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 نافرعو ركش
 ،ملقلاو حوللا عدبمو ،مَلُظلاو راونألا قلاخو ،مدعلا دعب تادوجوملا رخآ ،مظعألا كلملا هللا دمحلا     
 ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ءانثلاو ركشلاب قحألا وهف ،مدقت امو اهنم رخأت ام همعن ىلع ًاريثك ًادمح
 .نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو )ملسو هيلع هللا ىلص( دمحم انيبن هقلخ فرشأ

 ،هئاطع ضيفب ينرمغ نمل ينانتماو يركش ليزجب مدقتأ نأ ينوعدت ةنامألاو نافرعلا ضورف نإف
 ناسح روتكدلا دعاسملا ذاتسألا لضافلا يذاـتسأ ةيثحبلا يتريسم يف رثألا هل ناك امم ،هقلُخ نس\حو
 ًارواحمو ًافرشم ناكف ،ةساردلا هذه دادعإ ىلع فارشإلا لوبقب aيلع لضفت يذلا باشخلا تباث
 .ديدملا رمعلاو ةمالسلاو مئادلا ءاطعلاو مدقتلاب تاوعدلا قدصأ ينم هل ،ًامهلمو ًاهجومو
 ءاضعألو يديضاعملا هللا دعو نعم روتكدلا ذاتسألا لامعألا ةرادإ مسق سيئر ديسلل ركشلاب مدقتأو
 ،نيمعاد ريخ اوناكو ةيملعلا يتريسم يف ينوقفار نيذلا لامعألا ةرادإ مسق يف ةيسيردتلا ةئيهلا
 ةروتكدلا دعاسملا ذاتسألاو يناعلا دوجوملا دبع ءالآ ةروتكدلا دعاسملا ذاتسالا ركذلاب مهنم صخأو
 ةدناسملا مهفقاومو ةميقلا ةيملعلا مهتاهيجوتل ةفورخ دغر ةروتكدلا دعاسملا ذاتسألاو و يدوبع ءافص
 .ايلعلا تاـساردلا ةبلطل ةمعادلاو
 ةلاسرلا ةءارق مهلوبقل نيرقوملا اهئاضعأو ةشقانملا ةنجل سيئر لضافألا ةذتاسألل يركشب مدقتاو   
 ةميق تاظحالم نم هومدق امل ةنابتسالا ةرامتسال نيمكحملا ءاربخلا ةداسلا ىلإو اهتشقانم ءانع مهلمحتو
 .ةثحابلا هيجوت يف
 اذه لامكإ يف ةدعاسملاو ةرزاؤملاب لضفلا مهل ناك نمم يئاقدصأ عيمج ىلإ لوصوم ركشلاو   
 دمح لآ معدفو دربم دمحأو ريمس ةراسو يداهلا دبع دمحأ ءالمزلا مهنم صخأو ،يثحبلا دهجلا
 نولوصوم ريدقتلاو ركشلا كلذكو ،باعصلا ليلذت يف يل مهتدناسمو مهمعدل ميهاربإ دمحم ذاتسألاو
 .لصوملا ةعماج يبستنم ةفاك ىلإو ةساردلا ءالمز ىلإ
 دوـمحم زيزعلا يدـلاو  مهفورعم ىسني ال نم ىلإ ناـفرعلاو ءافولا تاـيآ ىمسأب مدقتأ ًاماتخ   
 نامثع( ءازعألا يتوخإو اـهرمع يف هللا لاطا ديمحلا دبع ءامسأ يتدـلاوو هللا هظفح دمحم فيرش
 ةبعصلا يتاقوا مهلمحتل يتسارد ةرتف ءانثأ يل مهتدناسمو مهمعدل يفراعمو يئابرقأو )ةراسو قورافو
 .ةوقو ادنس يل اوناكو للك نودب
 تمهسأ ةحيصن وأ ةروشم وأ دهجب اومهسأ نمم مهئامسأ ركذ يل حت\ي مل نم لك نم رذعلا حيمتسأو   
 .ءازجلا ريخ ينع هللا مهازجف ،ةساردلا زاجنإ يف
 

 فيرش دومحم ةديبز ةثحابلا



  ث  

 صلختسملا

 مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا هيدؤت نأ نكمي يذلا ريثأتلا حاضيإ ىلإ ةيلاحلا ةساردلا تفده
 ةساردلا تدمتعاو ،ىونين ةظفاحم ةيبرت ةيريدم يف ةساردلا قيبطت متو .يميظنتلا لكيهلا داعبا يف
 ةيجيتارتسا(ـب تلثمت مجحلل مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا لقتسملا ريغتملل داعبأ ةثالث ىلع
 ناك نيح يف ،)ةيماظنلا ةيجيتارتسالا ،لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا ،ةيرشبلا دراوملا ضيفخت
 جهنملا دمتعأو ،)ديقعتلا ،ةيمسرلا ،ةيزكرملا( مه اضيا داعبا ثالث يميظنتلا لكيهلا داعبا عباتلا ريغتملل
 ةقلعتملا تالؤاستلا نع ةباجإلا ةساردلا تنمضت دقو ،ةساردلا هذه زاجنإ يـف يـليلحتلا يفصولا
 طابترالا تاقالع صخي اميف ةيعرفلاو ةسيئرلا تايضرفلا نم ددع رابتخا لالخ نم ةساردلا ةلكشمب
 ةيئاوشع ةنيع رايتخا متو ،ةمزاللا تانايبلا عمجل ةنابتسالا ةرامتسا ميمصت متو ،نيابتلاو ريثأتلاو
 ايلعلا ةيرادإلا تايوتسملاب ةلثمم ىونين ةظفاحم ةيبرت ةيريدم يف نيلماعلاو دارفألاب تلثمت ةطيسب
 ،ةيئاصحإلا بيلاسألا نم ًاددع ةساردلا تمدختسا امك ،ًادرف )٢٨٧( عقاوبو ايندلاو ةيذيفنتلاو
 ىلع ةساردلا تدمتعا امك ،ةيرايعملا تافارحنالاو ةيباسحلا طاسوألاو ةيوئملا بسنلاو تاراركتلاك
 رابتخا يف )AMOS( جمانربو نايبتسالا رابتخاو تانايبلا ضعب ليلحت يف )SPSS( جمانرب
 ةجيتن :اهمهأ ةيناديملاو ةيرظنلا تاجاتنتسالا نم ةعومجم ىلإ ةساردلا تلصوت دقو ،تايضرفلا
 ةجيتن ةيريدملا ءادأ يف ابلس سكعنا يذلا يميظنتلا لكيهلا لهرت ةيريدملل مجحلا  يف ريبكلا مخضتلل
 ةساردلا يصوت كلذل ،ديقعتلاو ةيزكرملاو ةيمسرلا ةجرد تدادزا ثيح يميظنتلا لكيهلا داعبأ رثات
 فئاظولا قيشرتو ةمظنملل يميظنتلا لكيهلا ليدعت ةيغب قيشرتلا تايجيتارتسا ىدحإ ينبت ةرورضب
 قيقحتل ،ىرخألا تايوتسملا ىلع نيفظوملا عيزوت ةداعإ وأ ةيرورضلا ريغ ةيرادإلا تاليكشتلاو
 .اهمجح يف مخضتلا ليلقتو اهلكيه يف نزاوتلا

