
 

 م9102لسنة  العشرونالعدد                                 مجلة البحث العلمى فى التربية

 

 

 

166 

 

 

 

 

 

 

 

 انحكىيُت انًذارس لبئذاث نذي انشبيهت انجىدة إدارة يببدئ حطبُك يخطهببث

 انرس بًذَنت

 

 إعذاد

 انببحثت/ يزنه بنج سبنى بن يحًذ انعبَذ

 

  ببحثت بمسى اإلدارة واإلشراف انخربىٌ

 كهُت انشرق انعربٍ نهذراسبث انعهُب. 



 

 م9102لسنة  العشرونالعدد                              مجلة البحث العلمى فى التربية

 

 

 

 

166 

 انبحثيمذيت 

 عهٗد حنظؤكٛدذ ضشٔسس انٗ( و1002) حنغعٕد٘ نظعهٛىح فٙ حنشخيهش نهـٕدس حألٔل حنذٔنٙ حنًئطًش أشخس

٘ حنُظدخو كفدخةس سفد  فٙد ٚغٓى رًخ حنًظقذيش حنذٔل طـخسد يٍ ٔحالعظفخدس حنشخيهش، حنـٕدس ادحسس يزخدة  حنظشرٕد

دس ة فدٙد يخشؿخطدّد ٔؿدٕد ًش حنًددئطًش أْددذح  ٔؿددخةص ٔحنعشددشٍٚ، حنلددخد٘ حنقددشٌ يظطهزددخص ضدٕد  يدد  يُغدـد

ى حنظٙد ٔحالرظكخسحص ٔحنًزخدسحص حنـذٚذس حألفكخس عٍ حنزلغ فٙ حنظعهٛى نٕصحسس حنـخدس حنشغزش ٚش فٙد طغٓد  ططٕد

ُٛش حنفدش  عهٗد ٔحنظشكٛدض حنعدخو، حنظعهٛى ؿٕدس  حنًعشفٙد حالقظصدخد طعضٚدض َلٕد َٕعٛدخ   ٔطٕؿّٛٓد فّٛد حنظلغٛد

 دسحنـٕد ادحسس رًزدخدة حنـدخد حألخدز فٙد نهزدذة يٕحطٛدش فشصّد حندزع  ٚدشحِ يدخ ْٕٔد حإلَغدخٌ، فٙد ٔحالعظؼًخس

 (.  653   ،1022 يلًذ،) حنغعٕدٚش حنعشرٛش رخنًًهكش حنظعهٛى َظخو فٙ حنشخيهش

دخ ًّ  ادحسس يزدخدة ططزٛد  خدلل يٍد ٔرند  حنظعهًٛٛدش رخنعًهٛدش حالسطقدخة انٗد يخعدش كخؿدش ُُْدخ  كخَدض ٔن

حص فًٍد حنغدعٕدٚش، حنعشرٛدش رخنًًهكدش حنعخو حنظعهٛى فٙ حنشخيهش حنـٕدس  حالْظًدخو رند  طلقٛد  فٙد حنٓخيدش حنخطٕد

 انٛددّد أشدددخس يدددخ يددد  رنددد  ٔٚظفددد . حنغدددعٕدٚش حنعشرٛدددش حنًًهكدددش يُدددخ   فددٙد حنلكٕيٛدددش حنًدددذحسط رقخثدددذحص

ٌ دس أٌ يٍد ((Orsun, 2016, p.22أٔسعٕد  حنًخظهفدش ٔعُخصدشْخ حنظعهًٛٛدش حنعًهٛدش يُظٕيدش ٔكفدخةس ؿٕد

دس سْدٍد  حالَطددل  َٔقطددش عُخصددشْخ، أْددى يدٍد ْدٙد حنظدٙد حنلكٕيٛددش حنًددذحسط قخثددذحص ٔفخعهٛددش ٔكفددخةس رـدٕد

خو أَٓدخ كٛدغُ  حنظعهًٛٛش، حنعًهٛش طلغٍٛ ػَّى ٔيٍ حنعخو حنظعهٛى فٙ حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدة نظطزٛ   أيدخٌ صًد

دس يلددخٔس يدٍد حنعذٚددذ طلقٛدد  عدٍد حنًغددجٕنش ْٔدٙد حنظعهًٛٛددش، حنعًهٛددش دس: يؼددم حنظعهًٛدٙد حنُظددخو فدٙد حنـدٕد  ؿدٕد

  .ٔغٛشْخ حنظعهًٛٛش حنٕعخثم ٔؿٕدس حنظذسٚظ،  ش  ٔؿٕدس حنطخنذ، ٔؿٕدس حنًُخْؾ، ٔؿٕدس حنًعهى،

دس طلقٛد  فٙد حنفعدخل ٔدٔسْدخ حنلكٕيٛدش حنًدذحسط قخثدذحص أًْٛدش يٍد حندشغى ٔعهٗ  فٙد حنشدخيهش حنـٕد

ى س ؿٕحَدذ طُعدخَٙ يخصحنددض أَٓدخ َـدذ فبَُدخ حنغدعٕد٘، حنعدخو حنظعهٛد ل ٔيعٕقدخص قصٕد  رددذٔسْخ حنقٛدخو دٌٔ طلٕد

دس نظلقٛد  سثٛظ كًلٕس ش. شحنشدخيه حنـٕد س٘ فُٛشٛد  يعٕقدخص ٔطُٕد  طعدذد انٙد (Lurie, 2015, p.43) نٕٛد

دس ادحسس رًزددخدة حنلكٕيٛددش حنًددذحسط قخثددذحص ٔعدٙد رقهددش ٚظعهدد  يددخ فًُٓددخ حنلكٕيٛددش حنًددذحسط قخثددذحص  حنـدٕد

 .حنقشحسحص حطخخر فٙ حنشذٚذس رخنًشكضٚش ُيظعه  ْٕ يخ ٔيُٓخ ٔططزٛقخطٓخ، حنشخيهش

 حنًددذحسط قخثددذحص أٌ يدٍد ((Merry, 2014, p.27 يٛددش٘ ّانٛدد أشددخس يددخ يدد  أٚضددخ   رندد  ٔٚظفدد 

ٌ كظٗد ٔططزٛقخطٓدخ حنشخيهش حنـٕدس ادحسس رًزخدة ٔعٙ انٗ طلظخؽ حنشحٍْ رٕضعٓخ حنلكٕيٛش  عهٗد قدخدسس طكٕد

 يلخٔندش فٙد حنلدخنٙ حنزلدغ ؿدخة ٔندزح. ٔحنظطٕس حنظـذد دحثًش ٔؿعهٓخ حنظعهًٛٛش رخنعًهٛش حالسطقخة فٙ حنًغخًْش

 .حنشط رًذُٚش حنلكٕيٛش حنًذحسط قخثذحص نذٖ حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدة ططزٛ  ظطهزخصي عهٗ نهظعش 

 يشكهت انبحث 

 حنًظطهزدخص يٍد يـًٕعدش طٕحفش ٚغظذعٙ حنلكٕيٛش حنًذحسط فٙ حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدة ططزٛ 

و طقزدم يٍد طًكُٓدخ حنظٙ حألعخعٛش دس يفٕٓد ل حنظلدذٚخص ٔيٕحؿٓدش حنـٕد دس،ح نألْدذح  ٔحنٕصٕد  َـدذ ندزح نًُشٕد

دس ططزٛد  انٗ ععض قذ حنًذحسط رع  ٍ فٙد حنًـدخالص، ؿًٛد  فٙد حنـٕد  حألخدشٖ حنًدذحسط رعد  َـدذ كٛد

دس ططزٛ  فٙ فشهض فٛش حنًظعهقدش حنُقدخ  أْدى إلًْخنٓدخ َظٛـدش حنـٕد دس ططزٛد  يظطهزدخص رظٕد  ,Aguilera حنـٕد

2016, p.36)). 

 أًْٛدش ٔسغدى حنلكٕيٛدش، حنًدذحسط رقخثدذحص حالْظًدخو شحنشدخيه حنـٕدس ادحسس يزخدة ططزٛ  يظطهزخص أْى ٔيٍ

دس ادحسس يزدخدة ططزٛد  فٙد حنلكٕيٛش حنًذحسط قخثذحص ٌ يٍد ُكدم دسحعدش أشدخسص فقدذ حنشدخيهش، حنـٕد  أٔسعٕد

Orsun, 2016, p.22))ٔنٕٛس٘ ؛ (Lurie, 2015, p.43) ٗقخثدذحص ندذٖ حنصدعٕرخص يٍد عذد ٔؿٕد ان 

 أدحثِٓدى يغدظٕٖ فٙد ٔحَخفدخ  حنٕٛيٛدش حنقٛخدٚدش يًخسعدظٓى عهٗد عدهزخ   ُٚعكظ حنز٘ حأليش حنلكٕيٛش حنًذحسط

 :حٜطٙ حنصعٕرخص ْزِ أْى ٔيٍ عخيش، رصفش حإلدحس٘

 .ٔططزٛقخطٓخ حنشخيهش حنـٕدس ادحسس رًزخدة حنلكٕيٛش حنًذحسط قخثذحص ٔعٙ قهش -2
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 طفددخقى يدٍد ٔٚضٚددذ ٕيٛددش،حنلك حنًذسعددش فخعهٛددش ٚلددذ حنددز٘ حأليددش حنقددشحسحص حطخددخر فدٙد حنشددذٚذس حنًشكضٚددش -1

 .كهٓخ ٔصعٕرش حنًشكلص

دس ادحسس رًزدددخدة حْظًدددخيٍٓ ضدددع  عددٍد حنلكٕيٛدددش حنًدددذحسط قخثدددذحص رعددد  أعشردددض -6  حنشدددخيهش حنـددٕد

 .نهٕقض يضٛعش رن  ٔحعظزشٔح ٔططزٛقخطٓخ،

 ٕدسحنـد ادحسس يزدخدة رظطزٛد  حالْظًدخو َلٕد حنغدعٕدٚش حنعشرٛدش رخنًًهكدش حنظعهٛى ادحسس طٕؿّ يٍ حنشغى ٔعهٗ

د فددبٌ حنشددخيهش شس عددزٛم فدٙد عخثقددخ   طقدد  حنلكٕيٛددش حنًددذحسط قخثددذحص نددذٖ حنصددعٕرخص ٔؿدٕد  حإلصددلف يغدٛد

دس ادحسس يزددخدة ٔططزٛدد   حنددشط رًذُٚددش حنلكٕيٛددش ٔحنًددذحسط عًٕيددخ   حنلكٕيٛددش حنًددذحسط فدٙد حنشددخيهش حنـدٕد

 ادحسس يزدخدة  ططزٛد يظطهزدخص ٔحقد  عهٗد نهظعدش  حنزلدغ رٓدزح حنقٛدخو حنضدشٔس٘ يٍد أصدزق نزح خصٕصخ ،

 .حنشط رًذُٚش حنلكٕيٛش حنًذحسط قخثذحص نذٖ حنشخيهش حنـٕدس

 انبحث سئهتأ

 ؟ حنشط رًذُٚش حنلكٕيٛش حنًذحسط قخثذحص نذٖ حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدة ططزٛ  يظطهزخص يخ -2

 ؟ حنشط رًذُٚش حنلكٕيٛش حنًذحسط قخثذحص نذٖ حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدة ططزٛ  يعٕقخص يخ -1

 ؟حنشط رًذُٚش حنلكٕيٛش حنًذحسط قخثذحص نذٖ حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدة نظطزٛ  حنًقظشكخص يخ -6

  انبحثأهذاف 

 عهً: عرفانخ إنًانحبنٍ  انبحث َهذف

دس ادحسس يزددخدة ططزٛدد  يظطهزددخص عهدٗد حنظعددش  -2  رًذُٚددش حنلكٕيٛددش حنًددذحسط قخثددذحص نددذٖ حنشددخيهش حنـدٕد

 .حنشط

  .حنشط رًذُٚش حنلكٕيٛش حنًذحسط قخثذحص نذٖ حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدة ططزٛ  صيعٕقخ عهٗ حنظعش  -1

دس ادحسس يزددخدة فدٙد ططزٛقٓددخ  ًٚكدٍد نًقظشكددخص حنظٕصددم -6  حنلكٕيٛددش حنًددذحسط قخثددذحص نددذٖ حنشددخيهش حنـدٕد

 .حنشط رًذُٚش

  انبحث أهًُت

 ىحنذسحعدش ْٔد ِزش عُٛدش ْدأًْٛد، ٔ حنشدخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدة أًْٛشٚغظًذ حنزلغ أًْٛظّ يٍ 

 حنًدذحسط قخثدذحصأًْٛش َظخثـدّ ٔيدخ ًٚكدٍ أٌ طقذيدّ نكدم يدٍ ، ٔحنشط رًذُٚش حنلكٕيٛش حنًذحسط قخثذحص

 ٔحنزخكؼٍٛ حنظشرٍٕٚٛ.  حنشط رًذُٚش حنلكٕيٛش

 حذود انبحث 

 :   انخبنُت انحبنٍ ببنحذود ححذد انبحث

 .يذسعش قخثذس 89 ٔعذدٍْ حنشط رًذُٚش حنلكٕيٛش حنًذحسط قخثذحص :ـ عُٛش حنذسحعش  2

 حنلكٕيٛدش حنًدذحسط قخثدذحص ندذٖ حنشدخيهش حنـدٕدس ادحسس يزدخدة ططزٛد  يظطهزدخصحنزلدغ:  ٔحصأدـ   1

