ ِٗإلٚ ملبدد ا ٠لثدد  ٠ل ملظددلإأٚل يم دد ٟل ًدد٢لسكددٛقِٗلٚدبٓددبللل

 ُددد  ِلٚ ملشددد   ٠ل لسدددٌلل لأأٚلقدددئ  لقددد لٜدددؤثئلللإددددئ ٤ ددد يزَب٤لقبدددٌل ربددد دلل
ل يؼئ   تلٚس٤ٛل يمؿ ِٖل  لزَب٤ل ي ٌُ.

 يدددددئٚلل يئٜ ؿددددد١ٝلل Sportsmanshipلللللللللللللللللل5لٜٚكؼددددد ل ٗددددد لَددددد ٣لذبُدددددٌل يظدددددمؽللل
ؾددضلأٚلَدد لطدد  ٘لديددولللءٟلَم  ددبلطمؼدد١ٝلَؤقمدد١لأٚل شددٝط١لإٚل دديَئلأٚل لل
َٚدددٔلسدددًٛنٝ تل يدددئٚللللٚ اعددد  ل يط قددد١ل ملٛدٗددد١لملجدددٌلديدددولرظبددد زل ي ُدددٌ.للل

لدبٓدددبل سدددمٗبىلزَدددٔلطٜٛدددٌل ل يظددده٣ٛلَدددٔلَظدددهبتل  ؾٗددد١لإللللللل يئٜ ؿددد١ٝلإل
عطد ٤للأٚدبٓبل يدنٝدزل ًد٢للللإللن لَٔلسذُٗ ل يطبٝ ٞٚإ ط ٤ل ملظ نٌلأ

أٚق تل يمدٛ ئل يظمؼدٞلللٚإظٗ  ل  سد ّلٚ ا ١ًَليًزَب٤لسم٢ل للإللعئٜٔآل 
  يظمؼ١ٝ.ل رس ٠٤ٚ يمش َحل ٔللٚ كبٌل يٓك ل ؼ  ل سبلإللأٚل ملٗيلإل

 يشدًٛىل سبـد  ٟللل civic virtue5لٜٚ ديل ملظد  ن١ل يبٓد ٠٤لٚ ملشدؤٚي١ٝل لإا  ٠للللل
أَدددٛ ل ملٓعُددد١لٚ  ٖمُددد ّلمؼددد ل ملٓعُددد١لَدددٔلعدددبٍل سبدددئؾل ًددد٢لسـدددٛ لللللل

 ًدد٢ل يمػددٝ إللٚقددئ ٠٤لَددينئ تللل حمل ؾعدد١لل  دمُ  دد تل ملُٗدد١لغدد ل يئبٝدد١إللل
 ل حمل ؾعددد١ل ًددد٢لب ددد١ل شددد   لل ملٓعُددد١لٚإ بْ  ٗددد إللٚ  اٜددد١ل ي ُدددٌل ؼدددٛ ٠ل

ٚسؿغلَٛقعل ي ٌُللعئٜٔلإلآلَ ّل أٚ يمش خل ٔل ملٓع١ُلٚضب سٓٗ لل ملٓع١ُ.
ل.ٚ ْٝكً لْعٝؿً 

 ددددددٞل يـددددددُ لل ٚConscientiousnessلللللللللللللللللل5لٚسجددددددٌلسددددددًٛىل ملٛظددددددـل يمطددددددٛ ٞللل
ٜؿدٛمل سبدد ل ءاْد٢لَددٔلَمطًبد تل يٛظٝؿد١ل لصبدد ٍل سبـدٛ إللٚ سددد ّلللللل يديٟلل

َٚٔلسًٛنٝ تلٚ ٞل يـُ للإللٚ ي ٌُل  ١ٜ.لٚل يم ًُٝ تل يًٛ ٥حلٚ ءْع١ُل
لللللللللللللللللللللل ُددددد ٍء  يمدددددز ّلمٛ  ٝددددد ل ي ُدددددٌل حملددددد ا٠لن سبـدددددٛ ل ملبهدددددئلٚ شدددددًِٝل للللل

 ػ١لأٚل ل سدد س تلطًٜٛد١لللٖ   ل يٛق ل ل حمل اث تل شبإٚ  ّلل لَٛ  ٝ ٖ إل
لإلٖ  فل ملٓع١ُإلٚ سبئؾل ي  ٥ِل ٢ًل سبـٛ لٚ ي ٌُلْٚد  ٠ل يػٝد  لللأ لرب ّل

سددددب  لٚدٝٗدددد٘ليددددييولإلٚ كبددددٌلقددددٛ ْ ل ملٓعُدددد١لٚ يكٛ  دددد لللأسمدددد٢ل لٚدددددٛال
ل.لٚ ٓؿٝيٖ ل  ي ق١ل ملطًٛ ١لسم٢ليٛل ل هٔلٖٓ ىل ق  ١لإلٚ ردئ ٤ تل
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للللللللللإللنجدددئل يمؼدددٓٝؿ تلقبدددًٛ أُ سدددٞلٚ ظددهٌل ددد ّلٜ ددد ل يُٓٛددددد ٕل يجٓدد ٥ٞلٚ شبلل
للللللللللللللللثبمددد ل ي   سددد تلػدددبس١ٝلٖدددي ل يمؼدددٓٝـل شبُ سدددٞليًمطبٝدددلل ًددد٢ل ددد الللأٚقددد ل

ٚ يشددد ٛا١ٜلل(Alotaibi,2001 يهٜٛددد ل)نُددد ل للَدددٔل يب٦ٝددد تل يجك ؾٝددد١ل ملممًؿددد١ل
ل(.2112) ي  َئٟإل

 :املتغريات احملددة لسموك املواطٍة التٍظيىية 
ؾكد ل هدـل يهدج لللللإلل١ُٖٝلسًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓعُٝٝد١ل ل ملٓعُد تللأَٔلَٓطًلل

ٚ ييتل ؿشئل ملمػ  تلأٚل حملد ا تلللإلدئ ٤ل ي  ٜ لَٔل ي   س تلإَٔل يب سج ل ٢ًل
ٚسهدٔل ؼدٓٝـل ملدمػ  تل حملد ا٠لللللل ييتل كـلعًـلظٗٛ لأٚل عمؿد ٤لٖدي ل يشدًٛى.للل

يلثددددبخلإيشدددد  ك١ليشددددًٛنٝ تل ملٛ طٓدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١ل يدددديتل ٓ ٚيمٗدددد ل ي   سدددد تل 
صبُٛ  تل ٥ٝش١ٝل5ٖٞ

ليشًٛنٝ تل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝل٠ ملمػ  تل حمل ال5(ل2طهٌل قِل)

لج ٕ   ال يب سإ ملؼ  5لَٔل

 يئؿ ل

 الوظيفي
  ْمُ ٤ل

الوظيفي 

 يٛ ٤ل الوظيفي

 التنظيمي

 ي  ِل

  يمٓعُٝٞ

 يجك ؾ١ل

  يمٓع١ُٝٝ

  يكٝ ا٠ل  ا  ١ٜل

  شب ١َ

  ي ُئ

  زبٓص

  ملمػ  تل حمل ا٠ليشًٛنٝ تل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝ

صبُٛ ١لَمػ  تل

  دب ٖ تل ي  ًَ 

صبُٛ ١لَمػ  تل ١٦ٝل

  ي ٌُ

صبُٛ ١لل ملمػ  تل

  ي سٛغئ ؾ١ٝ

 يئؿ ل

 الوظيفي
  ْمُ ٤ل

الوظيفي 

 يٛ ٤ل الوظيفي

 التنظيمي

 ي  ِل

  يمٓعُٝٞ

 يجك ؾ١ل

  يمٓع١ُٝٝ

  يكٝ ا٠ل  ا  ١ٜل

  شب ١َ

  ي ُئ

  زبٓص

  ملمػ  تل حمل ا٠ليشًٛنٝ تل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝ

َمػ  تلصبُٛ ١ل

  دب ٖ تل ي  ًَ 

صبُٛ ١لَمػ  تل ١٦ٝل

  ي ٌُ

صبُٛ ١لل ملمػ  تل

  ي سٛغئ ؾ١ٝ
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 وتغريات اجتاهات العاومنيوال:جمىوعة ا: 
لٚ ظٌُلصبُٛ ١لَمػ  تل دب ٖ تل ي  ًَ لنبلَٔل5

 :الرضا الوظيفي 
لللللللللللللللللللػب  ٝددددد١ل يٓ دبددددد١لربددددد  ل سب يددددد١ل ي  طؿٝددددد١ل إٜكؼددددد ل  يئؿددددد ل يدددددٛظٝؿٞل

سددًٛ لأ ددٔل كٝددِٝل يؿددئالي ًُدد٘لسددٛ ٤لؾُٝدد لٜم ًددلل  ملز ٜدد ل يدديتلؼبؼددٌل ًٝٗدد لأٚللللل
ٚ لؿدد٤ٛلل(ل.522ل2112 يددزَب٤ل ي ُددٌلأٚل ملٓدد ال ي دد ّل... م.ل) ي دد َئٟلإلل يكٝدد ا٠لأٚل

دئٜدد ل ي  ٜدد لَددٔل ي   سدد تل ملٝ  ْٝدد١ليًهظددـل ددٔل ي بقدد١ل دد لللللللأٖددي ل يم ئٜددـلل
ٚعئدددد لَ عدددِلٖددديٙل ي   سددد تل ٓمٝذددد١لللٚسدددًٛىل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١إللإل يئؿددد ل

ٛ طٓدددد١للَؿ اٖدددد لإٔليًئؿدددد ل يددددٛظٝؿٞل دددد ث لَ ٓددددٟٛلَٛدددددبل ًدددد٢لسددددًٛنٝ تل ملل
للللللللللللللللللللللللللللللللللل(إللل0444(للإلل) ملبددددددددٝضإل2111 يمٓعُٝٝدددددددد١لَجددددددددٌللا  سدددددددد١لنددددددددٌلَدددددددد5ٔل)ز ٜدددددددد إللللل

ل(.ل2112)ل ي  َئٟإل

يلإٔل يئؿددد لإٜٚ دددٛال ؿشددد ل ي بقددد١ل ددد ل يئؿددد ل يدددٛظٝؿٞلٚسدددًٛىل ملٛ طٓددد١للل
يٓعئٜدددددد١ل يمبدددددد اٍلليل ي ُدددددٌ.لٚؾكدددددد ًلإػب  ٝدددددد١لر يدددددٛظٝؿٞلٜ هددددددصل ي  طؿدددددد١ل ل

(ExchangeTheory(ٍل)Adams,1956(لٜؿددددددددددددس)Organ,1988ل)ؾدددددددددددئ الءٕل أ
للللللللللللللللل ي  ددددد١ل يدددديتلٜهددددٕٛلؾٝٗدددد ل  ؿدددد لللللإييل يمٓعددددِٝلإٜبشجددددٕٛل ددددٔل ال زبُٝددددٌللل

 ل ًُٝد١ل ب ايٝد١لللإٕلٖي ل يشًٛىل يمطدٛ ٞلَد لٖدٛللللأعئليآ ٔل يمٓعِٝل.أٚل مؿش ل
ل(522ل2112َئٟإلْٚؿ ٛٙلي) ي  لإيٝ٘لأسشٓٛ   ل ملٛظـلٚأٚي٦ول يئٜل

  :االٌتىاء الوظيفي 
للللللللللللللللللللل  ْمُددددد ٤لأسددددد ل ءٖددددد  فل رْشددددد ١ْٝل يددددديٟل شددددد ٢لبٝدددددعل ملٓعُددددد تللللٜ ددددد 

إيلذبكٝكدد٘لملدد ليددد٘لَددٔلآثددد  لإػب  ٝدد١ل ل يؿدددئالٚ ملٓعُدد١ل ل يٛقددد لْؿشدد٘إللسٝدددحللللللل
ٜشدد   ل ًدد٢ل سددمكئ  ل ي ُددٌلؾـددًبل ددٔل ُٓٝدد١ل يدد ٚ ؾعل رػب  ٝدد١ليدد ٣ل ي دد ًَ لللل

ٚزٜددد ا٠ل ؿددد ِٖإللؾ ي  ٜددد لَدددٔل ي   سددد تل ي ئ ٝددد١لٚ ءدٓبٝددد١ل ٓ ٚيددد ل  ْمُددد ٤لللللللللإل
يمٓعُٝددٞل  يمٓعُٝددٞ.لٚيكدد ل  دد اتل يم ئٜؿدد تلٚ عمًؿدد لؾُٝدد لٜم ًددلل   ْمُدد ٤لل

ٚللل يؿدئالٜد دبللل ْينئلَٓٗ 5لظ ٖئ٠لذب خلْمٝذ١ل ي بق تل يمب ايٝد١ل د ل ملٓعُد١ل
يم  ق ٜددد١.ٖٚٞل  مكددد القدددٟٛل  سدددمُئ  ل ي بقددد١ل  سدددمجُ  لَمبددد اٍلل ًٝٗدددد لإْؿدددد م

هدٔللٚقبٍٛلَٔلد ْبل يؿدئالءٖد  فلٚقدِٝلأملٓعُد١لٚ غبد١ل ل ديٍلأند ل طد ٤لمملللللللل
لللليؿددئالَددعل غبدد١لقٜٛدد١ل ل  سددمُئ  ل ل ـدد١ٜٛللل يؼدد  ل ملٓعُدد١ل يدديتلٜ ُددٌلؾٝٗدد للل

ل(5020ل2110لإللملٓع١ُل.)عط   لٖيٙ

 :الوالء التٍظيىي 
  عٌل يؿهئٜددددددد١ل  دددددد اتل  ددددددد  ٜـل يددددددٛ ٤ل يمٓعُٝدددددددٞلٚديدددددددول م دددددد ال ملدددددددللل

للءػددش  ٗ إلسٝحل ددئفل يددٛ ٤ل يمٓعُٝددٞل  ْدد٘لطدد ٛ لُٜٓددٛلا عددٌل يؿددئال   ْمُدد ٤لل
لللللللللللللللللللللإيل ملٓعُدددد١إللٚإٔلٖددددي ل يؿددددئالدددددز٤ل لٜمذددددزألَددددٔل ملٓعُدددد١ل يدددديتلٜ ُددددٌلؾٝٗدددد إلللللللل
ٚإٔلأٖ  ؾ٘ل مشكللَٔلعبٍلذبكٝللأٖ  فل ملٓع١ُإللَٚدٔلٖٓد لٜمٛيد ليد ٣ل يؿدئالللللل

5ل2110يٍل ملزٜ لَٔل زبٗ ليمشكٝدلل يٓذد لليًُٓعُد١.)  ٛل يٓؼدئإللللل غب١لق١ٜٛل ل 
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نُدد ل ددئفل  ْدد٘ليإسشدد ضل ملٛظددـل    ب طدد٘ل  ٖدد  فلٚقددِٝل ملٓعُدد١لٚ يدد ٚ لللل(ل.20
ل(.ل522ل2110 ييٟلٜكّٛل ٘ليمشكٝللٖيٙل ءٖ  فيل) ي ٚسئٟلإل

ْٗدد ل ؼددبل لَ ٓدد٢لٚ سدد لٚ دد ٚ لللؾاٚ ًدد٢ل يددئغِلَددٔل ٓددٛعل يم دد  ٜـلٚ  دد اٖ للل
ٚا د١ل سم   اٙليبديٍللإلٖ  فل ملٓع١ُلأ  ب طل يؿئال كِٝلَٚ مك  تلٚسٍٛلَ ٣ل 

ٚ سبددئؾل ملشددمُئل ًدد٢ل يبكدد ٤لللللإلظبدد للٚ سددمُئ  لٖدديٙل ملٓعُدد١لللإ زبٗدد ل لسددبٌٝلل
ل(5011ل2102 شبئ ظ إللؾٝٗ .) سبئ سظ١لإل

ْددد٘لنًُددد لز ال يدددٛ ٤ل يمٓعُٝدددٞلقدددٌلَ ددد ٍللللللإيلإ ٛػدددً ل  دددضل ي   سددد تلللٚ
لللللللللللللللللٚ سبدد لَددٔلَظدده١ًل يمدد ع للل سلْشددب١ل يػٝدد  إلٜشدد   ل ل غبؿددل لأْدد٘ يدد ٚ  ٕإلنُ