 لكيهلا داعبأ ،يميظنتلا مجحلا ،مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا :ةيحاتفملا تاملكلا
 .يميظنتلا
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  ةمدقملا
 نأ يغبني امب ريكفتلاب أدبت نأ اهيلع متحتو ،لضفألا وه ربكألا نأب تامظنملل قباسلا داقتعالا ريغت     
 ددع ليلقت قيرط نـع كلذو اهمجح قيشرت وحن اههجوت زكرتو ،ىوقأو فحنأو قشرأ اهلعجي
 نيلماعلا دارفألا ددع ليلقت نع الضف حطسم لكشب يميظنتلا اهلكيه ميمصتو ،ةيميظنتلا اهتايوتسم
 ةعراستملاو ةرمتسملا ةيئيبلا تاريغتلا ةاراجم ىلع ةرداق ودغتو ةنورم رثكأو رغصأ حبصتل اـهيف
 الح هفصوب مجحلل يميظنتلا قيشرتلا موهفم رهظ كلذ مضخ يفو ،ةفلتخملا اهتايلاعفو اهتطشنأ زاجنإو
 معدل همادختسا وأ تامظنملا كلت  اهنم يناعت يتلا تاقوعملاو تالكشملا ضعبل ةميلس ةجلاعمو ابسانم
 ام لك نم صلختلاو ةمظنملل ةبسنلاب يرورض وه ام ءاقبإ ىلع زيكرتلا لالخ نم اهزيزعتو اهتاردق
 ،تايطعملا هذه لك ءوض يفو ،اهدراوم يف ردهلا دلويو ةيفاضإ دوهجو فلك اهلمحيو اهيلع ًائبع �دعي
 فقوملا بسحب ةجلاعم ةيجيتارتسا هفصوب مجحلل يميظنتلا قيشرتلا لوانت ىلإ ةساردلا هذه تفده
 يف ةنزاوملا مدع ةلكشم اهمهأ نمو ،تالكشملاو تامزألا نم ددع زواجتل ةمظنملا ههجاوت يذلا
 راثآلا ةدايزو يميظنتلا لكيهلا لهرتو ،ةمظنملل يميظنتلا لكيهلل اهتبسانم مدعو ،ةيرشبلا دراوملا
 ،ةيقارعلا تامظنملا اهنم يناعت يتلاو لكك ةمظنملا ءادأ ىلع اهريثأتو يميظنتلا لكيهلا داعبأل ةيبلسلا
 ةبسانم تايجيتارتسا دامتعا ةيناكمإ ةسارد نع ًالضف ،ىونين ةظفاحم ةيبرتل ةماعلا ةيريدملا اميسالو
 ةمظنملا مجح ربك اهب ببست يتلا ةيبلسلا راثآلا ضعبل ةساردلا هذه ريشأتو ،اهيف لكاشملا هذه ةجلاعمل
 .ةثوحبملا ةمظنملل يميظنتلا لكيهلا داعبأ ىلع اهتاساكعناو
 ةقباسلا تاساردلا ضعب لوألا لصفلا نمضت ،لوصف سمخ ةساردلا هذه تلمش ،كلذ قفو ىلعو     
 .ةساردلا ةيجهنم :يناـثلاو ،ةقباسلا تاساردلا :لوألا ،نيثحبم يف كلذو ةساردلا ةيجهنمو
 يميظنتلا قيشرتلا نمضت لوألا ،ثحابم ةثالث يف ةساردلل يرظنلا راطالا يناثلا لصفلا نمضتو     
 يميظنتلا مجحلا نمضت دقف ثلاثلا ثحبملا امأ ،يميظنتلا لكيهلا داعبأ نمضت دقف يناثلا امأ ، مجحلل
 .ةمظنملل
 ثحبلا ناديم فصو( لوألا لوانت ،نيثحبم يف كلذو يناديملا راطإلا ثلاثلا لصفلا حضويو     
 .)اهصيخشتو ةساردلا تاريغتم فصو( يناثلاو ،)ىونين ةيبرت ةيريدم نع ةذبنو
 لوألا لوانت ،نيثحبم يف كلذو اهتايضرفو ةساردلا جذومن رابتخا عبارلا لصفلا لوانت نيح يف     
 )ةساردلا تايضرف رابتخا( يناثلاو ،)ةساردلا جذومنأ رابتخا(
 ضرعل لوألا صصخ ،نيثحبمب اهتاحرتقمو ةساردلا تاجاتنتسا مض دقف سماخلا لصفلا امأ     
 تاحرتقملا مضف يناثلا امأ ،ةيلاحلا ةساردلا جئاتن ءوض يف اهيلإ لصوتلا Äمت يتلا تاجاتنتسالا
  .ةيلبقتسملا تاساردلاو
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 لوألا لصفلا
 ةقباسلا تاساردلا ضعبو ةساردلا ةيجهنم

 
 عوضومب ةقالعلا تاذ تاساردلا نم ضعب ضرع يناديملاو يرظنلا راطإلل ديهمتلا بلطتي     
 اهتايضرفو اهفادهأو ةساردلا ةلكشم ديدحت ءوض يف ثحابلا اهدمتعا يتلا ةيجهنملا كلذكو ةساردلا
 اذه نمضت دقف مدقت ام ىلع ًءانبو ،تانايبلا عمج يف ةمدختسملا بيلاسألاو  يضارتفالا اهططخمو
 : ةيتآلا ثحابملا لصفلا
 
  ةقباسلا تاساردلا ضعب : لوألا ثحبملا
 ةساردلا ةيجهنم : يناثلا ثحبملا
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  لوألا ثحبملا 
 ةقباس تاساردلا ضعب

 ةيرورضلا رصانعلا دحأ دعت يتلا ةقباسلا ةيفرعملا دوهجلا ضعب ضرع ىلإ ثحبملا اذه فدهي     
 ةقباسلا تاساردلا ةعجارم نأ ذإ ،اهحيضوتو ةيلاحلا ةساردلا تاريغتم مهفل اهنم ةدافتسالا نكمي يتلا
 نوثحابلا هيلإ لصوت ام زربأ ىلع فرعتلا يف ةيساسأ ةزيكر دعت ةيلاحلا ةساردلا تاريغتمل ةهباشملا
 ىهتنأ ثيح نم قالطنالا ثحاب لكل ىنستي يكل ةبسانم ةيضرأ ريفوت نع الضف ،لاجملا اذه يف
 ةمهم ةقباسلا تاساردلا نإف هيلعو ،مهتاسارد يف هيلإ اوقرطتي ملام ىلإ قرطتلا وأ ،نورخآلا نوثحابلا
 ينبت ىلع ةدعاسملا كلذكو ،اهترولبو ةساردلل يركفلا راطإلاب ةصاخلا ةيساسألا تازكترملا ليكشت يف
  .ريسفتلاو ليلحتلا يف اهل مئالملا جهنملا
 وحن ىلع اهل تقرطت وأ تاريغتملا هذهب تمتها يتلا ةقباسلا تاساردلا ضعبل حيضوت يلي اميفو     
  :ىرخأ تاريغتم عم اهتقالع لالخ نم درفنم
  مجحلل يميظنتلا قيشرتلاب ةقلعتملا تاساردلا :ًالوأ