 )اعذحد حنزخكؼش(. حنشط رًذُٚش

 ـ حألعخنٛذ حإلكصخثٛش حنًغظخذيش. 6

 .حنذسحعش عُٛش ألفشحد ٔحنٕظٛفٛش حنشخصٛش حنخصخثص عهٗ نهظعش  حنًجٕٚش ٔحنُغذ حنظكشحسحص   -

 .حنذسحعش ألدحس حنذحخهٙ حالطغخ  صذ  نلغخد: رٛشعٌٕ حسطزخ  يعخيم -

 .حنذسحعش ألدحس حنًخظهفش حنًلخٔس ػزخص يعخيم نلغخد: َزخم كشٔ أنفخ يعخيم -
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 حنًلددخٔس عددٍ حنذسحعددش أفددشحد حعددظـخرخص حَخفددخ  أٔ حسطفددخ  يددذٖ نًعشفددش: حنلغددخرٙ حنًظٕعدد  -

 .كغخرٙ يظٕع  أعهٗ كغذ حنًلخٔس طشطٛذ فٙ ُٚفٛذ رؤَّ حنعهى  ي ،(حنعزخسحص يظٕعطخص) حنشثٛغٛش

 .حنذسحعش أفشحد حعظـخرخص حَلشح  يذٖ عهٗ نهظعش : حنًعٛخس٘ حالَلشح  -

 :انبحث يصطهحبث 

 نهعًهٛدخص حنًغظًش حنظطٕٚش" رؤَٓخ حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدة طُعُٙ   :حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدة -

 عدٍ رخالعدظنُخة إلَـخصْخ حنٕقض ٔطقهٛم حألدحة يغظٕٖ نشف  ٔحنطش  حنٕعخثم ٍع ٔحنزلغ، حإلدحسٚش

 يظطهزخص عهٗ رن  فٙ يغظُذٍٚ حنـٕدس يغظٕٖ ٔسف  حنظكهفش نظخفٛ ، ضشٔسٚش حننٛش حنًٓخو ؿًٛ 

 (.211 ، و1021، دعًظ" )حنعًٛم ٔحكظٛخؿخص

 

  :اإلطبر اننظرٌ وانذراسبث انسببمت

 .انشبيهت انجىدة إدارة يببدئ حطبُك يخطهببث: األول انًحىر

الرذ نٓخ يٍ طٕفٛش عذد يٍ  حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدةعُذيخ طشٚذ أ٘ يئعغش ططزٛ   

حنًظطهزخص حنظٙ طغخعذْخ عهٗ حنظطزٛ  ٔعهٗ حنشغى يٍ ٔؿٕد حخظلفخص رٍٛ حنكظخد ٔحنزخكؼٍٛ كٕل 

 نشخيهش.عذد ْزِ حنًظطهزخص اال أَٓخ ضشٔسس نظطزٛ  ادحسس حنـٕدس ح

( 31،   1020(، حنزخد٘ )(Hanisch-Cerda 2017, p.34كٛشدح  –ٔأٔسد كم يٍ ُْٛش 

 يُٓخ حٜطٙ: حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدةعذدح  يٍ يظطهزخص ططزٛ  

ضشٔسس حنظضحو ٔاًٚخٌ حنقٛخدس حنعهٛخ فٙ حنًئعغخص حنظعهًٛٛدش رؤًْٛدش يدذخم ادحسس حنـدٕدس حنشدخيهش،  -

س حنعهٛخ رخنظنٛٛش فٙ حنٓٛكم ٔحنهٕحثق حإلدحسٚش ٔحنغٛخعخص حنظعهًٛٛش حنظٙ طظزعٓدخ ٔرن  رؤٌ طقٕو حنقٛخد

 .حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدةٔحنظٙ طعٕ  ططزٛ  

عهٗ قخعذس عشٚضش يدٍ حنزٛخَدخص ٔحنًعهٕيدخص  حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدةضشٔسس حسطكخص فهغفّ  -

 حنظٙ طششذ عًهٛش حطخخر حنقشحسحص دحخم حنًُشؤس.

 ضشٔسس حالرظعخد عٍ عٛخعش حنظخٕٚ  ٔحنظٙ قذ طظًؼم فٙ شكم أٔ آخش. -

حنظذسٚذ حنًغظًش نـًٛ  حنعخيهٍٛ رخنًُشؤس ُٔٚزندٙ أٌ ٚشدظًم حنظدذسٚذ عهدٗ دٔسحص طُشدٛطٛش فدٙ  -

 حنًٕحد حنظذسٚزٛش حنظٙ طظعه  ربدحسس حنـٕدس حنشخيهش.

ٍ رشدؤٌ حنًخدشؽ حنظعهًٛدٙ ٔرند  يدٍ ٚـذ حالعظفخدس يٍ حنًعهٕيدخص حٜطٛدش يدٍ حنعًدلة حنخدخسؿٛٛ -

 أؿم ططٕٚش طشرٛش حنخشٚؾ.

 طٕفٛش أؿٓضس حنكًزٕٛطش نهطهزش ٔألعضخة ْٛجش حنظذسٚظ ٔرقٛش حنعخيهٍٛ فٙ حنًئعغش. -

أٌ طشخس  كم حنًئعغخص ٔحنششكخص حنًلهٛش ٔحألفشحد فٙ طُفٛز يشدخسٚ  ططدٕٚش حنعًهٛدش حنظعهًٛٛدش  -

 ٔطلغُٛٓخ.

 زٍٛ حنٕحؿزخص ٔحنلقٕ  ٔطلذٚذ يعخٚٛش حنظشقٛش ٔحنظؼزٛض ٔحنًكخفآص.ٔؿٕد أَظًش ٔطعهًٛخص ط -

 :انرس بًذَنت انحكىيُت انًذارس لبئذاثانثبنٍ:  انًحىر

 :انحكىيُت انًذارس دةلبيفهىو 

"حنقخثددذس حنظشرٕٚدددش  حنلكٕيٛدددش حنًددذحسط قخثدددذحص( 201،  1029عشفددض عدددخسس آل كغددٍٛ )

حنظدٙ طقدٕد نظلقٛد  حألْدذح  حنًُشدٕدس ٔفد  حنغٛخعددش ٔحنًشدشفش حنًغدجٕنش عدٍ يُغدٕرخص حنًذسعدش، ٔ

 حنظعهًٛٛش نهًذسعش".

 :حنلكٕيٛش حنًذحسط دسقخخصخثص 
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نكٙ ٚقٕيٕح رذٔسْى  حنلكٕيٛش حنًذحسط قخدسُُْخ  يـًٕعش يٍ حنًئْلص حنلصو طٕحفشْخ فٙ 

 (:56،   1026عهٗ أفضم ٔؿّ، ْٔٙ كخنظخنٙ )خٛش٘، 

عذو حالَفعخل ٔحننضذ عُذ حنظعخيم ي  حنًشإٔعٍٛ  حالعظقشحس ٔحنؼزخص: طظطهذ حنقٛخدس -1

 ٔحنظلشس يٍ حنظلٛض، ٔرزن  طنهذ عهٗ حنقخثذ صفش حنؼزخص ٔحالعظقشحس ٔحنؼقش رخنُفظ.

حنطخقش حنـغًخَٛش ٔحنعقهٛش: ٚعًم حنقخثذ فٙ حنًُظًش نفظشحص  ٕٚهش ٔطلض ظشٔ  نٛغض  -2

ًم، انٗ ؿخَذ قذسس حنقخثذ عهٗ رخنغٓهش، رخإلضخفش انٗ طشكٛض حالْظًخو عهٗ رع  ؿٕحَذ حنع

 حطخخر حنقشحس حنفعخل يًخ ٚغظذعٙ طٕحفش حنطخقش حنـغًخَٛش ٔحنعقهٛش نهقٛخو رظه  حألعزخة.

حنًٕضٕعٛش: ٚـذ أٌ ٚكٌٕ حنقخثذ فٙ علقخطّ ي  حٜخشٍٚ يٕضٕعٛخ، كظٗ ٚظًكٍ يٍ  -3

ـخص طشخٛص حنًٕحق  ٔحنًشكلص طشخٛصخ يٕضٕعٛخ، ٔرخنظخنٙ طئػش حنًٕضٕعٛش فٙ اَ

 حنقٛخدس أٔ طعٕٚقٓخ.

حنًٓخسس فٙ حالطصخل: ٚغظخذو حنقخثذ حالطصخل رًٓخسس ألغشح  يخظهفش يُٓخ طكٍٕٚ حطـخْخص  -4

فكشٚش فٙ حألفشحد ٚشحْخ حنًـظً  صخنلش ٔيلققش ألْذحفّ، ٔطضٔٚذ حألفشحد رعُخصش يعشفٛش 

الطصخل فٙ ؿذٚذس، رخإلضخفش انٗ فش  حنظعخس  حالؿظًخعٙ رُٛٓى، كًخ ٚغظخذو حنقخثذ ح

 أغشح  أخشٖ يؼم حالقُخ  ٔحنظشـٛ  ٔحنلفض نهعخيهٍٛ.

حنًٓخسس حالؿظًخعٛش: ٚعًم حنقخثذ ي  يُظًش رٓخ أفشحد نٓى أيخَٛٓى ٔ ًٕكخطٓى ٔآيخنٓى ٔآاليٓى،  -5

ٔنعم ْزح ٚغظذعٙ طفٓى حنقخثذ نظخرعّٛ، ٔطعش  َٕحكٙ حنقٕس ٔحنضع  فٛٓى ٔحنظعخيم يعٓى 

 حنشضخ ٔحنظكٛ  الكظغخد ػقظٓى ٔٔالثٓى. ٔحنٕصٕل رٓى انٗ أفضم كخالص

حنًٓخسس حنفُٛش: اٌ عُخصش حنعًهٛش حإلدحسٚش يظذحخهش، ٔحنظشٔ  حنًلٛطش رخنعًم ْٙ حنظٙ  -6

طفش  عهٗ حنقخدس أعهٕد حنعًم، ٔحنقذسس عهٗ حنظعخيم ي  عُخصش حنعًهٛش حإلدحسٚش طغظهضو 

 حعظخذحو قذسحص ْخيش طكٌٕ حاليظٛخص حنفُٙ نهقٛخدس.

س حنظعهًٛٛش: ٚقخل أٌ حنقخثذ حنـٛذ يذسط ؿٛذ، فخنقخثذ ْٕ حنز٘ ٚغظخذو يٓخسحطّ حنظعهًٛٛش حنًٓخس -7

فٛششف نهًشإٔعٍٛ َقخ  حألخطخة فٙ يـخالص عًهٓى ٔٚقذو حنًقظشكخص حنظٙ طغٓى فٙ حنظنهذ 

 عهٗ ْزِ حنُقخ .

 خغُراث انبحث:يحنبونج  انخٍ ذراسبثأهى ان

خص ططزٛ  حنـٕدس حنشخيهش فٙ حنظعهٛى حنعخو ٔعزم حنظنهذ "طلذٚ (: رعُٕحٌ:1022أكخَذٔ ) دسحعش

 .عهٛٓخ : يٍ ٔؿٓش َظش يذٚش٘ حنًذحسط ٔيعهًٛٓخ فٙ كٕص دٚفٕحس"

ْذفض ْزِ حنذسحعش انٗ حنظعش  عهٗ  أّْى حنظّلّذٚخص حنظٙ طٕحؿّ ططزٛ  حنـٕدس حنّشخيهش فٙ 

عهٗ طه  حنظّلّذٚخص، ٔطكَٕض عُٛش  يذحسط حنظّعهٛى حنعخّو فٙ كٕص دٚفٕحس، ٔطلذٚذ حنّغزم نهظّنهّذ

طلذٚخص ططزٛ  حعظزخَّ كٕص دٚفٕحس، ٔشًهض أدٔحص حنذسحعش يعهى يٍ  290يذٚش،  10حنذسحعش يٍ 

، حنـٕدس حنشخيهش فٙ حنظعهٛى حنعخو ٔعزم حنظنهذ عهٛٓخ: يٍ ٔؿٓش َظش يذٚش٘ حنًذحسط ٔيعهًٛٓخ

، ٔطٕصهض َظخ ّٙ ّٙ حنًغل أٌ حنظّلّذٚخص حنظٙ طٕحؿّ انٗ ثؾ حنذسحعش ٔحعظخذيض حنذسحعش حنًُٓؾ حنٕصف

ططزٛ  حنـٕدس فٙ يذحسط حنظّعهٛى حنعخو فٙ كٕص دٚفٕحس طظًؼم فٙ غٛخد حنخطّش حنًذسعّٛش فٙ ضٕة 

يعخٚٛش حنـٕدس حنّشخيهش، ٔقهّش طعذد يصخدس طًٕٚم حنظّعهٛى، ٔضع  سر  عًهّٛش طقٕٚى حنعخيهٍٛ 

 ش، ٔغٛخد يعخٚٛش يُّٓٛش نظعٍٛٛ حنًعهًٍّٛ. رخنلٕحفض حنًخّدّٚش ٔحنًعُّٕٚش ٔحنًلخعزّٛ 

(: رعُٕحٌ: "أػش حعظشحطٛـٛخص حنظعهى ًَٔخرؽ حنظعهى ٔحالرظكخس فٙ (Dewi 2018دسحعش دٕٚ٘  

 حنظعهى عهٗ أدحة حنًعهًٍٛ ٔطلقٛ  حنـٕدس حنظعهًٛٛش رخنًذحسط حنؼخَٕٚش فٙ يخكغخس".
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ظعهى ًَٔخرؽ حنظعهى ٔحالرظكخس فٙ حعظشحطٛـٛخص حنأػش  ْذفض ْزِ حنذسحعش انٗ حنظعش  عهٗ

 16 حنظعهى عهٗ أدحة حنًعهًٍٛ ٔطلقٛ  حنـٕدس حنظعهًٛٛش رخنًذحسط حنؼخَٕٚش، ٔطكَٕض عُٛش حنذسحعش يٍ