ٞلء دددٔل يددد ٚ ّلٚذبشدددد ل لل نُددد ل ؤندددد للل(ل.5010ل2110لإلل) يزٖئ ْددددٞل.ا ٤ل يدددٛظٝؿ
دئٜدد لمل ئؾدد١لا ددد١ل ي بقدد١ل دد ل يددٛ ٤ل يمٓعُٝددٞلللللأ ي  ٜدد لَددٔل ي   سدد تل يدديتللل

سؼدد ١ٝ٥لإػب  ٝدد١لد تلا يدد١لإْدد٘ل ٛددد ل بقدد١لأٚسددًٛىل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١لإل ًدد٢ل
 دددد ل يددددٛ ٤ل يمٓعُٝددددٞلٚسددددًٛىل ملٛ طٓدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١لَجددددٌلا  سدددد١ل) سبئ سظدددد٘لل

ل(2111(إلل)ز ٜ إلل2102 إللإلظٚ شبئ 

 :ثاٌيا: جمىوعة وتغريات بيئة العىن 
لٚ ظٌُلنبل5َٔ

 :الجكافة التٍظيىية 

   ل يجك ؾ١ل يمٓع١ُٝٝلطئطلٖ ّليم زٜزلسًٛنٝ تل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝل
ٜ مٓكٗد لللإلَٚبد ائلَئطد ٠لللإل يمٓع١ُٝٝل مهٕٛلَٔلقِٝلَظدن١لٕل يجك ؾ١إإلٚسٝحل

ؾئ ال ل ملٓعُ تإلٚ هٕٛلمج  ١ل يطئمل يؼشٝش١ليؿ دٌل ءطدٝ ٤إلظب لإٔل  دضللللء 
ل ملٓعُدد تليدد ٜٗ لقددِٝلَظدددن١لقٜٛدد١ل ددٔل يم دد ٕٚلٚ ي ُددٌل لطددهٌلؾددئمل ي ُددٌإللللللل

ل(5231ل2110عئل ظهٌل ًك ٥ٞ.ل)ٖ طِإلآلَِٓٗل لسٝحلٜش   ل ءؾئ النًب

لللللللللللللللل  ْٗدددد يل ظدددد لإيلَٓعَٛدددد١ل مل دددد ْٞلٚل يئَددددٛزللل(5231ل2111ٜٚ ئؾٗدددد ) يكئٜٛ ٞإل
ٚ مل مكد  تلٚ يطكددٛضلٚ ملُ  سد تل يدديتل مطددٛ لٚل شدمكئلَددعلَدئٚ ل يددزَٔلٚل ؼددبحللللل

 ددد لأ ـددد ٤ل يمٓعدددِٝلسدددٍٛللللل  َدددً لبددد١لع ػددد١لليًمٓعدددِٝلحبٝدددحلربًدددللؾُٗددد ًلللل
لعؼ ٥ؽل يمٓعِٝلٚل يشًٛىلي

لللللللللللللللللؾدددئ السدددٛ ٤ل ملٛددددٛأٜلللء يمٓعُٝٝددد١ل ٗدددي ل مل ٓددد٢ل دددؤثئل لسدددًٛىل للللٚ يجك ؾددد١ل
 ل ملٓع١ُلَٓيلؾد٠لط١ًٜٛلأٚل ء ـ ٤ل زب ا.ٜٚ  ٞل  ث ٖ ل ٢ًلسًٛىل ملٛ طٓد١لل
لللللللللللللل يمٓعُٝٝدد١لَددٔلعددبٍلَددد ٣ل ظددذٝ ٗ لأٚل ؾـددٗ لملجددٌلٖدددي ل يٓددٛعلَددٔل يشدددًٛى.لللللللل

ٕلسدددد  ضل ملٛظؿددددٕٛلأمن طدددد لَددددٔل يشددددًٛنٝ تلد لندددد ٕل يشدددد ٥ ل ل ملٓعُدددد١لأاؾدددد
ٕلبٝددعلأؾددئ ال ملٓعُدد١لسددٝم ثئٕٚللللاٜٚظددذ ٕٛل ًدد٢ل يكٝدد ّل ددييوإلؾلللإل يمطٛ ٝدد١ل

ن ْ ل يكِٝل يمٓعُٝٝد١لللإد  ييولٚسٝٓ هصلديول ٢ًلسًٛنِٗلٚأؾ   ِ.أَ ل
ٚأٟلأاٚ  لأعددئ٣لٜٓعددئللإل ؤندد ل ًدد٢لإٔلٜكددّٛل ملٛظددـلمدد لٖددٛلَطًددٛ لَٓدد٘لؾكدداللللل

لؾشددٝهٕٛلسذددِل ملُ  سدد تل يمطٛ ٝدد١لضبدد ا ليًػ ٜدد١.لبدد١إليٝٗدد ل  دد ل يظددولٚ يئٜإ
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ػب  ٝددد ل ًددد٢لسدددًٛىل ملٛ طٓددد١لللللإٕل يجك ؾددد١ل يمٓعُٝٝددد١ل دددؤثئلسدددًبٝ لأٚلللللاٚ ًٝددد٘لؾدددلل
ل(522ل2112 يمٓع١ُٝٝل ب  ليب مك ا تل ييتل كّٛل ًٝٗ لٖيٙل يجك ؾ١.ل) ي  َئٟإل

٘ل(ل ٢ًلٚدٛال بقد١ل   ب طٝدلل2114(إلل)س ٛاإل2101ٚ ظ ل  ضل ي   س تل) ٛا٠إل
ُٖٝدددد١ل يجك ؾدددد١لأ ًدددد٢للٚ دددد لسددددًٛىل ملٛ طٓدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١لٚ يجك ؾدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١إل

ٚل ظدهٌٝلسدًٛىل ملٛ طٓد١للللإليمٓعدِٝل يشدًٛىل يمٓعُٝدٞلللللإطد   ل يمٓع١ُٝٝل ل ٛؾ ل
ل يمٓعُٝٞلا عٌل ملٓع١ُ.ل

 : الدعي التٍظيىي 
ٜٚظدذعللليشدًٛنٝ تل ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١إلللللً ٖ َدللً ٜ  ل ي  ِل يمٓعُٝٞلضبد ال

ٚ ييتل ش ِٖل لزٜ ا٠لؾ  يٝد١لللسًٛنٝ تل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝل ل ملٓع١ُإللا ٤أ ٢ًل
سد  خللإٚ ملظد  ن١ل  ءؾهد  ل لللل ملٓع١ُل)َجٌل    ك ٤ل ٛا٠ل شب َ تلٚ ملٓمذ تلإل

ل(ل5211ل2110 طٜٛئ تلأٚلَظئٚ  تلد ٜ ٠(ل)ٖ طِإل

ٜٚظدددد ل يدددد  ِل يمٓعُٝددددٞلإيل  مكدددد ال ءؾددددئ الٚطدددد ٛ ِٖل  ٖمُدددد ّل ملٓعُدددد١لللل
 ئؾ ٖٝمِٗلإللٚ ك ٜئٖ لءؾه  ِٖلٚإسدٗ َ  ِٗلإللممد لؽبًدلليد ِٜٗلَظد  ئل  يمدز ّللللللل

لٚ ًددِٝٗلإٔلٜ دد ٚ لللإلٚ  ْمُدد ٤ل يدديتلدب ًددِٗلسدد   ٤ل  ؿدد ل  ْمُدد ٥ِٗليًُٓعُدد١للل
للللللللللل ددٔلديددولَددٔلعددبٍلمم  سددمِٗليًشددًٛنٝ تل يدديتل دد  ِل ءٖدد  فل يمٓعُٝٝدد١للللللللل

ل(ل52ل2112يعظب زل.)لل ملػئ ٞإللا ؾ مِٝٗلَجٌلسًٛنٝ تل  يمز ّلٚ ملٛ ط١ٓلٚزٜ ا٠ل

سؼد ١ٝ٥ليًد  ِلللإا يد١لللٟيلٚددٛال د ث لَ ٓدٟٛلدلللإ(ل2102لإللٚ ظ لا  س١ل)ْدٛلل
 يمٓعُٝددددٞل ًدددد٢لسددددًٛىل ملٛ طٓدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١لنُدددد ل ؤندددد لا  سدددد١ل) يشددددًّٛللللللللل

ػبدد  ٞلر ًد٢لإٔل يد  ِل يمٓعُٝدٞل ملد  ىلؼبدحل ًد٢ل يمد ث ل للللللل) 0222ٚ ي ـد ١ًٜإلل
ل يمٓعُٝٞ. ٢ًلسًٛىل ملٛ ط١ٓل

 دارية:إلالكيادة ا 

سدد لأٖددِل ي ٛ َددٌل ملددؤثئ٠ل ل يب٦ٝدد١ل يمٓعُٝٝدد١لٚ ل ٓدد ٤لللأا  ٜدد١لر  دد ل يكٝدد ا٠ل 
ٚ هٜٛٔلقِٝلَٚب ائلٚثك ؾ١ل ملٓع١ُلٚ ييتل  ٚ ٖ ل ؤثئل د ث  ل  يػد ل لسدًٛنٝ تلللل

ل(520ل2112ا  ١ٜ.ل) ي  َئٟإلر ملٛظؿ ل لطبمًـل ملشمٜٛ تل 

( ٔلٚددٛال بقد١للل2102(لإلل) يؼئ ٜئ٠إل2112) ي  َئٟإلٚنظؿ ل  ضل ي   س تل
ق١ٜٛل  ل يكٝ ا٠ل يمش١ًٜٝٛلٚسًٛىل ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١ل ًد٢ل  مبد   تلإٔل يك ٥د لللللل

للللللللللللليًكٝدد ّل دد نجئلممدد لٖددٛلَمٛقددعلَددِٓٗلللإل ًدد٢لسؿددزلَٛظؿٝدد٘ل يمشددًٜٛٞلٜ ُددٌلاَٚددً 
ِلللل ٗللٚ سد َٗددِلإللإلل ددٔلطئٜددلل ي ُددٌلنكدد ٠ٚل دد للللللللللٚ كدد سٗ للِإلٚ  ٖمُدد ّلحب ددد  

ل ٢ًلس د  ٘ل يظمؼ١ٝلمم لٜ عِلَٔلَشم٣ٛلثك١لَئؤٚسٝ٘لؾٝ٘لل

ٚ ل ملك  ددٌلؾكدد لأثبمدد ل ي   سدد تلٚدددٛال بقدد١لسددًب١ٝل دد ل يكٝدد ا٠ل يمب ايٝدد١للللللل
للللللللللللللللللللٚسددددددًٛىل ملٛ طٓدددددد١ل يمٓعُٝددددددٞليًُئؤٚسدددددد لإللإدلإٕل يك ٥دددددد ل يمبدددددد ايٞلٜئنددددددزللللللل

 ملُٓٛس١ليًُئؤٚس لَك  ٌل ملٗد ّلٚ ر ُد ٍل ملطًدٛ لللل ٢ًل مله ؾتتلْٚع ّل سبٛ ؾزل
(لل دد ٕلسدًٛىل يك ٥دد لللLee&Salleh,2009:141ٖٚددي لَد ل ؤندد ٙلا  سد١ل)لللظب زٖد .لإ
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َ لسًٛىل يكٝ ا٠لأ يمشًٜٛٞلٖٛل ييٟلٜؤثئل لعًلل يشًٛىل يطٛ ٞليًُئؤٚس لإلل
ل يمب اي١ٝلؾبلٜٛد ل  ل  ث ل ل ١ُٝٓل يشًٛىل يطٛ ٞلي ٣ل ملئؤٚس .

 :ثالجا:جمىوعة املتغريات الدميوغرافية 
ل ظٌُلصبُٛ ١ل ملمػ  تل ي سٛغئ ؾ١ٝلنبل5َٔل

 :عىر املوظف 
(لإٔلي ُئل ملٛظدـللWanger&Rush,2000 ؤن ل  ضل ي   س تللَجٌلا  س١ل)

  ضل ملدمػ  تللل  ٢ًلسًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝلَٔلعبٍل  ث ٙلل  ث  لٚ ؿشً 
للللللللللللللٜعٗددددئٕٚلٖددددي ل يٓددددٛعلللؿ لػددددػ  ل يشددددٔل كئٜبدددد ًل يٛسددددٝط١.ؾك ل  ـددددحلإٔل ملددددٛظل

َٔل يشًٛىلءسب  لربمًـل ٔل ًول ييتلدب ٌل ملٛظؿ لنبد  ل يشدٔلس  سدٕٛلللل
ٚ  يم يٞللإلؾ ُئل ملٛظـلؼب الْعئ ٘ليً ٌُلؿ ؾ١ٝل يمطٛ ١ٝ.راٚ  ل ءَجٌلٖيٙل 

نددد لأٚذبكٝدددلل يدددي تلٚإلظبددد لإٔلنبددد  ل يشدددٔلٜمُم دددٕٛلحب دددد تلأقدددٌليعظبددد زلل
َئل ييٟلٜؤثئلءْش ١ْٝلَٔلػػ  ل يشٔلْشبٝ ل رٚ ي بق تل لإليبْمُ ٤ل  دمُ  ٞ
ِل ٢ًل ٛدٗ  ِٗلعبٛل ؾؿدٞل يٛقد ل يديٟلٜٗدمِلػدػ  لللللللٚأ ُد  ِلٚ آلعدئٜٔ.لللأْؿشدٗ

لللللللللللللللللللللل يشدددددٔلمٛؿدددددٛعل ي   يددددد١لٚ ي ًُٝددددد تل يمب ايٝددددد١ل يددددديتلٜدددددمِلمٛدبٗددددد ل ملٛ زْددددد١لللل
 لَك  دٌلَد لؼبؼدًٕٛل ًٝد٘لَدٔلَئاٚاإلدبد لنبد  ل يشدٔلللللللللَ لٜبييْٛد٘لَدٔلدٗدلللل  ل

 يزَٔ.ل) ي د َئٟلللٖ ل  ؤءعبق١ٝل ييتلٜمِل ٓ  ٜٗمُٕٛل  ي بق تل  دمُ  ١ٝلٚ
ل(521ل2112إل

ؾدددئ ال يدددئٜلءٕل أ(لَدددٔل2102ٜٚؤنددد لديدددولَددد ل ٛػدددً ل يٝددد٘لا  سددد١ل) يبدددٛمإللل
ٔللأيل يؿ١٦ل ي ُئ١ٜل)إٜٓمُٕٛل ًللنجدئل يمز َد ًللءسد١ٓ(لٖدِل لل20قدٌلَد ٛىل ملٛ طٓد١لل شد

ٕل ي ٛ َددٌلإٚ ًٝدد٘لسهددٔل يكددٍٛلل(21يلإل20ل يمٓعُٝٝدد١لَددٔل يؿ٦دد تل ي ُئٜدد١ل)َددٔل
ـل ددد عمبفللًدددؾدددئ الربمء يلظٗدددٛ لسدددًٛىل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١ل ٓددد ل للللل ملؤاٜددد١

ل ُ  ِٖ.أ

 :ودة خدوة املوظف 
طٓد١لل  لٚدٛالسًٛىل ملٛلً نب لً  ً بل مل ٠ل ييتلٜكـٝٗ ل ملٛظـل ل ي ٌُلاٚ 

لللللللللللللللل(لOrgan&Rayan,1995ثبمددددد ل يبشدددددٛخل ملٝ  ْٝددددد١ل)لأٚل يمٓعُٝٝددددد١لأٚل عمؿ ٥ددددد٘ل.
للللللللللللللإٔلٖٓددد ىل بقددد١لسدددًب١ٝل ددد لَددد ٠لع َددد١ل ملٛظدددـلٚسدددًٛىل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١.للل

ٕل ملٛظؿ ل زب الٜعٗئٕٚلٖي ل يٓٛعلَٔل يشدًٛىلأنجدئلَدٔل ملدٛظؿ لللللأؾك ل ب ل
ٛال يشدددببلإيلإٔل ملٛظدددـل زب ٜددد ل لٜ دددئفلأٚلغددد للللٜٚ دددلإلدٟٚل شب َددد١ل يطًٜٛددد١ل