 :ةيبرعلا تاساردلا )أ
 ةقباسلا تاساردلا ضعب )١-١( لودجلا

 )٢٠١١،دمحم( ةسارد .1

 ةسارد - ةيرشبلا دراوملا يف ضئافلا ةلكشم ةهجاومل ةقيشر ةمظنم وحن ةحرتقم تايجيتارتسا ةساردلا ناونع
 ىونين يف ةيبطلا تامزلتسملاو ةيودألا ةعانصل ةماعلا ةكرشلا يف ةيناديم

 ىونين يف ةيبطلا تامزلتسملاو ةيودالا ةعانصل ةماعلا ةكرشلا ةساردلا ناديم

 ةددحم تايجيتارتسا ينبت نكمي لهو ؟ةيرشبلا دراوملا يف ضئاف نم ةثوحبملا ةكرشلا يناعت له ةساردلا ةلكشم
 ؟ةثوحبملا ةكرشلا يف ةيرشبلا دراوملا يف ضئافلا ةجلاعمل

 ةساردلا فادهأ

 فدهب اهيف ةيرشبلا دراوملا يف ضئاف دوجو صوصخب ةثوحبملا ةمظنملا عضو نع ةركف ءاطعإ
 ةمظنملا يف اهدامتعا نكمي ةددحم تاسايسو تايجيتارتسا دامتعا ةيناكمإ ةسارد ،اهقيشرت
 ةصاخو ةيرشبلا دراوملا يف ضئافلا نع ةجتانلا ةيبلسلا راثآلا ضعب ريشأت ،اهقيشرتل ةثوحبملا
 .اهلامعأ جئاتنو ةثوحبملا ةمظنملا عضو ىلع اهتاساكعنا

 مها 
 تاجاتنتسالا

 دارفألا كسمتي ذإ ،بابسألا ةفاكل لمعلا كرتب قلعتي اميف ادج ةضفخنم لمعلا نارود تالدعم
 ةميلس ةيميظنت لكايه دوجو مدع ،دعاقتلا وأ لقنلل ةردان تالاح ىوس رشؤت ملو مهفئاظوب
 ةرم نم رثكأل لكايهلا ريغت يف ًاحضاو كلذ رهظو ،اهتجاحو ةمظنملا لمع ةعيبطو بسانتت
 .ةديج لكايه دامتعا مدعو
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 )٢٠١٨ ولعو رصان( ةسارد .2

 ةساردلا ناونع
 ةرئاد يف ةيعالطتسا ةسارد - ةيميظنتلا ةيلعافلا زيزعت يف يمظنملا قيشرتلا تايجيتارتسا رود

  نيدلا حالص ةحص

 نيدلا حالص ةحص ةرئاد ةساردلا ناديم

 ةساردلا ةلكشم
 ةقالعلا عونو ةعيبط امو ةثوحبملا ةمظنملا يف يمظنملا قيشرتلا تايجيتارتسا قيبطت ىوتسم ام
  ؟ةثوحبملا ةمظنملا يف ةيميظنتلا ةيلعافلاو يمظنملا قيشرتلا تايجيتارتسا نيب

 ةساردلا فادهأ

 يمظنملا قيشرتلا تايجيتارتساو تابلطتم ءانب يف مهسي يرظن راطإ ميدقت يف ةمهاسملا
 يف ةيميظنتلا ةيلعافلا عقاوو يمظنملا قيشرتلا تايجيتارتسا عقاو صيخشتو ،ةيميظنتلا ةيلعافلاو
 ةجلاعم يف ةثوحبملا ةمظنملا ةدعاسم اهناش نم يتلا تاحرتقملا ميدقت ىلع لمعلاو ةمظنملا
  .ةيميظنتلا ةيلعافلا زيزعتل يمظنملا قيشرتلا تايجيتارتساب ةقلعتملا تالكشملا

 مها
 تاجاتنتسالا

 قيشرتلا تايجيتارتسا دامتعال ايباجيإ ًاهجوت نيثوحبملا دارفألا تاباجإ ضرع جئاتن ترهظأ
  نيدلا حالص ةحص ةرئاد يف يمظنملا
 ةعمتجم يمظنملا قيشرتلا تايجيتارتسا نيب يباجيإ طابترا ةقالع دوجو ليلحتلا جئاتن ترهظأ
  .ةعمتجم ةيميظنتلا ةيلعافلاو

 
 )٢٠١٨، ليلخو ةمعن( ةسارد .3

 ةساردلا ناونع
 - يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتساب لمعلل ةددعتم لخادم دامتعاب يرشبلا دروملا تاقيبطت نيابت
  ةيقارعلا ةيعانصلا تاكرشلا نم ةنيع يف يعالطتسا ثحب

  دادغب يف )ةيكيناكيملا تاعانصلل رصن ةكرش ( و )حوارملا لمعم /ةيئابرهكلا تاعانصلل ةماعلا ةكرشلا ةساردلا ناديم

 ةساردلا ةلكشم
 لامعألا تاكرش مظعم اهنم يناعت يتلا لهرتلا ةلاح ةجلاعمل ثحبلا ةلكشم مامتها بصنا
 تاعانصلل رصن ةكرشو ةيئابرهكلا تاعانصلل ةماعلا ةكرشلا ىلعو ةماع ةروصب ةيموكحلا
  ةصاخ ةروصب دادغب ةظفاحم يف ةيكيناكيملا

 ةساردلا فادهأ

 قيشرتلا ةيجيتارتسا ةفرعمو ،نيتفدهتسملا نيتكرشلا يف يرشبلا دروملا عقاو نع فشكلا
 رثكأ لخادملا يأ ديدحتو ،يرشبلا دروملا مخضت ةرهاظ عم لماعتلل ىلثملا مجحلل يميظنتلا
 .ةينعملا تاكرشلا اهيف لمعت يتلا ةيقارعلا ةئيبلا عم اقفاوت

 مها 
 تاجاتنتسالا

 نع ةضئاف تاكالم دوجوو ةيئابرهكلا تاعانصلل ةماعلا ةكرشلا تاكالم يف مخضت دوجو نيبت
 تادحو دوجوو ةيئابرهكلا تاعانصلل ةماعلا ةكرشلا يف ةيرورض ريغ فئاظو دوجوو ،ةكرشلا ةجاح
 تاعانصلل رصن ةكرش نأ امك ،فئاظولا ضعب ميمصت ةداعإل ةرورض كانه نإو ،جمدلل ةجاحب
 ركبملا دعاقتلا ةيجيتارتسا عجشت اهنا امك هباشتملا ضرغلا تاذ تادحولا ضعب جمدب ةمتهم ةيكيناكيملا
 .اهتيسفانتل ائيش فيضت ال يتلاو اهل رربم ال يتلا عورفلا قالغإو

 :ةيبنجألا تاساردلا )ب
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 )Cameron 1994( ةسارد .1

 Strategies for Successful Organizational Downsizing ةساردلا ناونع
 حجانلا يمیظنتلا قیشرتلا تایجیتارتسا

 تاونس عبرأ ةرتف ىدم ىلع قيشرتلا قيبطت ىلع لمعت ةمظنم 30 ىلع ةساردلا تيرجأ ةساردلا ناديم