، ٔيقٛخط ًَخرؽ حنظعهى، ٔيقٛخط حعظشحطٛـٛخص حنظعهىيقٛخط  ٔشًهض أدٔحص حنذسحعش ،ُيعهى رخَذَٔٛغٛخ

هًٍٛ ٔطلقٛ  حنـٕدس حنظعهًٛٛش رخنًذحسط حنؼخَٕٚش، ٔحعظخذيض أدحة حنًعحالرظكخس فٙ حنظعهى، ٔحعظزخَّ 

ٔؿٕد علقش حسطزخ ّٛ اٚـخرٛش ، ٔطٕصهض َظخثؾ حنذسحعش انٗ حنٕصفٙ حالسطزخ ٙ حنذسحعش حنًُٓؾ

أدحة حنًعهًٍٛ رحص دالنش اكصخثٛش رٍٛ حعظشحطٛـٛخص حنظعهى ًَٔخرؽ حنظعهى ٔحالرظكخس فٙ حنظعهى ٔ

 .رخنًذحسط حنؼخَٕٚش ٔطلقٛ  حنـٕدس حنظعهًٛٛش

 حعمُب عهً انذراسبث انسببمت 

 :يُٓخ فٙ حٜطٙ حالعظفخدسطى  يظنٛشحص حنزلغنهذسحعخص حنظٙ طُخٔنض يٍ خلل حنعش  حنغخر  

 ادحسس يزخدة ططزٛ  يظطهزخصحإل خس حنُظش٘ نهذسحعش حنلخنٛش يٍ كٛغ حنظعش  عهٗ ) اػشحة -2

 .(حنشط رًذُٚش ٛشحنلكٕي حنًذحسط قخثذحص نذٖ حنشخيهش حنـٕدس

 فٙ  شٚقش حخظٛخس يُٓؾ حنذسحعش ٔطلذٚذ حنعُٛش. حنغخرقشحنذسحعخص  يٍ حالعظفخدس -1

 يٍ حنذسحعخص حنغخرقش فٙ  شٚقش حخظٛخس أدحس حنذسحعش ٔطلذٚذ حنعُٛش. حالعظفخدس -6

 ض انبحثفر

 .حنشط ُشرًذٚ حنلكٕيٛش حنًذحسط قخثذحص نذٖ حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدة ططزٛ  يظطهزخص طٕؿذ -2

 .حنشط رًذُٚش حنلكٕيٛش حنًذحسط قخثذحص نذٖ حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدة ططزٛ  يعٕقخصطٕؿذ  -1

 .حنشط رًذُٚش حنلكٕيٛش حنًذحسط قخثذحص نذٖ حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدة نظطزٛ  يقظشكخصطٕؿذ  -6

 : انبحث  واثأد  

 رًذُٚش حنلكٕيٛش حنًذحسط قخثذحص نذٖ خيهشحنش حنـٕدس ادحسس يزخدة ططزٛ  يظطهزخصأعظزخَش :  أٔال

 .حنشط

 (:انذاخهٍ االحسبق) :إلسخببنتصذق ا

قخيض حنزخكؼش رلغخد يعخيم حالسطزخ  رٛشعٌٕ نًعشفش حنصذ  حندذحخهٙ نسعدظزخَش كٛدغ طدى كغدخد 

س حندز٘ طُظًٙد ان ّٛد يعخيم حالسطزخ  رٍٛ  دسؿدش كدم عزدخسس يٍد عزدخسحص أدحس حنذسحعدش رخنذسؿدش حنكهٛدش نهًلٕد

 حنعزخسس كًخ طٕضق رن  حنـذحٔل حنظخنٛش:

 ( 2ؿذٔل )

 رٛشعٌٕ نًلخٔس أدحس حنذسحعش رخنذسؿش حنكهٛش نكم يلٕس حسطزخ يعخيم 

يظطهزخص ططزٛ  يزخدة ادحسس 

 حنـٕدس حنشخيهش

يعٕقخص ططزٛ  يزخدة ادحسس 

 حنـٕدس حنشخيهش

يقظشكخص ًٚكٍ ططزٛقٓخ فٙ 

 يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش

 يعخيم حإلسطزخ   حنفقشس يعخيم حإلسطزخ   حنفقشس يعخيم حإلسطزخ   حنفقشس

2 0.510** 25 0.906** 13 0.261** 

1 0.952** 23 0.911** 12 0.916** 

6 0.596** 22 0.113** 19 0.138** 
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يظطهزخص ططزٛ  يزخدة ادحسس 

 حنـٕدس حنشخيهش

يعٕقخص ططزٛ  يزخدة ادحسس 

 حنـٕدس حنشخيهش

يقظشكخص ًٚكٍ ططزٛقٓخ فٙ 

 يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش

1 0.921** 29 0.926** 18 0.359** 

5 0.180** 28 0.816** 60 0.399** 

3 0.922** 10 0.298** 62 0.219** 

2 0.800** 12 0.298** 61 0.212** 

9 0.916** 11 0.951** 66 0.516** 

8 0.222** 16 0.801** 61 0.111** 

20 0.322** 11 0.218** 65 0.311** 

22 0.908** 15 0.922** 63 0.232** 

21 0.393** 

 

62 0.209** 

26 0.928** 69 0.821** 

21 0.988** 68 0.821** 

 
10 0.812** 

12 0.913** 

 (0.02دحنش عُذ يغظٕٖ )**               

( ْٔزح ٚعطٙ دالنش عهٗ حسطفخ  0.02ٚظضق يٍ حنـذٔل حنغخر  أٌ ؿًٛ  حنعزخسحص دحنش عُذ يغظٕٖ )

يعذالص حالطغخ  حنذحخهٙ، كًخ ُٚشٛش انٗ يئششحص صذ  يشطفعش ٔكخفٛش ًُٚكٍ حنٕػٕ  رٓخ فٙ ططزٛ  

 انذراست انحبنُت.  

 :(كرونببخ انفب : )االسخببنت ثببث

 spss رشَخيؾ  شٚ  عٍ( كشَٔزخم أنفخ) ػزخص يعخيم رخعظخذحو حنذسحعش أدحس ػزخص رقٛخط حنزخكؼش قخيض 

 :ٚهٙ كًخ ٔرن  حنذسحعش أدحس نًلخٔس حنؼزخص يعخيم ٕٚضق حنظخنٙ ٔحنـذٔل حنذسحعش، يـظً  عهٗ ططزٛ  ٔطى

 ( 6جذول )

 يعبيالث انفب كرونببخ نمُبس ثببث أداة انذراست

 عخيم حنؼزخصي حنًلٕس حنشقى

 0.931 يظطهزخص ططزٛ  يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش 2

 0.911 يعٕقخص ططزٛ  يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش 1

 0.919 يقظشكخص ًٚكٍ ططزٛقٓخ فٙ يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش 6

 0.922 حنؼزخص حنكهٙ
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اكصخثٛخ ، كُٛغ رهنض قًٛش  َظٕصم يٍ حنـذٔل حنغخر  انٗ أٌ حعظزخَّ حنذسحعش طظًظ  رؼزخص يقزٕل 

( ْٔٙ دسؿش ػزخص عخنٛش، كًخ طشحٔكض يعخيلص ػزخص أدحس حنذسحعش يخ 0.922يعخيم حنؼزخص حنكهٛش )أنفخ( )

 ( ْٔٙ يعخيلص ػزخص يشطفعش ًٚكٍ حنٕػٕ  رٓخ فٙ ططزٛ  حنذسحعش حنلخنٛش.0.911،0.931رٍٛ )

 عرض نخبئج انذراست وينبلشخهب وانخىصُبث

 ت وححهُم نخبئج انسؤال األول:أوالً: ينبلش

دس ادحسس يزدخدة ططزٛد  يظطهزدخص يدخحنغدئحل حألٔل:   يٍد حندشط رًذُٚدش حنلكٕيٛدش حنًدذحسط فٙد حنشدخيهش حنـٕد

 حنزلغ؟ يـظً  أفشحد َظش ٔؿٓش

 يٍد حندشط رًذُٚش حنلكٕيٛش حنًذحسط فٙ حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدة ططزٛ  يظطهزخصٔنهظعش  عهٗ 

، طى كغخد حنًظٕعدطخص حنلغدخرٛش ٔحالَلدشح  حنًعٛدخس٘ العدظـخرخص أفدشحد حنزلغ ً يـظ أفشحد َظش ٔؿٓش

 ( ٕٚضق رن :6عُٛش حنذسحعش، كًخ طى طشطٛذ ْزِ حنفقشحص كغذ حنًظٕع  حنلغخرٙ نكم يًُٓخ، ٔؿذٔل )

 (6ؿذٔل )

 حنًظٕعطخص حنلغخرٛش ٔحالَلشح  حنًعٛخس٘ العظـخرخص أفشحد حنذسحعش كٕل

 ة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش نذٖ قخثذحص حنًذحسط حنلكٕيٛش رًذُٚش حنشط()يظطهزخص ططزٛ  يزخد

 حنفقشحص و
حنًظٕعدددددددددد  

 حنلغخرٙ

حالَلددددددددددددشح  

 حنًعٛخس٘
 حنظشطٛذ

2 
طٕفش حنًذسعش حنًُخم حنظُظًٛٙ حنًلثى نظطزٛ  يزدخدة 

 ادحسس حنـٕدس حنشخيهش.
1,19 0,811 3 

 20 0,935 1,21 ٕٚؿذ ْٛكم طُظًٛٙ ٔحضق نٕكذس حنـٕدس. 1

 2 0,812 1,29 طكه  حنًذسعش قٛخدحص يئْهش إلدحسس َظخو حنـٕدس. 6

1 
دس فٙد  طغخْى ٔكذس حنـٕدس رٕضد  خطدش ططزٛد  حنـٕد

 حنًذسعش.
1,16 0,939 1 

5 
ق رظٕحصدم ؿًٛد   طٕفش حنًذسعش َظخو حطصدخالص ٚغًد

 حألعضخة فٙ حنًذسعش.
1,52 0,965 2 

3 
 ٍ د رٛجدددش طدددذعى حنظلغددٛد طغدددعٗ حنًذسعدددش انددٗد ٔؿددٕد

 غظًش.حنً
6,22 0,886 21 

2 
 ٍ دس رددٛد طلدددش  حنًذسعدددش عهددٗد َشدددش ػقخفدددش حنـددٕد

 حألعضخة.
6,82 0,291 22 

9 
دس  طئعظ حنًذسعش َظدخو يعهٕيدخص دقٛد  إلدحسس حنـٕد

 حنشخيهش.
1,68 0,851 5 

 1 0,992 1,12 طشكم حنًذسعش فش  عًم يظخصصش نظلغٍٛ أدحثٓخ. 8

20 
دس ٚهظددضو رًعددخٚٛش  فش حنًذسعددش دنٛددم نهـدٕد دس طدٕد حنـدٕد

 حنشخيهش.
6,81 0,931 21 

22 
ى يدددذٖ طلقٛددد   ططزددد  حنًذسعدددش َظدددخو حنظٕػٛددد  نظقٛددٛد

 يعخٚٛش حنـٕدس.
1,25 0,990 8 

ى حندددزحطٙ كخفدددش حألَشدددطش فددٙد  21 م عًهٛدددخص حنظقٛددٛد  26 0,918 6,91طشددًد
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 حنفقشحص و
حنًظٕعدددددددددد  

 حنلغخرٙ

حالَلددددددددددددشح  

 حنًعٛخس٘
 حنظشطٛذ

 حنًذسعش.

26 
ى حألدحة طزعددخ ي  نهظنٛٛددشحص  س حنًذسعددش أدٔحص طقٛدٛد ططدٕد

 حنًغظـذس.
1,23 0,926 9 

21 
طزدد  حنًذسعددش آنٛددخص يُخعددزش نظطزٛدد  يزددخدة ادحسس ط

 حنـٕدس حنشخيهش.
12,1 913,0 6 

 - 0.58 1.19 حنًظٕع  حنلغخرٙ حنعخو

 ( أٌ يلٕس 6ٚظضق يٍ حنـذٔل )دس ادحسس يزدخدة ططزٛد  يظطهزخص  حنًدذحسط قخثدذحص ندذٖ حنشدخيهش حنـٕد

ٍ ) حندددشط رًذُٚدددش حنلكٕيٛدددش ٍ )( فقدددشس، طشحٔكدددض حنًظٕعدددطخص حنلغدددخ21ٚظضددًد ، 52,1رٛش نٓدددى رددٛد

ش حنُظٛـدش 0.291 ، ٔطشٛد (، ْٔزِ حنًظٕعطخص طق  رخنفجش حنخخيغش يٍ فجدخص حنًقٛدخط حنًظدذسؽ حنخًخعٙد

ل  دس ادحسس يزدخدة ططزٛد  يظطهزدخصحنغخرقش انٗ طقخسد حعظـخرخص أفدشحد عُٛدش حنذسحعدش كٕد  حنشدخيهش حنـٕد

 .حنشط رًذُٚش حنلكٕيٛش حنًذحسط قخثذحص نذٖ

 أفدشحد عُٛدش حنذسحعدش 1.19غخرٙ حنعخو  )ٚزهغ حنًظٕع  حنل ٍ ( ْٔدزح ٚدذل عهٗد أٌ ُُْدخ  يٕحفقدش رشدذس رٛد

، ٔرند  حندشط رًذُٚدش حنلكٕيٛدش حنًذحسط قخثذحص نذٖ حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدة ططزٛ  يظطهزخصعهٗ 

ق رظٕحصددم ؿًٛدد  حألعضددخة فدٙد حنًذسعددش، ٔطشددكٛم  فٛش حنًذسعددش َظددخو حطصددخالص ٚغدًد ٚظًؼددم فدٙد )طدٕد

ٍ أدحثٓدخ، ٔططزٛد  حنًذسعدش آنٛدخص يُخعدزش نظطزٛد  يزدخدة ادحسس حنًذسعش  فش  عًدم يظخصصدش نظلغٛد

 حنـٕدس حنشخيهش(.

