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 ضمتامقمٞم٦ماإل ٚمقمٕماًم يمٚمٞم٦م

 قماماإل ىمسؿ

 رسمٞم٦مٕماًم سم٤مًمٚمٖم٦م راؾم٦ماًمدّ  ُمستخٚمص

 ."ُمٞمداٟمٞم٦م دراؾم٦م" سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦مذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم دور :راؾم٦ماًمدّ  قمٜمقان

 .ٓمقيٕماًم ؾمقيٚمؿ سمـ ومٝمد :اًمٓم٤مًم٥مإقمداد 

 .٤مقمراًمِّم  إسمراهٞمؿ سمـ محـاًمرّ  قمبد .دأ إذاف 

 ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦مذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم دور ُم٤م اًمت٤مزم: ئٞمساًمرّ  اًمتس٤مؤلذِم  راؾم٦ماًمدّ  ُمِمٙمٚم٦م شمتٚمخص :راؾم٦ماًمدّ  ُمِمٙمٚم٦م

 ؟سمٚمقُم٤مداًمدّ 

 اعمسؽمدة آؾمتب٤مٟم٤مت قمدد سمٚمغ وىمد سم٤مًمري٤مض، ٕمقدي٦ماًمّس  اخل٤مرضمٞم٦م وزارة ُمٜمسقيبقَمغَم  راؾم٦ماًمدّ  شمٓمبٞمؼ شمؿ راؾم٦م:اًمدّ  جمتٛمع

 .هـ3419 راداًمدّ  ٤ممٕماًم ُمـ راؾم٦ماًمدّ  إضمراء ومؽمة أصمٜم٤مء اؾمتب٤مٟم٦م (178) ًمٚمتحٚمٞمؾ ٤محل٦ماًمّّم 

وهق ُمٜمٝم٩م ي٘مقم سمدراؾم٦م اًمٔم٤مهرة يمام هل، ويّمٗمٝم٤م  "اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم"اؾمتخدُم٧م اًمّدراؾم٦م  ُمٜمٝم٩م اًمّدراؾم٦م وأداهت٤م:

 سمِمٙمؾ ُمٗمّمؾ ودىمٞمؼ، واًمتٕمبػم قمٜمٝم٤م يمٞمٗمٞم٤ًم ويمٛمٞم٤ًم. اؾمتخدم اًمب٤مطم٨م آؾمتب٤مٟم٦م يم٠مداة جلٛمع اًمبٞم٤مٟم٤مت. 

 أهؿ اًمٜمّت٤مئ٩م:

%(، ذِم 81.8ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد سمٜمسب٦م )اًمٕم٤مُم٦م ذِم شمٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕماىم٤مت اًمأومراد اًمّدراؾم٦م ُمقاوم٘مقن قَمغَم اًمّدور اًمَّذي شم٘مقم سمِِف 

تِل يٛمٙمـ أن شمستخدُمٝم٤م  ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد سمٜمسب٦م اًمٞم٦م ٕم٤مُم٦م ًمتٕمزيز وم٤مقمٚماًمٕماىم٤مت اًمطملم أهنؿ ُمقاوم٘مقن قَمغَم إؾم٤مًمٞم٥م اًمَّ

سمٚمقُم٤مد سمٜمسب٦م ٕمٛمؾ اًمدّ اًم ٕم٤مُم٦م ذِم اًمٕماىم٤مت اًم%( ويمذًمؽ ُمقاوم٘مقن قَمغَم وضمقد ُمٕمقىم٤مت حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م قمٛمؾ 84)

%( قمغم اًمقؾم٤مئؾ اعمستخدُم٦م ًمٚمتٖمٚم٥م قمغم اعمٕمقىم٤مت اًمتل حتد 84.1%(، يمام واشمْمح أيْم٤ًم أهنؿ ُمقاوم٘مقن سمِمدة سمٜمسب٦م )80.8)

ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م قمٛمؾ اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمٕمٛمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد. ويتْمح ُمـ اًمدراؾم٦م قمدم وضمقد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد 

ٛمع اًمدراؾم٦م طمقل حم٤مور اًمدراؾم٦م سم٤مظمتاف اعمستقى اًمتٕمٚمٞمٛمل، وؾمٜمقات اخلؼمة. ووضمدت ( وم٠مىمؾ ذم أومراد جمت0.00ُمستقى )

ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م ذم ادم٤مه٤مت أومراد اًمدراؾم٦م، طمقل حمقر ُمٝم٤مم اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم شمٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد 

( 0.00) ٕمزيز اًمٕمٛمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد قمٜمد ُمستقىسم٤مظمتاف ختّمص اًمٕمٛمؾ واعمٕمقىم٤مت اًمتل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم شم

 وم٠مىمؾ، ويم٤مٟم٧م اًمٗمروق ًمّم٤مًمح أومراد جمتٛمع اًمدراؾم٦م اًمذيـ ختّمّمٝمؿ اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م.

 اًمتقصٞم٤مت:

 اعم٘مروء اإلقمام سملم اًمّرسمط سمٛمٝم٤مم آوٓماع يٛمٙمٜمٝمؿ ٕم٤مُم٦م،اًم ٕماىم٤متاًم ذِم  وُمتخّمّملم ُم١مهٚملم أيمٗم٤مء أومراد شمٕمٞملم 

 .اًمّدسمٚمقُم٤مد واًمٕمٛمؾ واإلقمام اجلديد واعمرئل واعمسٛمقع

 اعمٝم٤مم ًمتداظمؾ ُمٜمًٕم٤م سمدىم٦م ٕم٤مُم٦ماًم ٕماىم٤متاًم ذِم  ٕم٤مُمٚملماًم اظمتّم٤مص٤مت شمقوٞمح. 

 وظمؼماهتؿ ُمقفمٗمٞمٝم٤م ىمدرات يٜم٤مؾم٥م ُمت٘مدم إداري ُمستقى ٕم٤مُم٦ماًم ٕماىم٤متاًم ُمٜمح. 

 اًمّدسمٚمقُم٤مد ًمٚمٕمٛمؾ ُمٜم٤مؾمب٦م ُمتٓمقرة قمٚمٛمٞم٦م أؾمس قَمغَم  ٕم٤مُم٦ماًم سم٤مًمٕماىم٤مت ٕم٤مُمٚملماًم اظمتٞم٤مر. 
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College of Social Studies 

Department of Media 

Abstract 

Title: The role of public relations in the effectiveness of diplomatic work "Field study" 

Student: Fahad bin Suwailm Al-atawi 

Advisor: Prof. Dr. Abdul Rahman bin Ibrahim Al-shaer 

Study Problem: The problem of study is summarized in the following main question: What 

is the role of public relations in the effectiveness of diplomatic work? 

Study Population: The study was applied to the employees of the Ministry of Foreign Affairs 

in Riyadh. The number of valid questionnaires for analysis was numbered (278) during the 

study period during the academic year 1439 AH. 

Study approach & tools: The study used the analytical descriptive approach, which 

examines the reality or phenomenon as it is and is concerned as a precise description and 

expressed in qualitative or quantitative terms. The questionnaire was used as a data collection 

tool. 

Main results: 

Members of the study agree with the role of public relations in enhancing the effectiveness of 

diplomatic work by (83.8%), while they agree with the methods that public relations can use 

to enhance the effectiveness of diplomatic work by (84%) while they agree that there are 

obstacles (80.8%). It was found that they strongly agree on the means to overcome obstacles 

that limit the effectiveness of the work of public relations in the diplomatic work by (84.2%). 

It was found that there were no statistically significant differences at the level of (0.05) and 

less in the attitudes of members of the study community around the axes of educational level. 

The differences between the educational level and the years of experience were found to be 

statistically significant at the level of (0.05) and lower in the attitudes of members of the study 

community on the axis of public relations tasks in enhancing the effectiveness of diplomatic 

work. The obstacles that limit the effectiveness of public relations in turn enhance the 

diplomatic work according to different work specialization for the members of the study 

community who are assigned to public relations. 

Recommendations: 

- Appointing qualified and specialized public relations personnel who can link tasks 

readable audio and visual media in addition to new media and diplomatic work. 

- Clarify the terms of reference for workers in the public relations precisely in order to 

prevent overlapping tasks.  

- Public relations provides an advanced management level that suits the capabilities and 

expertise of its staff. 

- Need for Selecting public relations employees on the basis of scientific and advanced 

suitable for diplomatic work. 
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  اًمٗم٘مٞمد روحإمَِم  ٝمداجلَهَذا  أهدي واًمت٘مدير ٥ماحل سمٙمؾ

 ؾمٕمقد آل ٕمزيزقمبد اًم سمـ ومٞمّمؾ سمـ ؾمٕمقد إُمػم اعمٚمٙمل ٛمقاًمّس  ص٤مطم٥م ؾمٞمدي

 اهلل رمحف اخل٤مرضمٞم٦م وزير
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 وتكدير شكر
 

احلٛمد هلل، واًمّماة قمغم رؾمقل اهلل، ٟمبل اهلدى، وقمغم آًمف، وصحبف، وُمـ شمبع هديف إمم يقم اًمديـ، وسمٕمد، 

 إزمَّ ُمـ ٟمٕمؿ ٓ شمٕمد وٓ حتَم.وم٢من احلٛمد واًمِمٙمر هلل شمٕم٤ممم، ٟمِمٙمره وٟمحٛمده قمغم إطمس٤مٟمف وشمقومٞم٘مف زم، وقمغم ُم٤م أؾمداه 

د سمـ ؾمٚمامن سمـ قمبد  /أسمدأ سمتقضمٞمف ؿمٙمري، وشم٘مديري إمم ؾمٞمدي ص٤مطم٥م اًمّسٛمق اعمٚمٙمل إُمػم ٕمزيز اًمحُمَٛمَّ

 ٕمٝمد، ٟم٤مئ٥م رئٞمس جمٚمس اًمقزراء، ووزير اًمّدوم٤مع واًمٓمػمان.اًموزم 

 وزير ٟم٤ميػ سمـ ؾمٕمقد سمـ زيزٕماًم قمبد إُمػم/ اعمٚمٙمل ٛمقاًمّس  ص٤مطم٥م ؾمٞمديإمَِم  واًمت٘مدير سم٤مًمِمٙمر شم٘مدمأ يمام

 .إُمٜمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم رسمٞم٦مٕماًم ٟم٤ميػ جل٤مُمٕم٦م إقمغم اعمجٚمس رئٞمس اظمٚمٞم٦ماًمدّ 

 .بػماجلَأمْحَد  سمـ قم٤مدل :إؾمت٤مذ اخل٤مرضمٞم٦م وزير عمٕم٤مزمواًمت٘مدير  سم٤مًمِمٙمر أشم٘مدم يمام

 ـمراد سمـ يقؾمػ :يمتقراًمدّ  وًمسٕم٤مدة اخل٤مرضمٞم٦م، ًمٚمِم١مون وًم٦ماًمدّ  وزير ُمدين قمبٞمد سمـ ٟمزار :يمتقراًمدّ  وًمسٕم٤مدة 

 بٝم٤مناًمّس  قمكم ؾمبٝم٤من سمـ صم٤مُمر :إؾمت٤مذ وًمسٕم٤مدة اعمتخّمّم٦م، وًمٞم٦ماًمدّ  ًمٚمِم١مون اًمقزارة ويمٞمؾ ٕمدوناًمّس  يقؾمػ سمـ

 ًمِم١مون اخل٤مرضمٞم٦م وزارة ويمٞمؾ اًم٘ملم ٙمريؿقمبد اًم سمـ قمزام :ٗمػماًمّس  وًمسٕم٤مدة ريب،ٕماًم اخلٚمٞم٩م ًمِم١مون وًم٦ماًمدّ  وزير

 اعمتٕمددة، وًمٞم٦ماًمدّ  ًمٚمِم١مون اخل٤مرضمٞم٦م وزارة ويمٞمؾ داًمرّ  إسمراهٞمؿ سمـ رمحـقمبد اًم :يمتقراًمدّ  ًمسٕم٤مدةو اعمراؾمؿ،

 وًمسٕم٤مدة وآىمتّم٤مدي٦م، ٞم٤مؾمٞم٦ماًمّس  ًمٚمِم١مون اخل٤مرضمٞم٦م وزارة ويمٞمؾ ُمرداد هاج سمـا قم٤مدل :يمتقراًمدّ  ٗمػماًمّس  وًمسٕم٤مدة

َأمْحَد  سمـ أؾم٤مُم٦م :ٗمػماًمّس  وًمسٕم٤مدة وآىمتّم٤مدي٦م، ٞم٤مؾمٞم٦ماًمّس  ًمٚمِم١مون اخل٤مرضمٞم٦م وزارة ويمٞمؾ ٟم٤مئ٥م قم٘مٞمؾ مج٤مل :ٗمػماًمّس 

 وًم٦ماًمدّ  وزير ىمٓم٤من ٕمزيزقمبد اًم سمـَأمْحَد  :ؾمت٤مذإ وًمسٕم٤مدة ٤مُم٦م،ٕماًم سمٚمقُم٤مؾمٞم٦ماًمدّ  ًمِم١مون اخل٤مرضمٞم٦م وزارة ويمٞمؾ ٟم٘مكم

 اًمٗمٞمّمؾ ؾمٕمقد إُمػم ُمٕمٝمد قم٤مم ُمدير اُم٦ماًمّس  محد سمـ قمبد اهلل :يمتقراًمدّ  وًمسٕم٤مدة، اإلومري٘مٞم٦م ولاًمدّ  ًمِم١مون

 .سمٚمقُم٤مؾمٞم٦ماًمدّ  ًمٚمدراؾم٤مت

  يمتقر/اًمدّ  ُمٕم٤مزم رأؾمٝمؿ وقمغم إُمٜمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم رسمٞم٦مٕماًم ٟم٤ميػ ضم٤مُمٕم٦م عمٜمسقيب واًمت٘مدير ٙمراًمِّم  وظم٤مًمص

 .٤مُمٕم٦ماجل رئٞمس ٜمٞم٤منباًم قمبد اهلل سمـ جٞمدقمبد اعم

 اًمَّذي ؾم٤مًم٦مقَمغَم َهِذِه اًمرّ  ٚمٛملٕماًم اعمنمف ٤مقمراًمِّم  إسمراهٞمؿ سمـ محـاًمرّ  قمبد  د.أ يمتقراًمدّ  ؾمت٤مذإ ؾمٕم٤مدة مموإ

 وهلل ٛمؾٕماًمَهَذا  إٟمج٤مز شمؿ أنإمَِم  ٚمٛمٞم٦مٕماًم رؾم٤مًمتلقَمغَم  اعمنمف سمٙمقٟمف ومخقر ٟمٜملإ طمٞم٨م ،واإلرؿم٤مد اًمتقضمٞمف زم ىمدم

 .ٛمداحل

 سم٤مًمِمٙمر أشم٘مدم يمام ،قمٚمٛمٝمؿ ُمـ وهنٚمٜم٤م ،أيدهيؿقَمغَم  شمٕمٚمٛمٜم٤م ـاًمَّذي سم٤مًم٘مسؿ اًمتدريس هٞمئ٦م وأقمْم٤مء مموإ

 ديدة،اًمّس  سمآرائٝمام وإصمرائٝم٤مقَمَٚمْٞمَٝم٤م  واحلٙمؿ راؾم٦مَهِذِه اًمدّ  ُمٜم٤مىمِم٦م سم٘مبقل ًمتٗمْمٚمٝمام اعمٜم٤مىمِم٦م جلٜم٦م ًمٕمْمقي وآُمتٜم٤من

 .جمٞم٥م ؾمٛمٞمع إٟمف ،وأظمرة ٟمٞم٤ماًمدّ  ظمػمومِٞمِف  عم٤م ٛمٞمعاجل اهلل ووومؼ

 الباحح
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 اعمحتقي٤مت ىم٤مئٛم٦م 

 ٗمح٦ماًمّّم  رىمؿ اعمقوقع

 أ   رسمٞم٦ماًمٕم سم٤مًمٚمٖم٦م راؾم٦ماًمدّ  ُمستخٚمص

 ب   اإلٟمجٚمٞمزي٦م سم٤مًمٚمٖم٦م راؾم٦ماًمدّ  ُمستخٚمص

 ج اإلهداء

 د وشم٘مدير ؿمٙمر

 هـ اعمحتقي٤مت ىم٤مئٛم٦م

 ح داولاجل ىم٤مئٛم٦م

 ي اعماطمؼىم٤مئٛم٦م 

 30-3 وأسمٕم٤مده٤م راؾم٦ماًمدّ  ُمِمٙمٚم٦م إول: اًمٗمّمؾ

 1 ُم٘مـدُمـ٦م اًمّدراؾم٦م

 1 ُمِمٙمٚم٦م اًمّدراؾم٦م 

 0 شمس٤مؤٓت اًمّدراؾم٦م

 0 راؾم٦ماًمدّ  أهداف

 6 راؾمــ٦ماًمدّ  أمهٞم٦م

 7 راؾمـــ٦ماًمدّ  طمدود

 8 ُمٗم٤مهٞمؿ وُمّمٓمٚمح٤مت اًمّدراؾم٦م

 60-33 ًمٚمدراؾم٦م ٔمري٦ماًمٜمّ  اخلٚمٗمٞم٦م ٤مين:اًمثّ  اًمٗمّمؾ

 31 اًمٕم٤مُم٦م اًمٕماىم٤مت ًمدور اعمٗمنة اعمداظمؾ: إول اعمحقر

 38 ٕم٤مُم٦ماًم ٕماىم٤متاًم اعمحقر اًمث٤مين:

 38 ٕم٤مُم٦ماًم ٕماىم٤متاًم ُمٗمٝمقم

 11 ٕم٤مُم٦ماًم ٕماىم٤متاًم أمهٞم٦م

 هـ



 
 

 و
 

 ٗمح٦ماًمّّم  رىمؿ اعمقوقع

 17 ٕم٤مُم٦ماًم ٕماىم٤متاًم أهداف

 19 ٕم٤مُم٦ماًم ٕماىم٤متاًم ُمب٤مدئ

 10 ٕم٤مُم٦ماًم ٕماىم٤متاًم وفم٤مئػ

 11 ٕم٤مُم٦ماًم ٕماىم٤متاًم ٟمج٤مح قمقاُمؾ

 14 اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٕماىم٤مت آضمتامقمل اًمّدور

 17 اًمّدسمٚمقُم٤مد ٕمٛمؾاًماعمحقر اًمث٤مًم٨م: 

 17 اًمّدسمٚمقُم٤مد ٕمٛمؾاًم ُمٗمٝمقم

 19 اًمّدسمٚمقُم٤مد ٕمٛمؾاًم وفم٤مئػ

 40 اًمّدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م أٟمقاع

 41 اًمّدسمٚمقُم٤مد ٕمٛمؾاًم ذِم  ٕم٤مُم٦ماًم ٕماىم٤متاًم دور

 49 اًمراسمع: اًمدراؾم٤مت اًمس٤مسم٘م٦م اعمحقر

 09 اًمّس٤مسم٘م٦م اًمّدراؾم٤مت قَمغَم  اًمتٕم٘مٞم٥م

 76-63 ًمٚمدراؾم٦م اعمٜمٝمجٞم٦م اإلضمراءات :٤مًم٨ماًمثّ  اًمٗمّمؾ

 61 ُمٜمٝم٩م اًمّدراؾم٦م

 61 راؾم٦ماًمدّ جمتٛمع 

 61 راؾم٦ماًمدّ  قمٞمٜم٦م

 61 أداة اًمّدراؾم٦م 

 71 اًمدراؾم٦م أداة شمٓمبٞمؼ إضمراءات

 71 اًمدراؾم٦م سمٞم٤مٟم٤مت مجع ـمري٘م٦م

 74 ؾم٤مًمٞم٥م اإلطمّم٤مئٞم٦مإ

 318-77 ٟمت٤مئجٝم٤م وُمٜم٤مىمِم٦م راؾم٦ماًمدّ  سمٞم٤مٟم٤مت وحتٚمٞمؾ قمرض اسمع:اًمرّ  اًمٗمّمؾ



 
 

 ز
 

 ٗمح٦ماًمّّم  رىمؿ اعمقوقع

 78 اًمٜمّت٤مئ٩م اعمتٕمٚم٘م٦م سمقصػ أومراد جمتٛمع اًمّدراؾم٦م

 83 ت٤مئ٩م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مؾمئٚم٦م اًمّدراؾم٦م اًمٜمّ 

 314-319 ُمٜم٤مىمِم٦م اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت اخل٤مُمس: اًمٗمّمؾ

 310 ٟمت٤مئ٩م اًمّدراؾم٦م

 316 اًمّدراؾم٦م شمقصٞم٤مت

 316 ُم٘مؽمطم٤مت اًمّدراؾم٦م

 347-318 اعمراضمعو اعمّم٤مدر ىم٤مئٛم٦م

 اعماطمؼ

 



 
 

 ح
 

 داولاجل ومٝمرس

 ٗمح٦ماًمّّم   اعمقوقع دولاجل رىمؿ

 (3) 
 شمٕمزيز ذِم  ٕم٤مُم٦ماًم ٕماىم٤متاًم ُمٝم٤مم عمحقر اًمّدراؾم٦م أداة صمب٤مت ًم٘مٞم٤مس يمروٟمب٤مخ أًمٗم٤م ُمٕم٤مُمؾ

 اًمّدسمٚمقُم٤مد ٕمٛمؾاًم وم٤مقمٚمٞم٦م
61 

 (1) 
 ذِم  ٕم٤مُمـ٦ماًم ٕماىمـ٤متاًم ُمٝم٤مم) حمقر ًمٗم٘مرات اًمّّمدق وُمٕم٤مُمات اًمّسٞمٙمقُمؽمي اًمتحٚمٞمؾ

 00=ن( اًمّدسمٚمقُم٤مد ٕمٛمؾاًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيز
66 

 (1) 
تِـل إؾمـ٤مًمٞم٥م عمحـقر اًمّدراؾمـ٦م أداة صمبـ٤مت ًم٘مٞم٤مس يمروٟمب٤مخ أًمٗم٤م ُمٕم٤مُمؾ  أن يٛمٙمــ اًمَّ

 اًمّدسمٚمقُم٤مد ٕمٛمؾاًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٕم٤مُم٦ماًم ٕماىم٤متاًم شمستخدُمٝم٤م
67 

 (4) 
تِـل إؾم٤مًمٞم٥م) حمقر ًمٗم٘مرات اًمّّمدق وُمٕم٤مُمات اًمّسٞمٙمقُمؽمي اًمتحٚمٞمؾ  أن يٛمٙمــ اًمَّ

 00=ن( اًمّدسمٚمقُم٤مد ٕمٛمؾاًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٕم٤مُم٦ماًم ٕماىم٤متاًم شمستخدُمٝم٤م
68 

 (0) 
تِل اعمٕمقىم٤مت عمحقر اًمّدراؾم٦م أداة صمب٤مت ًم٘مٞم٤مس يمروٟمب٤مخ أًمٗم٤م ُمٕم٤مُمؾ  وم٤مقمٚمٞمـ٦م ُمــ حتد اًمَّ

 اًمّدسمٚمقُم٤مد ٕمٛمؾاًم شمٕمزيز ذِم  ٕم٤مُم٦ماًم ٕماىم٤متاًم
69 

 (6) 
تِـل اعمٕمقىمـ٤مت) حمـقر ًمٗم٘مرات اًمّّمدق وُمٕم٤مُمات اًمّسٞمٙمقُمؽمي اًمتحٚمٞمؾ  ُمــ حتـد اًمَّ

 00=ن( اًمّدسمٚمقُم٤مد ٕمٛمؾاًم شمٕمزيز ذِم  ٕم٤مُم٦ماًم ٕماىم٤متاًم وم٤مقمٚمٞم٦م
70 

 (7) 
 اعمٕمقىمـ٤مت قَمـغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾ عمحقر اًمّدراؾم٦م أداة صمب٤مت ًم٘مٞم٤مس يمروٟمب٤مخ أًمٗم٤م ُمٕم٤مُمؾ

تِل  اًمّدسمٚمقُم٤مد اًمٕمٛمؾ ذم ٕم٤مُم٦ماًم ٕماىم٤متاًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتد اًمَّ
73 

 (8) 
 قَمـغَم  اًمتٖمٚمـ٥م وؾمـ٤مئؾ) حمـقر ًمٗم٘مـرات اًمّّمـدق وُمٕمـ٤مُمات اًمّسـٞمٙمقُمؽمي اًمتحٚمٞمؾ

تِل اعمٕمقىم٤مت  00=ن( اًمّدسمٚمقُم٤مد اًمٕمٛمؾ ذم ٕم٤مُم٦ماًم ٕماىم٤متاًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتد اًمَّ
71 

 78 اًمتٕمٚمٞمٛمل اعمستقى عمتٖمػم وومً٘م٤م اًمّدراؾم٦م قمٞمٜم٦م أومراد شمقزيع (9) 

 79 اخلؼمة ؾمٜمقات قمدد عمتٖمػم وومً٘م٤م اًمّدراؾم٦م قمٞمٜم٦م أومراد شمقزيع (30) 

 80 ٕمٛمؾاًم ختّمص عمتٖمػم وومً٘م٤م اًمّدراؾم٦م قمٞمٜم٦م أومراد شمقزيع (33) 

 (31) 

 شمٕمزيز ذِم  ٕم٤مُم٦ماًم ٕماىم٤متاًم سمٛمٝم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م ٕمب٤مراتاًم قَمغَم  اًمّدراؾم٦م قمٞمٜم٦م أومراد اؾمتج٤مسم٤مت

 اٟمحـراف وأىمؾ طمس٤ميب، ُمتقؾمط أقمغم طمس٥م شمٜم٤مزًمًٞم٤م ُمرشمب٦م اًمّدسمٚمقُم٤مد، ٕمٛمؾاًم وم٤مقمٚمٞم٦م

 س٤ميباحل اعمتقؾمط شمس٤موي طم٤مًم٦م ذِم  ُمٕمٞم٤مري

83 

 (31) 
تِـل إؾمـ٤مًمٞم٥م اعمتٕمٚم٘مـ٦م ٕمبـ٤مراتاًم قَمـغَم  اًمّدراؾمـ٦م قمٞمٜم٦م أومراد اؾمتج٤مسم٤مت  أن يٛمٙمــ اًمَّ

 طمسـ٥م شمٜم٤مزًمًٞمـ٤م ُمرشمب٦م اًمّدسمٚمقُم٤مد، ٕمٛمؾاًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٕم٤مُم٦ماًم ٕماىم٤متاًم شمستخدُمٝم٤م
89 



 
 

 ط
 

 ٗمح٦ماًمّّم   اعمقوقع دولاجل رىمؿ

 س٤ميباحل اعمتقؾمط شمس٤موي طم٤مًم٦م ذِم  ُمٕمٞم٤مري اٟمحراف وأىمؾ طمس٤ميب، ُمتقؾمط أقمغم

 (34) 

تِل سم٤معمٕمقىم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م ٕمب٤مراتاًم قَمغَم  اًمّدراؾم٦م قمٞمٜم٦م أومراد اؾمتج٤مسم٤مت  وم٤مقمٚمٞمـ٦م ُمــ حتد اًمَّ

 ُمتقؾمـط أقمـغم طمسـ٥م شمٜم٤مزًمًٞمـ٤م ُمرشمبـ٦م اًمّدسمٚمقُم٤مد، ٕمٛمؾاًم شمٕمزيز ذِم  ٕم٤مُم٦ماًم ٕماىم٤متاًم

 س٤ميباحل اعمتقؾمط شمس٤موي طم٤مًم٦م ذِم  ُمٕمٞم٤مري اٟمحراف وأىمؾ طمس٤ميب،

97 

 (30) 

 حتد اًمَّتِل اعمٕمقىم٤مت قَمغَم  اًمتٖمٚم٥م سمقؾم٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م ٕمب٤مراتاًم قَمغَم  اًمّدراؾم٦م قمٞمٜم٦م أومراد اؾمتج٤مسم٤مت

 طمس٤ميب، ُمتقؾمط أقمغم طمس٥م شمٜم٤مزًمٞم٤ًم ُمرشمب٦م اًمّدسمٚمقُم٤مد، اًمٕمٛمؾ ذم ٕم٤مُم٦ماًم ٕماىم٤متاًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ

 س٤ميباحل اعمتقؾمط شمس٤موي طم٤مًم٦م ذِم  ُمٕمٞم٤مري اٟمحراف وأىمؾ

304 

 331 اًمتٕمٚمٞمٛمل اعمستقى عمتٖمػم سم٤مًمٜمسب٦م( ؾمٛمػمٟمقف – يمقعمقهمقروف) آقمتامدي٦م اظمتب٤مر (36) 

 (37) 
 اعمسـتقى عمتٖمـػم سم٤مًمٜمسـب٦م اًمّدراؾمـ٦م جمٛمققمـ٤مت دمـ٤مٟمس ُمـدى ًمتقوـٞمح ًمٞمٗملم اظمتب٤مر

 اًمتٕمٚمٞمٛمل
334 

(38) 
 ُمتقؾمـٓم٤مت سمـلم ًمٚمٗمـروق (kruskall -Wallis) واًمـٞمس يمروؾمٙم٤مل اظمتب٤مر ٟمت٤مئ٩م

 اًمتٕمٚمٞمٛمل اعمستقى سم٤مظمتاف اًمّدراؾم٦م جمتٛمع أومراد إضم٤مسم٤مت
330 

 337 اخلؼمة ؾمٜمقات قمدد عمتٖمػم سم٤مًمٜمسب٦م( ؾمٛمػمٟمقف – يمقعمقهمقروف) آقمتامدي٦م اظمتب٤مر (39) 

 (10) 
 ؾمـٜمقات قمـدد عمتٖمـػم سم٤مًمٜمسـب٦م اًمّدراؾم٦م جمٛمققم٤مت دم٤مٟمس ُمدى ًمتقوٞمح ًمٞمٗملم اظمتب٤مر

 اخلؼمة
339 

 (13) 
 ُمتقؾمـٓم٤مت سمـلم ًمٚمٗمـروق (kruskall -Wallis) واًمـٞمس يمروؾمٙم٤مل اظمتب٤مر ٟمت٤مئ٩م

 اخلؼمة ؾمٜمقات قمدد سم٤مظمتاف اًمّدراؾم٦م جمتٛمع أومراد إضم٤مسم٤مت
310 

 311 ٕمٛمؾاًم ختّمص عمتٖمػم سم٤مًمٜمسب٦م( ؾمٛمػمٟمقف – يمقعمقهمقروف) آقمتامدي٦م اظمتب٤مر (11) 

 314 ٕمٛمؾاًم ختّمص عمتٖمػم سم٤مًمٜمسب٦م اًمّدراؾم٦م جمٛمققم٤مت دم٤مٟمس ُمدى ًمتقوٞمح ًمٞمٗملم اظمتب٤مر (11) 

 (14) 
 ُمتقؾمـٓم٤مت سمـلم ًمٚمٗمـروق( kruskall -Wallis) واًمـٞمس يمروؾمٙم٤مل اظمتب٤مر ٟمت٤مئ٩م

 ٕمٛمؾاًم ختّمص سم٤مظمتاف اًمّدراؾم٦م جمتٛمع أومراد إضم٤مسم٤مت
310 
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 اعماطمؼ ومٝمرس

 اعمقوقع اعمٚمحؼ رىمؿ

 ىم٤مئٛم٦م سم٠مؾمامء اعمحٙمٛملم ووفم٤مئٗمٝمؿ  (3)

 اًمٜمٝم٤مئٞم٦مآؾمتب٤مٟم٦م ذم صقرهت٤م   (1)
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 األوُه الفصُن

 ِاوأبعاُد راسةالّد وشكمُة

 

 راسـةالّد وكـــدوة 

 راسـةالّد وشـــكمة 

 راســـةالّد تشاؤالت 

 راســةالّد أِــداف 

 راســـةالّد أِىيــة 

 راســةالّد حـــدود 

 راسةالّد ووصطمحات وفاِيي 
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 األوه الفصن

 أبعادِاو راسةالّد وشكمة

 :راسةالّد وكدوة

 سمِمٙمؾ اعم١مؾمس٤متذِم  اإلداري اهلٞمٙمؾ أريم٤من ُمـ٤م ُُمِٝماما ريمٜمً  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم متثؾ

 ٤مُم٦مٕماًم اإلدارة دقمؿ قم٤مشم٘مٝم٤مقَمغَم  ي٘مع إذ :ظم٤مص سمِمٙمؾ ٙمقُمٞم٦ماحل واعم١مؾمس٤مت ،قم٤مم

تِل  إهداف ًمتح٘مٞمؼ ؾمٕمٞمٝم٤مذِم  بؾاًمّس  سمٙمؾ وإؾمٜم٤مده٤م َذًمَِؽ و :أضمٚمٝم٤م ُمـ اعم١مؾمس٦م أٟمِمئ٧ماًمَّ

تِل  اعمٕمقىم٤مت وُمٕم٤مجل٦م إداء ىمّمقر ُمٕم٤مجل٦م قمؼم  اظمكماًمدّ  يـٕمٞمدقَمغَم اًمّّم  شمقاضمٝمٝم٤ماًمَّ

 ٛمٝمقر.اجل ىمبؾ ُمـ ومِٞمَٝم٤م ٤مُمٚملمٕماًم أقملمذِم  ًمٚمٛمٜمٔمٛم٦م هٜمٞم٦ماًمذّ  قرةاًمّّم  وحتسلم واخل٤مرضمل،

 آشمّم٤مل ُمـ ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمـ اعمتقىمٕم٦م واًمقفم٤مئػ اًمقاضمب٤مت سمٙم٤مُمؾ اًم٘مٞم٤مم قمؼمَذًمَِؽ يم

 ٟمٗمسٝم٤م. ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًمومِٞمَٝم٤م  سمام اعم١مؾمس٦م إدارات عمختٚمػ واًمت٘مٞمٞمؿ واًمبح٨م

تِل  اإلدارة ومروعأطمد  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم يمام شُمٕمد ًٓ  ٓىم٧ماًمَّ  اًم٘مرنذِم  اُمٓمردً  ىمبق

 سم٤مًمرأي آهتامم شمزايدإمَِم  راضمعَهَذا و إظمػمة: ٤مقم٤مُمً  إرسمٕملم ظمالظُمُّمقًص٤م  نميـ،ٕماًم

 ٛمؾٕماًمقَمغَم  شم١مصمر اًمتل – ٤مُم٦مٕماًم اىم٦مٕماًم وشمرشمبط امهػم.اجل وشم٠ميٞمد صم٘م٦م ويمس٥م، ٤ممٕماًم

 دور يتحدد ًمذاو عمجتٛمٕم٤مهت٤م: واًمسٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م سم٤معمتٖمػمات -سمٚمقُم٤مداًمدّ 

قَمغَم  أُم٤م ٤مُم٦م.ٕماًم اعمّم٤مًمح وظمدُم٦م اعمتب٤مدًم٦م ٘م٦ماًمثّ  وٟمنم اًمتٗم٤مهؿ إطمداثذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم

 يم٤مٓشمّم٤مل امهػمي٦ماجل همػم إظمرى آشمّم٤مل وؾم٤مئؾ سمج٤مٟم٥م – ٝمؿشمس ومٝمل وزم،اًمدّ  ٕمٞمداًمّّم 

 اىم٤متٕماًم وحتسلم ودقمؿ ٚمدانباًم سملم سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم ضمسقر وشم٘مقي٦م ُمدّ ذِم  -خيصاًمِّم 

 (.1ص م،3990 )شمقومٞمؼ، اخل٤مرضمٞم٦م
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تِل  ديث٦ماحل سم٤مًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ٍمٕماًمَهَذا  ويتٛمٞمز  آشمّم٤مزم ورَهَذا اًمدّ  ُمـ قمززتاًمَّ

 ؾم٤مقمدت وىمد واعمٜمِمآت، اعمراومؼ يمؾذِم  دم٤موزه يٛمٙمـ ٤ٓم واىمٕمً ُِمٜمْف  وضمٕمٚم٧م ،واعمٕمٚمقُم٤ميت

 وأ ٤ماضمتامقمٞمً  وأ ٤مىمتّم٤مديً ا أيم٤من ؾمقاء ،اعمختٚمٗم٦م سم٤معم١مؾمس٤مت وآرشم٘م٤مء ٝمقضاًمٜمّ  أيًْم٤م ذِم 

 جم٤مٓت مجٞمع ذم ٤معملٕماًم وآٟمٗمت٤مح اإلٟمس٤مين ًمٚمتقاصؾ ٤مرزباًم وراًمدّ  ٤مضمٚمٞمً  فمٝمر وىمد .٤مؾمٞم٤مؾمٞمً 

 سمٙم٤موم٦م واعمجتٛمع وًم٦ماًمدّ  وُم١مؾمس٤مت ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم إداراتقَمغَم  وضم٥م صَمؿ وُمـ ٞم٤مة.احل

 ،هَل٤َم ؿمبٞمٝم٦م ُم١مؾمس٤مت ُمـ ِِب٤َم حيٞمطُم٤م  ُمع سم٢مجي٤مسمٞم٦م ًمٚمتٗم٤مقمؾ ٕملاًمّس  وأضمٝمزشمف، ُم١مؾمس٤مشمف

 .(361ص م،3998 )اًمٕمقيٜمل، دوًمٞم٦م أم إىمٚمٞمٛمٞم٦م مأ حمٚمٞم٦م أيم٤مٟم٧م ؾمقاء

 دور شمٗمٕمٞمؾ رضورةإمَِم  م(1030) زيـ يمدراؾم٦م ٤مسم٘م٦ماًمّس  راؾم٤متاًمدّ  سمٕمض وشمِمػم

تِل  اإلقماُمٞم٦م اًمقؾم٤مئؾ  يمام اخل٤مرج،ذِم  دوره٤م وشمقوٞمح ٕمقدي٦ماًمّس  رسمٞم٦مٕماًم سم٤معمٛمٚمٙم٦م هتتؿاًمَّ

 ٗم٤مراتذِم اًمّس  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ضمٝمقد شمدقمٞمؿقَمغَم  ٛمؾٕماًمإمَِم  م(1030 )قمثامن، دراؾم٦م شمِمػم

 دول ُمع إقماُمٞم٦م وؾم٤مئؾ قمؼم رؾمٛمل سمِمٙمؾ قمٛمٚمٝم٤م وشمٜمسٞمؼ إظمرى، ولاًمدّ  ُمع ًمٚمتقاصؾ

 هم٤مًمبٞم٦م أنإمَِم  اًمتل أؿم٤مرت م(1036) ٞمٗملاًمّّم  دراؾم٦مَذًمَِؽ يم اخل٤مرج،ذِم  اًمتٛمثٞمؾ

 اؾمتخدامقَمغَم  شم٘متٍم ٕمقدي٦ماًمّس  ٙمقُمٞم٦ماحل اعمٜمٔمامت ذِم  ٤مُم٦مٕماًم ٚمٕماىم٤متًم اعمامرؾم٤مت

 قمديدة إجي٤مسمٞم٦م ٟمت٤مئ٩م ُمـ ًَمفُ  عم٤م :٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم أقمامل ذِم  آضمتامقمل اإلقمام وشمقفمٞمػ

٦ماخل اهٜم٦ماًمرّ  وإطمداث إظمب٤مر شمقومػم قَمغَم  شمس٤مقمد طمٞم٨م وُمتٜمققم٦م،  زي٤مدة) سم٤معمٜمٔمٛم٦م ٤مصَّ

 ُمب٤مذ طمقار ذِم  واًمدظمقل ٛمٝمقر،اجل إمَِم  اعمٕمٚمقُم٤مت وٟم٘مؾ إظمب٤مر إرؾم٤مل وهقم٦م ،(اًمققمل

 .ُمٕمٝمؿ

 اعمٜمقط سمٚمقُم٤مداًمدّ  واًمدور اإلجي٤ميب اًمتٗم٤مقمؾَهَذا  ًمتح٘مٞمؼ أن يتبلم فقمرو شمؿ ومم٤م

 وُم١مصمرة وم٤مقمٚم٦م ٤مُم٦مٕماًم ًمٚمٕماىم٤مت إدارة وضمقد ُمـ سمد ٓ يم٤من سمٚمقُم٤مؾمٞم٦م،اًمدّ  اعم١مؾمس٤مت سمتٚمؽ
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تِل  ٤مضمح٦ماًمٜمّ  واًمؼماُم٩م اخلٓمط ووعقَمغَم  وىم٤مدرة  ظمدُم٦مذِم  أهداومٝم٤م، حت٘مٞمؼقَمغَم  شمٕمٞمٜمٝم٤ماًمَّ

 .ولاًمدّ  ُمـ دوًم٦م ٕي سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًمذِم  اعمٛمثٚم٦م سمٚمقُم٤مؾمٞم٦ماًمدّ  اًمقفمٞمٗم٦م

 :راسةالّد وشكمة

 سمٛمختٚمػ وأؾم٤مؾمٞم٦م ُمست٘مٚم٦م وإدارة يمقفمٞمٗم٦م شمٜمتنم ٤مُم٦مٕماًم تاىم٤مٕماًم سمدأت

 امهػم،اجل ومئ٤مت سمٛمختٚمػ آشمّم٤مل وشمٜمٔمٞمؿ إدارةذِم  أمهٞم٦م ُمـهَل٤َم  عم٤ماعم١مؾمس٤مت: وذًمؽ 

 دوره٤م، أمهٞم٦م قمـ ًمٚمتٕمبػم وطمده يٙمٗمل ٓ ٤مُم٦مٕماًم ًمٚمٕماىم٤مت ُمست٘مٚم٦م إدارة ختّمٞمص وًمٙمـ

 أنإمَِم  م(1008) يـاًمزّ  دراؾم٦م أؿم٤مرتوىمد  وم٘مط:٤م فم٤مهريً  ٤ماهتامُمً  آهتاممَهَذا  أصبح وإٓ

تِل  اًمتٜمٛمقي٦م اعمج٤مٓت  ٤مد،ٞماًمّس و آىمتّم٤مدي، اعمج٤مل :ِهَل  اىم٤متٕماًم ضمٝمقدإمَِم  حتت٤مجاًمَّ

 درضم٤مت أقمغم حت٘مؼ ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم أن وأيمدت واًمري٤ميض، وآضمتامقمل، ٘م٤مذم،اًمثّ و

 اخلاوم٤مت. ؿم٘م٦م شمقؾمٞمع ؿم٠مٟمف ُمـ ُم٤م ُمقاضمٝم٦مذِم  ٕمقباًمِّم  ُمع اًمتْم٤مُمـ

يمِمٗم٧م قمـ آهتامم ًمدى اًمسٗم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م وإضمٜمبٞم٦م م( 1031دراؾم٦م ظمٚمػ اهلل )

سمتقومػم ضمٝم٤مز قماىم٤مت قم٤مُم٦م ُمتخّمص ذم مم٤مرؾم٦م أٟمِمٓم٦م اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م. وشمقصٚم٧م 

% ُمـ ىمٞم٤مدات 70أن  (Anouska, E, G, 2003) اًمدراؾم٦م اًمتل أضمرهت٤م أٟمقؿمٙم٤م أ. ج

اإلدارات ذم اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م مل شمقايم٥م اًمتٖمػمات اعمتس٤مرقم٦م واعمستٛمر ذم إؾم٤مًمٞم٥م 

 آشمّم٤مًمٞم٦م واإلداري٦م.

اًمتل شمٜم٤موًم٧م اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمٕمٛمؾ  اًمدراؾم٤مت اًمسٕمقدي٦مذم  ىمٚم٦موضمد اًمب٤مطم٨م 

 اًمدسمٚمقُم٤مد سمٕمد اـماقمف قمغم اًمدراؾم٤مت اًمس٤مسم٘م٦م ذات اًمّمٚم٦م.

قمغم اًمدراؾم٤مت اًمس٤مسم٘م٦م، وإدسمٞم٤مت اًمٜمٔمري٦م، اًمتل شمٜم٤موًم٧م اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م  وسمٜم٤مءً  

ودوره٤م ذم اًمٕمٛمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد، سمرزت أُم٤مم اًمب٤مطم٨م ُمِمٙمٚم٦م هذه اًمدراؾم٦م واًمتل يٛمٙمـ 
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 ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد؟اًمٕم٤مُم٦م ذِم وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕماىم٤مت اًمُم٤م دور ذِم اًمّس١مال اًمّرئٞمس اًمت٤مزم: إجي٤مزه٤م 

 ًمٚمقصقل إًمٞمف ُمـ ظمال اإلضم٤مسم٦م قمـ إؾمئٚم٦م اًمٗمرقمٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م: وَهَذا ُم٤م شمسٕمك اًمّدراؾم٦م

 :راسةالّد تشاؤالت

 سمٚمقُم٤مد؟اًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝم٤مم ُم٤م .3

تِل  إؾم٤مًمٞم٥م ُم٤م .1  ٛمـؾٕماًم وم٤مقمٚمٞمـ٦م ًمتٕمزيـز ٤مُمـ٦مٕماًم اىمـ٤متٕماًم شمسـتخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـاًمَّ

 سمٚمقُم٤مد؟اًمدّ 

تِل  اعمٕمقىم٤مت ُم٤م .1  سمٚمقُم٤مد؟اًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾ ُم٤م .4  ًمٕمٛمـؾذم ا ٤مُمـ٦مٕماًم اىمـ٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞمـ٦م ُمـ حتداًمَّ

 سمٚمقُم٤مد؟اًمدّ 

 طمـقل راؾمـ٦ماًمدّ  قمٞمٜمـ٦م أومـراد اؾمـتج٤مسم٤مت سملم إطمّم٤مئٞم٦م دًٓم٦م ذات ومروق هٜم٤مكَهؾ  .0

 واًمقفمٞمٗمٞم٦م؟ خّمٞم٦ماًمِّم  ًمٚمٛمتٖمػمات شُمٕمزى راؾم٦ماًمدّ  حم٤مور

 :راسةالّد أِداف

 .سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝم٤ممقَمغَم  اًمتٕمرف .3

تِل  إؾم٤مًمٞم٥مقَمغَم  اًمتٕمرف .1  وم٤مقمٚمٞمـ٦م ًمتٕمزيـز ٤مُمـ٦مٕماًم اىمـ٤متٕماًم شمسـتخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـاًمَّ

 .سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم

تِـل  اعمٕمقىمـ٤متقَمـغَم  اًمتٕمرف .1  ٛمـؾٕماًم شمٕمزيـزذِم  ٤مُمـ٦مٕماًم اىمـ٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞمـ٦م ُمــ حتـداًمَّ

 .سمٚمقُم٤مداًمدّ 

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾقَمغَم  اًمتٕمرف .4 ذم  ٤مُمـ٦مٕماًم اىمـ٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞمـ٦م ُمــ حتداًمَّ

 .سمٚمقُم٤مداًمدّ  ًمٕمٛمؾا
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 قمٞمٜمـ٦م أومـراد اؾمـتج٤مسم٤مت سمـلم إطمّمـ٤مئٞم٦م دًٓمـ٦م ذات ومـروق هٜمـ٤مك ٧ميم٤مٟم إذا ُم٤م ُمٕمروم٦م .0

 .واًمقفمٞمٗمٞم٦م خّمٞم٦ماًمِّم  ًمٚمٛمتٖمػمات شُمٕمزى راؾم٦ماًمدّ  حم٤مور طمقل راؾم٦ماًمدّ 

 :ةـراسالّد أِىية

 واًمٕمٛمٚمٞمـ٦م )اًمٜمٔمريـ٦م(، ٚمٛمٞمـ٦مٕماًم ٤مطمٞمـ٦ماًمٜمّ  ُمــ راؾمـ٦مَهـِذِه اًمدّ  أمهٞم٦مإمَِم  ٔمراًمٜمّ  يٛمٙمـ

 اًمت٤مزم: حققَمغَم اًمٜمّ  )اًمتٓمبٞم٘مٞم٦م(

 اًمٜمٔمري٦م( ٚمٛمٞم٦مٕماًم إمهٞم٦م(: 

 اىم٤متٕماًم دور وهق: أٓ ُمقوققمٝم٤م أمهٞم٦م ُمـ ٚمٛمٞم٦مٕماًم أمهٞمتٝم٤م راؾم٦مَهِذِه اًمدّ  شمستٛمد

 ،اعمٝمٛم٦م اعمقوققم٤مت ُمـ اعمقوقعَهَذا  ُيٕمد طمٞم٨م سمٚمقُم٤مد،اًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦مذِم  ٤مُم٦مٕماًم

طمٞم٨م دمٛمع هذه اًمدراؾم٦م سملم جم٤مًملم سمحثٞملم  ريب،ٕماًم اإلىمٚمٞمٛمل أو اعمحكم ٕمٞمدقَمغَم اًمّّم  ؾمقاء

رئٞمسٞملم ُمـ أهؿ اعمج٤مٓت ذم اًمدراؾم٤مت آشمّم٤مًمٞم٦م واإلداري٦م: اعمج٤مل إول هق 

اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م وهق اعمج٤مل اًمذي حيت٤مج مم٤مرؾمق اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمتخّمص ومٞمف سمِمٙمؾ 

ث٤مين ومٝمق جم٤مل يمبػم ًمٞمتٛمٙمٜمقا ُمـ ُمراقم٤مة شمٓمقرات اًمٕمٍم احل٤مزم ذم قمٛمٚمٝمؿ، أُم٤م اعمج٤مل اًم

اًم٘مٓم٤مع اًمدسمٚمقُم٤مد اًمذي يٕمد ُمـ أيمثر اعمج٤مٓت شمِمٕمب٤ًم واٟمتِم٤مرًا ، واًمذي مل يٕمد ُم٘متٍمًا 

قمغم اجل٤مٟم٥م اًمسٞم٤مد ذم اًمتٕم٤مُمؾ سملم اًمدول سمؾ اُمتد إمم اًمٜمقاطمل آىمتّم٤مدي٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م 

  واإلقماُمٞم٦م وهمػمه٤م. 

 :سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًمذِم  ٤مُم٦مٕماًم ًمٚمٕماىم٤مت ؿٝماعم وراًمدّ  إسمراز ٦مراؾماًمدّ  ؾمتح٤مول يمام

قَمغَم  واعمح٤مومٔم٦م ؿمٕمقِب٤م وروم٤مهٞم٦م وشمٓمقره٤م شم٘مدُمٝم٤م دركشم أن اًمدول ستٓمٞمعشم ظماهل٤م ٛمـوم

 .اًم٘مقُمل وأُمٜمٝم٤م وًمٞم٦ماًمدّ  ُمٙم٤مٟمتٝم٤م
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 اًمتٓمبٞم٘مٞم٦م( ٛمٚمٞم٦مٕماًم إمهٞم٦م(: 

تِل  ٘م٤مئؼاحل ُمـ قمددذم  راؾم٦ماًمدّ  أمهٞم٦م شمؼمز  وهق ٤مسم٘م٦ماًمّس  راؾم٤متاًمدّ  أووحتٝم٤ماًمَّ

 ٤مأهنذِم  راؾم٦ماًمدّ  أمهٞم٦م شمت٠ميمد يمام، سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م زي٤مدةذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم دور

 شمْمٞمػ أهن٤مذِم و  اًمقـمـ، ظمدُم٦مذِم  ٤مُم٦مٕماًم ًمٚمٕماىم٤مت اًمقفمٞمٗمل ٕمدباًم اؾمتٙمِم٤مفقَمغَم  ٕمٛمؾشم

تِل  واًمدراؾم٤مت ًمٚمبحقث ضمديدة اومٙم٤مرً وأ ُمٕمٚمقُم٤مت  اًمتٓمقرات ُمقايمب٦مُمع  ؾمب٘متٝم٤ماًمَّ

 .٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ٜمِم٤مطًم ديث٦ماحل

 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًمذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم دور ًمتٗمٕمٞمؾ حم٤موًم٦م راؾم٦ماًمدّ  شمٕمتؼمو

 سمٜم٤مء اعمامرؾم٦مَهِذِه  وشم٘مقيؿ مم٤مرؾمتٝم٤م وؾمٚمبٞم٤مت إجي٤مسمٞم٤مت رصد قمؼم اإلقماُمٞم٦م واعم١مؾمس٤مت

تِل  واًمّمٕمقسم٤مت ٘مب٤متٕماًم رصد أهداومٝم٤م ُمـ أن يمام قمٚمٛمٞم٦م، أؾمسقَمغَم   يسٝمؿ مم٤م :ٝم٤مٝمشمقاضماًمَّ

تِل  ٞم٦مٛمٚمٕماًم واًمتقصٞم٤مت اعم٘مؽمطم٤مت ُمـ جمٛمققم٦م سمٚمقرةذِم  قَمغَم  اًمتٖمٚم٥مذِم  شمسٝمؿ أن يٛمٙمـاًمَّ

 .ُمست٘مبًا  اعمٝمٜم٦م مم٤مرؾم٦م أوو٤مع وحتسلم، ٕمقسم٤متَهِذِه اًمّّم 

 :راسةالّد حدود

 واًمبنمي اعمقوققمل إـم٤مره٤م حتديد ظمال ُمـ راؾم٦ماًمدّ  جم٤مٓت طمٍم يٛمٙمـ 

 اًمت٤مزم: حقَذًمَِؽ قَمغَم اًمٜمّ و واعمٙم٤مين، واًمزُمٜمل

 ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم دورقَمغَم  اعمقوققمٞم٦م راؾم٦ماًمدّ  طمدود اىمتٍمت:  اعمقوققمٞم٦م دوداحل .3

 سمٚمقُم٤مد.اًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦مذِم 

 اخل٤مرضمٞم٦م وزارة ُمٜمسقيبقَمغَم  نمي٦مباًم راؾم٦ماًمدّ  طمدود اٟمحٍمت: نمي٦مباًم دوداحل .1

 .سم٤مًمري٤مض ٕمقدي٦ماًمّس 

 م.1038 - هـ3419 ٤ممقمذِم  اعمٞمداٟمٞم٦م راؾم٦ماًمدّ  شمٓمبٞمؼ شمؿ :ُمٜمٞم٦ماًمزّ  دوداحل .1
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 سمٛمديٜم٦م اخل٤مرضمٞم٦م وزارةقَمغَم  راؾم٦مِذِه اًمدّ هلَ  اعمٙم٤مٟمٞم٦م دوداحل اىمتٍمت: اعمٙم٤مٟمٞم٦م دوداحل .4

 .ي٤مضاًمرّ 

 :راسةالّد ووصطمحات وفاِيي

 اًمدور: 

ذِم  دورًَمُف  يم٤من :ي٘م٤ملو، اعمرءِِب٤َم  ي٘مقم ُمٝمٛم٦م ،أُمر  ،"ؾٕمْ ومَ وشمٕمٜمل  "دور: اًمٚمٖمقي اًمتٕمريػ

 .(494 ص م،1003 محدي،) "اعمس٠مًم٦مَهِذِه 

 :آصٓماطمل اًمتٕمريػ

هق إٟمِمٓم٦م وإـمر اًمسٚمقيمٞم٦م اًمتل حت٘مؼ ُم٤م هق ُمتقىمع "ويٕمرف اًمّدور يمَذًمَِؽ سم٠مٟمف: 

 ."ذم ُمقاىمػ ُمٕمٞمٜم٦م، وإدوار اعمٙم٤مٟمٞم٦م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمتٜمب١م سمسٚمقك اًمٗمرد ذم اعمقاىمػ اعمختٚمٗم٦م

 (.10هـ، ص 3414)اًمٖم٤مُمدي، 

ذم  وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًمسمِِف  شمسٝمؿ ُم٤م ُمدى سم٠مٟمف:٤م إضمرائٞمً  وراًمدّ  ٤مطم٨مباًم ويٕمرف

 اعمستخدُم٦م. راؾم٦ماًمدّ  حلدود٤م ووم٘مً  ورَهَذا اًمدّ  واىمع وحيدد، سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم

 اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م ُمٗمٝمقم: 

 اًمت٤مزم: حققَمغَم اًمٜمّ  وآصٓماح، اًمٚمٖم٦مذِم  اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م عمٗمٝمقم اًمتٕمرض يٛمٙمـ 

 :اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م ذِم اًمٚمٖم٦م

ِهَل اًم٘مدرة واًمٜمٗمقذ: وهل ُمّمدر صٜم٤مقمّل ُمـ وم٤مقِمؾ، وهل ُم٘مدرة اًمٌّمء  اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م" 

 .(477 ص م،3989  )اعمٕمجؿ اًمقضمٞمز،"قَمغَم اًمت٠مصمػم
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 :اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م ذِم آصٓماح

. يمام يٕمرف "ؼماُم٩م اًمتدريبٞم٦م قَمغَم حت٘مٞمؼ إهداف اعمرضمقة ُِمٜمَْٝم٤ماًمىمدرة "هل  

٘مٞمؼ أهداف اًمتدري٥م اإلداري وومً٘م٤م ُمدى حت"( اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م سم٠مهن٤م: 9ص م،1031)اًم٘محٓم٤مين، 

 (7صم، 1031. )اًمٕمٜمزي، "خلٓمط اًمتدري٥م اعمٕمدة

٦م اخل ظماف ٤مساًمٜمّ  ُمـِٝمَل وم :اًمٚمٖم٦مذِم  ُم٦م٤مٕماًم أُم٤م  م،1004 اًمقؾمٞمط، )اعمٕمجؿ٤مصَّ

 .(619ص

 أو احت٤مد أو صٜم٤مقم٦م أيسمِِف  شم٘مقم اًمَّذي ِم٤مطاًمٜمّ  سم٠مهن٤م :آصٓماحذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ٕمرفوشم

٦م  ومئ٤مت ُمع وُمستٛمرة ـمٞمب٦م قماىم٤مت وشمدقمٞمؿ إلىم٤مُم٦م أظمرى ُمٜمٓم٘م٦م أي  امهػماجل ُمـظم٤مصَّ

 ُمع اًمتامر سمٖمرضَذًمَِؽ و ،٤ممٕماًم ٛمٝمقراجل ُمعَذًمَِؽ ويم ،واعمستثٛمريـ واًمٕم٤مُمٚملم يم٤مًمٕمٛماء

٤م اعمجتٛمع شمٕمريػو اعمحٞمٓم٦م روفاًمٔمّ   .(39ص م،1007 )اًمبٙمري، .ِِبَ

ِهَل " سم٠مهن٤م: ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم (11 ص م،1000) وقمٞم٤مد مج٤مل ُمـ يمؾ يٕمرف يمام

تِل  اًمقفمٞمٗم٦م  وشمسٝمٞمؾ ومٚمسٗمتٝم٤م وحتديد وسمٚمقهمٝم٤م، أهداومٝم٤م حتديدذِم  اعمٜمٔمامت شمس٤مقمداًمَّ

 ُمع آشمّم٤مًمٞم٦م ٞم٤متٛمٚمٕماًم ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم رضم٤مل ويامرس ،اعمٜمٔمٛم٦م داظمؾ اًمتٖمٞمػم قمٛمٚمٞم٤مت

تِل  واخل٤مرضمٞم٦م اظمٚمٞم٦ماًمدّ  امهػماجل ُمـ يمؾ  ."إجي٤مسمٞم٦م قماىم٤مت ًمتٓمقير اعمٜمٔمٛم٦مِِب٤َم  شمرشمبطاًمَّ

تِل  اعمٜمٔمٛم٦م إقمامل :٤مسم٠مهن٤م إضمرائٞمً  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ٤مطم٨مباًم ويٕمرف  اًمتخٓمٞمطهَل٤َم  يتؿاًمَّ

 سملم اىم٦مٕماًم اؾمتٛمرارإمَِم  هتدف واًمتل اخل٤مرضمٞم٦م، سمقزارة ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم إدارة ُمـ ؾمٚمًٗم٤م

 صم٘متٝمؿ يمس٥مإمَِم  هيدف إجي٤ميب ٟمحققَمغَم  واخل٤مرضمل اظمكماًمدّ  ومجٝمقره٤م اخل٤مرضمٞم٦م وزارة

 .وشم٠ميٞمدهؿ ودقمٛمٝمؿ
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 سمٚمقُم٤مداًمدّ  اًمٕمٛمؾ: 

 ولاًمدّ  شمقومر أن اعمٝمؿ وُمـ، ُم٤م ضمٝم٦م أو دوًم٦م سمتٛمثٞمؾ يرشمبط اًمَّذي ٛمؾٕماًمُهَق 

 متٜمٕمٝمؿ ىم٤متُمٕمق أو ىمٞمقد، أي وضمقد دون قمٛمٚمٝمؿ ـمبٞمٕم٦م حت٘مٞمؼقَمغَم  اًم٘مدرة ًمٚمدسمٚمقُم٤مؾمٞملم

 اطمؽمام وشم٘مٚمٞمؾ سمٚمقُم٤مؾمٞم٦م،اًمدّ  إقمراف سمتج٤موز سمٚمقُم٤مداًمدّ  ىم٤مم طم٤ملذِم  وًمٙمـَذًمَِؽ،  ُمـ

 اًم٘مٞم٤مم أو ؿمخيص، سمِمٙمؾَ٘م٤مُٟمقن اًم دم٤موز أو ىمقاٟمٞمٜمٝم٤م، ظمرق شمسٝمٞمؾ أو ،ومِٞمَٝم٤م اعمتقاضمد وًم٦ماًمدّ 

تِل  وًم٦ماًمدّ  سمسٛمٕم٦م راًمّض  شمٚمحؼ أقمامل سم٠مي  وًم٦مذِم اًمدّ  ًمٚمٛمس١موًملم حيؼوم٢مٟمف  ،ِِب٤َم يقضمداًمَّ

 ،)أسمق قمب٤مة ممٙمـ وىم٧م سم٠مهع دوًمتفإمَِم  قدةٕماًمُِمٜمْف  واًمٓمٚم٥م ،اومقرً  سمٚمقُم٤مداًمدّ  ـمرد

 .(13ص م،1009

هق اًمٕمٛمؾ اعمرشمبط سمتٛمثٞمؾ ضمٝم٦م أو دوًم٦م  :سم٠مٟمف٤م إضمرائٞمً  سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم ٤مطم٨مباًم ويٕمرف

 ُمٕمٞمٜم٦م.
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 اٌيالّج الفصن

ٍّ اخلمفية  لمدراسة ظريةال

 

 العالقات العاوة املداخن املفشرة لدوراحملور األوه: 

 عاوةالعالقات ال :الجاٌياحملور 

 العىن الدبموواسي: الجالحاحملور 

 احملور الرابع: الدراسات الشابكة
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 اٌيالّج الفصن

ٍّ اخلمفية  لمدراسة ظريةال

  

 ٔمري٦ماًمٜمّ إدسمٞم٤مت ُمـ ظمال اؾمتٕمراض ٔمرياًمٜمّ  ًمإلـم٤مر ٤مطم٨مباًم يتٓمرق ؾمقف

 واعمراضمع اعمّم٤مدرقَمغَم  ّمقلاحل ـمريؼ قمـ راؾم٦ماًمدّ  ُمتٖمػماتقَمغَم  وشمِمتٛمؾ ًمٚمدراؾم٦م

ذِم  ٤مطم٨مباًم ىمبؾ ُمـ اعم٘مؽمطم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م اعمح٤مور وشمتٛمثؾ ،راؾم٦مَهِذِه اًمدّ  سمٛمج٤مل اعمرشمبٓم٦م

 أيت:

 املداخن املفشرة لدور العالقات العاوة: احملور األوه: 

أمهٞم٦م حتديد واظمتٞم٤مر اًمب٤مطم٨م ًمٚمٛمداظمؾ واًمٜمٔمري٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمقوقع  شمٙمٛمـ

وُمِمٙمٚم٦م دراؾمتف ُمـ اطمتٞم٤مضمف إمم ووع أو شمبٜمل ُأـمر شمّمقري٦م يتٛمٙمـ ُمـ ظماهل٤م ُمـ ذح 

إسمٕم٤مد اًمرئٞمس٦م اعمراد دراؾمتٝم٤م واومؽماض وضمقد أي قماىم٦م سملم ُمثؾ هذه إسمٕم٤مد. يمام 

ري٦م ًمدراؾمتف أن ي٘مدم شمٗمسػمات وشمٜمبقءات يستٓمٞمع اًمب٤مطم٨م ُمـ ظمال حتديد اعمداظمؾ اًمٜمٔم

قمـ اًمٔم٤مهرات أو اعمتٖمػمات اًمتل مت٧م دراؾمتٝم٤م أُمؼمي٘مٞم٤ًم: ًمذا يستخدم اًمب٤مطم٨م اعمداظمؾ 

اًمٜمٔمري٦م ًمٚمدًٓم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م أو اعمٕمرومٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ ُمـ ظماهل٤م ـمرح اًمبح٨م وشمٗمسػم اًمٜمت٤مئ٩م ذم 

 (. 10م، ص1004إـم٤مره٤م )قمبد احلٛمٞمد، 

شمّم٤مزم اًمذي شمرشمٙمز قمٚمٞمف اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم اعم١مؾمس٤مت واٟمٓماىم٤ًم ُمـ اًمدور آ

اعمختٚمٗم٦م ذم اجي٤مد قماىم٤مت ـمٞمب٦م سملم اعم١مؾمس٦م أو اعمٜمٔمٛم٦م ومج٤مهػمه٤م ؾمقاء اًمداظمٚمٞم٦م أو 

اخل٤مرضمٞم٦م، واؾمتخداُمٝم٤م ذم ؾمبٞمؾ ذًمؽ وؾم٤مئؾ آشمّم٤مل اعمختٚمٗم٦م اًمتل شمرى أهن٤م ىم٤مدرة قمغم 

٘م٤مئؿ سم٤مٓشمّم٤مل، ويمذًمؽ اعمدظمؾ اجي٤مد شمقاصؾ ضمٞمد ووم٤مقمؾ، وم٢من ُمدظمؾ اعمامرؾم٦م أو اًم
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اًمقفمٞمٗمل سم٤مإلو٤موم٦م إمم ٟمٔمري٦م احلتٛمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م عم٤مرؿم٤مل ُمٙمٚمقه٤من، شُمٕمد ُمـ اعمداظمؾ 

 واًمٜمٔمري٤مت اًمتل يٛمٙمـ ُمـ ظماهل٤م شمٗمسػم دور اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م.