 ةساردلا ةلكشم
 قيشرتلل ةبترتملا راثآلا يه امو ؟قيشرتلل ةمظنملا اهمدختست يتلا ةماعلا تايجيتارتسالا يه ام
 يه ام وأ ،"؟قيشرتلا تاسرامم لضفأ" يه امو ،؟ةمظنملا ىوتسم ىلع يميظنتلا ءادألا ىلع
 ؟كلذ لعفت ال يتلا كلتو لاعف لكشب قيشرتلاب موقت يتلا تامظنملا نيب قورفلا

 ةساردلا فادهأ
 تاءارجإلا نيبتو ،يميظنتلا قيشرتلل ةيسيئر تايجيتارتسا ثالث حرش ىلإ ةساردلا فدهت
 تاكرشلل ةحجانلا تاسرامملا لضفأ ضرع ىلإ ةفاضا ،اهل ةيبلسلا راثآلا ىلع بلغتلل ةيرادإلا
  .قيشرتلاب تماق يتلا

 مها
 تاجاتنتسالا

 ماظن وه حجان لكشب قيشرتلا ىلإ يدؤت يتلا ةيمهأ رثكألا لماوعلا نيب نم نأ حضاولا نم
 لدابتو لصاوتلاو ،يعامجلا لمعلاو ،فظوملا ةكراشم دعتو ،لاعفلا ةيرشبلا دراوملا ةرادإ
 مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ةرادإو ،ةيؤرلا عضوو ،بيردتلاو ،مييقتلاو ،ةأفاكملاو ،تامولعملا
 اهعيمج عقتو ،حاجنب قيشرتلاب مايقلل ةيساسألا بناوجلا نم اهعيمج ،ةقثلاب ةريدجو ةهيزن ةقيرطب

 ةيرشبلا دراوملا لاجم يف نيلماعلل نا ىلا ةفاضإلاب ،ةيرشبلا دراوملل ةيداعلا تايلوؤسملا نمض
 تايجيتارتسال حجانلا ذيفنتلا نامض يلاتلابو ،يميظنتلا قيشرتلل طيطختلا يف مهمو يسيئر رود
 .اهيلع رايتخالا عقي يتلا قيشرتلا

 
 )Cloete 2012( ةسارد .2

 ةساردلا ناونع
The Impact of Downsizing on Surviving Employees’ Organizational 

Commitment in a Retail Organization  
 ةئزجتلاب عیبلا تامظنم يف  يمیظنتلا مازتلالا ةجرد و نیقبتملا نیلماعلا ىلع قیشرتلا رثا

 ةیبونجلا ایقیرفا يف تامظنملا نم ددع ةساردلا ناديم

 ةساردلا ةلكشم

 )ةيرايعملاو ةيفطاعلاو ةيرارمتسالا يأ( ةمظنملا مازتلا داعبأ نيب ةريبك ةقالع كانه نوكتس له
 نيب ريبك قرف ةقالع كانه نوكيس لهو ؟مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ةيلمع دعب نيقابلا نيفظوملل
 لهو ؟مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ةيلمع دعب نيقابلا نيفظوملل يميظنتلا مازتلالاو ةمدخلا ةدم
 ةيلمع دعب نيقابلا نيفظوملل يميظنتلا مازتلالاو نيسنجلا نيب ةريبك تافالتخا كانه نوكيس
 يميظنتلا مازتلالاو رمعلا نيب ةريبك تافالتخا كانه نوكتس لهو ؟مجحلل يميظنتلا قيشرتلا
 .مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ةيلمع دعب نيقابلا نيفظوملل

 ةساردلا فادهأ

 ماظنو ةيرشبلا دراوملا ىلع أرطتس يتلا ةيباجيالاو ةيبلسلا راثالا ةفرعم ىلا ةساردلا تفده
 ةفرعم ىلا ةفاضإلاب ،مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا قيبطت مت ام اذا لكك ةمظنملا
 قيشرتلا قيبطتب تماق ام اذا ةثوحبملا تامظنملا يف نيلماعلا كولس يف لصحت يتلا تافالتخالا
  مجحلل يميظنتلا
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 تاجاتنتسالا

 )ةيرايعملاو ةيفطاعلاو ةيرارمتسالا يأ( ةمظنملا مازتلا داعبأ نيب طسوتملا تحت ةقالع كانه
 مازتلالا يف ةريبك تافالتخا دجوتو ،مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ةيلمع دعب نيقابلا نيفظوملل
 ىلعأ ثانإلا ىدل مازتلالا تايوتسم نأ ةساردلا ترهظأ ذإ .مهسنج ىلع ًءانب نيلماعلل يميظنتلا
 نيلماعلل يميظنتلا مازتلالا يف ةريبكلا تافالتخالا ىلا ةفاضإلاب ،روكذلا ىدل مازتلالا نم ريثكب
 .مهتمدخ ةدمو مهرامعأ ىلع ًءانب

 مجحلاو يميظنتلا لكيهلاب ةقلعتملا تاساردلا :ًايناث
 :ةيبرعلا تاساردلا )أ

 )٢٠٠٦ ،يلاشخلاو ميرح( ةسارد .1

 ةساردلا ناونع
 ةيندرألا تايفشتسملا يف ةيناديم ةسارد :ةيميظنتلا ةفرعملا ءانب يف يميظنتلا لكيهلا داعبأ رثا
 ةصاخلا

 ةصاخلا ةيندرألا تايفشتسملا نم ددع ةساردلا ناديم

 ةساردلا ةلكشم
 قورف كانه لهو ، ؟ةصاخلا ةيندرألا تايفشتسملا يف يميظنتلا لكيهلا داعبا ريثأت ىدم ام
 ىوتسملا( يف مهفالتخا ىلا ىزعت نا نكمي ةيميظنتلا ةفرعملا ءانب يف نيلماعلا نيب ةيونعم
 )سنجلا ،رمعلا ،ةمدخلا ةدم ،يملعلا ليصحتلا ،يفيظولا

 ةساردلا فادهأ

 .ةيندرألا تايفشتسملا يف ةيميظنتلا ةفرعملا ءانب ىوتسم ىلع فرعتلا
 .ةيندرألا تايفشتسملا يف ةدئاسلا يميظنتلا لكيهلا داعبأ ديسجت تايوتسم ىلع فرعتلا 
 .ةيميظنتلا ةفرعملا ءانب يف يميظنتلا لكيهلا داعبأ رثا ىدم ديدحت
 ةفرعملا ءانب ززعيو معدي امب يميظنتلا لكيهلا داعبأ رييغت ىلإ ةيمارلا تايصوتلا ضعب ميدقت
 .ةيميظنتلا

  مهأ
 تاجاتنتسالا

 قيبطت ىوتسم ناك اميف ،ةيزكرملا نم ةيلاع ةجرد ةصاخلا ةيندرألا تايفشتسملا تارادإ قبطت
 ىري نيح يف ،طسوتم ةجردبو ًابراقتم صصختلاو ،ةيمسرلاو ،ايفيظو لامعألا عيمجت نم لك
 يف ةرادإلا قبطتو ،كلذ نم ةبسن لقأ تناك ةحاتملا لاصتالا طامنأ ىوتسم نأب نولماعلا
 ةينيتورلاب فصتت مهلامعأ لعجي امم صصختلا نم ةيلاع ةجرد ةصاخلا ةيندرألا تايفشتسملا
 يف ةمارصلا نم اعون ةرادإلا ضرفتو ،ةرركم ةيموي الامعأ لماعلا اهيف يدؤي يتلا ةيطمنلاو
 .ةيعادبإ لولح مادختسا يف نيلماعلا ةيرح نم للقي امم ،ةددحم لمع تاءارجإو بيلاسأ قيبطت