  دس ٔقددذ ؿددخة طشطٛددذ ْددزِ حنعزددخسحص يدٍد كٛددغ أًْٛظٓددخ كًعددخٚٛش فدٙد يظطهزددخص ططزٛدد  يزددخدة ادحسس حنـدٕد

 حنشخيهش عهٗ حنُلٕ حنظخنٙ: 

o ( ص ٚغًق رظٕحصم ؿًٛ  حألعضخة فٙ ( ْٔٙ )طٕفش حنًذسعش َظخو حطصخال5ؿخةص حنعزخسس سقى

حنًذسعش( رخنًشطزش حألٔنٗ رٍٛ حنفقشحص حنخخصش رذسؿش يظطهزخص ططزٛ  يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش نذٖ 

 (.0.965( ٔحَلشح  يعٛخس٘ )5.0يٍ  1.52قخثذحص حنًذحسط حنلكٕيٛش رًذُٚش حنشط رًظٕع  كغخرٙ )

o ( رخنًشطزش حنؼخَٛش ( ْٔٙ )طشكم حنًذسعش فش  8ؿخةص حنعزخسس سقى )عًم يظخصصش نظلغٍٛ أدحثٓخ

رٍٛ حنفقشحص حنخخصش رذسؿش يظطهزخص ططزٛ  يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش نذٖ قخثذحص حنًذحسط حنلكٕيٛش 

 (.0.992( ٔحَلشح  يعٛخس٘ )5.0يٍ  1.12رًذُٚش حنشط رًظٕع  كغخرٙ )

o ( ططز  حنًذسعش آنٛخص يُخعزش نظط21ؿخةص حنعزخسس سقى( ْٙٔ ) )زٛ  يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش

رٍٛ حنفقشحص حنخخصش رذسؿش يظطهزخص ططزٛ  يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش نذٖ قخثذحص  شرخنًشطزش حنؼخنؼ

 (.0.913( ٔحَلشح  يعٛخس٘ )5.0يٍ  1.12حنًذحسط حنلكٕيٛش رًذُٚش حنشط رًظٕع  كغخرٙ )

م ؿًٛ  حألعضخة فٙ حنًذسعش" رؤعهٗ ؿخةص حنعزخسس "طٕفش حنًذسعش َظخو حطصخالص ٚغًق رظٕحص

حعظـخرش فٙ يلٕس يظطهزخص ططزٛ  يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش ٔٚشؿ  رن  انٗ أًْٛش حنظٕحصم حنفعخل رٍٛ 

ؿًٛ  حألعضخة فٙ حنًذسعش كُٛغ ُٚغٓى ْزح حنظٕحصم فٙ طغٛٛش عهٕ  حألعضخة فٙ حنًذسعش ٔطٕؿٛٓٓخ 

ظقشٚذ رٍٛ ٔؿٓخص حنُّظش ٔحنًفخْٛى ٔحألفكخس ٔطٕكٛذ أعخنٛذ َلٕ حأليٕس حنًشغٕد فٛٓخ، ٔحنًٕحةيش ٔحن

حنعًم، ٔحنلصٕل عهٗ حنًعهٕيخص ٔحنزٛخَخص حنًطهٕرش ٔطلٕٚهٓخ نًشحكض حطخخر حنقشحسحص، ٔطٕصٛم أفكخس 

خ ٚئّد٘ انٗ حنشر  رٍٛ أفكخس حألعضخة ٔيشحكض  ًّ ٔٔؿٓخص َظش حألعضخة انٗ ؿٓخص حطّخخر حنقشحسحص؛ ي

خ ُٚلقّ  حنًشخسكش ٔحالَغـخو رٍٛ أعضخة حنًـظً  حنًذسعٙ. ٔطظف  َظخثؾ صُ  حنغٛخعخص ٔحن ًّ قشحسحص؛ ي
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( ٔحنظٙ طٕصهض انٗ أٌ حنًظطهزخص حنشثٛغش نظطزٛ  1025حنذسحعش حنلخنٛش ي  َظخثؾ دسحعش )حنًشٓذحَٙ، 

 يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش طشطز  رخنظٕحصم حإلٚـخرٙ رٍٛ حألعضخة فٙ حنًذسعش.

عزخسس "طشكم حنًذسعش فش  عًم يظخصصش نظلغٍٛ أدحثٓخ" رخعظـخرش ػخَٛش انٗ أٌ ػى ؿخةص حن

طشكٛم حنًذسعش نفش  عًم يظخصصش نظلغٍٛ أدحثٓخ ُٚقهم حنشطخرش )حنشٔطٍٛ(، ٔٚظطهذ يٍ حنعضٕ أٌ ٚعًم 

عهٗ ططٕٚش َفغّ ٔيٓخسحطّ، ٔسرًخ طظنٛش  شٚقش طعخيهّ ي  صيلثّ، رلٛغ ٚظعش  عهٗ ٔؿٓخص حنُظش 

خشٖ ٔطظٕع  آفخقّ، ٔٚظعهى أٌ كغٍ حنظعخيم ي  صيلثّ ضشٔس٘ نسَـخص، ٔرخنظخنٙ طُنشط فٙ َفغّ حأل

سٔف حنعًم حنـًخعٙ، حنظٙ ُٚشؿٗ أٌ ٚكٌٕ نٓخ دٔس اٚـخرٙ فٙ أدحة حنفشٚ ، ٔرخنظخنٙ أدحة حنًذسعش. ٔطظف  

ٌ ٔؿٕد فش  عًم ( ٔحنظٙ طٕصهض انٗ أ1022َظخثؾ حنذسحعش حنلخنٛش ي  َظخثؾ دسحعش )حنعظٛزٙ، 

 يظخصصش دحخم حنًذسعش ُٚغٓى فٙ ططزٛ  يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش رخنًذسعش.

ٔؿخةص حنعزخسس "ططز  حنًذسعش آنٛخص يُخعزش نظطزٛ  يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش" رخعظـخرش ػخنؼش؛ 

ص حالكظٛخؿخص كُٛغ طشظًم ْزِ حٜنٛخص عهٗ حنظشكٛض عهٗ حنعًٛم: رًعُٗ أَّ ٚـذ أٌ طظفٓى حنًئعغخ

ٔحنظٕقعخص حنلخنٛش ٔحنًغظقزهٛش نعًلثٓخ ٔطكخفق نظلقٛ  كم حنظٕقعخص، ٔٚقصذ رخنعًٛم ُْخ: حنطخنذ، 

ٔحنًـظً  ٔعٕ  حنعًم حنز٘ ٚغظٕعذ حنخشٚـٍٛ. ٔحنقٛخدس: كُٛغ طٓظى قٛخدحص حنظعهٛى رظٕكٛذ حنشإٚش 

نظعهًٛٙ نظلقٛ  ْزِ حألْذح  رؤقم طكهفش. ٔحألْذح  ٔحالعظشحطٛـٛخص دحخم يُظٕيش حنظعهٛى ٔطٓٛجش حنًُخم ح

ٔيشخسكش حنعخيهٍٛ: فظؤكٛذ حنًشخسكش حنفعخنش حنًُصفش نـًٛ  حنعخيهٍٛ حنًشخسكٍٛ رخنظعهٛى يٍ حنقخعذس انٗ 

حنقًش رل طفشقش، كم كغذ يٕقعّ، ٔرخألًْٛش َفغٓخ، يًخ عٛئد٘ انٗ حَذيخؿٓى حنكخيم فٙ حنعًم ٔرخنظخنٙ 

ٓى ٔ خقخطٓى حنكخيُش نًصهلش حنًئعغش حنظعهًٛٛش. ٔحنظشكٛض عهٗ حنٕعٛهش: ْٕٔ ٚغًق رخعظخذحو كم قذسحط

حنفش  حنـْٕش٘ رٍٛ يفخْٛى ادحسس حنـٕدس حنشخيهش ٔيفخْٛى ضًخٌ حنـٕدس حنظٙ طشكض فق  عهٗ حنًُظؾ ٔكم 

ض عهٗ حنًشخكم حنظٙ طظزذٖ أٔال  رؤٔل. ٔحطخخر حنقشحسحص عهٗ أعخط يٍ حنلقخث : فخنقشحسحص حنفعخنش طشك

ؿً  حنزٛخَخص ٔطٓظى رظلهٛهٓخ، ٔٔض  حالعظُظخؿخص فٙ خذيش يظخز٘ حنقشحس. ٔحنظلغٍٛ حنًغظًش: كُٛغ 

(. ٔطظف  َظخثؾ 28،   1023ٚـذ أٌ ٚكٌٕ حنظلغٍٛ حنًغظًش ْذفخ  دحثًخ  نهًئعغخص حنظعهًٛٛش )كًٕد، 

آنٛخص ُيلذدس نغٛش حنعًم  ( ٔحنظٙ طٕصهض انٗ أٌ ٔؿٕد1025حنذسحعش حنلخنٛش ي  َظخثؾ دسحعش )سػٛ ، 

 رخنًذسعش ُٚغٓى فٙ ططزٛ  يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش رخنًذسعش.

 ػخَٛخ : يُخقشش ٔطلهٛم َظخثؾ حنغئحل حنؼخَٙ:

دس ادحسس يزدخدة ططزٛدد  يعٕقدخص يددخحنغدئحل حنؼدخَٙ:   يدٍد حندشط رًذُٚددش حنلكٕيٛدش حنًددذحسط فٙد حنشدخيهش حنـدٕد

 حنزلغ؟ يـظً  أفشحد َظش ٔؿٓش

دس ادحسس يزدخدة ططزٛ  يعٕقخص  عهٗ ٔنهظعش  حندشط رًذُٚدش حنلكٕيٛدش حنًدذحسط فٙد حنشدخيهش حنـٕد

، طدى كغدخد حنًظٕعدطخص حنلغدخرٛش ٔحالَلدشح  حنًعٛدخس٘ العدظـخرخص حنزلدغ يـظًد  أفدشحد َظدش ٔؿٓش يٍ

( ٕٚضدق 1أفشحد عُٛش حنذسحعش، كًخ طى طشطٛذ ْزِ حنفقشحص كغذ حنًظٕعد  حنلغدخرٙ نكدم يًُٓدخ، ٔؿدذٔل )

 رن :

 (1ؿذٔل )

 حنًظٕعطخص حنلغخرٛش ٔحالَلشح  حنًعٛخس٘ العظـخرخص أفشحد حنذسحعش كٕل

 )يعٕقخص ططزٛ  يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش نذٖ قخثذحص حنًذحسط حنلكٕيٛش رًذُٚش حنشط(

 حنفقشحص و
حنًظٕع  

 حنلغخرٙ

حالَلشح  

 حنًعٛخس٘
 حنظشطٛذ

 3 851,0 03,1يقخٔيش رع  أعضخة حنًـظً  حنًذسعٙ نخطش  25
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 حنفقشحص و
حنًظٕع  

 حنلغخرٙ

حالَلشح  

 حنًعٛخس٘
 حنظشطٛذ

 حنًذسعش فٙ ادحسس حنـٕدس.

 6 036,2 68,1 َقص يشَٔش حنهٕحثق يٍ قزم ادحسس حنًذسعش. 23

عذو طٓٛجش حنًُخم حنًذسعٙ نظُفٛز خط  ادحسس حنـٕدس  22

 حنشخيهش.
95,6 863,0 9 

َقص حنًٕحسد حنًخنٛش نظطزٛ  َظخو ادحسس حنـٕدس  29

 حنشخيهش رشكم فعخل.
62,1 900,0 1 

ذو طٕفش دنٛم ٔحضق ٔيٕػ  نغٛخعش ٔيعخٚٛش ع 28

 ططزٛ  ادحسس َظخو حنـٕدس حنشخيهش.
29,6 996,0 20 

10 
ضع  يٓخسحص قخثذ حنًذسعش نظُفٛز َظخو ادحسس 

 حنـٕدس حنشخيهش.
36,1 332,0 2 

12 
ًُُخعزش  َقص حعظخذحو حألعخنٛذ حنعهًٛش ٔحألرلخع حن

ًُشكلص حنًذسعٛش  فٙ كم حن
32,6 906,0 22 

11 

ضع  قذسحص حنقخثذ عهٗ حنظؤػٛش فٙ حٜخشٍٚ ٔؿزد 

ًُشخسكش فٙ ططزٛ  َظخو ادحسس حنـٕدس  ػقظٓى نه

 حنشخيهش.