 ويٛمٙمـ شمٜم٤مول أهؿ اجلقاٟم٥م اعمتٕمٚم٘م٦م ِبذه اعمداظمؾ واًمٜمٔمري٤مت ُمـ ظمال ُم٤م يكم:

 ئؿ سم٤مٓشمّم٤مل(:ُمدظمؾ اعمامرؾم٦م )اًم٘م٤م .3

يرى هذا اعمدظمؾ أن دراؾم٦م إسمٕم٤مد آضمتامقمٞم٦م ذم آشمّم٤مل قمغم ضم٤مٟم٥م يمبػم ُمـ 

إمهٞم٦م ٟمٔمرًا ًمٙمقهن٤م شمٚم٘مل اًمْمقء قمغم اًمٕمقاُمؾ اًمتل شم١مصمر سمِمٙمؾ همػم ُمب٤مذ ذم اًمرؾم٤مًم٦م 

اًمتل شمب٨م ًمٚمجٛمٝمقر قمؼم وؾم٤مئؾ اإلقمام اعمختٚمٗم٦م وأن اعمامرؾم٦م اعمٝمٜمٞم٦م شمت٠مصمر سمٕمدد يمبػم 

ُمثؾ: اًمتٜمٔمٞمؿ اإلداري ذم اعم١مؾمس٤مت اإلقماُمٞم٦م وىمٜمقات آشمّم٤مل ذم هذا  ُمـ اًمٕمقاُمؾ

اًمتٜمٔمٞمؿ، ويمذًمؽ شمت٠مصمر سم٤مًمت٠مهٞمؾ اًمٕمٚمٛمل واعمٝمٜمل، وُمستقى اًمرو٤م اًمقفمٞمٗمل ًمٚمٕم٤مُمؾ ذم 

 (.14هذه اعم١مؾمس٤مت )اًمّمبٞمحل، د.ت، ص

وٟمٔمرًا ًمألمهٞم٦م اًمٙمبػمة ًمٚم٘م٤مئؿ سم٤مٓشمّم٤مل وم٘مد ؾمٕمك اًمٕمديد ُمـ اًمب٤مطمثلم ًمقوع 

ٗمٝمقم اًم٘م٤مئؿ سم٤مٓشمّم٤مل: همػم أن اًمتج٤مرب أصمبت٧م صٕمقسم٦م صٞم٤مهم٦م شمٕمريػ ضم٤مُمع شمٕمريػ عم

ُم٤مٟمع عمٗمٝمقم اًم٘م٤مئؿ سم٤مٓشمّم٤مل، ٟمٔمرًا حلداصم٦م اًمدراؾم٤مت وإسمح٤مث اًمتل شمتٜم٤موًمف، ويمذًمؽ 

ٟمتٞمج٦م ًمٚمتٓمقرات اعمتس٤مرقم٦م ذم جم٤مل شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م آشمّم٤مل واعمٕمٚمقُم٤مت وشمزايد وشمٜمقع 

م، 1000رة آشمّم٤مٓت واعمٕمٚمقُم٤مت )إسمراهٞمؿ، إٟمِمٓم٦م آشمّم٤مًمٞم٦م اًمتل اؾمتحدصمتٝم٤م صمق

 (.383ص

وسم٤مًمرهمؿ ُمـ صٕمقسم٦م ووع شمٕمريػ عمٗمٝمقم اًم٘م٤مئؿ سم٤مٓشمّم٤مل إٓ أن هذا مل يثٜمل 

اًمب٤مطمثلم قمـ صٞم٤مهم٦م وشم٘مديؿ جمٛمققم٦م ُمـ اًمتٕمريٗم٤مت اًمتل يرون أهن٤م حتدد ُمٗمٝمقم اًم٘م٤مئؿ 

ئؿ سم٤مٓشمّم٤مل، سم٤مٓشمّم٤مل، وُمـ سملم اًمتٕمريٗم٤مت اًمتل شمتٛمٞمز سم٤مًمٕمٛمقُمٞم٦م واًمِمٛمقل ًمٚم٘م٤م
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يمؾ ُمـ يس٤مهؿ ذم صٜمع اًم٘مرار داظمؾ وؾم٤مئؾ "سم٠مٟمف:  (Pattersonشمٕمريػ سم٤مشمرؾمقن )

  (.337م، ص 1008)اًمّمبٞمحل،  "اإلقمام سمِمٙمؾ ُمب٤مذ أو همػم ُمب٤مذ

ؿمخص أو ومريؼ ُمٜمٔمؿ يرشمبط "م( ومتٕمرف اًم٘م٤مئؿ سم٤مٓشمّم٤مل سم٠مٟمف: 3990أُم٤م أهم٤م )

ٚم٦م اإلقماُمٞم٦م، أو أي ومرد آظمر ًمف ُمب٤مذة سمٜم٘مؾ اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ ومرد إمم آظمر قمؼم اًمقؾمٞم

 (. 73)ص "قماىم٦م سمتسٞمػم أو ُمراىمب٦م اًمرؾم٤مئؾ إمم اجلٛمٝمقر قمؼم اًمقؾم٤مئؾ اإلقماُمٞم٦م

وشمِمػم إدسمٞم٤مت اًمتل شمٜم٤موًم٧م اًم٘م٤مئؿ سم٤مٓشمّم٤مل إمم وضمقد جمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مقى أو 

٦م اًمٕماىم٤مت اًمتل يت٠مصمر ِب٤م اًم٘م٤مئؿ سم٤مٓشمّم٤مل: وُمـ صمؿ شم١مصمر ذم اظمتٞم٤مره ًمٚمقؾم٤مئؾ آشمّم٤مًمٞم

اًمتل يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم إيّم٤مل اًمرؾم٤مًم٦م قمغم اجلٛمٝمقر اعمستٝمدف، ويمذًمؽ أدائف ًمب٤مىمل ُمٝم٤مم 

 (.033م، ص1031ُمٝمٜمتف، وشمتٛمثؾ هذه اًم٘مقى أو اًمٕماىم٤مت ذم أيت: )إسمِمٞمٝمل، 

 ظمّم٤مئص اًم٘م٤مئؿ سم٤مٓشمّم٤مل واإلطمس٤مس سم٤مًمذات.  -

 آٟمتامءات واجلامقم٤مت اعمرضمٕمٞم٦م. -

 اًمْمٖمقط اعمٝمٜمٞم٦م وقماىم٤مت اًمٕمٛمؾ. -

 اىم٤مت سمٛمّم٤مدر إٟمب٤مء واعمٕمٚمقُم٤مت.اًمٕم -

 شم٠مصمػم اًمسٞم٤مؾم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م واًمداظمٚمٞم٦م. -

 اًمتقىمٕم٤مت اخل٤مص٦م سمجٛمٝمقر اعمتٚم٘ملم. -

وسمّمٗم٦م قم٤مُم٦م ي١ميمد ُمدظمؾ اعمامرؾم٦م اعمٝمٜمٞم٦م قمغم وضمقد قمدد يمبػم ُمـ اًمٕمقاُمؾ اًمتل 

شم١مصمر قمغم اعمامرؾم٦م اعمٝمٜمٞم٦م ؾمقاء ًمٚمٛم١مؾمس٦م سمِمٙمؾ قم٤مم أو ًمٚم٘م٤مئؿ سم٤مٓشمّم٤مل سمِمٙمؾ 

 (.10أمهٝم٤م: )اًمّمبحل، د.ت، صظم٤مص، ُمـ 

 اًمتٜمٔمٞمؿ اإلداري ذم اعم١مؾمس٦م. -
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 اًمت٠مهٞمؾ اًمٕمٚمٛمل واعمٝمٜمل ًمٚم٘م٤مئؿ سم٤مٓشمّم٤مل. -

 ادم٤مه اًمٕماىم٤مت اًمقفمٞمٗمٞم٦م سملم اعمستقي٤مت اعمختٚمٗم٦م ُمـ اًمزُماء. -

 اًمٕمقاُمؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمرو٤م اًمقفمٞمٗمل. -

 اًمٕمقاُمؾ اخل٤مرضمٞم٦م ذم اًمبٞمئ٦م أو اًمسٞم٤مق آضمتامقمل أو مجٝمقر اعمتٚم٘ملم. -

 ٤مه٤مت اعمامرؾم٦م اعمٝمٜمٞم٦م ذم اعم١مؾمس٤مت اًمتل يٕمٛمؾ ِب٤م.ادم -

 اعمدظمؾ اًمقفمٞمٗمل: .1

 "شمِم٤مرًمز راي٧م"و Laswell "ه٤مروًمد ٓؾمقيؾ"ٟمِم٠م اعمدظمؾ اًمقفمٞمٗمل وشمٓمقر قمغم يد 

Charles Wright  وىمد سمٜمل هذا اعمدظمؾ قمغم ومروٞم٦م رئٞمس٦م هل أن وؾم٤مئؾ آشمّم٤مل شم٘مقم

آضمتامقمل، وأن اًمٜمٔم٤مم آشمّم٤مزم ٟمٔم٤مم سم٤مدوار حمددة ذم اعمجتٛمع، وأهن٤م شمرشمبط سم٤مًمسٞم٤مق 

هـ، 3419ُمتب٤مدل آقمتامدي٦م ُمع سم٘مٞم٦م اًمٜمٔمؿ اًمسٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م )اًمروم٤مقمل، 

(، وُمـ صمؿ يتبٚمقر ُمٗمٝمقم هذا اعمدظمؾ ذم أن ًمقؾم٤مئؾ آشمّم٤مل واإلقمام 184ص

أهداف ووفم٤مئػ حمددة شم٘مقم ِب٤م اعم١مؾمس٤مت واًمقؾم٤مئؾ اًمتل حتٛمؾ رؾم٤مئؾ اشمّم٤مًمٞم٦م 

شُمٜمَْ٘مؾ إمم مجٝمقر أو ُمست٘مبٚملم ُمٕمٞمٜملم وًمدهيؿ شمٓمٚمٕم٤مت يمبػمة ًمٚمدور اًمقفمٞمٗمل اًمذي و

جي٥م أن شم٘مقم سمف ُم١مؾمس٤مت آشمّم٤مل واإلقمام ُمـ أضمؾ إؿمب٤مع وحت٘مٞمؼ أهداومٝمؿ 

يمجٛمٝمقر أو يمٗمئ٦م ُمستٗمٞمدة ُمـ اعم٤مدة اإلقماُمٞم٦م وآشمّم٤مًمٞم٦م اًمتل حت٘مؼ هلؿ أيْم٤م جمٛمققم٦م 

ٟم٘مؾ اعمٕمٚمقُم٤مت وإظمب٤مر، شمٓمقير آدم٤مه٤مت  ُمـ اًمقفم٤مئػ ُمثؾ: اًمتٕمٚمٞمؿ، اًمؽمومٞمف،

وإومٙم٤مر، وهمػمه٤م ُمـ اًمقفم٤مئػ اعمتٕمددة ًماشمّم٤مل اجلامهػمي )اًمّمبٞمحل، د.ت، 

 (.34ص
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وىمد ىم٤مد اعمدظمؾ اًمقفمٞمٗمل سمحقث اإلقمام وآشمّم٤مل إمم شمقضمٝملم رئٞمسلم مه٤م: 

 (41م، ص1030)قمبد احلٛمٞمد، 

رض اجلٛمٝمقر ًمقؾم٤مئؾ اإلقمام شمقضمف سمحثل ُمٕمٜمل أؾم٤مؾم٤ًم سم٤مًمت٠مصمػمات اًمٜم٤مدم٦م قمـ شمٕم. أ

 اجلامهػمي٦م ُمـ ظمال حم٤موًم٦م ايمتِم٤مف ُم٤م شمٗمٕمٚمف هذه اًمقؾم٤مئؾ سم٤مجلٛمٝمقر.

شمقضمف سمحثل ُمٕمٜمل أؾم٤مؾم٤ًم سمقفم٤مئػ وؾم٤مئؾ اإلقمام اجلامهػمي٦م ُمـ ظمال . ب

اًمبح٨م قمـ ُم٤م شمٗمٕمٚمف هذه اًمقؾم٤مئؾ ُمـ أضمؾ اجلٛمٝمقر، أو اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل يستخدم ِب٤م 

 اجلٛمٝمقر وؾم٤مئؾ اإلقمام.

آدم٤مه إول قمـ اًم٘مقل سم٤مًم٘مدرة اهل٤مئٚم٦م ًمقؾم٤مئؾ اإلقمام ذم اًمت٠مصمػم قمغم وىمد ٟمت٩م 

اجلٛمٝمقر، وشمِمٙمٞمؾ اًمرأي اًمٕم٤مم واًم٘مدرة قمغم اإلىمٜم٤مع. وهذا اًم٘مقل سم٤مًمغ إمم طمد يمبػم 

ذم ىمدرة وؾم٤مئؾ اإلقمام ذم اًمت٠مصمػم ذم اجلٛمٝمقر، وحتقيؾ آرائٝمؿ إمم رأي اًم٘م٤مئؿ 

اًمتقصؾ إمم ٟمت٤مئ٩م حمددة طمقل شم٠مصمػم  سم٤مٓشمّم٤مل، وقمٜمدُم٤م ٓطمظ اًمب٤مطمثقن صٕمقسم٦م

وؾم٤مئؾ اإلقمام، ىم٤مدهتؿ هذه اعماطمٔم٤مت إمم فمٝمقر آدم٤مه اًمبحثل اًمث٤مين اًمذي ُيٕمٜمك 

سم٤مًمٕماىم٦م اًمقفمٞمٗمٞم٦م سملم وؾم٤مئؾ اإلقمام ومجٝمقره٤م. وحمقر هذا آدم٤مه هق اإلضم٤مسم٦م قمـ 

٤م دواومع أؾمئٚم٦م هل: يمٞمػ وعم٤مذا يستخدم اًمٜم٤مس وؾم٤مئؾ اإلقمام؟ أو سمٕمب٤مرة أظمرى، ُم

شمٕمرض اجلٛمٝمقر ًمقؾم٤مئؾ اإلقمام؟ وُم٤م آؿمب٤مقم٤مت اًمتل شم٘مدُمٝم٤م وؾم٤مئؾ اإلقمام 

جلٛمٝمقره٤م؟ ًمذا ادمف اًمب٤مطمثقن ًمدراؾم٦م ُم٤م يٗمٕمٚمف اًمٜم٤مس سمقؾم٤مئؾ اإلقمام، سمدٓ ُمـ 

 آهتامم سمام شمٗمٕمٚمف وؾم٤مئؾ اإلقمام سم٤مجلٛمٝمقر.

ٟم٦م وؾم٤مئؾ وسمّمٗم٦م قم٤مُم٦م ٓ يٛمٙمـ ُمـ ظمال آدم٤مهلم اًمس٤مسم٘ملم سمٛمٗمردمه٤م ومٝمؿ ُمٙم٤م

اإلقمام ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس، يمام أٟمف ورهمؿ فمٝمقر ادم٤مه طمدي٨م يرسمط سملم اعمدظمؾ اًمقفمٞمٗمل 
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وُمدظمؾ شم٠مصمػم وؾم٤مئؾ اإلقمام، ويستخدم ٟمت٤مئ٩م اًمبحقث اًمقفمٞمٗمٞم٦م ًمدراؾم٦م شم٠مصمػمات 

وؾم٤مئؾ اإلقمام إٓ أن اعمدظمؾ اًمقفمٞمٗمل ُمٜمذ أن شمبٚمقرت أسمٕم٤مده يٙمتس٥م أمهٞم٦م يمؼمى 

 ٤مص٦م اًمٗمْم٤مئٞم٦م واإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م اإلٟمؽمٟم٧م.ذم دراؾم٦م وؾم٤مئؾ اإلقمام وظم

ويٓمرح اعمٜمٝم٩م اًمقفمٞمٗمل اًمٕمديد ُمـ آدم٤مه٤مت ذم دراؾم٦م اًمقفم٤مئػ ورصد أوزان 

 (11م، ص1004وضمقده٤م وقماىم٤مهت٤م، وُمـ سملم هذه آدم٤مه٤مت أيت: )قمبد احلٛمٞمد، 

 دراؾم٦م اًمتقازن أو آظمتاف ذم حت٘مٞمؼ هذه اًمقفم٤مئػ، وقماىمتف سم٤مًمٓم٤مسمع اًمٕم٤مم أو -

 اخل٤مص ًمٚمقؾمٞمٚم٦م اإلقماُمٞم٦م وحمتقاه٤م.

دراؾم٦م اًمتقازن وآظمتاف ذم حت٘مٞمؼ هذه اًمقفم٤مئػ وقماىمتف سم٤مًمسٞم٤مؾم٤مت  -

اإلقماُمٞم٦م اًمتل شمرؾمؿ أهداوم٤ًم ووفم٤مئػ شمسٕمك إمم حت٘مٞم٘مٝم٤م ُمـ ظمال آًمٞم٤مت اعمامرؾم٦م 

اعمٝمٜمٞم٦م، وىمد شمٜمٕمٙمس هذه اًمسٞم٤مؾم٤مت قمغم أضمٜمدة اًمقؾم٤مئؾ اإلقماُمٞم٦م وشمرشمٞمبٝم٤م 

 ٤مر اًمتل شمسٕمك ًمٜمنمه٤م.ًمٚمقفم٤مئػ وإومٙم

دراؾم٦م اًمٕماىم٦م سملم حت٘مٞمؼ اًمقفم٤مئػ واحل٤مضم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل يستٝمدومٝم٤م مجٝمقر  -

اعمتٚم٘ملم، واًمتل شمرؾمؿ اًمٕماىم٦م سملم اؾمتخدام اجلٛمٝمقر ًمقؾم٤مئؾ اإلقمام وشمٚمبٞم٦م هذه 

 اًمقؾم٤مئؾ حل٤مضم٤مهتؿ ذم إـم٤مر سمحقث آؾمتخداُم٤مت وآؿمب٤مقم٤مت.

اًمٕماىم٦م سملم اًمقفم٤مئػ واحل٤مضم٤مت اًمٗمردي٦م ذم إـم٤مر قماىمتٝم٤م سم٤محل٤مضم٤مت  دراؾم٦م -

آضمتامقمٞم٦م، ُمثؾ اًمْمبط آضمتامقمل، دقمؿ آٟمتامء، دقمؿ احلري٦م، ٟمنم إومٙم٤مر 

اجلديدة ًمتح٘مٞمؼ اًمتٖمٞمػم واًمٜمٛمق..، وهمػمه٤م ُمـ اًمقفم٤مئػ اًمتل يسٕمك اعمجتٛمع يمٙمؾ 

م آضمتامقمل وأٟمِمٓمتف ًمدقمؿ إمم حت٘مٞم٘مٝم٤م ذم إـم٤مر شمقزيع اًمقفم٤مئػ قمغم قمٜم٤مرص اًمٜمٔم٤م

  اًمتقازن وآؾمت٘مرار.
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 :اوةعال القاتعال :الجاٌياحملور 

 ُمٜمٔمامً و ٤مً خمٓمٓم ٤مً اشمّم٤مًمٞم ٤موٟمِم٤مـمً  ًمإلدارة، اضمتامقمٞم٦م ومٚمسٗم٦م ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمٕمد

 قماىم٤مت وإىم٤مُم٦م ،إجي٤مسمٞم٦م ذهٜمٞم٦م صقرة سمٜم٤مءقَمغَم  اًم٘م٤مئٛم٦م ووفم٤مئٗمف أهداومفًَمُف  ا،وُمستٛمرً 

 ٞمئٞم٦مباًم واعمٕمٓمٞم٤مت ٤ممٕماًم أياًمرّ  ادم٤مه٤متقَمغَم  اًمتٕمرف ظمال ُمـ ٛمٝمقراجل ُمع سمٜم٤مءة ُمتب٤مدًم٦م

 (.90 ص م،1033 )اًمٕمدوي، ًمٚمٛمجتٛمع

 :٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٗمٝمقمأوًٓ: 

تِل  اعمٗم٤مهٞمؿ ُمـ واطمدُهَق  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٗمٝمقم  ُمـ اضمتٝم٤مد ُمقوقع شمزال ٓاًمَّ

قَمغَم  آشمٗم٤مق ُمـ أدٟمك طمد وضمقد ُمـ همؿاًمرّ  وقمغم ؾمقاء. طمدقَمغَم  واعمامرؾملم ٤مطمثلمباًم ىمبؾ

 هٜم٤مك نوم٢م ،٤موأؾم٤مًمٞمبٝم ٤موىمقاقمده ٤مووفم٤مئٗمٝم ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٗمٝمقم ُمٙمقٟم٤مت سمٕمض

 اعمراضمع ُمـ ديدٕماًم شمِمػم يمام ٤م،اظمتّم٤مصٝم وٟمٓم٤مق ٤مُمس١موًمٞم٤مهتو ٤مـمبٞمٕمتٝمذِم  ٤ماظمتاومً 

 وإدسمٞم٤مت.

 ًمتٕمددَذًمَِؽ و :٤مُم٦مٕماًم ًمٚمٕماىم٤مت٤م ُم٤مٟمٕمً ٤م ضم٤مُمٕمً ٤م شمٕمريٗمً  هٜم٤مك ٠منسم اًم٘مقل يّمٕم٥مو

تِل  آشمّم٤مًمٞم٦م ٛمٚمٞم٦مٕماًمشمِْٚمَؽ  سم٠مهن٤م: اًمِمديٗم٤مت" قمرومٝم٤م وىمد أٟمِمٓمتٝم٤م، واظمتاف أدواره٤م اًمَّ

٦م اخل واًمسٞم٤مؾم٤مت اخلٓمط وحتديد آدم٤مه٤مت شمٕمديؾإمَِم  هتدف  ُمع يتٗمؼ سمام سم٤معم١مؾمس٦م٤مصَّ

تِل  اُم٩مؼماًم شمٜمٗمٞمذَذًمَِؽ ويم ٛمٝمقر،اجل ُمّمٚمح٦م  ٛمٝمقراجلَهَذا  صم٘م٦م شمقـمٞمد ؿم٠مهن٤م ُمـاًمَّ

 (.37 ص ،م1031 )اًمِمديٗم٤مت، سمٞمٜمٝمام ومٞمام اعمِمؽمك اًمتٗم٤مهؿ ُمـ طم٤مًم٦م وحت٘مٞمؼ ٤معم١مؾمس٦مسم

تِل  اعمخٓمٓم٦م ٝمقداجلِهَل  ٤مُم٦مٕماًم واًمٕماىم٤مت  صم٘م٦م ًمٙمس٥م وًم٦ماًمدّ  أو اعمٜمٔمٛم٦مِِب٤َم  شم٘مقماًمَّ

 م،1008 )قمجقة، اعمستٛمرة آشمّم٤مٓت ظمال ُمـ اعمتب٤مدل اًمتٗم٤مهؿ وحت٘مٞمؼ ٛمٝمقراجل

 (.14ص
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تِل  إٟمِمٓم٦م ُمـ جمٛمققم٦م سم٠مهن٤م: ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم "اًمٕمدوي" يٕمرف يمام ِِب٤َم  شم٘مقماًمَّ

 ضمٞمدة قماىم٤مت إجي٤مد أضمؾ ُمـ آظمر اضمتامقمل شمٜمٔمٞمؿ أي أو ٙمقُم٦ماحل أو اعم١مؾمس٦م أو اعمٜمٔمٛم٦م

 يمام ستٝمٚمٙملم،اعم أو ستخدُملماعم يمجٛمٝمقر ُمٕمٝم٤م يتٕم٤مُمؾ اًمَّذي ٛمٝمقراجل ومئ٤مت خمتٚمػ ُمع

 أومراده رو٤م شمٙمس٥م طمتك ًمٚمٛمجتٛمع اعم١مؾمس٦م أو اعمٜمٔمٛم٦م شمٗمسػمإمَِم  إٟمِمٓم٦مَهِذِه  هتدف

 (.38 ص ،م1033 )اًمٕمدوي،

 اعمٜمٔمٛم٦م سملم اعمتب٤مدل اًمتٗم٤مهؿ إجي٤مد" سم٠مهن٤م ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم يٓم٤مينؼماًم اعمٕمٝمد يٕمرفو

 اًمتٗم٤مهؿَهَذا  قمـ يٜمت٩م وُم٤م اعمٜمٔمامت، أو إومراد أو اعمجٛمققم٤مت ُمـ جمٛمققم٦م وأي وأومراده٤م

 (.08ص م،1008 )اعمٍمي، "ُمستٛمرة وقماىم٦م ـمٞمب٦م ؾمٛمٕم٦م إىم٤مُم٦م ُمـ

 ٝمقداجلِهَل  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم :ومٝمق يٓم٤مينؼماًم ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٕمٝمد شمٕمريػ أُم٤م

تِل  واعمستٛمرة اعمخٓمٓم٦م اإلداري٦م  ومجٝمقره٤م اعمٜمِم٠مة سملم اعمتب٤مدل اًمتٗم٤مهؿ شمٕمزيزإمَِم  هتدفاًمَّ

 (.1ص م،1008 ضمقدة،)

ذِم  واعمستٛمرة اعمخٓمٓم٦م اإلدارة وفمٞمٗم٦م سم٠مهن٤م: وًمٞم٦ماًمدّ  اىم٤متٕماًم مجٕمٞم٦م وشمٕمرومٝم٤م

 ظمال ُمـَذًمَِؽ و ٛمٝمقر،اجل وشم٠ميٞمد شمٗم٤مهؿ يمس٥مإمَِم  هتدف اًمتل واعمٜمٔمامت اعم١مؾمس٤مت

 ُمـ ُمزيد وحت٘مٞمؼ اظمٚمٞم٦م،اًمدّ  وؾمٞم٤مؾم٤مهت٤م أٟمِمٓمتٝم٤م ُمع شمقاوم٘مف ًمْمامن وآرائف ،ادم٤مه٤مشمف ىمٞم٤مس

 ُمـ اعم١مؾمس٦م أو واعمٜمٔمٛم٦م ٛمٝمقراجل سملم اعمِمؽميم٦م اعمّمٚمح٦م أضمؾ ُمـ اًمٗمٕم٤مل وإداء اًمتٕم٤مون

 (.118 ص م،1000 واًمٓمقسم٤مد، )قمٚمٞم٤من اعمخٓمط ٤مُمؾاًمِّم  اإلقمام اؾمتخدام ظمال

تِل  اعمسٛمٞم٤مت ُمـ ديدٕماًم وشمقضمد  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم سمٛمٝمٜم٦م اعمِمتٖمٚملمقَمغَم  شمٓمٚمؼاًمَّ

 :ُمٜمٝم٤م ُم٤م ي٠ميت (31 ص م،1030 )ُمراد،
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 ،اإلقمام سمقؾم٤مئؾ اعم١مؾمس٦م قماىم٤مت قمـ لس١مواعم وهق :(Publisher) اًمٜم٤مذ.أ 

 وٓ ،اعم١مؾمس٦م ٕظمب٤مر واًمتٚمٗمزيقن واإلذاقم٦م حٞمٗم٦ماًمّّم  وشمٖمٓمٞم٦م ضمذبقَمغَم  ويٕمٛمؾ

٦م اخل اإلداري٦م أو آؾمتِم٤مري٦م قاٟم٥ماجل قمٛمٚمف ٛمؾتيِم  اىم٤مت.ٕماًم سمٛمٝمٜم٦م٤مصَّ

 وؾم٤مئؾ ُمع اًمتٕم٤مُمؾ ُمٝم٤مم حتتف يٜمدرجو :(Press Office) حٗملاًمّّم  لس١مواعم.ب 

 قم٤مُم٦م. سمّمٗم٦م ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم جم٤ملذِم  ٛمؾٕماًم ُمٝم٤ممإمَِم  سم٤مإلَو٤موم٦م اإلقمام

 اعمسٛمكَهَذا  حػاًمّّم  سمٕمض وشمستخدم :(Spoker Person) ؾمٛملاًمرّ  اعمتحدث.ج 

 إدارة قمـ سم٤مًمٜمٞم٤مسم٦م اًمتحدث ُمٝمٛم٦م يتقمم اًمَّذي ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم رضمؾإمَِم  ًمإلؿم٤مرة

 ًمٚم٘مٞم٤مم ٤مومٞم٦مٙماًم اعمٕمٚمقُم٤مت٤م أطمٞم٤مٟمً  ًمديف ومراشمتق أن دون إزُم٤مت أوىم٤متذِم  اعم١مؾمس٦م

 ور.َذا اًمدّ ِبَ 

ومـ ُمـ ومٜمقن آشمّم٤مل سم٤مجلٛمٝمقر، ًمٙمس٥م اعم١ميديـ ًم٘مْمٞم٦م أو هدف " سم٠مهن٤موشمٕمرف 

ُمٕملم، أو حتريٙمٝمؿ ذم ادم٤مه حمدد وُمرؾمقم وومؼ اًمدراؾم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمخٓمٓم٦م، وطمس٥م ـمبٞمٕم٦م 

اًمّداىمقىمل،  :)اًمتٝم٤مُمل "اًم٘مقى اًمسٞم٤مؾمٞم٦م، وآىمتّم٤مدي٦م اعمسٞمٓمرة قمغم أضمٝمزة اًمدوًم٦م

 (.36ص م،3998

، )طمج٤مب :اًمت٤مزم حققَمغَم اًمٜمّ  وحتديده٤م اعمِمؽميم٦م امتَهِذِه اًمّس  ُماطمٔم٦م ويٛمٙمـ

 (11 – 10ص م،1031

 يمـذِم اًمرّ  شمستٝمدف ،وُمستٛمرة ودائٛم٦م اعمدى ـمقيٚم٦م قمٛمٚمٞم٦م ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم نأ.أ 

 ُمقوقع طمقل حٞمح٦ماًمّّم  اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ ىمدر أيمؼم امهػماجل إقمٓم٤مء سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م إول

 ُمٕمٞمٜم٦م. ىمْمٞم٦م أو ُمٕملم
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 ُمقوقع دم٤مه آرائٝم٤م شمٕمديؾ أو ػمسمتٖمٞم ٛمٝمقراجل إىمٜم٤مع ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستٝمدف.ب 

 ُمٕمٞمٜم٦م. ىمْمٞم٦م أو ُمٕملم

 ُمقاىمػ سملم واًمتقاومؼ اًمتٙمٞمػ ُمـ ىمدر إطمداث ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستٝمدف.ج 

 مج٤مهػمه٤م. وآراء وادم٤مه٤مت ُمٕمٞمٜم٦م هٞمئ٦م وؾمٞم٤مؾم٤مت وادم٤مه٤مت

 وشمٙمٞمػ وإىمٜم٤مع إقمام ُمـ ٤مُم٦مٕماًم ًمٚمٕماىم٤مت ٚمٛملٕماًم ًمٚمٛمٗمٝمقم اصم٦ماًمثّ  إريم٤منَهِذِه و

تِل  اًمتٕمريٗم٤مت يمؾ حيٙمؿ اًمَّذي ٤ممٕماًم اإلـم٤مر سمٛمث٤مسم٦مِهَل   ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًمقَمغَم  أـمٚم٘م٧ماًمَّ

 واًمٞم٘ملم. واًمقوقح ب٤متاًمثّ  ُمـا يمبػمً ا ىمدرً  ٟمٙمس٥م أنُِمٜمْف  ٟمستٓمٞمع شمٓمبٞم٘مل يمٕمٚمؿ

 اىم٤متٕماًم أنإمَِم  ٟمخٚمص أن ٟمستٓمٞمع ٤مسم٘م٦ماًمّس  ًمٚمتٕمريٗم٤مت اعمٜمٓمٚم٘م٤مت يمؾ وسم٠مظمذ

 يسٚمٙمف اًمَّذي ريؼاًمٓمّ  ومٝمل ،واًمزواي٤م إسمٕم٤مد ُمـ اقمددً  ويِمٛمؾ يسع ُمرن ُمٗمٝمقم ٤مُم٦مٕماًم

 اظمكماًمدّ  ٛمٝمقراجل رو٤مإمَِم  اًمقصقل سمٖمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م اعم١مؾمس٤متذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم مم٤مرؾمق

 قمـ ودىمٞم٘م٦م ،طمسٜم٦م صقرة سمٜم٤مءذِم  اعمتٛمثؾ ٝم٤مئلاًمٜمّ  اهلدف حت٘مٞمؼ قمـ٤م سمحثً  :واخل٤مرضمل

تِل  اخلدُم٦م أو اعم١مؾمس٦م  ويمس٥م ،اعم١مؾمس٦مشمِْٚمَؽ  ًمّم٤مًمح اعمٜم٤مومس٦م طمسؿ وسم٤مًمت٤مزم ،شم٘مدُمٝم٤ماًمَّ

 .ةُمستٛمر يمبػمة مج٤مهػمي٦م

٤مت ٜمٞمأن اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم صمامٟمٞم (Scott, et al, 2000)وي١ميمد ؾمٙمقت وآظمرون 

اًم٘مرن اًمٕمنميـ ؿمٝمدًا قمٍمًا ضمديدًا ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعمس١موًمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م ًمٚمٛمٜمٔمامت، وؿمٝمدت 

حتقًٓ يمبػمًا ذم أؾم٤مًمٞم٥م اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م اخل٤مص٦م سم٤مٓقمتامد اًمت٘مٚمٞمدي قمغم وؾم٤مئؾ اإلقمام 

اعمختٚمٗم٦م ًمٕمرض وضمٝم٦م ٟمٔمره٤م ذم اًمٚمجقء إمم إٟمِمٓم٦م همػم اًمرسمحٞم٦م ذم اعمج٤مٓت آضمتامقمٞم٦م 

 قمغم اؾمؽماشمٞمجٞم٦م واوح٦م يتؿ حتديد ظمٓمقـمٝم٤م اًمرئٞمسٞم٦م.سمٜم٤مء   واًمبٞمئٞم٦م
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 ُمٝمٜم٦م ُماُمح أهؿ حيدد ٤مإضمرائٞمً  ٤مشمٕمريٗمً  (10ص م،1004) همري٥م طمدد وىمد

 اًمت٤مًمٞم٦م: ٜم٤مرصٕماًمذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم

 آضمتامقمٞم٦م. ًمٚمٕمٚمقم ٛمٚمٞم٤متٕماًم ُمـ جمٛمققم٦م.أ 

 واعمٝم٤مرة. واخلؼمة ٚمؿٕماًم ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م اعمستقىقَمغَم  اظمتّم٤مصٞمقن يامرؾمٝم٤م ُمٝمٜم٦م.ب 

 ٤مداظمٚمٞمً  مجٝمقره٤م وسملم سمٞمٜمٝم٤م واًمتٙمٞمػ اًمتٗم٤مهؿ إجي٤مدذِم  اعمٜمٔمامت ُمـ آؾمتٗم٤مدة.ج 

 ٤م.وظم٤مرضمٞمً 

 .٤مقمٚمٛمٞمً ٤م اؾمتخداُمً  آشمّم٤مل وؾم٤مئؾ شمستخدم.د 

 .ومج٤مهػمه٤م ًمٚمٛمٜمٔمٛم٦م اعمِمؽميم٦م اًمٗم٤مئدةَذًمَِؽ  يمؾ ُمـ يتح٘مؼهـ. 

 قمٚمٛمٞم٦م أؾمسقَمغَم  شم٘مقم ُمٝمٜم٦م ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم أن ٤مطم٨مباًم يستخٚمص ؾمبؼ مم٤م

 واًمٙمٚمٞم٤مت اعمٕم٤مهد ظمال ُمـ ًمٚمٛمامرؾملم ومراشمتق أن جي٥م ُمتٜمققم٦م وُمٕم٤مرف وظمؼمات

 ُمٜم٤مؾمبلم،٤م وشمدريبً ٤م قمٚمٛمٞمً  شم٠مهٞمًا  شمٚم٘مقا أومراد ظمال ُمـ إٓ مت٤مرس ٓ ُمٝمٜم٦م وأهن٤م اعمتخّمّم٦م،

تِل واخل ٤مُم٦مٕماًم اعم١مؾمس٤مت ًمٙم٤موم٦م رضوري٦م أوح٧م ُمٝمٜم٦م وهل ٦م اًمَّ  سم٤مجلٛمٝمقر شمتّمؾ٤مصَّ

 سمح٤مضم٦م اعمٝمٜم٦مَهِذِه  وأن اعمستٝمٚمٙملم، جلٛمٝمقر ًمبٞمٕمٝم٤م ؾمٚمع إلٟمت٤مج أو ُمٕمٞمٜم٦م ظمدُم٤مت ًمت٘مديؿ

 آشمّم٤مل يمٛمٝم٤مرات ُمتجددة ُمٝم٤مرات اعمامرؾملم وإيمس٤مب واًمتدري٥م ًمٚمتٓمقير ُمستٛمرة

 اًمتقازن حت٘مٞمؼُهَق  اعمٝمٜم٦مِذِه هلَ  ٝم٤مئلاًمٜمّ  اهلدف وأن أظماىمٞم٦م، ىمقاقمدإمَِم  إو٤موم٦م ،اعمختٚمٗم٦م

َذًمَِؽ يم وهل ومئ٤مشمف، سمٛمختٚمػ واجلٛمٝمقر ٤مُمٚملمٕماًم وُمّم٤مًمح اعم١مؾمس٦م ُمّم٤مًمح سملم واًمتقاومؼ

أطمد اًمٗمٜمقن اًمتل شمسٕمل إمم سم٤مقمتب٤مره٤م  ُِمٜمَْٝم٤م أؾم٤مد ضمزء اًمٗمـ إن سمؾ اًمٗمـ، ُمـ ختٚمق ٓ ُمٝمٜم٦م

 ُمراقم٤مة ُمـ سمد َٓذًمَِؽ يم ،اجلٞمد واًم٘مدرة قمغم اًمتٕمبػم اًمتٕم٤مُمؾقمـ ـمريؼ  يـظمريمس٥م أ

 ٛمؾ.ٕماًم ووٖمقط قارئاًمٓمّ  طم٤مٓتومِٞمَٝم٤م ظُمُّمقًص٤م ذِم  وآضمتامقمٞم٦م اإلٟمس٤مٟمٞم٦م قاٟم٥ماجل



 
 

23 
 

 :٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم أمهٞم٦م صم٤مٟمٞم٤ًم:

 ٓؾمت٘مب٤مل ٤ممٕماًم أياًمرّ  هتٞمئ٦مذِم  شم١مديف اًمَّذي ًمدوراُمـ  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم أمهٞم٦م شمؼمز

إمَِم  ي١مدي مم٤م :اعم١مؾمس٦م أو ًمٚمٛمٜمٔمٛم٦م وُمس٤مٟمد ُم١ميد مجٝمقر وإجي٤مد ديدة،اجل وأراء إومٙم٤مر

 شم٘مقم يمام ٛمٝمقر،اجلَهَذا و ،اعمٜمٔمٛم٦م أو اعم١مؾمس٦مشمِْٚمَؽ  سملم اعمِمؽمك واًمٗمٝمؿ اًمتقاصؾ حت٘مٞمؼ

 سمتقوٞمح وشم٘مقم واجلامهػم، واعمٜمٔمامت اعم١مؾمس٤مت سملم اًمتٙمٞمػ سمتح٘مٞمؼ ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم

 إطمداثقَمغَم  يس٤مقمد مم٤م :واطمتٞم٤مضم٤مهتؿ رهمب٤مهتؿ وحتديد اعمٜمٔمٛم٦م، ٟمحق امهػماجل ادم٤مه٤مت

 ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وحت٘مؼ ٛمٝمقر،اجل طم٤مضم٤مت ُمع يتقائؿ سمام اعمٜمٔمٛم٦م ؾمٞم٤مؾم٦مذِم  شمٕمديات

 واًمرقم٤مي٦م سم٤مًمٕمداًم٦م ُمرشمبط سمٕمْمٝم٤م ُمتٜمققم٦م ظمدُم٤مت اعمٜمٔمٛم٦مذِم  اظمكماًمدّ  جلٛمٝمقره٤م

 اظمكماًمدّ  ٛمٝمقراجل سملم آضمتامقمٞم٦م اعمس١موًمٞم٦م ىمٞمؿ ودقمؿ همرسقَمغَم  شمٕمٛمؾطمٞم٨م  آضمتامقمٞم٦م،

تِل  ٘مب٤متٕماًم ُمقاضمٝم٦مقَمغَم  يس٤مقمد مم٤م واخل٤مرضمل،  ،م1030 )قمتقم، اعمجتٛمع يقاضمٝمٝم٤م ىمداًمَّ

 (.11 ص

 أرسمٕم٦م وومؼ ٟمستٕمروٝم٤م قمديدة، ُمستقي٤متذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم أمهٞم٦م شمتقزعو

 يم٤مٔيت: ُمستقي٤مت

 :٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم إلدارة سم٤مًمٜمسب٦م إمهٞم٦م -3

 :ُِمٜمَْٝم٤م وإٟمِمٓم٦م قاطملاًمٜمّ  ُمـ قمددذِم  ًمٚمٛم١مؾمس٦م سم٤مًمٜمسب٦م ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم أمهٞم٦م شمؼمز

 اعم١مؾمس٦م، ُمريمزذِم  ٤مضمح٦ماًمٜمّ  اعمتٙم٤مُمٚم٦م اخلٓمط شمبٜملقَمغَم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمس٤مقمد.أ 

 )زويٚمػ، ٤مًمٞم٦مٕماًم سم٤مخلؼمة اعمتسٚمح اعمخٓمط أساًمرّ  اعم١مؾمس٦م ُمريمز سم٤مقمتب٤مرَذًمَِؽ و

 .(18ص م،1009
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 ُمـ ٝم٤مزاجلَهَذا  ُمس١موزم يٛمّٙمـ ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم جلٝم٤مز اإلداري اعمستقى رومع نأ.ب 

 سمنقم٦م اًمتقضمٞمٝم٤مت وضمٚم٥م آىمؽماطم٤مت، وقمرض ٚمٞم٤م،ٕماًم سم٤مًم٘مٞم٤مدة اعمب٤مذ آشمّم٤مل

 وُمنموملم إداريلم وؾمٓم٤مء ـمريؼ قمـ ٛمٚمٞم٦مٕماًمَهِذِه  شمٜمٗمٞمذ ُمـ أيمؼم ووم٤مقمٚمٞم٦م

 (.80ص هـ،3413)اًمسامري،

 ٟمت٤مئ٩م حي٘مؼ مم٤م :اعمختٚمٗم٦م اعم١مؾمس٦م إدارات سملم سم٤مًمتٜمسٞمؼ ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شم٘مقم.ج 

 (.184ص م،1030)ُمراد، اعم١مؾمس٦م قمٛمؾذِم  أومْمؾ

 اخلريٓم٦مذِم  ٚمٞم٤مٕماًم اإلدارة ُمـ ىمري٥م ُمٙم٤منذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم دائرة وضمقد نأ.د 

ذِم  ًمٚمٛم١مؾمس٦م اإلداري٦م اًمقطمدات سملم اًمتٜمسٞمؼ قمٛمٚمٞم٦م شم٠مدي٦مقَمغَم  ؾمٞمٕمٞمٜمٝم٤م اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م

 .(40ص م،1009 )زويٚمػ، ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم جم٤مل

َهِذِه  ؿم٠من ُمـ يٕمكم ًمٚمٛم١مؾمس٦م ٚمٞم٤مٕماًم اإلداراتذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وضمقد نأهـ. 

 أٟمٗمسٝمؿذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم مم٤مرد صم٘م٦م ُمـ يٕمزز : مم٤موإدارهت٤م اعم١مؾمس٦مذِم  اعمٝمٜم٦م

 ٛمؾ.ٕماًم٤م قَمغَم إجي٤مسمً  يٜمٕمٙمس ُمر اًمذيإ

 :ًمٚمٛم١مؾمس٦م سم٤مًمٜمسب٦م إمهٞم٦م -1

 وإٟمِمٓم٦م قاطملاًمٜمّ  ُمـ قمددذِم  ًمٚمٛم١مؾمس٦م سم٤مًمٜمسب٦م ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم أمهٞم٦م شمتْمح

 :ُِمٜمَْٝم٤م

ٕم٤مُم٦م ُمٕمٜمٞم٦م سم٢مدارة قمٛمٚمٞم٦م اًمتقاصؾ سملم اعم١مؾمس٦م واجلٛمٝمقر. ذم هذا اًماًمٕماىم٤مت .أ 

اعمج٤مل اعمٝمٜمل يتؿ حت٘مٞمؼ اًمتٙم٤مُمؾ وسمِمٙمؾ ُمستٛمر ًمٚمٕماىم٦م سملم اعم١مؾمس٦م واجلٛمٝمقر: 

وذًمؽ ُمـ ظمال إدارة آشمّم٤مٓت اًمتل شمبٜمل وشمٕمزز ؾمٛمٕم٦م اعم١مؾمس٦م ومح٤ميتٝم٤م. 

(Heath, 2001, P1 Robert). 
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 :اعم٤مل رأس زي٤مدة ـمريؼ قمـ ؾمقاء ،اعمٜمٔمٛم٦م متقيؾ قمٛمٚمٞم٦م ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمسٝمؾ.ب 

 صم٘م٦م شمتحسـ طمٞم٨م ،اًم٘مروض ـمريؼ قمـ أم اعمٜمٔمٛم٦مذِم  اعمس٤ممهقن يثؼ طمٞم٨م

 قق.ذِم اًمّس  ُمريمزه٤م وُمت٤مٟم٦م ىمدراهت٤م وذم اعمٜمٔمٛم٦مذِم  إظمرى اًمتٛمقيؾ ُم١مؾمس٤مت

 سمٞمٜمٝم٤م ومٞمام واخلدُم٤مت اعمٕمٚمقُم٤متىمؾ ٤مشمٜم وشمسٝمٞمؾ اعمٜمٔمٛم٦م ىمٓم٤مقم٤مت مجٞمع سملم اًمتٜمسٞمؼ.ج 

 اخلدُم٦م. أو ٚمٕم٦ماًمّس  ٟمققمٞم٦م حتسلم ؾمبٞمؾذِم 

 ٤مُمٚملمٕماًم ُمِمٙمات حلؾ سم٤معمٜمٔمٛم٦م اإلٟمس٤مٟمٞم٦م( اىم٤متٕماًم )إدارة وطمدة ُمع اًمتٜمسٞمؼ.د 

 ؾمبٞمؾذِم  واًمث٘م٤مومٞم٦م، وآضمتامقمٞم٦م واًمٜمٗمسٞم٦م اعم٤مدي٦م ٛمؾٕماًم فمروف حتسلمذِم  واعمِم٤مريم٦م

 م،1008 )ه٤مؿمؿ، امهػمي٦ماجل اخلدُم٤مت أو اإلٟمت٤مضمٞم٦م، ٗم٤مءةٙماًم حتسلم أو رومع

 (.14ص

 :اعمستٝمدف ًمٚمجٛمٝمقر سم٤مًمٜمسب٦م إمهٞم٦م -1

ذِم  ٤مُمٚملمٕماًم جمٛمققم٦م وهق ،اظمكماًمدّ  ٛمٝمقراجل جم٤مًملم، أو ىمسٛملمإمَِم  سمدوره ّمٜمػويُ 

 اعمقفمٗملم صٖمرأ طمتك اإلدارة رأس ُمـ ُم١مىمتلم أو دائٛملم يم٤مٟمقاأ ؾمقاء ،اعمٜمِم٠مة أو اعم١مؾمس٦م

تِل  واًمٗمئ٤مت إومراد وهؿ اخل٤مرضمل اعمجتٛمع أو واجلٛمٝمقر درضم٦م،  ظمدُم٤مت ُمع شمتٕم٤مُمؾاًمَّ

 اعمقرديـ :ُمثؾَذًمَِؽ و اخلدُم٤مت، سمتٚم٘مل أو آؾمتخدام أو سم٤مًمنماء ؾمٚمٕمٝم٤م أو اعم١مؾمس٦م

 ُمـ ثػمًْمٙم ؿمٛمقهل٤م يٕمٜملَهَذا و اعم١مؾمس٦م، ظمدُم٤مت ذم واًمقؾمٓم٤مء اخل٤مم، واعمقاد ًمٚمخدُم٤مت

 اعمجتٛمع. ومئ٤مت

تِل  إؾم٤مًمٞم٥م ُمـ واطمدة اقمتب٤مره٤م ٟمتٞمج٦م ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم أمهٞم٦م سمرزت وىمد  شمٕم٤مًم٩ماًمَّ

ِذي  اًمتٙمٜمقًمقضمل اًمت٘مدم قمـ ٤مدم٦ماًمٜمّ اعمِمٙماتِِب٤َم   قمـ سم٤مًمٖمرسم٦م اًمٗمرد ؿمٕمقرإمَِم  أدىاًمَّ

 أدى مم٤م اًمقاطمدة، ٛمؾٕماًم سمٞمئ٦م داظمؾذِم  ُمٕمٝمؿ اًمتآًمػ سمروح إطمس٤مؾمف قمدم ٟمتٞمج٦م :أظمريـ
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 إزاًم٦مقَمغَم  شمس٤مقمد اًمتل اعمستخدُم٦م إؾم٤مًمٞم٥م أهؿ ُمـ واطمدة ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم اقمتب٤مرإمَِم 

 داظمؾ اعمقفمٗملم سملم اًمٗمٝمؿ ؾمقء وشم٘مٚمٞمؾ اًمٗمٕم٤مًم٦م اعمِم٤مريم٦م شمٜمٛمٞم٦مقَمغَم  واًمٕمٛمؾ ٕمقرَهَذا اًمِّم 

 (.Sailesh, 2006, p3) اعمٜمٔمٛم٦مشمِْٚمَؽ 

 ي٠ميت: ومٞمام اعمستٝمدف ًمٚمجٛمٝمقر سم٤مًمٜمسب٦م ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم أمهٞم٦موشمؼمز 

 إٟمت٤مضمٞمتٝمؿ ُمـ وشمرومع ًمٚمٛم١مؾمس٦م ٤مُمٚملمٕماًم اٟمتامء شمٕمزيزقَمغَم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمٕمٛمؾ.أ 

 وظمدُم٤مهتؿ. أقمامهلؿ وضمقدة

 ٤مُمٚملمٕماًم يمٗم٤مءة ُمـ يرومع سمام اعم١مؾمس٦م وأىمس٤مم دوائر سملم اًمتٜمسٞمؼ سم٠مدوار اًم٘مٞم٤مم.ب 

 (.303ص م،1007 )ومرطم٤مت، أدائٝمؿ ُمـ وحيسـ

 وٕههؿهَلُؿ  واخلدُم٤مت إٟمِمٓم٦م ُمـ قمدد سمتقومػم اعم١مؾمس٦مذِم  ٤مُمٚملمٕماًم رقم٤مي٦م.ج 

 سمام واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واًمّمحٞم٦م آضمتامقمٞم٦م قم٤مي٦ماًمرّ و ُمٝم٤مراهتؿ، ًمتحسلم اًمتدري٥م :ُمثؾ

 واإلٟمت٤مج ٛمؾٕماًمذِم  يمٗم٤مءهتؿ زي٤مدة وسم٤مًمت٤مزم ًمٚمٕم٤مُمٚملم و٤ماًمرّ  ُمستقي٤متقَمغَم  ٜمٕمٙمسي

 (.361ص م،1034، )ضمرادات

 ،اعم١مؾمس٦م ُمـ أهؿ أهداف ٛمٝمقراجل ُمّمٚمح٦م شمٕمد اخل٤مرضمل ٛمٝمقراجل سمخّمقص.د 

 وادم٤مه٤مهت٤م اعم١مؾمس٦م ؾمٞم٤مؾم٦مقَمغَم  ودائٛم٦م ُمستٛمرة سمّمقرة شمٓمٚمٕمف أن يريد طمٞم٨م

 شمس٤مؤٓشمف قمـ اإلضم٤مسم٤متقَمغَم  طمّمقًمف وضمٝم٦م ُمٕمٚمقُم٤مشمف ُمّمدر ٕهن٤م :ورهمب٤مهت٤م

 (.11ص م،1009 )زويٚمػ،

 :قم٤مُم٦م اعمجتٛمع أو ًمٚمجٛمٝمقر سم٤مًمٜمسب٦م إمهٞم٦م -4

ذِم  اعمحٞمٓم٦م واًمبٞمئ٦م واعمجتٛمع ٤ممٕماًم ٛمٝمقراجل ُمّمٓمٚمح٤مت شمداول٤م أطمٞم٤مٟمً  جيري

 ي٘مع ُم٤م يمؾ أي اعم١مؾمس٦م، ٟمٓم٤مىمفذِم  شمٕمٛمؾ اًمَّذي إيمؼم اعمجتٛمعإمَِم  ًمٞمِم٤مر ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم
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٦م  أو طمٙمقُمٞم٦م وهٞمئ٤مت وُمٜمٔمامت ومج٤مقم٤مت أومراد ُمـ اعم١مؾمس٦م ظم٤مرج  ذات أهٚمٞم٦م أوظم٤مصَّ

 إيدي شمقومػم أو اخلدُم٤مت ـمريؼ قمـ ؾمقاء ،ُمب٤مذة همػم أو ُمب٤مذة سمٓمري٘م٦م سم٤معم١مؾمس٦م صٚم٦م

)ضمرادات،  ٛمؾٕماًمذِم  وآؾمتٛمراري٦م وآؾمت٘مرار إُم٤من شمقومػم أو اخل٤مم واعمقاد ٤مُمٚم٦مٕماًم

 (.364ص م،1034

 وإدوار إٟمِمٓم٦م ُمـ قمددذِم  ًمٚمٛمجتٛمع سم٤مًمٜمسب٦م ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم أمهٞم٦م ٙمٛمـوشم

 ي٠ميت: ُم٤مُِمٜمَْٝم٤م 

 شمٗمٙمـػمه، وـمري٘مـ٦م اعمجتٛمع، اهتامُم٤متقَمغَم  اًمتٕمرف يتؿ ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ظمال ُمـ.أ 

، )ُمـراد اعمجتٛمـع ٕومراد اعمست٘مبٚمٞم٦م اًمتقضمٝم٤متقَمغَم  اإلدارة شمتٕمرفَذًمَِؽ  ظمال وُمـ

 (.186 ص، م1030

ــد دمــ٤مه شمٜمحــق ٤مُمــ٦مٕماًم اىمــ٤متٕماًم سمــدأت.ب  ــ٦م ًمٞم٦مســ١مواعم شم٠ميمٞم  اًمتِمــ٤مريمٞم٦م إظماىمٞم

 شمٜمٛمٞمـ٦مذِم  ٘مٞم٘مـلاحل ًمإلؾمـٝم٤مم سمؾ هٜمٞم٦م،اًمذّ  قرةاًمّّم  حتسلم سم٤مب ُمـ ًمٞمس ًمٚمٛم١مؾمس٦م،

 .(367ص م،1034)ضمرادات، ٞم٤مةاحل ٟمققمٞم٦م وحتسلم ٟمٗمسف، اعمجتٛمع

 :٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم أهداف صم٤مًمث٤ًم:

 ًمٚمٛم١مؾمس٦م ٤مُم٦مٕماًم إهداف حت٘مٞمؼ ُمـ اضمزءً  ٕهداومٝم٤م ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم حت٘مٞمؼ يٕمتؼم

قَمغَم  اعمٜمٔمٛم٦م يس٤مقمد ُمٜم٤مؾم٥م ُمٜم٤مخ شمقومػمقَمغَم  إهدافَهِذِه  حت٘مٞمؼ ويس٤مقمد ًمٚمٛمٜمٔمٛم٦م، أو

 )اًمبٓمقش، :يكم ومٞمام ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم أهداف شمٚمخٞمص ويٛمٙمـ وآؾمت٘مرار، آؾمتٛمرار

 (18 ص ،م1030

 واخل٤مرضمل. اظمكماًمدّ  ٤ممٕماًم أياًمرّ  ادم٤مه٤مت ُمٕمروم٦م .3
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قَم٤مءوآ اهلجامت ُمـ ومح٤ميتٝم٤م اعمٜمٔمٛم٦م قمـ اًمدوم٤مع .1 تِل  اتدع  ٟمنم :ُمثؾهَل٤َم  شمتٕمرضاًمَّ

 قمٜمٝم٤م. حٞمح٦ماًمّّم  همػم إظمب٤مر

 ٚمٞم٤م.ٕماًم اإلدارةإمَِم  ٛمٝمقراجل ومٕمؾ وردود سم٤مدم٤مه٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م اعمٕمٚمقُم٤مت إيّم٤مل .1

 ٛمٝمقر.اجل ورهمب٤مت وادم٤مه٤مت اإلداري٦م ٞم٤مؾم٤متاًمّس  سملم اًمتٙم٤مُمؾ ُمـ طم٤مًم٦م إجي٤مد .4

 اعمٜمٔمٛم٦م. ٟمحق ٚمبٞم٦ماًمّس  ادم٤مه٤مهتؿ وشمٕمديؾ ٛمٝمقراجل إىمٜم٤مع .0

 سم٤معمٜمٔمٛم٦م. اعمرشمبٓم٦م ٛمٝمقراجل ومئ٤مت سملم اًمتٕم٤مون شمٜمٛمٞم٦م .6

قَمغَم  عمس٤مقمدهت٤م اعمختٚمٗم٦م ٛمٝمقراجل ومئ٤متإمَِم  وإيّم٤مهل٤م حٞمح٦ماًمّّم  اعمٕمٚمقُم٤مت شمقومػم .7

 ٘م٤مئؼ.احلقَمغَم  سمٜم٤مءً  آرائٝم٤م شمٙمقيـ

 م،1009 )اًمّمحـ، :ذِم  شمتٛمثؾ ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم أهداف أن يرى ُمـ وهٜم٤مك

 (43ص

 هتدف طمٞم٨م اإلجي٤مسمٞم٦م: هٜمٞم٦ماًمذّ  صقرهت٤م وشمدقمٞمؿ ًمٚمٛم١مؾمس٦م ـمٞمب٦م وؾمٛمٕم٦م صقرة سمٜم٤مء.أ 

 أن سم٤مقمتب٤مر امهػماجل ًمدى اعمٜمٔمٛم٦م ؾمٛمٕم٦م حتسلمإمَِم  وسمراجمٝم٤م ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم أٟمِمٓم٦م

تِل  إؾم٤مؾمٞم٦م يم٤مئزاًمرّ  ُمـ واطمدة اعم١مؾمس٦م ؾمٛمٕم٦م  .قَمَٚمْٞمَٝم٤م شم٘مقماًمَّ

 سم٢مؿمٕم٤مر ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شم٘مقم أن سمٛمٕمٜمك اظمكم:اًمدّ  ٛمٝمقراجل وشم٠ميٞمد صم٘م٦م يمس٥م.ب 

 واعمٜمٔمٛم٦م ٤مُمٚملمٕماًم ه١مٓء سملم ورو٤م شمب٤مدل يٜمِم٠م ًمٙمل سم٠ممهٞمتٝمؿ، اعمٜمٔمٛم٦مذِم  ٤مُمٚملمٕماًم

تِل   .ِِب٤َم يٕمٛمٚمقناًمَّ

 قماىم٤مت إىم٤مُم٦م ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمدقمؿ أن أي اخل٤مرضمل: ٛمٝمقراجل ورو٤م صم٘م٦م يمس٥م.ج 

ِذي  اخل٤مرضمل اعمٜمٔمٛم٦م مجٝمقر ُمع ـمٞمب٦م  اعمٜمٔمٛم٦م أٟمِمٓم٦م ُمـ اعمستٗمٞمديـقَمغَم  يِمتٛمؾاًمَّ

 اعمٜمٔمٛم٦م.سمِِف شمِْٚمَؽ  شمقضمد اًمَّذي اعمجتٛمع أومراد أو
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 :٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمب٤مدئ راسمٕم٤ًم:

 قاسمطاًمّْم  ُمـ جمٛمققم٦م هٜم٤مكأن ( 37 – 36م، ص 1006يرى يم٤مُمؾ واًمّمػمذم )

تِل  واعمب٤مدئ  ٤مُم٦م،ٕماًم ًمٚمٕماىم٤مت اًمٗمٙمري اإلـم٤مر شمٕمٙمسو ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ٟمِم٤مط شمٜمٔمؿاًمَّ

 أمهٝم٤م: وُمـ

 ُمّم٤مًمح ُمراقم٤مةُهَق  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم قمٛمؾذِم  إؾم٤مس إن :آضمتامقمٞم٦م اعمس١موًمٞم٦م .3

 دم٤مه آضمتامقمٞم٦م ُمس١موًمٞمتٝم٤م يٕمٙمس مم٤م :شم٘مدُمفذِم  واعمس٤ممه٦م اعمجتٛمع وسمٜم٤مء مج٤مهػمه٤م،

 .ومِٞمفِ  شمقضمد اًمَّذي اعمجتٛمع

 رأؾمٝم٤م وقمغم إؾم٤مؾمٞم٦م طم٘مقىمف واطمؽمام اًمٗمرد سم٘مٞمٛم٦م اإليامن إن :اًمٗمرد رأي اطمؽمام .1

تِل  واومعاًمدّ  أهؿ ُمـ شمٕمتؼم واًمتٕمبػم أياًمرّ  طمري٦م  آهتاممإمَِم  اًمٗمردَذا ِبَ  شم١مدياًمَّ

تِل  واعمٜمٔمٛم٦م سم٤معمجتٛمع  وُمس١موًمٞم٤مهتؿ إومراد واضمب٤مت ُمراقم٤مة يٜمبٖمل يمام ،سمِفِ  شمقضمداًمَّ

 شمٓمقره.إمَِم  ي١مدي مم٤م :اعمجتٛمعذِم 

 ،ؽاًمِّم  يثػم أن ؿم٠مٟمف ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت إظمٗم٤مء إن :ٛمٝمقراجل قمـ اعمٕمٚمقُم٤مت إظمٗم٤مء قمدم .1

ًٓ  ويٗمتح  وم٢من وسم٤مًمت٤مزم ومج٤مهػمه٤م، اعمٜمٔمٛم٦م سملم ٘م٦ماًمثّ  وم٘مدإمَِم  ي١مدي مم٤م :ًمٚمِم٤مئٕم٤مت جم٤م

 اعمٕمٚمقُم٤مت شم٘مديؿ أصمٜم٤مء واًمِمٗم٤مومٞم٦م دق٤مًمّّم سم يٚمتزم أن يٜمبٖمل ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم قمٛمؾ

تِل   اعم١مؾمس٦م. أو اعمٜمٔمٛم٦م أهارقَمغَم  ٗم٤مظاحل ُمراقم٤مة ُمع ٛمٝمقراجل ٝم٤مإًمٞم حيت٤مجاًمَّ

 ويٜمبٖمل ،٤مإقماُمٞمً ٤م ؾمٚمقيمً  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمٕمتؼم :ٚمٞمٛم٦ماًمّس  إظماق سمٛمب٤مدئ آًمتزام .4

 أصمٜم٤مء ٤مُمٞم٦ماًمّس  وإظماق واًمٕمداًم٦م واًمّمدق زاه٦ماًمٜمّ  يتقظمك أن ٚمقكا اًمّس هلَذ

 ومٕمؾ وردود اعمٜمٔمٛم٦م ٟمِم٤مط وحتٚمٞمؾ ًمتٗمسػم اإلقمام وؾم٤مئؾ خمتٚمػ اؾمتخدام

 طمٞم٤مهل٤م. ٛمٝمقراجل
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 امهػماجل ادم٤مه٤مت وىمٞم٤مس حقثباًم إضمراء يٕمد :حقثباًمذِم  ٚمٛمٞم٦مٕماًم إؾم٤مًمٞم٥م اشمب٤مع .0

تِل  اًمقفم٤مئػ أهؿ ُمـ اعمٜمٔمٛم٦م ٟمحق  اعمج٤ملَهَذا  وذم ٤مُم٦م،ٕماًم اىم٤متٕماًمِِب٤َم  شم٘مقماًمَّ

 وأن ،ح٨مباًمذِم  ٚمٞمٛم٦ماًمّس  ٚمٛمٞم٦مٕماًم رقاًمٓمّ  اشمب٤مع ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم امردعم يٜمبٖمل

 حقث.باًمَهِذِه  إضمراء أصمٜم٤مء اعمقوققمٞم٦م قمدم أو اًمتحٞمز قمـ يبتٕمدوا

 :٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وفم٤مئػ ظم٤مُمس٤ًم:

 ٟمِم٤مـمٝم٤م، وأوضمف سمقفم٤مئٗمٝم٤م يتٕمٚمؼ ومٞمام ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ـمبٞمٕم٦م قمغم اشمٗم٤مقؿمبف  يقضمد

 وإٟمِمٓم٦م اًمقفم٤مئػِذِه هلَ  واعمامرؾملم إيم٤مديٛمٞملم ٟمٔمر وضمٝم٤مت شمٓمقر ُمـ سم٤مًمرهمؿَذًمَِؽ و

 ُمدىقَمغَم  ُم١مؾمس٦م أيذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ٟمج٤مح يتقىمػَذا وهلَ  .هَل٤َم ٛمٚمٞم٦مٕماًم اعمامرؾم٦م وشمٓمقر

 اعمامرؾم٦م فمروف هتٞمئ٦م سمضورةأيًْم٤م  واىمتٜم٤مقمٝم٤م اًمقفمٞمٗم٦مَهِذِه  سم٠ممهٞم٦م ٚمٞم٤مٕماًم اإلدارة اىمتٜم٤مع

٤م  ٤مُمٚملمٕماًم مجٞمع ظمال ُمـهَل٤َم  اًمٗمٕمٚمٞم٦م َهَذا  ًم٘مٞم٤مدة ُمتخّمّم٦م إدارة ـمريؼ وقمـ ٟم٤مطمٞم٦م، ُمـِِبَ

 .(13ص م،1004 اًمّمقذم،)إظمرى  ٤مطمٞم٦ماًمٜمّ  ُمـ ٛمؾٕماًم

تِل  اًمقفم٤مئػ حتديد ٕم٥ماًمّّم  ُمـ أن (17 ص ،م1008 )قمجقة، ويرى  أن يٜمبٖملاًمَّ

تِل  آقمتب٤مرات ُمـ جمٛمققم٦مَذًمَِؽ إمَِم  ويرضمع اعم١مؾمس٤مت،ذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًمِِب٤َم  شم٘مقم اًمَّ

 :ومٞمام ي٠ميت إجي٤مزه٤م يٛمٙمـ

تِل  امهػماجل وطمجؿ اعمٜمٔمٛم٦م، قمٛمؾ وجم٤مل ـمبٞمٕم٦م .3  ُمٕمٝم٤م. شمتٕم٤مُمؾاًمَّ

 ٤مُم٦م.ٕماًم اىم٤متٕماًم إلدارة اعمت٤مطم٦م اعم٤مًمٞم٦م اعمخّمّم٤مت طمجؿ .1

 اعمٜمٔمٛم٦م.ومٞمف  شمٕمٛمؾ اًمَّذي وآىمتّم٤مدي وآضمتامقمل ٞم٤مداًمّس  اعمٜم٤مخ .1

 وُمدى ٤مُم٦م،ٕماًم اىم٤متٕماًم عمٗمٝمقم اعمٜمٔمٛم٦م أو اعم١مؾمس٦مذِم  ٚمٞم٤مٕماًم اإلدارة إدراك ُمدى .4

تِل  أقمامهل٤م إٟمج٤مزقَمغَم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم سم٘مدرة اىمتٜم٤مقمٝم٤م  إًمٞمٝم٤م. شمقيمؾاًمَّ
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ٕم٤مُم٦م ذِم اعمٜمٔمامت واعم١مؾمس٤مت، اًمٕماىم٤مت اًممخس وفم٤مئػ شم٘مقم ِب٤م  وحيدد رؿمقان

 (349-346ص م، 1004) :ِهَل 

وشمتٛمثؾ ذم ىمٞم٤مم اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م سمٖمرض احلّمقل قمغم طم٘م٤مئؼ واىمٕمٞم٦م  اًمبح٨م: .3

وُمٚمٛمقؾم٦م: سمجٛمع اعمٕمٚمقُم٤مت، واًمبٞم٤مٟم٤مت، وحتٚمٞمٚمٝم٤م، وُمٕمروم٦م ادم٤مه اًمرأي اًمٕم٤مم 

 جلٛمٝمقر اعم١مؾمس٦م، وأراءهؿ، ووضمٝم٤مت ٟمٔمرهؿ. 

اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م حتدد وشمرؾمؿ ؾمٞم٤مؾم٦م اعم١مؾمس٦م اًمٕم٤مُم٦م، وحتدد اًمؼماُم٩م  اًمتخٓمٞمط: .1

ىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م واعمقوققم٦م قمغم أؾم٤مس ُم٤م ىم٤مُم٧م سمف ُمـ دراؾم٤مت اخل٤مص٦م سم٤مًمٕما

وسمحقث: سمٖمرض حتديد إهداف، واجلٛمٝمقر اعمستٝمدف، وشمّمٛمٞمؿ اًمؼماُم٩م 

 اإلقماُمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م شمقزيع آظمتّم٤مص٤مت قَمغَم اخلؼماء وهمػمه٤م.

 سمجامهػمه٤م وآشمّم٤مل اعمقوققم٦م اخلٓمط سمتٜمٗمٞمذ ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شم٘مقم اًمتٜمٗمٞمذ: .1

 قم٘مدَذًمَِؽ ويم امهػم،اجلَهِذِه  ُمـ ومئ٦م ًمٙمؾ اعمائٛم٦م اإلقماُمٞم٦م اًمقؾم٤مئؾ وحتديد

 سمقفمٞمٗم٦م ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شم٘مقم يمام وهمػمه٤م، واًمّمقر إومام وإٟمت٤مج اعم١ممترات

 سمقفم٤مئٗمٝم٤م اًم٘مٞم٤ممقَمغَم  وُمس٤مقمدهت٤م اإلدارات عمختٚمػ اخلدُم٤مت شم٘مديؿ :ُمثؾ إداري٦م

 سم٤مجلٛمٝمقر. اعمتّمٚم٦م

 اعمختٚمٗم٦م اعمٜمٔمٛم٦م أو اعم١مؾمس٦م إدارات سملم سم٤مًمتٜمسٞمؼ ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شم٘مقم اًمتٜمسٞمؼ: .4

 سملم وشمٜمسٞمؼ اشمّم٤مل يمحٚم٘م٦م شمٕمٛمؾ يمام ٤م،سمٞمٜمٝم ومٞمام اًمتٗم٤مهؿ ُمـ طم٤مًم٦مإمَِم  ًمٚمقصقل

 اعم١مؾمس٦م. أو ًمٚمٛمٜمٔمٛم٦م واًمٕمٚمٞم٤م ٟمٞم٤ماًمدّ  ستقي٤متاعم سملمَذًمَِؽ ويم ،اعمقفمٗملم
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 اىم٤متٕماًم ًمؼماُم٩م واًمقاىمٕمٞم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ت٤مئ٩ماًمٜمّ  سم٘مٞم٤مس ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شم٘مقم اًمت٘مقيؿ: .0

تِل  ًمألهداف وحت٘مٞم٘مٝم٤م اُم٩مؼماًم ٚمٞم٦م٤مقموم ًمْمامن اعمٜم٤مؾمب٦م سم٤مإلضمراءات واًم٘مٞم٤مم ٤مُم٦مٕماًم اًمَّ

 أضمٚمٝم٤م. ُمـ ووٕم٧م

 إُمريٙمٞم٦م ٛمٕمٞم٦ماجل طمددهت٤م وفم٤مئػ صمامين (38 ص ،م1008 )قمجقة، يذيمرو

 واخلٓم٥م، حٗمٞم٦ماًمّّم  واًمبٞم٤مٟم٤مت اًمت٘م٤مرير يمت٤مسم٦م اًمقفم٤مئػ:َهِذِه  وشمتْمٛمـ ٤مُم٦م،ٕماًم ًمٚمٕماىم٤مت

 ُمـ اعمقضمٝم٦م اخلٓم٤مسم٤مت وخمتٚمػ نماتاًمٜمّ  حتريرو اإلقمام، وؾم٤مئؾ سمٛمختٚمػ آشمّم٤ملو

 اعم١ممترات ظمال ُمـ اعم١مؾمس٦م صقرة حتسلمو واخل٤مرضمٞم٦م، اظمٚمٞم٦ماًمدّ  جلامهػمه٤م اعمٜمٔمٛم٦م إدارة

تِل  وإٟمِمٓم٦م واًمٚم٘م٤مءات  اعمختٚمٗم٦م ٛمٝمقراجل ومئ٤مت ُمقاضمٝم٦مو ٤مُم٦م،ٕماًم اىم٤متٕماًمِِب٤َم  شم٘مقماًمَّ

 اؾمتخدامو اعم١مؾمس٦م، أو اعمٜمٔمٛم٦م سم٤مؾمؿ رؾمٛمل ُمتحدث شمقفمٞمػ ظمال ُمـ إًمٞمٝمؿ واًمتحدث

 وإهداف آطمتٞم٤مضم٤مت حتديدو اعمٜمٔمٛم٦م، أو اعم١مؾمس٦م اؾمؿ إقماء أضمؾ ُمـ اإلقماٟم٤مت

 وخمتٚمػ واًمت٘م٤مرير واًمٙمتٞمب٤مت نماتاًمٜمّ  إٟمت٤مج اً وأظمػم اعمٜمٔمٛم٦م، أو اعم١مؾمس٦م سمٕمٛمؾ اعمرشمبٓم٦م

 آشمّم٤مل. ُمقاد

 :٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ٟمج٤مح قمقاُمؾؾم٤مدؾم٤ًم: 

 ي١مدي مم٤م اعم١مؾمس٦م، مج٤مهػم سملم آضمتامقمٞم٦م اعمس١موًمٞم٦م سمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شم٘مقم

 شمٔمٝمر هٜم٤م وُمـ ًمٚمٕم٘مب٤مت، اًمتّمديذِم  آضمتامقمٞم٦م واًمتٜمٔمٞمامت اعمجتٛمع أومراد شمٕم٤مونإمَِم 

تِل  قاُمؾٕماًم  ومٞمام اعمتٛمثٚم٦م أهداومٝم٤م حت٘مٞمؼذِم  اعمٜمٔمامتذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ٟمج٤محإمَِم  شم١مدياًمَّ

 (48-46 ص ،م1001 ،َأمْحَد) :يكم

تِل  اعم١مؾمس٦م داظمؾ ُمـ ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمبدأ .3  سملم اعمتب٤مدل اًمتٗم٤مهؿ إن :ِِب٤َم شمٕمٛمؾاًمَّ

 جي٥م إذ ٤مُم٦م:ٕماًم اىم٤متٕماًم ٟمج٤مح أؾم٤مس يٕمد اظمكماًمدّ  ومجٝمقره٤م اعمٜمٔمٛم٦م أو اعم١مؾمس٦م
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 ٛمٝمقراجل ُمع اتاًمّّم  وإٟمِم٤مء قماىم٤مهت٤م حتسلمذِم  دءباًم ىمبؾ ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًمقَمغَم 

 اظمكم.اًمدّ  ٛمٝمقراجل ُمع اىم٤متٕماًمَهِذِه  سمتحسلم شم٘مقم أن اخل٤مرضمل

 أؾمٚمقب شمتبع أن اعمٜمٔمٛم٦مقَمغَم  ىمٞمؼ:اًمدّ  ٚمٛملٕماًم إؾمٚمقب واشمب٤مع دقاًمّّم  اٟمتٝم٤مج .1

 ووفم٤مئػ، أقمامل ُمـسمِِف  شم٘مقم ُم٤م مجٞمعذِم  سم٤مًمٕمداًم٦م شمٚمتزم وأن ،وإُم٤مٟم٦م دقاًمّّم 

 ُمقفمٗملقَمغَم  جي٥م يمام ًمٚمٛمٜمِم٠مة، سم٤مًمٜمسب٦م اإلقمام وؾم٤مئؾ أومْمؾِهَل  وم٤محل٘مٞم٘م٦م

ذِم  ىمٞم٘م٦ماًمدّ  وإؾم٤مًمٞم٥م إظماىمٞم٦م سم٤مًم٘مٞمؿ يٚمتزُمقا أن اعمٜمٔمٛم٦مذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم

 وشم٘مٞمٞمامهتؿ. سمحقصمٝمؿ

ُهَق  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًمذِم  حٞمحاًمّّم  إؾمٚمقب إن ٘م٤مئؼ:احل إظمٗم٤مء ؾمٞم٤مؾم٦م اشمب٤مع قمدم .1

 ٛمٝمقريـاجل ؿوهق ُم٤م هي حتقيره٤م أو ٘م٤مئؼاحل إظمٗم٤مء وًمٞمس ،واإلومّم٤مح اإلقمام

 ٘م٦ماًمثّ  قمدم يقًمد أن ؿم٠مٟمف ُمـ ٘م٤مئؼاحلَهِذِه  إظمٗم٤مء نَٕذًمَِؽ و واخل٤مرضمل، اظمكماًمدّ 

 ومج٤مهػمه٤م. اعم١مؾمس٦م سملم

 أو اعمٜمٔمامت أهداف شمٕمد مل اعمجتٛمع: روم٤مهٞم٦مذِم  اعمٜمٔمٛم٦م أو اعم١مؾمس٦م ُمس٤ممه٦م .4

 وحت٘مٞمؼ اعمجتٛمع روم٤مهٞم٦م أصبح٧م سمؾ اعم٤مدي، س٥مٙماًم حت٘مٞمؼذِم  حمّمقرة اعم١مؾمس٤مت

 إهداف.َهِذِه  أهؿ ُمـ ٕومراده ٗمعاًمٜمّ 

 ـمرق أومْمؾ ٤ممٕماًم أياًمرّ  شمقضمٞمف يٕمتؼم اعم١مؾمس٦م: أو اعمٜمٔمٛم٦م مج٤مهػم سملم اًمققمل ٟمنم .0

 أهداف أهؿ ُمـ وشم٠ميٞمده صم٘متف ًمٙمس٥م ًمٚمٛمجتٛمع ٤مُم٦مٕماًم ٞم٤مؾم٦ماًمّس  ُمع اًمتٕم٤مون

ومِٞمَٝم٤م  اعمٜمٔمٛم٦م أو اعم١مؾمس٦م ودور شمٜمٛمٞمتٝم٤م وظمٓمط سٞم٤مؾم٦ماًم شمقوٞمح ٤مُم٦م،ٕماًم اىم٤متٕماًم

 اعمجتٛمع.ذِم  اعمٜمٔمٛم٦م دور شمٕمزيزذِم  ٝمؿيس أن ؿم٠مٟمف ُمـ
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 إذا إٓ ٟم٤مضمح٦م اعمٜمٔمٛم٦م أو اعم١مؾمس٦م أٟمِمٓم٦م شمٕمتؼم أن يٛمٙمـ ٓ ٛمٝمقر:اجل صم٘م٦م يمس٥م .6

 طمتك :ًمٚمٛمٜمٔمٛم٦م اظمكماًمدّ  ٛمٝمقراجل شمدري٥م اًمقاضم٥م ومٛمـ ًمذا قمٜمٝم٤م: ٛمٝمقراجل ريض

 ًمٕمٛمٚمٝمؿ أدائٝمؿ ظمال ُمـ اخل٤مرضمل ٛمٝمقراجل صم٘م٦م ًمٙمس٥م سمقاضمبٝمؿ ي٘مقُمقا

 ٛمٝمقر.اجلَذا هلَ  واطمؽماُمٝمؿ

 :ٕم٤مُم٦ماًماًمّدور آضمتامقمل ًمٚمٕماىم٤مت  ؾم٤مسمٕم٤ًم:

ٕم٤مُم٦م سم٤مشم٧م شمقزم اهتامًُم٤م ُمتزايًدا سمؼماُم٩م اًمٕماىم٤مت اًمديدة ذِم اجليبدو أن آدم٤مه٤مت 

اعم١مؾمس٤مت ذِم اعمجتٛمٕم٤مت اعمحٚمٞم٦م سمام ومِٞمَٝم٤م ُمـ أومراد ومج٤مقم٤مت وُم١مؾمس٤مت، إمَِم ضم٤مٟم٥م َذًمَِؽ 

تِل شمٕمٛمؾ ذِم ٟمٓم٤مىمٝم٤م اعم١مؾمس٤مت، وم٤معمجتٛمع  ُم٤م يؼمز ُمـ اهتامم ُمتزايد أيًْم٤م سم٤مًمبٞمئ٦م اًمّٓمبٞمٕمٞم٦م اًمَّ

ٛمؾ اعمٜمٔمامت واعم١مؾمس٤مت اعمقضمقدة ذِم ُمٙم٤من اعمحكم ٓ يٜمحٍم ذِم إومراد وم٘مط، سمؾ يِم

جمٛمققم٦م ُمـ اًمّسٙم٤من شمتسؿ طمٞم٤مهتؿ سمٓم٤مسمع صم٘م٤مذم "حمدد، ويٕمّرف اعمجتٛمع اعمحكم قَمغَم أٟمف 

قم٤مم، ىمقاُمف ُمّم٤مًمح وأهداف ُمِمؽميم٦م، وجمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مٞمؿ آضمتامقمٞم٦م اعمتِم٤مِب٦م، وىمقاقمد 

ٞمٝمؿ اًمِّمٕمقر سم٤مٟٓمتامء إمَِم ٛمٕمل، واخلدُم٤مت اعمتب٤مدًم٦م قَمغَم ٟمحق يبٕم٨م وماجلٕمرف واًمسٚمقك اًم

 (.380م، ص1009ق أصبع، سم)أ "اعمجتٛمع اعمحكم

وسمدأ َذًمَِؽ آدم٤مه اًمَّذي هيتؿ سم٤مٕٟمِمٓم٦م آضمتامقمٞم٦م يتبٚمقر ومٞمام يسٛمك سم٤معمس١موًمٞم٦م 

آضمتامقمٞم٦م ًمٚمٛمٜمٔمامت، ويتٗمرع َهَذا إمَِم صماصم٦م جم٤مٓت ومرقمٞم٦م إول: يٛمثؾ أصح٤مب 

تِل شمت٠مصمر ُمب٤مذة سمسٚمقيمٞم٤مت اعمٜمٔمٛم٦م، ويْمؿ يمؾ إومراد واجلاماعمّم٤مًمح،  قم٤مت أو اعمٜمٔمامت اًمَّ

ُمثؾ: محٚم٦م إؾمٝمؿ، واًمٕم٤مُمٚملم، واعمديريـ، واعمقرديـ واحلٙمقُم٦م واًمٜم٘م٤مسم٤مت وآحت٤مدات، 

ٙمؼمى اًمبٞمئ٦م اًمّٓمبٞمٕمٞم٦م: إذ شم٘مع قَمغَم قم٤مشمؼ سمٕمض اًمنّميم٤مت اًموومٞمام يبدو اعمج٤مل اًمّث٤مين ذِم 

سٜم٦م ًمٚمٛمٜمٔمٛم٦م احلبٞمئ٦م اًمّٓمبٞمٕمٞم٦م ومح٤ميتٝم٤م سمِمٙمؾ ُمستٛمر، وشمٓمقير اًمّسٛمٕم٦م اًماعمس٤ممه٦م ذِم شمٜمٛمٞم٦م 

بٞمئ٦م، سَمْٞمٜماََم يتجسد اعمج٤مل اًمّث٤مًم٨م ذِم روم٤مهٞم٦م اعمجتٛمع ُمـ ظمال اعمس٤ممه٦م ذِم اًمذِم جم٤مل مح٤مي٦م 



 
 

35 
 

إٟمِمٓم٦م اخلػمي٦م، وأقمامل اإلطمس٤من، ودقمؿ إٟمِمٓم٦م اًمّري٤موٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م واًمٗمٜمٞم٦م وقمدم 

 .(Anouska, E, G, 2003) ٟمس٤منظمرق ُمب٤مدئ طم٘مقق اإل

وشمرى وضمٝم٦م اًمٜمّٔمر اعمث٤مًمٞم٦م ذِم اًمّدور آضمتامقمل أن اًمّدور آضمتامقمل ًمٚمٕماىم٤مت 

ٛمٝمقر وشم٘مقي٦م اًمٗمٝمؿ اعمتب٤مدل سمٞمٜمف وسملم اعم١مؾمس٦م، وشم٘مديؿ اجلٕم٤مُم٦م يتٛمثؾ ذِم ظمدُم٦م ُمّم٤مًمح اًم

شمٜمٔمر اعمث٤مًمٞم٦م إمَِم قار سملم اعم١مؾمس٦م ومجٝمقره٤م، واحلاعمٕمٚمقُم٤مت اعمقوققمٞم٦م اًمّّم٤مدىم٦م، وشمسٝمٞمؾ 

امقم٤مت آضمتامقمٞم٦م اعمٙمقٟم٦م ًَمُف، سمحٞم٨م حتؾ أؿمٙم٤مل اجلاعمجتٛمع ويم٠مٟمف ذِم طم٤مًم٦م اٟمسج٤مم ُمع 

اًمٍّماع وي٘م٣م قَمغَم ُمسبب٤مهت٤م، سمام حي٘مؼ اًمت٘مدم آضمتامقمل، يمام أن اعمٕم٤ميػم اًمتب٤مدًمٞم٦م حتٙمؿ 

ٕم٤مُم٦م شم٠مدي٦م اًمىم٤مت ٕمااًماعمجتٛمع أو شمْمبط اًمّسٚمقك واًمٕماىم٤مت ومِٞمِف، وُمـ هٜم٤م شمستٓمٞمع إدارة 

ٕم٤مُم٦م اًمٕماىم٤مت اًمدوره٤م قَمغَم اًمقضمف إُمثؾ، وحت٘مؼ اًمتب٤مدًمٞم٦م واًمٗم٤مقمٚمٞم٦م ذِم ٟمِم٤مـم٤مهت٤م، وم٢مدارة 

ٛمٝمقر ذِم ٟمسؼ ُمزدوج ًمتح٘مٞمؼ اجلهٜم٤م شمٕمد ُمٞمٙم٤مٟمٞمزًُم٤م شمتٗم٤مقمؾ ُمـ ظماًمف اعم١مؾمس٦م ُمع 

 (.311م، ص1008 ٕم٤مم )ؿمٞمبف،اًماًمتٕم٤مون ذِم وقء اًمّّم٤مًمح 

وشم٘مقم َهِذِه اًمّرؤي٦م اعمث٤مًمٞم٦م قَمغَم ومٚمسٗم٦م ضمديدة ٟمسبًٞم٤م شمرى أٟمف جي٥م قَمغَم إدارة اعم١مؾمس٦م 

أن شمٕمٛمؾ قَمغَم أن شمٙمقن ُم١مؾمستٝم٤م قمْمًقا ٟم٤مومًٕم٤م ذِم اعمجتٛمع، سمام يسٝمؿ ذِم شم٘مدُمف وروم٤مهٞمتف، إذ 

مل يٕمد أن حت٘مٞمؼ اًمّرسمح ُهَق اهلدف اًمقطمٞمد ًمٚمٛم١مؾمس٦م، سمؾ أصبح٧م روم٤مهٞم٦م اعمجتٛمع ُمـ 

امهػم ًَمُف داظمؾ اعم١مؾمس٦م اجلهداف اًمّرئٞمس٦م، وم٤معمنموع اًمٜم٤ّمضمح ذِم اًمٜمّٝم٤مي٦م يٕمتٛمد قَمغَم شم٠ميٞمد إ

 (.04م، ص1007وظم٤مرضمٝم٤م )قمبد اًمٗمت٤مح،

ب٤مطمثقن ذِم َهَذا اعمٞمدان سم٤مٟمت٘م٤مد اعمٔم٤مهر اًموذم ادم٤مه صم٤مٍن ُمٖم٤مير ًمٚمٛمث٤مًمٞم٦م، اهتؿ 

وذم وقء وضمٝم٦م اًمٜمّٔمر اًمٜمّ٘مدي٦م ٓ ٕم٤مُم٦م، اًمٕماىم٤مت اًماًماأظماىمٞم٦م وقمدم اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م ذِم أٟمِمٓم٦م 

٤مًم٦م احلٕم٤مُم٦م قَمغَم ُم٤م ِهَل قَمَٚمْٞمِف، أو قَمغَم ُم٤م جي٥م أن شمٙمقن قَمَٚمْٞمِف، ومٗمل َهِذِه اًمٕماىم٤مت اًمشُم٘مبؾ 

ٕم٤مُم٦م يمقفمٞمٗم٦م ذِم اًمشمٙمقن دراؾم٦م وم٤مقمٚمٞمتٝم٤م قمديٛم٦م اًمٗم٤مئدة، وإٟمام يٜمبٖمل اًمٜمّٔمر ًمٚمٕماىم٤مت 

ٕم٤مُم٦م ذِم وقء اًمقَمَٚمْٞمِف، واًمٕماىم٤مت  اعمجتٛمع ويمٛمقوقع ىم٤مسمؾ ًمٚمتٖمٞمػم وإدظم٤مل اًمتحسٞمٜم٤مت
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اًمّسٞمٛمتػمي٦م يٙمقن اهلدف ُمـ سمراجمٝم٤م ومم٤مرؾمتٝم٤م هدوًم٤م أظماىمًٞم٤م، وُمـ صمؿ جي٥م أن شمٜمت٘مد إدارة 

ٕم٤مُم٦م اٟمخٗم٤مض اعمستقى إظماىمل ًمٚمٛمٝمٜم٦م يمَذًمَِؽ اًمٜمّت٤مئ٩م آضمتامقمٞم٦م اًمّسٚمبٞم٦م اًمٕماىم٤مت اًم

 .(311م، ص1008)ؿمٞمبف، 

ذي ُم٤م زال يٓمٖمك قَمغَم أقمامل اعم١مؾمس٤مت، ظُمُّمقًص٤م ذِم ًمٙمـ هٜم٤مك آدم٤مه اًمّث٤مًم٨م، اًمَّ 

ن ومٚمسٗم٦م ُمٕمٔمؿ َهِذِه اعم١مؾمس٤مت ُم٤م يزال ىم٤مئاًم قَمغَم رؤي٦م ُمٜمٗمٕمٞم٦م شمْمع ذِم أاًم٘مٓم٤مع اخل٤مص: إذ 

اقمتب٤مره٤م ُمّمٚمح٦م اعم١مؾمس٦م، وًمق يم٤من َذًمَِؽ قَمغَم طمس٤مب اعمجتٛمع، وشمٜمٓمٚمؼ َهِذِه اًمّرؤي٦م ُمـ 

تِل أُ  ومٙمرة أن ُمس١موًمٞم٦م اعم١مؾمس٦م شمٜمحٍم ذِم  ٟمِمئ٧م ُمـ أضمٚمٝم٤م ومحس٥م، ؾمقاء أيم٤من إهداف اًمَّ

َذًمَِؽ شم٘مديؿ ظمدُم٤مت حمددة ًمٗمئ٤مت اضمتامقمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، أم يم٤من َذًمَِؽ ًمتح٘مٞمؼ ُمّمٚمح٦م ُم٤مًمٙمل 

٦م   (.09م،ص1007)قمبد اًمٗمت٤مح،اعم١مؾمس٦م وُمس٤ممهٞمٝم٤م وقم٤مُمٚمٞمٝم٤م ذِم اعم١مؾمس٤مت اخل٤مصَّ

وسمٜم٤مء قَمغَم ُم٤م ؾمبؼ يٛمٙمـ ُماطمٔم٦م أن آظمتاف ذِم اًمٗمٚمسٗم٤مت أو اعمٜمٓمٚم٘م٤مت 

ٕم٤مُم٦م، وقمغم أٟمِمٓمتٝم٤م وأؾم٤مًمٞم٥م اًمٕماىم٤مت اًمإظماىمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م ي١مصمر قَمغَم ُمٗم٤مهٞمؿ 

قمٛمٚمٝم٤م، وقمغم قمٛمٚمٞم٦م آشمّم٤مل سمِمٙمؾ قم٤مم، أوػ إمَِم َذًمَِؽ، ـمبٞمٕم٦م قمٛمؾ اعمٜمٔمٛم٦م أو دوره٤م 

ـمبٞمٕم٦م ىمٞم٤مدهت٤م أو اًم٘م٤مئٛملم قَمَٚمْٞمَٝم٤م: مم٤م ؾمٞمٙمقن ًَمُف إصمر واظمتّم٤مصٝم٤م وطمجٛمٝم٤م وىمدراهت٤م، و

. اًمقاوح ذِم رؾمؿ اًمّسٞم٤مؾم٤مت وشمٓمبٞمؼ اعمٗم٤مهٞمؿ، وسم٤مًمت٤مزم حتديد إدوار واًمقفم٤مئػ

تِل حتٙمؿ اًمّدور وسم٤مًمٜمتٞمج٦م وم٢م ن ـمبٞمٕم٦م اعم١مؾمس٦م وُم٤م شمتبٜم٤مه ُمـ ىمٞمؿ وُمٕم٤ميػم وأهداف ِهَل اًمَّ

ؾ اعم١مؾمس٦م أو اعمٜمٔمٛم٦م. أُم٤م سمخّمقص اعمٜمٔمامت أو ٕم٤مُم٦م داظماًموإداء آضمتامقمل ًمٚمٕماىم٤مت 

ٙمقُمٞم٦م، وم٢من ُمتٖمػمات اًمتخّمص، صمؿ اإلُمٙم٤مٟم٤مت اعم٤مًمٞم٦م، صمؿ إدارة َهِذِه احلاعم١مؾمس٤مت 

ٕمٛمؾ اًمٕمقاُمؾ ذِم متٞمٞمز ُم١مؾمس٦م قمـ همػمه٤م ُمـ ُم١مؾمس٤مت اًماعم١مؾمس٤مت رسمام ِهَل ُمـ أهؿ 

تِل أٟمِمئ٧م مجٞمٕمٝم٤م سمٖمرض شم٘مديؿ اخلدُم٤مت ًمٚمٛمقاـمٜملم.احل  ٙمقُمل اًمَّ
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 :بموواسيالّد ىنعال: الجالحاحملور 

 سملم آشمّم٤مل ووؾم٤مئؾ ـمرق لوه ؾمٛمٞم٦م،اًمرّ  اًمقصمٞم٘م٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  سم٤مًمٕمٛمؾ ي٘مّمد

 وًمٞم٦ماًمدّ  اىم٤متٕماًم سم٢مدارة ٕمٜمكيُ  وومـ قمٚمؿ٤م أيًْم  وهل وًمٞم٦م،اًمدّ  امقم٦ماجلذِم  إقمْم٤مء ولاًمدّ 

 وأؾمسٝم٤م ىمقاقمده٤م وهل٤م ُمٕمف، واًمتٗم٤موض ػمٖماًم ُمع واًمتٕم٤مُمؾ ٚمٛمٞم٦ماًمّس  سم٤مًمقؾم٤مئؾ ولاًمدّ  سملم

تِل   :ىمٞمؾ وىمدياًم  ُمب٤مدئ. ُمـ يسقده وُم٤م وزماًمدّ  اعمجتٛمعقَمغَم  يٓمرأ عم٤م٤م ووم٘مً  سم٤مؾمتٛمرار شمتٓمقراًمَّ

 .(38ص م،1008زيـ،) سمٚمقُم٤مداًمدّ  يّمٛم٧م قمٜمدُم٤م اعمداومعُ  تٙمٚمؿُ شمَ 

 :سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم ُمٗمٝمقم أوًٓ:

 وًم٦م(.اًمدّ  شمستخدُمٝم٤م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م )قمٛمٚمٞم٦م :ِهَل  سمٚمقُم٤مؾمٞم٦ماًمدّ  أنإمَِم  ظمٚمػ حمٛمقد ؿم٤مرأ

 ُيِمػم وأصبح ُمـاًمزّ  ُمع شمٓمقر ىمد سمٚمقُم٤مؾمٞم٦ماًمدّ  ًمٗمظ أنإمَِم  هٜم٤م ُٟمِمػم أن اعمٗمٞمد وُمـ

 :ومٞمام ي٠ميت اًمٞمقم يستٕمٛمؾ ومٝمق خمتٚمٗم٦م ُمٕم٤منٍ إمَِم 

ىمد شمٓمقرت اًمّدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م "ًمٞمدل قمغم هن٩م ؾمٞم٤مد ذم زُمـ ُمٕملم، يم٘مقًمٜم٤م:  .3

 ."اًمسٕمقدي٦م  ذِم اًمقىم٧م اًمّراهـ

يمتٕمبػم قمـ اًمٚمب٤مىم٦م، واًمٚمٞم٤مىم٦م اًمتل يتحغم ِب٤م ؿمخص ُم٤م ذم قماىمتف ُمع  يستخدم .1

 ."إن وماًٟم٤م يتحغم سمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م رومٞمٕم٦م"أظمريـ، ومٞم٘م٤مل: 

يستخدم يمتٕمبػم قمـ اعمٗم٤موو٤مت، وُم٤م يٚمح٘مٝم٤م ُمـ حم٤موًم٦م أـمراومٝم٤م حت٘مٞمؼ ُمٙم٤مؾم٥م  .1

إن َهِذِه اعمٕمْمٚم٦م حتت٤مج إمَِم طمٍؾ "دون اًمٚمجقء ًمٚمٕمٜمػ أو احلرب، ومٞم٘م٤مُل: 

 ."سمٚمقُم٤مدد

يستخدم يمذًمؽ ًمقصػ ُمٝمـ اًمسٞم٤مد اًمذي ي٘مقم سمٛمٝمٛم٦م اًمتقومٞمؼ سملم ُمّم٤مًمح  .4

 سماده، وُمّم٤مًمح اًمبٚمد اعمٕمتٛمد ًمدهي٤م، يمام ي٘مقل إؾمت٤مذ أرٟمس٧م ؾم٤مٟمق.
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 اًمتٗم٤موض ٗمـسم ٝم٤م يٕمروم وسمٕمْمٝم٤م ًمٚمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م، شمٕمريٗم٤مت قمدة قمـ أقمرب يمام .0

 ًمٚمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م شمٕمريٗمفذِم  أيمسٗمقرد ىم٤مُمقس إًمٞمف يِمػم ُم٤مَهَذا و اًمت٘مٜمٞم٦م. وإضمراءاشمف

 ،م3970 هٞمػ، )أسمق "واعمبٕمقصملم ٗمراءاًمّس  ىمبؾ ُمـ وًمٞم٦ماًمدّ  اىم٤متٕماًم إدارة"٤م سم٠مهن

 (.17 ص

وهل قمٚمؿ اًمٕماىم٤مت سملم خمتٚمػ اًمدول ذات اعمّم٤مح اعمِمؽميم٦م اًمتل شمٜمبع ُمـ  .6

ُمب٤مدئ اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اًمٕم٤مم، واعمٕم٤مهدات وآشمٗم٤مىمٞم٤مت اًمدوًمٞم٦م، واًمٓمري٘م٦م اًمتل 

أؿمخ٤مص اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم ًم٘مٞم٤مم قماىم٤مت ؾمٚمٛمٞم٦م سملم شمٚمؽ اًمدول طمتك ٓ خيت٤مره٤م 

دهل٤م وشمٙم٤مُمٚمٝم٤م، وهل يٜمِم٠م سمٞمٜمٝم٤م شمْم٤مرب وشمٜم٤مزع ذم اعمّم٤مًمح، واًمٕمٛمؾ قمغم شمب٤م

إضمراء اعمٗم٤موو٤مت ُمع اًمدول إظمرى ُمـ أضمؾ مم٤مرؾم٦م  ـسمج٤مٟم٥م ذًمؽ وم

ٞم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اخل٤مرضمٞم٦م. وهل يمذًمؽ مم٤مرؾم٦م ومٕمٚمٞم٦م ُمـ أضمؾ شمٕمزيز اعمّم٤مًمح اًمقـمٜم

 ًمٚمدوًم٦م ذم اخل٤مرج، ودومع ُم٤م يٛمٙمـ أن يٚمح٘مٝم٤م ُمـ أرضار.

وأظمػمًا يٕمؼم ًمٗمـظ اًمدسمٚمقُم٤مؾمـٞم٦م قمــ اًمقفمٞمٗمـ٦م اًمتـل شم١مدهيـ٤م واعمتٛمثٚمـ٦م ذم أرسمٕمـ٦م  .7

 وفم٤مئػ، اإلىمٜم٤مع، واًمتسقي٦م، وآشمٗم٤مق، واإليمراه.

 وىمقاقمـده وأصقًمف وأؾمسف ىمقاٟمٞمٜمفًَمُف  ؾمٞم٤مد ٟمِم٤مط ومٝمل سمٚمقُم٤مؾمٞم٦ماًمدّ  ًمٓمبٞمٕم٦ما وٟمٔمرً 

 ٚمـؿٕماًم سمـلم دمٛمـع ومْمًا قمــ يمقهنـ٤م وًمٞم٦م،اًمدّ  اىم٤متٕماًمذِم  إؾم٤مد ٤مدوره ٤موهل اعُمحددة،

 :(13ص م،3993 )اًمٕمٙمر، أيت حقَذًمَِؽ قَمغَم اًمٜمّ و ،واًمت٘مٜمٞم٦م واًمٗمـ

 ُم٘مدُم٦م وذم خمتٚمٗم٦م، قمٚمٛمٞم٦م ُمٕم٤مرف شم٘متيض يمقهن٤م طمٞم٨م ُمـ شمٕمتؼم اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م قمٚمامً  .3

 ٚمقمٕماًم وُمٕمروم٦م وأؾمسٝم٤م، وًمٞم٦ماًمدّ  واًمٕماىم٤متَ٘م٤مُٟمقن واًم اًمت٤مريخ ُمٕمروم٦م اعمٕم٤مرفشمِْٚمَؽ 

 وٟمٔمري٤مهت٤م. وُمٗم٤مهٞمٛمٝم٤م ٞم٤مؾمٞم٦ماًمّس 
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تِل  وإُمقر إؿمٞم٤مء ُماطمٔم٦مذِم  ُمقاه٥م يامرؾمٝم٤م شمقضم٥م قمغم ُمـ اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م .1 اًمَّ

 طمقًمف. دمري

 اخل٤مرضمٞم٦م ٞم٤مؾم٦ماًمّس  عمب٤مدئ٤م قمٛمٚمٞمً ا وشمٜمٗمٞمذً ٤م شمٓمبٞم٘مً  يمقهن٤م طمٞم٨م ُمـ شم٘مٜمٞم٦م اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م .1

 .ُمٕمٜمٞملم أؿمخ٤مص يدقَمغَم 

 :سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وفم٤مئػ صم٤مٟمٞم٤ًم:

 :هؿصماصم٦م أهداف أؾم٤مؾمٞم٦م ذِم  سمٚمقُم٤مؾمٞم٦ماًمدّ  وفم٤مئػ حتديد ُيٛمٙمـ

 يٕمٛمؾ صمؿ وُمـ اخل٤مرج،ذِم  سماده ًمتٛمثٞمؾ وفمٞمٗمفِهَل  :سمٚمقُم٤مداًمدّ  اًمتٛمثٞمؾ وفمٞمٗم٦م .3

تِل  وًم٦مإمَِم اًمدّ  سمٚمده ٟمٔمر وضمٝم٦م ٟم٘مؾقَمغَم   ُمٝمؿ قم٤مُمؾ ؿمؽ سما واًمٚمب٤مىم٦مومِٞمَٝم٤م  يٕمٛمؾاًمَّ

 تٛمٙمـٞمًم اًمقوقح ُمـ درضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  وفمٞمٗم٦م تٓمٚم٥موشم اًمتٛمثٞمؾ، وفمٞمٗم٦مذِم  اضمدً 

إمَِم  اعمست٘مبٚم٦م وًم٦ماًمدّ  ٟمٔمر وضمٝم٦م وٟم٘مؾ اعمست٘مبٚم٦م وًم٦مإمَِم اًمدّ  سمٚمده ٟمٔمر وضمٝم٦م ٟم٘مؾ ُمـ

 ٤موًم٦م.قَمغَم اًمٓمّ  اخل٤مرضمٞم٦م ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م رؾمؿ سمٚمده ًمدوًم٦م يٛمٙمـ طمتك :دوًمتف

ًٓ ٓ سمد  وم٤مًمدسمٚمقُم٤مد اًمت٘م٤مرير: إقمداد وفمٞمٗم٦م .1  دوًمتف ِبدف قمٚمؿٍ قَمغَم  يٙمقن أن أو

سمِِف  ي٘مقم ٟمِم٤مط يمؾ قمـ اًمت٘م٤مرير سمٙمت٤مسم٦م ودراي٦م ظمؼمة وقمغم ،اخل٤مرضمٞم٦م وؾمٞم٤مؾم٤مهت٤م

تِل  اعمٝمٛم٦م ًمٞمتٛمٙمـ ُمـ اًم٘مٞم٤مم ِبذه  إداة أسمٕم٤مد شمٜم٤مُمل ُمع اهـاًمرّ  اًمقىم٧مذِم  شمٜم٤مُم٧ماًمَّ

 سمٚمقُم٤مؾمٞم٦م.اًمدّ 

 وؾمب٥م ،سمٚمقُم٤مداًمدّ  ًمٚمٕمٛمؾ ٤مٟمٞم٦ماًمثّ  ئٞمس٦ماًمرّ  اًمقفمٞمٗم٦م وشُمٕمد اًمتٗم٤موض: وفمٞمٗم٦م .1

 ؾاحل حتت٤مج إمم وأظمرى دوًم٦م سملم ىمْمٞم٦م إذا ُم٤م وضمدت اًمتٗم٤موضإمَِم  اًمٚمجقء

 آشمّم٤مل سم٢مقم٤مدة أو سم٤مًمتب٤مطم٨م إُم٤م ،اًمتٗم٤موض ٕؾمٚمقب نيٚمجآطمٞم٨م هَل٤َم  ٚمٛملاًمّس 

 .(11 م،ص3993)اًمٕمٙمر، سمٞمٜمٝمام
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 :سمٚمقُم٤مؾمٞم٦ماًمدّ  أٟمقاعصم٤مًمث٤ًم: 

 وم٢من اعُمٕم٤مرص ٤مملٕماًمذِم  واجلٖمراومٞم٦م واحلْم٤مري٦م اًمت٤مرخيٞم٦م قاسم٧ماًمثّ  ُمـ همؿقَمغَم اًمرّ 

تِل  ديدةاجل ٘م٤مئؼاحل سمٗمٕمؾ وًمٞم٦ماًمدّ  ٞم٤مةاحلذِم  ٤مصٗم٦مٕماًم اعمتٖمػمات  سمتداقمٞم٤مهت٤م قعم٦مٕماًم محٚمتٝم٤ماًمَّ

 أُم٤مم يمبػمة حتدي٤مت ٧مظمٚمٗم ،واًمث٘م٤مومٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م واعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م ٚمٛمٞم٦مٕماًم

 سم٠مدوات اًمتٕم٤مُمؾ اؾمتٚمزم اًمَّذي إُمر وُمٜمٗمذهي٤م، اخل٤مرضمٞم٦م ٞم٤مؾم٦ماًمّس  وص٤مٟمٕمل سمٚمقُم٤مؾمٞم٦ماًمدّ 

  وزم.اًمدّ  اعمجتٛمعذِم  وشم٠مصمػمه٤م شمقازهن٤م ًمٚمدوًم٦م شُمٕمٞمد وُمبتٙمرة ضمديدة

 :ِهَل  إٟمقاعَهِذِه و .إًمٞمٝم٤م ٤مضم٦ماحل سمحس٥م ٝم٤مأٟمقاقم ًمٚمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م يم٤مٟم٧م هٜم٤م وُمـ

 تؾمٞمٓمر لاًمت سمٚمقُم٤مؾمٞم٦ماًمدّ  اعمامرؾم٤مت ُمـ ٛمطِهَل َذًمَِؽ اًمٜمّو :اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م .3

تِل  اًمت٤مرخيٞم٦م اًمٗمؽمة ظمال  وزماًمدّ  اعمجتٛمع أوو٤معذِم  اعم١مصمرة اًم٘مراراتومِٞمَٝم٤م  يم٤مٟم٧ماًمَّ

، م3979 )ُم٘مٚمد، ؼمىٙمُ اًم وًمٞم٦ماًمدّ  اًم٘مقى ُمـ حُمدودة جمٛمققم٦م ٟمٓم٤مق شمتخذ وقماىم٤مشمف

 (.130ص

ًمرومع  واعمقارد اعمس٤مقمدات ًماؾمتٗم٤مدة ُمـ اُمٞم٦ماًمرّ  ٝمقداجل وشمٕمٜمل :اًمتٜمٛمٞم٦م دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م .1

إمَِم  واًمٜمٗم٤مذ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وٟم٘مؾ وآؾمتثامرات، اًم٘مروض ظمال ُمـ اًمتٜمٛمٞم٦مُمستقى 

 اإلىمٚمٞمٛمل آىمتّم٤مدي اًمتٕم٤مون شمِمجٞمع قمـ ومْمًا  ،اعمتب٤مدل آقمتامد وزي٤مدة إؾمقاق

 واًمدوزم.

٦م اخل اعم١ممترات قم٘مد وشمٕمٜمل :اعم١ممترات دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م .1 قَمغَم  اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتسقي٤مت سمِم٠من٤مصَّ

 اعم١ممترات شمٜمٔمٞمؿ أصبح صمؿ وُمـ .ىمتّم٤مدي٦موآيم٤موم٦م إصٕمدة اًمسٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمسٙمري٦م 

 يٚمزم مم٤م :سم٤مًمتٗم٤موض ًمٚم٘م٤مئٛملم ظم٤مص وشمدري٥م اؾمتٕمدادإمَِم  حيت٤مج٤م وومٜمً  قمٚماًم  وًمٞم٦ماًمدّ 

 اعم١ممتر. قم٘مدقَمغَم  ًمإلذاف ُمتٙم٤مُمؾ ضمٝم٤مز سمتِمٙمٞمؾ ًمٚمٛم١ممتر اعمْمٞمٗم٦م وًم٦ماًمدّ 
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تِل  سمٚمقُم٤مؾمٞم٦مِِب٤َم اًمدّ  وُي٘مّمد :ٕمبٞم٦ماًمِّم  اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م .4  اعمٜمٔمامت ٟمٓم٤مق ظم٤مرج شمٜمِم٠ماًمَّ

 )جمٚمس واعمجٚمس اعمٝمٜمٞم٦م آحت٤مدات :ُمثؾ ٕمبٞم٦ماًمِّم  اًمتجٛمٕم٤متِِب٤َم  وشم٘مقم وًمٞم٦ماًمدّ 

 سمٕمد ٞم٤مداًمّس  اًمققمل زي٤مدة ُمع ٝمقرذِم اًمٔمّ  قعَهَذا اًمٜمّ وسمدأ ٤معمٞم٦م(.ٕماًم ٕمبٞم٦ماًمِّم  داىم٦ماًمّّم 

 ٞم٤مؾم٤متقَمغَم اًمّس  اًمت٠مصمػمذِم  ٤ممٕماًم أياًمرّ  دور وشمزايد آشمّم٤ملذِم  اًمت٘مٜمل اًمت٘مدم

 اخل٤مرضمٞم٦م.

 سمٗمْمؾ إظمػمة ٜمقاتذِم اًمّس  ٛمطَهَذا اًمٜمّ  ازدهر وىمد :إقمامل رضم٤مل دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م .0

قَمغَم  ولاًمدّ  يم٤موم٦م وطمرص ،اًمتج٤مرة وحترير ققاًمّس  ت٤مىمتّم٤مديّ ا ٟمحق ٤معملٕماًم اًمتحّقل

 إؾمقاق وومتح ٤معمٞم٦مٕماًم واخلؼمات واًمسٞم٤مطم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م آؾمتثامرات ضمذب

 .(11ص، م3993 )اًمٕمٙمر،

 اعم١ممتراتِِب٤َم  وُي٘مّمد خّمٞم٦م،اًمِّم  سمٚمقُم٤مؾمٞم٦م٤م اًمدّ أيًْم قَمَٚمْٞمَٝم٤م  وُيٓمٚمؼ :اًم٘مٛم٦م دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م .6

تِل  سمٚمقُم٤مؾمٞم٦ماًمدّ   يتقصٚمقن واًمتل سمٞمٜمٝمؿ، ومٞمام واحلٙمقُم٤مت، ولاًمدّ  رؤؾم٤مء يٕم٘مده٤ماًمَّ

تِل  آشمٗم٤مىمٞم٤مت سمٕمض قم٘مد أو اعُمٝمٛم٦م، ٞم٤مؾمٞم٦ماًمّس  اًم٘مرارات سمٕمضومِٞمَٝم٤م إمَِم   هتؿاًمَّ

 سمٚمقُم٤مؾمٞم٦ماًمدّ  ُمـ قعَهَذا اًمٜمّ  ازدي٤مد إظمػمة اًمٗمؽمة ؿمٝمدت وىمد اًمقـمٜمٞم٦م، ُمّم٤محلٝمؿ

 (64-63ص، م3990 )سمريم٤مت، :أمهٝم٤م إؾمب٤مب ُمـ ًمٚمٕمديد

 ؤؾم٤مءاًمرّ  سم٢مُمٙم٤من أصبح سمحٞم٨م وآشمّم٤مٓت اعمقاصات وؾم٤مئؾذِم  اًمت٘مٜمل اًمت٘مدم.أ 

 حم٤موًم٦مذِم  أي٤مم سمْمٕم٦م أو يقم وىمْم٤مء يعاًمّن  آٟمت٘م٤مل أو ٟمٔمرائٝمؿ ُمع آشمّم٤مل

 اًمقوع ٓؾمتٕمراض أو اعمقاىمػ وشمٜمسٞمؼ ًمٚمتِم٤مور أو ُم٤م عمِمٙمٚم٦م طمؾإمَِم  ًمٚمتقصؾ

 .َذًمَِؽ  همػم أو ٜم٤مئٞم٦ماًمثّ  اىم٤متٕماًم أو وزماًمدّ  ٞم٤مداًمّس 
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 شمِم٤مسمؽإمَِم  أدى : مم٤م٤مُمستقي٤مهت وارشمٗم٤مع آوم٤مىمٝم٤م واشمس٤مع ٕمقباًمِّم  وقمل ازدي٤مد.ب 

 ولقَمغَم اًمدّ  ٧مومرو ظمٓمػمة ُمِمٙمات ُمـ قمـ ذًمؽ ٟمجؿطمٞم٨م  ،وشمٕم٘مده٤م ُمّم٤محلٝم٤م

 شمٗم٤مىمؿ شمٗم٤مدي ِبدفَذًمَِؽ و ،ًمٞم٦مس١مواعم ىمٛم٦مذِم  هؿ ُمـ حيضه٤م دوًمٞم٦م ُم١ممترات قم٘مد

 ُم٘مبقًم٦م. طمٚمقلإمَِم  ًمتقصؾوا اعمخ٤مـمر

 ومري٘ملاإل آحت٤مد يمٛمٜمٔمٛم٦م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م أو اعمتحدة إُمؿ يمٛمٜمٔمٛم٦م وًمٞم٦ماًمدّ  اعمٜمٔمامت ىمٞم٤مم.ج 

تِل   دوري٦م ًم٘م٤مءاتذِم  ولاًمدّ  رؤؾم٤مء حلْمقر٤م ومرًص  وري٦ماًمدّ  اضمتامقم٤مهت٤مذِم  شمتٞمحاًمَّ

 .٤مأيًْم 

 إُمـ جمٚمس ظمال ُمـ اعمتحدة إُمؿ ىمدرة شمٕمزيزِِب٤َم  وُي٘مّمد اًمقىم٤مئٞم٦م: اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م .7

 اعمجٚمس وؾم٤مئؾسمتحدي٨م َذًمَِؽ و وًمٞملم،اًمدّ  وإُمـ ٚمؿاًمّس  ىمْم٤مي٤م ُمٕم٤مجل٦مقَمغَم 

قَمغَم  سمٛمٝم٤مُمف ٓماعوآا قَمغَم ىم٤مدرً  ُيّمبح سمحٞم٨م ،آًمٞم٤مشمف وحتسلم اظمتّم٤مص٤مشمف وشمٗمسػم

 أومْمؾ. ٟمحق

 :سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًمذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم دور: راسمٕم٤مً 

ُمٝم٤مم قمديدة ًمٚمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم اعم١مؾمس٤مت احلٙمقُمٞم٦م ًمٚمجٛمٝمقر اًمداظمكم  صمٛم٦م

واخل٤مرضمل، ويتِم٤مسمف قمٛمٚمٝم٤م ذم سمٕمض اعم١مؾمس٤مت احلٙمقُمٞم٦م اًمرسمحٞم٦م، وىمد أؿم٤مرت إًمٞمٝم٤م 

 اًمٕمديد ُمـ اًمدراؾم٤مت واعمراضمع، وُمـ أمهٝم٤م: 

 ٛمٝمـقراجل ٕقمْمـ٤مء واًمتقضمٞمـف اًمتققمٞمـ٦م جم٤مٓت ُمـ ديدٕماًم هٜم٤مك :واًمتقضمٞمف اًمتققمٞم٦م -3

 إدارات وهتـتؿ ختّمّمـف. طمسـ٥م يمـؾ ٙمقُمٞمـ٦م،احل واعم١مؾمس٤مت وائرذِم اًمدّ  اخل٤مرضمل

 حٞم٦ماًمّّمـ سم٤مًمتققمٞمـ٦م حٞم٦ماًمّّمـ اإلدارات وهتتؿ وشمقضمٞمٝمٝم٤م. اعمرور طمريم٦م سمتققمٞم٦م اعمرور
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ــ٦م، ــتؿ واًمبٞمئٞم ــرى اإلدارات وهت ــ٦م إظم ــ٦م سم٤مًمتققمٞم ــ٦م اًمؽمسمقي ــ٤مزم، )درة واًمتٕمٚمٞمٛمٞم  وجم

ُم٤م شم٘مقم سمف وزارة اخل٤مرضمٞم٦م ُمـ ظمـال ؾمـٗم٤مراهت٤م سمتققمٞمـ٦م  يمذًمؽ .(08 ص م،1030

 وشمقضمٞمف اعمقاـمٜملم اًمسٕمقديلم اعم٘مٞمٛملم ذم اًمدول إضمٜمبٞم٦م.