 
 )٢٠١١ ،باشخلا( ةسارد .2

 حرتقم يميوقت جذومنأ ،لصوملا ةعماجل يميظنتلا لكيهلا ديشرت ةساردلا ناونع
 لصوملا ةعماج ةساردلا ناديم
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 ةساردلا ةلكشم

 لكيهلا نيب ةوجف دوجوو ،ىرخأ فئاظو ىلا ةجاحلا زوربو فئاظولا ضعبل ةجاحلا ءافتنا
 لسلستلا يف قسانتلا مدع ىلا ةفاضإلاب ،)عقاولا ضرا يف ثدحي ام( يلعفلا لكيهلاو يمسرلا
 يف قسانت دوجو مدع كلذك ،ةفلتخملا ةعماجلا تاليكشت نيب ةيمسرلا تالاصتإلا طوطخل يمرهلا
 يذلا طاشنلاو اهلمع ةعيبط فلتخت تاليكشت كانھ نا ذا ،ةفلتخملا تاليكشتلا نيب ام طابترإلا
  .ةرشابم هب ةطوبرملا ليكشتلا نع هيف صصختت

 ةساردلا فادهأ

 تاءارجإلاو تاوطخلا عضوو ،ةعماجلا هجاوت يتلا ةيميظنتلا تايلاكشإلاو تاقوعملا ديدحت
 ءاسرإ ىلإ لوصولاو ،لعافلاو ءوفكلا يرادإلا ميظنتلا ىلإ لوصولل اهعابتا بجوتي يتلا ةيملعلا
 تاقافخإلا عيمج جلاعيو ،ةيلعافو ةءافكب ةعماجلا لمع ريس نمضي لماكتم ديدج يميظنت لكيه
  .ةعماجلا اهنم يناعت يتلا تايلاكشإلاو

 مها 
 تاجاتنتسالا

 ال ةليلق اهتطشنأو اهلامعأ نأ ثيحب ةريبك تاليكشت اهيف رهظ ةعماجلا مجح ةماخضل ةجيتن
 ،هباعيتساو اهكالم ةقاط نم رثكأ ماهم اهيف ىرخأ تاليكشتو ،اهيف دوجوملا كالملا عم بسانتت
 ةجيتنو ،لامعألا ءادأ يف يمسرلا لمعلل طرفملا مادختسالا ةثوحبملا ةمظنملا ىلع ظحولو
 ةباجتسالا نع ادعب رثكأ تحبصأ دقف امومع يزكرملا طمنلا قفو ىلع اهلامعأ ةعماجلا ةسراممل
 ةجرد نأل ،ديقعتلا يلاع لصوملا ةعماجل يرادإلا ميظنتلا  نا نيبت امك ،لمعلا يف ةعيرسلا
 ريبك ةيرادإلا تايوتسملا ددع كلذكو ،ريبك ةعماجلا لخاد تاقالعلاو لامعألا ةئزجتو ميسقت
 .يلمعلاو يملعلا قاطنلا نع جرخ هنإ ىتح ريبك لكشب  عساو فارشإلا قاطن مجحو

 
 )٢٠١٦ دامح( ةسارد .3

 زاهج يف ةيرادإلا تارارقلا ذاختا ةدوج نيسحت يف ةيميظنتلا لكايهلا ميمصت تاددحم رود ةساردلا ناونع
  ةينيطسلفلا ةطرشلا

 ةزغ عاطق يف ةينيطسلفلا ةطرشلا زاهج ةساردلا ناديم

 يف اهرودو ةطرشلا يف ةيميظنتلا لكايهلا ميمصت تاددحم رود ةفرعم يف ةساردلا ةلكشم لثمتت ةساردلا ةلكشم
 .ةيرادإلا تارارقلا ذاختا ةدوج نيسحت

 ةساردلا فادهأ

 ةدوج نيسحت ىوتسم ديدحتو ةينيطسلفلا ةيميظنتلا لكايهلا ميمصت تاددحم عقاو نع فشكلا
 لكايهلا ميمصت تاددحم رود زاربا ىلا ةفاضإلاب ،ةطرشلا زاهج يف ةيرادإلا تارارقلا ذاختا
 لوح رظنلا تاهجو يف قورفلا ديدحتو ،ةيرادإلا تارارقلا ذاختا ةدوج نيسحت يف ةيميظنتلا
  .ةيصخشلا تاريغتملل اعبت ةساردلا عضوم

 مهأ 
 تاجاتنتسالا

 فارشإلا قاطنو تايحالصلا حيضوت يف يميظنتلا لكيهلا ةمهاسم نأ ةسرادلا جئاتن ترهظأ
 ةفيعض ةجردب ةقالع دوجو ترهظأ امك ،ةطسوتم ةجردب نوكي اهنيب قيسنتلاو فئاظولا بيترتو
  .اهمجح عم ةمظنملا يف نيفظوملا ددع بسانت نيب

 :ةيبنجألا تاساردلا )ب
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 )Pugh et. al.,1963( ةسارد .1

 ةساردلا ناونع
A Conceptual scheme for Organizational Analysis 

  يمیظنتلا لیلحتلل يمیھافم ططخم
 ةيمدخلا تامظنملا نم ددع ةساردلا ناديم

 ةساردلا ةلكشم
 لكك ةمظنملاو دارفالا ىلع ةيطارقوريبلا ريثأت ىدمو يميظنتلا لكيهلا داعبا ريثأت ىدم وه ام
 .اهئادأ ىلع ايجولنكتلاو ةيكلملاو مجحلا ريثأت وه امو

 ةساردلا فادهأ

 .اهيف ةيلاعلا ةيطارقوريبلا لظ يف تامظنملا كولس ةفرعم .1
 .ةمظنملا يف دارفألا كولس ىلع ةيطارقوريبلا ريثأت ىدم ةفرعم .2
 ،صصختلا( يه تاريغتملا نم ددع لالخ نم ةثوحبملا تامظنملل يميظنتلا لكيهلا ليلحت .3

 )ديقعتلا ،ةيرايعملا ،ةيزكرملا ،ةيمسرلا
 مهطبرو ةقباسلا تاريغتملا مادختساب ةثوحبملا تامظنملا لكايه نيب ةنراقم ةسارد لمع .4

 )ايجولنكتلا ،ةيكلملا ،مجحلا( تاريغتمب

  مهأ
 تاجاتنتسالا

 ةيطارقوريبلا نم يلاع ردقي عتمت ريبكلا مجحلا تاذ تامظنملا .1
 ،صصختلا( يميظنتلا لكيهلا داعبأ لالخ نم تامظنملل يميظنتلا مجحلا سايق نكمي .2

 )ديقعتلا ،ةيرايعملا ،ةيزكرملا ،ةيمسرلا
 لالخ نم متي اذهو يميظنتلا مجحلا صيلقت لالخ نم ةيلاعلا ةيطارقوريبلا لدعم ليلقت نكمي .3