ٚل  يمدد يٞللؾاْدد٘لؼبدد اٖ للللإلَم ندد لَددٔلسذددِل ملشدد٦ٛيٝ تل ملطًٛ دد١لَٓدد٘لإظب زٖدد لللللل
ٚ كددٌلا ددد١للإليًُٓعُدد١لٞ ظددهٌلٚ سددعل.يهددٔلَدد لإٔلٜمهٝؿددٛ لَددعل يٓعدد ّل  دمُدد  لل

  ّل يم ن لٚ يػُٛسل ٓ ِٖإللسم٢لٜؼدبشٛ لأنجدئلقد  ٠ل ًد٢لذب ٜد لأاٚ  ٖدِللللللل
ل.ٜد ددبل ًٝدد٘لقًدد١ل يٓظدد ط تل رؿدد ؾ١ٝل يمطٛ ٝدد١ل يدديتلٜكَٛددٕٛلؾٝٗدد لللل  قدد١لممدد ل

للللللللللللللقددٌلعدد ٠ل) قددٌللللءٕل ملدد ٜئٜٔل إ(لسٝددحلل0223لٖٚددي لَدد ل ؤندد ٙلا  سدد١ل) يزٖئ ْددٞإللللل
نجددئلممدد لٜددئ ٙلأْٗددِلس  سددٕٛلسددًٛىل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١للأٜددئٕٚللسددٓٛ ت(ل01َددٔل

لنجئلع ٠.ء ملٛظؿ ل 
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 :اجلٍس 
للللللللللللللللل ددددؤثئلع ػدددد١ٝل زبددددٓصل ًدددد٢لا ددددد١لمم  سدددد١لسددددًٛىل ملٛ طٓدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١للللللللل

ٞللل يلٚددٛال عمبؾد تلدٖٛئٜد١ل ل دب ٖد تلللللإ(ل2101لإللؾك لنظدؿ لا  سد١ل) ي ٛؿد
ٕل دب ٖد تللإنٌلَٔل يينٛ لٚ رْ خلعبٛلسدًٛىل ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١إلسٝحل دب للللل

ْدد خلعبددٛلمم  سدد١لٖددي ل يشددًٛى.لٚ ئدددعل ي   سدد١لرندد لَددٔل دب ٖدد تل أ يدينٛ لل
ٌلإٚيٜٛدددد١ل  يٓشددددب١ليًددددينٛ لسٝددددحللأإٔل ي ُددددٌلٖددددٛللإيديددددول لللللللللللللللللللْدددد٘ل ملؼدددد  ل يدددد ع

ل١ٚلٜشدددد   ٙل لذبكٝددددللَه ْددددللإلسددددئ ٘أ يدددديٟلٜ مُدددد ل ًٝدددد٘ل ل ًبٝدددد١ل سمٝ ددددد تلل
لٚا ددِلإليدديلؾٗددٛلؼبددئؾل ًدد٢ل يكٝدد ّل ٛ دب  دد٘ل يٛظٝؿٝدد١لللل دمُ  ٝدد١ل ل امُددعلإل

لأٚلَ لٜ ئفل شًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝ.لإلديولَٔلعبٍل يشًٛىل يمطٛ ٞ

ْ٘لنًُ لن ٕلٖٓ ىل د الَدٔل حملد ا تليشدًٛنٝ تلللللاَ لسبللؾلٚ  سٝشً ل ٢ًل
ل يئؿددد ل يدددٛظٝؿٞإلللإلل ي ُدددئإللَددد ٠ل شب َددد١للل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١لَجدددٌل) زبدددٓصلإلللل

 يجك ؾ١للإللِل يمٓعُٝٞيكٝ ا١ٜل ي   ا  ٠لر لإلل يٛ ٤ل يمٓعُٝٞلإلل  ْمُ ٤ل يٛظٝؿٞ
 ملٓعُددد١لٚ   ؿ ددد ل يدددئٚلل مل ٜٓٛددد١ليًُدددٛظؿ لللل٠نًُددد لز اتلنؿددد ٤ل يمٓعُٝٝددد١(إل

ٟلللأظبددد زل لصبددد ٍلللر ددد  علٚ لرنجدددئلقددد  ٠ل ًددد٢ل لللأٚأػدددبشٛ للإل للللللللللللللللل ُددد  ِلممددد لٜدددؤا
ٌللأٚ ييٟلٜدٓ هصل د ٚ ٙل ًد٢لللللإلا ٤ء يل يمُٝزل ل  ٜٚزٜد ل يدٛ ٤لللإللا ٤ل ملٓعُد١لنهد

لللللللللللللللللللٚ يئغبدددد١ل ل  سددددمُئ  لٚ يبكدددد ٤لؾٝٗدددد لإللٖٚددددي لَددددٔلطدددد ْ٘لإٔلٜدددددؤاٟلللللللللإليًُٓعُدددد١ل
لللللللللللللللإللٚلإا  ٠ل ي بقددد تل يمب ايٝددد١ل ددد ل ملدددٛظؿ للللليلذبشددد ل ءا ٤ل يهًدددٞليًُٓعُددد١لللإ

ل ل ءقش ّلٚ را   تل ملممًؿ١لمم لٜشِٗل لزٜ ا٠لسذِل ملمئد تل يه١ًٝل ملٓذز٠.ل

 ر امليداٌي لمبحح : اإلطا ثاٌيًا: 
 الدراسة امليداٌية وٌتائذها : 

لبشدحلإللٚأا ٠ل يلبشحإللٚصبمُعل يلبشحَٓٗرل يلٜمٓ ٍٚل يبشحل لإط  ٙل ملٝ  ْٞ
ٚثب  ٗ لإللٚ ءس يٝبلليبشحٚ ردئ ٤ تل ييتل سمم َ ل ل يمشكللَٔلػ ملأا ٠ل 

ل5ٞ ٢ًل يٓشٛل يم يلإللبشح رسؼ ١ٝ٥ل ييتل سمم َمٗ ل لَ  زب١ل ٝ ْ تل ي

 بححجمتىع ال : 
َددٔلبٝددعل ملظددئؾ تل يد ٜٛدد تلم ٜٓدد١ل بٛىإلٚ يبدد يؼلللليبشددحٜمهددٕٛلصبمُددعل 

لددددٖدددل0220 يد ددٟٛليً دد ّلل رطددئ فلإا  ٠لإسؼدد ٥ٝ ت(َظددئؾ١لسشددبل022 دد اِٖلل)
يًمشًٝدٌللم ل(لغ لػد سبل2 سمب  لَٓٗ ل)لإلل سمب ْ٘(ل022 ٛزٜعل  ال)إللمتلٖدل0221

لللللللللللللللل(لَؿددددئا٠ل021)لبشددددح يدددديتلطبددددلل ًٝٗدددد ل يليمؼددددبحل ي ٝٓدددد١ل يٓٗ ٥ٝدددد١لسؼددد ٥ٞإللر 
ل.بشحَٔلَؿئا تلصبمُعل ي

  بححال جمتىعخصائص: 
ٚؾكد ليًُدمػ  تلللبشدحلل يلصبمُدعلمتل سمش  ل يمهئ   تلٚ يٓشبل مل٦ٜٛد١لءؾدئ اللل

لطئ فل يد ٟٛ(لنُ لًٜٞل5ر) ملؤٌٖلٚ شب ٠ل ل 
 ٚؾك ليًُؤٌٖل ي 5ًُٞلبشح يلصبمُع ٛزٜعل 
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ل ي   س١لٚؾكً لملمػ ل ملؤٌٖل ي ًُٞلعؼ ٥ؽلصبمُعل(0د ٍٚل)
ل يٓشب١ل يمهئ  ل ملؤٌٖل ي ًُٞ

 %24.2ل40  ه يٛ ٜٛض

 %21.3 20 ا  س تل ًٝ 

 %011 021  اُٛع

ٔل ٖددٔلَددٔلدٚ تل ملؤٖددٌللللبشددحَددٔل ٝٓدد١ل يلل(%79.2)(لإٔلل0) زبدد ٍٚللٜمـددحلَدد
للللللللللللللل(%20.8)ٚإٔلللٖٚدددٔل يؿ٦ددد١ل ءنددد ل لصبمُدددعل ي   سددد١إللل ي ًُدددٞل) هددد يٛ ٜٛض(إل

لللللللللللللٖٚددٔل يؿ٦دد١ل ءقددٌللَددٔل ٝٓدد١ل ي   سدد١لٖددٔلَددٔلدٚ تل ملؤٖددٌل ي ًُددٞل)ا  سدد تل ًٝدد (ل
ل لصبمُعل ي   س١إللٜٚ ز٣لديولسب  ث١ل ي   س تل ي ًٝ ل لد َ ١ل بٛى.

 ٚؾكً لملمػ لسٓٛ تل شب ٠ ٛزٜعلصبمُعل يبشحل 

ل ي   س١لٚؾكً لملمػ لسٓٛ تل شب ٠لعؼ ٥ؽلصبمُعل(2د ٍٚ)

ل يٓشب١ل يمهئ  لسٓٛ تل شب ٠ل

 %23.2 22 سٓٛ ت 5 أقًُٔ

 %22.2 23 سٓٛ ت01 ي0َٔ

 %23.2 03 سٓٛ ت01أنجئَٔ

 %011 021  اُٛع

َددٔل ٝٓدد١ل ي   سدد١لٖددٔلَددٔلدٚ تل شبدد ٠للل(%28.3)(لإٔلل2ٜمـددحلَددٔل زبدد ٍٚل)
ل0َٔل ٝٓد١ل ي   سد١لٖدٔلَدٔلدٚ تل شبد ٠ل)َدٔلللللللل(%23.3)سٓٛ ت(إللٚإٔللل0)أقٌلَٔل

َددٔل ٝٓدد١للل(%48.3)إلللٚإٔلٖٚددٔل يؿ٦دد١ل ءقددٌل لصبمُددعل ي   سدد١لللللسددٓٛ ت(ل01 يل
للللللللللللللللللللٖٚددددٔل يؿ٦دددد١ل ءندددد للسددددٓٛ ت(ل01 ي   سدددد١لٖددددٔلَددددٔلدٚ تل شبدددد ٠ل)أنجددددئلَددددٔلل

 مطًدبلل لصبمُعل ي   س١لإللٜٚ ز٣لديدولإٔلطبٝ د١ل ي ُدٌل ل رطدئ فل يد دٟٛلللللل
لع ٠لط١ًٜٛل ل ي ٌُل ملٝ  ْٞلٚتهٔلَٔل مل ا٠ل ي ١ًُٝلٚ رمل ّل ٗ ل ظهٌلن ٌَل.

 :أساليب املعاجلة اإلحصائية 
يمشكٝللأٖ  فل يبشحلٚذبًٌٝل يبٝ ْ تل يديتلمتلدبُٝ ٗد إللؾكد لمتل سدمم  ّللللل
 ي  ٜددددد لَدددددٔل ءسددددد يٝبل رسؼددددد ١ٝ٥ل ملٓ سدددددب١ل  سدددددمم  ّل سبدددددزّل رسؼددددد ١ٝ٥للللل

(لٚ يدديتلٜئَددزل دد لللل statistical package for social science  دمُ  ٝدد١ل)
لٚمتل سمم  ّل ملك ٜٝصل رسؼ ١ٝ٥ل يم ي5١ٝل(SPSS عمؼ  ً ل  يئَزل)

  سؼ ٤ل يٛػؿٞل ملمُجٌل  يمهئ   تلٚ يٓشبل مل١ٜٛ٦ليٛػـل ١ٓٝل ي   س١.لر 

 اْ 5ٙلأ سمم َ ل يب سج١لَكٝ ضليٝهئتل شب َشٞلنُ لٖٛلَٛؿحل 

 5  ٌَل   ب طل  سٕٛلسبش  َ 

 .ػ مل   ش مل ي  عًٞلءا ٠ل ي   س١ 

لَٓمؿـ١لد  لَٓمؿـ١لَمٛسط١ل  ي١ٝل  ي١ٝلد  لللسًِل  د  ١
ل0ل2ل2ل2ل0ل ي  د١
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 سؼد ١ٝ٥ل د لأ  د ال ي   يد١ل يمٓعُٝٝد١ل) يمٛزٜ ٝد١إللللللللر ي بق١لد تل ي  يد١ل ل
) رٜجددد  إللل ردئ ٥ٝددد١إلل يم  ًَٝددد١(لٚأ  ددد السدددًٛنٝ تل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١لللللل

 يهٝ س١إلل يئٚلل يئٜ ؿ١ٝإلل يشًٛىل سبـ  ٟإللٚ ٞل يـُ (ليد ٣ل ملظدئؾ تللل
  يد ٜٛ تل لَ ١ٜٓل بٛى.

 يؿ لنئْٚب السبشبلثب تلأا ٠ل ي   س١.أَ  اي١ل 
 عمب  ل)ت(ليًُذُٛ  تل ملشمك١ًل Independent Samples Testيًم ئفل ًد٢للل

ال ٝٓد١ل ي   سد١لدبد ٙلضبدٛ لللللؾدئ لأ يؿئٚملد تل ي  ي١ل رسؼ ١ٝ٥ل ل سمذ   تل
 ي  يددد١ل يمٓعُٝٝددد١لٚدبددد ٙلضبدددٛ ل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١لٚؾكدددً ليًُدددمػ ل ملؤٖدددٌلل

  ي ًُٞ.
 عمبد  لذبًٝدٌل يمبد ٜٔل ءسد اٟللللل One Way ANOVA يًم دئفل ًد٢ل يؿدئٚمللللل

ؾدئ ال ٝٓد١ل ي   سد١لدبد ٙلضبدٛ ل ي  يد١لللللللأد تل ي  ي١ل رسؼ ١ٝ٥ل ل سدمذ   تلل
 ٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝلٚؾكً لملمػ ل  السٓٛ تل شب ٠. يمٓع١ُٝٝلٚدب ٙلضبٛ ل مل

 عرض وحتمين ٌتائر الدراسة امليداٌية : 
 :متهيد 

  دد لإٔلمتل سبؼددٍٛلإللٓمدد ٥رل ي   سدد١ل ملٝ  ْٝدد١لٚذبًًٝددٗ يلً  ئؿددلٓدد ٍٚل يبشددحٜ
للللللللللللللللللللللللٚديدددددول  ددددد للإل ًٝٗددددد ل دددددٔلطئٜدددددلل  سدددددمب ١ْل ملٛز ددددد١ل ًددددد٢لصبمُدددددعل ي   سددددد١ل

ل.(SPSSسؼ ٥ٞل)رَ  زبمٗ ل  سمم  ّل ئْ َرل يمشًٌٝل إٔلمتل

  الٍتائرووٍاقشة  عرض: 

ٌٖل ٛد ل بق١لد تلا ي١لٍٚلٚ ييٟلٜٓؽل 5٢ًلءيعد  ١ل ٔلسؤ ٍل ي   س١ل 
(ل ددد لأ  دد ال ي   يددد١ل يمٓعُٝٝددد١لل1.10سؼدد ١ٝ٥ل ٓددد لَشددم٣ٛلا يددد١لأقدددٌلَددٔل)لللإ

 ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝل) رٜج  إلل) يمٛزٜ ١ٝإلل ردئ ١ٝ٥إلل يم  ١ًَٝ(لٚأ   السًٛنٝ تل
 يهٝ سدد١إلل يددئٚلل يئٜ ؿدد١ٝإلل يشددًٛىل سبـدد  ٟإللٚ ددٞل يـددُ (ليدد ٣ل ملظددئؾ تلللللللل

ٕلل يد ٜٛدد تل لَ ٜٓدد١ل بددٛى؟  Pearson متل سددمم  5ّلَ  َددٌل    بدد طل  سددٛ

Correlationل(لٜٛؿحلْم ٥رلديو.ل3ٚ زب ٍٚل)ل

ل(35ٜمـحلَٔل زب ٍٚل)
 (ل د لأ  د اللل1.10َشدم٣ٛلا يد١لأقدٌلَدٔل)للللٚدٛال بق١لد تلا ي١لإسؼ ١ٝ٥ل ٓد لل