وُمـ هذه اًمقفم٤مئػ اًمققمل اًمسٞم٤مد، وذًمؽ سمنمح وشمٗمسػم اًم٘مقاٟملم وإٟمٔمٛم٦م 

أن يدريمٝم٤م  جي٥م اجلديدة ًمٚمجٛمٝمقر اخل٤مرضمل: وهق ُم٤م حي٘مؼ اًمٗمقائد اجلٛم٦م اًمتل

 اٟمتٝم٤ميمٝم٤م وخم٤مًمٗمتٝم٤م، أو اجلٝمؾ ِب٤م.  ٝم٤م وشمٜمٗمٞمذه٤م، واًمتحذير ُمـ ن سمٗمٝمٛماعمقاـمٜمق

: ويٛمٙمـ أن يتح٘مؼ َذًمَِؽ ُمـ ظمال ُمٕمروم٦م رأي اجلٛمٝمقر ذم ُمستقى اخلدُم٦م اعم٘مدُم٦م -1

وؾم٤مئؾ قمديدة ُمثؾ: اؾمتٓماقم٤مت اًمّرأي، واعم٘م٤مسمات، واعماطمٔم٦م. وىمد أصبح َهذا 

٦م آؾمتٓماقم٤مت واعمٕمٚمقُم٤مت إُمر اًمٞمقم أيمثر ؾمٝمقًم٦م سمسب٥م زي٤مدة وقمل اًمٜم٤ّمس سم٠ممهٞم

تِل سم٤مت يت٘مٜمٝم٤م  اًمّّمحٞمح٦م، وسمسب٥م اًمت٘مدم اًمتٙمٜمقًمقضمل ذِم وؾم٤مئؾ آشمّم٤مٓت اًمَّ

تِل شمقوع ذِم اعم١مؾمس٦م ًمٞم٘مقم أومراد  أهمٚم٥م اًمٜم٤ّمس، سم٤مت سم٤مإلُمٙم٤من شمٕمبئ٦م آؾمتبٞم٤مٟم٤مت اًمَّ

 ٛمٝمقر سمتٕمبئتٝم٤م، أو ُمـ ظمال اؾمتٓماقم٤مت إًمٙمؽموٟمٞم٦م، وهمػم َذًمَِؽ ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م.اجل

وُمٝمٛم٦م  :ديدةاجلٕم٤مم طمقل اًمٚمقائح واًم٘مقاٟملم اًمٕم٤مم واًمرأي اًمّمقل قَمغَم اًمّدقمؿ احل -1

اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م هل ذح وشمقوٞمح اًم٘مقاٟملم اجلديدة، وأي شمٕمديات شمٚمح٘مٝم٤م، 

 .(330، ص م1007وذح ُمؼمرات اقمتامد هذه اًم٘مقاٟملم وشمٕمدياهت٤م )ومرطم٤مت، 

ُمـ ظمال ُم٤م شم٘مقم سمف اًمسٗم٤مرات اًمت٤مسمٕم٦م ًمقزارة اخل٤مرضمٞم٦م ُمـ اؾمتٓماع أراء  يمذًمؽ

 ًمٚمٛمقاـمٜملم اعم٘مٞمٛملم ظم٤مرج اًمدول إضمٜمبٞم٦م طمقل اًمٚمقائح واًم٘مقاٟملم اجلديدة.
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ٕم٤مُم٦م ىمقاٟملم وأٟمٔمٛم٦م ضمديدة ُمـ ظمال محات إقماُمٞم٦م اًمٕماىم٤مت اًمٕمد وجي٥م أن شمُ 

َذًمَِؽ ذِم إـماع اًمّٓمرف اًمَّذي ىمدم شمثػم ُمقوقع شمِْٚمَؽ اًم٘مقاٟملم وإٟمٔمٛم٦م. وؾمٞمسٝمؿ 

تِل يتٕملم اًماًمتنميع قَمغَم واىمع ادم٤مه٤مت اًمّرأي  ٕم٤مم دم٤مهف، وجم٤مٓت اًمتٕمديؾ اًمَّ

نمح خمتٚمػ ًمإدظم٤مهل٤م. يمام يتٓمٚم٥م اقمتامد أي ىَم٤مُٟمقن ضمديد محات شمققمٞم٦م وشمٕمٚمٞمؿ 

 ٛمٝمقر قَمغَم وقمل يم٤مٍف َِبَذا اًمَ٘م٤مُٟمقن وآصم٤مره.اجلٞمٙمقن ًمضمقاٟم٥م اًمَ٘م٤مُٟمقن 

ٕمد ُمٕمروم٦م إقمام اعم١مؾمس٤مت اًمٕم٤مُم٦م سمآراء شمُ  ٕم٤مُم٦م:اًمآهتامم سم٤مًمِمٙم٤موى وآىمؽماطم٤مت  -4

جي٥م طمٞم٨م اجلٛمٝمقر، واٟمت٘م٤مداهتؿ ظمٓمقة ه٤مُم٦م، حتد ُمـ اًمٗمس٤مد وآٟمحراف ومٞمٝم٤م، 

شمِمجٞمع يم٤موم٦م أٟمقاع اًمٜم٘مد اًمبٜم٤مء، واًمٜمٔمر ذم يم٤موم٦م آٟمت٘م٤مدات اعمقضمٝم٦م ًمسٞم٤مؾمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م 

ـ ووع هذه اعم١مؾمس٤مت صٜم٤مديؼ ظم٤مص٦م اعم١مؾمس٦م وظمٓمٓمٝم٤م، وهق ُم٤م ياطمظ ُم

سم٤مًمِمٙم٤موى وآىمؽماطم٤مت، حت٨م إومراد قمغم اًمتٕمبػم قمـ ؿمٙمقاهؿ أو ُماطمٔم٤مهتؿ  

وَهَذا ُمت٤مح سمسٝمقًم٦م ُمـ ظمال اعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م واًمؼميد اإلًمٙمؽموين هلَِذِه 

 (.40، ص 1030اعم١مؾمس٤مت )درة واعمج٤مزم، 

٦مواخل ٤مُم٦مٕماًم ٜم٤مؾمب٤متاعمذِم  اعمٜمٔمامت ًمرؤؾم٤مء ؾمٛمٞم٦ماًمرّ  اخلٓم٥م يمت٤مسم٦م -0  اعمقاد وإقمداد :٤مصَّ

، م1031)ُمِم٤مرىم٦م، (وُمرئٞم٦م وؾمٛمٕمٞم٦م ٟمّمٞم٦م ) أؿمٙم٤مهل٤م اظمتافقَمغَم  اإلقماُمٞم٦م

 .(97ص

 رومعذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شُمسٝمؿ أن يٛمٙمـ :)اًمٕم٤مُمٚملم( اظمكماًمدّ  ٛمٝمقراجل ُمستقىقَمغَم  -6

 واًمٕمٛمؾ ًمٚمٛمٜمٔمٛم٦م، وآٟمتامء اًمقٓء روح شمٜمٛمٞم٦م ظمال ُمـ ًمٚمٕم٤مُمٚملم "اعمٕمٜمقي٦م اًمروح"
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تِل  ٤مُمٚملم،ٕماًم مجٞمعإمَِم  اعمٕمٚمقُم٤مت شمدومؼقَمغَم   وظمٓمط ؾمٞم٤مؾم٤مت يم٤موم٦م وشمنمح شمقوحاًمَّ

 سملم اًمققمل وٟمنم إٟمج٤مزه٤م،ذِم  ٤مُمٚملمٕماًم دور وحتديد سم٤معمٜمٔمٛم٦م ٚمٞم٤مٕماًم اإلدارة وىمرارات

)ؿمٕمب٤من،  اخل٤مرضمل ٛمٝمقراجل صم٘م٦م يمس٥مذِم  وأمهٞمتف سمدورهؿ وشمٕمريٗمٝمؿ ٤مُمٚملمٕماًم

 (.11صم، 1008

قَمـغَم  وشمنمـف: إومـراد أو اهلٞمئـ٤مت زيـ٤مرات سمـراُم٩م شمٜمٔمٞمؿ ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمتقمم -7

 اهلٞمئـ٤مت٤م قَمـغَم أيًْمـَذًمَِؽ  ويٜمٓمبؼ اإلدارة. ُمقاوم٘م٦مقَمغَم  ّمقلاحل سمٕمدَذًمَِؽ و ،شمٜمٗمٞمذه٤م

 .(49ص، م1004، )اًمزهري اعم١مؾمس٦م أٟمِمٓم٦م سمٕمض سمتٖمٓمٞم٦م اعمٝمتٛم٦م حٗمٞم٦ماًمّّم 

 سمسب٥مًَمُف  شمتٕمرض هجقم أي ُمـ واًمدوًم٦م: اعم١مؾمس٦م مح٤مي٦مقَمغَم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمٕمٛمؾ -8

قمبد ) ؾمٛمٕمتٝم٤مذِم  شم١مصمر ؿم٤مئٕم٤مت شمروي٩م أو قمٜمٝم٤م صحٞمح٦م همػم أظمب٤مر ٟمنم

وذًمؽ ُمـ ظمال ىمٞم٤مم اًمسٗم٤مرات ذم خمتٚمػ اًمدول  .(09م،ص1007ٗمت٤مح،اًم

سم٢ميْم٤مح اعمقاىمػ واًم٘مرارات ًمٚمجٝم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م، وأيْم٤م ًمٚمتّمدي ٕي هجقم أو  

 اًمقـمـ.شمِمقيف يٓم٤مل ؾمٛمٕم٦م 

تِل  إؾمب٤مب ُمـ أن يتْمح ٤مسمؼاًمّس  رضٕماًم ظمال وُمـ  قمدمُهَق  اإلؿم٤مقم٦م ختٚمؼاًمَّ

 ومٝمؿَذًمَِؽ ًم أظمرى، أو سمٓمري٘م٦م هتٛمٝمؿ ُمٕمٞمٜم٦م ىمْمٞم٦م طمقل ًمٚمجٛمٝمقر اعمٕمٚمقُم٤مت شمقومػم

 ،ُم٤م يِمبع رهمب٤مهتؿ وإطمتٞم٤مضم٤مهتؿ ٤مساًمٜمّ  جيد مل وم٢مذا عمٕمرومتٝم٤م، أظمرى ُمّم٤مدر قمـ يبحثقن

 ،٤مساًمٜمّ  ويتداوهل٤م خمتٚمٗم٦م، أهمراض أو اضمتٝم٤مدات أو شمّمقراتقَمغَم  اعمبٜمٞم٦م اإلؿم٤مقم٦م شمؼمز

ذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم دور ي٠ميت هٜم٤م ُمـ ًممظمريـ، يٜم٘مٚمٝم٤م أن ىمبؾقَمَٚمْٞمَٝم٤م  ومرد يمؾ ويْمٞمػ
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تِل  اًم٘مْم٤مي٤مذِم  تامنٙماًم أو سم٤مًمّمٛم٧م اًمتسؽم وقمدم ٘م٤مئؼاحل يمِمػقَمغَم  ٛمؾٕماًم  أياًمرّ  شمثػماًمَّ

تِل  ًمإلؿم٤مقم٦م شمتّمدىَذًمَِؽ سم وهل ٤مم،ٕماًم  طمؼ. سمٖمػم اعم١مؾمس٦م ل٤مشمٓماًمَّ

 :وًمٞم٦ماًمدّ  ٤مُم٦مٕماًم واًمٕماىم٤مت سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم :ظم٤مُمس٤مً 

 ًمتٜمٗمٞمذ إؾم٤مؾمٞم٦م وإؾم٤مًمٞم٥م إدوات ىطمديم٢م سمٚمقُم٤مؾمٞم٦ماًمدّ  شمستخدم أن ويٛمٙمـ

 شمٖمٞمػمذِم و ،ذم شمٕمزيز اًمّمقرة اإلجي٤مسمٞم٦م ٦مؾماُمٞمّ اإل واهلٞمئ٤مت اعمٜمٔمامت ٤متوؾمٞم٤مؾم أهداف

 إؾم٤مؾمٞم٦م إدوات إطمدى سمٚمقُم٤مؾمٞم٦ماًمدّ  ومتثؾ إن وضمدت. اًمسٚمبٞم٦م هٜمٞم٦ماًمذّ  قرةاًمّّم 

 صٚم٦م قمغم واًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م ،ٚمؿاًمّس  وىم٧مذِم  وٓؾمٞمام ،وإدرايمٝم٤م وًمٞم٦ماًمدّ  اىم٤متٕماًم ًمتقضمٞمف

 أؾمٚمح٦م أهؿ ٚم٦مَهِذِه اًمّّم  أصبح٧م سمؾ ،٤ممٕماًم واًمرأي ٤مُم٦مٕماًم واًمٕماىم٤مت سم٤مإلقمام وصمٞم٘م٦م

 م،3997 )ؾمٚمٞمامن، ُم٤مناًمزّ  ُمرقَمغَم  ظمٓمره٤م ويزداد شم٠مصمػمه٤م ويتٕم٤مفمؿ يٜمٛمق اًمتل سمٚمقُم٤مؾمٞم٦ماًمدّ 

 .(67ص

 اعمٝمٛم٦م شمٓمقيعذِم  شمتجسد اخل٤مرضمٞم٦م اىم٤متٕماًم إـم٤مرذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وفمٞمٗم٦م إن

 وأن ٟمٗمسٝم٤م، سمٚمقُم٤مؾمٞم٦ماًمدّ  اعمٝمٛم٦م ويم٠مهن٤م شمبدو سمحٞم٨م دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م أداةإمَِم  وحتقيٚمٝم٤م آشمّم٤مًمٞم٦م

تِل  - ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وفمٞمٗم٦م  - ُمٕمٝم٤م وآٟمدُم٤مج سمٚمقُم٤مؾمٞم٦ماًمدّ  وفمٞمٗم٦م ُمع ًمٚمتٙم٤مُمؾ أهٚمتٝم٤ماًمَّ

تِل  اعمّم٤مًمح سملم واًمتٜم٤مهمؿ آٟمسج٤مم شمقومػمذِم  اعمٓمٚمقب ئٞمساًمرّ  دوره٤م ُمـ ضم٤مءت  هتدفاًمَّ

تِل  ًمٚمدول وًمٞم٦ماًمدّ  ٦مٞم٤مؾماًمّس  ُمتٓمٚمب٤مت وسملم حت٘مٞم٘مٝم٤مإمَِم  ٦مؾماُمٞمّ اإل واعمٜمٔمامت اعم١مؾمس٤مت اًمَّ

 .(316ص، م1008، )ؿمٞمبف اعمٜمٔمامتَهِذِه  ُمٕمٝم٤م شمتٕم٤مُمؾ
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 أن ومٕمٚمٞمٝم٤م ٕمقباًمِّم  سملم واًمتٜم٤مهمؿ آٟمسج٤مم إجي٤مد ٤مُم٦مٕماًم ًمٚمٕماىم٤مت يتٝمٞم٠م وًمٙمل

 سملم اعمتب٤مدل آطمؽمام أضمقاء وظمٚمؼ اًمتٗم٤مهؿ أؾمس إرؾم٤مء ُمس٤مرات حتديد٤م ذِم ضمديً  شمِم٤مرك

تِل  وًم٦ماًمدّ  ؿمٕمقب  وظمٓمٓمٝم٤م. وأؾم٤مًمٞمبٝم٤م سمقؾم٤مئٚمٝم٤مَذًمَِؽ و ،اهلٞمئ٦م أو اعمٜمٔمٛم٦مِِب٤َم  شمٕمٛمؾاًمَّ

 اعمجتٛمع ُمع اىم٦مٕماًم أوارص ؿمدذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ءأدا يمٗم٤مءة ُمستقى شمّم٤مقمد ىمدو

 اإلقمام وؾم٤مئؾ ُمـ متتٚمٙمف سمام وُمقاىمٗمٝم٤م، ؾمٞم٤مؾم٤مهت٤مذِم  واًمت٠مصمػم اعمٜمٔمٛم٦مومِٞمِف  شمقضمد اًمَّذي

 اعمٜم٤مؾمب٦م ٞم٤مىم٤متذِم اًمّس  إقماُمٝم٤م ُمـ واؾمتثامره٤م واٟمسٞم٤مِب٤م اعمٕمٚمقُم٤مت شمقاومر ُمـ وآؾمتٗم٤مدة

 اًمٗمٕم٤مًم٦م. وسم٤مًمّمٞمغ

 ُمتٗم٤موشم٦م خمتٚمٗم٦م أٟمقاع هل٤م٤م ىمٓمٕمً  ومٝمل ،ُمتٖمػمات ومٕمؾ طمّمٞمٚم٦م سمٚمقُم٤مؾمٞم٦ماًمدّ  يم٤مٟم٧م وإذا

تِل  ٞم٤مؾمٞم٦ماًمّس  إٟمٔمٛم٦م ـمبٞمٕم٦م وشمٗم٤موت اعمتٖمػمات وسمٗمٕمؾ اعم١مصمرة قاُمؾٕم٤مًمسم شم٠مصمره٤م سمحس٥م اًمَّ

 وقمغم اًم٘مري٥م اعم٤ميض ُمـاًمزّ  ُمدىقَمغَم  سمٚمقُم٤مؾمٞم٦ماًمدّ  ُمـ٤م أٟمقاقمً  هٜم٤مك أن يٕمٜملَهَذا و ،متثٚمٝم٤م

 ُمثٚمٝم٤م سمٚمقُم٤مؾمٞم٦مذِم اًمدّ  ؾمٛمت٤من اعمستٛمريـ واًمتجدد اًمتٖمٞمػم أن وياطمظ ،٤مرضاحل ُمستقى

 وشمٓمقر ٍم،ٕماًم طم٤مضم٤مت سمحس٥م اعمستٛمرة ًمٚمتٖمػمات قمرو٦م آضمتامقمٞم٦م، اًمٗمٕم٤مًمٞم٤مت يمس٤مئر

 ًمٚمدول اخل٤مرضمٞم٦م ٞم٤مؾم٦ماًمّس  ُمتٓمٚمب٤مت وومؼقَمغَم  وشمٗم٤مقمٚمف ٟمٔمٛمف وشمٕم٘مد نميباًم اعمجتٛمع

 وقمغم ،٤ممٕماًم أيقَمغَم اًمرّ  وشم٠مصمػمه واعمٕمٚمقُم٤مت آشمّم٤مل شمٙمٜمقًمقضمٞم٤مذِم  اهل٤مئؾ اًمتٓمقر وسمحٙمؿ

 .(370ص م،1000 اًمدًمٞمٛمل،) سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًمذِم  اًمتٖمػم

 وُمِمٙمات أزُم٤مت ُمـ وًمٞم٦ماًمدّ  اىم٤متٕماًم ؿمٝمدشمف ُم٤م ٤مهرةَهِذِه اًمٔمّ  شمٗمٕمٞمؾ يٕمزز ومم٤م

 يم٤من وًم٘مد وًمٞم٦م،اًمدّ  ٞم٤مؾم٦ماًمّس  صٞم٤مهم٦م إقم٤مدةذِم  اإلؾمٝم٤مم ٤معملٕماًم ٤ممٕماًم ًمٚمرأي أشم٤مح مم٤م :يمؼمى
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 وطمؾ نميباًم ًمٚمٜمزيػ طمد ووع يٙمٗمؾ ٟمٔم٤مم ووع ومٙمرة ٟمِم٠مت أنَذًمَِؽ  ٟمت٤مئ٩م ُمـ

 ُمٕمٓمٞم٤مت أطمد يم٤من ٤معملٕماًم ٤ممٕماًم وم٤مًمرأي ٚمٛمٞم٦م،اًمّس  سم٤مًمٓمرق ٕمقباًمِّم  سملم اعمِمٙمات

 سمت٘مٜمٞم٤مشمف آشمّم٤مل يم٤من هٜم٤م وُمـ ،وًمٞم٦ماًمدّ  ٞم٤مؾم٦ماًمّس  شمقضمٞمفا ذِم ُم١مصمرً  وقم٤مُمًا  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم

 سم٤مًمٖم٦م دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م وأداة وًمٞم٦ماًمدّ  اعمِمٙمات وطمؾ ٞم٤مؾمٞم٦ماًمّس  ٤مهرة ذِم اًمٔمّ وم٤مقمًا  قم٤مُمًا  اعمختٚمٗم٦م

ًمتٓمقر اهل٤مئؾ ذِم وؾم٤مئؾ ا ظم٤مص٦م ذم فمؾ .(88ص م،3990 )اجلقهري، واًمت٠مصمػم اًمٗمٕمؾ

ذِم شمٖمٞمػم قمٛمؾ ووم٤مقمٚمٞم٦م  صمرإ واًمتل يم٤من هل٤م سم٤مًمغ آشمّم٤مل واعمٕمٚمقُم٤مت واعمقاصات

ُم٤مؾمٞم٦م، إو٤موم٦م إمَِم زي٤مدة طمجؿ إهة اًمّدوًمٞم٦م، وىمد أدى شم٘مدم شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م آشمّم٤مل اًمّدسمٚمق

ٖمراومٞم٦م اجلدود احلواعمٕمٚمقُم٤مت إمَِم شمٙمقيـ رأي قم٤مم قم٤معمل ذي ـمبٞمٕم٦م شمتج٤موز أطمٞم٤مًٟم٤م 

 اعمٗمروو٦م قَمَٚمْٞمِف.
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 :الدراسات الّشابكةاحملور الرابع: 

تِل ختدم وشمتّمؾ سمٛمِمٙمٚم٦م اًمؾمقف يِمػم  ب٤مطم٨م إمَِم سمٕمض ُمـ اًمّدراؾم٤مت اًمّس٤مسم٘م٦م اًمَّ

طمس٥م شم٤مريخ  شمّم٤مقمدي٤مً ٤مًمٞم٦م، ؾمقاء سمّمقرة ُمب٤مذة أو همػم ُمب٤مذة، ُمرشمب٦م شمرشمٞمًب٤م احلاًمّدراؾم٦م 

 ، وَذًمَِؽ قَمغَم اًمٜمّحق اًمت٤مزم:إطمدث إمم إىمدمإقمداده٤م ُمـ 

 :قم٤مماًمدراؾم٤مت اًمتل شمٜم٤موًم٧م اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م سمِمٙمؾ  أوًٓ: 

 اًمٕم٤مُم٦م اًمٕماىم٤مت مم٤مرد شمبٜمل "م( سمٕمٜمقان: 1036) اًمّمٞمٗملدراؾم٦م طمسـ 

 اًمٜمٔمري٦م إـم٤مر ذم ُمسحٞم٦م دراؾم٦م اًمسٕمقدي٦م احلٙمقُمٞم٦م اعمٜمٔمامت ذم آضمتامقمل ًمإلقمام

 ."واؾمتخداُمٝم٤م اًمت٘مٜمٞم٦م ًم٘مبقل اعمقطمدة

 اًمٕم٤مُم٦م اًمٕماىم٤مت مم٤مرد وشمقفمٞمػ شمبٜمل ُمدى قمغم اًمتٕمرف إمم اًمدراؾم٦م ؾمٕم٧م

 اًمٕمقاُمؾ وحتديد اًمسٕمقدي٦م، اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م ذم احلٙمقُمٞم٦م اعمٜمٔمامت ذم آضمتامقمل ًمإلقمام

 ًمٚمٜمٔمري٦م اخلٛمس٦م اًمٕمٜم٤مرص وقء ذم آضمتامقمل اإلقمام ٕدوات اؾمتخداُمٝمؿ ذم اعم١مصمرة

آضمتامقمل،  اعمسح ُمٜمٝم٩م قمغم اًمب٤مطم٨م اقمتٛمد دوىم .اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م واؾمتخدام ًم٘مبقل اعمقطمدة

 ذم اًمٕم٤مُم٦م اًمٕماىم٤مت مم٤مرد هم٤مًمبٞم٦م أن إمم اًمدراؾم٦م وشمقصٚم٧موآؾمتب٤مٟم٦م يم٠مداة ًمٚمدراؾم٦م، 

 أقمامل ذم آضمتامقمل اإلقمام وشمقفمٞمػ اؾمتخدام يتبٜمقن اًمسٕمقدي٦م احلٙمقُمٞم٦م اعمٜمٔمامت

 شمقومػم: قمغم شمس٤مقمد طمٞم٨م وُمتٜمققم٦م، قمديدة إجي٤مسمٞم٦م ٟمت٤مئ٩م ُمـ ًمف عم٤م وُمٝم٤مم: اًمٕم٤مُم٦م اًمٕماىم٤مت

 إظمب٤مر إرؾم٤مل وهقم٦م ،(اًمققمل زي٤مدة) سم٤معمٜمٔمٛم٦م اخل٤مص٦م اًمراهٜم٦م وإطمداث إظمب٤مر

 مم٤مرد هم٤مًمبٞم٦م اشمٗم٘م٧م يمام .ُمٕمٝمؿ ُمب٤مذ طمقار ذم واًمدظمقل اجلٛمٝمقر، إمم اعمٕمٚمقُم٤مت وٟم٘مؾ

 ورصد ُمت٤مسمٕم٦م: قمغم يس٤مقمد آضمتامقمل اإلقمام اؾمتخدام أن قمغم اًمٕم٤مُم٦م اًمٕماىم٤مت

 أدائٝمؿ قمغم سم٤مًمٜمٗمع شمٕمقد ؿمخّمٞم٦م قماىم٤مت وشمٙمقيـ ظماًمف، ُمـ اجلٛمٝمقر ُمِم٤مريم٤مت



 
 

51 
 

 وإضمراء ادم٤مه٤مهتؿ، ورصد اجلٛمٝمقر ُمع اًمٕماىم٦م وإدارة اًمِم٤مئٕم٤مت يم٤مًمت٘م٤مط اًمقفمٞمٗمل،

 همٜمك ٓ رضورة آضمتامقمل اإلقمام اؾمتخدام سم٤مت صمؿ وُمـ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، آؾمتٓماقم٤مت

 .اعمختٚمٗم٦م ًمقفم٤مئٗمٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م اًمٕماىم٤مت مم٤مرد ًمت٠مدي٦م قمٜمٝم٤م

 طمٞم٨م اًمسٚمقيمٞم٦م، واًمٜمٞم٦م اعمتقىمع إداء سملم قماىم٦م وضمقد إمم اًمدراؾم٦م ظمٚمّم٧م يمام

 اجلٝمد وسملم اعمجتٛمٕمل، واًمت٠مصمػم اعمتقىمع اجلٝمد ُمـ ويمؾ اعمتقىمع إداء سملم قماىم٦م وضمدت

 سملم ارشمب٤مـمٞم٦م قماىم٦م وضمقد وأظمػما اعمت٤مطم٦م، واًمتسٝمٞمات اعمجتٛمٕمل اًمت٠مصمػم ُمـ ويمؾ اعمتقىمع

 .اعمت٤مطم٦م واًمتسٝمٞمات اعمجتٛمٕمل اًمت٠مصمػم

ٕم٤مُم٦م ذِم اعم١مؾمس٤مت اًمٕماىم٤مت اًموفمٞمٗم٦م "م( سمٕمٜمقان: 1031صم٤مًم٨م )ُُمٕمٔمؿ دراؾم٦م 

 دراؾم٦م شمٓمبٞم٘مٞم٦م. "ٙمقُمٞم٦ماحل

قَمغَم وزارة آشمّم٤مل واإلقمام سمجٛمٝمقري٦م ٟمٞمجػمي٤م اًمٗمدراًمٞم٦م،  اًمدراؾم٦م أضمري٧م

ٕم٤مُم٦م ذِم اًمقزارة وُم٘م٤مرٟمتف سم٤مٕؾمس اًمٕماىم٤مت اًموهدوم٧م إمَِم اًمتٕمرف قَمغَم ـمبٞمٕم٦م قمٛمؾ 

تِل شمقاضمف مم٤مرؾم٦م اًم ٕماىم٤متاًمٕمٚمٛمٞم٦م عمامرؾم٦م اًم ٕم٤مُم٦م، واًمتٕمرف قَمغَم اًمّّمٕمقسم٤مت واًمٕمقائؼ اًمَّ

ٛمٝمقر اًمّداظمكم اجلٕم٤مُم٦م ُمع اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذِم ٟمٞمجػمي٤م، واًمتٕمرف قَمغَم ـمبٞمٕم٦م اًمٕماىم٤مت اًم

تِل  واخل٤مرضمل ًمٚمقزارة، وشم٘مديؿ اىمؽماطم٤مت شم١مدي إمَِم اًمتٖمٚم٥م قَمغَم اًمّّمٕمقسم٤مت واًمٕمقائؼ اًمَّ

ب٤مطم٨م اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم، يمام اًموشمٜمٝمض ِِب٤َم. واؾمتخدم ٕم٤مُم٦م، اًمٕماىم٤مت اًمشمقاضمف 

بح٨م اًمبٞم٤مٟم٤مت، وشمقصؾ اًمب٤مطم٨م اعماطمٔم٦م واعم٘م٤مسمٚم٦م وآؾمتب٤مٟم٦م يم٠مدوات جلٛمع اًماؾمتخدم 

ٕم٤مُم٦م حتٔمك سم٤مطمؽمام ؿمديد ُمـ ىمبؾ اعمقفمٗملم ذِم اًمٕماىم٤مت اًمإمَِم قمدد ُمـ اًمٜمّت٤مئ٩م أمهٝم٤م: أن 

ٕماىم٤مت اًمٙمقُمٞم٦م سم٤مًمرهمؿ ُمـ أهن٤م ٓ شم٘مقم سمقفم٤مئٗمٝم٤م قَمغَم اًمقضمف إيمٛمؾ، وأن احلاعم١مؾمس٤مت 

ٕمٚمٞم٤م، وَهَذا سم٤مًمٓمبع ي١مدي إمَِم ومتقر ٟمِم٤مـمٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م ٓ حتٔمك سمٕمٜم٤مي٦م ضمٞمدة ُمـ ىمبؾ اإلدارة اًم
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ٕم٤مُم٦م ًمٞمسقا اًمٕماىم٤مت اًمواٟمحّم٤مره٤م ذِم جم٤مٓت وٞم٘م٦م وحمدودة، وأن اعمس١موًملم ذِم وطمدة 

ًمَّذي ي٘مقُمقن سمِِف، ويتٓمٚمٕمقن عمزيد ُمـ اًمّّماطمٞم٤مت، وجي٥م أن يتٜم٤مؾم٥م راولم قمـ اًمّدور ا

ٙمقُمٞم٦م ُمع طمجؿ شمِْٚمَؽ اعم١مؾمس٤مت ودوره٤م ذِم احلٕم٤مُم٦م ذِم اعم١مؾمس٤مت اًمٕماىم٤مت اًمطمجؿ 

ٕم٤مُم٦م ُمٙم٤مهن٤م اعمٜم٤مؾم٥م ذِم اهلٞمٙمؾ اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مم، ورضورة أن شمتبقأ اًمظمدُم٦م اًمّّم٤مًمح 

 اإلداري ًمت١مدي رؾم٤مًمتٝم٤م سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ وصحٞمح.

 (Damasio, Dias & Andrade, 2012) داُم٤مؾمٞمق ودايز وأٟمدراد دراؾم٦م يمؾ ُمـ

هرُمٞم٦م اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م: اإلقمام آضمتامقمل واًمدور اجلديد ًمٚمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م "سمٕمٜمقان 

 ."ذم اعمٜمٔمامت

هدوم٧م هذه اًمدراؾم٦م إمم اؾمتٙمِم٤مف اًمٕماىم٦م سملم وؾم٤مئؾ اإلقمام آضمتامقمل 

يم٠مدوات شمستخدم ُمـ ىمبؾ حمؽمذم اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ويمجزء ُمـ آؾمتخدام اًمٞمقُمل 

ٕصح٤مب اعمّمٚمح٦م اعمرشمبٓملم سم٤معمٜمٔمامت، وحتديد اعمامرؾم٤مت اعمٝمٜمٞم٦م وإيم٤مديٛمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م 

ئؾ اإلقمام آضمتامقمل، وُمدى شم٠مصمػمه٤م قمغم ذم جم٤مل اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م اقمتامدًا قمغم وؾم٤م

 سم٠مؾمٚمقب حتٚمٞمؾ اعمْمٛمقن اؾمتٙمِم٤مومٞم٦موهل دراؾم٦م وصٗمٞم٦م وفم٤مئػ اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م، 

عمقىمع ذيم٦م اخلٓمقط اجلقي٦م اًمؼمشمٖم٤مًمٞم٦م قمغم اًمٗمٞمس سمقك )يم٠مطمد ُمقاىمع اإلقمام 

آضمتامقمل(، وىمد اؾمتخدم اًمب٤مطمثقن اعم٘م٤مسمٚم٦م واعمٜم٤مىمِم٦م أدوات جلٛمع اًمبٞم٤مٟم٤مت 

قُم٤مت. وأؾمٗمرت اًمدراؾم٦م قمـ جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م، أسمرزه٤م: وضمقد إشمٗم٤مق سملم واعمٕمٚم

إيم٤مديٛمٞملم واعمامرؾملم ًمٚمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م قمغم أن آؾمتخدام اعمتزايد واعمتٙمرر ًمقؾم٤مئؾ 

اإلقمام آضمتامقمل أدى إمم حتقل قمٛمٞمؼ ذم مم٤مرؾم٦م اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م، يمام يمِمٗم٧م ٟمت٤مئ٩م 

اًمٓمػمان اًمؼمشمٖم٤مًمٞم٦م أن إدارة اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م حتٚمٞمؾ اعمْمٛمقن عمحتقى صٗمح٦م ذيم٦م 
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شمستخدم اعمقىمع سمقشمػمة قم٤مًمٞم٦م )سمٛمٕمدل ُمٜمِمقريـ ذم اًمٞمقم اًمقاطمد سمام ذم ذًمؽ يقُمل 

اًمسب٧م وإطمد( وأن هذه اعمٜمِمقرات هل ُمزي٩م ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت واًمّمقر واًمؽمىمٞم٤مت 

ُمع أي هجقم واًمدقم٤مي٦م، يمام يتؿ ُمـ ظمال اعمقىمع اإلضم٤مسم٦م قمغم أؾمئٚم٦م اًمزوار، واًمتٕم٤مُمؾ 

يٛمس ؾمٛمٕم٦م اًمنميم٦م، وُمقاضمٝم٦م إزُم٤مت واًمتٕم٤مُمؾ اإلقماُمل ُمٕمٝم٤م. يمام أفمٝمر حتٚمٞمؾ 

اعمْمٛمقن يمذًمؽ، اًمتزايد اعمستٛمر ذم أقمداد اعمِم٤مريملم قمغم اًمّمٗمح٦م واعمٕمجبلم ِب٤م، وومٞمام 

، ومٙم٤من ُمـ أمهٝم٤م: اشمٗم٤مق أومراد اًمدراؾم٦م اًمدراؾم٦مإًمٞمٝم٤م  ٧ميتٕمٚمؼ  سم٠مسمرز اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم

ئؾ اإلقمام آضمتامقمٞم٦م هل٤م شم٠مصمػم اضمتامقمل قمٛمٞمؼ ذم مجٞمع اعمج٤مٓت قمغم أن وؾم٤م

يمٞمد قمغم أمهٞم٦م شمقاصؾ اعمٜمٔمامت وحتديدًا إدارات اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ِب٤م ٠مآضمتامقمٞم٦م، واًمت

، يمام اشمٗمؼ اعمبحقصمقن قمغم أن وؾم٤مئؾ ـ ظمال وؾم٤مئؾ اإلقمام آضمتامقمٞم٦مُمع اًمٕمٛماء ُم

  ٓمرة ُمٝمٜمل ومم٤مرد اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م. اإلقمام آضمتامقمل ؾم٤ممه٧م ذم وم٘مدان ؾمٞم

اًمتحدي٤مت "سمٕمٜمقان:  (Jackson Gillbert, 2009) دراؾم٦م ضم٤ميمسقن ضمٚمؼمت

 ."ٙمقُمٞم٦ماحلٕم٤مُم٦م ذِم اعم١مؾمس٤مت اًمٕماىم٤مت اًماعمٕم٤مرصة واعمتجددة عمٝمٜم٦م 

ٕماىم٤مت اًمإمم اًمتٕمرف قَمغَم اًمتحدي٤مت اعمٕم٤مرصة واعمتجددة عمٝمٜم٦م اًمدراؾم٦م هدوم٧م 

ٙمقُمٞم٦م، واقمتٛمدت قَمغَم قمٞمٜم٦م ُمـ مخس ُم١مؾمس٤مت طمٙمقُمٞم٦م ظمدُمٞم٦م احلٕم٤مُم٦م ذِم اعم١مؾمس٤مت اًم

( مم٤مرؾًم٤م ُمـ 100ٕمٞمٜم٦م )اًمذِم ُمديٜم٦م شمقرٟمتق قم٤مصٛم٦م ُم٘م٤مـمٕم٦م أوٟمت٤مريق ذِم يمٜمدا، وؿمٛمٚم٧م 

ٕمٚمٞم٤م، اًمٕم٤مُم٦م ُمـ خمتٚمػ اعمستقي٤مت اًمقفمٞمٗمٞم٦م سمام ذِم َذًمَِؽ اإلدارات اًمٕماىم٤مت اًمُمقفمٗمل 

جلٛمع اعمٕمٚمقُم٤مت، ويم٤من ُمـ أهؿ ٟمت٤مئ٩م واؾمتخدُم٧م اًمّدراؾم٦م آؾمتب٤مٟم٦م واعم٘م٤مسمات 

ٕم٤مُم٦م شمقاضمف حتدي٤مت شمٖمٞمػم اعمٝم٤مم واًمقفم٤مئػ سمسب٥م اًمتٓمقر اعمستٛمر اًمٕماىم٤مت اًماًمّدراؾم٦م أن 

ذِم ٟمٔمري٤مت اإلدارة وأؾم٤مًمٞمبٝم٤م، وذم وقء اًمتٓمقر اًمتٙمٜمقًمقضمل واعمٕمٚمقُم٤ميت سمام يٗمرض شمٖمٞمػًما 
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ذِم إؾمس واعمب٤مدئ اإلداري٦م ًمٚمٛم١مؾمس٦م، سمحٞم٨م يتٓمٚم٥م َذًمَِؽ رومع ُمستقي٤مت اإلدارة 

ٕم٤مُم٦م: ًمتٙمقن ذيٙم٦م ذِم رؾمؿ اًمّسٞم٤مؾم٤مت اإلداري٦م، ويم٤من ُمـ اًمتحدي٤مت اًمًمٚمٕماىم٤مت 

تِل شمتقٓه٤م  ٕم٤مُم٦م ذِم خمتٚمػ آدم٤مه٤مت اًمٕماىم٤مت اًماعمٕم٤مرصة ُم٤م يتٕمٚمؼ سمقفم٤مئػ آشمّم٤مل اًمَّ

ديدة رضورة اجلٛمٝمقر، وشمْمٛمٜم٧م اًمتٓمقرات اجل( واخل٤مرضمٞم٦م دم٤مه اًمّداظمٚمٞم٦م )ذِم اعم١مؾمس٦م

ٕم٤مُم٦م دم٤مه أومراد اًمٕم٤مُم٦م سمام يٕمرف سم٤معمس١موًمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م ًمٚمٕماىم٤مت اًمٕماىم٤مت اًماهتامم 

ٕمٚمٞم٤م ذِم اعم١مؾمس٦م عمقاضمٝم٦م اًمٛمٝمقر اًمّداظمكم واخل٤مرضمل واًمبٞمئ٦م. ورضورة شمٕم٤مون اإلدارات اجل

ًٓ سم٠مول ذِم وق تِل شمقاضمف َهِذِه اعمٝمٜم٦م.اًمتحدي٤مت اعمتجددة أو  ء اًمتٓمقرات اًمّنيٕم٦م اًمَّ

سمٕمٜمقان: اؾمتٙمِم٤مف اًمتحدي٤مت اًمَّتِل  (Anouska, E, G, 2003) ج .دراؾم٦م أٟمقؿمٙم٤م إِ 

 .ٙمقُمٞم٦م ذِم روؾمٞم٤ماحلٕم٤مُم٦م ذِم اعمٜمٔمامت اًمٕماىم٤مت اًمشمقاضمف 

هدوم٧م اًمّدراؾم٦م إمم اًمتٕمرف قَمغَم ُماُمح اإلؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اعمستخدُم٦م ذِم اعمٜمٔمامت 

ٕماىم٤مت اًمّدوًمٞم٦م، واقمتٛمدت اًمّدراؾم٦م قَمغَم ُمسح ًمبٞم٤مٟم٤مت اًمٙمقُمٞم٦م اًمّروؾمٞم٦م ذِم إدارة احل

صماث وقمنميـ ُمٜمٔمٛم٦م داظمؾ ُمقؾمٙمق ُمـ ظمال اعم٘م٤مسمٚم٦م وحتٚمٞمؾ اًمقصم٤مئؼ واعمقاد اإلقماُمٞم٦م 

% ُمـ َهِذِه 60اًمّّم٤مدرة قمـ َهِذِه اعمٜمٔمامت، وشمقصٚم٧م اًمّدراؾم٦م إمَِم قمدد ُمـ اًمٜمّت٤مئ٩م ُِمٜمَْٝم٤م أن 

امت يٖمٚم٥م قَمَٚمْٞمَٝم٤م اؾمتخدام أؾم٤مًمٞم٥م شم٘مٚمٞمدي٦م ذِم شمّمٛمٞمؿ ظمٓمٓمٝم٤م اإلقماُمٞم٦م وآشمّم٤مًمٞم٦م اعمٜمٔم

ٕم٤مُم٦م مل اًمٕماىم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ذِم اًم%( ُمـ ىمٞم٤مدات اإلدارات 70ٛمٝمقر اخل٤مرضمل، وأن )اجلدم٤مه 

ٕمجز ذِم اعمخّمّم٤مت اًميقايم٥م اًمتٖمػمات اعمستٛمرة ذِم إؾم٤مًمٞم٥م آشمّم٤مًمٞم٦م واإلداري٦م، وأن 

 اًمتجديد وآسمتٙم٤مر.ٕم٤مُم٦م قَمغَم اًمٕماىم٤مت اًم٤م ذِم قمدم ىمدرة اعم٤مًمٞم٦م يم٤من ؾمببً 
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دور اًمتقاصؾ اًمتٗم٤مقمكم "سمٕمٜمقان:  (Valencia Mary, 2001) ُم٤مري وم٤مًمٜمسٞم٤م دراؾم٦م

 ."ٙمقُمٞم٦ماحلٕم٤مُم٦م ٟمحق اًمّرو٤م اًمقفمٞمٗمل ًمٚمٕم٤مُمٚملم ذِم اعم١مؾمس٤مت اًمٕماىم٤مت اًمذِم 

ٕم٤مُم٦م ٟمحق اًمٕماىم٤مت اًمهدوم٧م اًمّدراؾم٦م إمَِم اًمتٕمرف قَمغَم دور اًمتقاصؾ اًمتٗم٤مقمكم ذِم 

ٙمقُمٞم٦م، وـمب٘م٧م اًمّدراؾم٦م قَمغَم قمٞمٜم٦م قمِمقائٞم٦م احلاًمّرو٤م اًمقفمٞمٗمل ًمٚمٕم٤مُمٚملم ذِم اعم١مؾمس٤مت 

( ُمقفمػ، 100ًمٚمٕم٤مُمٚملم ذِم صماث وزارات ذِم ُمديٜم٦م أوؾمٚمق سم٤مًمٜمروي٩م، سمٚمغ قمدد أومراده٤م )

اؾم٦م أن اًمّرو٤م اًمقفمٞمٗمل يرشمٗمع ًمدى اعمقفمٗملم إيمثر شمٗم٤مقمًا ُمع رؾم٤مئؾ وأفمٝمرت ٟمت٤مئ٩م اًمّدر

٤م اًمٕماىم٤مت اًم تِل شم٘مقم ِِبَ ٕم٤مُم٦م، وأن ُمبٕم٨م اًمّرو٤م ي٠ميت ُمـ شمٗمٝمؿ أهداف إٟمِمٓم٦م اًمَّ

 ٕم٤مُم٦م واًمتبٚمٞمغ اًمس٤مسمؼ ِِب٤َم.اًمٕماىم٤مت اًم

 : اًمدراؾم٤مت اًمتل شمٜم٤موًم٧م قماىم٦م اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد:صم٤مٟمٞم٤مً 

 اًمٕماىم٤مت"سمٕمٜمقان:  (Alexander Hopkins, 2015) اًمٙمسٜمدر هقسمٙمٞمٜمز ؾم٦مدرا

 ".اًمدقم٤مي٦م؟ أو اًمٕم٤مُم٦م اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م: احلٙمقُمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م

 اًمٕم٤مُم٦م، واًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م، اًمٕماىم٤متهدوم٧م هذه اًمدراؾم٦م ًمٚمتٕمرف قمغم 

، اًمدقم٤مي٦مو احلٙمقُمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمٕماىم٤مت سملم اًمتٗمريؼ، ويمذًمؽ احلٙمقُمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م واًمٕماىم٤مت

 دائامً  ًمٚمحٙمقُم٦م يٙمقن ؾمقف اًمٜم٤مظمبلم، اطمتٞم٤مضم٤مت ًمتٚمبٞم٦موىمد شمقصٚم٧م اًمدراؾم٦م إمم أٟمف 

 احلٙمقُمل اًمتدظمؾ ُم٘مدار طمقل طمزسمٞم٦م ُمٜم٤مىمِم٤مت دائاًم  هٜم٤مك ؾمتٙمقن وسمٞمٜمام. أقمامل ضمدول

وأن  .ٟم٤مظمبٞمٝم٤م ظمدُم٦م ذم احلٙمقُم٦م شمٔمؾ أن اعمٝمؿ ُمـ اًمسٞم٤مؾم٦م، أهداف ًمتح٘مٞمؼ اًمازم

 ًمٚمحٙمقُم٦م يٛمٙمـ اًمتل آؾمؽماشمٞمجٞم٤مت ُمـ اًمٕمديد سملم ُمـ واطمدة هل اًمٕم٤مُم٦م اًمٕماىم٤مت

 يمام. اطمتٞم٤مضم٤مهتؿ أن يتؿ شمٚمبٞم٦م جي٥م اًمذيـ اعمقاـمٜملم ُمع اًمسٞم٤مد احلقار ًمزي٤مدة اؾمتخداُمٝم٤م

 .اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٕماىم٤مت أظماىمٞم٦م مم٤مرؾم٦م وشمِمجٞمع قمغم احلٗم٤مظ احلٙمقُم٦م قمغم جي٥م
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ٕم٤مُم٦م ذِم حتسلم اًمّّمقرة اًمٕماىم٤مت اًمسمٕمٜمقان: دور  .م(1030بخٞم٧م )اًم ؾم٤ممل دراؾم٦م

 .ٕمرسمٞم٦م اًمّسٕمقدي٦م سم٤مًم٘م٤مهرةاًماًمّذهٜمٞم٦م ًمٚمدول: دراؾم٦م شمٓمبٞم٘مٞم٦م قَمغَم ؾمٗم٤مرة اعمٛمٚمٙم٦م 

ٕم٤مُم٦م ذِم اًمٕماىم٤مت اًماًمّدور اًمَّذي يٛمٙمـ أن شم٘مقم سمِِف  ُمٕمروم٦مهدوم٧م َهِذِه اًمّدراؾم٦م إمم 

ٕمٛمؾ اًمحتسلم اًمّّمقرة ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م سم٤مخل٤مرج سمام شمستخدُمف ُمـ وؾم٤مئؾ اشمّم٤مًمٞم٦م أو قمـ ـمريؼ 

ب٤مطمث٦م اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم، اًماخلػمي سمقاؾمٓم٦م اًمّسٗم٤مرة ذِم اًم٘م٤مهرة. واؾمتخدُم٧م 

وُمّم٤مدر مجع اعمٕمٚمقُم٤مت واًمبٞم٤مٟم٤مت وأدواهت٤م يم٤معماطمٔم٦م واعم٘م٤مسمٚم٦م، واؾمتامرة آؾمتبٞم٤من، 

تِل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م اًمّدراؾم٦م: أصمبت٧م أن صقرة اعمٛمٚمٙم٦م ذِم مجٝمقري٦م ُمٍم  وُمـ أهؿ اًمٜمّت٤مئ٩م اًمَّ

ٕماىم٤مت إظمقي٦م اًمجي٤مسمٞم٦م ضمًدا، ويٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مهن٤م ممت٤مزة، وهق ُم٤م يٕمؼم قمـ أوارص ٕمرسمٞم٦م إاًم

ٖم٤مًمب٦م اًمبٚمديـ، ؾمقاء قَمغَم اعمستقى اًمّرؾمٛمل أو اًمِّمٕمبل. ويمِمٗم٧م اًمّدراؾم٦م أن اًمّّمقرة اًمسملم 

٩م واًمٕمٛمرة واإلؾمام احلٕمرسمٞم٦م اًمّسٕمقدي٦م ًمدى اعمٍميلم شمرشمبط سم٠مداء ُمٜم٤مؾمؽ اًمقمـ اعمٛمٚمٙم٦م 

 ُمس٤ممه٦م اعمٛمٚمٙم٦م ذِم ُمٜمح اعمس٤مقمدات اخل٤مرضمٞم٦م واإلٟمس٤مٟمٞم٦م.سمِمٙمؾ قم٤مم، و

ٕم٤مُم٦م ذِم اًمّسٗم٤مرات اًمٕماىم٤مت اًمدور "سمٕمٜمقان:  .م(1030إصؿ ) طمسـ دراؾم٦م

)دراؾم٦م وصٗمٞم٦م قَمغَم قمٞمٜم٦م ُمـ اًمّسٗم٤مرات  "اًمّسقداٟمٞم٦م ذِم شمٓمقير إداء اًمّدسمٚمقُم٤مد

 اًمّسقداٟمٞم٦م(.

هدوم٧م اًمدراؾم٦م ًمٚمقىمقف قمغم دور وفمٞمٗم٦م اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم شمٓمقير اًمٕمٛمؾ 

اًمدسمٚمقُم٤مد ذم اًمسٗم٤مرة اًمسقداٟمٞم٦م، اؾمتج٤مسم٦م ًمٚمتٓمقر اًمٙمبػم اًمذي ـمرأ قمغم اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م 

اًمدوًمٞم٦م، وذًمؽ إصمر اًمتٖمػمات اًمٙمبػمة، اًمت٘مٜمٞم٦م، واًمسٞم٤مؾمٞم٦م، وآىمتّم٤مدي٦م اًمتل حل٘م٧م 

٤مطم٤مت أيمؼم ًمٚمحري٦م واعمِم٤مريم٦م، واًمؼموز اًم٘مقي ُم١مؾمس٤مت اًمدول، وُمٜمح٧م ؿمٕمقِب٤م ُمس

ًمدور  اًمرأي اًمٕم٤مم : وىمد يم٤من ًمٚمتٓمقر اعمتس٤مرع ًماشمّم٤مل اًمدوزم، دورًا طم٤مؾماًم ذم ؾمٝمقًم٦م 



 
 

56 
 

وهقم٦م سم٨م اعمٕمٚمقُم٤مت، واًمت٠مصمػم اًمنيع قمغم اًمرأي اًمٕم٤مم اًمدوزم: سمِمٙمؾ يْمع اًمٕم٤ممل يمٚمف 

( 60تٛمع اًمدراؾم٦م ُمـ )حت٧م ىمب٦م واطمدة يِم٤مهد سمٕمْمف سمٕمْم٤ًم ذم وىم٧م واطمد. يتٙمقن جم

سمدراؾمتٝم٤م يمٚمٝم٤م ُمستخدُم٤ًم احلٍم اًمِم٤مُمؾ:  اًمب٤مطم٨م( ؾمٗم٤مرة، ىم٤مم 91ؾمٗم٤مرة ُمـ مجٚم٦م )

( ؾمٗم٤مرة، وسمٕمد اعمت٤مسمٕم٦م وآٟمتٔم٤مر واعماطم٘م٦م، حتّمؾ 91وذًمؽ سم٢مرؾم٤مل آؾمتب٤مٟم٦م إمم )

( اؾمتب٤مٟم٦م، وشمؿ اؾمتبٕم٤مد قمدد )ؾم٧م اؾمتب٤مٟم٤مت( صمب٧م سمٕمد اعمراضمٕم٦م قمدم 66اًمب٤مطم٨م قمغم )

( اؾمتب٤مٟم٦م. واؾمتٖمرىم٧م اًمّدراؾم٦م اعمسحٞم٦م صماصم٦م 60، وم٤مؾمت٘مرت اًمٕمٞمٜم٦م قمغم )صاطمٞمتٝم٤م

أؿمٝمر، وشمؿ شمقزيع آؾمتب٤مٟم٦م قمغم اًمٕمٞمٜم٦م اعمذيمقرة سمٛمب٤مين وزارة اخل٤مرضمٞم٦م اًمسقداٟمٞم٦م، 

ٕم٤مُم٦م ذِم اًمّسٗم٤مرات اًمّسقداٟمٞم٦م اًمٕماىم٤مت اًموشمقصٚم٧م اًمدراؾم٦م إمم ٟمت٤مئ٩م، يم٤من ُمـ أمهٝم٤م: أن 

غَم شمدقمٞمؿ اًمٜمِّم٤مط اًمّدسمٚمقُم٤مد وشم٘مديؿ صقرة ـمٞمب٦م بح٨م ىمد قمٛمٚم٧م ومٕمًا قمَ اًمُمقوع 

سم٠مٟمِمٓمتٝم٤م اعم٘م٤مُم٦م قمـ اًمّسقدان، ويمِمٗم٧م اًمّدراؾم٦م اعمسحٞم٦م قمـ وضمقد هٞمٙمؾ شمٜمٔمٞمٛمل 

 ٕم٤مُم٦م.اًمٕماىم٤مت اًمًمٚمسٗم٤مرات حي٘مؼ أهداف أٟمِمٓم٦م 

ٕم٤مُم٦م وأصمره٤م قَمغَم اًمٕماىم٤مت اًم"م( سمٕمٜمقان: 1031دراؾم٦م وم٤مـمٛم٦م آدم )

 ."قَمغَم اًمّسٗم٤مرة اعمٍمي٦م سم٤مخلرـمقمدراؾم٦م شمٓمبٞم٘مٞم٦م  "اًمّدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م

ٕمٛمؾ اًمٕم٤مُم٦م ودوره٤م ذِم دقمؿ اًمٕماىم٤مت اًمهدوم٧م اًمّدراؾم٦م إمم اًمتٕمرف قَمغَم 

ٕمٛمؾ اًمٕم٤مُم٦م عمختٚمػ اًمّدول، يمام أصمبت٧م يمَذًمَِؽ أن اًماًمّدسمٚمقُم٤مد سم٤مًمسٗم٤مرات واًم٘مٜمّمٚمٞم٤مت 

جي٤ميب، وىمد اإلقماُمل يٕمد إطمدى ُمٝم٤مم اًمّدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م طمٞم٨م ي١مصمر يمؾ ُِمٜمَْٝم٤م ذِم أظمر سمِمٙمؾ إ

تِل أقمدهت٤م إمَِم اًماؾمتخدُم٧م  ب٤مطمث٦م اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم وآؾمتبٞم٤من يم٠مداة رئٞمس٦م ًمٚمدراؾم٦م اًمَّ

ضم٤مٟم٥م إضمراء سمٕمض اعم٘م٤مسمات ُمع اعمس١موًملم سم٤معمج٤مًملم اإلقماُمل واًمدسمٚمقُم٤مد سم٤مًمسٗم٤مرة 

اعمٍمي٦م سم٤مخلرـمقم، وشمقصٚم٧م اًمّدراؾم٦م إمم اًمؽميمٞمز اإلجي٤ميب ًمٚمسٗم٤مرة واًم٘مٜمّمٚمٞم٦م اعمٍمي٦م 



 
 

57 
 

بنمي اعم١مهؾ قمٚمٛمًٞم٤م وصم٘م٤مومًٞم٤م، وأصمبت٧م أن اًمت٘مٞمد سم٤مًمؼموشمقيمقل أو سم٤مإلشمٞمٙمٞم٧م ًَمُف اًمٙم٤مدر اًمغَم قمَ 

ٕمٛمؾ اًمٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد، ويمَذًمَِؽ اًمتٜمسٞمؼ اعمتقاصؾ سملم اًماًمّدور اعمٝمؿ ذِم ٟمج٤مح 

 ٕم٤مُم٦م.اًماًمّدسمٚمقُم٤مد واًمٕماىم٤مت 

اًم٘مٓم٤مع  ٕم٤مُم٦م ذِم اًمٕماىم٤مت اًمدور "م( سمٕمٜمقان: 1031ظمٚمػ اهلل )وًمٞمد دراؾم٦م 

 ."ٕمرسمٞم٦م وإضمٜمبٞم٦ماًماًمّدسمٚمقُم٤مد: دراؾم٦م شمٓمبٞم٘مٞم٦م قَمغَم ُمٙم٤مشم٥م اًمّسٗم٤مرات 

اًمدراؾم٦م سمٞم٤من أمهٞم٦م دور اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم اًم٘مٓم٤مقم٤مت اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م، إذ  اؾمتٝمدوم٧م

يٕمد اًمٕمٛمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد وًمٞمد اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م. اًمدراؾم٦م اؾمتخدُم٧م ُمٜمٝم٩م اعمسح اعمٞمداين 

ذم ؾمبٞمؾ حتٚمٞمؾ وشمٗمسػم ٟمٔم٤مم مج٤مقم٦م أو سمٞمئ٦م ُمٕمٞمٜم٦م، واقمتامد اًمدراؾم٦م سمِمٙمؾ أؾم٤مد قمغم 

ٜم٤مه٩م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت اًمقصٗمٞم٦م، ويمذًمؽ اعمسح ُمـ أٟمس٥م اعمسم٤مقمتب٤مره ُمٜمٝم٩م اعمسح 

ٕم٤مُم٦م ذِم اًم٘مٓم٤مقم٤مت اعمختٚمٗم٦م اعمٕمٜمٞم٦م سم٤مًمدراؾم٦م: طمٞم٨م ي٘مقم اًمٕماىم٤مت اًماًمِّم٤مُمؾ عمامرد 

ٕم٤مُم٦م، ودرضم٦م أداءهؿ، اًمٕماىم٤مت اًمٕمٛمؾ ذِم إدارات اًمسمٛمسح ادم٤مه٤مهتؿ طمقل ـمبٞمٕم٦م 

اىمع ومٕمٚمٞم٤ًم، واًمتٕمرف وُم١مهاهتؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وُمٝم٤مراهتؿ آشمّم٤مًمٞم٦م: وذًمؽ سمٖمرض شمّمقير اًمق

 00قمغم اًمٓمري٘م٦م اعمتبٕم٦م ُمـ ىمبؾ هذه اعم١مؾمس٤مت ذم إدارة ٟمِم٤مـم٤مهت٤م. اًمتٓمبٞمؼ ي٘مع قمغم 

ؾمٗم٤مرة قمرسمٞم٦م وأضمٜمبٞم٦م داظمؾ مجٝمقري٦م ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م. اؾمتخدم اًمب٤مطم٨م  00ُمٗمردة، شمِمٛمؾ 

اعمٜمٝم٩م اعم٘م٤مرن، سمقصٗمف اعمٜمٝم٩م إىمدر قمغم إضمراء ُم٘م٤مرٟم٤مت يمٛمٞم٦م ويمٞمٗمٞم٦م سملم جمتٛمع 

: طمٞم٨م أن ومحقى اًمدراؾم٦م هق ُم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمسٗم٤مرات وإضمٜمبٞم٦م طمقل أوضمف اًمدراؾم٦م

آظمتاف واًمتِم٤مسمف ذم أؾم٤مًمٞم٥م مم٤مرؾم٦م اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م، وُمستقى إداء سملم هذه 

اًمسٗم٤مرات: وذًمؽ سمٖمرض شمّمقير اًمقاىمع اًمٗمٕمكم سمٞمٜمٝمام وأؾمب٤مب اًمٜمّٛمط اًمّس٤مئد. وشمقصٚم٧م 

% ُمـ إضم٤مسم٤مت اعمبحقصملم يمدرضم٦م 78ًمٜمسب٦م  اًمّدراؾم٦م إمَِم قمدة ٟمت٤مئ٩م، ُمـ أمهٝم٤م: رصده٤م
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اهتامم ُمـ ىمبؾ اًمسٗم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م وإضمٜمبٞم٦م سمقضمقد ضمٝم٤مز قماىم٤مت قم٤مُم٦م عمامرؾم٦م هذه 

% إمم شمٗمٝمؿ اإلدارات اًمٕمٚمٞم٤م ِبذه اًمسٗم٤مرات ًمٓمبٞمٕم٦م 300ٜمسب٦م سماعمٝمٛم٦م. يمام يمِمٗم٧م إضم٤مسم٤مهتؿ 

ت ًمٕمٛمؾ اًمٕماىم٤مت قمٛمؾ اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ووفمٞمٗمتٝم٤م، وهق دًمٞمؾ قمغم شم٘مدير هذه اًمسٗم٤مرا

 اًمٕم٤مُم٦م، وأن اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م واًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م ُمتٓم٤مسم٘م٤من، إذ مه٤م وضمٝم٤من ًمٕمٛمٚم٦م واطمدة.

ٕمٛمؾ اًمٕم٤مُم٦م ذِم شمٕمزيز اًمٕماىم٤مت اًمدور "م( سمٕمٜمقان: 1031دراؾم٦م شمٞمسػم قم٤مسمديـ )

 "اًمّدسمٚمقُم٤مد ذِم اًمّسقدان سم٤مًمتٓمبٞمؼ قَمغَم وزارة اخل٤مرضمٞم٦م

ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد اًمٕم٤مُم٦م ذِم دقمؿ اًمٕماىم٤مت اًمهدوم٧م اًمّدراؾم٦م إمم اًمتٕمرف قَمغَم دور 

ٕم٤مُم٦م سمقزارة اًمٕماىم٤مت اًمسم٤مًمسقدان، سم٤مًمتٓمبٞمؼ قَمغَم وزارة اخل٤مرضمٞم٦م اًمّسقداٟمٞم٦م ُمـ ظمال 

ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد ذِم اًمّسقدان، واؾمتخدُم٧م اًمٝم٦م اعمس١موًم٦م قمـ اجلاخل٤مرضمٞم٦م سمقصٗمٝم٤م 

تِل اًم شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م اًمّدراؾم٦م: قمدم ب٤مطمث٦م اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم، وُمـ أهؿ اًمٜمّت٤مئ٩م اًمَّ

ٕم٤مُم٦م سمقزارة اخل٤مرضمٞم٦م، وِهَل ىمسؿ صٖمػم يتبع إلدارة اًموضمقد إدارة ُمتخّمّم٦م ًمٚمٕماىم٤مت 

ّم٤مٟم٤مت واًمتنميٕم٤مت. احلاعمراؾمؿ، وشم٘مدم ظمدُم٤مت وٛمـ ٟمِم٤مط إدارة اعمراؾمؿ سمِم٘مٞمٝم٤م 

ٕم٤مُم٦م سمقزارة اخل٤مرضمٞم٦م شمسٝمؿ ذِم شمدقمٞمؿ ؾمٞم٤مؾم٦م اًمّسقدان اًمٕماىم٤مت اًموأيمدت اًمّدراؾم٦م أن 

 ٕمٞمٜم٦م.اًماخل٤مرضمٞم٦م قمؼم اًمّدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م سمٛمقاوم٘م٦م هم٤مًمبٞم٦م أومراد 

تِل مت٤مرس "سمٕمٜمقان:  (Jae & Others, 2006)دراؾم٦م ضمل وزُمائف  اعمتٖمػمات اًمَّ

 ."ٜمقسمٞم٦ماجلٕم٤مُم٦م ذِم يمقري٤م اًمشم٠مصمػًما قَمغَم اعمامرؾملم ًمٚمٕماىم٤مت 

تِل مت٤مرس شم٠مصمػًما قَمغَم اعمامرؾملم  هدوم٧م اًمّدراؾم٦م إمَِم اؾمتٙمِم٤مف اعمتٖمػمات اًمَّ

ٕم٤مُم٦م، اًمٕماىم٤مت اًمٜمقسمٞم٦م وٛمـ ُم٤م ؾمٛمل سمٜمٔمري٦م اًمّٓمقارئ ذِم اجلٕم٤مُم٦م ذِم يمقري٤م اًمًمٚمٕماىم٤مت 

( مم٤مرس ًمٚمٕماىم٤مت 400ؼميد اإلًمٙمؽموين قمٞمٜم٦م قمِمقائٞم٦م ُمـ )اًمواؾمتخدم اعمسح قمؼم 
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ٕماىم٤مت اًم( ُمتٖمػًما وٛمـ ٟمٔمري٦م اًمّٓمقارئ ذِم ٤86م جمٛمققمف )ٕم٤مُم٦م، وطمددت اًمّدراؾم٦م ُماًم

ٕم٤مُم٦م، اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م. وسمٞمٜم٧م اًمٜمّت٤مئ٩م أن قمدًدا ُمـ اعمتٖمػمات اًمّٓم٤مرئ٦م شم١مصمر ذِم أٟمِمٓم٦م اًم

وؿمدد قَمغَم ٟمٗمقذ اعمتٖمػمات اًمٗمردي٦م واًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م اعم١مصمرة قَمغَم مم٤مرؾم٤مهتؿ. وأن أسمرز اعمتٖمػمات 

عمتٕمٚم٘م٦م سم٘مدرات اًمٗمرد وظمّم٤مئّمف، وُمٜمٝم٤م ُمدى اؾمتٕمداد ٕمقاُمؾ ااًماًمٗمردي٦م شمتٛمثؾ ذِم 

، واؾمتخدام "اًم٘مدرة قَمغَم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمِم٤ميمؾ اعمٕم٘مدة"و "اإليث٤مر"اعمامرؾملم ًمسٛم٦م 

اعمٕمٚمقُم٤مت، وإظماق اًمِّمخّمٞم٦م، ومتثؾ اًم٘مدرات اعمٝمٜمٞم٦م، ويم٤من ُمـ أهؿ اعمتٖمػمات 

حت٘مٞمؼ اًمتاميز سملم "صمؿ  "ّسٚمبٞم٦ماًمٜمنمات اإلقماُمٞم٦م اًم"، صمؿ  "اإلدارة اعمٝمٞمٛمٜم٦م"اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م 

امقم٤مت آؾمتٝمايمٞم٦م، وقماىم٤مت اجلُمثؾ: مج٤مقم٦م اعمّم٤مًمح أو  "ٕم٤مُم٦ماًمٕماىم٤مت اًمامقم٤مت ذِم اجل

 اعمستثٛمريـ.

 :اًمتٕم٘مٞم٥م قَمغَم اًمّدراؾم٤مت اًمّس٤مسم٘م٦م

ًٓ وصمٞمً٘مـ٤م  يٛمٙمـ اًم٘مقل: إن َهِذِه اًمّدراؾم٤مت شمتّمؾ سمٛمقوقع اًمّدراؾم٦م اًمّراهٜمـ٦م اشمّمـ٤م

تِـل  وُمب٤مًذا: إذ إن شمِْٚمَؽ  اًمّدراؾم٤مت ذِم جمٛمٚمٝم٤م يٛمٙمـ اقمتب٤مره٤م إطمدى اًمّريم٤مئز إؾم٤مؾمـٞم٦م اًمَّ

ٕمديـد ُمــ اًماٟمٓمٚم٘م٧م ُمـ ظماهل٤م سمٕمض شمس٤مؤٓت اًمّدراؾم٦م اًمّراهٜم٦م، يمام أؾمٝمٛم٧م ذِم سمٚمـقرة 

ٕمٚمٛمـل اًمُمٗم٤مهٞمٛمٝم٤م وُمّمٓمٚمح٤مهت٤م، وسمٜم٤مء إـم٤مره٤م اًمٜمّٔمـري، ويمـَذًمَِؽ أؾمـٝمٛم٧م ذِم اًمتقضمٞمـف 

قاٟمـ٥م اعمٝمٛمـ٦م اجلاعمٜمٝمجٞم٦م ًمدراؾمتف، وُمراقمـ٤مة سمٕمـض ًمٚمب٤مطم٨م ذِم قمٛمٚمٞم٦م حتديد اإلضمراءات 

تِل ىمد شمٙمقن َهِذِه اًمّدراؾم٤مت مل شمٕمٓمٝم٤م آهتامم   ٙم٤مذم.اًماًمَّ

تِـل  وشمتجسد أمهٞم٦م اًمّدراؾم٤مت اًمّسـ٤مسم٘م٦م ذِم ٟم٘مٓمـ٦م أظمـرى متثٚمـ٧م ذِم اعمقوـققم٤مت اًمَّ

تِـل اىمؽمطمتٝمـ٤م  تِل شمقصـٚم٧م إًمٞمٝمـ٤م، واًمتقصـٞم٤مت واعمٕم٤مجلـ٤مت اًمَّ شمٜم٤موًمتٝم٤م، وآؾمتٜمت٤مضم٤مت اًمَّ

 ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد.اًمٕم٤مُم٦م ذِم وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕماىم٤مت اًمًمتٗمٕمٞمؾ دور 
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شمـٜمٕمٙمس ذِم إضمـراء اعم٘م٤مرٟمـ٤مت سمـلم  وأظمػًما هٜم٤مك وم٤مئدة أؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت اًمّس٤مسم٘م٦م

 ٟمت٤مئجٝم٤م وٟمت٤مئ٩م اًمّدراؾم٦م اًمّراهٜم٦م.

تِل اؾمتٗم٤مدت ُِمٜمَْٝم٤م اًمّدراؾم٦م اًمّراهٜم٦م ُمـ اًمّدراؾمـ٤مت اجلويٛمٙمـ حتديد أهؿ  قاٟم٥م اًمَّ

 اًمّس٤مسم٘م٦م ذِم اًمت٤مزم:

  ب٤مطمــ٨م سمٛمٕمٚمقُمــ٤مت ُمٝمٛمــ٦م ذِم ُمقوــقع دراؾمــتف، طمٞمــ٨م يم٤مٟمــ٧م شمِْٚمــَؽ اًمأُمــدت

ب٤مطمـ٨م حتديـد شمسـ٤مؤٓت اًماعمٕمٚمقُم٤مت سمٛمث٤مسم٦م اعمٜمٓمٚمؼ اًمّرئٞمس اًمَّـذي ؾمـٝمؾ قَمـغَم 

 اًمّدراؾم٦م اًمّراهٜم٦م وأهداومٝم٤م.