 .يميظنتلا لكيهلا داعبأ ىلع ريثأتلا

 
 )Child & Mansfield,1972( ةسارد .2

 ةساردلا ناونع
Technology, Size and Organization Structure 

 يمیظنتلا لكیھلاو مجحلا ،ایجولونكتلا
 ايناطيرب يف ىرخأ ةيمدخ تامظنمو لامعا ةمظنم ٨٢ ىلع ةساردلا تيرجأ ةساردلا ناديم
 ؟ةثوحبملا تامظنملل يميظنتلا لكيهلا داعبا ىلع ايجولنكتلاو مجحلل ريثأت دجوي له ةساردلا ةلكشم

 ةساردلا فادهأ
 ةمظنملا يف ةمدختسملا ايجولنكتلاو يميظنتلا مجحلا ناك اذإ ام ةفرعم ىلا ةساردلا تفده 
 ةمظنملا يف ةمدختسملا ايجولونكتلا ريثأت ةفرعم ىلا ةفاضإلاب ،يميظنتلا لكيهلا رصانعب ةطبترم
   .يميظنتلا لكيهلا داعبأ ىلع ةمظنملا مجحو

  مها
 تاجاتنتسالا

 ايجولونكتلاب ةطبترم ،صصختلاو ةيمسرلا ةصاخو يميظنتلا لكيهلل ةيسيئرلا داعبألا .1
 .ةمظنملا يف ةمدختسملا

 .يميظنتلا لكيهلا داعبأو ايجولونكتلا نيب ريبك طابترا رهظي ةريغصلا تامظنملا يف .2
 ىلإ لوصولا نكمي ذإ يميظنتلا لكيهلا داعبأب ريبك لكشب طبترم ةمظنملل يميظنتلا مجحلا .3

 .ةمظنملل يميظنتلا لكيهلا داعبأ سايق لالخ نم مجحلا
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 .صصختلاو ةيرايعملاو ةيمسرلا ةجرد ىلع ريبك لكشب ايجولونكتلا رثؤت .4

 ةقباسلا تاساردلا نم ةيلاحلا ةساردلا عقاو :ًاثلاث
 رواحم نم ًاددع ةقباسلا تاساردلا تلمشو ،)2018-1963( ةدملا يف تاساردلا هذه تيرجأ     
 تالاجم حيضوت نكمي ،ةقباسلا تاساردلا ضارعتسا لالخ نم هنا لوقلا نكميو ،ةيلاحلا ةساردلا
 .اهنم اهزيمي امو اهعم هباشتلا طاقن ديدحتو اهنم ةدافإلا

 ةقباسلا تاساردلا نم ةدافإلا تالاجم .أ
 :يتأي امم لك يف ةقباسلا تاساردلا نم ةثحابلا تدافا

 ،ةساردلا تاريغتمب ةقلعتملا راكفألا نم ةعومجم ىلع لمتشت ذإ ،ةساردلل يرظنلا بناجلا ءارثأ .1
 ةقالعلا تاذ ةينورتكلالا عقاوملاو ةيبنجألا رداصملا ضعب ىلإ ءادتهالا اهلالخ نم نكميو
  .ةساردلا عوضومب ةرشابملا

 .ةبسانملا ةنيعلا ديدحتو ةيلاحلا ةساردلا ةيجهنم راسم ديدحت يف ةثحابلا ةقباسلا تاساردلا تدافأ .2
 ةساردلا عوضوم اهتجلاعم نأشب ةثحابلا ىدل تاهجوت داجيإ يف ةقباسلا تاساردلا تمهسأ .3

 .ةيقارعلا ةئيبلا قاطن نمض
 ديدحتو نايبتسالا ءانب يف ةلمعتسملا سيياقملا ىلع عالطالا لالخ نم نايبتسالا ةرامتسا ميمصت .4

 .ةساردلا تاريغتم نيب تطبر يتلا داعبألا

 ةقباسلا تاساردلا نع ةساردلا زيمي ام .ب
  :يلي اميف ةقباسلا تاساردلا نع ةيلاحلا ةساردلا زيمتت

 نم ةثحابلا نكمتت ملو ،ىدح ىلع ةساردلا تاريغتم نم ريغتم لك ةقباسلا تاساردلا تلوانت .1
  .ةساردلا يف نيفدهتسملا نيريغتملا نيب تطبر ةسارد ىـلع لوصحلا

 .يميظنتلا لكيهلا داعباو مجحلل يميظنتلا قيشرتلا نيب تطبر اهناب ةيلاحلا ةساردلا تزيمت .2
 تايجيتارتسا مادختساب يميظنتلا مجحلا مخضت ةلكشم ةجلاعمل ًالولح ةيلاحلا ةساردلا تمدق .3

 .مجحلل يميظنتلا قيشرتلا
 ،هتيمهأب زيمتي يمدخ عاطق يفو ،ةيقارعلا ةئيبلا يف ةثيدح تاريغتم لوانتب ةساردلا هذه تزيمت .4

 ةثيدحلا ةيرادإلا ميهافملا ينبت يف هتايناكمإ فعض نم يناعي يذلا يوبرتلا عاطقلا وهو
  .اهقيبطتو
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 يناثلا ثحبملا

 ةساردلا ةيجهنم
 :ةيتآلا رواحملا ثحبملا اذه ضرعي        
  ةساردلا ةلكشم .ًالوأ
 ةهجاومل ةعيرسلا ةباجتسالا لجأ نم ةفخو ةنورم رثكأ نوكت نأ ىلإ ةرصاعملا تامظنملا ىعست     
 مجحلل مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ةيجيتارتسال اهينبت لالخ نم ةئيبلا عم فيكتلا ىلع ةردقلاو رييغتلا
 يتلا تامزألاو تالكشملا لح يف مهست نأ نكمي يتلا رييغتلا تايجيتارتسا عاونأ  ىدحإ اهفصوب
 ىلع رثؤي لكشب يميظنتلا لكيهلا داعبأ ريغتو ةمظنملل ريبكلا مجحلا ةلكشم :اهنمو تامظنملا اههجاوت
 .اهجئاتنو ةمظنملا عضو ىلع ةيبلس تاساكعنا نم ةلكشملا هذهل امو ،اهلامعأ ريسو ةمظنملا
 ٍوحن ىلع ةثوحبملا ةمظنملاو ًامومع ةيقارعلا تامظنملا هب رمت ام عقاو ىلع فوقولا لجأ نم     
 ًايناديم ةيثحبلا ةلكشملا روذج فاشكتسا اهفده ةيلوأ ةيعالطتسا ةسارد ءارجإب ةثحابلا تماق ،صاخ
 نم ددعل ةلئسألا نم ةعومجم اههيجوت لالخ نم كلذ ناكو ىونين ةظفاحم ةيبرتل ةماعلا ةيريدملا يف
 مجحلا يف مخضت دوجو نم يناعت ةيريدملا نأ نيبت ذإ ،)٢( قحلملا ةثوحبملا ةمظنملا يف نيلوؤسملا
 ةساردلا ةلكشم زورب يف مهسأ امم اهيف يميظنتلا لكيهلا ةبيكرت يف تالكشم هجاوت اهنأ امك ،يميظنتلا
 :ةيتآلا تالؤاستلاب تلثمت يتلا