 ي   يدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١ل) يمٛزٜ ٝدددد١إلل ردئ ٥ٝدددد١إلل يم  ًَٝدددد١(لٚأ  دددد السددددًٛنٝ تللل
 ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل) رٜجدد  إلل يهٝ سدد١إلل يددئٚلل يئٜ ؿدد١ٝإلل يشددًٛىل سبـدد  ٟإللللللل

لٚ ٞل يـُ (لي ٣ل ملظئؾ تل يد ٜٛ تل لَ ١ٜٓل بٛى.
 (لٚديددول دد ل  دد ل) ي   يدد١لللل١1.220ل)أ ًدد٢لقُٝدد١لَ  َددٌل    بدد طلٖددٞل يكُٝددلللل

 يمٛزٜ ١ٝ(لَٔلأ   ال حملٛ ل ءٍٚل ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝإللٚ   ل) يهٝ س١(لَٔلأ   ال
 سًٛنٝ تل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝ.لل

 (لٚديدددول ددد ل  ددد ل) ي   يددد١ل1.213أقدددٌلقُٝددد١لَ  َدددٌل    بددد طلٖدددٞل يكُٝددد١ل)ل
  ل)ٚ ٞل يـُ (لَدٔلل ردئ ١ٝ٥(لَٔلأ   ال حملٛ ل ءٍٚل ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝإللٚ 

لأ   السًٛنٝ تل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝ.لل
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َ  ٌَل    ب طل  سٕٛل  لأ   ال ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝلٚأ   السًٛنٝ تل ملٛ ط١ٓلل(3د ٍٚل قِل)
ل يمٓع١ُٝٝلي ٣ل ملظئؾ تل يد ٜٛ تل لَ ١ٜٓل بٛى

أ   السًٛنٝ تل
ل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝ

َ  ٌَل    ب طل
لَٚشم٣ٛل ي  ي١

ل يم  ١ًَٝ دئ ١ٝ٥ر ل يمٛزٜ ١ٝ
ل ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝ

ل) يهًٞ(

ل رٜج  
**1.222 ق١ُٝلَ  ٌَل    ب ط  1.222**  1.211**  1.242**  

 1.11 1.11 1.12 1.11 َشم٣ٛل ي  ي١

  يهٝ س١
**1.220 ق١ُٝلَ  ٌَل    ب ط  1.221**  1.34**  1.212**  

 1.11 1.11 1.12 1.111 َشم٣ٛل ي  ي١

  يئٜ ؿ١ٝل يئٚل
**1.202 ق١ُٝلَ  ٌَل    ب ط  1.203**  1.203**  1.220**  

 1.11 1.11 1.11 1.11 َشم٣ٛل ي  ي١

  يشًٛىل سبـ  ٟ
**1.231 ق١ُٝلَ  ٌَل    ب ط  1.212**  1.202**  1.220**  

 1.11 1.11 1.10 1.12 َشم٣ٛل ي  ي١

لٚ ٞل يـُ 
**1.220 ق١ُٝلَ  ٌَل    ب ط  1.213*  1.201*  1.222**  

 1.13 1.03 1.22 1.13 َشم٣ٛل ي  ي١

سًٛنٝ تل ملٛ ط١ٓل
ل يمٓع١ُٝٝل) يهًٞ(

**1.223 ق١ُٝلَ  ٌَل    ب ط  1.240**  1.202**  1.222**  
 1.11 1.11 1.10 1.11 َشم٣ٛل ي  ي١

1.10 ٓ لَشم٣ٛلا ي١لأقٌلَٔلل**لا ٍلإسؼ ٥ًٝ   
ٝى 1.10 ل ٓ لَشم٣ٛلا ي١لأقٌلَٔل*لا ٍلإسؼ ٥  

 دددد ال ي   يدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١ل) يمٛزٜ ٝدددد١إللللأٚسهددددٔل ؼددددٓٝـلقدددد٠ٛل ي بقدددد١ل دددد للل  
 ردئ ١ٝ٥إلل يم  ١ًَٝ(لٚأ   السًٛنٝ تل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝل) رٜج  إلل يهٝ سد١إللل
لل يدئٚلل يئٜ ؿد١ٝإلل يشدًٛىل سبـد  ٟإللٚ دٞل يـدُ (ليد ٣ل ملظدئؾ تل يد ٜٛدد تلللللللل
 لَ ١ٜٓل بٛىل  ْٗ ل بق١ل  ل يـ ٝؿ١لٚ ملمٛسط١للٚديولسشدبل يمؼدٓٝـللل

 (ل21115ٖٛٚٚ اٙل) يز يبلٚطبؾش١إللأ ييٟل
 ل بق١لؿ ٝؿ١.لل1.21أقٌلَٔل
 ل بق١لَمٛسط١.لل1.21أقٌلَٔلللإيل1.21َٔل
 بق١لق١ٜٛ.لل0.11 قٌلَٔللإيل1.21َٔل  
 يمٓعُٝٝد١ل) يمٛزٜ ٝدد١إللل  د ال ي   يد١لللأنُد لسهدٔل ؼدٓٝـل دبد ٙل ي بقد١ل د للللللل 

 ردئ ١ٝ٥إلل يم  ١ًَٝ(لٚأ   السًٛنٝ تل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝل) رٜج  إلل يهٝ سد١إللل
لل يدئٚلل يئٜ ؿد١ٝإلل يشدًٛىل سبـد  ٟإللٚ دٞل يـدُ (ليد ٣ل ملظدئؾ تل يد ٜٛدد تلللللللل
 لَ ٜٓددد١ل بدددٛىل ًددد٢لأْٗددد ل بقددد١لطئاٜددد١لم ٓددد٢لأْددد٘لنًُددد لز اتل ي   يددد١للللللللل

 ٛنٝ تل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝ.ل يمٓع١ُٝٝلق  ًٗ لزٜ ا٠ل لسً

لللللللللل(ل2112ٚ مؿدددلل يٓمٝذددد١ل سب يٝددد١لَدددعلْمٝذددد١ل ي   سددد١ل يددديتلقددد ّل ٗددد لسدددٛ ضل)لللل
 يم  ًَٝد١(لللإل ردئ ٥ٝد١لل بد طل ي   يد١ل يمٓعُٝٝد١ل) يمٛزٜ ٝد١لإللللل يل إٚ ييتل ٛػً ل

(ل يديتل ؤند لٚددٛالللل2112)ل شًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝلإللٚنييولا  سد١ل زب ٝد لل
سش ضل ملٛظؿ ل  ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝل ٢ًلسًٛنٝ تلإَٛدبلملمػ للَ ٟٓٛل  ث 

للللللللللللللل(2114)ل Ylmaizَٚدددعل يٓمددد ٥رل يددديتل ٛػدددً ل ددد لا  سددد١للل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١لإل
ا  ىل مل  سددد ليً   يددد١ل يمٓعُٝٝددد١لٚلسدددًٛنٝ تلللإٖٓددد ىل بقددد١لَٛدبددد١ل ددد للللٕأ

ٚ دددددددددددٞللٜ ؿددددددددددد١ٝإلٜجددددددددددد  لإل يدددددددددددئٚلل يئر ملٛ طٓددددددددددد١ل يمٓعُٝٝددددددددددد١ل     اٖددددددددددد ل) 
للللللللللل(ل2102 دددٛل  ٜددد٘)أٚ مؿدددللَدددعلْمددد ٥رلا  سددد١للل يـُ إل يهٝ س١إل يشدددًٛىل سبـددد  ٟ(إل

للسٝددحلايدد ل يٓمدد ٥رلإيلٚدددٛالأثددئلإػبدد  ٞلرا  ىل ملددٛظؿ ليً   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١لللللللل
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ؾشدئتل ي   يد١للللإللسٝدحل ٢ًلسًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝل لَئ نزل يٛز   تل ء ا١ْٝ
%(لَٔلسًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝل يهًٞإللْٚم ٥رلا  سد١للل22 يمٓع١ُٝٝلَ لَك   ٙل)ل

يلٚدددٛال بقدد١ل دد ل ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل     اٖدد للإ(ل يدديتل ٛػددً ل2102َ ُددئٟل)
 يم  ١ًَٝ(لٚ د لسدًٛنٝ تل ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١ل     اٖد لللللللإل ردئ ١ٝ٥ل) يمٛزٜ ١ٝلإل

ٟللٜجدد  إلل يهٝ سدد١إللٚ ددللر)   يددئٚلل يئٜ ؿدد١ٝ(لْٚمدد ٥رللللإللٞل يـددُ إلل يشددًٛىل سبـدد  
للللللللللللل(سٝحلأظٗئتل يٓم ٥رلٚدٛال بق١لطئا١ٜلد تلا يد١لإسؼد ١ٝ٥للل2102ا  س١ل يبٛمل)

للللللللللللإللنُدد ل دد لنددٌلَددٔلأ  دد السددًٛىل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١لٚأ  دد ال ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل
١ل ردئ ٥ٝدد١ل ددؤثئل ػب  ٝدد ل شددًٛىلللل(ل ٛػددً لإيلإٔل ي   يددل2013)لSaniإٔلا  سدد١ل

للللللللللللللللٚ مؿدددللل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١لٚإٔلسدددًٛىل ملٛ طٓددد١لٜدددؤثئلإػب  ٝددد ل لأا ٤ل ي ُدددٌلإلللللل
(ل يدددديتل ٛػددددً لإيلإٔلسددددًٛىل ملٛ طٓدددد١لل2102 لديددددولَددددعلا  سدددد١ل يكشطدددد ْٞل)ل

ل(ل2005)Cremerٚا  سددد١لل يمٓعُٝٝددد١لٜدددئ بالطئاٜدددً لَدددعل دددٛؾئل ر ددد  عل را  ٟللإللل
يتل ؤن لإٔليً   ي١ل ردئ ١ٝ٥لٚ يمٛزٜ ١ٝلأثئل ل   ٕٚل ي  ًَ لٚ  يم يٞلزٜد ا٠لل ي

(ل يديتل ؤند لٚددٛالللل2112)Viswesvaran يٛ ٤ليًُٓع١ُإللٚ مؿللأٜـ لَعلا  س١ل
ل   ب طل  ل   ي١ل ردئ ٤ تلٚ يٛ ٤ل يمٓعُٝٞلٚسًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝ.

لللللللللللللل ملٛظدددـل  ي   يددد١لٚ رْؼددد فللسشددد ضلإيلإٔلإٖددديٙل يٓمٝذددد١للٜٚ دددزٚل يب سجددد ٕ
ددددئ ٤ تلأٚل يمٛزٜدددعلأٚل يم ددد َبتلإلل ٛيددد لي ٜددد٘لللر ل ًُددد٘لؾُٝددد لٜم ًدددلل    يددد١ل لل

ٚلل للللللللللللللللإلٚ  يمددد يٞل يكٝددد ّللٜ دددززل  يمدددز ّل يمٓعُٝدددٞللل يظددد ٛ ل  ملشدددؤٚي١ٝلدبددد ٙل ملٓعُددد١ل
١لإٚل ْمعددد  ل ل يهدددج لَدددٔل ملُ  سددد تل يمطٛ ٝددد١ل ٚلسدددًٛىل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝدددلللل

للللللللللللللللللللل(ل يددددددديتل ٛػدددددددً لل2013)Paulayobamiإللٖٚدددددددي لَددددددد ل ؤنددددددد ٙلا  سددددددد١للللَك  دددددددٌ
إيلإٔليً   يدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١لأثددددئً ل ل  يمددددز ّل يمٓعُٝددددٞإللنُدددد ل ؤندددد لا  سدددد١للللل

Safro((2014ٚدددٛال بقدد١لطئاٜدد١ل دد ل  يمددز ّل يمٓعُٝددٞلٚ ملٛ طٓدد١.لؾدد ءؾئ الللللللللل
 يددئٜلٜظدد ئٕٚل  ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١لٜمٛيدد ليدد ِٜٗل  ْمُدد ٤لٚ يددٛ ٤ليًُٓعُدد١إلللللللللل

ٖٚددددٞلَدددد ل كددددّٛل ًٝدددد١لْعئٜدددد١ل يمبدددد اٍلللللٜٚددددؤإٚلأ ُدددد ٍلٚسددددًٛنٝ تل طٛ ٝدددد١لإللل
مل  ًَددد١ل  ال زبُٝدددٌلٚل  دمُددد  ٞلٚذبكٝدددلل يمدددٛ زٕلٚ يمهددد ؾؤلؾددد ءؾئ الٜمٛق دددٕٛل

ل ل ًُِٗ.لإؿ ؾ١ٝل  ملجٌليك ٤لَ لٜكَٕٛٛل ٘لَٔلدٗٛالٚإسٗ َ ت

ٌٖل ٛد لؾئٚملد تلا ي١ليعد  ١ل ٔلسؤ ٍل ي   س١ل يج ْٞلٚ ييٟلٜٓؽل 5٢ًل
 ل سمذ   تلأؾئ ال ١ٓٝل ي   س١لدب ٙللل1.10إسؼ ١ٝ٥ل ٓ لَشم٣ٛلا ي١لأقٌلَٔل

يم  ًَٝددد١(ل  دددز٣لملدددمػ ٟلضبدددٛ ل ي   يددد١ل يمٓعُٝٝددد١ل) يمٛزٜ ٝددد١إلل ردئ ٥ٝددد١إلل 
 متل سمم  5ّل) ملؤٌٖل ي ًُٞإللٚ  السٓٛ تلل شب ٠(؟

 عمب  ل)ت(ل Independent Samples T Testملمػ ل ملؤٌٖل ي ًُٞل ييٟلٜمهٕٛلل
 (لٜٛؿحلْم ٥رلديو.4َٔلؾ٦م لؾكال) ه يٛ ٜٛضإللا  س تل ًٝ (.لٚ زب ٍٚل)

 عمبدد  لذبًٝددٌل يمبدد ٜٔل ءسدد اٟلل One Way ANOVA ػ ل دد السددٓٛ تلملددمل
سددٓٛ تإللل01 يلل0سددٓٛ تإللَدٔللل0 شبد ٠ل يديٟلٜمهددٕٛلَدٔلثدبخلؾ٦دد تل)أقدٌلَدٔللللللل

 (لٜٛؿحلْم ٥رلديو4سٓٛ ت(.لٚ زب ٍٚل) 10 أنجئَٔ

 يؿدددئٚمل ل سدددمذ   تلأؾدددئ ال ٝٓددد١ل ي   سددد١لدبددد ٙلضبدددٛ ل ي   يددد١ل يمٓعُٝٝددد١للل
 ) يمٛزٜ ١ٝإلل ردئ ١ٝ٥إلل يم  ١ًَٝ(لٚؾكً لملمػ ل ملؤٌٖل ي 5ًُٞ
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ْم ٥رل عمب  ل)ت(ليًم ئفل ٢ًل يؿئٚمل ل سمذ   تلأؾئ ال ي ١ٓٝلدب ٙلضبٛ ل ي   ي١لل(4ٍٚل قِل)د 
ل يمٓع١ُٝٝل) يمٛزٜ ١ٝإلل ردئ ١ٝ٥إلل يم  ١ًَٝ(لٚؾكً لملمػ ل ملؤٌٖل ي ًُٞ

ل ي  ا  ملؤٌٖ  يب  
 ملمٛسال
  سبش  ٞ

  عبئ فل
  مل ٝ  ٟ

 يؿئمل  ل
  ملمٛسط 

 ق١ُٝلت
َشم٣ٛل
  ي  ي١

ل ي   ي١ل يمٛزٜ ١ٝ
 1.242 2.32 40  ه يٛ ٜٛض

1.0043 1.21 1.422 
 1.102 2.32 20 ا  س تل ًٝ 

ل ي   ي١ل ردئ ١ٝ٥
 1.312 2.01 40  ه يٛ ٜٛض

1.00022 1.322 1.212 
 1.120 2.20 20 ا  س تل ًٝ 

 ي   ي١ل يم  ١ًَٝل
ل) يمؿ  ١ًٝ(

 1.342 2.22 40  ه يٛ ٜٛض
1.2222 1.222 1.301 

 1.221 2.21 20 ا  س تل ًٝ 

ضبٛ ل ي   ي١ل
  يمٓع١ُٝٝ

 1.232 2.20 40  ه يٛ ٜٛض
1.0144 1.221 1.221 

 1.220 2.22 20 ا  س تل ًٝ 

ل(45ٜمـحلَٔل زب ٍٚل)
 للللللللللللللللل1.10 دددد ّلٚدددددٛالؾددددئٚملد تلا يدددد١لإسؼدددد ١ٝ٥ل ٓدددد لَشددددم٣ٛلا يدددد١لأقددددٌلَددددٔلل