  تِـل اًمأُمدت ب٤مطم٨م سمَٙمْٞمِٗمٞم٦َّم دراؾمـ٦م اعمقوـقع، واًمقؾمـ٤مئؾ اعمٜمٝمجٞمـ٦م، وإدوات اًمَّ

تِـل ختـدم ُمِمـٙمٚم٦م اًمّدراؾمـ٦م وحت٘مـؼ  يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُِمٜمَْٝم٤م ذِم مجع اعمٕمٚمقُمـ٤مت اًمَّ

 ٕم٤مم ًمٚمدراؾم٦م وإضمراءاهت٤م.اًمأهداومٝم٤م، ويمذا ووع اًمتّمقر 

  تِل واضمٝم٧م ٤مهتؿ، بـ٤مطمثلم أصمٜمـ٤مء إقمـداد دراؾمـاًمأووح٧م ًمٚمب٤مطم٨م اًمّّمٕمقسم٤مت اًمَّ

ويَمْٞمِٗمٞم٦َّم اًمتٖمٚم٥م قَمَٚمْٞمَٝم٤م، مم٤م ضمٕمٚمف حي٤مول شمٗم٤مدي سمٕمض اًمّّمـٕمقسم٤مت واًمتٖمٚمـ٥م قَمـغَم 

 بٕمض أظمر.اًم

  تِـل ؾمٞمحّمـؾ قَمَٚمْٞمَٝمـ٤م، ويَمْٞمِٗمٞمَّـ٦م  اًمٙمٛمـل تحٚمٞمـؾاًمب٤مطم٨م ذِم اًمأوم٤مدت ًمٚمبٞم٤مٟمـ٤مت اًمَّ

ٙمؿ اهل٤مئؾ اًمبٞم٤مٟم٤مت وشمٗمسػمه٤م سمام حي٘مؼ أهداف اًمّدراؾم٦م ُمـ ظمال اًمشمقفمٞمػ شمِْٚمَؽ 

تِل ؾم٤مقمدت قَمغَم إٟمج٤مز َهِذِه اعمٝمٛم٦م.ُمـ اعم  اطمٔم٤مت وإومٙم٤مر اًمَّ

  ب٤مطم٨م ُمـ اًمّدراؾم٤مت اًمّس٤مسم٘م٦م ذِم شمقضمٞمٝمف اًمقضمٝم٦م اًمّّمحٞمح٦م ذِم اًمّدراؾم٦م اًماؾمتٗم٤مد

بٕمض أظمـر اًم٤مًمٞم٦م، طمٞم٨م اؾمتٗم٤مد ُمـ سمٕمْمٝم٤م ذِم اإلـم٤مر اًمٜمّٔمري، واؾمتٗم٤مد ُمـ احل

 ٦م.٤مٟم٥م اًمتٓمبٞم٘مل ويَمْٞمِٗمٞم٦َّم شمّمٛمٞمؿ أدوات اًمّدراؾماجلذِم 
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 الحالّج الفصن
 امليداٌية لمدراسة املٍّجية اإلجراءات

 

ذم هذا اًمٗمّمؾ ٟمتٜم٤مول سم٤مًمتقوٞمح ُمٜمٝم٩م اًمدراؾمٞم٦م اًمذي ؾمٞمتؿ اؾمتخداُمف، وحتديد 

جمتٛمع وقمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م، يٚمٞمف قمرض ًمٙمٞمٗمٞم٦م سمٜم٤مء أداة اًمدراؾم٦م، واًمت٠ميمد ُمـ صدىمٝم٤م وصمب٤مهت٤م، 

ويمٞمٗمٞم٦م شمٓمبٞم٘مٝم٤م، سمج٤مٟم٥م قمرض أؾم٤مًمٞم٥م اعمٕم٤مجل٦م اإلطمّم٤مئٞم٦م اعمستخدُم٦م ذم حتٚمٞمؾ اًمبٞمٜم٤مت، 

 وذًمؽ يم٤مٔيت: 

 :وٍّج الّدراسة

شمؿ اقمتامد اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل هلذه اًمدراؾم٦م، واًمذي ي٘مقم قمغم دراؾم٦م اًمٔم٤مهرة يمام هل قمٚمٞمف ذم 

قدة وآقمتامد اجلاًمقاىمع، ووصٗمٝم٤م وصٗم٤ًم ُمٗمّمًا ودىمٞم٘م٤ًم: سمام يٕمؼم قمٜمٝم٤م يمٞمٗمٞم٤ًم ويمٛمٞم٤ًم )دًمٞمؾ 

 (.13م، ص1030ٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم إُمٜمٞم٦م، اًمإيم٤مديٛمل، ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ 

 :راسةالّد جمتىع

 اًمب٤مًمغ سم٤مًمري٤مض ٕمقدي٦ماًمّس  اخل٤مرضمٞم٦م وزارة ُمٜمسقيب ُمـ ٤مًمٞم٦ماحل راؾم٦ماًمدّ  جمتٛمع يتٙمقن

 أصمٜم٤مء سم٤مًمقزارةاعمقارد اًمبنمي٦م ُمٜمسقيب ىمسؿ طمس٥م إوم٤مدة ُمقفمػ  (3000)طمقازم  قمددهؿ

 .م(1038)وزارة اخل٤مرضمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م، م1038 ـ هـ3419 ٤ممقم ظمال راؾم٦ماًمدّ  ومؽمة

 :راسةالّد عيٍة

 اإلطمّم٤مئٞم٦م اعمٕم٤مدٓت ٠مؾمٚمقب اًمٕمٞمٜم٦م اًمٕمِمقائٞم٦م ذم وقءحتديد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م سم شمؿ

 ىم٤مم اًمب٤مطم٨مو .اًمدراؾم٦م جمتٛمع متثؾ اًمتل اًمٕمٞمٜم٦م حلجؿ اعمٜم٤مؾم٥م إدٟمك ًمٚمحد اعمحددة

، وسمٚمغ قمدد سم٤مًمري٤مض ( اؾمتب٤مٟم٦م قمغم ُمٜمسقيب وزارة اخل٤مرضمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م400سمتقزيع قمدد )

( اؾمتب٤مٟم٦م ٕؾمب٤مب شمتٕمٚمؼ سم٠مظمٓم٤مء ذم 11( وىمد شمؿ اؾمتبٕم٤مد قمدد )133اعمسؽمد ُمٜمٝم٤م )
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اإلضم٤مسم٦م أو ًمٕمدم اإلضم٤مسم٦م قمغم مجٞمع إؾمئٚم٦م وىمد سمٚمغ قمدد آؾمتب٤مٟم٤مت اًمّم٤محل٦م ًمٚمتحٚمٞمؾ 

 . (0.00% وظمٓم٠م ذم شم٘مدير اًمٜمسب٦م يس٤موي )90سمدرضم٦م صم٘م٦م  ( اؾمتب٤مٟم٦م178)

 :راسةالّد أداة

وهل اًمقؾمٞمٚم٦م اًمتل اؾمتخدُمٝم٤م اًمب٤مطم٨م يم٠مداة ًمٚمدراؾم٦م: سمٖمرض مجع ُم٤م يٚمزم : آؾمتب٤مٟم٦م

 : اًمبح٨م ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت، وىمد اقمتٛمد اًمب٤مطم٨م ذم إقمداده٤م قمغم اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦م

  .اعمراضمع اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمقوقع، أو شمٚمؽ اًمتل شمٙمقن ضمزء ُمـ ُمِمٙمٚم٦م اًمدراؾم٦م 

 .اًمدراؾم٤مت اًمس٤مسم٘م٦م، واًمبحقث اًمتل شمٜم٤موًم٧م ُمِمٙمٚم٦م اًمدراؾم٦م 

 تِل شمٜم٤موًم٧م ُمقوقع اًمّدراؾم٦م.اعم  ١ممترات، ووؾم٤مئؾ اإلقمام اًمَّ

  ،آراء وشمقصٞم٤مت اعمحٙمٛملم ذم إداة اًمتل قمرو٧م قمٚمٞمٝمؿ سمّمقرهت٤م اعمبدئٞم٦م

واعمختّملم ذم جم٤مل اًمدراؾم٦م، وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م طمقل اعم٘مٞم٤مس اعمستخدم، 

وـمري٘م٦م صٞم٤مهم٦م قمب٤مراشمف سم٤مًمِمٙمؾ اًمذي يتٜم٤مؾم٥م ُمع أهداف اًمدراؾم٦م. شمّمٛمٞمؿ 

 .ّدراؾم٦م )آؾمتب٤مٟم٦م(أداة اًم

اٟمٓماىم٤ًم ُمـ ُمقوقع اًمدراؾم٦م، وأهداومٝم٤م، وشمس٤مؤٓهت٤م: ىم٤مم اًمب٤مطم٨م سمّمٞم٤مهم٦م أوًمٞم٦م 

ًمٕمب٤مرات آؾمتب٤مٟم٦م: سمٕمد ىمراءة قمٛمٞم٘م٦م قمغم اًمدراؾم٤مت اًمس٤مسم٘م٦م اًمتل شمتٕمٚمؼ سمٛمِمٙمٚم٦م 

اًمدراؾم٦م، واخلؼمة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمب٤مطم٨م، وُمـ صمؿ ىم٤مم سمٕمروٝم٤م قمغم اعمنمف اًمٕمٚمٛمل ٕظمذ 

قمب٤مرات آؾمتب٤مٟم٦م، وىم٤مم اًمب٤مطم٨م سم٢مضمراء ُم٤م يٚمزم ُمـ شمٕمديات سمٜم٤مًء قمغم  ُمِمقرشمف ورأيف ذم

 شمقصٞم٤مت آراء اعمنمف اًمٕمٚمٛمل، وسمذا شمٙمقن آؾمتب٤مٟم٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ ضمزئلم: 

 ِهَل: حم٤مور ٦مأرسمٕم ُمـ ٤ميناًمثّ  زءاجل وشمٙمقن اًمبٞم٤مٟم٤مت إوًمٞم٦م، :إول اجلزء
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قَمغَم  ويِمتٛمؾ :سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝم٤مم إول: اعمحقر

 وم٘مرة. (33)

تِل  إؾم٤مًمٞم٥م :٤ميناًمثّ  اعمحقر  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـاًمَّ

 وم٘مرات. (30)قَمغَم  ويِمتٛمؾ سمٚمقُم٤مداًمدّ 

تِل  اعمٕمقىم٤مت ٤مًم٨م:اًمثّ  اعمحقر  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  سمدوره٤م ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 .وم٘مرات (30)قَمغَم  ويِمتٛمؾ سمٚمقُم٤مداًمدّ 

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾ اسمع:اًمرّ  اعمحقر  ًمٚمٕمٛمؾ ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 وم٘مرة. (33)قَمغَم  ويِمتٛمؾ سمٚمقُم٤مداًمدّ 

 اًمت٤مًمٞم٦م: ب٤مراتٕماًم اسمعإمَِم اًمرّ  ولإ ُمـ اعمح٤مور وم٘مرات ُمـ وم٘مرة يمؾ وي٘م٤مسمؾ

 سمِمدة(. ُمقاومؼ همػم - ُمقاومؼ همػم – حم٤ميد– ُمقاومؼ - سمِمدة )ُمقاومؼ

ويٕمقد اقمتامد اًمب٤مطم٨م قمغم هذه اًمٕمب٤مرات: ًمسٝمقًم٦م إقمداده٤م وشمٓمبٞم٘مٝم٤م، سمج٤مٟم٥م أن متٜمح 

اعمبحقث طمري٦م ذم حتديد ُمقىمٗمف، ودرضم٦م إجي٤مسمٞم٦م أو ؾمٚمبٞم٦م َهَذا اعمقىمػ ذِم يمؾ قمب٤مرة، 

 ددةٕمب٤مرات درضم٤مت حماًموسمحس٥م ُم٘مٞم٤مس ًمٞمٙمرت اخلامد: وم٘مد شمؿ إقمٓم٤مء يمؾ قمب٤مرة ُمـ 

 يمام يكم:

 همػم ُمقاومؼ  سمِمدة همػم ُمقاومؼ حم٤ميد ُمقاومؼ ُمقاومؼ سمِمدة اًمٕمب٤مرة

 0.00  امم4.13 ُمـ 4.10  امم1.43 ُمـ 1.40 امم1.63 ُمـ 1.60 امم  3.83 ُمـ 3.80  امم 3 ُمـ اًمدرضم٦م

ِذي حيدد اإلضم٤مسم٤مت اعمحتٛمٚم٦م اًموىمد شمبٜمك   ب٤مطم٨م ذِم إقمداد اعمح٤مور اًمِّمٙمؾ اعمٖمٚمؼ، اًمَّ

 ًمٙمؾ ؾُم١َمال.
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 :صمب٤مهت٤مو راؾم٦ماًمدّ  أداة صدق

يٕمتٛمد صدق آؾمتب٤مٟم٦م يمٛم٘مٞم٤مس، سم٘مدرهت٤م قمغم ىمٞم٤مس ُم٤م أقمدت ًم٘مٞم٤مؾمف )اًمٕمس٤مف، 

تِل جي٥م أن شمدظمؾ ذِم اًمؿمٛمقل آؾمتب٤مٟم٦م ًمٙمؾ "( ويمذًمؽ 419م، ص3998 ٕمٜم٤مرص اًمَّ

اًمتحٚمٞمؾ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م، وووقح وم٘مراهت٤م وُمٗمرداهت٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م صم٤مٟمٞم٦م، سمحٞم٨م شمٙمقن ُمٗمٝمقُم٦م 

 ."ُمٝم٤مًمٙمؾ ُمـ يستخد

 :(Face Validity) راؾم٦ماًمدّ  ٕداة )اخل٤مرضمل( ٤مهرياًمٔمّ  ّمدقاًم -أ

ٕمرسمٞم٦م اًمحٙمٛملم ُمـ ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ ُمـ اعم( 34ىم٤مم اًمب٤مطم٨م سمٕمرض آؾمتب٤مٟم٦م قمغم )

وذًمؽ  وضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾماُمٞم٦م، وضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد، ًمٚمٕمٚمقم إُمٜمٞم٦م،

إلسمداء رأهيؿ ذم ُمدى ووقح قمب٤مرات آؾمتب٤مٟم٦م وُمدى ُمٜم٤مؾمبتٝم٤م، سم٤مإلو٤موم٦م إمم سمٕمض 

اعماطمٔم٤مت اًمٕم٤مُم٦م طمقل آؾمتب٤مٟم٦م، وىمد شمؿ اقمتامد اعمح٤مور واًمٗم٘مرات واًمٕمب٤مرات اًمتل 

 (.1)ُمٚمحؼ رىمؿ  أمجع قمٚمٞمٝم٤م هم٤مًمبٞم٦م اعمحٙمٛملم

 صدق اًمبٜم٤مء اًمداظمكم: -ب

ٓماقمٞم٦م ُمـ أومراد جمتٛمع  اًمدراؾم٦م، وىمدره٤م ىم٤مم اًمب٤مطم٨م سم٢مضمراء دراؾم٦م أوًمقي٦م اؾمت

( ُمٗمردة، وذًمؽ سمٕمد اًمتح٘مؼ ُمـ اًمّمدق اًمٔم٤مهري ًمألداة، وشمؿ اًمت٠ميمد ُمـ اًمّمدق 00)

اًمبٜم٤مئل ًماؾمتب٤مٟم٦م قمـ ـمريؼ طمس٤مب ُمٕم٤مُمؾ آرشمب٤مط ًمبػمؾمقن: عمٕمروم٦م اًمّمدق اًمبٜم٤مئل 

ًمٗم٤م يمروٟمب٤مخ ًماؾمتب٤مٟم٦م،  شمٓمبٞم٘مٝم٤م، وًم٘مٞم٤مس صمب٤مت أداة اًمدراؾم٦م: اؾمتخدم اًمب٤مطم٨م ُمٕم٤مُمؾ أ

(Cronbach'aAlpha) طمٞم٨م شمؿ اًمتٕمرف قَمغَم صمب٤مت اعمتٖمػمات سمِمٙمؾ ُمٜمٗمرد، صمؿ صمب٤مت ،

اعمح٤مور اًمّرئٞمس٦م ًماؾمتب٤مٟم٦م، وشمؿ طمس٤مب ُمٕم٤مُمؾ آرشمب٤مط اعمّمحح، وشمؿ طمس٤مب َذًمَِؽ 
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إمَِم  1داول ُمـ رىمؿ )اجلًمٙمؾ حمقر ُمـ حم٤مور أداة اًمّدراؾم٦م )آؾمتب٤مٟم٦م(، يمام ُهَق ُمقوح ذِم 

9:) 

 سمٚمقُم٤مد:اًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝم٤مم حمقر

 ُمٕم٤مُمؾ ٤مطم٨مباًم اؾمتخدم اعمحقر: عمٗمردات واًمثب٤مت اظمكماًمدّ  آشمس٤مق ُمـ وًمٚمتح٘مؼ

 يكم: يمام راؾم٦ماًمدّ  أداة صمب٤مت ُمـ ًمٚمت٠ميمد يمروٟمب٤مخ أًمٗم٤م

 

 شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝم٤مم عمحقر راؾم٦ماًمدّ  أداة صمب٤مت ًم٘مٞم٤مس يمروٟمب٤مخ أًمٗم٤م ُمٕم٤مُمؾ (3) رىمؿ ضمدول

 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م

 يمروٟمب٤مخ ًمٗم٤مأ ُمٕم٤مُمؾ ىمٞمٛم٦م ب٤مراتٕماًم قمدد اعمحقر

 0.791 33 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝم٤مم

ذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝم٤مم حمقر صمب٤مت أن يتْمح أقماه اعمقوح٦م ت٤مئ٩ماًمٜمّ  ظمال ُمـ

 اعمحقر صمب٤متقَمغَم  يدل مم٤م :(0.791) سمٚمغ طمٞم٨م ،ُمرشمٗمع سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيز

 اعمٞمداين. ًمٚمتٓمبٞمؼ وصاطمٞمتف

 وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝم٤مم عمحقر اعمٙمقٟم٦م ًمٚمٕمٜم٤مرص ٞمٙمقُمؽمياًمّس  اًمتحٚمٞمؾ

 :سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم

إذا طمذف اًمٕمٜمٍم: ًمٚمتٕمرف قَمغَم ُمدى ُمٝم٤مم  شمؿ اؾمتخدام ُمٕم٤مُمؾ أًمٗم٤م يمروٟمب٤مخ

ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد ذِم ُمٕم٤مُمؾ صمب٤مت اعمحقر، وُمدى اًمٕم٤مُم٦م ذِم شمٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕماىم٤مت اًم

ٕمٜمٍم اًمٙمكم ًمٚمٛمحقر، ويمَذًمَِؽ ُمٕم٤مُمؾ آرشمب٤مط سملم درضم٦م اًمٕمٜم٤مرص سم٤معمجٛمقع اًمارشمب٤مط 

 ٙمكم ًمٚمٛمحقر.اًمواعمجٛمقع 
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 وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم )ُمٝم٤مم حمقر ًمٗم٘مرات دقاًمّّم  وُمٕم٤مُمات ٞمٙمقُمؽمياًمّس  اًمتحٚمٞمؾ (1) رىمؿ ضمدول

 00ن= سمٚمقُم٤مد(اًمدّ  ٛمؾٕماًم

 رقم
 الفقرة

 إذا لفاأ معامل
 نصرعال حذف

 االرتباط معامل
 المصحح

 االرتباط معامل
 بالمحور

 رقم
 الفقرة

 إذا ألفا معامل
 نصرعال حذف

 االرتباط معامل
 المصحح

 االرتباط معامل
 بالمحور

ٔ ٓ8ٚٛٗ ٓ8ٖٕٛ ٓ8ٕ٘ٛ** ٚ ٓ8ٖٚٚ ٓ8ٖٗٛ ٓ8ٜٕ٘** 
ٕ ٓ8ٕٚٚ ٓ8ٜٗٔ ٓ8ٜٖ٘** ٛ ٓ8ٚٛٔ ٓ8ٖٜٙ ٓ8ٕ٘ٔ** 
ٖ ٓ8ٕٚٙ ٓ8ٜٕ٘ ٓ8ٕ٘ٛ** ٜ ٓ8ٕٚٚ ٓ8ٗٛٔ ٓ8ٙٔٗ** 
ٗ ٓ8ٜٚٙ ٓ8٘ٔٛ ٓ8ٕٙٓ** ٔٓ ٓ8ٜٚٚ ٓ8ٕٙٛ ٓ8ٕٗٛ** 
٘ ٓ8ٚٚٓ ٓ8ٖ٘ٔ ٓ8ٙٔٛ** ٔٔ ٓ8ٕٚٛ ٓ8ٗٔٙ ٓ8٘ٚٓ** 
ٙ ٓ8ٖٚٚ ٓ8ٗٚٚ ٓ8ٜ٘ٓ**     

 وم٠مىمؾ. 0.03 ًٓم٦ماًمدّ  ُمستقى قمٜمد داًم٦م **

ٕم٤مُم٦م ذِم اًمٕماىم٤مت اًم( يتْمح أن اعمٗمردات اعمٙمقٟم٦م عمحقر )ُمٝم٤مم 1وُمـ اجلدول رىمؿ )

ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد( شمس٤مهؿ ذم زي٤مدة اًمّثب٤مت هلََذا اعمحقر، ويتْمح ُمـ اًمشمٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م 

ٕم٤مُم٦م ذِم اًمٕماىم٤مت اًماجلدول يمذًمؽ، أن يمؾ ُمٕم٤مُمات آرشمب٤مط سملم ُمٗمردات حمقر )ُمٝم٤مم 

ٙمكم حمذووًم٤م ُِمٜمْف اًمٙمكم، واعمجٛمقع اًمٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد( وسملم اعمجٛمقع اًمشمٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م 

وم٠مىمؾ.  يمام أفمٝمرت اًمٜمت٤مئ٩م أيْم٤ًم أن ىمٞمؿ  (0,0,) درضم٦م اعمٗمردة: داًم٦م قمٜمد ُمستقى

( هذه اًم٘مٞمؿ اعمتقؾمٓم٦م، 0.091، 0.168ُمٕم٤مُمات آرشمب٤مط اعمّمحح٦م شمؽماوح ُم٤م سملم )

 شمدل قَمغَم ارشمٗم٤مع صمب٤مت اعمحقر. واعمرشمٗمٕم٦م

تِل  إؾم٤مًمٞم٥م حمقر  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـاًمَّ

 :سمٚمقُم٤مداًمدّ 

اؾمتخدم اًمب٤مطم٨م ُمٕم٤مُمؾ أًمٗم٤م يمروٟمب٤مخ: وًمٚمتح٘مؼ ُمـ آشمس٤مق اًمّداظمكم واًمثب٤مت عمٗمردات 

 اعمحقر، وًمٚمت٠ميمد ُمـ صمب٤مت أداة اًمّدراؾم٦م يمام يكم:
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تِل  إؾم٤مًمٞم٥م عمحقر راؾم٦ماًمدّ  أداة صمب٤مت ًم٘مٞم٤مس يمروٟمب٤مخ أًمٗم٤م ُمٕم٤مُمؾ (1) رىمؿ ضمدول  شمستخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـاًمَّ

 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم

 يمروٟمب٤مخ ًمٗم٤مأ ُمٕم٤مُمؾ ىمٞمٛم٦م ب٤مراتٕماًم قمدد اعمحقر

تِل  إؾم٤مًمٞم٥م  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـاًمَّ

 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز
30 0.791 

تِل  إؾم٤مًمٞم٥م حمقر صمب٤مت أن يتْمح أقماه اعمقوح٦م ت٤مئ٩ماًمٜمّ  ظمال ُمـ  أن يٛمٙمـاًمَّ

 سمٚمغ طمٞم٨م ُمرشمٗمع سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م

 اعمٞمداين. ًمٚمتٓمبٞمؼ وصاطمٞمتف اعمحقر صمب٤متقَمغَم  يدل مم٤م (0.791)

تِل  إؾم٤مًمٞم٥م عمحقر اعمٙمقٟم٦م ًمٚمٕمٜم٤مرص ٞمٙمقُمؽمياًمّس  اًمتحٚمٞمؾ  شمستخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـاًمَّ

 :سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم

وشمؿ اؾمتخدام ُمٕم٤مُمؾ أًمٗم٤م يمروٟمب٤مخ إذا طمذف اًمٕمٜمٍم: ًمٚمتٕمرف قَمغَم ُمدى إؾم٤مًمٞم٥م 

تِل يٛمٙمـ أن شمستخدُمٝم٤م  ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد ذِم ُمٕم٤مُمؾ اًمٕم٤مُم٦م ًمتٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕماىم٤مت اًماًمَّ

ٙمكم ًمٚمٛمحقر، ويمَذًمَِؽ ُمٕم٤مُمؾ آرشمب٤مط اًمٕمٜم٤مرص سم٤معمجٛمقع اًمت اعمحقر، وُمدى ارشمب٤مط صمب٤م

 ٙمكم ًمٚمٛمحقر.اًمٕمٜمٍم واعمجٛمقع اًمسملم درضم٦م 

تِل  )إؾم٤مًمٞم٥م حمقر ًمٗم٘مرات دقاًمّّم  وُمٕم٤مُمات ٞمٙمقُمؽمياًمّس  اًمتحٚمٞمؾ (4) رىمؿ ضمدول  شمستخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـاًمَّ

 00ن= سمٚمقُم٤مد(اًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم

 رقم
 الفقرة

 إذا لفاأ معامل
 نصرعال حذف

 االرتباط معامل
 المصحح

 االرتباط معامل
 بالمحور

 رقم
 الفقرة

 إذا ألفا معامل
 نصرعال حذف

 االرتباط معامل
 المصحح

 االرتباط معامل
 بالمحور

ٔ ٓ8ٜٚٙ ٓ8ٕٜٜ ٓ8ٜٗ٘** ٙ ٓ8ٚٙٓ ٓ8٘ٛ٘ ٓ8ٜٜٙ** 
ٕ ٓ8ٚٛٗ ٓ8ٖٜٕ ٓ8ٕ٘ٛ** ٚ ٓ8ٚٚٓ ٓ8٘ٓٚ ٓ8ٕٙٗ** 
ٖ ٓ8ٚٚ٘ ٓ8ٗٚٓ ٓ8ٜٗ٘** ٛ ٓ8ٜٚٚ ٓ8ٖٕٗ ٓ8ٖ٘٘** 
ٗ ٓ8ٚ٘ٗ ٓ8ٙ٘ٛ ٓ8ٕٚٗ** ٜ ٓ8ٚٙٛ ٓ8ٕ٘ٙ ٓ8ٙ٘ٗ** 
٘ ٓ8ٜٚ٘ ٓ8ٜ٘ٙ ٓ8ٚٓٓ** ٔٓ ٓ8ٛٓٗ ٓ8ٕٕٙ ٓ8ٖٜٛ** 
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 وم٠مىمؾ. 0.03 ًٓم٦ماًمدّ  ُمستقى قمٜمد داًم٦م **

تِل يٛمٙمـ أن 4رىمؿ ) دولاجل ( يقوح أن اعمٗمردات اعمٙمقٟم٦م ًمٚمٛمحقر )إؾم٤مًمٞم٥م اًمَّ

ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد( شمسٝمؿ ذِم زي٤مدة اًمّثب٤مت هلََذا اًمٕم٤مُم٦م ًمتٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕماىم٤مت اًمشمستخدُمٝم٤م 

ٚمتلم يم٤من طمذومٝمام ؾمػمومع ُمـ درضم٦م اًمّثب٤مت 30-3ٕمب٤مرشملم رىمؿ )اًماعمحقر، ومٞمام قمدا  ( اًمَّ

ًٓ ُمـ )0.804، 0.796ٙمكم إمَِم )اًم (، وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمٕمب٤مرشملم 0.791( قَمغَم اًمتقازم سمد

شمتٛمتٕم٤من سمدرضم٦م صدق قم٤مًمٞم٦م ُمـ صدق اعمحتقى ُمـ ىمبؾ اعمحٙمٛملم، وارشمب٤مـمٝمام سمدرضم٦م 

 اًمبٕمد قم٤مًمٞم٦م وم٘مد ومْمؾ اًمب٤مطم٨م قمدم طمذومٝمام.

تِل يٛمٙمـ أن شمستخدُمٝم٤م  ٕم٤مُم٦م اًمٕماىم٤مت اًميمام وئمٝمر اجلدول ذم حمقر)إؾم٤مًمٞم٥م اًمَّ

ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد( أن ُمٕم٤مُمات آرشمب٤مط سملم اعمٗمردات اعمٙمقٟم٦م ًمف، وسملم اًمٞم٦م ًمتٕمزيز وم٤مقمٚم

 وم٠مىمؾ. 0000اعمجٛمقع اًمٙمكم، ويمذًمؽ اعمجٛمقع اًمٙمكم حمذوف ُمٜمف درضم٦م اعمٗمردة: داًم٦م

يمام شمٔمٝمر اًمٜمت٤مئ٩م أيْم٤ًم أن ىمٞمؿ ُمٕم٤مُمات آرشمب٤مط اعمّمحح٦م شمؽماوح ُم٤م سملم  

 ل قَمغَم ارشمٗم٤مع صمب٤مت اعمحقر.( وهل ىمٞمؿ ُمتقؾمٓم٦م وُمرشمٗمٕم٦م شمد0.096، 0.116)

تِل  اعمٕمقىم٤مت حمقر  :سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

اؾمتخدم اًمب٤مطم٨م ُمٕم٤مُمؾ أًمٗم٤م يمروٟمب٤مخ يمذًمؽ: ًمٚمتح٘مؼ ُمـ آشمس٤مق اًمّداظمكم واًمثب٤مت 

 عمٗمردات اعمحقر: وًمٚمت٠ميمد ُمـ صمب٤مت أداة اًمّدراؾم٦م يمام يكم:

تِل  اعمٕمقىم٤مت عمحقر راؾم٦ماًمدّ  أداة صمب٤مت ًم٘مٞم٤مس يمروٟمب٤مخ أًمٗم٤م ُمٕم٤مُمؾ (0) رىمؿ ضمدول  وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم

 اعمحقر
 قمدد

 ب٤مراتٕماًم

 ًمٗم٤مأ ُمٕم٤مُمؾ ىمٞمٛم٦م

 يمروٟمب٤مخ

تِل  اعمٕمقىم٤مت  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 سمٚمقُم٤مداًمدّ 
30 0.746 
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اًمٜمت٤مئ٩م اعمقوح٦م ذم اجلدول: يتْمح ارشمٗم٤مع صمب٤مت حمقر اعمٕمقىم٤مت اًمتل حتد ُمـ  ُمـ

( وهق ُم٤م يدل 0.746وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم شمٕمزيز اًمٕمٛمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد، طمٞم٨م سمٚمغ )

 قَمغَم صمب٤مت اعمحقر وصاطمٞمتف ًمٚمتٓمبٞمؼ اعمٞمداين.

تِل  اعمٕمقىم٤مت عمحقر اعمٙمقٟم٦م ًمٚمٕمٜم٤مرص ٞمٙمقُمؽمياًمّس  اًمتحٚمٞمؾ  اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 :سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم

شمؿ اؾمتخدام ُمٕم٤مُمؾ أًمٗم٤م يمروٟمب٤مخ إذا طمذف اًمٕمٜمٍم: ًمٚمتٕمرف قَمغَم ُمدى اعمٕمقىم٤مت 

تِل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م  ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد ذِم ُمٕم٤مُمؾ صمب٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذِم شمٕمزيز اًمٕماىم٤مت اًماًمَّ

ٙمكم ًمٚمٛمحقر، ويمَذًمَِؽ ُمٕم٤مُمؾ اًمٕمٜم٤مرص سم٤معمجٛمقع اًماعمحقر، ويمَذًمَِؽ ُمدى ارشمب٤مط 

 ٙمكم ًمٚمٛمحقر.اًمٕمٜمٍم واعمجٛمقع اًمآرشمب٤مط سملم درضم٦م 

تِل  )اعمٕمقىم٤مت حمقر ًمٗم٘مرات دقاًمّّم  وُمٕم٤مُمات ٞمٙمقُمؽمياًمّس  اًمتحٚمٞمؾ (6) رىمؿ ضمدول  اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 00ن= سمٚمقُم٤مد(اًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم

 رقم
 الفقرة

 إذا لفاأ معامل
 نصرعال حذف

 االرتباط معامل
 المصحح

 االرتباط معامل
 بالمحور

 رقم
 الفقرة

 إذا ألفا معامل
 نصرعال حذف

 االرتباط معامل
 المصحح

 االرتباط معامل
 بالمحور

ٔ ٓ8ٚٗ٘ ٓ8ٕٜ٘ ٓ8ٗٓٛ** ٙ ٓ8ٚٓٓ ٓ8ٖ٘ٙ ٓ8ٜٙٗ** 
ٕ ٓ8ٖٚ٘ ٓ8ٖٖٛ ٓ8ٗٛ٘** ٚ ٓ8ٕٙٛ ٓ8ٕٙٚ ٓ8ٕٚٚ** 
ٖ ٓ8ٚٗٔ ٓ8ٕٜٓ ٓ8ٗٓٛ** ٛ ٓ8ٚٔٗ ٓ8ٗٛٓ ٓ8ٕٜٙ** 
ٗ ٓ8ٚ٘ٔ ٓ8ٜٖٔ ٓ8ٖٕٚ* ٜ ٓ8ٚٔٚ ٓ8ٖٗٙ ٓ8ٙٓٗ** 
٘ ٓ8ٕٚٔ ٓ8٘ٔٛ ٓ8ٕٙٛ** ٔٓ ٓ8ٚٗٙ ٓ8ٕٜٕ ٓ8ٗٛٙ** 

 وم٠مىمؾ. 0.03 ًٓم٦ماًمدّ  ُمستقى قمٜمد داًم٦م **

تِل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م 6دول رىمؿ )اجل ٕم٤مُم٦م ذِم اًمٕماىم٤مت اًم( ئمٝمر أن حمقر )اعمٕمقىم٤مت اًمَّ

( 4ٕمب٤مرة رىمؿ )اًمٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد( أن قمب٤مراشمف شمسٝمؿ مجٞمٕمٝم٤م ذم صمب٤مشمف: ومٞمام قمدا اًمشمٕمزيز 

تِل يم٤من طمذومٝم٤م ؾمػمومع ُمـ درضم٦م اًمّثب٤مت  ًٓ ُمـ )0.703ٙمكم إمَِم )اًماًمَّ (، 0.746( سمد
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ب٤مطم٨م ومْمؾ قمدم طمذومٝم٤م، ًمتٛمتٕمٝم٤م سمدرضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ صدق اعمحتقى ُمـ ىمبؾ اًموًمٙمـ 

 قم٤مًمٞم٦م، مم٤م يدقمؿ وضمقده٤م. اعمحٙمٛملم، وأن درضم٦م ارشمب٤مـمٝم٤م سم٤مًمبٕمد

يمام ويبلم اجلدول أيْم٤ًم أن مجٞمع ُمٕم٤مُمات آرشمب٤مط سملم اعمٗمردات اعمٙمقٟم٦م عمحقر 

تِل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م  ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد( وسملم اًمٕم٤مُم٦م ذِم شمٕمزيز اًمٕماىم٤مت اًم)اعمٕمقىم٤مت اًمَّ

 0000ُمستقىٙمكم حمذووًم٤م ُِمٜمْف درضم٦م اعمٗمردة داًم٦م قمٜمد اًمٙمكم، ويمَذًمَِؽ اعمجٛمقع اًماعمجٛمقع 

، 0.391وم٠مىمؾ. يمام وشمبلم أيْم٤ًم شمراوح ىمٞمؿ ُمٕم٤مُمات آرشمب٤مط اعمّمحح٦م ُم٤م سملم )

 ( وهل ىمٞمؿ ُمتقؾمٓم٦م وُمرشمٗمٕم٦م شمدل قَمغَم ارشمٗم٤مع صمب٤مت اعمحقر.0.671

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾ حمقر  ًمٕمٛمؾذم ا ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 سمٚمقُم٤مداًمدّ 

 أًمٗم٤م ُمٕم٤مُمؾ ٤مطم٨مباًم اؾمتخدم اعمحقر: عمٗمردات واًمثب٤مت اظمكماًمدّ  آشمس٤مق ُمـ وًمٚمتح٘مؼ

 يكم: يمام راؾم٦ماًمدّ  أداة صمب٤مت ُمـ ًمٚمت٠ميمد يمروٟمب٤مخ

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾ عمحقر راؾم٦ماًمدّ  أداة صمب٤مت ًم٘مٞم٤مس يمروٟمب٤مخ أًمٗم٤م ُمٕم٤مُمؾ (7) رىمؿ ضمدول اًمَّ

 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ًمٕمٛمؾذم ا ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتد

 يمروٟمب٤مخ ًمٗم٤مأ ُمٕم٤مُمؾ ىمٞمٛم٦م ب٤مراتٕماًم قمدد اعمحقر

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾ  وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ذم اًمٕمٛمؾ ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم
33 0.774 

شمقوح اًمٜمت٤مئ٩م أقماه، صمب٤مت حمقر ُمٝم٤مم اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم شمٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕمٛمؾ 

يدل قَمغَم صمب٤مت اعمحقر وصاطمٞمتف ًمٚمتٓمبٞمؼ  (: مم٤م0.774اًمدسمٚمقُم٤مد. طمٞم٨م سمٚمغ  )

 اعمٞمداين.
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تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾ  عمحقر اعمٙمقٟم٦م ًمٚمٕمٜم٤مرص ٞمٙمقُمؽمياًمّس  اًمتحٚمٞمؾ  ُمـ حتداًمَّ

 :سمٚمقُم٤مداًمدّ  ًمٚمٕمٛمؾ ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م

إذا طمذف اًمٕمٜمٍم: وذًمؽ ًمٚمتٕمرف قَمغَم  اؾمتخدم اًمب٤مطم٨م ُمٕم٤مُمؾ أًمٗم٤م يمروٟمب٤مخ

تِل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م  ٕم٤مُم٦م ذم اًمٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد اًمٕماىم٤مت اًموؾم٤مئؾ اًمتٖمٚم٥م قَمغَم اعمٕمقىم٤مت اًمَّ

ٙمكم ًمٚمٛمحقر، اًمٕمٜم٤مرص سم٤معمجٛمقع اًمذِم ُمٕم٤مُمؾ صمب٤مت اعمحقر، ويمَذًمَِؽ ُمدى ارشمب٤مط 

 ًمٚمٛمحقر.ٙمكم اًمٕمٜمٍم واعمجٛمقع اًمويمَذًمَِؽ ُمٕم٤مُمؾ آرشمب٤مط سملم درضم٦م 

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م )وؾم٤مئؾ حمقر ًمٗم٘مرات دقاًمّّم  وُمٕم٤مُمات ٞمٙمقُمؽمياًمّس  اًمتحٚمٞمؾ (8) رىمؿ ضمدول  حتداًمَّ

 00ن= سمٚمقُم٤مد(اًمدّ  ًمٕمٛمؾذم ا ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ

 رقم
 الفقرة

 لفاأ معامل
 حذف إذا
 نصرعال

 االرتباط معامل
 المصحح

 االرتباط معامل
 بالمحور

 رقم
 الفقرة

 إذا ألفا معامل
 حذف

 نصرعال

 االرتباط معامل
 المصحح

 االرتباط معامل
 بالمحور

ٔ ٓ8ٖٚ٘ ٓ8ٜ٘ٚ ٓ8ٖٚٓ** ٚ ٓ8ٕٚٚ ٓ8ٕٚٗ ٓ8ٖٜٓ** 
ٕ ٓ8ٕٚٗ ٓ8ٙٛٛ ٓ8ٕٚٚ** ٛ ٓ8ٚٛٓ ٓ8ٕٓٗ ٓ8ٖٖٗ** 
ٖ ٓ8ٕٚ٘ ٓ8ٙٙٙ ٓ8ٖٚٓ** ٜ ٓ8ٜٚ٘ ٓ8ٗٔ٘ ٓ8ٕ٘ٙ** 
ٗ ٓ8ٖٚ٘ ٓ8ٗ٘ٙ ٓ8٘ٛٗ** ٔٓ ٓ8ٚٗٛ ٓ8٘ٓٗ ٓ8ٕٕٙ** 
٘ ٓ8ٚ٘ٓ ٓ8ٖٗٛ ٓ8ٖٙٓ** ٔٔ ٓ8ٛٓٗ ٓ8ٓٛٓ ٓ8ٕٖٚ** 
ٙ ٓ8ٖٚٙ ٓ8ٖٚٙ ٓ8٘ٔٚ**     

 وم٠مىمؾ. 0.03 ًٓم٦ماًمدّ  ُمستقى قمٜمد داًم٦م **

تِل حتد ُمـ 8يتْمح ُمـ اجلدول رىمؿ ) ( ذم حمقر)وؾم٤مئؾ اًمتٖمٚم٥م قَمغَم اعمٕمقىم٤مت اًمَّ

ٕم٤مُم٦م ذم اًمٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد(  أن مجٞمع اعمٗمردات اعمٙمقٟم٦م ًمف شمسٝمؿ ذِم اًمٕماىم٤مت اًموم٤مقمٚمٞم٦م 

تِل يم٤من طمذومٝمام ؾمػمومع ُمـ 33-8ٕمب٤مرشملم رىمؿ )اًمزي٤مدة اًمّثب٤مت هلََذا اعمحقر، ومٞمام قمدا  ( اًمَّ

ًٓ ُمـ )0.804، 0.780ٙمكم إمَِم )اًمدرضم٦م اًمّثب٤مت  (، وًمٙمـ 0.774( قَمغَم اًمتقازم سمد
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٦م وأهنام شمتٛمتٕم٤من سمدرضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ صدق اعمحتقى ُمـ اًم ب٤مطم٨م ومْمؾ قمدم طمذومٝمام ظم٤مصَّ

ىمبؾ اعمحٙمٛملم، وأن درضم٦م ارشمب٤مـمٝم٤م سم٤مًمبٕمد قم٤مًمٞم٦م، مم٤م يدقمؿ وضمقده٤م، يمام يتْمح ُمـ 

دول اًمّس٤مسمؼ أيًْم٤م أن مجٞمع ُمٕم٤مُمات آرشمب٤مط سملم اعمٗمردات اعمٙمقٟم٦م عمحقر )وؾم٤مئؾ اجل

تِل ٕم٤مُم٦م ذم اًمٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد( وسملم اًمٕماىم٤مت اًمحتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م  اًمتٖمٚم٥م قَمغَم اعمٕمقىم٤مت اًمَّ

 0000ٙمكم حمذووًم٤م ُِمٜمْف درضم٦م اعمٗمردة داًم٦م قمٜمد ُمستقىاًمٙمكم ويمَذًمَِؽ اعمجٛمقع اًماعمجٛمقع 

 وم٠مىمؾ.

يتْمح ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اًمس٤مسم٘م٦م ارشمٗم٤مع ُمٕم٤مُمؾ آرشمب٤مط سملم درضم٦م يمؾ قمب٤مرة ُمـ قمب٤مرات 

ٕمٜمٍم، يمام اًمٕمب٤مرة، حمذووًم٤م ُِمٜمْف اًمذي شمٜمتٛمل إًمٞمف ٙمٚمٞم٦م ًمٚمٛمحقر اًمَّ اًمآؾمتب٤مٟم٦م سم٤مًمدرضم٦م 

ب٤مطم٨م اـمٛمئٜم٤مًٟم٤م اًميتْمح يمذًمؽ أن ُمٕم٤مُمات اًمّثب٤مت ًمٚمٗم٘مرات ُم٘مبقًم٦م، وهق ُم٤م يٛمٜمح 

ًمتٓمبٞمؼ آؾمتب٤مٟم٦م قَمغَم وطمدة أومراد قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م، وُمـ صمؿ صاطمٞم٦م آقمتامد قَمَٚمْٞمَٝم٤م 

 يمقؾمٞمٚم٦م ًم٘مٞم٤مس ُم٤م صٛمٛم٧م ًم٘مٞم٤مؾمف ذِم َهِذِه اًمّدراؾم٦م.

 :الدراسة أداة تطبيل إجراءات

شمؿ اؾمتبٕم٤مد آؾمتب٤مٟم٤مت همػم اًمّم٤محل٦م، ، اًمٕمِمقائٞم٦م سمٕمد شمقزيع آؾمتب٤مٟم٦م قمغم قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م

، وسمٕمد َذًمَِؽ شمؿ عمقزقم٦م قمغم جمتٛمع اًمدراؾم٦ما( اؾمتامرة ُمـ آؾمتامرات 178شمؿ اقمتامد )و

وُمـ صمؿ  (،spss)بٞم٤مٟم٤مت، وُمٕم٤مجلتٝم٤م إطمّم٤مئًٞم٤م سم٤محل٤مؾم٥م أزم قمـ ـمريؼ سمرٟم٤مُم٩م اًمإدظم٤مل 

 بٞم٤مٟم٤مت واؾمتخراج اًمٜمّت٤مئ٩م.اًمب٤مطم٨م سمتحٚمٞمؾ اًمىم٤مم 

 مجع بياٌات الدراسة:طريكة 

ىم٤مم اًمب٤مطم٨م سمجٛمع سمٞم٤مٟم٤مت اًمدراؾم٦م، صمؿ ىم٤مم سمٛمراضمٕمتٝم٤م: وذًمؽ: متٝمٞمًدا إلدظم٤مهل٤م 

ًمٚمح٤مؾمقب  سمٖمرض حتٚمٞمٚمٝم٤م إطمّم٤مئٞم٤ًم، وذًمؽ سم٢مدظم٤مهل٤م احل٤مؾمقب وإقمٓم٤مئٝم٤م أرىم٤مُم٤ًم، أي 

 اًمٚمٗمٔمٞم٦م إمم رىمٛمٞم٦م )اًمؽمُمٞمز(.حتقيؾ اإلضم٤مسم٤مت 
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 1درضم٤مت، )حم٤ميد(  4درضم٤مت، )ُمقاومؼ(  0ومتؿ إقمٓم٤مء اإلضم٤مسم٤مت )ُمقاومؼ سمِمدة( 

درضم٦م، وأقمٓمٞم٧م اإلضم٤مسم٦م )همػم ُمقاومؼ سمِمدة( درضم٦م واطمدة، صمؿ  1درضم٤مت، )همػم ُمقاومؼ(

س٤ميب إلضم٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م، ًمتحديد ـمقل ظماي٤م احلىم٤مم اًمب٤مطم٨م سمحس٤مب اًمقؾمط 

خلامد )احلدود اًمّدٟمٞم٤م واًمٕمٚمٞم٤م( اعمستخدُم٦م ذِم حم٤مور اًمّدراؾم٦م، واًمذي سمٜم٤مًء قمٚمٞمف اعم٘مٞم٤مس ا

(، صمؿ شم٘مسٞمٛمف قَمغَم قمدد ظماي٤م اعم٘مٞم٤مس ًمٚمحّمقل قَمغَم ـمقل 4=3-0شمؿ طمس٤مب اعمدى )

( سمٕمد َذًمَِؽ شمؿ إو٤موم٦م َهِذِه اًم٘مٞمٛم٦م إمَِم أىمؾ ىمٞمٛم٦م ذِم 0.80=4/0اخلٚمٞم٦م اًمّّمحٞمح أي )

د إقمغم هلَِذِه احل٘مٞم٤مس، وهل اًمقاطمد اًمّّمحٞمح( وَذًمَِؽ ًمتحديد اعم٘مٞم٤مس )أو سمداي٦م اعم

 اخلٚمٞم٦م وهٙمذا أصبح ـمقل اخلاي٤م يمام ي٠ميت:

 اعمحقر سم٤مظمتاف قمب٤مرة يمؾ ٟمحق سمِمدة( ُمقاومؼ )همػم يٛمثؾ ,,00 ُمـ أىمؾ إمم3ُمـ 

 ىمٞم٤مؾمف. اعمراد

 اعمراد اعمحقر سم٤مظمتاف قمب٤مرة يمؾ ٟمحق ُمقاومؼ( همػم)يٛمثؾ ,,00 ُمـ أىمؾإمَِم  ,,00 ُمـ 

 ىمٞم٤مؾمف.

 اعمراد اعمحقر سم٤مظمتاف قمب٤مرة يمؾ ٟمحق )حم٤ميد( يٛمثؾ، ,,00 ُمـإمَِم أىمؾ  ,,00 ُمـ 

 ىمٞم٤مؾمف.

 اعمراد اعمحقر سم٤مظمتاف قمب٤مرة يمؾ ٟمحق ُمقاومؼ() يٛمثؾ ,00, ُمـ أىمؾإمَِم  ,,00 ُمـ 

 ىمٞم٤مؾمف.

 ىمٞم٤مؾمف. اعمراد اعمحقر سم٤مظمتاف قمب٤مرة يمؾ ٟمحق سمِمدة( )ُمقاومؼ يٛمثؾ ,,00إمَِم  ,00,ُمـ 

 :اإلحصائية األساليب

شمؿ اؾمتخدام قمدد ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م اإلطمّم٤مئٞم٦م، ُمٜمٝم٤م سمرٟم٤مُم٩م اًمتحٚمٞمؾ اإلطمّم٤مئل 

ًمتحٚمٞمؾ اًمبٞم٤مٟم٤مت اًمتل شمؿ مجٕمٝم٤م قمـ ـمريؼ أداة اًمدراؾم٦م ذم  (SPSS) ًمٚمٕمٚمقم آضمتامقمٞم٦م

 اجل٤مٟم٥م اعمٞمداين، وعمٕمروم٦م إضم٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م طمقل اًمتس٤مؤٓت اعمٓمروطم٦م.
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 سم٤مؾمتخدام أؾم٤مًمٞم٥م اإلطمّم٤مئٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م: ب٤مطم٨ماًموىمد ىم٤مم 

: وذًمؽ ِبدف اًمتٕمرف قمغم اخلّم٤مئص اًمِمخّمٞم٦م اًمتٙمرارات واًمٜمس٥م اعمئقي٦م-3

واًمقفمٞمٗمٞم٦م ٕومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م، وحتديد إضم٤مسم٤مهتؿ دم٤مه قمب٤مرات اعمح٤مور اًمرئٞمسٞم٦م ذم 

 اًمدراؾم٦م.

وهق حيدد ُمدى ارشمٗم٤مع أو اٟمخٗم٤مض إضم٤مسم٤مت  س٤ميب اعمقزون )اعمرضمح(:احلاعمتقؾمط -1

قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م قمـ يمؾ قمب٤مرة ُمـ قمب٤مرات ُمتٖمػمات اًمدارؾم٦م اًمرئٞمسٞم٦م سمحس٥م حم٤مور 

 آؾمتب٤مٟم٦م، ويتؿ شمرشمٞم٥م هذه اًمٕمب٤مرات طمس٥م أقمغم ُمتقؾمط طمس٤ميب ُمقزون.

: وهق حيدد ارشمٗم٤مع أو اٟمخٗم٤مض إضم٤مسم٤مت أومراد اًمدراؾم٦م، قمـ اعمح٤مور س٤ميباحلاعمتقؾمط -1

ٕمب٤مرات(، وهق يٗمٞمد ذِم شمرشمٞم٥م اعمح٤مور طمس٥م أقمغم اًمٞم٦م )ُمتقؾمط ُمتقؾمٓم٤مت اًمرئٞمس

 ُمتقؾمط طمس٤ميب ُمقزون.

: يقوح ُمدى اٟمحراف أو شمِمت٧م إضم٤مسم٤مت أومراد اًمٕمٞمٜم٦م ًمٙمؾ قمب٤مرة آٟمحراف اعمٕمٞم٤مري -4

ُمـ قمب٤مرات ُمتٖمػم اًمدراؾم٦م، ويمؾ حمقر ُمـ حم٤موره٤م اًمرئٞمسٞم٦م قمـ ُمتقؾمٓمٝم٤م احلس٤ميب، 

قَمغَم ُمدى اٟمحراف أو شمِمت٧م إضم٤مسم٤مت أومراد اًمّدراؾم٦م ًمٙمؾ قمب٤مرة ًمتٕمرف اويٕمٜمل آٟمحراف 

س٤ميب، احلُمـ قمب٤مرات ُمتٖمػمات اًمّدراؾم٦م، وًمٙمؾ حمقر ُمـ اعمح٤مور اًمّرئٞمس٦م قمـ ُمتقؾمٓمٝم٤م 

ويٕمٜمل شمبٞم٤مٟمف ًمٚمتِمت٧م ذم إضم٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م ًمٙمؾ قمب٤مرة ُمـ قمب٤مرت ُمتٖمػمات 

يمٚمام اىمؽمسم٧م ىمٞمٛمتف ُمـ اًمّمٗمر: شمريمزت  اًمدراؾم٦م، إمم ضم٤مٟم٥م حم٤مور اًمدراؾم٦م اًمرئٞمسٞم٦م، أٟمف

 اإلضم٤مسم٤مت واٟمخٗمض شمِمتتٝم٤م.

واًمذي حيدد ُمدى اًمتج٤مٟمس واًمتب٤ميـ ذم وضمٝم٦م ٟمٔمر أومراد جمتٛمع اظمتب٤مر ُمرسمع يم٤مي :

 اًمدراؾم٦م طمقل درضم٤مت اعم٘مٞم٤مس اخلٛمس.
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 ًمٚمتح٘مؼ ُمـ اقمتداًمٞم٦م اًمتقزيع.ؾمٛمػمٟمقف –اظمتب٤مر يمٚمٛمقضمروف : 

.اظمتب٤مر ًمٞمٗمـ ٓظمتب٤مر دم٤مٟمس اًمتب٤ميـ 

( ذِم 0,0,: وهق اًمٗمروق ذات اإلطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد اعمستقى )ظمتب٤مر يمروؾمٙم٤مل وٓسا

إضم٤مسم٤مت أومراد جمتٛمع اًمّدراؾم٦م ٟمحق حم٤مور اًمّدراؾم٦م وومً٘م٤م خلّم٤مئّمٝمؿ اًمِّمخّمٞم٦م 

تِل شمٜم٘مسؿ إمَِم أيمثر ُمـ ومئتلم، إذا مل يتح٘مؼ ذـم٤م اقمتداًمٞم٦م اًمتقزيع  )اًمديٛمقهمراومٞم٦م( اًمَّ

 ودم٤مٟمس اًمتب٤ميـ.
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 ابعالّر الفصن

 ٌتائجّا ووٍاقشة راسةالّد بياٌات حتمينعرض و
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 ابعالّر الفصن

 ٌتائجّا ووٍاقشة راسةالّد بياٌات وحتمين عرض

ٍّأواًل:   :راسةالّد عيٍة أفراد بوصف املتعمكة تائجال

اعمست٘مٚم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مخلّم٤مئص اًمِمخّمٞم٦م واًمقفمٞمٗمٞم٦م ٕومراد قمٞمٜم٦م اًمدارؾم٦م  اعمتٖمػمات

ختّمص  - اخلؼمة ؾمٜمقات قمدد–)اعمستقى اًمتٕمٚمٞمٛمل : اًمتل شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م هذه اًمدراؾم٦م هل

ٕمٛمؾ(، وذم وقء َهِذِه اعمتٖمػمات يٛمٙمـ حتديد ظمّم٤مئص أومراد جمتٛمع اًمّدراؾم٦م قَمغَم اًمٜمّحق اًم

 اًمت٤مزم:

 :اًمتٕمٚمٞمٛمل اعمستقى -3

 (9) رىمؿ ضمدول

 اًمتٕمٚمٞمٛمل اعمستقى عمتٖمػم٤م ووم٘مً  راؾم٦ماًمدّ  قمٞمٜم٦م أومراد شمقزيع

 %اًمٜمسب٦م اًمتٙمرار اًمتٕمٚمٞمٛمل اعمستقى

 %31.1 14 صم٤مٟمقي

 %63.0 373 ضم٤مُمٕمل

 %33.9 11 قم٤ملٍ  دسمٚمقم

 %31.6 10 ُم٤مضمستػم

 %3.8 0 ديمتقراه

 %300.0 178 اإلمج٤مزم

يقوح شمقزيع أومراد اًمٕمٞمٜم٦م طمس٥م ُمتٖمػم )اعمستقى اًمتٕمٚمٞمٛمل( واًمذي ئمٝمر  اجلدول

%( ُمـ إمج٤مزم 63.0( ُمـ أومراد قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م ) ضم٤مُمٕمٞمقن ( ويٛمثٚمقن ُم٤م ٟمسبتف )373أن )

%(، 31.6( ُمٜمٝمؿ ُم١مهٚمٝمؿ اًمدراد )ُم٤مضمستػم( سمٜمسب٦م )10أومراد قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م، وأن )



 
 

79 
 

%( ُم١مهٚمٝمؿ )صم٤مٟمقي(، سمٞمٜمام وضمد 31.1ٟمسبتٝمؿ ) ( ُمـ أومراد قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م اًمذيـ14وأن )

%( ُمـ إمج٤مزم 33.9( ُمـ أومراد قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م ُم١مهٚمٝمؿ دسمٚمقم قم٤مزم وذًمؽ سمٜمسب٦م )11أن )

%( ُمـ 3.8( ُمـ أومراد قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م يٛمثٚمقن ُم٤م ٟمسبتف )0أومراد قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م، ووضمد أن )

 إمج٤مزم أومراد قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م ُم١مهٚمٝمؿ ) ديمتقراه(.