92,6 818,0 8 

16 
عذو حقظُخ  حنًعهًٍٛ فٙ َشش ػقخفش حنـٕدس حنشخيهش 

 حنقخثًش رخنًذسعش
10,1 956,0 1 

 5 918,0 23,1 ضع  كفخةس حنًعهًٍٛ حنعهًٛش نهظخصص حنذقٛ . 11

15 
هش طٕفش أؿٓضس طقُٛخص حنظعهى فٙ حنًذسعش ٔحنظٙ ق

 طُغخعذ حنطهزش فٙ حنٕصٕل انٗ حنًعهٕيخص
88,6 920,0 2 

 - 0.32 1.60 حنًظٕع  حنلغخرٙ حنعخو

 

 ( أٌ يلٕس 1ٚظضق يٍ حنـذٔل )دس ادحسس يزدخدة ططزٛد  يعٕقدخص  حنًدذحسط قخثدذحص ندذٖ حنشدخيهش حنـٕد

ٍ ) ( فقشس،22ٚظضًٍ ) حنشط رًذُٚش حنلكٕيٛش (، 6.32، 36,1طشحٔكض حنًظٕعطخص حنلغدخرٛش نٓدى رٛد

ش حنُظٛـدش حنغدخرقش انٗد  ، ٔطشٛد ْٔزِ حنًظٕعطخص طق  رخنفجش حنخخيغش يٍ فجخص حنًقٛخط حنًظذسؽ حنخًخعٙد

ل  دس ادحسس يزدخدة ططزٛد  يعٕقدخصطقخسد حعظـخرخص أفشحد عُٛدش حنذسحعدش كٕد  قخثدذحص ندذٖ حنشدخيهش حنـٕد

 .نشطح رًذُٚش حنلكٕيٛش حنًذحسط

 (  أفدشحد عُٛدش حنذسحعدش 1.60ٚزهغ حنًظٕع  حنلغخرٙ حنعخو ٍ ( ْٔدزح ٚدذل عهٗد أٌ ُُْدخ  يٕحفقدش رشدذس رٛد

دس ادحسس يزدخدة ططزٛد  يعٕقخصعهٗ  ، ط حندشط رًذُٚدش حنلكٕيٛدش حنًدذحسط قخثدذحص ندذٖ حنشدخيهش حنـٕد

ٍ  ،حنشخيهش حنـٕدس ادحسس َظخو نظُفٛز حنًذسعش قخثذ يٓخسحص ضع ٔرن  ٚظًؼم فٙ ) ٔعدذو حقظُدخ  حنًعهًٛد

 فٙ َشش ػقخفش حنـٕدس حنشخيهش حنقخثًش رخنًذسعش، َٔقص يشَٔش حنهٕحثق يٍ قزم ادحسس حنًذسعش(.

  :ٙٔقذ كخٌ طشطٛذ ْزِ حنعزخسحص يٍ كٛغ دسؿش شذس حنًعٕقخص كخٜط 
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( حنشخيهش حنـٕدس ادحسس َظخو نظُفٛز حنًذسعش قخثذ يٓخسحص ضع ( ْٔٙ )10ؿخةص حنعزخسس سقى ) .2

رخنًشطزش حألٔنٗ رٍٛ حنفقشحص حنخخصش رذسؿش يعٕقخص ططزٛ  يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش نذٖ قخثذحص 

 (.0.332( ٔحَلشح  يعٛخس٘ )5.0يٍ 1.36حنًذحسط حنلكٕيٛش رًذُٚش حنشط رًظٕع  كغخرٙ )

خثًش رخنًذسعش( ( ْٔٙ )عذو حقظُخ  حنًعهًٍٛ فٙ َشش ػقخفش حنـٕدس حنشخيهش حنق16ؿخةص حنعزخسس سقى ) .1

رخنًشطزش حنؼخَٛش رٍٛ حنفقشحص حنخخصش رذسؿش يعٕقخص ططزٛ  يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش نذٖ قخثذحص 

 (.0.956( ٔحَلشح  يعٛخس٘ )5.0يٍ 1.10حنًذحسط حنلكٕيٛش رًذُٚش حنشط رًظٕع  كغخرٙ )

رٍٛ  شنًشطزش حنؼخنؼ( رخحنًذسعش ادحسس قزم يٍ حنهٕحثق يشَٔش َقص( ْٔٙ )23ؿخةص حنعزخسس سقى ) .6

حنفقشحص حنخخصش رذسؿش يعٕقخص ططزٛ  يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش نذٖ قخثذحص حنًذحسط حنلكٕيٛش 

 (.2.036( ٔحَلشح  يعٛخس٘ )5.0يٍ 1.68رًذُٚش حنشط رًظٕع  كغخرٙ )

فٙ " رؤعهٗ حعظـخرش حنشخيهش حنـٕدس ادحسس َظخو نظُفٛز حنًذسعش قخثذ يٓخسحص ضع ؿخةص حنعزخسس "

فضع  يٓخسحص قخثذ حنًذسعش طـعهّ ٚغعٗ نظؼزٛض  ،حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدة ططزٛ  يعٕقخصيلٕس 

قذيّ فٙ حنًذسعش ٔطقٕٚش يكخَظّ دٌٔ حنُظش أل٘ حعظزخسحص أخشٖ، فظشحِ ٚنضذ ٔٚفقذ أعصخرّ عُذ ٔقٕ  

قذسس عهٗ حنظٕحصم ي  أكذ أعضخة حنًـظً  حنًذسعٙ فٙ خطؤ يخ، ٔٚهٕو حٜخشٍٚ عهٗ أخطخثٓى، ٔٚفقذ حن

حٜخشٍٚ ٔخخصش أعضخة حنًـظً  حنًذسعٙ، فٕٓ ال ٚعظش  رآديٛش أعضخة حنًـظً  حنًذسعٙ ٔال ٚشحعٗ 

اَغخَٛظٓى، فُٛشقّٙ يٍ ٚظقٍ يذكّ ُٔٚؼُٙ عهّٛ، ٔٚض  خطش دٌٔ حنُظش انٗ ايكخَخص يشإٔعّٛ، ٔٚظفشد 

ال ٚغظً  نهُصٛلش أٔ سأ٘ حٜخشٍٚ، َظشح  رخنشأ٘؛ فٛظٍ َفغّ أَّ عهٗ ك  دحثًخ  ٔال ًٚكٍ أٌ ٚخطت، ٔ

رُظشطّ حنفٕقٛش ٔحعظقخدِ رؤٌ حنًذٚش ْٕ أفٓى يٍ حنًشإٔعٍٛ دحثًخ ، نزن  ٚهـؤ دحثًخ  الطخخر حنقشحسحص رًفشدِ 

دٌٔ حالعظعخَش رخنقخدس حنًٕؿٕدٍٚ نذّٚ، فٕٓ ال ٚئيٍ رفكشس حنليشكضٚش حنظٙ طقٕد انٗ طٕصٚ  حنـٕٓد رٍٛ 

نًذسعٙ فٙ حنًذسعش ٔطهنٙ فكشس حنظفشد رخنشأ٘ ٔٚعظقذ أٌ رن  ٚـعهّ َخؿلخ  فٙ عًهّ أعضخة حنًـظً  ح

ٔقٛخدطّ. ْٔزح يٍ أكؼش يعٕقخص ططزٛ  يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش. ٔطظف  َظخثؾ حنذسحعش حنلخنٛش ي  َظخثؾ 

شثٛغش يٍ حنًعٕقخص حن حنًذسعش قخثذ يٓخسحص ضع ( ٔحنظٙ طٕصهض انٗ أٌ 1023دسحعش )حنشًش٘، 

 .حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدة ظطزٛ ن

ػى ؿخةص حنعزخسس "عذو حقظُخ  حنًعهًٍٛ فٙ َشش ػقخفش حنـٕدس حنشخيهش حنقخثًش رخنًذسعش" رخعظـخرش 

ػخَٛش، فعذو حقظُخ  حنًعهًٍٛ فٙ َشش ػقخفش حنـٕدس حنشخيهش حنقخثًش رخنًذسعش ٚـعم حنًعهًٍٛ يعخسضٍٛ أل٘ 

ٛى رخنًذسعش، ٔٚقم طذسٚذ حنًعهًٍٛ عهٗ أدٔحص ٔططزٛقخص ادحسس حنـٕدس، ٔطظٓش طنٛٛش ٚطشأ فٙ َظخو حنظعه

حنًغززخص ٔحألعزحس يٍ قزم حنًعهًٍٛ نهظؤكٛذ عهٗ عذو حنلخؿش نظطزٛ  ادحسس حنـٕدس، ٔٚقظُ  حنًعهًٍٛ رًؼخنٛش 

و أٔ ادحسس نهـٕدس أدحثٓى حنلخنٙ، فل ُٚشخسكٌٕ فٙ حطخخر حنقشحسحص، ْٔزح رذٔسِ ُٚئد٘ انٗ عذو طٕفّش أقغخ

رزع  حنًذحسط، يًخ ُٚئد٘ انٗ كذٔع حضطشحد فٙ ططزٛ  َظخو حنـٕدس رخنشكم حنًُخعذ. ٔطظف  َظخثؾ 

( ٔحنظٙ طٕصهض انٗ أٌ عذو حقظُخ  حنًعهًٍٛ فٙ َشش 1021حنذسحعش حنلخنٛش ي  َظخثؾ دسحعش )حنعزخد٘، 

 .حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدة ظطزٛ ػقخفش حنـٕدس حنشخيهش ُٚشكم عخث  كقٛقٙ ن

حثق يشَٔددش َقددصٔؿددخةص حنعزددخسس " " رخعددظـخرش ػخنؼددش؛ ٔٚعُدٙد َقددص حنًذسعددش ادحسس قزددم يدٍد حنهدٕد

، رند  حنُظدش عٍد يدذٖ يلةيظّد  يشَٔش حنهٕحثق؛ ؿًٕد حنظُظٛى: فزع  حنًئعغخص طٓدظى رخنشدكم حنظُظًٛٙد

د نظشٔ  ٔحكظٛخؿخص حنعًم، ٔضع  حالْظًخو رخنزلغ ٔحنظطٕٚش: ٔٚشؿ  رن  فٙ غ س انٗد ٔؿٕد خندذ حأليٕد

خ،  ع َفغٓد ل دٌٔ حالْظًدخو رخنزلدغ، أٔ َظٛـدش نضدع  فٙد يٛضحَٛدش حنزلٕد رع  حنهٕحثق ٔ حنقٕحٍَٛ حنظٙ طلٕد

ٍ فٙد حنًئعغدخص حنٛخرخَٛدش  ٍ حنشإعدخة ٔحنًشإٔعٛد ٔعذو طٕحفش حطصخالص فعخنش: ارح كخَدض حالطصدخالص طدظى رٛد

ش أٔ أفقٛدش َـدذْخ  حة كخَدض سأعٛد فٙد حنكؼٛدش يٍد حنًئعغدخص حنعشرٛدش طدظى يٍد ؿخَدذ فٙ ؿًٛ  حالطـخْخص عٕد

ٔحكذ؛ كٛغ طصذس حألٔحيش يٍ حنشثٛظ ٔيخ عهٗ حنًشإٔط اال حنظُفٛز، ٔحالفظقخس انٗد حنعًدم حنـًدخعٙ: ففٙد 

ٖ حنعخيهددش فدٙد حنًئعغددش ككددم  ظ ػًددشس حنقٕد ٍ فدٙد حألدحة ندٛد حنكؼٛدش يدٍد حنًئعغددخص حنعشرٛددش َـدذ أٌ أ٘ طلغدٛد
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عهٗ َلٕ يعٍٛ، ٔيٍ ػى فبَُخ ال َُظقدم انٗد يغدظٕٖ حنًئعغدخص حنٛخرخَٛدش حنظٙد ٔاًَخ ػًشس اَظخؽ فشدٖ ٚظلق  

ظ حألدحة فٛٓددخ يغددجٕنٛش فددشد أٔ قغددى رعُٛدّد اًَددخ يغددجٕنٛش حنـًخعددش، ٔعددذو حالْظًددخو ربَغددخَٛش حألفددشحد: فددبرح  ندٛد

ش كخَض حنقٛى حنشٔكٛش نهًئعغش ٔرشكم خخ  فًٛخ ٚظعه  رخنُٕحكٙ حإلَغخَٛش فٙ حنعًم أكدذ حنعٕحيد م حألعخعٛد

 ٍ ٛش رٛد دس حنشدخيهش، َـدذ أٌ حنًئعغدخص حنعشرٛدش طشكدض عهٗد ؿخَدذ يٓدخو حنعًدم حنشعًد فٙ ططزٛد  ادحسس حنـٕد

 ٍ حكٙ حنخخصدش رخنعلقدخص رٛد حنشثٛظ ٔحنًشإٔط ٔال طعطٗ حالْظًخو حنكخفٙ نهذٔس حنز٘ ًٚكٍد أٌ طهعزّد حنُٕد

ٚش حنعًددم،  ٍ ٔططدٕد ٍ فدٙد طلغدٛد ٕ  أًَددخ  حإلدحسس حنًظغددهطش حألفددشحد حنعددخيهٍٛ يدٍد سإعددخة ٔيشإٔعدٛد ٔشدٛد

فظ حنطشٚقددش حنظدٙد  ٔحنًظصددهزش: اٌ رعدد  حنًددذٚشٍٚ فدٙد حنًئعغددخص حنعشرٛددش ال ٚقزددم يغددخٚشس حنًٕقدد  ردُد

ل يدخ ٚدظى  ٚظصش  رٓخ حنًذٚش حنٛخرخَٙ حنز٘ ٚئكذ عهٗ يشدخسكش حنعدخيهٍٛ فٙد عًهٛدش حطخدخر حنقدشحس، ٔنٓدزح فقهٛد

دس حنشدخيهش، ٔحخدظلل اششح  حنًشإٔعٍٛ فٙ صُ  حنقشحس رخنًئعغخص ح نعشرٛش، ْٔزح يًخ ٚعٕد  طلقٛد  حنـٕد

حكٙ حنًظعهقددش رغٛخعددخص حألفددشحد يدٍد حخظٛددخس ٔطددذسٚذ  عٛخعددخص حألفددشحد: كٛددغ ٕٚؿددذ طزددخٍٚ ٔحضددق فدٙد حنُدٕد