 ؟يميظنتلا لكيهلا داعبأ ىلع مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسال ريثأت دجوي له .1
 ؟يميظنتلا مجحلا ىلع مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسال ريثأت دجوي له .2
 ؟يميظنتلا لكيهلا داعبأ ىلع يميظنتلا مجحلل ريثأت دجوي له .3
 ؟مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا ةثوحبملا ةمظنملا ىنبتت له .4
 ةساردلا ةيمهأ :ًايناث
 :يتآلا نم ةساردلا ةيمهأ عبنت

 لكيهلل ريبكلا مجحلا يهو اهتجلاعمب ةيقارعلا انتامظنم متهت ال ةريبك ةلكشم ةساردلا جلاعت .1
 .ةماع ةروصب انتامظنم ىلع ًابلس سكعنا امم تامظنملا يف يميظنتلا

 لولحلا داجيإ ةلواحمو يميظنتلا اهلكيه ةصاخ ةثوحبملا ةمظنملا هجاوت يتلا تابوعصلا ةفرعم .2
 .اهئادأ ىوتسمب ضوهنلاو اهليلذتل ةبسانملا تاجلاعملاو
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 ةثوحبملا ةمظنملا يف يميظنتلا لكيهلا لكاشم ةجلاعمل ةبسانم تاينقتو تايجيتارتسا ةساردلا مدقت .3
 .ةثوحبملا ةمظنملا يف اهدامتعا نكمي يتلا

 ةمظنملا ةرادإ دعاسي امب اهمادختسا نكمي تايجيتارتسا ينبتل ةسيئرلا تاوطخلا ةساردلا عضت .4
 .اهعاضوأ نيسحتل ةيلآلا هذه نم ةدافتسالا نم

 تلاز ال يتلا ةحيحصلا اهتاقيبطتو ةيرادإلا ةيملعلا ميهافملا نم ددع نع ةركف ةساردلا يطعت .5
 .ةيقارعلا انتامظنم يف ةبئاغ

 اهلقنو لاجملا اذه يف ةمدقتملا لودلا براجت نم ةدافتسالل ةلواحم اهفصوب ةساردلا يتأت .6
 .ةيقارعلا انتامظنم يف مادختسالل
 ةساردلا فادهأ .ًاثلاث
 ىلإ ةساردلا ىعست يتلا فادهألا ديدحت نكمي اهتيمهأو ةساردلا ةلكشم ديدحت لالخ نم     
 :يتآلاك يهو اهقيقحت

 اهتامزأ نم ددع زواجتل ةثيدحلا تامظنملا اهمدختست ةادأ هفصوب قيشرتلا موهفم ةسارد .1
 .موهفملا اذه داعبأ ديدحتو اهتالكشمو

 فدهب يميظنتلا لكيهلا مجح يف مخضت دوجو صوصخب ةثوحبملا ةمظنملا عضو نع ةركف ءاطعإ .2
 .اهقيشرت

 ةثوحبملا ةمظنملا يف اهدامتعا نكمي ةددحم تاسايسو تايجيتارتسا دامتعا ةيناكمإ ةسارد .3
 .اهقيشرتل

 عضو ىلع اهتاساكعنا ةصاخو يميظنتلا لكيهلا مجح ربك نع ةجتانلا ةيبلسلا راثآلا ضعب ريشأت .4
 .اهلامعأ جئاتنو ةثوحبملا ةمظنملا

 نمضتتو مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا يهو ةساردلا تاريغتم نيب ريثأتلا ةقالع رابتخا .5
 و )ةيماظنلا ةيجيتارتسالا ،لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا ،ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا(
 .)ديقعتلا ،ةيمسرلا ،ةيزكرملا( نمضتتو يميظنتلا لكيهلا داعبا

 يضارتفالا ةساردلا ططخم :ًاعبار
 يــضارتفالا طــطخملا ءوض ىلع ةساردلل ةيعرفلاو ةيساسألا داعبالاو تاريغتملا ملاعم حضتتو     
 :يتالا لكشلا يف ةساردلل
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 ةساردلل يضارتفالا ططخملا )١-١( لكشلا

 ةثحابلا دادعإ :ردصملا

  ةساردلا تايضرف :ًاسماخ
 ةيسيئرلا اهتالؤاست ىلع بيجنو اهملاعمو اهدودح حاضيإو ةساردلا ةيجهنم لامكتسا لجأ نم     
 :يتالاك يهو ةساردلل ةيعرفلاو ةيسيئرلا ضورفلا نم ةعومجم ددحن ةيعرفلاو
 :ىلع صنت يتلا ىلوألا ةيسيئرلا ةيضرفلا

H01: لكيهلا داعبا يف ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسال ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ال 
    .(α≤0.05) ةلالد ىوتسم دنـع )ديقعتلاو ،ةيمسرلاو ، ةيزكرملا( يميظنتلا

 :ةيتآلا ةيعرفلا تايضرفلا اهنم قتشتو
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H01.1: دنـع ةيزكرملا يف ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسال ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ال 
 .(α≤0.05) ةلالد ىوتسم

H01.2: دنـع ةيمسرلا يف ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسال ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ال 
  .(α≤0.05) ةلالد ىوتسم

H01.3: دنـع ديقعتلا يف ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسال ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ال 
  .(α≤0.05) ةلالد ىوتسم

H02: يميظنتلا لكيهلا داعبأ يف لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسال ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ال 
  .(α≤0.05) ةلالد ىوتسم دنـع )ديقعتلاو ،ةيمسرلاو ، ةيزكرملا(

 :ةيتآلا ةيعرفلا تايضرفلا اهنم قتشتو

H02.1: دنـع ةيزكرملا يف لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسال ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ال 
 .(α≤0.05) ةلالد ىوتسم

H02.2: ىوتسم دنـع ةيمسرلا يف لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسال ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ال 
  .(α≤0.05) ةلالد

H02.3: ىوتسم دنـع ديقعتلا يف لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسال ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ال 
 .(α≤0.05) ةلالد

H03: ةيزكرملا( يميظنتلا لكيهلا داعبأ يف ةيماظنلا ةيجيتارتسالل ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ال ، 
  .(α≤0.05) ةلالد ىوتسم دنـع )ديقعتلاو ،ةيمسرلاو

 :ةيتآلا ةيعرفلا تايضرفلا اهنم قتشتو

H03.1: ةلالد ىوتسم دنـع ةيزكرملا يف ةيماظنلا ةيجيتارتسالل ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ال 
(α≤0.05). 

H03.2: ةلالد ىوتسم دنـع ةيمسرلا يف ةيماظنلا ةيجيتارتسالل ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ال 
(α≤0.05).  
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H03.3: ةلالد ىوتسم دنـع ديقعتلا يف ةيماظنلا ةيجيتارتسالل ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ال 
(α≤0.05). 

H04: مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا ةثوحبملا ةمظنملا ىنبتت ال. 

H05: يميظنتلا لكيهلا داعبا ةثوحبملا ةمظنملا ىنبتت ال. 