 :اخلؼمة ؾمٜمقات قمدد -1

 (30) رىمؿ ضمدول

 اخلؼمة ؾمٜمقات قمدد عمتٖمػم٤م ووم٘مً  راؾم٦ماًمدّ  قمٞمٜم٦م أومراد شمقزيع

 %اًمٜمسب٦م اًمتٙمرار اخلؼمة ؾمٜمقات قمدد

 %19.3 83 ؾمٜمقات 0 ُمـ أىمؾ

 %40.6 331 ؾمٜمقات 30 ُمـ أىمؾإمَِم  0 ُمـ

 %31.9 16 ؾمٜم٦م 30 ُمـ أىمؾإمَِم  30 ُمـ

 %37.1 48 وم٠ميمثر ؾمٜم٦م 30 ُمـ

 %300.0 178 اإلمج٤مزم

اجلدول أقماه ئمٝمر شمقزيع أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م طمس٥م قمدد ؾمٜمقات اخلؼمة، وئمٝمر أن 

%( ُمـ إمج٤مزم أومراد قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م 40.6( ُمـ أومراد قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م، اًمذيـ ٟمسبتٝمؿ )331)

( ُمـ أومراد قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م 83ؾمٜمقات، ووضمد أن ) 30إمَِم أىمؾ ُمـ  0يم٤مٟم٧م ظمؼمهتؿ ُمـ 

ؾمٜمقات، ذم  0%( ُمـ إمج٤مزم أومراد قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م ظمؼمهتؿ أىمؾ ُمـ 19.3يٛمثٚمقن ُم٤م ٟمسبتف )

%( ُمـ إمج٤مزم أومراد قمٞمٜم٦م 37.1( ُمـ أومراد قمٞمٜم٦م يٛمثٚمقن ُم٤م ٟمسبتف )48طملم وضمد أن )

( ُمـ أومراد قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م يٛمثٚمقن ُم٤م 16ؾمٜم٦م وم٠ميمثر، ووضمد أن ) 30اًمّدراؾم٦م ظمؼمهتؿ ُمـ 

ؾمٜم٦م،  30إمَِم أىمؾ ُمـ  30راؾم٦م ظمؼمهتؿ ُمـ %( ُمـ إمج٤مزم أومراد قمٞمٜم٦م اًمدّ 31.9ٟمسبتف )
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وشمدل َهِذِه اًمٜمّتٞمج٦م قَمغَم اظمتاف ؾمٜمقات اخلؼمة ٕومراد قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م إُمر اًمَّذي خيدم 

 ٤مًمٞم٦م.احلأهداوًم٤م ًمٚمدراؾم٦م 

 :ٛمؾٕماًم ختّمص -1

 (33) رىمؿ ضمدول

 ٛمؾٕماًم ختّمص عمتٖمػم٤م ووم٘مً  راؾم٦ماًمدّ  قمٞمٜم٦م أومراد شمقزيع

 %اًمٜمسب٦م اًمتٙمرار ٛمؾٕماًم ختّمص

 %31.7 18 اإلقمام

 %36.9 47 ٤مُم٦مٕماًم اًمٕماىم٤مت

 %31.1 17 واعم١ممترات اعمراؾمؿ

 %37.6 49 ٞم٤مؾمٞم٦ماًمّس  اًمٕمٚمقم

 %9.4 16 واًمٚمقائح إٟمٔمٛم٦م

 %30.0 41 اإلداري واًمتٓمقير اًمتخٓمٞمط

 %31.7 18 ٞم٦مَ٘م٤مُٟمقٟمواًم واعم٤مًمٞم٦م اإلداري٦م اًمِم١مون

 %300.0 178 اإلمج٤مزم

( 49ٕمٛمؾ، طمٞم٨م أن )اًمقمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م وومً٘م٤م عمتٖمػم ختّمص  اجلدول أقماه يقزع  أومراد

%( ُمـ إمج٤مزم أومراد قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م ختّمص 37.6ُمـ أومراد قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م يٛمثٚمقن ُم٤م ٟمسبتف )

%( ُمـ إمج٤مزم 36.9( ُمـ أومراد قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م سمٜمسب٦م)47قمٚمقم ؾمٞم٤مؾمٞم٦م، ذِم طملم وضمد أن )

( ُمـ أومراد قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م 41ٝمر أن )أومراد قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م ختّمّمٝمؿ قماىم٤مت قم٤مُم٦م، وئم

%( ُمـ إمج٤مزم أومراد قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م ختّمّمٝمؿ شمٓمقير إداري: سَمْٞمٜماََم وضمد أن 30.0سمٜمسب٦م)

ِذيـ ختّمّمٝمؿ ؿم١مون إداري٦م وُم٤مًمٞم٦م  شمس٤موي أومراد اًمّدراؾم٦م اًمَّذيـ ختّمّمٝمؿ إقِْمَام واًمَّ

 ٤مزم أومراد قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م.%( ُمـ إمج31.7( يٛمثٚمقن ُم٤م ٟمسبتف )18وىَم٤مُٟمقٟمٞم٦م، وَذًمَِؽ سمتٙمرار)



 
 

81 
 

ٍّثاٌيًا:   :راسةالّد بأسئمة املتعمكة تائجال

 ؟بموواسيالّد ىنعال فاعمية تعزيزِفي  اوةعال القاتعال وّاً وا: االوهُشَؤاه ال

 طمسـ٤مب شمؿ سمٚمقُم٤مد،اًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝم٤ممقَمغَم  ًمٚمتٕمرف

 واًمرشمــ٥م اعمٕمٞم٤مريــ٦م وآٟمحراومــ٤مت ســ٤مسمٞم٦ماحل واعمتقؾمــٓم٤مت اعمئقيــ٦م واًمٜمســ٥م اًمتٙمــرارات

 ٛمـؾٕماًم وم٤مقمٚمٞمـ٦م شمٕمزيـزذِم  ٤مُمـ٦مٕماًم اىمـ٤متٕماًم ُمٝمـ٤مم عمحقر راؾم٦ماًمدّ  قمٞمٜم٦م أومراد ٓؾمتج٤مسم٤مت

 اًمت٤مزم: دولاجل يقوحٝم٤م يمام ت٤مئ٩ماًمٜمّ  وضم٤مءت سمٚمقُم٤مد،اًمدّ 

 (31) رىمؿ ضمدول

 سمٚمقُم٤مد،اًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ٛمٝم٤ممسم اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًمقَمغَم  راؾم٦ماًمدّ  قمٞمٜم٦م أومراد اؾمتج٤مسم٤مت

 س٤ميباحل اعمتقؾمط شمس٤موي طم٤مًم٦مذِم  ُمٕمٞم٤مري اٟمحراف وأىمؾ، طمس٤ميب ُمتقؾمط أقمغم طمس٥م٤م شمٜم٤مزًمٞمً  ُمرشمب٦م

 العبارة م

 الموافقة درجة

سط
متو

ال
 

اف
حر

االن
 

ري
معيا

ال
 

 اإلحصائية االختبارات

يب
لترت

ا
 ليكال 

 المطابقة لحسن ٕكا
 غير

 موافق
 بشدة

 غير
 موافق

 موافق محايد
 موافق
 بشدة

 القيمة

الية
حتم

اال
 

ٔ 
 

 االتجاىات توحيد
 ملعالِفي  والقناعات

 بلوماسي8الدّ 

 8ٔ٘ٗ ٖٕٔ ٜٔ ٕ٘ ٚ ٘ ك
 

ٓ8ٜٖ 
 

ٜٖٔ8ٓ 
 

ٓ8ٓٓ 
 

ٜ 
 % ٔ8ٛ ٕ8٘ ٔٛ8ٚ ٖٕ8ٚ ٗٗ8ٕ 

ٕ 
 

 عبر الوزارة بجهود عريفالت
 سمية8الرّ  اإلعالم وسائل

 8ٕٙٗ ٕٕٔ ٙٔٔ ٖٗ ٖ ٖ ك
 

ٓ8ٛٓ 
 

ٕٕ٘8ٛ 
 

ٓ8ٓٓ ٔ 
 % ٔ8ٔ ٔ8ٔ ٕٔ8ٕ ٗٔ8ٚ ٖٗ8ٜ 

ٖ 
 

 مع اإليجابي التفاعل
 اسالنّ  واىتمامات األحداث

 يتعارض ال بما ورغباتهم،
 والقوانين8 األنظمة مع

 8ٕٗٗ ٕٗٔ ٖٓٔ ٚٗ ٔ ٖ ك
 

ٓ8ٕٛ 
 

ٕٕٜ8ٖ 
 

ٓ8ٓٓ ٗ 
 % ٔ8ٔ ٓ8ٗ ٔٙ8ٜ ٖٚ8ٔ ٗٗ8ٙ 

ٗ 
 

 رأي تكوينَعَلى  العمل
 الوزارة8 تجاه إيجابي

 8ٕٗٗ ٕٕٔ ٓٔٔ ٓٗ ٗ ٕ ك
 

ٓ8ٛٓ 
 

ٕٖٙ8٘ 
 

ٓ8ٓٓ ٖ 
 % ٓ8ٚ ٔ8ٗ ٔٗ8ٗ ٖٜ8ٙ ٖٗ8ٜ 

٘ 
 

الَِّتي  االستشارات تقديم
 تنفيذَعَلى  الوزارة تساعد

 والتخطيط برامجها
 لمشاريعها8

 8ٔ٘ٗ ٗٔٔ ٛٓٔ ٘ٗ ٘ ٙ ك
 

ٓ8ٜٔ 
 

ٕٖٓ8ٓ 
 

ٓ8ٓٓ ٔٓ 
 % ٕ8ٕ ٔ8ٛ ٔٙ8ٕ ٖٛ8ٛ ٗٔ8ٓ 

ٙ 
 

 الوزارة بأنشطة تُعِرف
 وبمدى للمواطن المقدمة

ِفي  اإلعالم وسائل إسهام
 األنشطة8 تغطية

 8ٔٛٗ ٛٔٔ ٛٓٔ ٓٗ ٚ ٘ ك
 

ٓ8ٜٓ 
 

ٕٕٔ8ٖ 
 

ٓ8ٓٓ ٙ 
 % ٔ8ٛ ٕ8٘ ٔٗ8ٗ ٖٛ8ٛ ٕٗ8ٗ 
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ٚ 
 

 من الفعاليات تنظيم
 والمعارض المؤتمرات

 واالحتفاالت8 والندوات

 8ٕٔٗ ٛٔٔ ٖٔٔ ٜٖ ٖ ٘ ك
 

ٓ8ٛ٘ 
 

ٕٖٓ8ٔ 
 

ٓ8ٓٓ ٘ 
 % ٔ8ٛ ٔ8ٔ ٔٗ8ٓ ٗٓ8ٙ ٕٗ8ٗ 

ٛ 
 

َعَلى  امعال اإلشراف
 يوفالضّ  واستقبال المراسم

 واألجنبية8 ربيةعال ولالدّ  من

 8ٕٗٗ ٚٔٔ ٚٔٔ ٓٗ ٖ ٔ ك
 

ٓ8ٚٙ 
 

ٕٖٗ8ٗ 
 

ٓ8ٓٓ ٕ 
 % ٓ8ٗ ٔ8ٔ ٔٗ8ٗ ٕٗ8ٔ ٕٗ8ٔ 

ٜ 
 

 اإلعالمية هودجال تنسيق
 الوزارة بين المشتركة

 األجنبية8 والسفارات

 8ٔٙٗ ٚٔٔ ٖٓٔ ٓ٘ ٕ ٙ ك
 

ٓ8ٜٛ 
 

ٕٓٗ8ٚ 
 

ٓ8ٓٓ ٚ 
 % ٕ8ٕ ٓ8ٚ ٔٛ8ٓ ٖٚ8ٔ ٕٗ8ٔ 

ٔٓ 
 

 واألبحاث راساتالدّ  إعداد
 عمل بمجال المتعلقة
َعَلى  واإلشراف الوزارة،

 وتوزيعها8 إعدادىا

 8ٔ٘ٗ ٕٕٔ ٜ٘ ٓ٘ ٗ ٚ ك
 

ٓ8ٜٗ 
 

ٜٔٛ8ٕ 
 

ٓ8ٓٓ ٛ 
 % ٕ8٘ ٔ8ٗ ٔٛ8ٓ ٖٗ8ٕ ٖٗ8ٜ 

ٔٔ 
 

 اإلرشاد برامج إعداد
 وعقد والتثقيف والتوجيو

 والمحاضرات دواتالنّ 
 الوزارة8 لمنتسبي

 ٔٔ 8ٓٓٓ 8ٓٚٚٔ 8ٜٔٓ 8ٜٓٗ ٜٓٔ ٔٓٔ ٙ٘ ٛ ٗ ك
% ٔ8ٗ ٕ8ٜ ٕٓ8ٔ ٖٙ8ٖ ٖٜ8ٕ 

    8٘ٛٓ 8ٜٔٗ للمحور امعال المتوسط

 يكم: ُم٤م ٤مسمؼاًمّس  دولاجل ظمال ُمـ يتْمح

 أن سمٚمقُم٤مد(اًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم )ُمٝم٤مم حمقرذِم  يتْمح

 وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝم٤مم حمقرقَمغَم  راؾم٦ماًمدّ  أومراد إضم٤مسم٦م درضم٦مذِم  ٤مً شمقاوم٘م هٜم٤مك

 (4.16إمَِم  4.09) سملم ُم٤م شمراوطم٧م إضم٤مسم٤مهتؿ ُمتقؾمٓم٤مت أن ومٜمجد ،سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم

 اًمٗم٘مرات اًمتقازمقَمغَم  وهك اعمحقر ُمـ وم٘مرات (0)قَمغَم  راؾم٦ماًمدّ  أومراد إضم٤مسم٦م ضم٤مءت طمٞم٨م

 4.13) سملم شمراوطم٧م طمس٤مسمٞم٦م سمٛمتقؾمٓم٤مت "سمِمدة ُمقاومؼ" سمدرضم٦م (7-1-4-8-1) رىمؿ

إمَِم  وشمِمػم ،اخلامد اعم٘مٞم٤مس ومئ٤مت ُمـ اخل٤مُمس٦م سم٤مًمٗمئ٦م شم٘مع ُمتقؾمٓم٤مت وهك (4.16إمَِم 

 وهك اعمحقر ُمـ وم٘مرات (6)قَمغَم  راؾم٦ماًمدّ  أومراد إضم٤مسم٦م ضم٤مءتسَمْٞمٜماََم  سمِمدة، ُمقاومؼ درضم٦م
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 (4.38-4.09) ُمـ شمؽماوح طمس٤مسمٞم٦م سمٛمتقؾمٓم٤مت (33-0-3-30-9-6) رىمؿ اًمٗم٘مرات

إمَِم  شمِمػم اًمتل اخلامد اعمتدرج اعم٘مٞم٤مس ومئ٤مت ُمـ )اًمراسمٕم٦م( اًمٗمئ٦مذِم  شم٘مع ُمتقؾمٓم٤مت وهك

 راؾم٦م.اًمدّ  أداةقَمغَم )ُمقاومؼ( درضم٦م

 اخل٤مص ًٓم٦ماًمدّ  ُمستقى ىمٞمؿ مجٞمع أن ٤مسمؼاًمّس  سم٤مجلدول ت٤مئ٩ماًمٜمّ  ظمال ُمـ يتْمح يمام

 ُمستقى قمٜمد داًم٦م اعمحقر قمب٤مرات ُمـ قمب٤مرة ًمٙمؾ (chi-square) يم٤مي ُمرسمع سم٤مظمتب٤مر

 رضم٤متاًمدّ  طمقل راؾم٦ماًمدّ  جمتٛمع أومراد راءآ٤م ذِم شمب٤ميٜمً  هٜم٤مك أن أدق سمٛمٕمٜمك أو وم٠مىمؾ، (0.00)

 ًمٚمٛم٘مٞم٤مس. اخلٛمس٦م

 ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝم٤مم حمقر قمب٤مرات شمرشمٞم٥م شمؿوىمد 

 ًماٟمحراف ىمٞمؿ ٕىمؾ٤م وووم٘مً ، س٤ميباحل ًمٚمٛمتقؾمط ىمٞمؿ ٕقمغم٤م ووم٘مً ٤م شمٜم٤مزًمٞمً  سمٚمقُم٤مداًمدّ 

 :يكم يمام اعمتقؾمط ىمٞمؿ شمس٤موي قمٜمد اعمٕمٞم٤مري

 اإلقمام وؾم٤مئؾ قمؼم اًمقزارة سمجٝمقد اًمتٕمريػ" وهل (1) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -3

 شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم سمٛمٝم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم إومم سم٤معمرشمب٦م "ؾمٛمٞم٦ماًمرّ 

 (،0 ُمـ 4.16) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "سمِمدة ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م

قمام اإل دورمهٞم٦م أإمَِم  تٞمج٦مَهِذِه اًمٜمّ  ٤مطم٨مباًم ويٕمزو (،0.80) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف

 قمؼم اًم ُمٝم ادورً  وشم١مدي ،امهػمياجل اًمت٠مصمػم وؾم٤مئؾ ُمـ وؾمٞمٚم٦مأهؿ  ٟمفإ طمٞم٨م ،ؾمٛملاًمرّ 

 وؾم٤مئؾ قمؼم اًمقزارة سمجٝمقد اًمتٕمريػ ويٛمثؾ ٞم٦م،ٟمس٤مٟماإل اعمجتٛمٕم٤مت طمٞم٤مةذِم  اًمت٤مريخ

 .سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝم٤ممأهؿ  ؾمٛمٞم٦ماًمرّ  اإلقمام

 ُمـ ٞمقفاًمّْم  واؾمت٘مب٤مل اعمراؾمؿقَمغَم  ٤ممٕماًم اإلذاف" وهل (1) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -1

 ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم سمٛمٝم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ٤مٟمٞم٦ماًمثّ  سم٤معمرشمب٦م "وإضمٜمبٞم٦م رسمٞم٦مٕماًم ولاًمدّ 
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 4.16) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "سمِمدة ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم 

 ي٤مراتإمَِم أن اًمزّ  تٞمج٦مَهِذِه اًمٜمّ  ٤مطم٨مباًم ويٕمزو (،0.80) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ

قَمغَم  اعمٚم٘م٤مة إقمب٤مء سم٠ممهٞم٦م دائاًم  شمرشمبط ضمٜمبٞم٦موإ رسمٞم٦مٕماًم ولاًمدّ  ُمـ ًمٚمْمٞمقف ؾمٛمٞم٦ماًمرّ 

٦م اخل اًمؽمشمٞمب٤متقَمغَم  اًم٘م٤مئٛملم قم٤مشمؼ  وًم٦ماًمدّ  مموإ ُمـ ستقي٤متاعم يم٤موم٦مقَمغَم  سم٤مًمزي٤مرات٤مصَّ

 اعمراؾمؿقَمغَم  ٤ممٕماًم اإلذاف ن٢مومَهَذا  وقمغم ظمرى.،أ دوًم٦مذِم  ٟمٔمرائٝمؿ زي٤مرةأو 

 ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝم٤ممأهؿ  ُمـ شمٕمد وإضمٜمبٞم٦م رسمٞم٦مٕماًم ولاًمدّ  ُمـ ٞمقفاًمّْم  واؾمت٘مب٤مل

 .سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم 

 سم٤معمرشمب٦م "اًمقزارة دم٤مه إجي٤ميب رأي شمٙمقيـقَمغَم  ٛمؾٕماًم" وهل (4) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -1

 ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم سمٛمٝم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ٤مًمث٦ماًمثّ 

 واٟمحراف (،0 ُمـ 4.14) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "سمِمدة ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ 

 شمٕمٛمؾ دائاًم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًمإمَِم أن  تٞمج٦مَهِذِه اًمٜمّ  ٤مطم٨مباًم ويٕمزو (،0.80) ُمٕمٞم٤مري

 مجع جم٤ملذِم  ؾم٤مدإ ًمدورهؿ اعمٕمٚمقُم٤مت جم٤ملذِم  اعم١مهٚملمومراد إ اؾمت٘مٓم٤مبقَمغَم 

٦م اخل اعمٕمٚمقُم٤مت وُمٜمٝم٤م ،اعمٕمٚمقُم٤مت واؾمؽمضم٤مع وسم٨م وختزيـ وشمٜمٔمٞمؿ  سم٤مًمقزارة،٤مصَّ

 دم٤مه إجي٤ميب رأي شمٙمقيـقَمغَم  ٛمؾٕماًمقَمغَم أن  سمِمدة نقُمقاوم٘م راؾم٦مأومراد اًمدّ  ن٢موم هٜم٤م وُمـ

 سمٚمقُم٤مد.اًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝم٤مم ىطمدإِهَل  اًمقزارة

 (م1031) صم٤مًم٨مُُمٕمٔمؿ  دراؾم٦م ٟمت٤مئ٩مسمِِف  ضم٤مءت ُم٤م ُمع تٞمج٦مَهِذِه اًمٜمّ  ختتٚمػو

 ٓإ اعمقفمٗملم ىمبؾ ُمـ ؿمديد سم٤مطمؽمام حتٔمك ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًمإمَِم أن  شمقصٚم٧م اًمتل

ذِم  ٚمٞم٤مٕماًمدارة اإل ُمـ سمٕمٜم٤مي٦م حتٔمك وٓ ،إيمٛمؾ اًمقضمفقَمغَم  سمدوره٤م شم٘مقم ٓ هن٤مأ

 ٙمقُمٞم٦م.احل اعم١مؾمس٤مت
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 ٤مساًمٜمّ  واهتامُم٤مت إطمداث ُمع اإلجي٤ميب اًمتٗم٤مقمؾ" وهل (1) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -4

 ب٤مراتٕماًم سملم اسمٕم٦ماًمرّ  سم٤معمرشمب٦م "واًم٘مقاٟملم إٟمٔمٛم٦م ُمع يتٕم٤مرض ٓ سمام ورهمب٤مهتؿ،

 ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم سمٛمٝم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م

 ويٕمزو (،0.81) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.14) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "سمِمدة

 و٤ماًمرّ  يمس٥م هن٤م٠مسم وصٗم٧م ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝمٛم٦مإمَِم أن  تٞمج٦مَهِذِه اًمٜمّ  ٤مطم٨مباًم

٦م وسم ىمٜم٤مقمٝمؿإو ٤مساًمٜمّ واؾمتامًم٦م تِل  ٤مهمٓم٦ماًمّْم  زُم٤متإ سمروز ُمعخ٤مصَّ  اخت٤مذ شمتٓمٚم٥ماًمَّ

 وص٤مطم٥م ٛمٝمقراجل سملم اًمقؾمٞمط دوره٤م ًمٞمٙمقن قم٤مضمٚم٦م وىمرارات هيٕم٦م اتإضمراء

 ًملمس١مواعم ُمع واًمتٕم٤مون روفاًمٔمّ  شمٗمٝمؿ سمضورة ٤مساًمٜمّ  ىمٜم٤معإقَمغَم  واًمٕمٛمؾ اًم٘مرار

 .ٚمٞم٤مٕماًم اعمّم٤مًمح ًمٖم٤مي٤مت

 اعم١ممترات ُمـ ٚمٞم٤مت٤مقماًمٗم شمٜمٔمٞمؿ" وهل (7) رىمؿ ب٤مرةٕماًموضم٤مءت سم٤معمرشمب٦م اخل٤مُمس٦م  -0

 سمٛمٝم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم اخل٤مُمس٦م سم٤معمرشمب٦م "وآطمتٗم٤مٓت واًمٜمدوات واعمٕم٤مرض

 سمٛمتقؾمط "سمِمدة ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم

إمَِم  تٞمج٦مَهِذِه اًمٜمّ  ٤مطم٨مباًم ويٕمزو (،0.80) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.13) طمس٤ميب

 حتْمػمي٦م جلٜم٦م شمِمٙمٞمؾ شمتٓمٚم٥م وٟمدوات وُمٕم٤مرض ُم١ممترات ُمـ اًمٗمٕم٤مًمٞم٤مت قمدادإأن 

 شمقضمٞمفقَمغَم  ذافاإلومِٞمَٝم٤م  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم دور يٙمقن جل٤من قمدةُِمٜمَْٝم٤م  شمتٗمرع

 واراًمزّ  ؿمخّمٞم٤مت قمـ ُمٕمٚمقُم٤متقَمغَم  ّمقلاحل سمٕمد اعمِم٤مريم٦مقَمغَم  واًمت٠ميمٞمد قمقاتاًمدّ 

 اًمتٕمريٗمٞم٦م نماتاًمٜمّ  قمدادإو ٘مؾاًمٜمّ  وؾم٤مئط وشمقومػم ٗمراًمّس  وُمقاقمٞمد ي٤مرةاًمزّ  وسمراُم٩م

 ًمٚمزائر. ٤مومٞم٦مٙماًم اعمٕمٚمقُم٤مت ًمت٘مديؿ
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 وسمٛمدى ًمٚمٛمقاـمـ اعم٘مدُم٦م اًمقزارة سم٠مٟمِمٓم٦م فشُمٕمر" وهل (6) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -6

 اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ٤مدؾم٦ماًمّس  سم٤معمرشمب٦م "إٟمِمٓم٦م شمٖمٓمٞم٦مذِم  اإلقمام وؾم٤مئؾ إؾمٝم٤مم

 "ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم سمٛمٝم٤مم

 (.0.90) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.38) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط

 اًمقزارة سملم اعمِمؽميم٦م اإلقماُمٞم٦م ٝمقداجل شمٜمسٞمؼ" وهل (9) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -7

 ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم سمٛمٝم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ٤مسمٕم٦ماًمّس  سم٤معمرشمب٦م "إضمٜمبٞم٦م واًمسٗم٤مرات

 ُمـ 4.36) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم 

 (.0.89) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0

 قمٛمؾ سمٛمج٤مل اعمتٕمٚم٘م٦م وإسمح٤مث راؾم٤متاًمدّ  إقمداد" وهل (30) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -8

 اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ٤مُمٜم٦ماًمثّ  سم٤معمرشمب٦م "وشمقزيٕمٝم٤م إقمداده٤مقَمغَم  واإلذاف اًمقزارة،

 "ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم سمٛمٝم٤مم

 (.0.94) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.30) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط

 "سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًمذِم  واًم٘مٜم٤مقم٤مت آدم٤مه٤مت شمقطمٞمد" وهل (3) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -9

 ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم سمٛمٝم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم اًمت٤مؾمٕم٦م سم٤معمرشمب٦م

 ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.30) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ 

(0.91.) 

تِل  آؾمتِم٤مرات شم٘مديؿ" وهل (0) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -30  شمٜمٗمٞمذقَمغَم  اًمقزارة شمس٤مقمداًمَّ

 اىم٤متٕماًم سمٛمٝم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ٤مذةٕماًم سم٤معمرشمب٦م "عمِم٤مريٕمٝم٤م واًمتخٓمٞمط سمراجمٝم٤م
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 4.30) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم

 (.0.93) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ

 وقم٘مد واًمتث٘مٞمػ واًمتقضمٞمف اإلرؿم٤مد سمراُم٩م إقمداد" وهل (33) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -33

 اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ةقمنم ٤مدي٦ماحل سم٤معمرشمب٦م "اًمقزارة عمٜمتسبل واعمح٤مرضات دواتاًمٜمّ 

 " ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم سمٛمٝم٤مم

 (.0.93) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.09) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط

ٕماىم٤مت اًمدول اًمّس٤مسمؼ أن آراء قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م طمقل حمقر )ُمٝم٤مم اجلوٟمستخٚمص ُمـ 

ُمـ  4.39ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد( ضم٤مءت سمدرضم٦م )ُمقاومؼ( وسمٛمتقؾمط )اًمٕم٤مُم٦م ذِم شمٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م اًم

( وهذا يٕمٜمل أن أومراد اًمٕمٞمٜم٦م ُمقاوم٘مقن قمغم اًمدور اًمذي شم٘مقم سمف اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم شمٕمزيز 0

قؾمط ي٘مع ذِم اًمٗمئ٦م اًمّراسمٕم٦م ُمـ ومئ٤مت ُم٘مٞم٤مس ًمٞمٙمرت وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد. هذا اعمت

تِل شمِمػم إمَِم ظمٞم٤مر ُمقاومؼ قَمغَم أداة 4.10 أىمؾ ُمـ إمَِم  1.43اخلامد )ُمـ  ( وهل اًمٗمئ٦م اًمَّ

ٕم٤مُم٦م ذِم اًمٜمّٔمؿ اًمب٤مًمٖم٦م ًمٚمٕماىم٤مت اًمب٤مطم٨م َهِذِه اًمٜمّتٞمج٦م إمَِم إمهٞم٦م اًماًمّدراؾم٦م، ويٕمزو 

ديث٦م، طمٞم٨م شمسٜمد إًمٞمٝم٤م أدوار طمٞمقي٦م شمتٕمٚمؼ سم٢مسمراز اًمّّمقرة اعمنموم٦م ًمٚمٕمٛمؾ احلاإلداري٦م 

اًمّدسمٚمقُم٤مد وُم٤م ي٘مدُمف ًمٚمٛمجتٛمع ُمـ ظمدُم٤مت، سم٤مإلو٤موم٦م إمَِم أهن٤م طمٚم٘م٦م اشمّم٤مل وشمقاصؾ 

وأداة شمٗم٤مقمؾ ٟمِمٓم٦م داظمؾ اعم١مؾمس٤مت وظم٤مرضمٝم٤م، ومٜمج٤مح أي ُم١مؾمس٦م، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م 

إٟمج٤مز إذا مل شمتٛمٙمـ ُمـ إسمراز َهَذا اإلٟمج٤مز إمَِم  طمٙمقُمٞم٦م أو أهٚمٞم٦م ٓ يتقىمػ قَمغَم ُم٤م حت٘م٘مف ُمـ

مجٝمقره٤م واعمتٕم٤مُمٚملم ُمٕمٝم٤م ُمـ ظمال قمرض اخلدُم٤مت اعم٘مدُم٦م وسمراُم٩م اًمتٓمقير، وَهِذِه 

ٕم٤مُم٦م سمام ًمدهيؿ ُمـ ظمؼمات ُمتٛمٞمزة وإُمٙم٤مٟم٤مت. وأهؿ اًمٕماىم٤مت اًماعمٝمٛم٦م يتحٛمٚمٝم٤م رضم٤مل 

د ُم٤م يكم: اًمتٕمريػ سمجٝمقد اًمقزارة ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤ماًمٕم٤مُم٦م ذِم شمٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕماىم٤مت اًمُمٝم٤مم 
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ٕم٤مم قَمغَم اعمراؾمؿ واؾمت٘مب٤مل اًمّْمٞمقف ُمـ اًمقمؼم وؾم٤مئؾ اإلقمام اًمّرؾمٛمل، واإلذاف 

ٕمٛمؾ قَمغَم شمٙمقيـ رأي إجي٤ميب دم٤مه اًمقزارة، واًمتٗم٤مقمؾ اإلجي٤ميب اًمٕمرسمٞم٦م وإضمٜمبٞم٦م، واًماًمّدول 

ٔمٛم٦م واًم٘مقاٟملم، وشمٜمٔمٞمؿ ُمع إطمداث واهتامُم٤مت اًمٜم٤ّمس ورهمب٤مهتؿ، سمام ٓ يتٕم٤مرض ُمع إٟم

اًمٗمٕم٤مًمٞم٤مت ُمـ اعم١ممترات واعمٕم٤مرض واًمٜمدوات وآطمتٗم٤مٓت، وشُمٕمِرف سم٠مٟمِمٓم٦م اًمقزارة 

 .اعم٘مدُم٦م ًمٚمٛمقاـمـ وسمٛمدى إؾمٝم٤مم وؾم٤مئؾ اإلقمام ذِم شمٖمٓمٞم٦م إٟمِمٓم٦م

 اًمتل (م1031) آدم وم٤مـمٛم٦م دراؾم٦م ٟمت٤مئ٩مسمِِف  ضم٤مءت ُم٤م ُمع راؾم٦مَهِذِه اًمدّ  ٟمت٤مئ٩م شمتٗمؼو

 ٤مقمٚمٛمٞمً  اعم١مهؾ نميباًم ٤مدرٙماًمقَمغَم  اعمٍمي٦م واًم٘مٜمّمٚمٞم٦م ًمٚمسٗم٤مرة جي٤ميباإل اًمؽميمٞمزإمَِم  شمقصٚم٧م

 ٤مُم٦م.ٕماًم واًمٕماىم٤مت سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم سملم اعمتقاصؾ اًمتٜمسٞمؼَذًمَِؽ ويم ،٤موصم٘م٤مومٞمً 

أن  ٟمت٤مئجٝم٤مأهؿ  ُمـ يم٤من اًمتل م(1031) اهلل ظمٚمػوًمٞمد  دراؾم٦م ٟمت٤مئ٩م ُمع شمتٗمؼَذًمَِؽ يم

 ضمٝم٤مز سمقضمقد وإضمٜمبٞم٦م رسمٞم٦مٕماًم ٗم٤مراتاًمّس  اهتامم درضم٦م أفمٝمرت اعمبحقصملم ضم٤مسم٤متإ

أن  ت٤مئ٩ماًمٜمّ  سمٞمٜم٧مَذًمَِؽ يم ٤مُم٦م،ٕماًم اىم٤متٕماًم أٟمِمٓم٦م عمامرؾم٦م ُمتخّمص قم٤مُم٦م قماىم٤مت

 ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم أن سم٤مقمتب٤مرَذًمَِؽ و ،٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝمٜم٦م ـمبٞمٕم٦م شم٘مدر ٗم٤مراتاًمّس 

 واطمدة. ًمٕمٛمٚم٦م وضمٝم٤من واًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م
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 ىـن عال فاعميـة  لتعزيـز  اوةعال القاتعال تشتخدوّا أُ ميكَالَِّتي  األساليب وا: اٌيُشَؤاه الّجال

 بموواسي؟الّد

تِل  إؾم٤مًمٞم٥مقَمغَم  ًمٚمتٕمرف  وم٤مقمٚمٞمـ٦م ًمتٕمزيـز ٤مُمـ٦مٕماًم اىمـ٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـاًمَّ

 ســ٤مسمٞم٦ماحل واعمتقؾمــٓم٤مت اعمئقيــ٦م واًمٜمســ٥م اًمتٙمــرارات طمســ٤مب شمــؿ سمٚمقُم٤مد،اًمــدّ  ٛمـؾٕماًم

تِـل  إؾمـ٤مًمٞم٥م عمحـقر راؾمـ٦ماًمدّ  قمٞمٜم٦م أومراد ٓؾمتج٤مسم٤مت واًمرشم٥م اعمٕمٞم٤مري٦م وآٟمحراوم٤مت اًمَّ

 تـ٤مئ٩ماًمٜمّ  وضم٤مءت سمٚمقُم٤مد،اًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـ

 اًمت٤مزم: دولاجل يقوحٝم٤م يمام

 (31) رىمؿ ضمدول

تِل  إؾم٤مًمٞم٥م اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًمقَمغَم  راؾم٦ماًمدّ  قمٞمٜم٦م أومراد اؾمتج٤مسم٤مت  ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـاًمَّ

 شمس٤موي طم٤مًم٦مذِم  ُمٕمٞم٤مري اٟمحراف وأىمؾ، طمس٤ميب ُمتقؾمط أقمغم طمس٥م٤م شمٜم٤مزًمٞمً  ُمرشمب٦م سمٚمقُم٤مد،اًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م

 س٤ميباحل اعمتقؾمط
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 العبارة م
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 الوثائق وتصنيف حفظ
 والقرارات مسية،الر  

 تتعلقالَِّتي  مسيةالر   والتصرحيات
 الوزارة. مبواقف
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 حافينيالص   مهمات تسهيل
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 .ذلهها ادلناسبة
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 التواصل وسائل استخدام
 اجتاهات لتوجيه االجتماعي
 ام.عال أيالر  

 00., ,00 ,, ,0 00 0 ك
 

,..0 
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 القنصليات مع التفاعل
 لتقريب اخلارجية والسفارات

 ظر.الن   وجهات

 , ,,., ,.000 0.., .0., ,00 ,. ,, 0 5 ك
% 0.0 0., 0,.0 00., ,,., 

    8٘ٚٓ 8ٕٓٗ للمحور امعال المتوسط

( ًمٚمٛمحقر سمِمدة ) ُمقاومؼ ٦موئمٝمر اجلدول أن آراء قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م ضم٤مء سمدرضم

تِل يٛمٙمـ أن شمستخدُمٝم٤م  ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد( اًمٕم٤مُم٦م ًمتٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕماىم٤مت اًم)إؾم٤مًمٞم٥م اًمَّ

ُمـ ومئ٤مت ُم٘مٞم٤مس ًمٞمٙمرت اخلامد )ُمـ  اخل٤مُمس٦م(. وومئتف هل 0ُمـ  4.10وسمٛمتقؾمط )

تِل شمِمػم إمَِم ظمٞم٤مر ُمقاومؼ0إمَِم  4.10 قَمغَم أداة اًمّدراؾم٦م، وِبذه اًمٜمتٞمج٦م  سمِمدة ( وهل اًمٗمئ٦م اًمَّ

٦م يتْمح ُمقاوم٘م٦م أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م قمغم إؾم٤مًمٞم٥م اعمستخدُم٦م ُمـ ىمبؾ اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم

ًمتٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد، وهذه اًمٜمتٞمج٦م يٕمزوه٤م اًمب٤مطم٨م ًمتٓمقر وزي٤مد احل٤مضم٦م إمم 

اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ٟمتٞمج٦م اًمتٓمقر اًمتٙمٜمقًمقضمل، واًمسٞم٤مد، وآىمتّم٤مدي اًمذي ـمرأ قمغم 

اًمٕماىم٤مت اًمدوًمٞم٦م، ومِمٝمدت زي٤مدة ذم شمٓمقير وفم٤مئٗمٝم٤م، وشمقفمٞمػ قمٜم٤مرص ُمتٓمقر ًمٚمٕمٛمؾ ِب٤م، 

٤م ذم اعمٜمٔمامت، ظم٤مص٦م اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م ُمٜمٝم٤م، اًمتل شمٕمد ُمـ أهؿ وؾم٤مئؾ وهق ُم٤م ي١ميمد ومٕم٤مًمٞمتٝم
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، وشمتٚمخص أهؿ اًمٓمرق وإؾم٤مًمٞم٥م اًمتل اعمجتٛمٕم٤مت اًمبنمي٦مآشمّم٤مل واًمتٗم٤مهؿ سملم 

اؾمت٘مب٤مل اًمقومقد : ذم شمستخدُمٝم٤م اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ًمتٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد

بٚمد، وشمقومػم ىمقاقمد سمٞم٤مٟم٤مت ُمتٙم٤مُمٚم٦م اًماًمّرؾمٛمٞم٦م وُمراوم٘متٝم٤م وشمسٝمٞمؾ إضمراءات إىم٤مُمتٝم٤م ذِم 

ُمتٓمقرة ٕٟمِمٓم٦م اًمقزارة وىمٜمّمٚمٞم٤مهت٤م سمجٛمٞمع اًمّدول، وشمسٝمٞمؾ ُمٝمامت اًمّّمح٤مومٞملم 

واإلقماُمٞملم، وشمٜمٔمٞمؿ اعم١ممترات، وهتٞمئ٦م إضمقاء اعمٜم٤مؾمب٦م هَل٤َم، واؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ 

، واًم٘مرارات ٕم٤مم، وطمٗمظ وشمّمٜمٞمػ اًمقصم٤مئؼ اًمّرؾمٛمٞم٦ماًمآضمتامقمل ًمتقضمٞمف ادم٤مه٤مت اًمّرأي 

تِل شمتٕمٚمؼ سمٛمقاىمػ اًمقزارة، واًمتٗم٤مقمؾ ُمع اًم٘مٜمّمٚمٞم٤مت واًمسٗم٤مرات  واًمتٍمحي٤مت اًمّرؾمٛمٞم٦م اًمَّ

 اخل٤مرضمٞم٦م ًمت٘مري٥م وضمٝم٤مت اًمٜمّٔمر.

 ٦ماخل٤مص ًٓم٦ماًمدّ  ُمستقى ىمٞمؿ مجٞمع أن ٤مسمؼاًمّس  سم٤مجلدول ت٤مئ٩ماًمٜمّ  ظمال ُمـ يتْمح يمام

 ُمستقى قمٜمد داًم٦م اعمحقر قمب٤مرات ُمـ قمب٤مرة ًمٙمؾ (chi-square) يم٤مي ُمرسمع سم٤مظمتب٤مر

 رضم٤متاًمدّ  طمقل راؾم٦ماًمدّ  جمتٛمع أومراد آراء٤م ذِم شمب٤ميٜمً  هٜم٤مك أن أدق سمٛمٕمٜمك أو وم٠مىمؾ، (0.00)

 ًمٚمٛم٘مٞم٤مس. اخلٛمس٦م

تِل  إؾم٤مًمٞم٥م حمقر قمب٤مرات شمرشمٞم٥م شمؿيمام   ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـاًمَّ

 ٕىمؾ٤م وووم٘مً  س٤ميب،احل ًمٚمٛمتقؾمط ىمٞمؿ ٕقمغم٤م ووم٘مً ٤م شمٜم٤مزًمٞمً  سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز

 :يكم يمام اعمتقؾمط ىمٞمؿ شمس٤موي قمٜمد اعمٕمٞم٤مري ًماٟمحراف ىمٞمؿ

 إضمراءات وشمسٝمٞمؾ وُمراوم٘متٝم٤م ؾمٛمٞم٦ماًمرّ  اًمقومقد اؾمت٘مب٤مل" وهل (7) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -3

تِل  سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم إومم سم٤معمرشمب٦م "ٚمدباًمذِم  إىم٤مُمتٝم٤م  أن يٛمٙمـاًمَّ

 "سمِمدة ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م

َهِذِه  ٤مطم٨مباًم ويٕمزو (،0.81) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.11) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط
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 هن٤مإ طمٞم٨م ،اعمْمٞمٗم٦م ًمٚمدوًم٦م يمؼمىمهٞم٦م أ يٛمثؾ ؾمٛمٞم٦ماًمرّ  اًمقومقد اؾمت٘مب٤ملإمَِم أن  تٞمج٦ماًمٜمّ 

 .سمٕم٤مدإ خمتٚمػذِم  ًمٚمٛمجتٛمع اعمنمق اًمقضمف شمٕمٙمس يمقهن٤مإمَِم  سم٤مإلو٤موم٦م

 اًمقزارة ٕٟمِمٓم٦م ُمتٓمقرة ُمتٙم٤مُمٚم٦م سمٞم٤مٟم٤مت ىمقاقمد شمقومػم" وهل (0) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -1

تِل  سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ٤مٟمٞم٦ماًمثّ  سم٤معمرشمب٦م "ولاًمدّ  سمجٛمٞمع وىمٜمّمٚمٞم٤مهت٤م  يٛمٙمـاًمَّ

 ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م أن

 ٤مطم٨مباًم ويٕمزو (،0.84) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.16) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "سمِمدة

 هن٤مإ طمٞم٨م ،ظمدُمل ـم٤مسمعهَل٤َم  سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًمذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًمإمَِم أن  تٞمج٦مَهِذِه اًمٜمّ 

 امهػماجل شمققمٞم٦مإمَِم  وشمسٕمك ،ًمٚمحٙمقُم٦م ٤مُم٦مٕماًم ًمٚمسٞم٤مؾم٦م اًمتٜمٗمٞمذي ٝم٤مزاجل متثؾ

 واًمتنميٕم٤مت ٞم٤مؾم٤متاًمّس  وشمٜمٗمٞمذ ًم٘مبقلؿ ودومٕمٝمؿ، شم٠ميٞمده ويمس٥م رؿم٤مدهؿوإ

 اًمقزارة ٕٟمِمٓم٦م ُمتٓمقرة ُمتٙم٤مُمٚم٦م سمٞم٤مٟم٤مت ىمقاقمد شمقومػم ن٢مومَذًمَِؽ وًم :ٙمقُمٞم٦ماحل

تِل  إؾم٤مًمٞم٥م طمدأ متثؾ ولاًمدّ  سمجٛمٞمع وىمٜمّمٚمٞم٤مهت٤م  اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـاًمَّ

 .سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم

 وشمٜمٔمٞمؿ واإلقماُمٞملم، ح٤مومٞملماًمّّم  ُمٝمامت شمسٝمٞمؾ" وهل (8) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -1

 سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ٤مًمث٦ماًمثّ  سم٤معمرشمب٦م "هَل٤َم اعمٜم٤مؾمب٦م إضمقاء وهتٞمئ٦م اعم١ممترات،

تِل   سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـاًمَّ

 ويٕمزو (،0.90) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.11) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "سمِمدة ُمقاومؼ"

 واًمِمٕم٥م اعم١ممتراتذِم  اعمِم٤مريملم سملم جي٤ميباإل آطمتٙم٤مكإمَِم أن  تٞمج٦مَهِذِه اًمٜمّ  ٤مطم٨مباًم

 ذايمرةذِم  وًم٦مَهِذِه اًمدّ و ،ٕم٥مَهَذا اًمِّم  طمْمقر ُمـ يٕمزز ؾمقف اعمراومؼ ؿمتكذِم  اعمْمٞمػ

 ًمدى قمٜمف سم٤مًمتحدث اعمِم٤مريملم ؾمٞم٘مقم ٤مجي٤مسمٞمً إ ٤ماٟمٓمب٤مقمً  ٤مىمٓمٕمً  ؾمٞمؽمك ٤ممم :اعمِم٤مريملم
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٦م،اخل جمتٛمٕم٤مهتؿ ورم ،سمٚمداهنؿإمَِم  قمقدهتؿ  ح٤مومٞملماًمّّم  ُمٝمامت شمسٝمٞمؾَذًمَِؽ ًم ٤مصَّ

تِل إ طمدأ متثؾهَل٤َم  اعمٜم٤مؾمب٦م إضمقاء وهتٞمئ٦م اعم١ممترات، وشمٜمٔمٞمؿ واإلقماُمٞملم، ؾم٤مًمٞم٥م اًمَّ

 .سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـ

 ًمتقضمٞمف آضمتامقمل اًمتقاصؾ وؾم٤مئؾ اؾمتخدام" وهل (9) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -4

تِل  سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم اسمٕم٦ماًمرّ  سم٤معمرشمب٦م "٤ممٕماًم أياًمرّ  ادم٤مه٤مت  أن يٛمٙمـاًمَّ

 "سمِمدة ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م

 ُمقاوم٘م٦م يٕمٜمكَهَذا و (،0.90) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.11) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط

 ادم٤مه٤مت ًمتقضمٞمف آضمتامقمل اًمتقاصؾ وؾم٤مئؾ اؾمتخدامقَمغَم أن  سمِمدة راؾم٦مأومراد اًمدّ 

تِل إ طمدأِهَل  ٤ممٕماًم أياًمرّ   ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـؾم٤مًمٞم٥م اًمَّ

 .سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م

 واًم٘مرارات ؾمٛمٞم٦م،اًمرّ  اًمقصم٤مئؼ وشمّمٜمٞمػ طمٗمظ" وهل (6) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -0

تِل  ؾمٛمٞم٦ماًمرّ  واًمتٍمحي٤مت  ب٤مراتٕماًم سملم اخل٤مُمس٦م سم٤معمرشمب٦م "اًمقزارة سمٛمقاىمػ شمتٕمٚمؼاًمَّ

تِل  سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م اعمتٕمٚم٘م٦م  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـاًمَّ

 واٟمحراف (،0 ُمـ 4.13) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "سمِمدة ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ 

 وشمّمٜمٞمػ طمٗمظقَمغَم أن  سمِمدة راؾم٦مأومراد اًمدّ  ُمقاوم٘م٦مقَمغَم  يدلَهَذا و (،0.91) ُمٕمٞم٤مري

تِل إ طمدأ متثؾ ؾمٛمٞم٦ماًمرّ  واًمتٍمحي٤مت واًم٘مرارات ؾمٛمٞم٦م،اًمرّ  اًمقصم٤مئؼ  يٛمٙمـؾم٤مًمٞم٥م اًمَّ

 .سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م أن

 اخل٤مرضمٞم٦م واًمسٗم٤مرات اًم٘مٜمّمٚمٞم٤مت ُمع اًمتٗم٤مقمؾ" وهل (30) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -6

تِل  سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ٤مدؾم٦ماًمّس  سم٤معمرشمب٦م "ٔمراًمٜمّ وضمٝم٤مت ًمت٘مري٥م  يٛمٙمـاًمَّ
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 "ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م أن

 (.0.90) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.39) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط

تِل  راؾم٤متاًمدّ  قمٛمؾ" وهل (4) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -7  ؾمٞم٤مؾم٤مت ٟمت٤مئ٩مذِم  شمبح٨ماًمَّ

تِل  سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ٤مسمٕم٦ماًمّس  سم٤معمرشمب٦م "٤مًمٞم٦ماحل اًمقزارة وظمٓمط  يٛمٙمـاًمَّ

 "ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م أن

 (.0.88) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.39) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط

 سمراهٞمٜمٝم٤م وشم٘مديؿ اًمقزارة وىمرارات ؾمٞم٤مؾم٤مت شمقوٞمح" وهل (1) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -8

تِل  سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ٤مُمٜم٦ماًمثّ  سم٤معمرشمب٦م "وأدًمتٝم٤م  شمستخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـاًمَّ

 طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم

 (.0.87) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.31)

 اعمختٚمٗم٦م: واًم٘مرارات ًمٚمسٞم٤مؾم٤مت اًمتٗمسػمي إؾمٚمقب" وهل (1) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -9

 سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم اًمت٤مؾمٕم٦م سم٤معمرشمب٦م "ُمٕمٞمٜم٦م ؾمٞم٤مؾم٦م ٟٓمتٝم٤مج رؤي٦م سمت٘مديؿ

تِل   سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـاًمَّ

ويٕمزو  (.0.80) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.33) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "ُمقاومؼ"

اًمب٤مطم٨م هذه اًمٜمتٞمج٦م إمم أن ذح وإيْم٤مح اًمسٞم٤مؾم٤مت واًم٘مرارات اعمختٚمٗم٦م ظم٤مص٦م 

اعمٗم٤مضمئ٦م ُمٜمٝم٤م ظم٤مص٦م ًمٚمجٝم٤مت ذات اعمّم٤مًمح اعمِمؽميم٦م ي١مدي إمم دقمؿ وشمٕمزيز اًمٕمٛمؾ 

 اًمدسمٚمقُم٤مد.

 سم٤مًمٜمِم٤مـم٤مت اعمقاـمٜملم ًمتققمٞم٦م اُمل:اإلقم إؾمٚمقب" وهل (3) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -30

تِل  سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ٤مذةٕماًم سم٤معمرشمب٦م "اخل٤مرضمٞم٦م واًمٕماىم٤مت  يٛمٙمـاًمَّ
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 "ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م أن

 (.0.93) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.08) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط

تِل يٛمٙمـ أن شمستخدُمٝم٤م  ٕم٤مُم٦م ًمتٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕماىم٤مت اًميتْمح ذِم حمقر )إؾم٤مًمٞم٥م اًمَّ

تِل اًم ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد( أن هٜم٤مك شمقاومً٘م٤م ذِم درضم٦م إضم٤مسم٦م أومراد اًمّدراؾم٦م قَمغَم حمقر إؾم٤مًمٞم٥م اًمَّ

ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد ومٜمجد أن ُمتقؾمٓم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ًمتٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕماىم٤مت اًميٛمٙمـ أن شمستخدُمٝم٤م 

( 0( طمٞم٨م ضم٤مءت إضم٤مسم٦م أومراد اًمّدراؾم٦م قَمغَم )4.11إمَِم  4.08سم٤مهتؿ شمراوطم٧م ُم٤م سملم )إضم٤م

ُمقاومؼ "( سمدرضم٦م 6-9-8-0-7وم٘مرات ُمـ اعمحقر، وهك قَمغَم اًمتقازم اًمٗم٘مرات رىمؿ )

( وهك ُمتقؾمٓم٤مت شم٘مع سم٤مًمٗمئ٦م 4.11إمَِم  4.13سمٛمتقؾمٓم٤مت طمس٤مسمٞم٦م شمراوطم٧م سملم ) "سمِمدة

وشمِمػم إمَِم درضم٦م ُمقاومؼ سمِمدة، سَمْٞمٜماََم ضم٤مءت إضم٤مسم٦م أومراد  اخل٤مُمس٦م ُمـ ومئ٤مت اعم٘مٞم٤مس اخلامد،

( سمٛمتقؾمٓم٤مت 3-1-1-4-30( وم٘مرات ُمـ اعمحقر وهك اًمٗم٘مرات رىمؿ )0اًمّدراؾم٦م قَمغَم )

( وهك ُمتقؾمٓم٤مت شم٘مع ذِم اًمٗمئ٦م )اًمراسمٕم٦م( ُمـ ومئ٤مت 4.39إمم4.08طمس٤مسمٞم٦م شمؽماوح ُمـ )

 (قَمغَم أداة اًمّدراؾم٦م.اعم٘مٞم٤مس اعمتدرج اخلامد اًمتل شمِمػم إمَِم درضم٦م )ُمقاومؼ

 ٗم٤مراتأن اًمّس  ٟمت٤مئجٝم٤م يمِمٗم٧م لاًمت (م1030 ،)إصؿ دراؾم٦م ٟمت٤مئ٩م ُمع تٞمج٦مَهِذِه اًمٜمّ  شمتٗمؼ

 صقرة وشم٘مديؿ سمٚمقُم٤مداًمدّ  ِم٤مطاًمٜمّ  شمدقمٞمؿ قَمغَم ومٕمًا  قمٛمٚم٧م ىمد ح٨مباًم ُمقوع قداٟمٞم٦ماًمّس 

 حي٘مؼ ًمٚمسٗم٤مرات شمٜمٔمٞمٛمل هٞمٙمؾ وضمقد ٤ميًْم أ يمِمٗم٧مو قدان،اًمّس  قمـ اعم٘م٤مُم٦م سم٠مٟمِمٓمتٝم٤م ـمٞمب٦م

 ٤مُم٦م.ٕماًم اىم٤متٕماًم أٟمِمٓم٦م أهداف
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إمَِم أن  شمقصٚم٧م لاًمت (Anouska, E, G, 2003) ج .إِ  أٟمقؿمٙم٤م دراؾم٦م ٟمت٤مئ٩م ُمع اظمتٚمٗم٧مسَمٞمْٜماََم 

 اإلقماُمٞم٦م ظمٓمٓمٝم٤م شمّمٛمٞمؿذِم  شم٘مٚمٞمدي٦م أؾم٤مًمٞم٥م اؾمتخدامقَمَٚمْٞمَٝم٤م  يٖمٚم٥م اعمٜمٔمامت ُمـ 60%

 اىم٤متٕماًمذِم  ٚمٞم٤مٕماًم اإلدارات ىمٞم٤مدات ُمـ %(70) وأن اخل٤مرضمل، ٛمٝمقراجل دم٤مه وآشمّم٤مًمٞم٦م

ذِم  جزٕماًم نأو واإلداري٦م، آشمّم٤مًمٞم٦م إؾم٤مًمٞم٥مذِم  اعمستٛمرة اًمتٖمػمات يقايم٥م مل ٤مُم٦مٕماًم

 د.ياًمتجدقَمغَم  ٦م٤مُمٕماًم اىم٤متٕماًم ىمدرة قمدمذِم  ٤مؾمببً  يم٤من اعم٤مًمٞم٦م اعمخّمّم٤مت
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 ىــن عال تعزيــز ِفــي   اوــةعال القــات عال فاعميــة  وــَ حتــد الَِّتــي   املعوقــات وــا : الــح ُشــَؤاه الّجال

 بموواسي؟الّد

شمؿ طمس٤مب اًمتٙمرارات واًمٜمس٥م اعمئقي٦م، واعمتقؾمٓم٤مت احلس٤مسمٞم٦م، وآٟمحراوم٤مت 

اعمٕمٞم٤مري٦م، واًمرشم٥م ٓؾمتج٤مسم٤مت أومراد قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م عمحقر اعمٕمقىم٤مت اًمتل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م 

اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم شمٕمزيز اًمٕمٛمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد، وذًمؽ ًمٚمتٕمرف قمغم شمٚمؽ اعمٕمقىم٤مت، 

 دول اًمت٤مزم:اجلت٤مئ٩م يمام يقوحٝم٤م وضم٤مءت اًمٜمّ 

 (34) رىمؿ ضمدول

تِل  ٤معمٕمقىم٤متسم اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًمقَمغَم  راؾم٦ماًمدّ  قمٞمٜم٦م أومراد اؾمتج٤مسم٤مت  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 س٤ميباحل اعمتقؾمط شمس٤موي طم٤مًم٦مذِم  ُمٕمٞم٤مري اٟمحراف وأىمؾ، طمس٤ميب ُمتقؾمط أقمغم طمس٥م٤م شمٜم٤مزًمٞمً  ُمرشمب٦م سمٚمقُم٤مد،اًمدّ 
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 ُمٕم٤ميػم وضمقد قمدم

 ٤مُمٚملمٕماًم ٓظمتٞم٤مر واوح٦م

 إدارةذِم  إيمٗم٤مء

 ٤مُم٦م.ٕماًم اىم٤متٕماًم

 1.96 90 301 71 30 1 ك
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 ٤مُمٚملمٕماًم ًمدى شمتقاومر ٓ
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 ًمتٓمقير اًمتدري٥م ٟمدرة

 ٤مُم٦م.ٕماًم اىم٤متٕماًم يمقادر
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 ٤مُمٚملمٕماًم ُمِم٤مريم٦م وٕمػ

 ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم إدارةذِم 

 اًم٘مرارات. اخت٤مذ قمٛمٚمٞم٦مذِم 

 4.30 306 308 01 9 1 ك
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 ووقح قمدم

 ٤مُمٚملمٕماًم اظمتّم٤مص٤مت

 ٤مُم٦مٕماًم سم٤مًمٕماىم٤مت

 اعمٝم٤مم. وشمداظمؾ

 4.09 300 307 00 8 1 ك
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 اًمٕمب٤مرة م
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 اىم٤متٕماًم ووع قمدم

 إداري ُمستقىذِم  ٤مُم٦مٕماًم

 ًم٘مدراهت٤م ُمٜم٤مؾم٥م

 وظمؼماهت٤م.

 4.01 300 307 06 9 6 ك

 

0.94 

 

366.1 

 

0.00 6 

 % 1.1 1.1 10.3 18.0 16.0 

7 

 

 اعم٤مًمٞم٦م اعمقارد شمقاومر قمدم

 اىم٤متٕماًم وُمٝم٤مم ٕٟمِمٓم٦م

 يم٤مف. سمِمٙمؾ ٤مُم٦مٕماًم

 4.01 307 91 61 6 9 ك

 

3.00 

 

307.0 

 

0.00 7 

 % 1.1 1.1 11.7 11.0 18.0 

8 

 

 إُمثؾ آؾمتخدام قمدم

 حت٘مٞمؼذِم  اإلقمام ًمقؾم٤مئؾ

 ٤مُم٦م.ٕماًم اىم٤متٕماًم أهداف

 4.07 336 87 63 6 8 ك

 

0.99 

 

368.9 

 

0.00 4 

 % 1.9 1.1 13.9 13.1 43.7 

9 

 

 اعمقفمٗملم اؾمتخدام قمدم

ذِم  ديث٦ماحل ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 وأٟمِمٓم٦م ُمٝم٤مم شمسٞمػم

 ٤مُم٦م.ٕماًم اىم٤متٕماًم

 4.04 333 97 49 31 8 ك

 

3.03 

 

360.1 

 

0.00 0 

 % 1.9 4.7 37.6 14.9 19.9 

30 

 

 ٚمٞم٤مٕماًم اإلدارة ومٝمؿ قمدم

 ٤مُم٦م.ٕماًم اىم٤متٕماًم ًمدور

 30 0.00 317.0 3.06 1.90 309 77 73 31 9 ك

% 1.1 4.1 10.0 17.7 19.1 

    0.61 4.04 ًمٚمٛمحقر ٤ممٕماًم اعمتقؾمط

تِل حتد ُمـ اجليتْمح ُمـ  دول اًمّس٤مسمؼ أن آراء قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م طمقل حمقر )اعمٕمقىم٤مت اًمَّ

ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد( ِهَل سمدرضم٦م )ُمقاومؼ( اًمٕم٤مُم٦م سمدوره٤م ذِم شمٕمزيز اًمٕماىم٤مت اًموم٤مقمٚمٞم٦م 

(. وهق ُمتقؾمط ي٘مع ذِم اًمٗمئ٦م اًمّراسمٕم٦م ُمـ ومئ٤مت ُم٘مٞم٤مس ًمٞمٙمرت 0ُمـ  4.04سمٛمتقؾمط )

تِل شمِمػم إمَِم ظمٞم٤مر ُمقاومؼ قَمغَم أداة اًمّدراؾم٦م، 4.10إمَِم  1.43اخلامد )ُمـ  ( وهل اًمٗمئ٦م اًمَّ

د ُمٕمقىم٤مت حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م قمٛمؾ وَهِذِه اًمٜمّتٞمج٦م شمقوح أن أومراد اًمّدراؾم٦م ُمقاوم٘مقن قَمغَم وضمق

ٕمقعم٦م واًمثقرة اًمب٤مطم٨م َهِذِه اًمٜمّتٞمج٦م إمَِم أن اًمٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد، ويٕمزو اًمٕم٤مُم٦م ذِم اًمٕماىم٤مت اًم

ٞم٤مة اًمٞمقُمٞم٦م واًمٕماىم٤مت اًمّدوًمٞم٦م: احلاًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م أدت إمَِم هقم٦م اًمتٖمٞمػم ذِم خمتٚمػ جم٤مٓت 

ّمقل قَمغَم اعمٕمٚمقُم٤مت، وَذًمَِؽ احلقًم٦م مم٤م طمدا سم٤معمجتٛمٕم٤مت إمم اًمتقؾمع وشمقومػم اعمٕمروم٦م، وؾمٝم
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ـ اعمجتٛمٕم٤مت واهلٞمئ٤مت ُمـ إىم٤مُم٦م قماىم٤مت ـمٞمب٦م سمٕمْمٝم٤م ُمع سمٕمض: مم٤م أدى إمَِم سمروز  ُمٙمَّ

ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد اعمٕم٤مرص ذِم اعمجتٛمٕم٤مت اعمت٘م٤مرسم٦م، إٓ أٟمف اًمٕم٤مُم٦م ذِم اًمٕماىم٤مت اًمأمهٞم٦م 

تِل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م  ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد، اًمٕم٤مُم٦م ذِم شمٕمزيز اًمٕماىم٤مت اًميقضمد سمٕمض اعمٕمقىم٤مت اًمَّ

ٕم٤مُم٦م، ووٕمػ ُمِم٤مريم٦م اًمٕماىم٤مت اًموُمـ أسمرز شمِْٚمَؽ اعمٕمقىم٤مت ٟمدرة اًمتدري٥م ًمتٓمقير يمقادر 

ٕم٤مُم٦م ذِم قمٛمٚمٞم٦م اخت٤مذ اًم٘مرارات، وقمدم ووقح اظمتّم٤مص٤مت اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُمٚملم ذِم إدارة اًم

ًمقؾم٤مئؾ اإلقمام ذِم  ٕم٤مُم٦م وشمداظمؾ اعمٝم٤مم، وقمدم آؾمتخدام إُمثؾاًمٕم٤مُمٚملم سم٤مًمٕماىم٤مت اًم

ديث٦م ذِم شمسٞمػم احلٕم٤مُم٦م، وقمدم اؾمتخدام اعمقفمٗملم ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕماىم٤مت اًمحت٘مٞمؼ أهداف 

ٕم٤مُم٦م ذِم ُمستقى إداري ُمٜم٤مؾم٥م اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م، وقمدم ووع اًمٕماىم٤مت اًمُمٝم٤مم وأٟمِمٓم٦م 

 ًم٘مدراهت٤م وظمؼماهت٤م.

 اخل٤مص ًٓم٦ماًمدّ  ُمستقى ىمٞمؿ مجٞمع أن ٤مسمؼاًمّس  سم٤مجلدول ت٤مئ٩ماًمٜمّ  ظمال ُمـ يتْمح يمام

 (0,0,) ُمستقى قمٜمد داًم٦م اعمحقر قمب٤مرات ُمـ قمب٤مرة ًمٙمؾ (chi-square) يم٤مي ُمرسمع سم٤مظمتب٤مر

 اخلٛمس رضم٤متاًمدّ  طمقل راؾم٦ماًمدّ  جمتٛمع أومراد راءآ٤م ذِم شمب٤ميٜمً  هٜم٤مك أن أدق سمٛمٕمٜمك أو وم٠مىمؾ،

 ًمٚمٛم٘مٞم٤مس.

تِل  اعمٕمقىم٤مت حمقر قمب٤مرات شمرشمٞم٥م شمؿو  شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 ًماٟمحراف ىمٞمؿ ٕىمؾ٤م وووم٘مً ، س٤ميباحل ًمٚمٛمتقؾمط ىمٞمؿ ٕقمغم٤م ووم٘مً ٤م شمٜم٤مزًمٞمً  سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم

 :يكم يمام اعمتقؾمط ىمٞمؿ شمس٤موي قمٜمد اعمٕمٞم٤مري

 سم٤معمرشمب٦م "٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم يمقادر ًمتٓمقير اًمتدري٥م ٟمدرة" وهل (1) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -3

تِل  سم٤معمٕمقىم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم إومم  شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 واٟمحراف (،0 ُمـ 4.30) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم
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 ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم يمقادر ًمتٓمقير اًمتدري٥م ٟمدرةقَمغَم أن  يدلَهَذا و (،0.88) ُمٕمٞم٤مري

تِل  اعمٕمقىم٤متأسمرز وأهؿ  يٛمثؾ  .سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ودوره٤م وم٤مقمٚمٞمتٝم٤م ُمـ حتداًمَّ

ذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم إدارةذِم  ٤مُمٚملمٕماًم ُمِم٤مريم٦م وٕمػ" وهل (4) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -1

تِل  سم٤معمٕمقىم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ٤مٟمٞم٦ماًمثّ  سم٤معمرشمب٦م "اًم٘مرارات اخت٤مذ قمٛمٚمٞم٦م  ُمـ حتداًمَّ

 سمٛمتقؾمط "ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م

 وٕمػإمَِم أن  يِمػمَهَذا و (،0.89) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.30) طمس٤ميب

 طمدأِهَل  اًم٘مرارات اخت٤مذ قمٛمٚمٞم٦مذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم إدارةذِم  ٤مُمٚملمٕماًم ُمِم٤مريم٦م

تِل  اعمٕمقىم٤مت  .سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًمذِم  وم٤مقمٚمٞمتٝم٤م ُمـ حتداًمَّ

 ٤مُم٦مٕماًم سم٤مًمٕماىم٤مت ٤مُمٚملمٕماًم اظمتّم٤مص٤مت ووقح قمدم" وهل (0) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -1

تِل  سم٤معمٕمقىم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ٤مًمث٦ماًمثّ  سم٤معمرشمب٦م "اعمٝم٤مم وشمداظمؾ  وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 سمٛمتقؾمط "ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  سمدوره٤م ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم

 راؾم٦مأن أومراد اًمدّ  يٕمٜمكَهَذا و (،0.88) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.09) طمس٤ميب

 اعمٝم٤مم وشمداظمؾ ٤مُم٦مٕماًم سم٤مًمٕماىم٤مت ٤مُمٚملمٕماًم اظمتّم٤مص٤مت ووقح قمدمقَمغَم أن  نقُمقاوم٘م

تِل  اعمٕمقىم٤مت طمدأ شمٕمد  .سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًمذِم  وم٤مقمٚمٞمتٝم٤م ُمـ حتداًمَّ

 حت٘مٞمؼذِم  اإلقمام ًمقؾم٤مئؾ إُمثؾ آؾمتخدام قمدم" وهل (8) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -4

تِل  سم٤معمٕمقىم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم اسمٕم٦ماًمرّ  سم٤معمرشمب٦م "٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم أهداف  حتداًمَّ

 سمٛمتقؾمط "ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ

أومراد  ُمقاوم٘م٦م يٕمٜمكَهَذا و (،0.99) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.07) طمس٤ميب
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 اىم٤متٕماًم أهداف حت٘مٞمؼذِم  اإلقمام ًمقؾم٤مئؾ إُمثؾ آؾمتخدام قمدمقَمغَم أن  راؾم٦ماًمدّ 

تِل  اعمٕمقىم٤مت طمدأِهَل  ٤مُم٦مٕماًم  .سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًمذِم  وم٤مقمٚمٞمتٝم٤م ُمـ حتداًمَّ

 شمسٞمػمذِم  ديث٦ماحل ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمقفمٗملم اؾمتخدام قمدم" وهل (9) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -0

تِل  سم٤معمٕمقىم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم اخل٤مُمس٦م سم٤معمرشمب٦م "٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وأٟمِمٓم٦م ُمٝم٤مم اًمَّ

 "ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتد

 (.3.03) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.04) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط

 إداري ُمستقىذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ووع قمدم" وهل (6) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -6

تِل  سم٤معمٕمقىم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ٤مدؾم٦ماًمّس  سم٤معمرشمب٦م "وظمؼماهت٤م ًم٘مدراهت٤م ُمٜم٤مؾم٥م  حتداًمَّ

 سمٛمتقؾمط "ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ

 (.0.94) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.01) طمس٤ميب

 اىم٤متٕماًم وُمٝم٤مم ٕٟمِمٓم٦م اعم٤مًمٞم٦م اعمقارد شمقاومر قمدم" وهل (7) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -7

تِل  سم٤معمٕمقىم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ٤مسمٕم٦ماًمّس  سم٤معمرشمب٦م "يم٤مٍف  سمِمٙمؾ ٤مُم٦مٕماًم  ُمـ حتداًمَّ

 "ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  سمدوره٤م ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م

 (.3.00) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.01) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط

 ظمٚمٗمٞم٦م ٤مُم٦مٕماًم سم٤مًمٕماىم٤مت ٤مُمٚملمٕماًم ًمدى شمتقاومر ٓ" وهل (1) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -8

 سم٤معمٕمقىم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ٤مُمٜم٦ماًمثّ  سم٤معمرشمب٦م "سمٚمقُم٤مداًمدّ  ًمٚمٕمٛمؾ ُمٜم٤مؾمب٦م قمٚمٛمٞم٦م

تِل   "ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 (.0.91) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.01) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط
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 إيمٗم٤مء ٤مُمٚملمٕماًم ٓظمتٞم٤مر واوح٦م ُمٕم٤ميػم وضمقد قمدم" وهل (3) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -9

تِل  سم٤معمٕمقىم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم اًمت٤مؾمٕم٦م سم٤معمرشمب٦م "٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم إدارةذِم   حتداًمَّ

 سمٛمتقؾمط "ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ

 (.0.93) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 1.96) طمس٤ميب

 "٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ًمدور ٚمٞم٤مٕماًم اإلدارة ومٝمؿ قمدم" وهل (30) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت -30

تِل  سم٤معمٕمقىم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ٤مذةٕماًم سم٤معمرشمب٦م  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 (،0 ُمـ 1.90) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم 

 (.3.06) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف

تِل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م  ٕمٛمؾ اًمٕم٤مُم٦م ذِم شمٕمزيز اًمٕماىم٤مت اًميتْمح ذِم حمقر )اعمٕمقىم٤مت اًمَّ

تِل حتد  اًمّدسمٚمقُم٤مد( أن هٜم٤مك شمقاومً٘م٤م ذِم درضم٦م إضم٤مسم٦م أومراد اًمّدراؾم٦م قَمغَم حمقر اعمٕمقىم٤مت اًمَّ

ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد ومٜمجد أن ُمتقؾمٓم٤مت اًمٕم٤مُم٦م سمدوره٤م ذِم شمٕمزيز اًمٕماىم٤مت اًمُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م 

اؾم٦م قَمغَم )مجٞمع ( طمٞم٨م ضم٤مءت إضم٤مسم٦م أومراد اًمّدر4.30إمَِم  1.90إضم٤مسم٤مهتؿ شمراوطم٧م ُم٤م سملم )

( 4.30إمَِم  1.90سمٛمتقؾمٓم٤مت طمس٤مسمٞم٦م شمراوطم٧م سملم ) "ُمقاومؼ"وم٘مرات اعمحقر( سمدرضم٦م 

 وهك ُمتقؾمٓم٤مت شم٘مع سم٤مًمٗمئ٦م اًمّراسمٕم٦م ُمـ ومئ٤مت اعم٘مٞم٤مس اخلامد وشمِمػم إمَِم درضم٦م ُمقاومؼ.