ٔطلفٛض رٍٛ يخ ْٕ يطز  فٙ حنٛخرخٌ ٔحنزهذحٌ حنعشرٛش، ٔطؤطٗ حنذسحعخص حنلذٚؼدش فٙد حنزهدذحٌ حنعشرٛدش نظئكدذ أٌ 

ظٕٚخص حألعهٗ فٙ حنكؼٛش يٍ حنًئعغخص حنعشرٛش يخ صحل ٚظى عهٗ أعخط حألقذيٛدش أٔ أْدم حنؼقدش، حالخظٛخس نهًغ

كظٗ ٔنٕ كخٌ حنزع  يٍ ْئالة غٛش قخدس عهٗ حنقٛخدس. ٔرخنُغزش نهظذسٚذ ٔيذٖ حالْظًدخو رّد َـدذ أٌ حنكؼٛدش 

فًٛدخ ٚظعهد  رخنظدذسٚذ  يٍ حنذسحعخص حنًٛذحَٛدش ٔحنُظشٚدش حنظٙد طًدض ردخنٕ ٍ حنعشرٙد طئكدذ عهٗد كقٛقدش ْخيدش

ْٔٗ أٌ َظخثـّ طُلصش فٙ صٚخدس حنًعهٕيدخص نهًظدذسرٍٛ دٌٔ طلقٛد  قدذسس أفضدم عهٗد كدم حنًشدكلص فٙد 

 . حنعًم يًخ ٚئدٖ انٗ ْذس حنكؼٛش يٍ حنـٓذ ٔحنظكخنٛ  حنظٙد طزدزل فٙد يـدخل حنظدذسٚذ ٔرًدخ ٚقهدم يٍد فخعهٛظّد

  حنًئعغدخص حنعشرٛدش ُْدخ  كقٛقدش ْخيدش ْٔٗد اضخفش انٗ يخ عز  ٔفًٛخ ٚظصم رخألؿٕس ٔحنلٕحفض فٙد رعد

حفض ٔعددذحنظٓخ يًددخ ٚددئػش عددهزٛخ عهدٗد  عددذو سضددخ حنعددخيهٍٛ عدٍد سٔحطددزٓى ٔعددذو حقظُددخعٓى رغددليش َظددى حنلدٕد

حفض ٚظُدخقص ٔٚظضحٚدذ  يغظٕٚخص حألدحة، ٔعهٗ حنُقٛ  يٍ رن  َـذ أٌ حنًئعغدخص حنٛخرخَٛدش طـعدم َظدخو حنلٕد

دس ٔحإلَظخؿٛدش: ارح كخَدض صٚدخدس حإلَظخؿٛدش يٍد كغذ طُخقص ٔطضحٚذ يعدذالص حإلَظدخؽ، ٔ طدذَٗ يغدظٕٚخص حنـٕد

كٛغ حنكى ٔحنكٛ  عًش فٙ حنًئعغخص حنٛخرخَٛش فٓٙ ضشٔسس فٙ حنًئعغخص حنعشرٛش، ٔعهٗ حندشغى يٍد طهد  

حألًْٛش حنًظضحٚذس عٍ دٔس حإلَظخؽ َـذ قصٕسِ كًخ َٕٔعدخ ٚعظزدش عدززخ يٍد أعدزخد طدذَٗ حألدحة رخنًئعغدخص 

و رخذيدش كدم قطخعدخص حنعشرٛش، ٔ عذو يشحعخس حكظٛخؿخص حنًغظٓه  ٔسغزخطّ: فًعظى حنًئعغدخص حنعشرٛدش طقٕد

حنغٕ  دٌٔ يعشفش حنشغزخص ٔحنصفخص حنخخصش ٔحنذٔحف  حنعخيش نكم قطدخ  يٍد ْدزِ حنقطخعدخص. عهٗد عدزٛم 

ٍ ٔصحس ٍ ٔرٛد ى حنًؼخل فٙ يـخل حنظعهٛى َـذ حنظُخفش رٍٛ كهٛخص حنظشرٛش كًئعغش اعدذحد نهًعهًٛد س حنظشرٛدش ٔحنظعهٛد

د اعددذحدْخ فعهٛددخ  نهًٛددذحٌ، ْٔددزح  ٔرخخصدش فدٙد يـددخل حنظُغدٛد  ٔيلخٔنددش حنظعددش  عهٗد حنظخصصددخص حنًطهدٕد

(، )صٚددذحٌ، 56،   1022حأليددش شددزّ يفظقددذ فدٙد َطددخ  حنكؼٛددش يدٍد طهدد  حنًئعغددخص حنظشرٕٚددش )ارددشحْٛى، 

( ٔحنظدٙد طٕصددهض اندٗد أٌ 1025(. ٔطظفدد  َظددخثؾ حنذسحعددش حنلخنٛددش يدد  َظددخثؾ دسحعددش )دحٔد، 21،  1020

 .حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدة ظطزٛ ٚق  عخث  ن حنًذسعش ادحسس قزم يٍ حنهٕحثق يشَٔش َقص

 ػخنؼخ : يُخقشش ٔطلهٛم َظخثؾ حنغئحل حنؼخنغ:

 يٍادحسس حنـٕدس حنشخيهش فٙ حنًذحسط حنلكٕيٛش رًذُٚش حنشط  يزخدةنظطزٛ   نًقظشكخصح يخحنغئحل حنؼخنغ: 

 ؟حنزلغأفشحد يـظً   ٔؿٓش َظش

 رًذُٚش حنلكٕيٛش حنًذحسط فٙ حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدة نظطزٛ  حنًقظشكخصٔنهظعش  عهٗ 

، طى كغخد حنًظٕعطخص حنلغخرٛش ٔحالَلشح  حنًعٛخس٘ حنزلغ يـظً  أفشحد َظش ٔؿٓش يٍ حنشط

خرٙ نكم يًُٓخ، ٔؿذٔل العظـخرخص أفشحد عُٛش حنذسحعش، كًخ طى طشطٛذ ْزِ حنفقشحص كغذ حنًظٕع  حنلغ

 ( ٕٚضق رن :5)
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 (5ؿذٔل )

 حنًظٕعطخص حنلغخرٛش ٔحالَلشح  حنًعٛخس٘ العظـخرخص أفشحد حنذسحعش كٕل

 )يقظشكخص ًٚكٍ ططزٛقٓخ فٙ يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش نذٖ قخثذحص حنًذحسط حنلكٕيٛش رًذُٚش حنشط(

 حنفقشحص و
حنًظٕع  

 حنلغخرٙ

حالَلشح  

 حنًعٛخس٘
 حنظشطٛذ

13 
ٔض  حنًذسعش خطش حنـٕدس طُغخعذ فٙ طلقٛ  أْذحفِٓخ 

ًُغظقزهٛش.  حن
06,1 018,2 9 

12 
اؿشحة حنزلٕع حنظشرٕٚش حإلؿشحثٛش ٔحنًٛذحَٛش عهٗ َـٕ فعخل فٙ 

 طلغٍٛ ؿٕدس حنظعهٛى.
01,1 988,0 8 

19 
حعظؼًخس ؿًٛ  حإليكخَخص ٔحنًٕحسد حنًخدٚش ٔحنزششٚش ٔحنظقُٛش 

 يؼم.رخنًذسعش عهٗ حنٕؿّ حأل
25,1 028,2 2 

18 
حعظخذحو حالطصخل حنزُخة ٔطعضٚض يزذأ حنلٕحس ٔحنظفخعم رٍٛ 

 أعضخة حنًـظً  حنًذسعٙ نظطٕٚش حنعًهٛش حنظشرٕٚش.
99,6 009,2 20 

60 
ٕٚؿذ َظخو ٔحضق نظفٕٚ  حنقخثذ حنًذسعٙ صلكٛخص 

 نًغخعذّٚ.
62,1 822,0 5 

62 
ْٛى ٔيظطهزخص طَعقِذ حنًذسعش دٔسحص َٔذٔحص طٓظى رُشش يفخ

 ادحسس حنـٕدس حنشخيهش رٍٛ حألعضخة.
63,6 092,2 23 

61 
ُٚشخس  كخفش أعضخة حنًـظً  حنًذسعٙ فٙ اؿشحةحص حنظقٛٛى 

 حنزحطٙ حنشخيم.
21,6 063,2 26 

 21 015,2 90,6 ططز  حنًذسعش رشحيؾ طذسٚذ فعخنش نُشش ػقخفش حنـٕدس . 66

61 
ٔف  أُعظ يٕضٕعّٛ  ٚظى طقٛٛى أدحة أعضخة حنًـظً  حنًذسعٙ

 ُيعهُش.
29,1 069,2 3 

 1 915,0 36,1 ُٚغخْى حألعضخة رذٔس فعخل فٙ عًهٛخص حنظخطٛ  حإلعظشحطٛـٙ. 65

63 
طًُٙ حنًذسعش حالطـخْخص حإلٚـخرٛش رٍٛ حألعضخة َلٕ حنعًم 

 حنـًخعٙ.
69,1 809,0 1 

62 
ظخكش فٙ  ًُ ٚلش  حألعضخة عهٗ حالعظخذحو حأليؼم نهًٕحسد حن

 نخطش حإلعظشحطٛـٛش.ضٕة ح
68,1 801,0 6 

 2 990,0 31,1 طلش  حنًذسعش عهٗ طعضٚض حنعلقخص حإلَغخَٛش رٍٛ حألعضخة. 69

 25 880,0 19,6 ُٚعظزش حنطخنذ فٙ حنًذسعش يلٕس عًهٛش حنظخطٛ  حإلعظشحطٛـٙ. 68

 22 832,0 91,6 طُغـى أْذح  حنـٕدس ي  حألْذح  حنعخيش نهًذسعش. 10

12 
 –حنشعخنش  -سعش نظٕفٛش يشؿعٛش حنـٕدس ) حنشإٚشطغعٗ حنًذ

 حنقٛى(. –حألْذح  
22,6 023,2 21 

 - 0.36 1.61 حنعخو حنلغخرٙ حنًظٕع 

 ( أٌ يلٕس 5ٚظضق يٍ حنـذٔل )قخثدذحص ندذٖ حنشدخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدة فٙ ططزٛقٓخ ًٚكٍ يقظشكخص 

ٍ )( فقشس، طشحٔكض ح23ٚظضًٍ ) حنشط رًذُٚش حنلكٕيٛش حنًذحسط ، 31,1نًظٕعطخص حنلغخرٛش نٓدى رٛد
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ش حنُظٛـدش 63,6 ، ٔطشٛد (، ْٔزِ حنًظٕعطخص طقد  رخنفجدش حنخخيغدش يٍد فجدخص حنًقٛدخط حنًظدذسؽ حنخًخعٙد

ل   ادحسس يزددخدة فدٙد ططزٛقٓددخ ًٚكدٍد يقظشكددخصحنغددخرقش اندٗد طقددخسد حعددظـخرخص أفددشحد عُٛددش حنذسحعددش كدٕد

 .حنشط رًذُٚش حنلكٕيٛش حنًذحسط قخثذحص نذٖ حنشخيهش حنـٕدس

 (  أفدشحد عُٛدش حنذسحعدش 1.61ٚزهغ حنًظٕع  حنلغخرٙ حنعخو ٍ ( ْٔدزح ٚدذل عهٗد أٌ ُُْدخ  يٕحفقدش رشدذس رٛد

دس ادحسس يزدخدة فٙ ططزٛقٓخ ًٚكٍ يقظشكخصعهٗ   رًذُٚدش حنلكٕيٛدش حنًدذحسط قخثدذحص ندذٖ حنشدخيهش حنـٕد

ٍ ححنشط ألعضدخة، ُوُيعدخًْش ، ٔرن  ٚظًؼم فٙد )كدش  حنًذسعدش عهٗد طعضٚدض حنعلقدخص حإلَغدخَٛش رٛد

حألعضخة ردذٔس فعدخل فٙد عًهٛدخص حنظخطٛد  حإلعدظشحطٛـٙ، كدش  حألعضدخة عهٗد حالعدظخذحو حأليؼدم 

ًُظخكش فٙ ضٕة حنخطش حإلعظشحطٛـٛش(.  نهًٕحسد حن

 دس ادحسس يزدخدة فدٙد ططزٛقٓدخ ًٚكدٍد ًقظشكدخصٔقدذ كددخٌ طشطٛدذ ْددزِ حنعزدخسحص يدٍد كٛدغ أًْٛظٓددخ ك  حنـدٕد

 ؛ كخنظخنٙ: حنشط رًذُٚش حنلكٕيٛش حنًذحسط قخثذحص نذٖ حنشخيهش

( حألعضخة رٍٛ حإلَغخَٛش حنعلقخص طعضٚض عهٗ حنًذسعش طلش ( ْٔٙ )69ؿخةص حنعزخسس سقى ) -2

يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش نذٖ حنًقظشكخص نظطزٛ  رخنًشطزش حألٔنٗ رٍٛ حنفقشحص حنخخصش رذسؿش 

( ٔحَلشح  يعٛخس٘ 5.0يٍ 1.31قخثذحص حنًذحسط حنلكٕيٛش رًذُٚش حنشط رًظٕع  كغخرٙ )

(0.990.) 

( حإلعظشحطٛـٙ حنظخطٛ  عًهٛخص فٙ فعخل رذٔس حألعضخة ُٚغخْى( ْٔٙ )65ؿخةص حنعزخسس سقى ) -1

يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش نذٖ حنًقظشكخص نظطزٛ  رخنًشطزش حنؼخَٛش رٍٛ حنفقشحص حنخخصش رذسؿش 

( ٔحَلشح  يعٛخس٘ 5.0يٍ 1.36)قخثذحص حنًذحسط حنلكٕيٛش رًذُٚش حنشط رًظٕع  كغخرٙ 

(0.915.) 