 ل سمذ   تلأؾئ ال ١ٓٝل ي   سد١لدبد ٙلضبدٛ ل ي   يد١ل يمٓعُٝٝد١ل) يمٛزٜ ٝد١إلللللللل
ٕلَشددم٣ٛل ي  يدد١للإ ردئ ٥ٝدد١إلل يم  ًَٝدد١(ل  ددز٣لملددمػ ل ملؤٖددٌل ي ًُددٞإللسٝددحلللل

 (.ل1.10زبُٝعل ء   الأن لَٔل)

 يؿدددئٚمل ل سدددمذ   تلأؾدددئ ال ٝٓددد١ل ي   سددد١لدبددد ٙلضبدددٛ ل ي   يددد١ل يمٓعُٝٝددد١للل
  ردئ ١ٝ٥إلل يم  ١ًَٝ(لٚؾكً لملمػ ل  السٓٛ تلل شب 5٠) يمٛزٜ ١ٝإلل

ْم ٥رل عمب  لذبًٌٝل يمب ٜٔل ءس اٟليًم ئفل ٢ًل يؿئٚملدب ٙلضبٛ ل ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝلل(01د ٍٚل)
ل) يمٛزٜ ١ٝإلل ردئ ١ٝ٥إلل يم  ١ًَٝ(لٚؾكً لملمػ ل  السٓٛ تلل شب ٠

 َؼ  ل يمب ٜٔل يب  
صبُٛعل
ل ملئ   ت

ا د تل
  سبئ١ٜ

َمٛسال
ل ملئ   ت

  ق١ُٝل
F 

َشم٣ٛل
ل ي  ي١

 ي   ي١ل

ل يمٛزٜ ١ٝ

 1.223 1.212 1.023 2 1.201   ل اُٛ  ت
   1.030 002 13.221لا عٌل اُٛ  ت

    004 13.321ل يهًٞ

 ي   ي١ل

ل ردئ ١ٝ٥

 1.222 1.201 1.023 2 1.201   ل اُٛ  ت
   1.142 002 30.213لا عٌل اُٛ  ت

    004 30.012ل يهًٞ

 ي   ي١ل
 يم  ١ًَٝل
ل) يمؿ  ١ًٝ(

 1.210 1.213 1.024 2 1.203   ل اُٛ  ت

   1.113 002 23.022لا عٌل اُٛ  ت
    004 23.230ل يهًٞ

ضبٛ ل ي   ي١ل
  يمٓع١ُٝٝ

 1.342 1.002 1.112 2 1.022   ل اُٛ  ت
   1.022 002 12.220لا عٌل اُٛ  ت

ل يهًٞ
12.004 004    

ل(015ٜمـحلَٔل زب ٍٚل)
 للللللللللللللل1.10 دددد ّلٚدددددٛالؾددددئٚملد تلا يدددد١لإسؼدددد ١ٝ٥ل ٓدددد لَشددددم٣ٛلا يدددد١لأقددددٌلَددددٔلل

 ل سمذ   تلأؾئ ال ١ٓٝل ي   سد١لدبد ٙلضبدٛ ل ي   يد١ل يمٓعُٝٝد١ل) يمٛزٜ ٝد١إلللللللل
ٕلَشدددم٣ٛلإ ردئ ٥ٝددد١إلل يم  ًَٝددد١(ل  دددز٣لملدددمػ ل ددد السدددٓٛ تل شبددد ٠إللسٝدددحلللل

 (.ل1.10 ي  ي١لزبُٝعل ء   الأن لَٔل)
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(ل يديتل ٛػدً للل2102ٚ مؿللْم ٥رل ي   سد١ل سب يٝد١لَدعلْمد ٥رلا  سد١ل يشدبٝ ٞ)لللللل
َٚدددمػ ٟل ملؤٖدددٌل ي ًُدددٞلللإل  ددد ال ي   يددد١ل يمٓعُٝٝددد١أيل ددد ّلٚددددٛالؾدددئٚمل ددد للإ

لإا  ى(ل يدديتل ؤندد ل دد ّلٚدددٛالؾددئٚمل ل2102ٚا  سدد١لَ ُددئٟل)لٚسددٓٛ تل شبدد ٠لإل
لللللللللللللإللٚربمًددـل ي   سدد١ل سب يٝدد١للٚ ءق َٝدد١  يدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل  ددز٣لملددمػ  تل يشددٔللل ي 

يلٚددددٛالؾدددئٚملد تلا يددد١للإ(لٚ يددديتل ٛػدددً لل2102َدددعلْمددد ٥رلا  سددد١ل سبئ سظددد١)لل
سشددد ضل ي ددد ًَ ل  ي   يددد١ل يمٓعُٝٝددد١ل     اٖددد ل) يمٛزٜدددعإللللإسؼددد ١ٝ٥ل لا دددد١لإ

ٚ يم ًدددِٝل لضب ؾعددد١ل ملؿدددئمل  دددز٣للإلل يم  َدددٌ(ل لَددد ٜئٜ تل يد ٝددد١لل رددددئ ٤ ت
لملمػ ل ملؤٌٖل ي ًُٞلٚسٓٛ تل شب ٠.

  ّلٚدٛالؾئٚملد تلا يد١لإسؼد ١ٝ٥لل ل سدمذ   تلأؾدئ ال ٝٓد١لللللللٜ زٚل يب سج ٕ
لللللللللللللللللل ي   سدددد١لدبدددد ٙلضبددددٛ ل ي   يدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١ل) يمٛزٜ ٝدددد١إلل ردئ ٥ٝدددد١إلل يم  ًَٝدددد١(لل

 ل سددمذ   تلصبمُددعل ي   سدد١لَددٔل ملظددئؾ تلللً طددئ فلأثددئٕليًمدد ٠ل لصبدد ٍل رأ
سدٓٛ تلٚ يب دٞلٜد  نٔلٚ قدعلللللل01طدئ فل دٔلللرمم ل زٜ ل شب ٠لي ٜٗٔل لصبد ٍل ل

يل ظد  ٘لظدئٚفل ي ُدٌل يديتل  ُدٌل ٗد ل ملظدئؾ تللللللللإند إلل  رؿد ؾ١لللأ ي ٌُل ظهٌل
ٚ ملشددددؤٚي١ٝل ملًكدددد ٠ل ًدددد٢لن ٖددددٌللل رطددددئ  ٚ ظدددد  ٘ل ي ُددددٌل ملٝدددد  ْٞللإل يد ٜٛدددد ت

ِلإٕلإ ػددضل يٓعددئل ددٔلَددؤٖب ٗٔل ي ًُٝدد١لسٝددحلللل ملظددئؾ ت لللللللللللللللللللللا   تل يد ٝدد١لٚ يم ًددٝ
ل ل هًـل ملظئؾ تل يد ٜٛ تلمٗ َٗٔلٚؾك ليًُؤٌٖل ي ًُٞل.ل

ٌٖل ٛد لؾئٚملد تلا ي١ليعد  ١ل ٔلسؤ ٍل ي   س١ل يج ْٞلٚ ييٟلٜٓؽل 5٢ًل
أؾئ ال ١ٓٝل ي   س١لدب ٙلل ل سمذ   تلل1.10إسؼ ١ٝ٥ل ٓ لَشم٣ٛلا ي١لأقٌلَٔل

ٜج  إلل يهٝ س١إلل يئٚلل يئٜ ؿ١ٝإلل يشًٛىل سبـ  ٟإللرضبٛ ل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝل) 
متللٚ دددٞل يـدددُ (ل  دددز٣لملدددمػ ٟل) ملؤٖدددٌل ي ًُدددٞإللٚ ددد السدددٓٛ تلل شبددد ٠(؟للللللل

  سمم  5ّ
 عمب  ل)ت(ل Independent Samples T Testملمػ ل ملؤٌٖل ي ًُٞل ييٟلٜمهٕٛلل

 (لٜٛؿحلْم ٥رلديو.2) ه يٛ ٜٛضإللا  س تل ًٝ (.لٚ زب ٍٚل)لَٔلؾ٦م لؾكا
 عمبدد  لذبًٝددٌل يمبدد ٜٔل ءسدد اٟلل One Way ANOVA ملددمػ ل دد السددٓٛ تلل

سددٓٛ تإللل01 يلل0سددٓٛ تإللَدٔللل0 شبد ٠ل يديٟلٜمهددٕٛلَدٔلثدبخلؾ٦دد تل)أقدٌلَدٔللللللل
 (لٜٛؿحلْم ٥رلديو.0سٓٛ ت(.لٚ زب ٍٚل) 10 َٔلأنجئ

ٝٓدد١ل ي   سددد١لدبددد ٙلضبددٛ ل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١للل يؿددئٚمل ل سدددمذ   تلأؾدددئ ال ل
إلل يهٝ س١إلل يئٚلل يئٜ ؿ١ٝإلل يشًٛىل سبـ  ٟإللٚ ٞل يـُ (للٚؾكدً لملدمػ للل رٜج  )

ل ملؤٌٖل ي 5ًُٞ

ل(005ٜمـحلَٔل زب ٍٚل)
 للللللللللللللللللللل1.10 دددد ّلٚدددددٛالؾددددئٚملد تلا يدددد١لإسؼدددد ١ٝ٥ل ٓدددد لَشددددم٣ٛلا يدددد١لأقددددٌلَددددٔلل

 ي   سدد١لدبدد ٙلضبددٛ ل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل) رٜجدد  إللللللل ل سددمذ   تلأؾددئ ال ٝٓدد١لل
 يهٝ س١إلل يشًٛىل سبـ  ٟإللٚ ٞل يـُ (لٚضبدٛ ل ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١ل يهًدٞللللل
  دز٣لملدمػ ل ملؤٖدٌل ي ًُددٞإللسٝدحلإٕلَشدم٣ٛل ي  يد١ل دديٙل ء  د الأند لَددٔللللللللل

ل(.1.10)
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ئ ال ي ١ٓٝلدب ٙلضبٛ ل ملٛ ط١ٓلْم ٥رل عمب  ل)ت(ليًم ئفل ٢ًل يؿئٚمل ل سمذ   تلأؾل(00د ٍٚل قِل)
ٜج  إلل يهٝ س١إلل يئٚلل يئٜ ؿ١ٝإلل يشًٛىل سبـ  ٟإللٚ ٞل يـُ (لٚؾكً لملمػ ل ملؤٌٖلر يمٓع١ُٝٝل) 

ل ي ًُٞ

ل ي  ا  ملؤٌٖ  يب  
 ملمٛسال
  سبش  ٞ

  عبئ فل
  مل ٝ  ٟ

 يؿئمل  ل
  ملمٛسط 

 ق١ُٝلت
َشم٣ٛل
  ي  ي١

لٜج  ر 
 1.322 2.00 40  ه يٛ ٜٛض

1.20322 0.301 1.112 
 1.201 2.22 20 ا  س تل ًٝ 

ل يهٝ س١
 1.321 2.23 40  ه يٛ ٜٛض

1.02024 1.202 1.202 
 1.222 2.22 20 ا  س تل ًٝ 

 يئٚلل
ل يئٜ ؿ١ٝ

 1.311 2.40 40  ه يٛ ٜٛض
1.23022 2.420 1.11 

 1.201 2.22 20 ا  س تل ًٝ 

 يشًٛىل
  سبـ  ٟ

 1.324 2.32 40  ه يٛ ٜٛض
1.22122 0.022 1.020 

 1.022 2.00 20 ا  س تل ًٝ 

 ٚ ٞل يـُ 
 1.340 2.42 40  ه يٛ ٜٛض

1.23211 0.022 1.023 
 1.022 2.20 20 ا  س تل ًٝ 

ضبٛ ل ملٛ ط١ٓل
  يمٓع١ُٝٝ

 1.232 2.12 40  ه يٛ ٜٛض
1.22020 0.210 1.142 

 1.232 2.24 20 ا  س تل ًٝ 

ٚ مؿددللْمدد ٥رل ي   سدد١ل سب يٝدد١لَددعلْمٝذدد١ل ي   سدد١ل يدديتلقدد ّل ٗدد ل سبئسظدد١لللللللللل
للللللللللللللسؼدددد ١ٝ٥لإيل دددد ّلٚدددددٛالؾددددئٚملد تلا يدددد١لللإٚ يدددديتل ٛػددددً للل(2102ٚ شبئ ظدددد ل)

ٞلللل للللللللللللإللٚربمًدددـ لمم  سددد١لسدددًٛىل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١ل  دددز٣لملدددمػ ل ملؤٖدددٌل ي ًُددد
لسؼدد ١ٝ٥إؾددئٚملد تلا يدد١لل(لٚ يدديتل ٛػددً لإيلٚدددٛالل0223َددعلا  سدد١ل يزٖئ ْددٞل)ل

 . لمم  س١لسًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝل  ز٣لملمػ ل ملؤٌٖل ي ًُٞلي ٣ل مل ٜئٜٔ

 ل سدمذ   تللل1.10ٚدٛالؾئٚملد تلا ي١لإسؼ ١ٝ٥ل ٓ لَشم٣ٛلا ي١لأقدٌلَدٔللل
١ُٝل) يئٚلل يئٜ ؿ١ٝ(ل  ز٣لملمػ لأؾئ ال ١ٓٝل ي   س١لدب ٙلضبٛ ل ملٛ ط١ٓل يمٓعٝ

(إلللٚإٔلٖدديٙل1.10ٕلَشددم٣ٛل ي  يدد١ل ددي لل يب دد لأقددٌلَددٔل)لللإ ملؤٖددٌل ي ًُددٞإللسٝددحلل
 يؿدئٚملن ْد ل ل دبد ٙل ملظدئؾ تلدٚ تل ملؤٖددٌل)ا  سد تل ًٝد (لػد سب تل ملمٛسددالللللللل

 (.2.22 سبش  ٞل ء ٢ًل)

ٚ يدديتل ٛػددً لل(2102ْمدد ٥رل ي   سدد١ل سب يٝدد١لَددعلْمدد ٥رلا  سدد١ل يبددٛمل)لل مؿددلٚ
للللللللللللللللللللللل1.10يلٚددددددٛالؾدددددئٚملد تلا يددددد١لإسؼددددد ١ٝ٥ل ٓددددد لَشدددددم٣ٛلا يددددد١لأقدددددٌلَدددددٔلللللللللإ

 ل سددددمذ   تلأؾددددئ ال ٝٓدددد١ل ي   سدددد١لدبدددد ٙلضبددددٛ ل ملٛ طٓدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١ل) يددددئٚللللل
 يئٜ ؿ١ٝ(ل  دز٣لملدمػ ل ملؤٖدٌلٚ عمًؿد لَ ٗد ل لْدٛعل ملؤٖدٌلسٝدحلن ْد لا  سد١للللللللللل

 . ي ًُٞل يج ١ْٜٛل ي  ١َل يبٛمليؼ  ل ١ًل ملؤٌٖل

ٕلل ٕل ملظددئؾ تلدٚ تل ملؤٖددٌل)ا  سدد تل ًٝدد (لٜمُددم ٔللللللإلإيديددولللٜٚ ددزٚل يب سجدد 
ٕلطبٝ ١ل ي   س تل ي ًٝ ل مطًبل يم  ٕٚلٚ يؼ لٚذبٌُلإ  يئٚلل يئٜ ؿ١ٝلسٝحل

 ملظددك١ل لسددبٌٝل ي ًددِلٚ يمشؼددٌٝإللٚ يدديتل ددٓ هصلأثدد  ٙل ًدد٢لطمؼدد١ٝل ملظددئؾ١للللللللل
ؾمهددٕٛلأنجددئلَشدد ١ُٖل ل ٓدد ٤ل امُددعلٚ مطددٛعلل ي ُددٌا ٥ٗدد لؾدد٢لأٚ ًدد٢لَشددم٣ٛل