 & Jae) وزُمائف ضمل دراؾم٦م ٟمت٤مئ٩مسمِِف  ضم٤مءت ُم٤م ُمع راؾم٦مَهِذِه اًمدّ  ٟمت٤مئ٩م اشمٗم٘م٧م وىمد

Others, 2006)، تِل  (،1009) ضمٚمؼمت ضم٤ميمسقن ودراؾم٦م  ُمـ اقمددً إمَِم أن  شمقصٚم٧ماًمَّ

ذِم  شمتٛمثؾ اًمٗمردي٦م اعمتٖمػمات أسمرز وأن ٤مُم٦م،ٕماًم اىم٤متٕماًم أٟمِمٓم٦مذِم  شم١مصمر ٤مرئ٦ماًمٓمّ  اعمتٖمػمات

 ًمسٛم٦م اعمامرؾملم اؾمتٕمداد ُمدى وُمٜمٝم٤م وظمّم٤مئّمف، اًمٗمرد سم٘مدرات اعمتٕمٚم٘م٦م قاُمؾٕماًم
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 اعمٕمٚمقُم٤مت، واؾمتخدام ،"اعمٕم٘مدة تٙمااعمِم ُمع اًمتٕم٤مُمؾقَمغَم  اًم٘مدرة"و "اإليث٤مر"

 اعمٝم٤مم شمٖمٞمػم حتدي٤مت شمقاضمف ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًمإمَِم أن  سم٤مإلو٤موم٦م، خّمٞم٦ماًمِّم  وإظماق

 اًمتٓمقر وقء وذم وأؾم٤مًمٞمبٝم٤م، اإلدارة ٟمٔمري٤متذِم  اعمستٛمر اًمتٓمقر سمسب٥م واًمقفم٤مئػ

 ًمٚمٛم١مؾمس٦م. اإلداري٦م واعمب٤مدئ إؾمسذِم  اشمٖمٞمػمً  يٗمرض سمام واعمٕمٚمقُم٤ميت اًمتٙمٜمقًمقضمل
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 لعىـن يف ا اوةعال القاتعال فاعمية وَ حتدالَِّتي  املعوقاتَعَمى  التغمب وسائن وا: ابعُشَؤاه الّرال

 بموواسي؟الّد

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾقَمغَم  ًمٚمتٕمرف ذم  ٤مُمـ٦مٕماًم اىمـ٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 ســ٤مسمٞم٦ماحل واعمتقؾمــٓم٤مت اعمئقيــ٦م واًمٜمســ٥م اًمتٙمــرارات طمســ٤مب شمــؿ سمٚمقُم٤مد،اًمــدّ  ًمٕمٛمـؾا

 اًمتٖمٚمـ٥م وؾمـ٤مئؾ عمحـقر راؾمـ٦ماًمدّ  قمٞمٜم٦م أومراد ٓؾمتج٤مسم٤مت واًمرشم٥م اعمٕمٞم٤مري٦م وآٟمحراوم٤مت

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم   وضمـ٤مءت سمٚمقُم٤مد،اًمـدّ  ًمٕمٛمـؾذم ا ٤مُمـ٦مٕماًم اىمـ٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞمـ٦م ُمــ حتداًمَّ

 اًمت٤مزم: دولاجل يقوحٝم٤م يمام ت٤مئ٩ماًمٜمّ 

 (30) رىمؿ ضمدول

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م قؾم٤مئؾسم اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًمقَمغَم  راؾم٦ماًمدّ  قمٞمٜم٦م أومراد اؾمتج٤مسم٤مت  اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 شمس٤موي طم٤مًم٦مذِم  ُمٕمٞم٤مري اٟمحراف وأىمؾ، طمس٤ميب ُمتقؾمط أقمغم طمس٥م٤م شمٜم٤مزًمٞمً  ُمرشمب٦م سمٚمقُم٤مد،اًمدّ  ًمٕمٛمؾذم ا ٤مُم٦مٕماًم
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 العبارة م
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عهلهى  االعتماد قاعدة توسيع
 أهداف حتقيقِفي  وسائل أي
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 القاتعال موظفي تدريب
 استخدامعهلهى  امةعال

 تسيريِفي  ديثةاحل التكنولوجيا
 واألنشطة. ادلهام
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 ادلتكاملة ياناتبال قواعد توفري
 أهداف خلدمة وادلتطورة

 امة.عال القاتعال

 00., ,00 0. ,0 , , ك
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 لدور لياعال اإلدارة فهم
 قيقي.احل امةعال القاتعال

 00 ,,., ,.0,0 ,0.0 ...0 005 .5 ,0 ,0 00 ك
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    ,0., 00., للمحور امعال ادلتوسط

دول اًمّس٤مسمؼ أن آراء قمٞمٜم٦م اًمّدراؾم٦م طمقل حمقر )وؾم٤مئؾ اًمتٖمٚم٥م قَمغَم اجليتْمح ُمـ 

تِل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م  ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد( ِهَل سمدرضم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذِم شمٕمزيز اًمٕماىم٤مت اًماعمٕمقىم٤مت اًمَّ

(. وهق ُمتقؾمط ي٘مع ذِم اًمٗمئ٦م اخل٤مُمس٦م ُمـ ومئ٤مت 0ُمـ  4.13)ُمقاومؼ سمِمدة( وسمٛمتقؾمط )

تِل شمِمػم إمَِم ظمٞم٤مر ُمقاومؼ 0.00إمَِم  4.13ُم٘مٞم٤مس ًمٞمٙمرت اخلامد )ُمـ  ( وهل اًمٗمئ٦م اًمَّ

سمِمدة قَمغَم  سمِمدة قَمغَم أداة اًمّدراؾم٦م، وَهِذِه اًمٜمّتٞمج٦م شمقوح أن أومراد اًمّدراؾم٦م ُمقاوم٘مقن

ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد اًمٕم٤مُم٦م ذِم اًمٕماىم٤مت اًموؾم٤مئؾ اًمتٖمٚم٥م قَمغَم ُمٕمقىم٤مت حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م قمٛمؾ 

ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد: اًمٕم٤مُم٦م هَل٤َم دور طمٞمقي ذِم اًمٕماىم٤مت اًمب٤مطم٨م َهِذِه اًمٜمّتٞمج٦م إمَِم أن اًمويٕمزو 

ٕهن٤م شمرشمٙمز قَمغَم ريم٤مئز اضمتامقمٞم٦م، وًمذا جي٥م أن شمْمع يمؾ ُم١مؾمس٦م وهٞمئ٦م أهداومٝم٤م سمحٞم٨م 

ٕم٤مُم٦م اًمٕماىم٤مت اًمامهػم، وشم٘مقم اجلٕم٤مُم٦م واطمؽمام رأي اًمشمتقاومؼ ُمع فمروف اعمجتٛمع وأهداومف 
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إٟمف سمتدري٥م مج٤مهػم اعم١مؾمس٤مت اًمّداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م قَمغَم حتٛمؾ اعمس١موًمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م طمٞم٨م 

قمـ ـمريؼ شمبّمػمهؿ سم٢مُمٙم٤مٟم٤مت اعم١مؾمس٤مت وجمٝمقده٤م شمستٓمٞمع أن شمس٤مقمدهؿ قَمغَم حتٛمؾ 

تِل اجلٕم٤مُم٦م ًمٚمٛم١مؾمس٦م وشمبّمػم اًمُمس١موًمٞم٦م اًمّسٞم٤مؾم٦م  ٛمٝمقر اعمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سم٤مخلدُم٤مت اًمَّ

شم٘مدُمٝم٤م وشمنمح هَلُؿ يَمْٞمِٗمٞم٦َّم شمٜمٗمٞمذ اًم٘مقاٟملم، وًمذا ومٛمـ اًمّضوري أن حت٤مول اعم١مؾمس٦م 

٦م ذِم أوىم٤مت إزُم٤مت واًمٙمقارث ًمٙمل ٕمٛمؾ قمَ اًماًمّدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م  غَم شمٙمقيـ رأي قم٤مم، وظم٤مصَّ

يٜمٝمض جمٛمقع اعمقاـمٜملم سمقاضمبٝمؿ إزاء جمتٛمٕمٝمؿ. وأومراد اًمّدراؾم٦م يقاوم٘مقن سمِمدة قَمغَم أن 

ٕمٛمؾ اًمٕم٤مُم٦م ذِم اًمٕماىم٤مت اًمأهؿ وؾم٤مئؾ اًمتٖمٚم٥م قَمغَم ُمٕمقىم٤مت حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م قمٛمؾ 

ٕم٤مُم٦م قَمغَم اؾمتخدام اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًماىم٤مت ٕماًماًمّدسمٚمقُم٤مد شمتٚمخص ومٞمام يكم: شمدري٥م ُمقفمٗمل 

ديث٦م ذِم شمسٞمػم اعمٝم٤مم وإٟمِمٓم٦م، وشمقؾمٞمع ىم٤مقمدة آقمتامد قَمغَم أي وؾم٤مئؾ ذِم حت٘مٞمؼ احل

ٕم٤مُم٦م سمدىم٦م ُمٜمًٕم٤م اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُمٚملم ذِم اًمٕم٤مُم٦م، وشمقوٞمح اظمتّم٤مص٤مت اًمٕماىم٤مت اًمأهداف 

ٕم٤مُم٦م اًمٕماىم٤مت اًمٕٟمِمٓم٦م وُمٝم٤مم ًمتداظمؾ اعمٝم٤مم، وزي٤مدة آقمتامد واعمقارد اعم٤مًمٞم٦م اًمازُم٦م 

ٕم٤مُم٦م، اًمٕماىم٤مت اًمبٞم٤مٟم٤مت اعمتٙم٤مُمٚم٦م واعمتٓمقرة خلدُم٦م أهداف اًمسمٙمؾ أٟمقاقمٝم٤م، وشمقومػم ىمقاقمد 

ٕم٤مُم٦م ُمستقى إدارًي٤م ُمت٘مدًُم٤م يٜم٤مؾم٥م ىمدرات ُمقفمٗمٞمٝم٤م وظمؼماهتؿ، وشمقومػم اًمٕماىم٤مت اًموُمٜمح 

 ٤مرضمٞم٦م.ٕمٛمؾ اعمٝمٜمل خلدُم٦م اًمّدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م اخلاًمطم٘م٤مئ٥م شمدريبٞم٦م ُمتٓمقرة عمامرؾم٦م 

 واخل٤مص ًٓم٦ماًمدّ  ُمستقى ىمٞمؿ مجٞمع أن ٤مسمؼاًمّس  سم٤مجلدول ت٤مئ٩ماًمٜمّ  ظمال ُمـ يتْمح يمام

 ُمستقى قمٜمد داًم٦م اعمحقر قمب٤مرات ُمـ قمب٤مرة ًمٙمؾ (chi-square) يم٤مي ُمرسمع سم٤مظمتب٤مر

 رضم٤متاًمدّ  طمقل راؾم٦ماًمدّ  جمتٛمع أومراد آراء٤م ذِم شمب٤ميٜمً  هٜم٤مك أن أدق سمٛمٕمٜمك أو وم٠مىمؾ، (0.00)

 ًمٚمٛم٘مٞم٤مس. اخلٛمس
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تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾ حمقر قمب٤مرات شمرشمٞم٥م شمؿو  وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

، س٤ميباحل ًمٚمٛمتقؾمط ىمٞمؿ ٕقمغم٤م ووم٘مً ٤م شمٜم٤مزًمٞمً  سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم

 :يكم يمام اعمتقؾمط ىمٞمؿ شمس٤موي قمٜمد اعمٕمٞم٤مري ًماٟمحراف ىمٞمؿ ٕىمؾ٤م وووم٘مً 

 اؾمتخدامقَمغَم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمقفمٗمل شمدري٥م" وهل (9) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت .3

 اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم إومم سم٤معمرشمب٦م "وإٟمِمٓم٦م اعمٝم٤مم شمسٞمػمذِم  ديث٦ماحل اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م سمقؾم٤مئؾ  شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 (،0 ُمـ 4.40) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "سمِمدة ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم

 ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمقفمٗمل شمدري٥مقَمغَم أن  يدلَهَذا و (،0.78) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف

 ومْمؾأوأهؿ  ُمـ وإٟمِمٓم٦م اعمٝم٤مم شمسٞمػمذِم  ديث٦ماحل اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اؾمتخدامقَمغَم 

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ودوره٤م وم٤مقمٚمٞمتٝم٤م ُمـ حتداًمَّ

 .سمٚمقُم٤مداًمدّ 

 حت٘مٞمؼذِم  وؾم٤مئؾ أيقَمغَم  آقمتامد ىم٤مقمدة شمقؾمٞمع" وهل (8) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت .1

قَمغَم  اًمتٖمٚم٥م سمقؾم٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ٤مٟمٞم٦ماًمثّ  سم٤معمرشمب٦م "٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم أهداف

تِل  اعمٕمقىم٤مت  سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 (،0.84) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.10) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "سمِمدة ُمقاومؼ"

 أهداف حت٘مٞمؼذِم  وؾم٤مئؾ أيقَمغَم  آقمتامد ىم٤مقمدة شمقؾمٞمعإمَِم أن  يِمػمَهَذا و

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾأهؿ  ُمـ واطمدةِهَل  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم  ُمـ حتداًمَّ

 .سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًمذِم  وم٤مقمٚمٞمتٝم٤م
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 ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًمذِم  ٤مُمٚملمٕماًم اظمتّم٤مص٤مت شمقوٞمح" وهل (0) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت .1

قَمغَم  اًمتٖمٚم٥م سمقؾم٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ٤مًمث٦ماًمثّ  سم٤معمرشمب٦م "اعمٝم٤مم ًمتداظمؾ٤م ُمٜمٕمً  سمدىم٦م

تِل  اعمٕمقىم٤مت  سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 (،0.86) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.18) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "سمِمدة ُمقاومؼ"

 ٤مُمٚملمٕماًم اظمتّم٤مص٤مت شمقوٞمحقَمغَم أن  سمِمدة نقُمقاوم٘م راؾم٦مأن أومراد اًمدّ  يٕمٜمكَهَذا و

قَمغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾ ىطمدإ شمٕمد اعمٝم٤مم ًمتداظمؾ٤م ُمٜمٕمً  سمدىم٦م ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًمذِم 

تِل  اعمٕمقىم٤مت  .سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًمذِم  وم٤مقمٚمٞمتٝم٤م ُمـ حتداًمَّ

 ٕٟمِمٓم٦م اًمازُم٦م اعم٤مًمٞم٦م واعمقارد آقمتامد زي٤مدة" وهل (7) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت .4

 سمقؾم٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم اسمٕم٦ماًمرّ  سم٤معمرشمب٦م "أٟمقاقمٝم٤م سمٙمؾ ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وُمٝم٤مم

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 واٟمحراف (،0 ُمـ 4.16) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "سمِمدة ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ 

 آقمتامد زي٤مدةقَمغَم أن  سمِمدة راؾم٦مأومراد اًمدّ  ُمقاوم٘م٦م يٕمٜمكَهَذا و (،0.88) ُمٕمٞم٤مري

 ىطمدإِهَل  أٟمقاقمٝم٤م سمٙمؾ ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وُمٝم٤مم ٕٟمِمٓم٦م اًمازُم٦م اعم٤مًمٞم٦م واعمقارد

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾ  .سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًمذِم  وم٤مقمٚمٞمتٝم٤م ُمـ حتداًمَّ

 خلدُم٦م واعمتٓمقرة اعمتٙم٤مُمٚم٦م ٞم٤مٟم٤متباًم ىمقاقمد شمقومػم" وهل (30) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت .0

 اًمتٖمٚم٥م سمقؾم٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم اخل٤مُمس٦م سم٤معمرشمب٦م "٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم أهداف

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم   سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.10) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "سمِمدة ُمقاومؼ" سمدرضم٦م

(0.90.) 
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 يٜم٤مؾم٥م٤م ُمت٘مدُمً ٤م إداريً  ُمستقى ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٜمح" وهل (6) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت .6

 سمقؾم٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ٤مدؾم٦ماًمّس  سم٤معمرشمب٦م "وظمؼماهتؿ ُمقفمٗمٞمٝم٤م ىمدرات

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 واٟمحراف (،0 ُمـ 4.10) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "سمِمدة ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ 

 (.0.81) ُمٕمٞم٤مري

 اعمٝمٜمل ٛمؾٕماًم عمامرؾم٦م ُمتٓمقرة شمدريبٞم٦م طم٘م٤مئ٥م شمقومػم" وهل (1) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت .7

 سمقؾم٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ٤مسمٕم٦ماًمّس  سم٤معمرشمب٦م "اخل٤مرضمٞم٦م سمٚمقُم٤مؾمٞم٦ماًمدّ  خلدُم٦م

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.38) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ 

(0.90.) 

 ٤مُمٚملمٕماًم ٓظمتٞم٤مر ُم٘مٜمٜم٦م وُمٕم٤ميػم أؾمس ووع" وهل (1) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت .8

 سمقؾم٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ٤مُمٜم٦ماًمثّ  سم٤معمرشمب٦م "٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم إدارةذِم  اعمٛمٞمزيـ

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  سمدوره٤م ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ4.37) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ 

(0.91.) 

 ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم إدارةذِم  ٤مُمٚملمٕماًم ُمِم٤مريم٦م شمٗمٕمٞمؾ" وهل (4) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت .9

 اًمتٖمٚم٥م سمقؾم٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم اًمت٤مؾمٕم٦م سم٤معمرشمب٦م "اًم٘مرارات اخت٤مذ قمٛمٚمٞم٦مذِم 

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم   سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 (.0.87) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 4.36) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "ُمقاومؼ" سمدرضم٦م
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 أؾمسقَمغَم  ٤مُم٦مٕماًم سم٤مًمٕماىم٤مت ٤مُمٚملمٕماًم اظمتٞم٤مر" وهل (3) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت .30

 اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ٤مذةٕماًم سم٤معمرشمب٦م "سمٚمقُم٤مداًمدّ  ًمٚمٕمٛمؾ ُمٜم٤مؾمب٦م ُمتٓمقرة قمٚمٛمٞم٦م

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م سمقؾم٤مئؾ  شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 واٟمحراف (،0 ُمـ 4.33) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "ُمقاومؼ" سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم

 (.0.91) ُمٕمٞم٤مري

 ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ًمدور ٚمٞم٤مٕماًم اإلدارة ومٝمؿ" وهل (33) رىمؿ ب٤مرةٕماًم ضم٤مءت .33

قَمغَم  اًمتٖمٚم٥م سمقؾم٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م ب٤مراتٕماًم سملم ةقمنم ٤مدي٦ماحل سم٤معمرشمب٦م "٘مٞم٘ملاحل

تِل  اعمٕمقىم٤مت  سمدرضم٦م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 (.3.30) ُمٕمٞم٤مري واٟمحراف (،0 ُمـ 1.99) طمس٤ميب سمٛمتقؾمط "ُمقاومؼ"

تِل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م  ٕماىم٤مت اًمٟمستخٚمص ُمـ حمقر )وؾم٤مئؾ اًمتٖمٚم٥م قَمغَم اعمٕمقىم٤مت اًمَّ

ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد( أن هٜم٤مك شمقاومً٘م٤م ذِم درضم٦م إضم٤مسم٦م أومراد اًمّدراؾم٦م قَمغَم اًمٕم٤مُم٦م ذِم شمٕمزيز اًم

تِل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م  ٕمٛمؾ اًميز ٕم٤مُم٦م ذِم شمٕمزاًمٕماىم٤مت اًمحمقر وؾم٤مئؾ اًمتٖمٚم٥م قَمغَم اعمٕمقىم٤مت اًمَّ

( طمٞم٨م 4.30إمَِم  1.90اًمّدسمٚمقُم٤مد ومٜمجد أن ُمتقؾمٓم٤مت إضم٤مسم٤مهتؿ شمراوطم٧م ُم٤م سملم )

 "ُمقاومؼ سمِمدة "( وم٘مرات ُمـ اعمحقر سمدرضم٦م 6ضم٤مءت إضم٤مسم٦م أومراد اًمّدراؾم٦م قَمغَم )

( وهك ُمتقؾمٓم٤مت شم٘مع سم٤مًمٗمئ٦م اخل٤مُمس٦م 4.40إمَِم  4.10سمٛمتقؾمٓم٤مت طمس٤مسمٞم٦م شمراوطم٧م سملم )

ِمػم إمَِم درضم٦م ُمقاومؼ سمِمدة، ذِم طملم ضم٤مءت إضم٤مسم٦م أومراد ُمـ ومئ٤مت اعم٘مٞم٤مس اخلامد وشم

سمٛمتقؾمٓم٤مت طمس٤مسمٞم٦م شمراوطم٧م سملم  "ُمقاومؼ"( وم٘مرات ُمـ اعمحقر سمدرضم٦م 0اًمّدراؾم٦م قَمغَم )

( وهك ُمتقؾمٓم٤مت شم٘مع سم٤مًمٗمئ٦م اًمّراسمٕم٦م ُمـ ومئ٤مت اعم٘مٞم٤مس اخلامد، وشمِمػم 4.38إمَِم  1.99)

 إمَِم درضم٦م ُمقاومؼ.
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 ضمٚمؼمت ضم٤ميمسقن دراؾم٦مسمِِف  ضم٤مءت ُم٤م ُمع ؾم٦مراَهِذِه اًمدّ  ٟمت٤مئ٩م اشمٗم٘م٧م وىمد

 ٚمٞم٤مٕماًم داراتاإل شمٕم٤مون رضورةإمَِم  شمقصٚم٧م اًمتل (Mary, 2001) ُم٤مري ودراؾم٦م، (1009)

 لاًمت يٕم٦ماًمّن  اًمتٓمقرات وقءذِم  سم٠مول ًٓ أو اعمتجددة اًمتحدي٤مت عمقاضمٝم٦م اعم١مؾمس٤متذِم 

 رؾم٤مئؾ ُمع شمٗم٤مقمًا  إيمثر اعمقفمٗملم ًمدى يرشمٗمع اًمقفمٞمٗمل و٤ماًمرّ  نأو اعمٝمٜم٦م،َهِذِه  شمقاضمف

تِل  إٟمِمٓم٦م أهداف شمٗمٝمؿ ُمـ ي٠ميت و٤ماًمرّ  ُمبٕم٨م وأن ٤مُم٦م،ٕماًم اىم٤متٕماًم ٤م  شم٘مقماًمَّ ِِبَ

 .ِِب٤َم اًمس٤مسمؼ واًمتبٚمٞمغ ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم
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 حـوه  راسـة الّد عيٍة أفراد استجابات بني إحصائية داللة ذات فروم ٍِاكَِن  اخلاوص:ُشَؤاه ال

 والوظيفية؟ خصيةالّش لمىتغريات ُتعزى اليت راسةالّد حماور

 :اًمتٕمٚمٞمٛمل اعمستقى سم٤مظمتاف اًمٗمروق :أوًٓ 

 اًمتٕمٚمٞمٛمل: اعمستقى عمتٖمػم سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمبٞم٤مٟم٤مت اًمتقزيع اقمتداًمٞم٦م ذط ُمـ اًمتح٘مؼ

 ٤مـمبٞمٕمٞمً ٤م شمقزيٕمً  شمتقزع راؾم٦ماًمدّ  جمتٛمع سمٞم٤مٟم٤مت ٗمري:اًمّّم  اًمٗمرض. 

 ـمبٞمٕمل. همػم٤م شمقزيٕمً  شمتقزع راؾم٦ماًمدّ  جمتٛمع سمٞم٤مٟم٤مت ديؾ:باًم اًمٗمرض 

 يمقعمقضمقروف ظمتب٤مرا" ٤مطم٨مباًم اؾمتخدم ًمٚمبٞم٤مٟم٤مت اًمتقزيع اقمتداًمٞم٦م ُمدى ًمتقوٞمح

 دولاجل يقوحٝم٤م يمام ت٤مئ٩ماًمٜمّ وضم٤مءت :(Kolmogorov-Smirnov test) "ؾمٛمػمٟمقف -

 اًمت٤مزم:

 (36) ضمدول

 اًمتٕمٚمٞمٛمل اعمستقى عمتٖمػم سم٤مًمٜمسب٦م( ؾمٛمػمٟمقف – )يمقعمقهمقروف آقمتامدي٦م اظمتب٤مر

 اًمتٕمٚمٞمٛمل اعمستقى اعمح٤مور
 ؾمٛمػمٟمقف – يمقعمقهمقروف

 ًٓم٦ماًمدّ  ُمستقى ري٦ماحل درضم٦م اإلطمّم٤مئٞم٦م

 وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝم٤مم

 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم

 *100. 14 0.336 صم٤مٟمقي

 0.000 373 0.330 ضم٤مُمٕمل

 0.391 11 0.317 قم٤ملٍ  دسمٚمقم

 0.010 10 0.304 ُم٤مضمستػم

 *100. 0 0.114 ديمتقراه

تِل  إؾم٤مًمٞم٥م  شمستخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـاًمَّ

 ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم

 سمٚمقُم٤مداًمدّ 

 0.011 14 0.361 صم٤مٟمقي

 0.000 373 0.330 ضم٤مُمٕمل

 *100. 11 0.339 قم٤ملٍ  دسمٚمقم

 *100. 10 0.337 ُم٤مضمستػم

 *100. 0 0.113 ديمتقراه
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 اًمتٕمٚمٞمٛمل اعمستقى اعمح٤مور
 ؾمٛمػمٟمقف – يمقعمقهمقروف

 ًٓم٦ماًمدّ  ُمستقى ري٦ماحل درضم٦م اإلطمّم٤مئٞم٦م

تِل  اعمٕمقىم٤مت  اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم

 0.011 14 0.361 صم٤مٟمقي

 0.000 373 0.349 ضم٤مُمٕمل

 0.390 11 0.317 قم٤ملٍ  دسمٚمقم

 0.010 10 0.306 ُم٤مضمستػم

 *100. 0 0.380 ديمتقراه

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾ  حتداًمَّ

 ًمٕمٛمؾذم ا ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ

 سمٚمقُم٤مداًمدّ 

 0.003 14 0.107 صم٤مٟمقي

 0.000 373 0.311 ضم٤مُمٕمل

 *100. 11 0.087 قم٤ملٍ  دسمٚمقم

 0.090 10 0.317 ُم٤مضمستػم

 *100. 0 0.379 ديمتقراه

ُمـ ظمال اًمٜمّت٤مئ٩م سم٤مجلدول أقماه يتْمح أٟمف سم٤مًمٜمسب٦م عمتٖمػم اعمستقى اًمتٕمٚمٞمٛمل ذم 

وم٠مىمؾ،  (0.00)و (0.03)أهمٚم٥م ومئ٤مت اعمتٖمػمات، وم٢مٟمف شمقضمد دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمستقى 

وقمغم ذًمؽ وم٢من اًمٗمرض اًمّمٗمري اًمذي يٜمص قمغم أن سمٞم٤مٟم٤مت جمتٛمع اًمدراؾم٦م شمتقزع شمقزيٕم٤ًم 

ـمبٞمٕمٞم٤ًم سم٤مًمٜمسب٦م عمتٖمػم اعمستقى اًمتٕمٚمٞمٛمل همػم ُم٘مبقل، وٟم٘مبؾ سمدًٓ قمٜمف اًمٗمرض اًمبديؾ اًمذي 

يٜمص قمغم أن سمٞم٤مٟم٤مت جمتٛمع  اًمدراؾم٦م ٓ شمتقزع شمقزيٕم٤ًم ـمبٞمٕمٞم٤ًم  سم٤مًمٜمسب٦م عمتٖمػم اعمستقى 

ٞمٛمل، وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٢من آظمتب٤مرات اًماُمٕمٚمٛمٞم٦م هل آظمتب٤مرات اعمٜم٤مؾمب٦م إلضمراء اًمتٕمٚم

 اًمٗمروىم٤مت اإلطمّم٤مئٞم٦م وومؼ ذوط اًمتقزيع اًمٓمبٞمٕمل.

 ًمٚمٛمجٛمققم٤مت: ًمٚمتب٤ميـ اًمتج٤مٟمس ذط ُمـ اًمتح٘مؼ

 اًمتب٤ميـ. طمٞم٨م ُمـ ُمتج٤مٟمس٦م راؾم٦ماًمدّ  جمٛمققم٤مت ٗمري:اًمّّم  اًمٗمرض 

 اًمتب٤ميـ. طمٞم٨م ُمـ ُمتج٤مٟمس٦م همػم راؾم٦ماًمدّ  جمٛمققم٤مت ديؾ:باًم اًمٗمرض 
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ذم اًمٗمروض اًمتل شمتٕمٚمؼ  Levene Statistic ًمٚمتح٘مؼ "ًمٞمٗملم"اؾمتخدم اًمب٤مطم٨م اظمتب٤مر 

سمنمط دم٤مٟمس اًمتب٤ميـ عمجٛمققم٤مت اًمّدراؾم٦م يمنمط ٓؾمتخدام آظمتب٤مرات اعمٕمٛمٚمٞم٦م ذِم 

حتديد اًمٗمروىم٤مت اإلطمّم٤مئٞم٦م ًمتقوٞمح ُمدى دم٤مٟمس اعمجٛمققم٤مت ُمـ طمٞم٨م اًمتب٤ميـ 

 دول اًمت٤مزم:اجلاًمّداظمكم سم٤مًمٜمسب٦م عمتٖمػم اعمستقى اًمتٕمٚمٞمٛمل وضم٤مءت اًمٜمّت٤مئ٩م يمام يقوحٝم٤م 

 (37) ضمدول

 اًمتٕمٚمٞمٛمل اعمستقى عمتٖمػم سم٤مًمٜمسب٦م راؾم٦ماًمدّ  جمٛمققم٤مت دم٤مٟمس ُمدى ًمتقوٞمح ًمٞمٗملم اظمتب٤مر

 ًمٞمٗملم ىمٞمٛم٦م راؾم٦ماًمدّ  حم٤مور
 درضم٤مت

 إومم ري٦ماحل

 درضم٤مت

 ٤مٟمٞم٦ماًمثّ  ري٦ماحل
 ًٓم٦ماًمدّ  ُمستقى

 0.383 171 4 3.076 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝم٤مم

تِل  إؾم٤مًمٞم٥م  وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـاًمَّ

 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم

1.141 4 171 0.060 

تِل  اعمٕمقىم٤مت  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 سمٚمقُم٤مداًمدّ 

1.014 4 171 0.093 

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾ  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ًمٚمٕمٛمؾ

3.061 4 171 0.170 

أىمؾ أو ( 0.00) دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمستقىقمدم وضمقد  أقماه دوليتْمح ُمـ اجل

ذم مجٞمع حم٤مور اًمدراؾم٦م سم٤مًمٜمسب٦م عمتٖمػم اعمستقى اًمتٕمٚمٞمٛمل وسم٤مًمت٤مزم يدل ذًمؽ قمغم دم٤مٟمس 

، وسمام أن ذط اًمتب٤ميـ، ويتْمح أن آظمتب٤مرات اعمٜم٤مؾمب٦م هل آظمتب٤مرات اعمٕمٚمٛمٞم٦م

 .آقمتداًمٞم٦م همػم ُمتقومر وم٢من آظمتب٤مرات هل آظمتب٤مرات اًماُمٕمٚمٛمٞم٦م

سمديًا قمـ حتٚمٞمؾ  (kruskall-wallis)وىمد شمؿ اؾمتخدام اظمتب٤مر يمروؾمٙم٤مل واًمٞمس 

عمٕمروم٦م إذا ُم٤م يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م ذِم  (One Way ANOVA)اًمتب٤ميـ 
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آراء جمتٛمع اًمّدراؾم٦م طمقل حم٤مور اًمّدراؾم٦م شمٕمزى عمتٖمػم اعمستقى اًمتٕمٚمٞمٛمل: وَذًمَِؽ ٕٟمف مل 

يتح٘مؼ ذط آقمتداًمٞم٦م ًمٚمتقزيع ًمٗمئ٤مت ُمتٖمػم اعمستقى اًمتٕمٚمٞمٛمل، وَذًمَِؽ يمام يتْمح ُمـ 

 دول اًمت٤مزم:اجل

 (38) رىمؿ ضمدول

 جمتٛمع أومراد إضم٤مسم٤مت ُمتقؾمٓم٤مت سملم ًمٚمٗمروق (kruskall -Wallis) واًمٞمس يمروؾمٙم٤مل اظمتب٤مر ٟمت٤مئ٩م

 اًمتٕمٚمٞمٛمل ستقىاعم سم٤مظمتاف راؾم٦ماًمدّ 

 ُمتقؾمط اًمٕمدد اًمتٕمٚمٞمٛمل ستقىاعم اعمح٤مور

 شم٥ماًمرّ 

 ُمرسمع ىمٞمٛم٦م

 يم٤مي

 ُمستقى

 ًٓم٦ماًمدّ 

ذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝم٤مم

 ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيز

 سمٚمقُم٤مداًمدّ 

 0.883 3.381 311.96 14 صم٤مٟمقي

 318.99 373 ضم٤مُمٕمل

 348.10 11 قم٤ملٍ  دسمٚمقم

 316.49 10 ُم٤مضمستػم

 360.10 0 ديمتقراه

تِل  إؾم٤مًمٞم٥م  أن يٛمٙمـاًمَّ

 اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م

 وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم

 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم

 0.608 1.414 314.31 14 صم٤مٟمقي

 341.61 373 ضم٤مُمٕمل

 340.48 11 قم٤ملٍ  دسمٚمقم

 319.70 10 ُم٤مضمستػم

 98.00 0 ديمتقراه

تِل  اعمٕمقىم٤مت  ُمـ حتداًمَّ

 ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م

 ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم 

 سمٚمقُم٤مداًمدّ 

 0.109 0.191 339.74 14 صم٤مٟمقي

 341.10 373 ضم٤مُمٕمل

 316.00 11 قم٤ملٍ  دسمٚمقم

 346.39 10 ُم٤مضمستػم

 380.90 0 ديمتقراه
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 ُمتقؾمط اًمٕمدد اًمتٕمٚمٞمٛمل ستقىاعم اعمح٤مور

 شم٥ماًمرّ 

 ُمرسمع ىمٞمٛم٦م

 يم٤مي

 ُمستقى

 ًٓم٦ماًمدّ 

قَمغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾ

تِل  اعمٕمقىم٤مت  ُمـ حتداًمَّ

 ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م

 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ذم اًمٕمٛمؾ

 0.147 4.460 317.16 14 صم٤مٟمقي

 317.14 373 ضم٤مُمٕمل

 348.34 11 قم٤ملٍ  دسمٚمقم

 340.46 10 ُم٤مضمستػم

 103.10 0 ديمتقراه

وم٠مىمؾ،  ( 0.00) ويبلم اجلدول قمدم وضمقد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمستقى

ٕم٤مُم٦م ذِم شمٕمزيز اًمٕماىم٤مت اًمذِم ادم٤مه٤مت أومراد جمتٛمع اًمّدراؾم٦م طمقل حم٤مور اًمّدراؾم٦م )ُمٝم٤مم 

تِل يٛمٙمـ أن شمستخدُمٝم٤م اًموم٤مقمٚمٞم٦م  ٕم٤مُم٦م اًمٕماىم٤مت اًمٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد، وإؾم٤مًمٞم٥م اًمَّ

تِل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م اًمًمتٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م  ٕم٤مُم٦م ذِم اًمٕماىم٤مت اًمٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد، واعمٕمقىم٤مت اًمَّ

تِل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م اًميز شمٕمز ٕماىم٤مت اًمٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد، ووؾم٤مئؾ اًمتٖمٚم٥م قَمغَم اعمٕمقىم٤مت اًمَّ

ٕم٤مُم٦م ذم اًمٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد( سم٤مظمتاف اعمستقى اًمتٕمٚمٞمٛمل، وما شمقضمد ومروق ذات دًٓم٦م اًم

وم٠مىمؾ ذم ادم٤مه٤مت أومراد جمتٛمع اًمدراؾم٦م طمقل هذه اعمح٤مور ( 0.00) إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمستقى

 (.0.00تٕمٚمٞمٛمل، طمٞم٨م إن ُمستقي٤مت اًمّدًٓم٦م هَل٤َم ِهَل )أيمؼم ُمـ )سم٤مظمتاف اعمستقى اًم

 اخلؼمة: ؾمٜمقات قمدد سم٤مظمتاف اًمٗمروق :٤مصم٤مٟمٞمً 

 اخلؼمة: ؾمٜمقات قمدد عمتٖمػم سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمبٞم٤مٟم٤مت اًمتقزيع اقمتداًمٞم٦م ذط ُمـ اًمتح٘مؼ

 ٤مـمبٞمٕمٞمً ٤م شمقزيٕمً  شمتقزع راؾم٦ماًمدّ  جمتٛمع سمٞم٤مٟم٤مت ٗمري:اًمّّم  اًمٗمرض. 

 ـمبٞمٕمل. همػم٤م شمقزيٕمً  شمتقزع راؾم٦ماًمدّ  جمتٛمع سمٞم٤مٟم٤مت ديؾ:باًم اًمٗمرض 
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اؾمتخدم  ظمتب٤مرا" ٤مطم٨مباًم اؾمتخدم ًمٚمبٞم٤مٟم٤مت اًمتقزيع اقمتداًمٞم٦م ُمدى ًمتقوٞمح

 وضم٤مءت :(Kolmogorov-Smirnov test) ؾمٛمػموف–اًمب٤مطم٨م اظمتب٤مر يمقعمقضمقروف

 اًمت٤مزم: دولاجل يقوحٝم٤م يمام ت٤مئ٩ماًمٜمّ 

 (39) ضمدول

 اخلؼمة ؾمٜمقات قمدد عمتٖمػم سم٤مًمٜمسب٦م( ؾمٛمػمٟمقف – )يمقعمقهمقروف آقمتامدي٦م اظمتب٤مر

 اخلؼمة ؾمٜمقات قمدد اعمح٤مور

 ؾمٛمػمٟمقف – يمقعمقهمقروف

 اإلطمّم٤مئٞم٦م
 درضم٦م

 ري٦ماحل

 ُمستقى

 ًٓم٦ماًمدّ 

ذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝم٤مم

 ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيز

 سمٚمقُم٤مداًمدّ 

 0.003 83 0.317 ؾمٜمقات 0 ُمـ أىمؾ

 0.000 331 0.311 ؾمٜمقات 30 ُمـ أىمؾإمَِم  0 ُمـ

 0.311 16 0.310 ؾمٜم٦م 30 ُمـ أىمؾإمَِم  30 ُمـ

 0.010 48 0.311 وم٠ميمثر ؾمٜم٦م 30 ُمـ

تِل  إؾم٤مًمٞم٥م  أن يٛمٙمـاًمَّ

 ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م

 ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز

 سمٚمقُم٤مداًمدّ 

 0.003 83 0.314 ؾمٜمقات 0 ُمـ أىمؾ

 0.001 331 0.308 ؾمٜمقات 30 ُمـ أىمؾإمَِم  0 ُمـ

 *100. 16 0.309 ؾمٜم٦م 30 ُمـ أىمؾإمَِم  30 ُمـ

 0.003 48 0.369 وم٠ميمثر ؾمٜم٦م 30 ُمـ

تِل  اعمٕمقىم٤مت  وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم

 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم

 0.000 83 0.364 ؾمٜمقات 0 ُمـ أىمؾ

 0.000 331 0.317 ؾمٜمقات 30 ُمـ أىمؾإمَِم  0 ُمـ

 *100. 16 0.080 ؾمٜم٦م 30 ُمـ أىمؾإمَِم  30 ُمـ

 0.000 48 0.307 وم٠ميمثر ؾمٜم٦م 30 ُمـ

قَمغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾ

تِل  اعمٕمقىم٤مت  وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 ًمٕمٛمؾذم ا ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم

 سمٚمقُم٤مداًمدّ 

 0.000 83 0.378 ؾمٜمقات 0 ُمـ أىمؾ

 0.000 331 0.301 ؾمٜمقات 30 ُمـ أىمؾإمَِم  0 ُمـ

 0.306 16 0.316 ؾمٜم٦م 30 ُمـ أىمؾإمَِم  30 ُمـ

 *100. 48 0.090 وم٠ميمثر ؾمٜم٦م 30 ُمـ
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ظمال اًمٜمّت٤مئ٩م سم٤مجلدول أقماه يتْمح أٟمف سم٤مًمٜمسب٦م عمتٖمػم قمدد ؾمٜمقات اخلؼمة ذم  ُمـ

وم٠مىمؾ، وقمغم  0.00و 0.03أهمٚم٥م ومئ٤مت اعمتٖمػمات، شمقضمد دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمستقى 

ذًمؽ وم٢من اًمٗمرض اًمّمٗمري اًمذي يٜمص قمغم أن سمٞم٤مٟم٤مت جمتٛمع اًمدراؾم٦م شمتقزع شمقزيٕم٤ًم ـمبٞمٕمٞم٤ًم 

همػم ُم٘مبقل، وٟم٘مبؾ سمدًٓ قمٜمف اًمٗمرض اًمبديؾ اًمذي يٜمص  سم٤مًمٜمسب٦م عمتٖمػم قمدد ؾمٜمقات اخلؼمة

قمغم أن سمٞم٤مٟم٤مت جمتٛمع  اًمدراؾم٦م ٓ شمتقزع شمقزيٕم٤ًم ـمبٞمٕمٞم٤ًم  سم٤مًمٜمسب٦م عمتٖمػم قمدد ؾمٜمقات اخلؼمة، 

وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٢من آظمتب٤مرات اًماُمٕمٚمٛمٞم٦م هل آظمتب٤مرات اعمٜم٤مؾمب٦م إلضمراء اًمٗمروىم٤مت 

 اإلطمّم٤مئٞم٦م وومؼ ذوط اًمتقزيع اًمٓمبٞمٕمل.

 ًمٚمٛمجٛمققم٤مت: ًمٚمتب٤ميـ اًمتج٤مٟمس ذط ُمـ ح٘مؼاًمت

 اًمتب٤ميـ. طمٞم٨م ُمـ ُمتج٤مٟمس٦م راؾم٦ماًمدّ  جمٛمققم٤مت ٗمري:اًمّّم  اًمٗمرض 

 اًمتب٤ميـ. طمٞم٨م ُمـ ُمتج٤مٟمس٦م همػم راؾم٦ماًمدّ  جمٛمققم٤مت ديؾ:باًم اًمٗمرض 

ًمتقوٞمح ُمدى دم٤مٟمس ( Levene) Statistic "ًمٞمٗملم"ب٤مطم٨م اظمتب٤مر اًماؾمتخدم 

اعمجٛمققم٤مت ُمـ طمٞم٨م اًمتب٤ميـ اًمّداظمكم سم٤مًمٜمسب٦م عمتٖمػم قمدد ؾمٜمقات اخلؼمة ًمٚمتح٘مؼ ُمـ 

َهِذِه اًمٗمروض اًمتل شمتٕمٚمؼ سمنمط دم٤مٟمس اًمتب٤ميـ عمجٛمققم٤مت اًمّدراؾم٦م يمنمط 

ٓؾمتخدام آظمتب٤مرات اعمٕمٚمٛمٞم٦م ذِم حتديد اًمٗمروىم٤مت اإلطمّم٤مئٞم٦م، وضم٤مءت اًمٜمّت٤مئ٩م يمام 

 زم:دول اًمت٤ماجليقوحٝم٤م 
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 (10) ضمدول

 اخلؼمة ؾمٜمقات قمدد عمتٖمػم سم٤مًمٜمسب٦م راؾم٦ماًمدّ  جمٛمققم٤مت دم٤مٟمس ُمدى ًمتقوٞمح ًمٞمٗملم اظمتب٤مر

 ري٦ماحل درضم٤مت ًمٞمٗملم ىمٞمٛم٦م راؾم٦ماًمدّ  حم٤مور

 إومم

 درضم٤مت

 ٤مٟمٞم٦ماًمثّ  ري٦ماحل

 ًٓم٦ماًمدّ  ُمستقى

 0.000 174 1 1.643 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝم٤مم

تِل  إؾم٤مًمٞم٥م  ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـاًمَّ

 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م

1.300 1 174 0.094 

تِل  اعمٕمقىم٤مت  شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم

3.110 1 174 0.160 

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾ  اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ًمٕمٛمؾذم ا ٤مُم٦مٕماًم

1.016 1 174 0.030 

اًمس٤مسمؼ يتْمح قمدم وضمقد دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م ذم اعمتٖمػميـ )اًمث٤مين  ٚمجدولًمووم٘م٤ًم 

، 0.03واًمث٤مًم٨م( ومٞمام شمقضمد دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م ذم اعمتٖمػميـ إول واًمراسمع قمٜمد ُمستقى )

عمتٖمػم قمدد ؾمٜمقات اخلؼمة، وسم٤مًمت٤مزم يقضمد دم٤مٟمس ذم اعمتٖمػميـ اًمث٤مين  ( سم٤مًمٜمسب٦م0.00

وهٜم٤م ٟم٘مبؾ اًمٗمرض اًمّمٗمري اًمذي . واًمث٤مًم٨م، ومٞمام ٓ يقضمد دم٤مٟمس ذم اعمتٖمػم إول واًمراسمع

 يدل قمغم دم٤مٟم٥م اًمبٞم٤مٟم٤مت ذم اعمتٖمػميـ اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م وٟمرومْمف ذم اعمتٖمػميـ إول واًمراسمع.

رات اعمٜم٤مؾمب٦م هل آظمتب٤مرات اعمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اعمتٖمػميـ اًمث٤مين وسمٜم٤مء قمٚمٞمف وم٢من آظمتب٤م

واًمث٤مًم٨م وآظمتب٤مرات اًماُمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اعمتٖمػميـ إول واًمراسمع ووم٘م٤ًم ًمنمط دم٤مٟمس اًمتب٤ميـ، 

 وسمام أن ذط آقمتداًمٞم٦م همػم ُمتقومر وم٢من آظمتب٤مرات اعمٜم٤مؾمب٦م هل آظمتب٤مرات اًماُمٕمٚمٛمٞم٦م.

سمديًا قمـ حتٚمٞمؾ  kruskall-wallis))واًمٞمس اؾمتخدم اًمب٤مطم٨م اظمتب٤مر يمروؾمٙم٤مل

( عمٕمروم٦م إذا ُم٤م يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م ذِم One Way ANOVAاًمتب٤ميـ)
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وَذًمَِؽ ٕٟمف مل  ٦م شمٕمزى عمتٖمػم قمدد ؾمٜمقات اخلؼمة:آراء جمتٛمع اًمّدراؾم٦م طمقل حم٤مور اًمّدراؾم

يتح٘مؼ ذط آقمتداًمٞم٦م ًمٚمتقزيع ًمٗمئ٤مت ُمتٖمػم قمدد ؾمٜمقات اخلؼمة، وَذًمَِؽ يمام يتْمح ُمـ 

 دول اًمت٤مزم: اجل

 (13) رىمؿ ضمدول

 جمتٛمع أومراد إضم٤مسم٤مت ُمتقؾمٓم٤مت سملم ًمٚمٗمروق (kruskall -Wallis) واًمٞمس يمروؾمٙم٤مل اظمتب٤مر ٟمت٤مئ٩م

 اخلؼمة ؾمٜمقات قمدد سم٤مظمتاف راؾم٦ماًمدّ 

 ُمتقؾمط اًمٕمدد اخلؼمة ؾمٜمقات قمدد اعمح٤مور

 شم٥ماًمرّ 

 ُمرسمع ىمٞمٛم٦م

 يم٤مي

 ُمستقى

 ًٓم٦ماًمدّ 

ذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝم٤مم

 ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيز

 سمٚمقُم٤مداًمدّ 

 0.300 6.341 314.67 83 ؾمٜمقات 0 ُمـ أىمؾ

 313.91 331 ؾمٜمقات 30 ُمـ أىمؾإمَِم  0 ُمـ

 340.37 16 ؾمٜم٦م 30 ُمـ أىمؾإمَِم  30 ُمـ

 364.98 48 وم٠ميمثر ؾمٜم٦م 30 ُمـ

تِل  إؾم٤مًمٞم٥م  أن يٛمٙمـاًمَّ

 ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م

 ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز

 سمٚمقُم٤مداًمدّ 

 0.171 1.901 311.39 83 ؾمٜمقات 0 ُمـ أىمؾ

 314.31 331 ؾمٜمقات 30 ُمـ أىمؾإمَِم  0 ُمـ

 340.31 16 ؾمٜم٦م 30 ُمـ أىمؾإمَِم  30 ُمـ

 308.08 48 وم٠ميمثر ؾمٜم٦م 30 ُمـ

تِل  اعمٕمقىم٤مت  ُمـ حتداًمَّ

ذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م

 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيز

 0.179 1.084 317.08 83 ؾمٜمقات 0 ُمـ أىمؾ

 343.66 331 ؾمٜمقات 30 ُمـ أىمؾإمَِم  0 ُمـ

 341.03 16 ؾمٜم٦م 30 ُمـ أىمؾإمَِم  30 ُمـ

 303.89 48 وم٠ميمثر ؾمٜم٦م 30 ُمـ

قَمغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾ

تِل  اعمٕمقىم٤مت  ُمـ حتداًمَّ

 ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م

 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ًمٚمٕمٛمؾ

 0.009 7.418 319.96 83 ؾمٜمقات 0 ُمـ أىمؾ

 313.96 331 ؾمٜمقات 30 ُمـ أىمؾإمَِم  0 ُمـ

 301.41 16 ؾمٜم٦م 30 ُمـ أىمؾإمَِم  30 ُمـ

 361.60 48 وم٠ميمثر ؾمٜم٦م 30 ُمـ
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حم٤مور اًمدراؾم٦م )ُمٝم٤مم  ُمـ اجلدول أقماه، وذم ادم٤مه٤مت أومراد جمتٛمع اًمدراؾم٦م طمقل

تِل يٛمٙمـ أن اًمٕم٤مُم٦م ذِم شمٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕماىم٤مت اًم ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد، وإؾم٤مًمٞم٥م اًمَّ

تِل حتد ُمـ اًمٕم٤مُم٦م ًمتٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕماىم٤مت اًمشمستخدُمٝم٤م  ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد، واعمٕمقىم٤مت اًمَّ

ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد، ووؾم٤مئؾ اًمتٖمٚم٥م قَمغَم اعمٕمقىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذِم شمٕمزيز اًمٕماىم٤مت اًموم٤مقمٚمٞم٦م 

تِل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م  ٕم٤مُم٦م ذم اًمٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد( قمدم وضمقد ومروق ذات اًمٕماىم٤مت اًماًمَّ

وم٠مىمؾ ذِم ادم٤مه٤مت أومراد جمتٛمع اًمّدراؾم٦م طمقل حم٤مور ( 0.00) دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمستقى

أيمؼم ُمـ ًٓم٦م هَل٤َم ِهَل دّ اًمّدراؾم٦م  سم٤مظمتاف قمدد ؾمٜمقات اخلؼمة، طمٞم٨م إن ُمستقي٤مت اًم

وم٠مىمؾ ذِم ( 0.00) (، وسم٤مًمت٤مزم ٓ يقضمد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمستقى0.00)

 ادم٤مه٤مت أومراد جمتٛمع اًمّدراؾم٦م طمقل َهِذِه اعمح٤مور سم٤مظمتاف قمدد ؾمٜمقات اخلؼمة.

 ٛمؾٕماًم ختّمص سم٤مظمتاف اًمٗمروق :٤مصم٤مًمثً 

 ٛمؾ:ٕماًم ختّمص عمتٖمػم سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمبٞم٤مٟم٤مت اًمتقزيع اقمتداًمٞم٦م ذط ُمـ اًمتح٘مؼ

 ٤مـمبٞمٕمٞمً ٤م شمقزيٕمً  شمتقزع راؾم٦ماًمدّ  جمتٛمع سمٞم٤مٟم٤مت ٗمري:اًمّّم  اًمٗمرض. 

 ـمبٞمٕمل. همػم٤م شمقزيٕمً  شمتقزع راؾم٦ماًمدّ  جمتٛمع سمٞم٤مٟم٤مت ديؾ:باًم اًمٗمرض 

 يمقعمقضمقروف اظمتب٤مر" ٤مطم٨مباًم اؾمتخدم ًمٚمبٞم٤مٟم٤مت اًمتقزيع اقمتداًمٞم٦م ُمدى ًمتقوٞمح

 دولاجل يقوحٝم٤م يمام ت٤مئ٩ماًمٜمّ  وضم٤مءت(:Kolmogorov-Smirnov test) "ؾمٛمػمٟمقف -

 اًمت٤مزم:
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 (11) ضمدول

 ٛمؾٕماًم ختّمص عمتٖمػم سم٤مًمٜمسب٦م( ؾمٛمػمٟمقف – )يمقعمقهمقروف آقمتامدي٦م اظمتب٤مر

 ٛمؾٕماًم ختّمص اعمح٤مور

 ؾمٛمػمٟمقف – يمقعمقهمقروف

 اإلطمّم٤مئٞم٦م
 درضم٦م

 ري٦ماحل
 ًٓم٦ماًمدّ  ُمستقى

ذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝم٤مم

 ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيز

 سمٚمقُم٤مداًمدّ 

 0.010 18 0.348 اإلقمام

 0.011 47 0.340 ٤مُم٦مٕماًم اًمٕماىم٤مت

 0.011 17 0.303 واعم١ممترات اعمراؾمؿ

 0.016 49 0.313 ٞم٤مؾمٞم٦ماًمّس  اًمٕمٚمقم

 0.003 16 0.110 واًمٚمقائح إٟمٔمٛم٦م

 0.390 41 0.334 اإلداري واًمتٓمقير اًمتخٓمٞمط

 واعم٤مًمٞم٦م اإلداري٦م اًمِم١مون

 ٞم٦مَ٘م٤مُٟمقٟمواًم

0.336 18 .100* 

تِل  إؾم٤مًمٞم٥م  أن يٛمٙمـاًمَّ

 اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م

 ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم

 سمٚمقُم٤مداًمدّ 

 0.364 18 0.311 اإلقمام

 0.043 47 0.313 ٤مُم٦مٕماًم اًمٕماىم٤مت

 0.080 17 0.310 واعم١ممترات اعمراؾمؿ

 *100. 49 0.088 ٞم٤مؾمٞم٦ماًمّس  اًمٕمٚمقم

 0.000 16 0.171 واًمٚمقائح إٟمٔمٛم٦م

 0.003 41 0.380 اإلداري واًمتٓمقير اًمتخٓمٞمط

 واعم٤مًمٞم٦م اإلداري٦م اًمِم١مون

 ٞم٦مَ٘م٤مُٟمقٟمواًم

0.319 18 0.061 

تِل  اعمٕمقىم٤مت  ُمـ حتداًمَّ

 ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م

 ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  سمدوره٤م

 0.013 18 0.300 اإلقمام

 0.008 47 0.301 ٤مُم٦مٕماًم اًمٕماىم٤مت

 0.070 17 0.319 واعم١ممترات اعمراؾمؿ
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 ٛمؾٕماًم ختّمص اعمح٤مور

 ؾمٛمػمٟمقف – يمقعمقهمقروف

 اإلطمّم٤مئٞم٦م
 درضم٦م

 ري٦ماحل
 ًٓم٦ماًمدّ  ُمستقى

 0.001 49 0.309 ٞم٤مؾمٞم٦ماًمّس  اًمٕمٚمقم سمٚمقُم٤مداًمدّ 

 *100. 16 0.318 واًمٚمقائح إٟمٔمٛم٦م

 0.049 41 0.314 اإلداري واًمتٓمقير اًمتخٓمٞمط

 واعم٤مًمٞم٦م اإلداري٦م اًمِم١مون

 ٞم٦مَ٘م٤مُٟمقٟمواًم

0.310 18 0.317 

قَمغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾ

تِل  اعمٕمقىم٤مت  ُمـ حتداًمَّ

ذم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م

 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ًمٕمٛمؾا

 0.310 18 0.316 اإلقمام

 0.080 47 0.313 ٤مُم٦مٕماًم اًمٕماىم٤مت

 0.034 17 0.361 واعم١ممترات اعمراؾمؿ

 0.004 49 0.308 ٞم٤مؾمٞم٦ماًمّس  اًمٕمٚمقم

 0.000 16 0.140 واًمٚمقائح إٟمٔمٛم٦م

 *100. 41 0.070 اإلداري واًمتٓمقير اًمتخٓمٞمط

 واعم٤مًمٞم٦م اإلداري٦م اًمِم١مون

 ٞم٦مَ٘م٤مُٟمقٟمواًم

0.317 18 0.068 

 "يتْمح ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م سم٤مجلدول أقماه، ذم أهمٚم٥م ومئ٤مت اعمتٖمػمات سم٤مًمٜمسب٦م عمتٖمػم 

وم٠مىمؾ، قمٚمٞمف  (0.00)و (0.03)أن هٜم٤مك دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمستقى  "ختّمص اًمٕمٛمؾ

ٟمرومض اًمٗمرض اًمّّمٗمري اًمَّذي يٜمص قَمغَم أن سمٞم٤مٟم٤مت جمتٛمع اًمّدراؾم٦م شمتقزع شمقزيًٕم٤م ـمبٞمٕمًٞم٤م 

بديؾ اًمَّذي يٜمص قَمغَم أن سمٞم٤مٟم٤مت جمتٛمع اًمٕمٛمؾ وٟم٘مبؾ اًمٗمرض اًمسم٤مًمٜمسب٦م عمتٖمػم ختّمص 

ٕمٛمؾ، قمٚمٞمف وم٢من آظمتب٤مرات اًماًمّدراؾم٦م ٓ شمتقزع شمقزيًٕم٤م ـمبٞمٕمًٞم٤م سم٤مًمٜمسب٦م عمتٖمػم ختّمص 
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اًماُمٕمٚمٛمٞم٦م، هل آظمتب٤مرات اعمٜم٤مؾمب٦م إلضمراء اًمٗمروىم٤مت اإلطمّم٤مئٞم٦م وومؼ ذط اًمتقزيع 

 اًمّٓمبٞمٕمل.

 ًمٚمٛمجٛمققم٤مت ًمٚمتب٤ميـ اًمتج٤مٟمس ذط ُمـ اًمتح٘مؼ

 اًمتب٤ميـ. طمٞم٨م ُمـ ُمتج٤مٟمس٦م راؾم٦ماًمدّ  جمٛمققم٤مت ٗمري:اًمّّم  اًمٗمرض 

 اًمتب٤ميـ. طمٞم٨م ُمـ ُمتج٤مٟمس٦م همػم راؾم٦ماًمدّ  جمٛمققم٤مت ديؾ:باًم اًمٗمرض 

ًمٚمٗمروض اًمتل شمتٕمٚمؼ سمنمط  Statistic Levene "ًمٞمٗملم "اؾمتخدم اًمب٤مطم٨م اظمتب٤مر 

اعمٕمٚمٛمٞم٦م ذِم حتديد دم٤مٟمس اًمتب٤ميـ عمجٛمققم٤مت اًمّدراؾم٦م يمنمط ٓؾمتخدام آظمتب٤مرات 

اًمٗمروىم٤مت اإلطمّم٤مئٞم٦م، ًمتقوٞمح ُمدى دم٤مٟمس اعمجٛمققم٤مت ُمـ طمٞم٨م اًمتب٤ميـ اًمّداظمكم 

 دول اًمت٤مزم:اجلٕمٛمؾ، وضم٤مءت اًمٜمّت٤مئ٩م يمام يقوحٝم٤م اًمسم٤مًمٜمسب٦م عمتٖمػم ختّمص 

 (11) ضمدول

 ٛمؾٕماًم ختّمص عمتٖمػم سم٤مًمٜمسب٦م راؾم٦ماًمدّ  جمٛمققم٤مت دم٤مٟمس ُمدى ًمتقوٞمح ًمٞمٗملم اظمتب٤مر

 ًمٞمٗملم ىمٞمٛم٦م راؾم٦ماًمدّ  حم٤مور

 درضم٤مت

 ري٦ماحل

 إومم

 درضم٤مت

 ٤مٟمٞم٦ماًمثّ  ري٦ماحل
 ًٓم٦ماًمدّ  ُمستقى

 0.091 173 6 3.816 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝم٤مم

تِل  إؾم٤مًمٞم٥م  ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـاًمَّ

 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م

3.488 6 173 0.381 

تِل  اعمٕمقىم٤مت  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 سمٚمقُم٤مداًمدّ 

3.600 6 173 0.347 

تِل  اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾ  اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ًمٚمٕمٛمؾ ٤مُم٦مٕماًم

1.309 6 173 0.001 

( 0.00) وشمِمػم سمٞم٤مٟم٤مت اجلدول أقماه إمم قمدم وضمقد دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمستقى

وذم اعمتٖمػمات إول واًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ومٞمام شمقضمد دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد اعمتٖمػم اًمراسمع قمٜمد 
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يقضمد دم٤مٟمس ذم اعمتٖمػمات إول واًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ومٞمام ٓ يقضمد  وسم٤مًمت٤مزم( 0.00) ُمستقى

دم٤مٟمس ذم اعمتٖمػم اًمراسمع وقمٚمٞمف ٟم٘مبؾ اًمٗمرض اًمّمٗمري ذم اعمتٖمػمات إول واًمث٤مين واًمث٤مًم٨م 

 وٟمرومْمف ذم اعمتٖمػم اًمراسمع.

وسمٜم٤مء قمٚمٞمف وم٢من آظمتب٤مرات اعمٜم٤مؾمب٦م ذم اعمتٖمػمات إول واًمث٤مين واًمث٤مًم٨م هل 

اعمٕمٚمٛمٞم٦م ومٞمام آظمتب٤مرات اًماُمٕمٚمٛمٞم٦م شمٙمقن ُمٜم٤مؾمب٦م ُمع اعمتٖمػم اًمراسمع ووم٘م٤ًم آظمتب٤مرات 

ًمنمط دم٤مٟمس اًمتب٤ميـ، وسمام أن ذط آقمتداًمٞم٦م همػم ُمتقومر وم٢من آظمتب٤مرات اعمٜم٤مؾمب٦م هل 

 آظمتب٤مرات اًماُمٕمٚمٛمٞم٦م.