ًُظخكش نهًٕحسد حأليؼم حالعظخذحو عهٗ حألعضخة ٚلش ( ْٔٙ )62ؿخةص حنعزخسس سقى ) -6  ضٕة فٙ حن

يزخدة ادحسس حنًقظشكخص نظطزٛ  ( رخنًشطزش حنؼخنؼش رٍٛ حنفقشحص حنخخصش رذسؿش حإلعظشحطٛـٛش حنخطش

( 5.0يٍ 1.68رًذُٚش حنشط رًظٕع  كغخرٙ )حنـٕدس حنشخيهش نذٖ قخثذحص حنًذحسط حنلكٕيٛش 

 (.0.801ٔحَلشح  يعٛخس٘ )

ؿخةص حنعزخسس "طلش  حنًذسعش عهٗ طعضٚض حنعلقخص حإلَغخَٛش رٍٛ حألعضخة" رؤعهٗ حعظـخرش فٙ 

يلٕس يقظشكخص ًٚكٍ ططزٛقٓخ فٙ يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش. كُٛغ طُغٓى حنعلقخص حإلَغخَٛش فٙ طٕفٛش 

ٙ ألعضخة حنًـظً  حنًذسعٙ، ٔطعًم عهٗ صٚخدس كٕٛٚش حنعًم، ٔحنقضخة عهٗ حألعهٕد حنشضخ حنٕظٛف

حنشٔطُٛٙ ٔحنز٘ غخنزخ  يخ ٚكٌٕ كخؿضح  رٍٛ حألعضخة ٔرٍٛ كفخةطٓى فٙ حألدحة رغزذ حنشعٕس رخنًهم، ٔطعًم 

هٓخ حنعُصش عهٗ حنظخفٛ  يٍ ػقم حٜنٛخص حنظُظًٛٛش حنًعظًذس فٙ طغٛٛش أيٕس حألعضخة ٔطُظًٛٓى، ٔطشكٛ

حإلٚـخرٙ إلػخسس دٔحف  حألعضخة نلغٍ حألدحة فٙ حنعًم، كًخ آَخ طًُلٓى حنفشصش حنٕحععش نززل حنًضٚذ يٍ 

حنـٕٓد ٔطلقٛ  حإلَـخص حنًظًٛض، ٔحإلرذح  فٙ حنعًم، كًخ آَخ طزعذ حألعضخة عٍ حإلكغخط رخالضطشحرخص 

قخص حإلَغخَٛش كًخ أعهفُخ طٕفش سٔف حنعًم حنُفغٛش، أٔ كخالص حنظشخكٍ ٔحنلقذ ٔحنظلخعذ، ألٌ حنعل

حنـًخعٙ، ٔرخنظخنٙ فٓى عٛكٌَٕٕ يظغخٌٔٔ فٙ حنلقٕ  ٔحنٕحؿزخص، فٓٙ طشف  يٍ سٔكٓى حنًعُٕٚش نكم يخ 

ٔطظف  َظخثؾ حنذسحعش حنلخنٛش ي  َظخثؾ دسحعش  ْٕ اٚـخرٙ ٔخصٕصخ  يخ طؼٛش حنذٔحف  نهعًم ٔحإلَظخؽ.

أًْٛش دٔس طعضٚض حنعلقخص حإلَغخَٛش رٍٛ حألعضخة دحخم حنًـظً  ( ٔحنظٙ طٕصهض انٗ 1021)سصٔقٙ، 

  حنًذسعٙ اعٓخو ْزِ حنعلقخص فٙ طلقٛ  يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش.

ػى ؿخةص حنعزخسس "ُٚغخْى حألعضخة رذٔس فعخل فٙ عًهٛخص حنظخطٛ  حإلعدظشحطٛـٙ" رخعدظـخرش ػخَٛدش 

عددظشحطٛـٙ طعًددم عهدٗد طلذٚددذ ٔطٕؿٛدّد حنًغددخسحص اندٗد أٌ ُيشددخسكش حألعضددخة فدٙد عًهٛددخص حنظخطدٛد  حإل

ش حنظٙد طشدكم  حإلعظشحطٛـٛش نهًذسعش، ٔصٛخغش ٔططٕٚش سعخنش حنًذسعدش ٔأْدذحفٓخ، ٔطلذٚدذ حنقضدخٚخ حألعخعٛد

 ، ؿْٕش حنعًم حنًذسعٙ ٔطئػش فٙ حطخخر حنقشحسحص حنظٙ طظُخعذ ي  حنقضخٚخ حنًطشٔكش فٙد حنعًدم حنًذسعٙد
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س ٔ طلذٚددذ حألْددذح  حإلؿشحثٛددش ٔح نٕظددخث  ٔحنًغددجٕنٛخص حنًلددذدس نكددم عضدٕد فدٙد حنًذسعددش، ٔٔضدد  طصدٕد

نًغظقزم حنًذسعش يٍ خلل حنكش  عٍ ٔحق  ٔايكخَٛخص حنًذسعش ٔيٕحسدْدخ حنًظخكدش، ٔحنظشكٛدض حندذحثى عهٗد 

 ٍ ش رحص حنعلقددش رٕحقدد  حنًذسعددش ٔيغددظقزهٓخ، ٔحنظشكٛددض عهدٗد أًْٛددش حنًشددخسكش ٔحنظعددخٌٔ ردٛد حنقضددخٚخ حألعخعدٛد

س أعضددخة حنًـ ظًدد  حنًذسعدٙد ٔحنعددخيهٍٛ ٔحنًـظًدد  حنًلهدٗد نظلقٛدد  أْددذح  حنًذسعددش، ٔطلذٚددذ ؿٕحَددذ حنقدٕد

ٔحنضع  فٙ حنًذسعش يٍ خلل عًهٛخص حنقٛخط ٔحنظقٕٚى ٔحنًظخرعش حنًغدظًشس. ٔطظفد  َظدخثؾ حنذسحعدش حنلخنٛدش 

عدٙد فدٙد ( ٔحنظدٙد طٕصددهض اندٗد أًْٛددش ُيغددخًْش أعضددخة حنًـظًدد  حنًذس1021يدد  َظددخثؾ دسحعددش )حنعددذٔحٌ، 

   عًهٛخص حنظخطٛ  حإلعظشحطٛـٙ نظلقٛ  يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش.

ًُظخكش فٙ ضٕة حنخطش  ٔؿخةص حنعزخسس "ٚلش  حألعضخة عهٗ حالعظخذحو حأليؼم نهًٕحسد حن

ًُظخكش فٙ ضٕة حنخطش حإلعظشحطٛـٛش  حإلعظشحطٛـٛش" رخعظـخرش ػخنؼش؛ كُٛغ أٌ حالعظخذحو حأليؼم نهًٕحسد حن

:حنظخطٛ  حالعظشحطٛـٙ نهـٕدس : ْٕٔ عًهٛش يظكخيهش، ٔطظضًٍ عًم خط  نظلقٛ  حنـٕدس،  ٚشظًم عهٗ

ٔطغعٗ ؿًٛعٓخ انٗ طلقٛ  أْذح  ْزح حنظخطٛ  حنز٘ ٚشظًم عهٗ ٔض  أْذح  اعظشحطٛـٛش رعٛذس حألؿم 

ؿزسٚش طشكض عهٗ اسضخة حنعًٛم ٔٔض  ػقخفش طُظًٛٛش ؿذٚذس رذال يٍ حنًعًٕل رٓخ كخنٛخ ٔادخخل طنٛٛشحص 

عهٗ حألدحة حنظُظًٛٙ، طٓذ  انٗ طلقٛ  حنشضخ نذٖ حنعًٛم، َٔظخو طلهٛم حنًعهٕيخص: ٔٚشظًم عهٗ ؿً  

حنًعهٕيخص ٔطلهٛهٓخ فٙ حنٕقض حنًُخعذ نًٍ ٚلظخؽ انٛٓخ، رًخ ٚخذو طلقٛ  عًهٛش حنـٕدس حنشخيهش، ٔطشًم 

خفغٍٛ، ٔعٍ كخنش حنًئعغخص ْزِ حنًعهٕيخص عهٗ كم شٙة ٔخخصش حنًعهٕيخص عٍ حنًٕسدٍٚ، ٔعٍ حنًُ

حنًُخفغش ٔطلذٚغ حنًعهٕيخص ٔرشكم يغظًش، ٔادحسس عًهٛش حنـٕدس: ٔٚقصذ رٓخ طصًٛى حنعًهٛخص ٔادحسس 

ؿٕدطٓخ ٔطظضًٍ ادحسس عًهٛش حنـٕدس عًهٛخص طصًٛى حنًُظؾ، ٔحنظصُٛ ، ٔادحسس حنًٕحسد، ٔحنشطخرش ٔطقٛٛى 

ٗ طهزٛش كخؿخص ٔسغزخص حنعًٛم ٔطلقٛ  حنشضخ نذّٚ، حنـٕدس ٔطصًٛى حنًعهٕيخص ؿًٛعٓخ رشكم ٚئد٘ ان

ْٔزح حأليش ٚـذ أٌ ٚكٌٕ ٔحضلخ  نهـًٛ ، ٔحنظُزّٛ عهٗ ٔؿٕد يُ  كذٔع حألخطخة فٙ حنعًهٛخص، ٔرن  

يٍ خلل طزُٙ سقخرش فعخنش عهٗ حنـٕدس أػُخة طُفٛز حنعًهٛخص ٔعهغهش حنـٕدس حنذحخهٛش ٔطٕفٛش دسؿش عخنٛش يٍ 

ٙ حنعًم ٔحنظؤكٛذ حنظلغٍٛ حنًغظًش نـٕدس حنعًهٛخص، ٔحعظخذحو عـلص ٔيغظُذحص حنًشَٔش ٔحنغشعش ف

طظعه  رخنـٕدس ألغشح  حنشطخرش ٔحنظقٛٛى ٔطؤكٛذ حخظٛخس حنًٕحسد حنـذٚذس حنظٙ طٕفش حنًغظهضيخص رذسؿش عخنٛش 

ه  رـٕدس يٍ حنـٕدس، ٔادحسس حنًٕحسد حنزششٚش ٔطًُٛظٓخ: ٔٚشظًم ْزح حنًكٌٕ عهٗ ؿٕحَذ يظعذدس طظع

حنًٕحسد حنزششٚش ٔطشنٛهٓخ ٔحعظؼًخسْخ، يؼم طزُٙ عٛخعش نقٛخط ٔطقٛٛى أدحة حنعخيهٍٛ، ٚعظزش يغؤنش ؿْٕشٚش 

نهٕقٕ  عهٗ يغظٕٖ ؿٕدس ْزح حألدحة ٔطلغُّٛ ٔطزُٙ أعهٕد فش  حنعًم نظلقٛ  حنظعخٌٔ ٔحنـٕٓد 

ؤنش ضشٔسٚش ٔطغٓى عٛخعش حنظلفٛض حنًشظشكش، ٔيشخسكش حنعخيهٍٛ ٔاديخؿٓى فٙ طخطٛ  حنـٕدس حنشخيهش يغ

حإلَغخَٙ فٙ سف  حنشٔف حنًعُٕٚش نذٖ حنعخيهٍٛ ٔرخخصش طقذٚش ؿٕٓدْى حنًززٔنش فٙ اَـخف ادحسس حنـٕدس 

حنشخيهش ٔطعهٛى ٔطذسٚذ حنًٕحسد حنزششٚش يغؤنش رحص علقش يزخششس رظطزٛ  ادحسس حنـٕدس حنشخيهش ٔحالْظًخو 

(. ٔطظف  َظخثؾ حنذسحعش حنلخنٛش ي   98، 1025حنصخنق ٔحنصشًٚٙ، ٔحنعُخٚش رصلش ٔعليش حنعخيهٍٛ )

ًُظخكش فٙ ضٕة حنخطش 1023َظخثؾ دسحعش )كهًذ،  ( ٔحنظٙ طٕصهض انٗ أٌ حالعظخذحو حأليؼم نهًٕحسد حن

 حإلعظشحطٛـٛش ٚعًم عهٗ طلقٛ  يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخيهش.

 انبحثحىصُبث 

دس ادحسس يزددخدة ططزٛدد ضددشٔسس  -2 ق رظٕحصددم ؿًٛددد  هشحنشددخي حنـدٕد ، ٔطلقٛددد  َظددخو حطصددخالص ٚغدًد

ى فدٙد  فٛش حنًذسعددش نُظدخو حطصددخالص ُٚغدٓد  ططزٛدد حألعضدخة فدٙد حنًذسعددش، كٛددغ رُٛدض حنُظددخثؾ أٌ طدٕد

 .حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدة

دس ادحسس يزددخدة ططزٛدد حنعًددم عددم يعخنـددش يعٕقددخص  -1  قخثددذ يٓددخسحص ضددع ، ٔخخصددش  حنشددخيهش حنـدٕد

يٍد  حنًذسعدش قخثدذ يٓدخسحص ضدع  ، كٛغ رُٛض حنُظخثؾ أٌحنشخيهش حنـٕدس سادحس َظخو نظُفٛز حنًذسعش

 .حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدة ططزٛ  يعٕقخصأكؼش 
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دس ادحسس يزددخدة فددٙد ططزٛقٓددخ ًٚكدٍدحالْظًددخو رخنًقظشكددخص حنظددٙد  -6  طلدددش ٌ أ ، ٔيُٓددخ حنشدددخيهش حنـدٕد

 ططزٛد ُٚغٓى فٙد  حإلَغخَٛش قخصحنعل ظعضٚض، فحألعضخة رٍٛ حإلَغخَٛش حنعلقخص طعضٚض عهٗ حنًذسعش

 .حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدة

 انبحث يمخرحبث

 فٙ ضٕة حنُظخثؾ حنظٙ طى حنظٕصم انٛٓخ طقذو حنزخكؼش رع  حنًقظشكخص نذسحعخص يغظقزهٛش طظًؼم فٙ:

اؿددشحة دسحعددخص يًخػهددش نهذسحعددش حنلخنٛددش فددٙد يخظهدد  حنًددذحسط حنغددعٕدٚش حنلكٕيٛددش ٔحألْهٛدددش،  (2

 رٛش ٔحألؿُزٛش.ٔحنًذحسط حنعش

دس ادحسس يزدخدة ظطزٛد طصًٛى ًَٕرؽ يقظشف نظفعٛم دٔس قخثذحص حنًدذحسط حنلكٕيٛدش ن (1  حنشدخيهش حنـٕد

 رخنًذحسط.