 يم١ُٝٓل ي ٌُلٚ طٜٛئٙل.لإؿ ؾ١ٝ   ُ ٍل
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 يؿددئٚمل ل سدددمذ   تلأؾدددئ ال ٝٓدد١ل ي   سددد١لدبددد ٙلضبددٛ ل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١لللل
)  ٜج  إلل يهٝ س١إلل يئٚلل يئٜ ؿ١ٝإلل يشًٛىل سبـ  ٟإللٚ دٞل يـدُ (لٚؾكدً لملدمػ للللل

   السٓٛ تلل شب 5٠

ْم ٥رل عمب  لذبًٌٝل يمب ٜٔل ءس اٟليًم ئفل ٢ًل يؿئٚملدب ٙلضبٛ ل ملٛ ط١ٓلل(02د ٍٚل قِل)
ٜج  إلل يهٝ س١إلل يئٚلل يئٜ ؿ١ٝإلل يشًٛىل سبـ  ٟإللٚ ٞل يـُ (لٚؾكً لملمػ ل  السٓٛ تللر يمٓع١ُٝٝل) 

ل شب ٠

 َؼ  ل يمب ٜٔل يب  
صبُٛعل
ل ملئ   ت

ا د تل
  سبئ١ٜ

َمٛسال
ل ملئ   ت

  ق١ُٝل
F 

لَشم٣ٛ
ل ي  ي١

لٜج  ر 
 1.012 2.213 0.202 2 2.211   ل اُٛ  ت

   1.031 002 13.043لا عٌل اُٛ  ت
    004 20.212ل يهًٞ

ل يهٝ س١
 1.201 0.212 1.322 2 0.133   ل اُٛ  ت

   1.110 002 21.241لا عٌل اُٛ  ت
    004 20.432ل يهًٞ

ل يئٚلل يئٜ ؿ١ٝ
 1.020 2.120 0.012 2 2.212   ل اُٛ  ت

   1.020 002 12.202لا عٌل اُٛ  ت
    004 10.002ل يهًٞ

 يشًٛىل
  سبـ  ٟ

 1.212 0.101 1.430 2 0.421   ل اُٛ  ت
   1.101 002 20.201لا عٌل اُٛ  ت

    004 22.231ل يهًٞ

 ٚ ٞل يـُ 
 1.002 2.204 0.020 2 2.121   ل اُٛ  ت

   1.142 002 31.403ل اُٛ  تلا عٌ
    004 32.433ل يهًٞ

ضبٛ ل ملٛ ط١ٓل
  يمٓع١ُٝٝ

 1.022 2.024 0.012 2 2.213   ل اُٛ  ت
   1.004 002 11.122لا عٌل اُٛ  ت

    004 12.324ل يهًٞ

ل(025ٜمـحلَٔل زب ٍٚل)
 لللللللللللللللل1.10 دددد ّلٚدددددٛالؾددددئٚملد تلا يدددد١لإسؼدددد ١ٝ٥ل ٓدددد لَشددددم٣ٛلا يدددد١لأقددددٌلَددددٔلل

ٜجدد  إللر ل سددمذ   تلأؾددئ ال ٝٓدد١ل ي   سدد١لدبدد ٙلضبددٛ ل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل) للللل
 يهٝ س١إلل يئٚلل يئٜ ؿ١ٝإلل يشًٛىل سبـد  ٟإللٚ دٞل يـدُ (لٚؾكدً لملدمػ ل د اللللللل

 (.لل1.10ٕلَشم٣ٛل ي  ي١لزبُٝعل ء   الأن لَٔل)إسٓٛ تلل شب ٠لإللسٝحل

(ل يديتل ٛػدً للل2102ذد١لا  سد١لَ ُدئٟل)لللٚ  ؿك لٖيٙل يٓمٝذ١لَعلنٌلَٔلْمٝ
ْ٘ل ل ٛد لؾئٚمل لمم  س١لسًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝل  ز٣لملمػ  تل) يشٔلأيلإ

(لٚ يددديتل ٛػدددً لأْددد٘ل لٜٛدددد ل ددد ث ليشدددٓٛ تللYlmaizٚ ءق َٝددد١(إللَٚدددعلا  سددد١ل)
َدددددعلا  سددددد١للٚأٜـددددد ا  ىل مل  سددددد ليشدددددًٛىل ملٛ طٓددددد١ل يمٓع١ُٝٝإلإ ءق َٝددددد١ل ل

ٜٛدد ل د ث لَ ٓدٟٛليً ٛ َدٌل يظمؼد١ٝللللللل ْد٘ل للإيٚ يديتل ٛػدً للل(ل2112 زب ٝ )
 ) ملشم٣ٛل ي ًُٞلٚل شب ٠ل يٛظٝؿ١ٝ(ل ٢ًلسًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝ.

 دد ّلٚدددٛالؾددئٚملل ل سددمذ   تلأؾددئ الصبمُددعل ي   سدد١لدبدد ٙلللٜٚ ددزٚل يب سجدد ٕ
يٝصللإٔل ٓٛعلع  تل ملظئؾ تللَٚؤٖب ٗٔل ي ١ًُٝلإيضبٛ ل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝل

لإل ؤٜددمٗٔلعبددٛلمم  سدد١لسددًٛىل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل     اٖدد ل ملممًؿدد١لللللللل يدد٘لأثددئلل
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ٜجد  للرٚثك ؾمد٘ل  دمُ  ٝد١ل يديتلذببديل للللإلٜٚئدعلديولطبٝ د١ل امُدعل يشد ٛاٟلللل
عدئٜٔلإٚلَك  دٌليدييولإلسٝدحل  مد لسدًٛنٝ تل ملٛ طٓد١للللللللآلٚ ي ط ٤لَٚشد   ٠ل ل

ملبد ا ٠ل يي  ١ٝإلٚربـدعليدع  ا٠لللل يمٓع١ُٝٝلسًٛنٝ تلؾئا١ٜلٚلب  ١ٝإلْ   د١لَدٔل لل
  يظمؼ١ٝليألؾئ ا.

  الٍتائر والتوصيات: 
 :أوال: خالصة الٍتائر املتعمكة بتساؤالت البحح 

ٖددٌل ٛددد ل بقدد١لد تلا يدد١لإسؼدد ١ٝ٥لل يٓمدد ٥رل ملم ًكدد١ل شددؤ ٍل يبشددحل ء5ٍٚل
  دددددد ال ي   يدددددد١ل يمٓعُٝٝدددددد١للأ دددددد ل(ل1.10 ٓدددددد لَشددددددم٣ٛلا يدددددد١لأقددددددٌلَددددددٔل)لل
  دددددد السددددددًٛنٝ تل ملٛ طٓدددددد١ل يمٓعُٝٝدددددد١لللأ) يمٛزٜ ١ٝإل ردئ ١ٝ٥إل يم  ًَٝدددددد١(لٚ

) رٜج  إل يهٝ سدددد١إلل يددددئٚلل يئٜ ؿ١ٝإل يشددددًٛىل سبـدددد  ٟإللٚ ددددٞل يـددددُ (ليدددد ٣ل
ل؟ ملظئؾ تل يد ٜٛ تل لَ ١ٜٓل بٛى

ل(ل1.10 ٛددد ل بقدد١لطئاٜدد١لد تلا يدد١لإسؼدد ١ٝ٥ل ٓدد لَشددم٣ٛلا يدد١لأقددٌلَددٔل)لللل
ُلأ  د لل ٚل دد ال ي   يد١ل يمٓعٝ   دد السددًٛنٝ تلأٝدد١ل) يمٛزٜ ١ٝإل ردئ ١ٝ٥إل يم  ًَٝد١(ل

 ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل) رٜج  إل يهٝ سدد١إلل يددئٚلل يئٜ ؿ١ٝإل يشددًٛىل سبـدد  ٟإللٚ ددٞلللللل
إللٚسهدٔل ؼدٓٝـلٖديٙل ي بقد١للللل يـُ (ليد ٣ل ملظدئؾ تل يد ٜٛد تل لَ ٜٓد١ل بدٛىللللل

   ل ملمٛسط١لٚ يـ ٝؿ١لَٔلسٝحل يك٠ٛ.ل

ٖددٌل ٛدد لؾددئٚملد تلا يد١لإسؼدد ١ٝ٥لللحل يجد 5ْٞلل يٓمد ٥رل ملم ًكد١ل شددؤ ٍل يبشدللل
 ٝٓد١ل ي   سد١لدبد ٙلضبدٛ للللل سدمذ   تلأؾدئ الللل لل1.10 ٓ لَشم٣ٛلا ي١لأقٌلَٔل

ٚلدبددد ٙلضبدددٛ ل ملٛ طٓددد١لللل) يمٛزٜ ١ٝإل ردئ ١ٝ٥إل يم  ًَٝددد١( ي   يددد١ل يمٓعُٝٝددد١لل
 يددددئٚلل يئٜ ؿدددد١ٝإلل يشددددًٛىل سبـدددد  ٟإللٚ ددددٞلللإل يهٝ سدددد١لإل رٜجدددد  ) يمٓعُٝٝدددد١ل

لسٓٛ تلل شب ٠(؟إلٚ  ال) ملؤٌٖل ي ًُٞلٟمػ ملز٣ل(   يـُ 
 لللللللللللللللللللللللل1.10 ل ٛدددددد لؾدددددئٚملد تلا يددددد١لإسؼددددد ١ٝ٥ل ٓددددد لَشدددددم٣ٛلا يددددد١لأقدددددٌلَدددددٔلل

 ٝٓدددددد١ل ي   سدددددد١لدبدددددد ٙلضبددددددٛ ل ي   يدددددد١ل يمٓعُٝٝدددددد١لللل سددددددمذ   تلأؾددددددئ اللل 
 .مػ ل ملؤٌٖل ي ًُٞمل) يمٛزٜ ١ٝإل ردئ ١ٝ٥إل يم  ١ًَٝ(  ز٣ل

 للللللللللللللللللللللل1.10ؾدددددئٚملد تلا يددددد١لإسؼددددد ١ٝ٥ل ٓددددد لَشدددددم٣ٛلا يددددد١لأقدددددٌلَدددددٔلل ل ٛدددددد ل
 ٝٓدددددد١ل ي   سدددددد١لدبدددددد ٙلضبددددددٛ ل ي   يدددددد١ل يمٓعُٝٝدددددد١لللل سددددددمذ   تلأؾددددددئ اللل 

   السٓٛ تل شب ٠.مػ لمل  ز٣لل) يمٛزٜ ١ٝإل ردئ ١ٝ٥إل يم  ١ًَٝ(
 لللللللللللللللللللللللل1.10 ل ٛدددددد لؾدددددئٚملد تلا يددددد١لإسؼددددد ١ٝ٥ل ٓددددد لَشدددددم٣ٛلا يددددد١لأقدددددٌلَدددددٔلل

لإل رٜجدد  ) ٝٓدد١ل ي   سدد١لدبدد ٙلضبددٛ ل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١للللل سددمذ   تلأؾددئ اللل 
  ملؤٌٖل ي ًُٞ.مػ لمل  ز٣لل( يهٝ س١إلل يشًٛىل سبـ  ٟإللٚ ٞل يـُ 

 سمذ   تلل لل1.10 ٛد لؾئٚملد تلا ي١لإسؼ ١ٝ٥ل ٓ لَشم٣ٛلا ي١لأقٌلَٔل 
ٛللللأؾئ ال   دز٣للل( يدئٚلل يئٜ ؿد١ٝلل) طٓد١ل يمٓعُٝٝد١للل ٝٓد١ل ي   سد١لدبد ٙلضبدٛ ل مل

 ملؤٖددٌل ي ًُددٞإللٚإٔلٖدديٙل يؿددئٚملن ْدد ل ل دبدد ٙل ملظددئؾ تلدٚ تل ملؤٖددٌلمػ لملدد
 )ا  س تل ًٝ (لػ سب تل ملمٛسال سبش  ٞل ء ٢ً.
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 لللللللللللللللللللللل1.10 ل ٛدددددد لؾدددددئٚملد تلا يددددد١لإسؼددددد ١ٝ٥ل ٓددددد لَشدددددم٣ٛلا يددددد١لأقدددددٌلَدددددٔلل
لإل رٜجدد  ) ي   سدد١لدبدد ٙلضبددٛ ل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١للللل ٝٓدد١ سددمذ   تلأؾددئ اللل 

 د اللمػ لملدل(  ز٣ل يئٚلل يئٜ ؿ١ٝإلل يشدًٛىل سبـد  ٟإللٚ دٞل يـدُ لللللإل يهٝ س١
 سٓٛ تل شب ٠.

 ثاٌيا: توصيات ووكرتحات البحح : 
 لؿ٤ٛلَ لأسؿئتل ٓ٘لْم ٥رل ي   س١ل سب ي١ٝلؾإل ي   س١ل سب ي١ٝل ٛػ٢لم ل

ل5ًٜٞ
 يم ًُٝٝدد١ل ًدد٢ل ددبيل ٦ٝدد١ل ٓعُٝٝدد١ل ُٓددٞلسددًٛىل ملٛ طٓدد١للل ظددذٝعل ملٓعُدد تل 

 يمٓع١ُٝٝلَٔلعبٍل ٛؾ لَٓ ال ٓعُٝٞل شٛاٙل ي   يد١ل يمٓعُٝٝد١ل     اٖد لللل
  ملممًؿ١لٚل   م  ال ٔل حملشٛ ١ٝل ل يم  ٌَ.ٚديولَٔلعب5ٍ

 .ل ٛزٜعل ملٗ ّلٚ ملشؤٚيٝ تلٚ مله ؾتتل ٢ًلبٝعل ملٛظؿ ل    ي١
  ليٛظٝؿ١ٝل ٢ًلن ؾ١ل ملٛظؿ لمٛؿٛ ١ٝلٚإٚلذبٝز. طبٝلل ردئ ٤ تل
 سمددددٛ ٤ل كدددد  ٜئل ءا ٤ل يددددٛظٝؿٞليًُددددٛظؿ ل ًدددد٢لَ ٝدددد  لٜكددددٝصلسددددًٛىللل 

 .ل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝإللٚ  مب  ٖ لْك طلق٠ٛلٜ مُ ل ًٝٗ ل ٓ ل يدق١ٝ
 ذبشدد لدددٛا٠ل ٦ٝدد١ل ي ُددٌل ي  عًٝدد١لْعددئً ل ْ ه سدد  ٗ ل رػب  ٝدد١ل ل ٛيٝدد للللللللل

ل١ُٝٝليًُٛظؿ .ٚديولَٔلعب5ٍسًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع
 إطدددئ ىل ملدددٛظؿ ل لػدددٓعل يكدددئ   تل شب ػددد١ل  ي ُدددٌلٚ ظدددذٝ ِٗل ًددد٢لللللللل

ل يم ب ل ٔلأؾه  ِٖلٚآ  ٥ِٗل شب ػ١للٚتهِٝٓٗلإا  ٜ .
 ظدددذٝعل يم ددد ٕٚلٚ ي ُدددٌل دددئٚلل يؿئٜدددلل يٛ سددد ل ددد ل ملدددٛظؿ لممددد لٜ دددززللل 

ل.ا ؾ مِٝٗلٜٚئسخلَؿّٗٛل ملٛ ط١ٓلي ِٜٗ
 ي بقددد تل رْشددد ١ْٝلٚ  دمُ  ٝددد١ل ل ملٓعُددد١لممددد لٜددد  ِلل  ٖمُددد ّل بٓددد ٤ل 

لٜٚئسخلَؿّٗٛلسًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝ.
 ْظددئلثك ؾدد١ل يشدددًٛىل يمطددٛ ٞل ل امُددعلٚ يمظدددذٝعل ًدد٢ل  غبددئ طلؾٝددد٘.للللللل

 ٚديولَٔلعب5ٍ
 كدددد ل يدددد ٚ  تل يم  ٜبٝدددد١لٚ يمجكٝؿٝدددد١ل كُٝدددد١ل ي ُددددٌل يمطددددٛ ٞلٚآثدددد  ٙلللللللل 

ل رػب  ١ٝل ٢ًل يؿئالٚ امُع.
 ل يمظذٝعل ٢ًل  يمش مل  زبُ ٝ تلٚ يًذ ٕل يمطٛ ١ٝ.ل
 كدددد ِٜلَه ؾددددتتلَ اٜدددد١لَٚ ٜٓٛدددد١ليًُمطددددٛ  ل لسددددًٛنٝ تل دمُ  ٝدددد١لللل 

لٚ رط ا٠ل ِٗ.
 غددئضلَؿٗددّٛل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل ل ملؤسشدد تل يم ًُٝٝدد١لَددٔلعددبٍل ـددُ للل

  ملٓ ٖرل يم ١ًُٝٝليشًٛنٝ تل ي ٚ ل رؿ  ل لن ؾ١ل ملئسٌل يم ١ًُٝٝ.ل

 وخ وكرتحة:حب 
 .إدئ ٤لا  س١لسٍٛل  ث ل ءمن طل يكٝ ا١ٜل ٢ًلسًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝ 
 يشدًٛنٝ تل ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١إللٚ بقمٗد لللللل مل ٜئ تا د١لمم  س١لا  س١لسٍٛل

 َجٌل يمُه ل را  ٟل.ل ب ضل ملمػ  ت
 .ٞاٚ ل ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝل ل سب لَٔل يمشئ ل يٛظٝؿ 
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 املرادع : 
 ٕل يهئِٜللآ يكئ -

(ل.َددددد  ن تل ي   يددددد١ل يمٓعُٝٝددددد١لٚ بقمٗددددد ل ددددد  يمز ّلل2102بدددددئٟإللسددددد ٝ لضبُددددد ل)ء  -
 يمٓعُٝدددٞللَدددٔلٚدٗددد١لْعدددئلَدددٛظؿٞل زبٗددد تل سبهَٛٝددد١ل مل ْٝددد١لمطددد  لظبدددئ ٕل. سددد ي١للللللللل
َ دشددم لغدد لَٓظددٛ ٠.لد َ دد١لْدد ٜـل ي ئ ٝدد١ليً ًددّٛل ءَٓٝدد١ل. يئٜ س.نًٝدد١ل ي   سدد تلللللللل

  ي ًٝ ل.