  سمديًا قمـ حتٚمٞمؾ اًمتب٤ميـ  Kruskall -Wallisشمؿ اؾمتخدام اظمتب٤مر يمروؾمٙم٤مل واًمٞمس 

ANOVA Way On  ُمٕمروم٦م إذا ُم٤م يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م ذِم آراء جمتٛمع

ٕمٛمؾ: وَذًمَِؽ ٕٟمف مل يتح٘مؼ ذط اًماًمّدراؾم٦م طمقل حم٤مور اًمّدراؾم٦م شمٕمزى عمتٖمػم ختّمص 

 دول اًمت٤مزم:اجلٕمٛمؾ، وَذًمَِؽ يمام يتْمح ُمـ اًمآقمتداًمٞم٦م ًمٚمتقزيع ًمٗمئ٤مت ُمتٖمػم ختّمص 

 (14) رىمؿ ضمدول

 جمتٛمع أومراد إضم٤مسم٤مت ُمتقؾمٓم٤مت سملم ًمٚمٗمروق (kruskall -Wallis) واًمٞمس يمروؾمٙم٤مل اظمتب٤مر ٟمت٤مئ٩م

 ٛمؾٕماًم ختّمص سم٤مظمتاف راؾم٦ماًمدّ 

 اًمٕمدد ٛمؾٕماًم ختّمص اعمح٤مور
 ُمتقؾمط

 شم٥ماًمرّ 

 ُمرسمع ىمٞمٛم٦م

 يم٤مي

 ُمستقى

 ًٓم٦ماًمدّ 

 اىم٤متٕماًم ُمٝم٤مم

 شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم

 ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م

 سمٚمقُم٤مداًمدّ 

 0.008 37.117 309.68 18 اإلقمام

 376.01 47 ٤مُم٦مٕماًم اًمٕماىم٤مت

 318.03 17 واعم١ممترات اعمراؾمؿ

 314.71 49 ٞم٤مؾمٞم٦ماًمّس  اًمٕمٚمقم

 314.37 16 واًمٚمقائح إٟمٔمٛم٦م

 310.91 41 اإلداري واًمتٓمقير اًمتخٓمٞمط
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 اًمٕمدد ٛمؾٕماًم ختّمص اعمح٤مور
 ُمتقؾمط

 شم٥ماًمرّ 

 ُمرسمع ىمٞمٛم٦م

 يم٤مي

 ُمستقى

 ًٓم٦ماًمدّ 

 314.09 18 ٞم٦مَ٘م٤مُٟمقٟمواًم واعم٤مًمٞم٦م اإلداري٦م اًمِم١مون

تِل  إؾم٤مًمٞم٥م اًمَّ

 أن يٛمٙمـ

 شمستخدُمٝم٤م

 ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم

 وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز

 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم

 0.131 7.093 300.16 18 اإلقمام

 307.17 47 ٤مُم٦مٕماًم اًمٕماىم٤مت

 338.83 17 واعم١ممترات اعمراؾمؿ

 311.77 49 ٞم٤مؾمٞم٦ماًمّس  اًمٕمٚمقم

 316.77 16 واًمٚمقائح إٟمٔمٛم٦م

 348.31 41 اإلداري واًمتٓمقير اًمتخٓمٞمط

 314.00 18 ٞم٦مَ٘م٤مُٟمقٟمواًم واعم٤مًمٞم٦م اإلداري٦م اًمِم١مون

تِل  اعمٕمقىم٤مت  حتداًمَّ

 وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ

ذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم

 ٛمؾٕماًم شمٕمزيز

 سمٚمقُم٤مداًمدّ 

 0.000 10.040 301.74 18 اإلقمام

 386.06 47 ٤مُم٦مٕماًم اًمٕماىم٤مت

 331.30 17 واعم١ممترات اعمراؾمؿ

 317.46 49 ٞم٤مؾمٞم٦ماًمّس  اًمٕمٚمقم

 331.81 16 واًمٚمقائح إٟمٔمٛم٦م

 303.60 41 اإلداري واًمتٓمقير اًمتخٓمٞمط

 331.33 18 ٞم٦مَ٘م٤مُٟمقٟمواًم واعم٤مًمٞم٦م اإلداري٦م اًمِم١مون

قَمغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾ

تِل  اعمٕمقىم٤مت  حتداًمَّ

 وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ

ذم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم

 سمٚمقُم٤مداًمدّ  ًمٕمٛمؾا

 0.339 30.316 347.37 18 اإلقمام

 361.43 47 ٤مُم٦مٕماًم اًمٕماىم٤مت

 310.71 17 واعم١ممترات اعمراؾمؿ

 317.01 49 ٞم٤مؾمٞم٦ماًمّس  اًمٕمٚمقم

 310.46 16 واًمٚمقائح إٟمٔمٛم٦م

 340.00 41 اإلداري واًمتٓمقير اًمتخٓمٞمط

 309.68 18 ٞم٦مَ٘م٤مُٟمقٟمواًم واعم٤مًمٞم٦م اإلداري٦م اًمِم١مون
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٤مور ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م ذم اجلدول أقماه، اخل٤مص٦م سم٤مدم٤مه٤مت أومراد جمتٛمع اًمدراؾم٦م طمقل حم

تِل يٛمٙمـ أن شمستخدُمٝم٤م  ٕمٛمؾ اًمٕم٤مُم٦م ًمتٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕماىم٤مت اًماًمدارؾم٦م )إؾم٤مًمٞم٥م اًمَّ

تِل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م  ٕم٤مُم٦م ذم اًمٕمٛمؾ اًمٕماىم٤مت اًماًمّدسمٚمقُم٤مد، وؾم٤مئؾ اًمتٖمٚم٥م قَمغَم اعمٕمقىم٤مت اًمَّ

وم٠مىمؾ ذِم  (0.00)اًمّدسمٚمقُم٤مد( يتْمح قمدم وضمقد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمستقى 

ٕمٛمؾ، طمٞم٨م إن اًمادم٤مه٤مت أومراد جمتٛمع اًمّدراؾم٦م طمقل حم٤مور اًمّدراؾم٦م  سم٤مظمتاف ختّمص 

(، وسم٤مًمت٤مزم ٓ يقضمد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م 0.00ُمستقي٤مت اًمّدًٓم٦م هَل٤َم ِهَل أيمؼم ُمـ )

وم٠مىمؾ ذِم ادم٤مه٤مت أومراد جمتٛمع اًمّدراؾم٦م طمقل َهِذِه اعمح٤مور سم٤مظمتاف  (0.00)قمٜمد ُمستقى 

 ٕمٛمؾ.اًم ختّمص

ٕم٤مُم٦م ذِم شمٕمزيز اًمٕماىم٤مت اًمذم ادم٤مه٤مت أومراد جمتٛمع اًمدارؾم٦م طمقل حمقر ُمٝم٤مم و

ٕمٛمؾ وضمدت ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد سم٤مظمتاف ختّمص اًموم٤مقمٚمٞم٦م 

وم٠مىمؾ ذِم ادم٤مه٤مت أومراد جمتٛمع اًمّدراؾم٦م، طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ىمٞمؿ ُمستقى  (0.00)قمٜمد ُمستقى 

(، وَهَذا يدل قَمغَم وضمقد ومروق ذات دًٓم٦م ٦0.00م )اًمّدًٓم٦م أىمؾ ُمـ ُمستقى اًمّدًٓم

دول أقماه يتْمح أن اًمٗمروق ًمّم٤مًمح أومراد اجلاطمّم٤مئٞم٦م، وُمـ ظمال ُمتقؾمط اًمّرشم٥م ذِم 

ٕم٤مُم٦م، وَهَذا يدل قَمغَم أن اًمَّذيـ ختّمّمٝمؿ اًمٕماىم٤مت اًمجمتٛمع اًمّدراؾم٦م اًمَّذيـ ختّمّمٝمؿ 

ٕمٛمؾ اًم٤مُم٦م ذِم شمٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م ٕماًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م هؿ أيمثر قَمغَم حمقر ُمٝم٤مم اًمٕماىم٤مت اًم

 اًمّدسمٚمقُم٤مد.

تِل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م و ذم ادم٤مه٤مت أومراد جمتٛمع اًمدراؾم٦م طمقل حمقر اعمٕمقىم٤مت اًمَّ

ٕمٛمؾ: وضمدت ومروق اًمٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد سم٤مظمتاف ختّمص اًمٕم٤مُم٦م ذِم شمٕمزيز اًمٕماىم٤مت اًم

: طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ىمٞمؿ ُمستقى اًمّدًٓم٦م أىمؾ وم٠مىمؾ (0.00)ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمستقى 
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(، مم٤م يدل قَمغَم وضمقد ومروق ذات دًٓم٦م اطمّم٤مئٞم٦م، وُمـ ظمال 0.00ُمـ ُمستقى اًمّدًٓم٦م )

دول أقماه يتْمح أن اًمٗمروق ًمّم٤مًمح أومراد جمتٛمع اًمّدراؾم٦م اًمَّذيـ اجلُمتقؾمط اًمّرشم٥م ذِم 

ٕم٤مُم٦م هؿ أيمثر اًمىم٤مت ٕمااًمٕم٤مُم٦م، وَهَذا يدل قَمغَم أن اًمَّذيـ ختّمّمٝمؿ اًمٕماىم٤مت اًمختّمّمٝمؿ 

تِل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م   ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد.اًمٕم٤مُم٦م ذِم شمٕمزيز اًمٕماىم٤مت اًمقَمغَم حمقر اعمٕمقىم٤مت اًمَّ
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 اخلاوص الفصن

  والتوصيات الٍتائج وٍاقشة
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 اخلاوص الفصن

  والتوصيات الٍتائج وٍاقشة

 :راسةالّد ٌتائج

 ؟بموواسيالّد ىنعال فاعمية تعزيزِفي  اوةعال القاتعال وّاً وا: وهاأل ؤاهالّش ٌتائج أِي

وضمد شمب٤ميٜم٤ًم ذم آراء أومراد جمتٛمع اًمدارؾم٦م طمقل اًمدرضم٤مت اخلٛمس ًمٚمٛم٘مٞم٤مس،  -3

 ُمـ قمب٤مرة ًمٙمؾ (chi-square)طمٞم٨م أن مجٞمع ىمٞمؿ ُمستقى اًمدًٓم٦م اخل٤مص سم٤مظمتب٤مر 

٤م ذِم شمب٤ميٜمً  هٜم٤مك أن أدق سمٛمٕمٜمك أو وم٠مىمؾ، (0.00) ُمستقى قمٜمد داًم٦م اعمحقر قمب٤مرات

 ًمٚمٛم٘مٞم٤مس. اخلٛمس رضم٤متاًمدّ  طمقل راؾم٦ماًمدّ  جمتٛمع أومراد آراء

ذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝم٤مم) حمقر طمقل راؾم٦ماًمدّ  قمٞمٜم٦م آراء أن ت٤مئ٩ماًمٜمّ  أفمٝمرت -1

 ،(0 ُمـ 4.39) وسمٛمتقؾمط )ُمقاومؼ( سمدرضم٦مِهَل  (سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيز

سمِِف  شم٘مقم اًمَّذي ورقَمغَم اًمدّ  ُمقاوم٘مقن راؾم٦مأن أومراد اًمدّ  شمقوح تٞمج٦مَهِذِه اًمٜمّ و

 ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٝم٤مم هؿوأ ،سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم

 وؾم٤مئؾ قمؼم اًمقزارة سمجٝمقد اًمتٕمريػ يكم: ُم٤م سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م شمٕمزيزذِم 

 ولاًمدّ  ُمـ ٞمقفاًمّْم  واؾمت٘مب٤مل اعمراؾمؿقَمغَم  ٤ممٕماًم اإلذافو ،٦مؾمٛمٞماًمرّ  اإلقمام

 اإلجي٤ميب اًمتٗم٤مقمؾو ،اًمقزارة دم٤مه إجي٤ميب رأي شمٙمقيـقَمغَم  ٛمؾٕماًمو ،وإضمٜمبٞم٦م رسمٞم٦مٕماًم

 ،واًم٘مقاٟملم إٟمٔمٛم٦م ُمع يتٕم٤مرض ٓ سمام ورهمب٤مهتؿ، ٤مساًمٜمّ  واهتامُم٤مت إطمداث ُمع

 واًمتٕمريػ ،وآطمتٗم٤مٓت واًمٜمدوات واعمٕم٤مرض اعم١ممترات ُمـ اًمٗمٕم٤مًمٞم٤مت شمٜمٔمٞمؿو

 شمٖمٓمٞم٦مذِم  اإلقمام وؾم٤مئؾ إؾمٝم٤مم وسمٛمدى ،ًمٚمٛمقاـمـ اعم٘مدُم٦م اًمقزارة سم٠مٟمِمٓم٦م

 .إٟمِمٓم٦م
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َ الَِّتـي   األسـاليب  وـا : اٌيالّجـ  ؤاهالّشـ  ٌتـائج  أِي  لتعزيـز  اوـة عال القـات عال تشـتخدوّا  أُ ميكـ

 ؟بموواسيالّد ىنعال فاعمية

وضمد أٟمف هٜم٤مك شمب٤ميـ ذم آراء أومراد جمتٛمع اًمدراؾم٦م طمقل اًمدرضم٤مت اخلٛمس ًمٚمٛم٘مٞم٤مس،  -3

ًمٙمؾ ( chi-square)مجٞمع ىمٞمؿ ُمستقى اًمّدًٓم٦م اخل٤مص سم٤مظمتب٤مر ُمرسمع يم٤مي  طمٞم٨م أن

 .( وم٠مىمؾ0.00قمب٤مرة ُمـ قمب٤مرات اعمحقر داًم٦م قمٜمد ُمستقى )

تِل  )إؾم٤مًمٞم٥م حمقر طمقل راؾم٦ماًمدّ  قمٞمٜم٦م آراء أن ت٤مئ٩ماًمٜمّ أفمٝمرت -1  أن يٛمٙمـاًمَّ

 )ُمقاومؼ سمدرضم٦مِهَل  سمٚمقُم٤مد(اًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م

 ُمقاوم٘مقن راؾم٦مأن أومراد اًمدّ  شمقوح تٞمج٦مَهِذِه اًمٜمّ و ،(0 ُمـ 4.10) وسمٛمتقؾمط (سمِمدة

تِل  إؾم٤مًمٞم٥مقَمغَم   ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـاًمَّ

تِل  إؾم٤مًمٞم٥م هؿأو ،سمٚمقُم٤مداًمدّ   ًمتٕمزيز ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم شمستخدُمٝم٤م أن يٛمٙمـاًمَّ

 وشمسٝمٞمؾ وُمراوم٘متٝم٤م ؾمٛمٞم٦ماًمرّ  اًمقومقد اؾمت٘مب٤ملذِم  شمتٚمخص سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م

 اًمقزارة ٕٟمِمٓم٦م ُمتٓمقرة ُمتٙم٤مُمٚم٦م سمٞم٤مٟم٤مت ىمقاقمد شمقومػمو د،ٚمباًمذِم  إىم٤مُمتٝم٤م إضمراءات

 وشمٜمٔمٞمؿ واإلقماُمٞملم، ح٤مومٞملماًمّّم  ُمٝمامت شمسٝمٞمؾو ،ولاًمدّ  سمجٛمٞمع وىمٜمّمٚمٞم٤مهت٤م

 ًمتقضمٞمف آضمتامقمل اًمتقاصؾ وؾم٤مئؾ اؾمتخدامو ،هَل٤َم اعمٜم٤مؾمب٦م إضمقاء وهتٞمئ٦م اعم١ممترات،

 واًمتٍمحي٤مت واًم٘مرارات ؾمٛمٞم٦م،اًمرّ  اًمقصم٤مئؼ وشمّمٜمٞمػ طمٗمظو ،٤ممٕماًم أياًمرّ  ادم٤مه٤مت

تِل  ؾمٛمٞم٦ماًمرّ   اخل٤مرضمٞم٦م واًمسٗم٤مرات اًم٘مٜمّمٚمٞم٤مت ُمع اًمتٗم٤مقمؾ ،اًمقزارة سمٛمقاىمػ شمتٕمٚمؼاًمَّ

 .ٔمراًمٜمّ وضمٝم٤مت ًمت٘مري٥م
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 ىنعال تعزيزِفي  اوةعال القاتعال فاعمية وَ حتدالَِّتي  املعوقات وا: الحالّج ؤاهالّش ٌتائج أِي

 ؟بموواسيالّد

وضمد أٟمف هٜم٤مك شمب٤ميـ ذم آراء أومراد جمتٛمع اًمدراؾم٦م طمقل اًمدرضم٤مت اخلٛمس  -3

-chi)مجٞمع ىمٞمؿ ُمستقى اًمّدًٓم٦م اخل٤مص سم٤مظمتب٤مر ُمرسمع يم٤مي  ًمٚمٛم٘مٞم٤مس، طمٞم٨م أن

square)  ( وم٠مىمؾ0.00ًمٙمؾ قمب٤مرة ُمـ قمب٤مرات اعمحقر داًم٦م قمٜمد ُمستقى ). 

تِل  اعمٕمقىم٤مت) حمقر طمقل راؾم٦ماًمدّ  قمٞمٜم٦م آراء أن ت٤مئ٩ماًمٜمّ  يمِمٗم٧م -1  وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 وسمٛمتقؾمط )ُمقاومؼ( سمدرضم٦مِهَل  سمٚمقُم٤مد(اًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم

 اىم٤متٕماًم يمقادر ًمتٓمقير اًمتدري٥م ٟمدرة اعمٕمقىم٤متأسمرز شمِْٚمَؽ  وُمـ ،(0 ُمـ 4.04)

 اخت٤مذ قمٛمٚمٞم٦مذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم إدارةذِم  ٤مُمٚملمٕماًم ُمِم٤مريم٦م وٕمػو ،٤مُم٦مٕماًم

 وشمداظمؾ ٤مُم٦مٕماًم سم٤مًمٕماىم٤مت ٤مُمٚملمٕماًم اظمتّم٤مص٤مت ووقح قمدمو ،اًم٘مرارات

 اىم٤متٕماًم أهداف حت٘مٞمؼذِم  اإلقمام ًمقؾم٤مئؾ إُمثؾ آؾمتخدام قمدم ،اعمٝم٤مم

 وأٟمِمٓم٦م ُمٝم٤مم شمسٞمػمذِم  ديث٦ماحل ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمقفمٗملم اؾمتخدام قمدمو ،٤مُم٦مٕماًم

 ُمٜم٤مؾم٥م إداري ُمستقىذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ووع قمدمو ،٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم

 .وظمؼماهت٤م ًم٘مدراهت٤م
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َ  حتـد الَِّتـي   املعوقـات َعَمـى   التغمــب وسـائن  وـا : ابـع الّر ؤاهالّشـ  ٌتـائج  أِـي   القــاتعال فاعميـة  وـ

 ؟بموواسيالّد لعىنيف ا اوةعال

وضمد أٟمف هٜم٤مك شمب٤ميٜم٤ًم ذم آراء أومراد جمتٛمع اًمدراؾم٦م طمقل اًمدرضم٤مت اخلٛمس  -3

-chi)مجٞمع ىمٞمؿ ُمستقى اًمّدًٓم٦م اخل٤مص سم٤مظمتب٤مر ُمرسمع يم٤مي  ًمٚمٛم٘مٞم٤مس، طمٞم٨م أن

square)  ( وم٠مىمؾ0.00ًمٙمؾ قمب٤مرة ُمـ قمب٤مرات اعمحقر داًم٦م قمٜمد ُمستقى ). 

 اعمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م )وؾم٤مئؾ حمقر طمقل راؾم٦ماًمدّ  قمٞمٜم٦م آراء أن ت٤مئ٩ماًمٜمّ  يمِمٗم٧م -1

تِل   سمدرضم٦مِهَل  سمٚمقُم٤مد(اًمدّ  ٛمؾٕماًم شمٕمزيزذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتداًمَّ

 راؾم٦ماًمدّ  ومرادأ نأ شمقوح تٞمج٦مَهِذِه اًمٜمّ و (0 ُمـ 4.13) وسمٛمتقؾمط (سمِمدة )ُمقاومؼ

 اىم٤متٕماًم قمٛمؾ وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ حتد ُمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾقَمغَم  سمِمدة ُمقاوم٘مقن

 ُمـ حتد ُمٕمقىم٤متقَمغَم  اًمتٖمٚم٥م وؾم٤مئؾأهؿ  وُمـ سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًمذِم  ٤مُم٦مٕماًم

 شمدري٥م يكم: ومٞمام شمتٚمخص سمٚمقُم٤مداًمدّ  ٛمؾٕماًمذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم قمٛمؾ وم٤مقمٚمٞم٦م

 اعمٝم٤مم شمسٞمػمذِم  ديث٦ماحل اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اؾمتخدامقَمغَم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمقفمٗمل

 اىم٤متٕماًم أهداف حت٘مٞمؼذِم  وؾم٤مئؾ أيقَمغَم  آقمتامد ىم٤مقمدة شمقؾمٞمعو ،وإٟمِمٓم٦م

 ًمتداظمؾ٤م ُمٜمٕمً  سمدىم٦م ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًمذِم  ٤مُمٚملمٕماًم اظمتّم٤مص٤مت شمقوٞمحو ،٤مُم٦مٕماًم

 ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم وُمٝم٤مم ٕٟمِمٓم٦م اًمازُم٦م اعم٤مًمٞم٦م واعمقارد آقمتامد زي٤مدةو ،اعمٝم٤مم

 اىم٤متٕماًم أهداف خلدُم٦م واعمتٓمقرة اعمتٙم٤مُمٚم٦م ٞم٤مٟم٤متباًم ىمقاقمد شمقومػمو ،أٟمقاقمٝم٤م سمٙمؾ

 ُمقفمٗمٞمٝم٤م ىمدرات يٜم٤مؾم٥م٤م ُمت٘مدُمً ٤م إداريً  ُمستقى ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٜمحو ،٤مُم٦مٕماًم

 خلدُم٦م اعمٝمٜمل ٛمؾٕماًم عمامرؾم٦م ُمتٓمقرة شمدريبٞم٦م طم٘م٤مئ٥م شمقومػمو ،وظمؼماهتؿ

 .اخل٤مرضمٞم٦م سمٚمقُم٤مؾمٞم٦ماًمدّ 
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 حـوه  راسـة الّد عيٍة أفراد استجابات بني إحصائية داللة ذات فروم ٍِاكَِن  اخلاوص:ُشَؤاه ال

 والوظيفية؟ خصيةالّش لمىتغريات ُتعزى اليت راسةالّد حماور

 :التعميىي املشتوى باختالف الفروم :أواًل

ٕم٤مُم٦م ذِم اًمٕماىم٤مت اًم )ُمٝم٤ممذم ادم٤مه٤مت أومراد جمتٛمع اًمدارؾم٦م طمقل حم٤مور اًمدراؾم٦م 

تِل يٛمٙمـ أن شمستخدُمٝم٤م اًمشمٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م  ٕم٤مُم٦م اًمٕماىم٤مت اًمٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد، وإؾم٤مًمٞم٥م اًمَّ

تِل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م اًمًمتٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م  ٕم٤مُم٦م ذِم اًمٕماىم٤مت اًمٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد، واعمٕمقىم٤مت اًمَّ

تِل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م اًمشمٕمزيز  ٕماىم٤مت اًمٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد، ووؾم٤مئؾ اًمتٖمٚم٥م قَمغَم اعمٕمقىم٤مت اًمَّ

 ٕم٤مُم٦م ذم اًمٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد(اشمْمح أٟمف ٓ شمقضمد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمستقىاًم

وم٠مىمؾ ذِم ادم٤مه٤مت أومراد جمتٛمع اًمّدراؾم٦م طمقل حم٤مور اًمّدراؾم٦م  سم٤مظمتاف اعمستقى ( 0.00)

 ٕمٚمٞمٛمل.اًمت

 :اخلربة سٍوات عدد باختالف الفروم :اثاًٌي

ٕم٤مُم٦م ذِم اًمٕماىم٤مت اًم)ُمٝم٤مم ذم ادم٤مه٤مت أومراد جمتٛمع اًمدارؾم٦م طمقل حم٤مور اًمدراؾم٦م 

تِل يٛمٙمـ أن شمستخدُمٝم٤م اًمشمٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م  ٕم٤مُم٦م اًمٕماىم٤مت اًمٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد، وإؾم٤مًمٞم٥م اًمَّ

تِل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م اًمًمتٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م  ٕم٤مُم٦م ذِم اًمٕماىم٤مت اًمٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد، واعمٕمقىم٤مت اًمَّ

تِل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م اًمشمٕمزيز  ٕماىم٤مت اًمٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد، ووؾم٤مئؾ اًمتٖمٚم٥م قَمغَم اعمٕمقىم٤مت اًمَّ

 ٕم٤مُم٦م ذم اًمٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد(اشمْمح أٟمف ٓ شمقضمد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمستقىاًم

اعمٝم٤مم وإؾم٤مًمٞم٥م واعمٕمقىم٤مت ومٞمام شمقضمد دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م ذم ُمتٖمػم ُمتٖمػمي وم٠مىمؾ ذِم ( 0.00)

 وؾم٤مئؾ اًمتٖمٚم٥م قمغم اعمٕمقىم٤مت سم٤مظمتاف قمدد ؾمٜمقات اخلؼمة.
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 :ىنعال ختصص باختالف الفروم :اثالًج

ٕم٤مُم٦م ذِم اًمٕماىم٤مت اًم)ُمٝم٤مم ذم ادم٤مه٤مت أومراد جمتٛمع اًمدارؾم٦م طمقل حم٤مور اًمدراؾم٦م  -3

تِل يٛمٙمـ أن شمستخدُمٝم٤م اًمشمٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م  ٕماىم٤مت اًمٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد، وإؾم٤مًمٞم٥م اًمَّ

تِل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمتٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م اًم ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد، واعمٕمقىم٤مت اًمَّ

ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد، ووؾم٤مئؾ اًمتٖمٚم٥م قَمغَم اعمٕمقىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذِم شمٕمزيز اًمٕماىم٤مت اًم

تِل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م  ّدسمٚمقُم٤مد(اشمْمح أٟمف ٓ شمقضمد ٕم٤مُم٦م ذم اًمٕمٛمؾ اًماًمٕماىم٤مت اًماًمَّ

وم٠مىمؾ ذِم ادم٤مه٤مت أومراد جمتٛمع ( 0.00) ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمستقى

 ٕمٛمؾ.اًماًمّدراؾم٦م طمقل حم٤مور اًمّدراؾم٦م  سم٤مظمتاف ختّمص 

ٕم٤مُم٦م ذِم شمٕمزيز اًمٕماىم٤مت اًم ذم ادم٤مه٤مت أومراد جمتٛمع اًمدارؾم٦م طمقل حمقر ُمٝم٤مم -1

ًمٕمٛمؾ، وضمدت ومروق ذات دًٓم٦م سم٤مظمتاف ختّمص إمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد، اًموم٤مقمٚمٞم٦م 

وم٠مىمؾ، وأن اًمٗمروق ًمّم٤مًمح أومراد جمتٛمع اًمدارؾم٦م ( 0.00) إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمستقى

اًمذيـ ختّمّمٝمؿ اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م. وهق ُم٤م يدل قمغم أهنؿ إيمثري٦م قمغم حمقر ُمٝم٤مم 

  اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم شمٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد.

ر اعمٕمقىم٤مت اًمتل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م ذم ادم٤مه٤مت أومراد جمتٛمع اًمدارؾم٦م طمقل حمق -1

سم٤مظمتاف ختّمص اًمٕمٛمؾ، ٕمٛمؾ اًمّدسمٚمقُم٤مد، اًمٕم٤مُم٦م ذِم شمٕمزيز وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕماىم٤مت اًم

وم٠مىمؾ، وأن اًمٗمروق ( 0.00) وضمدت ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمستقى

ًمّم٤مًمح أومراد جمتٛمع اًمدارؾم٦م اًمذيـ ختّمّمٝمؿ اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م. وهق ُم٤م يدل قمغم 

ر اعمٕمقىم٤مت اًمتل حتد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم شمٕمزيز أهنؿ إيمثري٦م قمغم حمق

 وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد.
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 التوصيات:

هٜم٤مك اًمٕمديد  أنب٤مطم٨م اًمُمـ ظمال قمرض ٟمت٤مئ٩م اًمّدراؾم٦م واًمدراؾم٤مت اًمّس٤مسم٘م٦م يرى 

وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمٕمٛمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد، ُمـ اًمتقصٞم٤مت اًمتل جي٥م ُمراقم٤مهت٤م ًمْمامن 

 ُم٤م يكم: وُمـ أهؿ هذه اًمتقصٞم٤مت 

 ٓماعوآ يٛمٙمٜمٝمؿ ،٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًمذِم  وُمتخّمّملم ُم١مهٚملم يمٗم٤مءأأومراد  شمٕمٞملم -3

 واًمٕمٛمؾواإلقمام اجلديد  واعمرئل واعمسٛمقع اعم٘مروءقمام اإل سملم سمطاًمرّ  سمٛمٝم٤مم

 سمٚمقُم٤مد.اًمدّ 

 .اعمٝم٤مم ًمتداظمؾ٤م ُمٜمٕمً  سمدىم٦م ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًمذِم  ٤مُمٚملمٕماًم اظمتّم٤مص٤مت شمقوٞمح -1

 .وظمؼماهتؿ ُمقفمٗمٞمٝم٤م ىمدرات يٜم٤مؾم٥م مُمت٘مد يإدار ُمستقى ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم ُمٜمح -1

 ًمٚمٕمٛمؾ ُمٜم٤مؾمب٦م ُمتٓمقرة قمٚمٛمٞم٦م أؾمسقَمغَم  ٤مُم٦مٕماًم سم٤مًمٕماىم٤مت ٤مُمٚملمٕماًم اظمتٞم٤مر -4

 .سمٚمقُم٤مداًمدّ 

 .اًم٘مرارات اخت٤مذ قمٛمٚمٞم٦مذِم  ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم إدارةذِم  ٤مُمٚملمٕماًم ذاكإ -0

ــتخدام -6 ــٚمقب إ اؾم ــل:ؾم ــ٦م اإلقماُم ــقاـمٜملم ًمتققمٞم ــ٤مـم٤مت اعم ــ٤مت سم٤مًمٜمِم  واًمٕماىم

 .اخل٤مرضمٞم٦م
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 املكرتحات:

شمٓمقير  إضمراء اعمزيد ُمـ اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٗم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم -3

ُمٙم٤مٟمٞم٦م اؾمتخدام آقمام اجلديد ذم اًمرومع ُمـ أداء اًمٕمٛمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد وآًمٞم٤مت إ

اًمِم٘مٞم٘م٦م واًمّمدي٘م٦م ذم اًمدسمٚمقُم٤مد وأؾم٤مًمٞم٥م آؾمتٗم٤مدة ُمـ ظمؼمات اًمدول اًمٕمٛمؾ 

 .اًمرومع ُمـ ضم٤مهزي٦م إداء اًمدسمٚمقُم٤مد

 واًمث٘م٤موم٦م اخل٤مرضمٞم٦م وزاراتومِٞمَٝم٤م  شمِم٤مرك ُم٘مؽمطم٦م ٦مإقماُمٞمّ  ٞم٦مإؾمؽماشمٞمج دراؾم٦مإضمراء  -1

شمسٝمؿ ذم شمٓمقير اًمٕمٛمؾ  اىم٦مٕماًم ذات إظمرى واجلٝم٤مت ٤مزمٕماًم واًمتٕمٚمٞمؿ قمامواإل

 .اًمدسمٚمقُم٤مد ُمـ ظمال اًمرومع ُمـ آًمٞم٦م ويمٗم٤مءة قمٛمؾ اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م

 اىم٤متٕماًم ًمٓمبٞمٕم٦م سمٚمقُم٤مؾمٞم٦ماًمدّ  وظمؼماء اًم٘م٤مدة دراكإ قمـ ُم٘مؽمطم٦م دراؾم٦مإضمراء  -1

 سمٚمقُم٤مد.اًمدّ  ٚمؽاًمّس  وفم٤مئػ ُمـ وفمٞمٗم٦م سمٙمقهن٤م ٤مُم٦مٕماًم

 ديداجل ٍمٕماًم وشمٖمػمات واًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم قمـ ُم٘مؽمطم٦م دراؾم٦مإضمراء  -4

 ٤ممل.ٕماًمذِم 
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 واملراجع املصادر قائىة
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 املراجعقائىة املصادر و

 :اًمٕمرسمٞم٦ماعمراضمع : أوًٓ 

اعمجٚم٦م م(. آدم٤مه٤مت احلديث٦م ذم دراؾم٦م اًم٘م٤مئؿ سم٤مٓشمّم٤مل، 1000)،إسمراهٞمؿ، حمٛمد ؾمٕمد

 –( أيمتقسمر 4اإلقمام ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة، ع ) ، يمٚمٞم٦ماعمٍمي٦م ًمبحقث اًمرأي اًمٕم٤مم

 م. 1000ديسٛمؼم 

سمٜم٤مء آشمّم٤مل اًمِمخيص واجلامهػمي ذم م(. 1031)،إسمِمٞمٝمل، حمٛمد يقؾمػ حمٛمد

 ، اًم٘م٤مهرة: ُمٓم٤مسمع اًمنمـم٦م.اإلقمام إُمٜمل

)ـمبٕم٦م ُمزيدة  ،ٕم٤مُم٦م وآشمّم٤مل اإلٟمس٤ميناًمٕماىم٤مت اًم .م(1009)،ص٤مًمح ظمٚمٞمؾ أصبع،أسمق 

 .وُمٜم٘مح٦م(، قمامن، دار اًمنّموق

ٕم٤مُم٦م وأصمره٤م قَمغَم اًمّدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م، دراؾم٦م شمٓمبٞم٘مٞم٦م قَمغَم اًمٕماىم٤مت اًم .م(1031آدم، وم٤مـمٛم٦م، )

 .رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمستػم، ضم٤مُمٕم٦م أم درُم٤من، اًمّسقدان اًمّسٗم٤مرة اعمٍمي٦م سم٤مخلرـمقم،

اًمّسٗم٤مرات ٕم٤مُم٦م ذِم اًمٕماىم٤مت اًمدور  .م(1030)،إصؿ، اًمّدؾمقىمل اًمِّمٞمخ طمسـ

اًمّسقداٟمٞم٦م ذِم شمٓمقير إداء اًمّدسمٚمقُم٤مد )دراؾم٦م وصٗمٞم٦م قَمغَم قمٞمٜم٦م ُمـ اًمّسٗم٤مرات 

ٙمريؿ واًمٕمٚمقم اًمرؾم٤مًم٦م ديمتقراه همػم ُمٜمِمقرة، ضم٤مُمٕم٦م اًم٘مرآن  اًمّسقداٟمٞم٦م(،

 .اإلؾماُمّٞم٦م، اًمّسقدان

ىمراءة ذم دراؾم٤مت اًم٘م٤مئؿ سم٤مٓشمّم٤مل وىمْم٤مي٤م اًمتٜمٛمٞم٦م: دراؾم٦م م(. 3990) ،أهم٤م، أًمٗم٧م طمسلم

يمٚمٞم٦م  ،، رؾم٤مًم٦م ديمتقراهٞمداٟمٞم٦م ًمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًم٘م٤مئٛملم سم٤مٓشمّم٤مل ذم اعمجتٛمع اعمٍميُم

 أداب، ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة، اًم٘م٤مهرة. 
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ٕم٤مُم٦م ذِم حتسلم اًمّّمقرة اًمّذهٜمٞم٦م ًمٚمدول: اًمٕماىم٤مت اًمدور  .م(1030)، اًمبخٞم٧م، ؾم٤ممل 

ديمتقراه همػم ، رؾم٤مًم٦م ٕمرسمٞم٦م اًمّسٕمقدي٦م سم٤مًم٘م٤مهرةاًمدراؾم٦م شمٓمبٞم٘مٞم٦م قَمغَم ؾمٗم٤مرة اعمٛمٚمٙم٦م 

 .ُمٜمِمقرة، ضم٤مُمٕم٦م أم درُم٤من اإلؾماُمّٞم٦م، اًمّسقدان

 .اًمّدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م ُم٤موٞمٝم٤م وطم٤مرضه٤م وُمست٘مبٚمٝم٤م اًمّري٤مض .م(3990)،سمريم٤مت، مج٤مل 

اًمتسقيؼ اًمّسٞم٤مطمل واًمتخٓمٞمط ًمْٚمحٛمات اًمؽموجيٞم٦م .م(1007) ،اًمبٙمري، وم١مادة قمبد اعمٜمٕمؿ

 .ٙمت٥م، اًم٘م٤مهرةاًم، اًمّٓمبٕم٦م إومم، قم٤ممل ذِم قمٍم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م آشمّم٤مٓت

 .، ضم٤مُمٕم٦م سمٖمداد، ىمسؿ اإلقمامحم٤مرضات ُمٜمِمقرة .م(3990) ،شمقومٞمؼ، زهػم

ٙمقُمٞم٦م، احلٕم٤مُم٦م ذِم اعم١مؾمس٤مت اًمٕماىم٤مت اًموفمٞمٗم٦م  .(م1031)،ُمٕمٔمؿ إسمراهٞمؿ، صم٤مًم٨م

رؾم٤مًم٦م  ،ي٤م اًمٗمٞمدراًمٞم٦مػمدراؾم٦م شمٓمبٞم٘مٞم٦م قَمغَم وزارة آشمّم٤مل واإلقمام سمجٛمٝمقري٦م ٟمٞمج

 ُم٤مضمستػم همػم ُمٜمِمقرة، ضم٤مُمٕم٦م أم درُم٤من اإلؾماُمّٞم٦م، اخلرـمقم.

قمامن، دار إصمراء اعمس١موًمٞم٦م إظماىمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م ًمٚمٛمٜمٔمامت،  .م(1034)،ٟم٤مرص ضمرادات،

 .٤مُمٕم٦م(اجلًمٚمٜمنم واًمتقزيع )اًمِم٤مرىم٦م، ُمٙمتب٦م 

د: وقمٞم٤مد، ظمػمت ُمٕمقض ٕم٤مُم٦م: اعمدظمؾ اًمٕماىم٤مت اًمإدارة  .م(1000) ،مج٤مل، راؾمؿ حُمَٛمَّ

 .، اًمّدار اعمٍمي٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م، اًمّٓمبٕم٦م إومم، اًم٘م٤مهرةاإلؾمؽماشمٞمجل

قمامن: دار زهران ًمٚمٜمنم ، 3ط ٕم٤مُم٦م،اًمٕماىم٤مت اًم .م(1008ضمقدة، حمٗمقظ َأمْحَد، )

 .واًمتقزيع

د اًم٘م٤مهرة، دار  ٕم٤مُم٦م ذِم اعم١ممترات اًمّدوًمٞم٦م،اًمٕماىم٤مت اًم .م(3990)،اجلقهري، حمٛمقد حُمَٛمَّ

 .اعمٕم٤مرف
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د ؾمٛمػم طمسلم،  ٜمنمًمٚم وائؾ ، اًم٘م٤مهرة، دار4، طٕم٤مُم٦ماًمٕماىم٤مت اًم .م(1000) ،حُمَٛمَّ

 .واًمتقزيع

ٕم٤مُم٦م ذِم اًم٘مٓم٤مع اًمّدسمٚمقُم٤مد، دراؾم٦م شمٓمبٞم٘مٞم٦م اًمٕماىم٤مت اًمدور م(. 1031ظمٚمػ اهلل، وًمٞمد، )

، أـمروطم٦م ديمتقراه همػم ُمٜمِمقرة، ضم٤مُمٕم٦م ٕمرسمٞم٦م وإضمٜمبٞم٦ماًمقَمغَم ُمٙم٤مشم٥م اًمّسٗم٤مرات 

 .اًم٘م٤مهرة، اًم٘م٤مهرة

 ، سمٖمداد،بٚمدان اًمٜم٤ّمُمٞم٦ماًمٕم٤مُم٦م ذِم اًمٕماىم٤مت اًمُمب٤مدئ  .م(3998)،خمت٤مر اًمتٝم٤مُمل، اًمداىمقىمل

 .ٕمٚمٛملاًمٕم٤مزم واًمبح٨م اًموزارة اًمتٕمٚمٞمؿ 

٤مدي احلٕم٤مُم٦م ذِم اًم٘مرن اًمٕماىم٤مت اًم .م(1030)،ٟمبٞمؾ ظمٚمٞمػ اعمج٤مزم،وب٤مري اًمقمبد ، درة

، قمامن، دار وائؾ واًمٕمنميـ: اًمٜمّٔمري٦م واعمامرؾم٦م اًمتٓمبٞمؼ، ُمٜمحك ٟمٔم٤مُمل وإؾمؽماشمٞمجل

 .ًمٚمٜمنم واًمتقزيع

د اًمدًمٞمٛمل، ، دار ضمرير ًمٚمٜمنم ٕم٤مُم٦م واًمٕمقعم٦ماًمٕماىم٤مت اًم .م(1000)،قمبد اًمّرزاق حُمَٛمَّ

 .واًمتقزيع، قمامن، اًمّٓمبٕم٦م إومم

)حت٘مٞمؼ أمحد إسمراهٞمؿ  خمت٤مر اًمّمح٤محم(. 1004اًمرازي، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمبداًم٘م٤مدر)

 زهقة(، سمػموت: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.

م(. اًمٕماىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م واإلقمام ُمـ ُمٜمٔمقر قمٚمؿ آضمتامع، 1004رؿمقان، طمسلم،)

 اإلؾمٙمٜمدري٦م، اعمٙمت٥م اجل٤مُمٕمل احلدي٨م.

، دار اًمّراي٦م ٕم٤مُم٦م واًمؼموشمقيمقٓتاًمٕماىم٤مت اًمإدارة  .م(1003)، ه٤مؿمؿ محدي رو٤م،

 .ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، إردن، قمامن، اًمّٓمبٕم٦م إومم
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هـ(. اقمتامد اًمِمب٤مب اًمسٕمقدي قمغم وؾم٤مئؾ 3419اًمروم٤مقمل، قمبد اهلل سمـ حمٛمد طمسـ.) 

اإلقمام اًمت٘مٚمٞمدي٦م واًمقـمٜمٞم٦م واعمستحدصم٤مت آشمّم٤مًمٞم٦م )دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م قمغم قمٞمٜم٦م ُمـ 

اًمٕمٚمقم  -٦م ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾماُمٞم٦مجمٚماًمِمب٤مب ذم ُمديٜم٦م اًمري٤مض(، 

 (.107-174ص ص )اإلٟمس٤مٟمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م، 

د حمٗمقظ، اًمزهري ، اًم٘م٤مهرة، دار ٕم٤مُم٦م، اعمِمٙمات واحلٚمقلاًمٕماىم٤مت اًم .م(1004)، حُمَٛمَّ

 .هنْم٦م اًمنّمق

، قمامن، ُمٙمتب٦م ٕم٤مُم٦م: ٟمٔمري٤مت وأؾم٤مًمٞم٥ماًماًمٕماىم٤مت .م(1009)،ُمٝمدي طمسـ زويٚمػ،

 .ٕمريب ًمٚمٜمنم واًمتقزيعاًماعمجتٛمع 

د ٕمٛمؾ اًماإلقمام اخل٤مرضمل ودوره ذِم دقمؿ  .(م1008)،زيـ، ُمٜمّمقر قمثامن حُمَٛمَّ

اًمّٓمبٕم٦م إومم، اخلرـمقم: ذيم٦م ُمٓم٤مسمع اًمّسقدان ًمٚمٕمٛمٚم٦م  اًمّدسمٚمقُم٤مد ذِم اًمّسقدان،

 .اعمحدودة

ٙمقُمٞم٦م احلٕم٤مُم٦م ذِم إضمٝمزة اًمٕماىم٤مت اًمدور  .م(1004)،وم١ماد قَمغَم طمسلم ؾمٕمدان ؾمٕمدان،

ٕم٤مُم٦م اًمٕماىم٤مت اًمرؾم٤مًم٦م ُم٤مضمستػم همػم ُمٜمِمقرة، ىمسؿ  .ٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦ماجلذِم 

 .اإلقمام ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة، اًم٘م٤مهرة واإلقمان يمٚمٞم٦م

د، ؾمٚمٞمؿ  .، قمامنٖمرب واًمنمقاًمٕم٤مُم٦م ذِم اًماىم٤مت ٕماًم .م(1007)،ومرطم٤مت حُمَٛمَّ

، شمرمج٦م قمٓم٤م قمبد ٕمرب ذِم قم٘مقل إُمريٙمٞملماًمصقر  .م(3997)،ؾمٚمٞمامن، ُمٞمخ٤مئٞمؾ

 .ٕمرسمٞم٦ماًماًمقه٤مب، سمػموت، ُمريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة 
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صحٞمٗم٦م ، "ٕم٤مُم٦ماًمٕمٚمٞم٤م واًمٕماىم٤مت اًماًم٘مٞم٤مدة " .هـ(3413)،إسمراهٞمؿ سمـ قمبد اهلل، اًمسامري

 .80، ص30149ٕمدد اًم. هـ3413ذو اًم٘مٕمدة  1، إطمد زيرة قَمغَم اإلٟمؽمٟم٧ماجل

سمــلم اًم٘مــ٤مئؿ سم٤مٓشمّمــ٤مل  اًمٕماىمــ٦م اًمقفمٞمٗمٞمــ٦مم(. 1008)،اًمّمــبٞمحل، حمٛمــد سمـــ ؾمــٚمٞمامن

واجلٛمٝمقر: دراؾم٦م وصٗمٞم٦م ذم وقء ُمتٖمػمات اًمبٞمئ٦م آشمّم٤مًمٞم٦م احلديثـ٦م ذم اعمٛمٚمٙمـ٦م 

، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه همػم ُمٜمِمقرة، يمٚمٞمـ٦م اًمـدقمقة واإلقمـام، ضم٤مُمٕمـ٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م

 اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾماُمٞم٦م، اًمري٤مض.

، يمٚمٞمـ٦م ًمدراؾمـ٤مت اإلقماُمٞمـ٦ماعمـداظمؾ اًمٜمٔمريـ٦م ذم ا)د.ت(. ،اًمّمبٞمحل، حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن

 اإلقمام وآشمّم٤مل، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد آؾماُمٞم٦م، اًمري٤مض. 

اًم٘م٤مهرة،  ٕم٤مُم٦م )إؾمس واعمٝم٤مرات(،اًمٕماىم٤مت اًموفمٞمٗم٦م  .م(1008)،محدي ؿمٕمب٤من،

 .ٕمرسمٞم٦م اعمتحدة ًمٚمتسقيؼ واًمتقريداتاًماًمٜم٤ّمذ اًمنّميم٦م 

، اًم٘م٤مهرة، دار ٕم٤مُم٦م سملم اًمٜمّٔمري٦م واًمتٓمبٞمؼاًمٕماىم٤مت اًم .م(1008)،دوان قمكم، ؿمؿمٞمب٦م

 .٤مُمٕمٞم٦ماجلاعمٕمروم٦م 

د ومريد ، اإلؾمٙمٜمدري٦م: اًمّدار ٕم٤مُم٦م اعمب٤مدئ واًمتٓمبٞمؼاًمٕماىم٤مت اًم .م(1009)،اًمّمحـ، حُمَٛمَّ

 .٤مُمٕمٞم٦ماجل

ٙمت٥م اًم، اًمّٓمبٕم٦م إومم، دار ٕم٤مُم٦م أؾم٤مًمٞم٥م ومم٤مرؾم٦ماًماىم٤مت ٕماًم .م(1004)،اًمّمقذم، ظم٤مًمد

 .ٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيعاًم

 ذِم  آضمتامقمل ًمإلقمام ٤مُم٦مٕماًم اىم٤متٕماًم مم٤مرد شمبٜمل .م(1036)،ٟمٞم٤مزي طمسـ اًمّمٞمٗمل،

 اًمت٘مٜمٞم٦م ًم٘مبقل اعمقطمدة ٔمري٦ماًمٜمّ  إـم٤مر ذِم  ُمسحٞم٦م دراؾم٦م ٕمقدي٦م:اًمّس  ٙمقُمٞم٦ماحل اعمٜمٔمامت
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 ًمإلقمام ٕمقدي٦ماًمّس  ٛمٕمٞم٦ماجل ،وآشمّم٤مل ًمإلقمام رسمٞم٦مٕماًم اعمجٚم٦مواؾمتخداُمٝم٤م، 

 .30ع،  ٕمقدي٦ماًمّس   وآشمّم٤مل،

، دار اًمٜمّٝمْم٦م اًم٘م٤مهرة، ٕم٤مُم٦ماًمٕماىم٤مت اًمومـ وقمٚمؿ  .م(3994)،ـم٤مهر ُمرؾمك ،قمٓمٞم٦م

 .ٕمرسمٞم٦ماًم

ذم ٕمٛمــؾ اًمــّدسمٚمقُم٤مد اًمٕم٤مُمــ٦م ذِم شمٕمزيــز اًمٕماىمــ٤مت اًمدور م(. 1031قم٤مسمــديـ، شمٞمســػم، )

، رؾمـ٤مًم٦م ُم٤مضمسـتػم همـػم ُمٜمِمـقرة، ضم٤مُمٕمـ٦م اًمّسقدان سم٤مًمتٓمبٞمؼ قَمغَم وزارة اخل٤مرضمٞم٦م

 .اًمّسقدان ًمٚمٕمٚمقم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م، يمٚمٞم٦م قمٚمقم آشمّم٤مل

د ، اًمّدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م شم٤مرخيٝم٤م ُم١مؾمس٤مهت٤م أٟمقاقمٝم٤م ىمقاٟمٞمٜمٝم٤م .م(1009) ،أسمق قمب٤مة، ؾمٕمٞمد حُمَٛمَّ

 اًمّٓمبٕم٦م إومم، دار اًمِّمٞمامء ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، إردن.

، اًم٘م٤مهرة: 1، طاًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم اًمدراؾم٤مت اإلقماُمٞم٦مم(. 1004) ،قمبد احلٛمٞمد، حمٛمد

 قم٤ممل اًمٙمت٥م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع.

، 1، طٟمٔمري٤مت اإلقمام وآشمّم٤مل وادم٤مه٤مت اًمت٠مصمػمم(. 1030)،قمبد احلٛمٞمد، حمٛمد

 اًم٘م٤مهرة: قم٤ممل اًمٙمت٥م.

، اإلؾمٙمٜمدري٦م، اعمٙمت٥م ٕم٤مُم٦م سمٛمٜمٔمامت إقماملاًمٕماىم٤مت اًم .م(1007) ،محد، قمبد اًمٗمت٤مح

 .دي٨ماحل٤مُمٕمل اجل

 .ٙمت٥ماًم، اًم٘م٤مهرة، ُمٙمتب٦م قم٤ممل ٕم٤مُم٦ماًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٕماىم٤مت اًمإؾمس ، م(1008) ،قمكم قمجقة،
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ٕمرسمٞم٦م، اًم، دار اًمٜمّٝمْم٦م ٕم٤مُم٦ماًمٕماىم٤مت اًمومـ وقمٚمؿ  .م(3994)، قمٓمٞم٦م، ـم٤مهر ُمرؾمك

 .اًم٘م٤مهرة

 .، )سمػموت: دار اًمّٓمٚمٞمٕم٦م(ُمـ اًمّدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م إمَِم اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م .م(3993) ،اًمٕمٙمر، أودٟمٞمس

دود ذِم احلؼماُم٩م اًمتدريبٞم٦م عمنموع أُمـ اًموم٤مقمٚمٞم٦م م(. 1031)،اًمٕمٜمزي، قمقيد سمـ اًمّّمخٜمل

. رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمستػم )همػم ُمٜمِمقرة(. دود اًمِّمامًمٞم٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اعمتدرسملماحلُمٜمٓم٘م٦م 

 ٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم إُمٜمٞم٦م. اًمّري٤مض.اًمضم٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ 

، ٕم٤مُم٦م ذِم اعمجتٛمع اعمٕم٤مرصاًمآشمّم٤مل واًمٕماىم٤مت  .م(1004)، همري٥م، قمبد اًمّسٛمٞمع

 ٤مُمٕم٦م.اجلاًم٘م٤مهرة، ُم١مؾمس٦م ؿمب٤مب 

د ؾمٚمٞمؿ، ومرطم٤مت  .، قمامنٖمرب واًمنمقاًمٕم٤مُم٦م ذِم اًمٕماىم٤مت اًم .م(1007)، حُمَٛمَّ

ُمدى وم٤مقمٚمٞم٦م اًمتدري٥م اإلداري وإُمٜمل ذِم م(. 1031) ،اًم٘محٓم٤مين، ؿم٤ميع سمـ قمكم طمسلم

دود احلٕم٤مُم٦م حلرس اًمٕم٤مُمٚملم سم٤معمديري٦م اًمدود ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمّْمب٤مط احلطمرس 

ًمٚمٕمٚمقم ٕمرسمٞم٦م اًم. رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمستػم همػم ُمٜمِمقرة. ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ سمٛمديٜم٦م اًمّري٤مض

 إُمٜمٞم٦م. اًمّري٤مض.

د، ) ، اخلرـمقم: ُمٓمبٕم٦م ٕم٤مُم٦ماًمٕماىم٤مت اًماًم٘م٤مئؿ سم٤مٓشمّم٤مل ذِم  .م(1030ُمراد، ُمٜم٤مل حُمَٛمَّ

 .آرو

 .، دار أؾم٤مُم٦م ًمٚمٜمنمُمب٤مدئ ذِم آشمّم٤مل، قمامن .م(1031)،شمٞمسػم، ُمِم٤مرىم٦م

د،، اعمٍمي  ،اًم٘مراراتُمٕمٚمقُم٤مت، اشمّم٤مٓت، اخت٤مذ  ديث٦م،احلاإلدارة  .م(1008)َأمْحَد حُمَٛمَّ

 .٤مُمٕم٦ماجلاًم٘م٤مهرة، ُم١مؾمس٦م ؿمب٤مب 
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 اًمّٓمبٕم٦م إومم، ُمٍم: ُمٙمتب٦م اًمنّموق اًمّدوًمٞم٦م. .م(1004)، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط

، سمػموت: ُم١مؾمس٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م واًمسٞم٤مؾم٦م اًمّدوًمٞم٦م .م(3979)،ُم٘مٚمد، إؾمامقمٞمؾ صؼمي

 .ٕمرسمٞم٦ماًمإسمح٤مث 

ٙمقي٧م، اًم، ٕمٚمٛمٞم٦ماًمٕم٤مُم٦م: اعمٗم٤مهٞمؿ وإؾمس اًمٕماىم٤مت اًم .م(1008)،يمل حمٛمقد ه٤مؿمؿ،

 .ذيم٦م ذات اًمّساؾمؾ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع

، اًمّٓمبٕم٦م إومم ُمٍم، ُمٙمتب٦م اًمَ٘م٤مُٟمقن اًمّدسمٚمقُم٤مد .م(3970)،أسمق هٞمػ، قمكم ص٤مدق

 .اإلؾمٙمٜمدري٦م
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 (1) رقي املمحل

  احملكىني أمساء قائىة

 م
 اسم المحكم

الدرجة 
 العلمية

 الجامعة التخصص

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية عالماإل أستاذ دكتور باسردة الّشاعر َأْحَمد8 د8أ ٔ
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية اإلعالم أستاذ دكتور نجم العاطي عبد طو8 د8أ ٕ
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية جتماعإلعلم ا أستاذ دكتور مقدم الحفيظ عبد8 د8أ ٖ
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية اإلعالم مشارك أستاذ الّنامي الرحمن عبد8 دأ8 ٗ
 جامعة الملك سعود اإلعالم أستاذ مشارك الطّياش اهلل عبد بن فهد8 دأ8 ٘
 جامعة الملك سعود اإلعالم أستاذ مشارك العنزي علي دبكل علي8 دأ8 ٙ
 العربية للعلوم األمنيةجامعة نايف  القانون الدولي أستاذ مشارك الّزىراني مفرح بن يحيى8 دأ8 ٚ
 جامعة الملك سعود العلوم السياسية أستاذ مشارك الكريم عبد عادل 8د8 أ ٛ
 جامعة الملك سعود القانون أستاذ مشارك أ8 د8 فليح بن ربيعان القحطاني ٜ

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية اإلعالم أستاذ مساعد البراق نافع بن ناصر8 د ٓٔ
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية اإلعالم أستاذ مساعد الحوشان زامل بركة8 د ٔٔ
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية اإلعالم أستاذ مساعد المالك ُمَحمَّد بن صالح8 د ٕٔ
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية اإلعالم أستاذ مساعد العيدي ُمَحمَّد سليمان8 د ٖٔ
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية اإلعالم أستاذ مساعد الّداغر ُمَحمَّد مجدي8 د ٗٔ
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 (2) رقي ومحل

ٍّ صورتّاِفي  االستباٌة ّائيةال  
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 األميية للعلوو ربيةعال ىايف جامعة 

 االجتناعية لووعال كلية    

 اإلعالو قسه    

 

 احملرتو                                                                                        ريه/كال األخ

 

 :وبعذ وبركاته، اهلل ورمحة عليكه السالو

 نلعال فاعليةِفي  امةعال القاتعال دور بعيواٌ: استباىة أيذيكه بني يضع بأٌ احثبال يتصرف

 اإلعالوِفي  املاجستري درجةَعَلى  صولاحل ملتطلبا استكناًل ،(ميذاىية دراسة)بلوماسيالّذ

 .األميية للعلوو ربيةعال ىايف جبامعة

 موافل، بصذة، )موافل املوافكة درجة لكياس اخلناسي ليكرت مكياس احثبال استخذو وقذ

 بصذة(. موافل غري موافل، غري حمايذ،

 إجابتكه بأٌا علًن ىظركه، وجهة يعكس مبا االستباىة بياىات ًع باإلجابة التكرو آملو

 .الواقع تعكس بيتائج اخلروجِفي  احثبال مصذاقية وستفيذ سرية، ستكوٌ

 

 ،،تعاوىكه،َعَلى  لكه وشكري حتياتي أطيب وتكبلوا

 
 الباحث                                                                                  

 طويعال سويلم بن فهد                                                                                 
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 األونُت ُاَاثبان /أوًل 

 انتعهًٍُ: ًستىيان (1)

 جايعٍ (   )       ثاَىٌ (   )

 ياجستُر (   )  عال دبهىو (   )

 دكتىراِ (   )

 انخبرة: سُىاث عذد (2)

 سُىاث 11 يٍ أقمإِنًَ  5 يٍ (   )               سُىاث 5 يٍ أقم (   )

 فأكثر سُت 15 يٍ (   ) سُت 15 يٍ أقمإِنًَ  11 يٍ (   )

 ًم:عان تخصص (3)

 ايتعان القاثعان (   )                         اإلعالو (   )

 ُاسُتانس   هىوعان (   )       وانًؤتًراث انًراسى (   )

 اإلدارٌ وانتطىَر انتخطُط (   )            وانهىائح األَظًت (   )

 (……………………اركرها) أخري (   ) وانًانُت اإلدارَت ؤوٌانش   (   )
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 راستانذ   يحاور :اثاًَُ 

 بهىياسٍ.انذ   ًمعان فاعهُت تعزَزفٍِ  ايتعان القاثعان يهاو األول: انًحىر

 

  

 يىافق انعباراث و

 بشذة

 غُر يحاَذ يىافق

 يىافق

 يىافق غُر

 بشذة

 ًمعانفِِ  ًانقنبعبد االتزبىبد تٌصْذ 1

 ثهٌيبعِ.انذّ 

     

 اإلعالو ًعبئم عجش انٌصاسح ثزيٌد انتعشّف 2

 عًْخ.انشّ 

     

 بطاننّ  ًاىتًبيبد األصذاث يع اإلّزبثِ انتفبعم 3

 ًانقٌانْن. األنظًخ يع ّتعبسض ال ثًب ًسغجبتيى،

     

      انٌصاسح. تزبه ئّزبثِ سأُ تكٌّنَعهََ  انعًم 4

 تنفْزَعهََ  انٌصاسح تغبعذانَّتِِ  االعتشبساد تقذّى 5

 نًشبسّعيب. ًانتخطْظ ثشايزيب

     

 ًثًذٍ نهًٌاطن انًقذيخ انٌصاسح ثأنشطخ تُعِشف 6

 األنشطخ. تغطْخفِِ  اإلعالو ًعبئم ئعيبو

     

 ًانًعبسض انًإتًشاد ين انفعبنْبد تنظْى 7

 ًاالصتفبالد. ًاننذًاد

     

 ٌْفانضّ  ًاعتقجبل انًشاعىَعهََ  بوعان اإلششاف 8

 ًاألرنجْخ. شثْخعان ًلانذّ  ين

     

 انٌصاسح ثْن انًشتشكخ اإلعاليْخ يٌدزان تنغْق 9

 األرنجْخ. ًانغفبساد

     

 عًم ثًزبل انًتعهقخ ًاألثضبث ساعبدانذّ  ئعذاد 11

 ًتٌصّعيب. ئعذادىبَعهََ  ًاإلششاف انٌصاسح،

     

 ًعقذ ًانتخقْف ًانتٌرْو اإلسشبد ثشايذ ئعذاد 11

 انٌصاسح. نًنتغجِ ًانًضبضشاد ذًاداننّ 
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 بهىياسٍ.انذ   ًمعان فاعهُت نتعزَز ايتعان القاثعان تستخذيها أٌ ًَكٍانَّتٍِ  األسانُب اٍَ:انث   انًحىر

 

 

 

 

 

 انعباراث و
 يىافق غُر يىافق غُر يحاَذ يىافق بشذة يىافق

 بشذة

 ثبننشبطبد انًٌاطنْن نتٌعْخ اإلعاليِ؛ األعهٌة 1

 انخبسرْخ. ًانعالقبد

     

 انًختهفخ؛ ًانقشاساد نهغْبعبد انتفغْشُ األعهٌة 2

 يعْنخ. عْبعخ النتيبد سؤّخ ثتقذّى

     

 ًتقذّى انٌصاسح ًقشاساد عْبعبد تٌضْش 3

 ًأدنتيب. ثشاىْنيب

     

 عْبعبد نتبئذفِِ  تجضجانَّتِِ  ساعبدانذّ  عًم 4

 بنْخ.ضان انٌصاسح ًخطظ

     

 ألنشطخ يتطٌسح يتكبيهخ ثْبنبد قٌاعذ تٌفْش 5

 ًل.انذّ  ثزًْع ًقنصهْبتيب انٌصاسح

     

 ًانقشاساد عًْخ،انشّ  انٌحبئق ًتصنْف صفع 6

 ثًٌاقف تتعهقانَّتِِ  عًْخانشّ  ًانتصشّضبد

 انٌصاسح.

     

 ًتغيْم ًيشافقتيب عًْخانشّ  انٌفٌد اعتقجبل 7

 هذ.جانفِِ  ئقبيتيب ئرشاءاد

     

 ًتنظْى ًاإلعاليْْن، ضبفْْنانصّ  ييًبد تغيْم 8

 .نَيَب انًنبعجخ األرٌاء ًتيْئخ انًإتًشاد،

     

 نتٌرْو االرتًبعِ انتٌاصم ًعبئم اعتخذاو 9

 بو.عان أُانشّ  اتزبىبد

     

 انخبسرْخ ًانغفبساد انقنصهْبد يع انتفبعم 11

 ظش.اننّ  ًريبد نتقشّت
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 بهىياسٍ.انذ   ًمعان تعزَزفٍِ  ايتعان القاثعان فاعهُت يٍ تحذانَّتٍِ  انًعىقاث انث:انث   انًحىر

 

 

 

 

 

 

 

 انعباراث و
 يىافق

 بشذة

 غُر يحاَذ يىافق

 يىافق

 يىافق غُر

 بشذة

 بيهْنعان الختْبس ًاضضخ يعبّْش ًرٌد عذو 1

 .بيخعان القبدعان ئداسحفِِ  األكفبء

     

 خهفْخ بيخعان ثبنعالقبد بيهْنعان نذٍ تتٌافش ال 2

 ثهٌيبعِ.انذّ  نهعًم ينبعجخ عهًْخ

     

      بيخ.عان القبدعان كٌادس نتطٌّش انتذسّت نذسح 3

 القبدعان ئداسحفِِ  بيهْنعان يشبسكخ ضعف 4

 انقشاساد. اتخبر عًهْخفِِ  بيخعان

     

 ثبنعالقبد بيهْنعان اختصبصبد ًضٌس عذو 5

 انًيبو. ًتذاخم بيخعان

     

 ئداسُ يغتٌٍفِِ  بيخعان القبدعان ًضع عذو 6

 ًخجشاتيب. نقذساتيب ينبعت

     

 ًييبو ألنشطخ انًبنْخ انًٌاسد تٌافش عذو 7

 كبف. ثشكم بيخعان القبدعان

     

 تضقْقفِِ  اإلعالو نٌعبئم األيخم االعتخذاو عذو 8

 بيخ.عان القبدعان أىذاف

     

فِِ  ذّخخضان نهتكنٌنٌرْب انًٌظفْن اعتخذاو عذو 9

 بيخ.عان القبدعان ًأنشطخ ييبو تغْْش

     

      بيخ.عان القبدعان نذًس هْبعان اإلداسح فيى عذو 11
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 نعًمفٍ ا ايتعان القاثعان فاعهُت يٍ تحذانَّتٍِ  انًعىقاثَعهًَ  انتغهب وسائم ابع:انر   انًحىر

 بهىياسٍ.انذ  

 

 

 انعباراث و
 غُر يحاَذ يىافق بشذة يىافق

 يىافق

 يىافق غُر

 بشذة

 عهًْخ أعظَعهََ  بيخعان ثبنعالقبد بيهْنعان اختْبس 1

 ثهٌيبعِ.انذّ  نهعًم ينبعجخ يتطٌسح

     

 بيهْنعان الختْبس يقننخ ًيعبّْش أعظ ًضع 2

 بيخ.عان القبدعان ئداسحفِِ  انًًْضّن

     

 ًمعان نًًبسعخ يتطٌسح تذسّجْخ صقبئت تٌفْش 3

 انخبسرْخ. ثهٌيبعْخانذّ  نخذيخ انًينِ

     

 بيخعان القبدعان ئداسحفِِ  بيهْنعان يشبسكخ تفعْم 4

 انقشاساد. اتخبر عًهْخفِِ 

     

 بيخعان القبدعانفِِ  بيهْنعان اختصبصبد تٌضْش 5

 انًيبو. نتذاخمب ينع   ثذقخ

     

 ّنبعتب يتقذي  ب ئداسّ   يغتٌٍ بيخعان القبدعان ينش 6

 ًخجشاتيى. يٌظفْيب قذساد

     

 ألنشطخ انالصيخ انًبنْخ ًانًٌاسد االعتًبد صّبدح 7

 أنٌاعيب. ثكم بيخعان القبدعان ًييبو

     

 تضقْقفِِ  ًعبئم أَُعهََ  االعتًبد قبعذح تٌعْع 8

 بيخ.عان القبدعان أىذاف

     

 اعتخذاوَعهََ  بيخعان القبدعان يٌظفِ تذسّت 9

 ًاألنشطخ. انًيبو تغْْشفِِ  ذّخخضان انتكنٌنٌرْب

     

 نخذيخ ًانًتطٌسح انًتكبيهخ ْبنبدجان قٌاعذ تٌفْش 11

 بيخ.عان القبدعان أىذاف

     

      .قْقِضان بيخعان القبدعان نذًس هْبعان اإلداسح فيى 11