 .حنشخيهش حنـٕدس ادحسس يزخدةيٍ  حنلكٕيٛش حنًذحسط قخثذحصعًم دسحعش كٕل دسؿش طًكٍ  (6

 

 انًراجع

 أوالً: انًراجع انعربُت :

 حنشخيهش فٙ حنظعهٛى. عًخٌ: يكظزش حنًـظً  حنعشرٙ.(. حنـٕدس 1022ارشحْٛى، نُٛخ. )

طلذٚخص ططزٛ  حنـٕدس حنشخيهش فٙ حنظعهٛى حنعخو ٔعزم حنظنهذ عهّٛ: يٍ ٔؿٓش  (.1022) .أكخَذٔ، عٛغٙ

ؿخيعش  ،يُزش ططٕٚش حنًًخسعخص حنُفغٛش ٔحنظشرٕٚش ،َظش يذٚش٘ حنًذحسط ٔيعهًٛٓخ فٙ كٕص دٚفٕحس

 .221-236.  ،   29 .  ،دسحعخص َفغٛش ٔطشرٕٚش ،حثشحنّغهطخٌ صٍٚ حنعخرذٍٚ، حنـض

(. حنـٕدس حنشخيهش فٙ حنظعهٛى ٔططزٛقخص حألٚضٔ. عًخٌ: دحس حنٛخصٔس٘ حنعهًٛش نهُشش 1020حنزخد٘، َٕح . )

 ٔحنظٕصٚ .

 حنًـهش، حالرظذحثٛش حنًشكهش يذحسط قخثذحص نذٖ حإلرذحعٛش حنقٛخدس (.1029. )هللا عزذ رُض عخسس كغٍٛ، آل

، 25،  يصش – حنزششٚش حنعهًٙ ٔحنظًُٛش نهزلغ حنعشرٛش حنًئعغش - ٔحنُفغٛش حنظشرٕٚش نهعهٕو ذٔنٛشحن

    82-228. 

 (. ادحسس حنـٕدس حنشخيهش ٔخذيش حنعًلة. عًخٌ: دحس حنًغٛشس نهُشش ٔحنظٕصٚ .1023كًٕد، خضٛش. )

حنّشقخرش نقٛخط َظخو حنـٕدس حنشخيهش حنظّلّذٚخص حنظٙ طٕحؿّ ططزٛ  َظخو (. 1025. )دحٔد، أيم عزذ حنشصح 

(ISO 9001فٙ يذحسط دٔنش حنكٕٚض ) كهٛش حنعهٕو حنظشرٕٚش ،حإلدحسس حنظشرٕٚش ، قغىيخؿغظٛش، سعخنش، 

 .حألسدٌ ،ؿخيعش آل حنزٛض

 (. حنقٛخدس حإلدحسٚش، عًخٌ: دحس حنشحٚش نهُشش ٔحنظٕصٚ .1026خٛش٘، أعخيش. )

دحس غٛذحة نهُشش  :. عًخ2ٌنـٕدس حنشخيهش فٙ حنظشرٛش ٔحنظعهٛى،  و(. ادحسس ح1021) .، يصطفٗ ًَشدعًظ

 ٔحنظٕصٚ .

دسؿش حيظل  ُيّذسعٙ حنًشكهش حنًظٕعطش فٙ حنعشح  نهكفخٚخص حنظكُٕنٕؿٛش (. 1025. )سػٛ ، شٓخد أكًذ

ؿخيعش  ،كهٛش حنعهٕو حنظشرٕٚش ،حنًُخْؾ حنعخيش ، قغىسعخنش يخؿغظٛش، فٙ ضٕة يعخٚٛش ادحسس حنـٕدس حنشخيهش

 .، حألسدٌآل حنزٛض

فٙ ضٕة يزخدة  حالرظذحثٛشٔحق  ادحسس حنـٕدس حنشخيهش نًذٚش٘ حنًذحسط (. 1021. )سصٔقٙ، شًٛخة فخسٔ 

حنـخيعش  ،كهٛش حنظشرٛش حألعخعٛش، حنظشرٕٚش ، قغى حإلدحسسسعخنش يخؿغظٛش، دًُٚؾ فٙ يذُٚش رنذحد

 .حنعشح ، حنًغظُصشٚش

حنـٕدس حنشخيهش حنفهغفش ٔيذحخم حنعًم. عًخٌ: دحس حنًُخْؾ نهُشش (. ادحسس 1020صٚذحٌ، عهًخٌ. )

 ٔحنظٕصٚ .

 (. حنـٕدس حنشخيهش. عًخٌ: دحس حنفكش َخششٌٔ ٔيٕصعٌٕ.1025حنصخنق، شخكش، ٔحنصشًٚٙ، خخنذ. )
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ادحسس حنًٕحسد حنزششٚش نذٖ حنقخدس حإلدحسٍٚٛ فٙ ٔصحسس حنظشرٛش فٙ دٔنش (. 1023) .حنشًش٘، سكٛم خهٛ 

كهٛش حنعهٕو ، حإلدحسس حنظشرٕٚش، قغى يخؿغظٛش، سعخنش ٚض ٔعلقظٓخ رظطزٛ  يعخٚٛش حنـٕدس حنشخيهشحنكٕ

 .، حألسدٌؿخيعش آل حنزٛض، حنظشرٕٚش

رُخة رشَخيؾ طذسٚزٙ نًذسعٙ حنهنش حنعشرٛش فٙ  شحث  حنظذسٚظ عهٗ ٔف  (. 1021) .حنعزخد٘، أكًذ كشٚى

 ،كهٛش حنظشرٛش حألعخعٛش ، شحث  طذسٚظ حنهنش حنعشرٛش قغى، يخؿغظٛش، سعخنش يعخٚٛش حنـٕدس حنشخيهش

 حنعشح .، ؿخيعش رخرم

طقٕٚى يُخْؾ حنظشرٛش حنزذَٛش فٙ حنًشكهش حنؼخَٕٚش يٍ ٔؿٓش َظش حنًعهًٍٛ فٙ (. 1022. )حنعظٛزٙ، أكًذ يخَ 

، حنزذَٛش يُخْؾ ٔأعخنٛذ حنظشرٛش ، قغىسعخنش يخؿغظٛش، دٔنش حنكٕٚض فٙ ضٕة يعخٚٛش حنـٕدس حنشخيهش

 حألسدٌ.  ،ؿخيعش آل حنزٛض ،كهٛش حنعهٕو حنظشرٕٚش

. طقٛٛى يغظٕٖ ططزٛ  ادحسس حنـٕدس حنشخيهش فٙ يذٚشٚخص حنظشرٛش ٔحنظعهٛى (1021) .حنعذٔحٌ، رهقٛظ صخنق

 ؿخيعش حنضعٛى حألصْش٘. حنغٕدحٌ. ،كهٛش حنظشرٛش ،ادحسس طشرٕٚش ، قغىيخؿغظٛش، سعخنش رخألسدٌ

أدحة يعهًٙ حالؿظًخعٛخص نهًشكهش حنًظٕعطش فٙ ضٕة يعخٚٛش حنـٕدس  (.1023) .ٛغٗكهًذ، عزذ هللا ع

كهٛش ، حنًُخْؾ حنعخيش ، قغىيخؿغظٛش، سعخنش حنشخيهش ٔعلقظّ رخطـخْٓى َلٕ حنًخدس فٙ دٔنش حنكٕٚض

 .، حألسدٌؿخيعش آل حنزٛض ،حنعهٕو حنظشرٕٚش

 حنظشرٕ٘ حإلششح  ادحسحص فٙ حنشخيهش حنـٕدس ادحسس ططزٛ  يظطهزخص(.1022. )كغٍٛ أكًذ عخصى يلًذ،

-656،     19 ؽ، عْٕخؽ ؿخيعش - حنظشرٛش كهٛش، حنظشرٕٚش حنًـهش، حنغعٕدٚش حنعشرٛش رخنًًهكش

681. 

دسؿش حيظل  ُيذسعٙ حنًشكهش حنؼخَٕٚش نهكفخٚخص حنظذسٚغٛش حنقخثًش عهٗ (. 1025. )حنًشٓذحَٙ، يُٓذ يٕف 

 ،كهٛش حنعهٕو حنظشرٕٚش، حنًُخْؾ حنعخيش، قغى يخؿغظٛش، سعخنش فٙ حنعشح  يعخٚٛش ادحسس حنـٕدس حنشخيهش

 . ، حألسدٌؿخيعش آل حنزٛض
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 يسخخهص

دس ادحسس يزددخدة ططزٛدد  يظطهزددخصحنذسحعددش اندٗد حنظعددش  عهدٗد  ْددذفض  حنًددذحسط قخثددذحص نددذٖ حنشددخيهش حنـدٕد

يظطهزدخص  حعدظزخَشٔ ،حنزخكؼش إلؿشحة حنذسحعش: حنًُٓؾ حنٕصدفٙ حنًغدلٙ عظخذيضحنشط، ٔح رًذُٚش حنلكٕيٛش

:   طكَٕض ،يهش نذٖ قخثذحص حنًذحسط حنلكٕيٛش رًذُٚش حنشطططزٛ  يزخدة ادحسس حنـٕدس حنشخ عُٛدش حنذسحعدش يٍد

 ططزٛد  يظطهزدخصأٌ أْدى : انٗدحنُظدخثؾ  طٕصدهض( قخثذس يٍ قخثدذحص حنًدذحسط حنلكٕيٛدش رًذُٚدش حندشط، 89ٔ)

دس ادحسس يزددخدة ق  حنددشط رًذُٚددش حنلكٕيٛددش حنًددذحسط فدٙد حنشددخيهش حنـدٕد فش حنًذسعددش َظددخو حطصددخالص ٚغدًد )طدٕد

ٍ أدحثٓددخ، ٔططزدد  رظٕح صددم ؿًٛدد  حألعضددخة فدٙد حنًذسعددش، ٔطشددكم حنًذسعددش فددش  عًددم يظخصصددش نظلغدٛد

دس حنشددخيهش(، ٔأْددى  دس ادحسس يزددخدة ططزٛدد  يعٕقددخصحنًذسعددش آنٛددخص يُخعددزش نظطزٛدد  يزددخدة ادحسس حنـدٕد  حنـدٕد

دسح ادحسس َظددخو نظُفٛددز حنًذسعددش قخثددذ يٓددخسحص ضددع ) حنددشط رًذُٚددش حنلكٕيٛددش حنًددذحسط فدٙد حنشددخيهش  نـدٕد

حثق يشَٔدش َقدص ، عذو حقظُخ  حنًعهًٍٛ فٙ َشش ػقخفش حنـٕدس حنشخيهش حنقخثًش رخنًذسعش، حنشخيهش  قزدم يٍد حنهٕد

 ادحسس حنـٕدس حنشخيهش فٙد حنًدذحسط حنلكٕيٛدش رًذُٚدش حندشط يزخدةنظطزٛ   نًقظشكخص(، ٔأْى ححنًذسعش ادحسس

 عًهٛدخص فٙد فعدخل ردذٔس حألعضدخة ُٚغدخْى، خةحألعض رٍٛ حإلَغخَٛش حنعلقخص طعضٚض عهٗ حنًذسعش طلش )

حسد حأليؼددم حالعددظخذحو عهدٗد حألعضددخة ٚلددش ، حإلعددظشحطٛـٙ حنظخطدٛد  ًُظخكددش نهًدٕد ة فدٙد حن  حنخطددش ضدٕد

 (.حإلعظشحطٛـٛش

Abstract 

The present study aimed to Identify the requirements of applying the 

principles of comprehensive quality management to the leaders of public 

schools in City of Ras. The researcher was used to conduct the study: The 

descriptive survey methodology, and requirements detect for applying the 

principles of comprehensive quality management to the leaders of 

government schools in City of Ras, The sample of the study consisted of: 

(98) female leaders of the female leaders of government schools in the City 

of Ras. The reached of results, which are: The most important requirements 

for the application of the principles of comprehensive quality management 

in the government schools in City of Ras (the school provides a 

communication system that allows all members to communicate in the 

school, the school is formed by specialized teams to improve its 

performance, and the school implements appropriate mechanisms to apply 

Principles of comprehensive quality management), The main obstacles to 

the application of the principles of comprehensive quality management in 

public schools in City of Ras (weak skills of the school leader to implement 

the comprehensive quality management system, lack of conviction of 



 

 م9102لسنة  العشرونالعدد                              مجلة البحث العلمى فى التربية

 

 

 

 

166 

teachers in spreading the culture of comprehensive quality of the school, 

lack of flexibility of regulations by the school administration), The most 

important proposals for implement of the principles of comprehensive 

quality management in public schools in City of Ras (the school is keen to 

strengthen the human relations among the members, the members 

contribute actively in the strategic planning processes, members are keen to 

make optimum use of the resources available in the light of the strategic 

plan). 

 
 