ا  ٟل ل ملؤسشدد تل ي  َدد١ل. اًدد١لللرعبقٝدد١لٚ يؿشدد ال لء(. يـددٛ  ال 2112 دد )أػددؿئإللء  -
ل.211.ؾل22.ع01 ي ئ ١ٝليً   س تل ء١َٝٓ.ّ

.  ٚتل.ا  ل يؿهئل ي ئ دٞلل0ّ.00(.يش ٕل ي ئ .ط0442 ٛل يؿـٌلب ٍل ي ٜٔل)أ  ٔلَٓعٛ لإل -
 .يبٓ ٕ.

 ٣ل ي ددد ًَ لا عدددٌلل(.ل ٓددد ٤لٚ ددد  ِٝل يدددٛ ٤ل ملؤسشدددٞليدددلل2110أ دددٛل يٓؼدددئإللَددد س لضبُددد )ل -
لإٜد ىليًطب  ١لٚ يٓظئلٚ يمٛزٜع.ل5.َؼئ0 ملٓع١ُ.ط

(.أثددئل ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل ًدد٢لسددًٛىل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل للل2102 ددٛل  ٜدد٘إلل ٓدد  لنددئِٜل)لأ -
 إ.صبًددد١ل زب َ ددد١ل  سدددب١َٝليً   سددد تل  قمؼددد ا١ٜلللءَئ ندددزل يدددٛز   تل سبهَٛٝددد١ل ل ل

 .022.ؾل2.ع21.ّٚ را  ١ٜ.لد َ ١ل يبًك ٤ل يمطبٝك١ٝ

(.ٚ قددعل طبٝددلل ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١لمدد   ضل يم ًددِٝل ي دد ّلللل2114 دد دٛا٠لإلْدد ٣ل ٓدد لسشددٔل)ل -
ّل يكدئ٣.لَهد١لللأ سبهَٛٞلليًبٓ تلم ١ٜٓلَه١ل ملهئ١َل. س ي١لَ دشم غ لَٓظدٛ ٠ل.د َ د١للل

ل ملهئ١َ.لن١ًٝل يد ١ٝ.

 يئؿددد ل يدددٛظٝؿٞل(.أثدددئل  يمدددز ّل يمٓعُٝدددٞل ًددد٢ل ي بقددد١ل ددد للل2101  ٟٚإلسدددشئلضبُددد ل) -
ٚسًٛنٝ تل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝ. ا١ًل ي ١ًُٝليكط علنًٝ تل يمذ  ٠.لد َ ١ل ءزٖئلقشِل

ل.ل222.لؾ2 ُ ٍل.عءا  ٠ل إ

ثئل ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝل ل ًٛ ٠ل يمُ ثدٌل يمٓعُٝدٞل لللأ(.2113 اٝ ل)ل يبظ  ظ١لإلس َئل ب  -
 .222.ؾ2.ع2ّا  ٠ل ء ُ ٍ.إ ا١ْٝل لء ا١ْٝ. ا١ًل ء ملؤسش تل 

ا  ىل ي دددد ًَ ليً   يدددد١للا(. يكددددِٝل يمٓعُٝٝدددد١لٚ بقمٗدددد ل ددددلل2100 يبكُددددٞإللَ ددددد لطددددذ ع)لل -
 يمٓعُٝٝدد١ل ل مل ٜئٜدد١ل ي  َدد١ليًذددٛ ز تلم ٜٓدد١ل يئٜدد س.ل سدد ي١لَ دشددم لغدد لَٓظددٛ ٠.للللل

ل.د َ ١لْ ٜـل ي ئ ١ٝليً ًّٛل  ١َٝٓل. يئٜ س.لن١ًٝل ي   س تل ي ًٝ .

(.َشدددم٣ٛل ي   يددد١ل يمٓعُٝٝددد١ل يددديتلس  سدددٗ لَددد ٜئٚل ملددد   ضلل2102)َددد ْٞلٜٛسدددـلأ يبهددد  لإل -
 يج ١ْٜٛل ي  َد١ل لضب ؾعد١ل ُد ٕلٚ بقمد٘لمشدم٣ٛل يجك ؾد١ل يمٓعُٝٝد١ل لَ   سدِٗلَدٔلللللللللل
ٚدٗدد١لْعددئل ي دد ًَ ل. سدد ي١لَ دشددم لغدد لَٓظددٛ ٠ل ل يد ٝدد١لربؼددؽل  ا  ٠لٚ يكٝدد ا٠لللللللل

  إ.ء ٕ.  يد ١ٜٛإلن١ًٝل ي ًّٛل.د َ ١ل يظئمل  ٚساإل ُ

ا  ىل ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝلٚاٚ ٖد ل لذبكٝدللسدًٛنٝ تل ملٛ طٓد١لللللإ(.2102 يبٛملإليٝٓ لضبُ ل) -
 يمٓع١ُٝٝلَٔلٚد١ٗلْعئلَٛظؿ تلد َ ١ل  َ ٠لْٛ ٠ل ٓ ل بد  يئ ٔل  يئٜد سل. سد ي١لللل

لَ دشم لغ لَٓظٛ ٠.لد َ ١لْ ٜـل ي ئ ١ٝليً ًّٛل ء١َٝٓ.ل يئٜ س.

ا ٤لء  ددد ال أا  ىل ي ددد ًَ ليً   يددد١ل يمٓعُٝٝددد١لل ًددد٢لإثدددئلأ.(2101د سدددئلإلػددد  ئٜٔلَدددئ ال) -
 يشٝ قٞإلا  سددددد١ل طبٝكٝددددد١ل ًددددد٢لَدددددٛظؿٞلٚز   تل يشدددددًط١ل يٛطٓٝددددد١ل يؿًشط١ٝٓٝ. سددددد ي١لل

لَ دشم لغ لَٓظٛ ٠.ؾًشط .لن١ًٝل يمذ  ٠.

(ل.سددددًٛىل ملٛ طٓدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١ليدددد ٣لَٛظؿدددد تل ءدٗددددز٠للللل2112 زبدددد ٜٚعإللٖدددد ٣لضبُدددد )لل -
ل س. س ي١لَ دشم لغ لَٓظٛ ٠.لد َ ١ل ملًولس ٛا.ل يئٜ س. سبه١َٝٛلم ١ٜٓل يئٜ



 (ASEP) دراسات عربية يف الرتبية وعمي الٍفس

 
 

 

 

   

 

933 
 

سش ضل ملٛظؿ ل  ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝلٚسدًٛىللإ(. ي بق١ل  ل2112 زب ٝ إلل ٛسل ٔل مٝل) -
 ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل ل ءدٗددز٠ل سبهَٛٝدد١ل ل ملًُهدد١ل ي ئ ٝدد١ل يشدد ٛا١ٜ.ل سدد ي١لَ دشددم للل

ل ي ًّٛل  ا  ١ٜل.لغ لَٓظٛ ٠ل.د َ ١ل ملًولس ٛا.ل يئٜ س.ن١ًٝ

(.لا ددد١لمم  سدد١لسددًٛىل ملٛ طٓدد١لل2102 سبئ سظدد١إللضبُدد ل بددٛا6لٚل شبئ ظدد إللًَددٛلل دد دٞل)لل -
 يمٓعُٝٝدد١لٚ بقمٗدد ل دد يٛ ٤ل يمٓعُٝددٞليدد ٣ل ي دد ًَ ل لَدد ٜئٜ تل يد ٝدد١لٚ يم ًددِٝل لللللللل

 .21ل-02ؾل.2عل.2  ١ٝإللُّضب ؾع١ل ملؿئمإللد َ ١لَؤ 5١لسًش١ًل ي ًّٛل رْش ١ْٝلٚ  دم

(. ي   ي١ل يمٓعُٝٝد١ليد ٣لَد ٜئ تل ملد   ضل يج ْٜٛد١لٚ بقمٗد للللللل2102سبُٝ ٟإلَٓ ٍلسش )  -
  يئؿدد ل يددٛظٝؿٞلٚ  يمددز ّل يمٓعُٝددٞليًُ ًُدد تلمش ؾعدد١لددد ٠ل.أطئٚسدد١لانمددٛ  ٙلغدد للل

 ّل يكئ٣.ن١ًٝل يد ١ٝ.أَٓظٛ ٠ل.د َ ١ل

٢ل ي بقدد١ل دد للثددئل  يمددز ّل يمٓعُٝددٞلٚ يجكدد١ل ل  ا  ٠ل ًددللللأ(ل.2112َدد ٠لضبُدد )لأسددٛ ضإلل -
 ي   يددد١ل يمٓعُٝٝددد١لٚسدددًٛنٝ تل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١ل ددد يمطبٝلل ًددد٢ل يبٓدددٛىل يمذ  ٜددد١.للل

ل س ي١لَ دشم لغ لَٓظٛ ٠.د َ ١ل يك ٖئ٠ل.ل يك ٖئٙ.ن١ًٝل يمذ  ٠.ل

(. يمدددد ث ل يمؿدددد  ًٞل دددد ل ي   يدددد١لٚ يجكدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١لل2102 شبؿدددد دٞإللسدددد نِلدبددددٛ ٟل) -
ي ُد5ٌلا  سد١لذبًًٝٝد١لآل  ٤ل ٝٓد١لَدٔل ي د ًَ ل لد َ د١للللللللٚ ْ ه س٘ل لذبكٝللدٛا٠لسٝ ٠ل 

للل02.ؾ.لل2.ع02 يهٛؾ١.صب١ًل يك اس١ٝليً ًّٛل  ا  ١ٜلٚ  قمؼ ا١ٜ.ّ

(. ي ٛملدد١لَٚظددهبتل ملددٛ  ال يبظددئ١ٜل يكدد ٖئ٠ل.ا  ل يؿهددئل ي ئ ددٞللللللل2110عطدد  إلل  ٜدد ٠لسددٝ )لل -
ليًٓظئ.

يٛ ٤ل يمٓعُٝدٞل ل ءدٗدز٠للل(.لؿػٛطل ي ٌُلٚ بقمٗ ل د ل2110 ي ٚسئٟإللس  ل ٔل ُٝك ٕ) -
  ء١َٝٓ.ل س ي١لَ دشم لغ لَٓظٛ ٠ل.د َ ١لْ ٜـ.ل يئٜ س.ل

(ل.ذبًٝددٌل ي بقدد١ل دد ل ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١لَٚشددمٜٛ تل يؼددئ علللل2114 ؾدد  ٞإلل دددبلسشددٓ )ل -
 ٚأس يٝبل ا   ٘ل. ا١ًل ي ئ ١ٝليعا  ٠ل. يك ٖئ٠.ل ملٓع١ُل ي ئ ١ٝليًم١ُٝٓل  ا  ١ٜ.ل

(. ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝل مل١ُٗلإل يك ا١َلرا  ٠ل ملٛ  ال يبظئ١ٜ.ل يك ٖئ٠ل2111 ل)ز ٜ إلل  اٍلضبُ -
ل. ملٓع١ُل ي ئ ١ٝليًم١ُٝٓل  ا  ١ٜ.لللل

(ل. ُٓٝدد١لسددًٛىل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١ليً دد ًَ ل لطددئن تلقطدد عللل2111ز ٜدد إلل دد اٍلضبُدد ) -
 ددد١ل يكددد ٖئ٠.لعلا  ٠لٚ يمددد َ ل.لنًٝددد١ل يمذ  ٠.د َر   ُددد ٍل ملؼدددئٟ.لصبًددد١ل حمل سدددب١لٚ ل

 .014–ل03.ؾ00

(.ؾِٗلٚذبًٌٝل يبٝ ْ تل رسؼ ١ٝ٥.ل ُد ٕ.لل2111ٚل يطبؾش١إلل ب ضل)  يز يبإللضبُ ل ب6ٍ -
ل.ا  لٚ ٥ٌليًٓظئ

(. يددٛ ٤ل يمٓعُٝددٞلمل ًُددٞل ملئسًدد١ل يج ْٜٛدد١لمٓطكدد١للللل2110 يزٖئ ْددٞإلل بدد ل يٛ سدد لسدد ٛا)لل -
 يكئ٣.َهددد١ل ملهئَددد١.لنًٝددد١لل يب سددد١ل يم ١ًُٝٝ. سددد ي١لَ دشدددم لغددد لَٓظدددٛ ٠.لد َ ددد١ل ّللل

  يد ١ٝ.

(.سدًٛىل ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١ليد ٣لَ ًُدٞلَد   ضل يم ًدِٝلللللللل0223 هلل)ل يزٖئ ْٞلإلضبُ ل ب  -
ّل يكئ٣.َهدد١لأ ي د ّل سبهَٛٝدد١ليًبددٓ لمد ٜٔلددد ٠ل. سدد ي١لَ دشددم لغد لَٓظددٛ ٠.لد َ دد١لللل

ل ملهئ١َ.لن١ًٝل يد ١ٝ.

ٚ بقمٗددد لمشدددم٣ٛلسدددًٛىل ملٛ طٓددد١للل(. ي   يددد١ل يمٓعُٝٝددد١ل0222 يزٖئ ْدددٞلإلضبُددد ل ًدددٞل)ل -
ّلأ يمٓعُٝٝدددد١ليًُ ًُدددد ل لضب ؾعدددد١ل ملمددددٛ ٠ل. سدددد ي١لَ دشددددم لغدددد لَٓظددددٛ ٠.لد َ دددد١لللل

ل يكئ٣.َه١ل ملهئ١َ.لن١ًٝل يد ١ٝ.

ن اس١ٝلأ(.ل. س ي١لَ دشم لغ لَٓظٛ ٠.لقشِل ي ًّٛل را  ١ٜل.2114س ٛاإللَٓؼٛ لَ د ) -
  س تل ي ًٝ .ْ ٜـليً ًّٛل ء١َٝٓل. يئٜ سل.ن١ًٝل ي  
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  ٤لآلا ٤ل يٛظٝؿ5ٞا  سد١لذبًًٝٝد١لللءدئ ٥ٝد١ل ل لرثئل ي   يد١ل لأ(.2102 يهئِٜ.ل)ل يشهئإلل ب  -
ّللللء ملدددد ٜئٜٔل ل يددددٛز   تل ل ل.ل21 ا١ْٝ.صبًدددد١لا  سدددد تليً ًددددّٛل  ا  ٜدددد١.ل زب َ دددد١ل   اْٝدددد١ل

ل202-ل20.ؾ0ع

 ًَ .ل سددد ي١ل(. ي   يددد١ل يمٓعُٝٝددد١لٚ بقمٗددد ل  يئؿددد ل يدددٛظٝؿٞليً دددلل2102سددد ٝ ٠لإلطدددٝخل) -
 يبدددٜٛئ٠.ل زبُٗٛ ٜددد١ل زبز ٥ئٜددد١لل–َ دشدددم لغددد لَٓظدددٛ ٠ل.د َ ددد١لأنًدددٞلضبٓددد لأٚسبددد زللل

  ي سكئ ط١ٝل.ن١ًٝل ي ًّٛل  قمؼ ا١ٜلٚ يمذ  ١ٜلٚ ًّٛل يمٝش .

ا  ىل ي  ِل يمٓعُٝدٞل لسدًٛىلللإثئلأ(.0222 يشًّٛإللضبُ لط  م6لٚ ي ـ ١ًٜإل ًٞلضبُ ) -
٦ٝد١ل يم  ٜشد١ٝل  َ د١ل ملًدولسد ٛال  ملًُهد١ل ي ئ ٝدد١للللللل ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١ليد ٣ل  ـد ٤ل  لللل

ل يش ٛا5١ٜلا  س١لَٝ  ١ْٝل.د َ ١ل ملًولس ٛا.ل يئٜ س.

(.لسدددًٛىل ملٛ طٓددد١ل يمٓعُٝٝددد١ليددد ٣لَ ًُدددٞل ملددد   ضللل2100 يظدددئٜؿٞإلل بددد ضل بددد لَٗددد ٟ)ل -
 يج ْٜٛدد١ل ل ء إل لؿددد٤ٛلَدددمػ  تل زبدددٓصلٚل شبددد ٠لٚل ملؤٖدددٌل ي ًُدددٞلٚل يٛظٝؿددد١لْٚدددٛعلل

 .022.ؾل011.ع20 س١ل. ا١ًل يد ١ٜٛل يهٜٛ .ّ مل 

(.َ  ن تل ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝلٚ بقمٗ ل د ءا ٤لَدٔلٚدٗد١لللل2100  ل ٔلػ  )أ يظُئٟإللل -
ْعددئل ملبشددٛث ل ل مل ٜئٜدد١ل ي  َدد١ليًذددٛ ز تل. سدد ي١لَ دشددم لغدد لَٓظددٛ ٠.لد َ دد١لْدد ٜـلل

ل ي ئ ١ٝليً ًّٛل ء١َٝٓلإل يئٜ س.

ا  5٠ يٛق ٜدد١لٚ مله ؾش١. اًدد١لر(. يٛ سددط١ل ل 2112 سبؿددٝغ.)ل  يكدد ا ل بددل يظددٝمًٞإلل بدد  -
 .222.ؾل23.ع١َٝٓ04لٚ يم  ٜب.لّء ي ئ ١ٝليً   س تل 

( ا  ٠ل ملدددددٛ  ال يبظدددددئ١ٜل5لَددددد عٌللل2114ػددددد  إلل ددددد اٍلسئطدددددٛغ6لٚسددددد  إللَؤٜددددد لسددددد ٝ )لللل -
ل   ل يهمبل سب ٜج١ل.5ل. ُ ٕل2 سد  ٝذٞ.ط

ـللسشددد لل يؼدددئ ٜئ٠إلل - ٟللمم  سددد١لل.ا ددددد١ (2012)ٜٛسددد ليًكٝدددد ا٠ل يج ْٜٛددد١للَددد   ضللَددد ٜئ
 .غدٛ طلء لد َ د١للا  سد تلل يمٓع١ُٝٝل.صبًد١لل ملٛ ط١ٓلسًٛىلمشم٣ٛلٚ بقمٗ ل يمش١ًٜٝٛ

ل04ع. زبز ٥ئ

ا  ل يٛؾد ٤لل5سدهٓ  ١ٜلر. 0(لط2ضبهُد١)لل١ا  ٜدلإّ(.حبدٛخلل2112 يؿمد لل)لل يؼ  إللضبُ ل ب  -
 ي ْٝ ل يطب  ١لٚ يٓظئ.

ثدئل ٖمُد ّل يكٝد ا٠ل  ي د ًَ ل ل يكٝد ا٠ل ًد٢ل ي بقد١للللللللأ(ل.۲۱۰۰ط٘إلل٢َٓلسشدٓ ل يشدٝ ل)للل -
 دد ل ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١لٚسدددًٛنٝ تل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل.ا  سددد١لَٝ  ْٝدد١.لآؾدد ملد ٜددد ٠لللللللل

 .ل2.ؾل2.لع۲۲يً   س تل يمذ  ١ٜل.َؼئ.لّل

(. يشدًٛىل يكٝد اٟل يمشدًٜٛٞلٚسدًٛىل ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١ل لللللللل2112  لسد  ل)لأ ي  َئٟإلل -
صبًدصل يٓظدئل ي ًُدٞلللل0عل.4 سبه١َٝٛل يش ٛا١ٜ. ا١ًل ي ئ ١ٝليً ًّٛل را  ١ٜل.لّل  دٗز٠ل

ل.ل11-22إلد َ ١ل يهٜٛ .ؾ

ث  لسًٛىل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝل ل ملٓعُ ت.لصب١ًل (.ضب ا تل2112ٚ  لس  ل)  ي  َئٟإلل -
 011-11.ؾلل2ع02 ي زٜزل.ّللد َ ١ل ملًول ب 

يمٓعُٝدددٞل ل ملؤسشددد تل ي  5١َا  سددد١لَٝ  ْٝددد١لللل يؼدددئ عل ل)0221 هلللسددد  )لل ي بٝددد ٟإلل بددد ل -
ا   ٘لإل س ي١لَ دشم لغ لَٓظٛ ٠ل.د َ ١ل ملًدولسد ٛا.لللإث  ٙلٚسبٌلأ سمطب ١ٝلءسب  لٚ

ل يئٜ سل.لن١ًٝل ي ًّٛل  ا  ١ٜ.

ثددئل ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١لٚ بقمٗدد ل دد  يمز ّل يمٓعُٝٞ.ا  سدد١للللأ(.ل2102 ي بٝدد ٟإلمن ٤لدددٛ ا)ل -
ِٝل ي ددددد يٞلٚ يبشدددددحل ي ًُدددددٞل.لصبًددددد١ل هئٜددددد ليً ًدددددّٛل  ا  ٜددددد١لللللَٝ  ْٝددددد١ل لٚز  ٠ل يم ًدددددل

ل.31.ؾ22إلع3ٚ  قمؼ ا١ٜلد َ ١ل هئٜ ..ّ

ْشد ْٞلٚ يمٓع5َُٞٝٓعدٛ لنًدٞلَك  ٕ. يئٜد س.لللللر(. يشدًٛىل ل0440 ي  ًٜٞإلْ ػئلضبُ ) -
 .40َ ٗ ل  ا  ٠ل ي  ١َل.ؾ
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ا  ٟل5ا  سدد١لر (. دد ث ل ي   يدد١ل يمٓعُٝٝدد١ل ًدد٢ل ْمظدد  ل يؿشدد اللللل2112 ًددٛ ٕلإلق سددِلْدد ٜـ)ل -
ل.2َٝ  ١ْٝ.صب١ًل ي ًّٛل  قمؼ ا١ٜلٚ ًّٛل يمشٝ .لد َ ١لسطٝـ. زبز ٥ئ.ع

(.ذبًٌٝلأ   ال ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝإللا  سد١ل طبٝكٝد١ل.صبًد١للللل2112 ٛ الإل ُئٚلضبُ لأ  ل) -
ل.0.ع20 يبشٛخل را  ١ٜلأن اس١ٝل يش ا تليً ًّٛل را  ١ٜ.لَؼئ.ّ

قددد١ل ددد ل يجك ؾددد١ل يمٓعُٝٝددد١لٚذبكٝدددللسدددًٛىل ملٛ طٓددد١للللللل(. ي ب2101 هللل ًدددٞ)ل دددٛاٙإلل بددد ل -
ا  ٠ل زبُ ٝدد تل ءًٖٝدد5١ ملؤتئل ي ًُددٞليًم َدد١ل  دمُ  ٝدد١للإ ـدد ٤لصبدد يصلء يمٓعُٝددٞل

 .ل230-231 يج يحلٚ ي ظئٕٚ. ي  ال يش  ع.لن١ًٝل شب ١َل  دمُ  ١ٝلد َ ١لسًٛ ٕ.ؾ

ي ٛ َدددٌل ملدددؤثئ٠ل لمم  سددد١ل(. 2102 ي ٛؿدددٞلإلؾددد ٜز٠لعددد ل هللل6ٚل ي ٛؿدددٞلإل ددد اٍلعددد ل هلل)لل -
ل.ل011.لؾ02 ي ئ ١ٝل.لع ي  ًَ ليشًٛنٝ تل ملٛ ط١ٓل يمٓع١ُٝٝل.صب١ًلَشمكبٌل يد ١ٝل

(ل. طٛ لْعد ّل يم ًدِٝل للل2101 زبٛ الإلْٛ ل ي ٜٔلضبُ )ل  ل6لٚ ب أ يػ َ ٟإلل   ٕل ٔل -
لَهمب١ل يئط .ل5.ل يئٜ سلل2 ملًُه١ل ي ئ ١ٝل يش ٛا١ٜ.ط

(ل.ل د ث ل ي   يد١ل يمٓعُٝٝد١لل ل يدٛ ٤للللل2112عًٝؿد١ل6لٚ يكط ْٚد١إللْظد تل)للل يؿٗ  ٟٚإللؾُٗدٞلل -
 .ل01-00.ؾل2.عل22 يمٓعُٝٞل. ا١ًل ي ئ ١ٝليعا  ٠.لّ

ل.ل ُ ٕ.ا  لٚ ٥ٌليًٓظئل.ل2(.ْعئ١ٜل ملٓع١ُلٚ يمٓعِٝل.ط2111 يكئٜٛ ٞلإلضبُ لق سِ) -

ٚ بقمدددد٘ل  ر دددد  علل(.سددددًٛىل ملٛ طٓدددد١ل يمٓعُٝٝدددد١لل2102 يشددددبّلطدددد ٜع)لل يكشطدددد ْٞإلل بدددد ل -
طئٚسدد١لانمددٛ  ٙلغدد لَٓظددٛ ٠.لد َ دد١لْدد ٜـللللأا  ٟ)ا  سدد١لَك  ْدد١لعبددٛلمنددٛدزلَكدل(.للر 

 ١َٝٓ.ل يئٜ سل.ن١ًٝل ي ًّٛل  دمُ  ١ٝلٚ را  ١ٜل.ء ي ئ ١ٝليً ًّٛل 

(ل. ددد ث ل ي   يددد١ل يمٓعُٝٝددد١ل ل يدددٛ ٤ل يمٓعُٝدددٞل. سددد ي١للل2112 يكط ْٚددد١لإللْظددد تل  ددد )ل -
ل   إ.ل..لد َ ١لَؤ َ٘ دشم لغ لَٓظٛ ٠

 ملٓعُدد١لل مل ْٝدد١ل.ل يكدد ٖئ5٠ل(. ا ٠ل ملددٛ  ال يبظددئ١ٜل ل شب َدد١للل2110عـدد )ل يهبٝشددٞإلل دد َئل -
 ا  ١ٜ.ر ي ئ ١ٝللليًم١ُٝٓل 

(. ي ٛ َددٌل ملددؤثئ٠ل ًدد٢لمم  سدد١لسددًٛنٝ تل ملٛ طٓدد١ل يمٓعُٝٝدد١لل0444 ملبٝضإل ًددٞلضبُددٛا) -
  َ د١ل د ل.دص.ل اًد١ل ي ًُٝد١لللللللا  س١ل طبٝك١ٝل ًد٢ل ي د ًَ ل داا   تلطد٦ٕٛل يطدب للللل

 .023.لؾ2يبقمؼ الٚ يمذ  ٠.ع

 يمطبٝكدد ت(لل-ا  ٠ل مل  سدد١ٝل سب ٜجدد١ل) ملؿدد ِٖٝر(ل. 0222 سبُٝدد )لَؼددطؿ٢إللػددبلل بدد  -
 َهمب١ل يئط .5. يئٜ س0.ط

(.ا دددد١لمم  سددد١لَددد ٜئٟل ملددد   ضل يج ْٜٛددد١ل ي  َددد١ل ل ء إل2110 مل  ٜطدد١إلل ًدددٞلضبُددد لل)ل -
طئٚسد١لانمدٛ  ٙلغد للللأ١لٚ بقمٗ ل شدًٛىل ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١لمل ًُِٝٗ.للليً   ي١ل يمٓعُٝٝ

لَٓظٛ ٠.لن١ًٝل ي   س تل يد ١ٜٛل ي ًٝ .لد َ ١ل ُ ٕل ي ئ ١ٝليً   س تل ي ًٝ .

ا  ىل ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝلٚ بقمٗ ل شدًٛىل ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١ليد ٣لللللإ(.2102َ ُئٟإل ز٠) -
ٙللأ غددد لَٓظدددٛ ٠.لد َ دد١لق ػددد ٟلَئ ددد لل.قًددد١للللسدد  ي٠ل يم ًدددِٝل يجددد ْٟٛل. طئٚسدد١لانمدددٛ  

ل.ْش ١ْٝلٚ  دمُ  ١ٝلر.ن١ًٝل ي ًّٛل 

(.أثئلضب ا تلإا  ىل يد  ِل يمٓعُٝدٞل ًدٞلا ؾ ٝد١للللل2112 ملػئ ٞإلل ب ل سبُٝ ل ب ل يؿم لل) -
 ءؾددددئ اليعظبدددد زل دددد يمطبٝلل ًددددٞل يظددددئن تل يؼددددٓ  ١ٝل يم   دددد١ليكطدددد عل ء ُدددد ٍل ي دددد ّلللل

ل.2.ؾ2.ع2ي ١ًُٝل يمذ  ٠لٚ يمٌُٜٛل.ّمش ؾع١ل ي ق١ًٝٗل.ل ا١ًل 

(. عمبدد  لأثدددئل  ٝهدددٌل يمٓعُٝددٞلنُدددمػ لٚسدددٝال ل بقددد١للل2112ْ شدد ْٞإلل بددد ل حملشدددٔل)ل -
ل.0.ؾ22ا ٤ل يمٓعُٝٞ.لصب١ًلحبٛخلد َ ١لسًب.عء ي   ي١ل يمٓع١ُٝٝلل  ٛ ٥ ل 

ئ١ٜللس يٝبل ؼُِٝلسٝ سد تل ملدٛ  ال يبظدلللأ(. ي بق١ل  ل2114 يٓ ِٝإل ب ل يًطٝـل ٔلػ  ) -
ٚإسش ضل ي د ًَ ل  ي   يد١ل يمٓع5١ُٝٝا  سد١ل طبٝكٝد١ل ًد٢ل ملؤسشد تل ي  َد١ل يشد ٛا١ٜ.للللللللل

ل.014.ؾ004لَشكا.علا  ٟ.لَ ٗ ل  ا  ٠ل ي  ١َ.راٚ ١ٜل 
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(. يٝد تل ؿ ٝدٌل ملٛ طٓد١ل يمٓعُٝٝد١ل  مل  سد١ل ملؼدئ١ٜل.صبًد١لللللللل2110ٖ طِإللًْٗد١ل بد ل يكد ا )للل -
ل.231-211.ؾل02 يد ١ٝ.ع

(. ي   يدددد١ل يمٓعُٝٝدددد5١لا  سدددد١لَٝ  ْٝدددد١ل ًدددد٢ل يددددٛز   تلللل2112 يًطٝددددـ)لٚ اٟإلل طددددٝ ل بدددد ل -
.ل02.لع20سددٖٛ ز.لّ يؿًشددط١ٝٓٝل لقطدد علغددز٠ل.صبًدد١ل يبشددٛخل يمذ  ٜدد١ل مل  ػددئ٠ل.د َ دد١للل

 .2ؾ

ا  ل يئ ٜد١ليًٓظدئللل5 إلء. 0ا  ٠ل سب ٜج١ليًُٛ  ال يبظئ١ٜل.طر(. 2114 يٛيٝ إل ظ  ل ٔلٜزٜ ) -
لٚ يمٛزٜع.
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