 .اهليلحتو تانايبلا عمج بيلاسأ :اسداس
 :نييتآلا نيروحملا اهليلحتو تانايبلا عمج بيلاسأ لمشت
 .تانايبلا عمج بيلاسأ -أ
 نم اهيلع لصحن يتلا ىونين ةظفاحم يف ةيبرتلل ةماعلا ةيريدملا تالجس لمشت :ىوتحملا ليلحت -1

 دارفإ متيسو ،ةيصخشلا تالباقملا نع ًالضف ةساردلا عوضومب اهطابترا ردق ةيريدملا بعشو ماسقأ
 .يلمعلا بناجلا يف اهب صاخ ثحبم

 ةلئسأ تدمتعا دقو ةثوحبملا ةمظنملا يف ةقالعلا تاذ ثحبلا ةنيع تارادإلا عم ةيصخشلا تالباقملا -2
 ،)٤( قحلملا ةلباقملا قيرط نع يهفش لكشب اههيجوت مت

 تايضرفلا رابتخاو ةيلاحلا ةساردلا اهتحرط يتلا تالؤاستلا نع ةباجإلا لجأ نم :نايبتسالا ةرامتسا -3
 اهميوقت لجأ نم نيمكحملا ةداسلا ىلع اهضرع دعب نايبتسالا ةرامتسا عيزوت ىرج اهحرط مت يتلا
 ،اهدعبو ةرامتسالا عيزوت لبق )٢(و )١( نيقحلملا يف امك اهفادهأو ةساردلا عوضوم عم قباطتي امب
 ايلعلا ةرادإلا يف بعشلاو ماسقألاو تارادإلا يف نيلماعلا ىلع نايبتسالا ةرامتسا عيزوت مت ذإ
 دامتعا متو )٥( قحلملا بسح سسألاو دادعألاب ىونين ةيبرتل ةماعلا ةيريدملا يف ايندلاو ىطسولاو
 مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ريغتم تارقف دادعا يف )٢٠١١،دمحم( و )٢٠١٨،ليلخو ةمعن( تاسارد
 .يميظنتلا لكيهلا داعبا ريغتم تارقف دادعأ يف )٢٠٠٨،دودغب(و
 نــم ةــيفارغوميدلا تانايبلا لوألا :نيأزج ىلع ةمئاق ةيلكيه قفو نايبتسالا ةرامتسا دادعإ متو      
 ةمدخلا ةدمو ،ةفيظولا يف ةمدخلا ةدمو ،يفيظولا بقللاو ،يساردلا ليصحتلاو ،سنجلاو ،رمعلا( ثيح
 يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا( نيأزج نم ةنابتسالا يناثلا ءزجلا لمشو .)يلاحلا يفيظولا عقوملا يف
 راــبتخا مــت ةــيلاحلا ةساردلا نم يلمعلا بناجلا ذيفنت قايس يفو ،)يميظنتلا لكيهلا داعبأ( و )مجحلل
 :امه ةساردلا ةادأ تارقفل تابثلاو قدصلا تارابتخا نم نيعون

 يـف نيصصختملا ءاربخلا ةداسلا نم ددع ىلع ةنابتسالا ضرع مت :يرهاظلا قدصلا •
 دكأتلل كلذو )٣( قحلملا يف امك ًاـمكحم )١٦( مهددع غلب نيذـلا لامعألا ةرادإ لاجم
 يذلا لاجملا ةيطغت ىلع تارقفلا ةردق نيبي يذلاو سايقلا ةادأل يرهاظلا قدصلا نم
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 ىوتحملا ثيح نم ةرابع لك حوضو ىدم لوح نيمكحملا ءارآ عالطتسالو ،هيلإ يمتني
 ىري ام فذح وأ ةفاضإ عم تارابعلا نم هحيحصت يغبني ام حيحصتو ةغايصلاو يركفلا
 نيمكحملا اهرهظأ يتلا ءارآلا ءوض يفو ،رواحملا نم روحم يأ يف تارابع نم مكحملا
 يتلا تارابعلا ضعب ةغايصو ليدعتو ،نيمكحملا اهيلع قفتا يتلا تاليدعتلا ءارجإ مت دق
 اهلكشب ةنابتسالا ترهظو ،ًاحوضو رثكأ نوكتل اهتغايص ةداعإ ةرورض نومكحملا ىأر
 .)٢( قحلملا يف ةحضوم امك ةرقف )72( ىلع رقتستل يئاهنلا
  :ةنابتسالا تابث •

 امبو نايبتسالا ةرامتسا تابث ىدم نم ققحتلا لجأ  نم :)Alpha-Cronbach( خابنورك افلأ .أ
 جئاتن تناكو ،)Alpha-Cronbach( خابنورك افلأ لماعم مادختسا مت دقف تاريغتم نم هيوحت
-٤( لودجلا هل راشا ام اذهو )Hier et. al.,2013,365( بسح )0.70( نم ىلعأ تاريغتملا
 تارقف تابث سايقل )Alpha-Cronbach( خابنورك افلأ تابثلا لماعم ميق تحوارت ذإ ،)١
 ةساردلا ضارغأل لوبقم ةنابتسالا تارقف تابث ميق نأ ىلع ةلالد )0.69-0.88( نيب ةنابتسالا
  ةيلاحلا
 ىلع ذإ ،يلخادلا تابثلا لماعم وأ فاصنألا ةقيرطب تابثلا لماعمب ىمسيو :)Split-Half( لماعم .ب

 تالسلستلا تاذ تارقفلا لثمي لوألا فصنلا ،نيفصن ىلإ ةساردلا تارقف تمسق ةقيرطلا هذه قفو
 ناتباجإ درف لكل حبصأ ثيحب ،ةيجوزلا تالسلستلا تاذ تارقفلا لثمي يناثلا فصنلاو ،ةيدرفلا
 يفصن تاجرد نيب )نامريبس( طابترالا لماعم لالخ نم تابثلا لماعم داجيإ متو ،ةيجوزو ةيدرف
 انل حضوتو ،)76.6%( ةيدرفلاو ةيجوزلا تارقفلا يفصن نيب طابترالا ةميق تغلب ذإ ؛رابتخالا
 تارقفلا عيمجل تابثلا لماعم نأب )٢-١( لودجلا يف ةدراولا )Split-Half( لماعم جئاتن
 نايبتسالا رواحم عيمج نأ ىلع لدي اذهو ،)١٤٣،٢٠١٠،باشخلا( )0.60( نم ىلعأ تاريغتملاو
 ةمظنملا نم تامولعملا عمج يف اهيلع دانتسالا نكمي يلاتلابو ،تابثلا نم ةعفترم ةجردب مستت
 .ثحبلا ناديم

 ةساردلا سايق ةادأل تابثلا تالماعم )٢-١( لودجلا

 ريغتملا
 ةثوحبملا ةمظنملا

 دعبلا
 لماعم

Alpha 
Cronbach 

 لماعم
Split 
Half 

Alpha Cronbach 
 ريغتملل

 .8090 يمظنملا قيشرتلا
 دراوملا ضيفخت

 ةيرشبلا
0.698 0.664 

 0.853 0.790 لمعلا ميمصت ةداعإ
 0.803 0.884 ةيماظنلا ةيجيتارتسالا
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 يميظنتلا لكيهلا
0.844 

 
 

 0.633 0.748 ةيزكرملا
 0.654 0.720 ةيمسرلا
 0.788 0.802 ديقعتلا

 0.732 0.773 ةنابتسالا عيمج

 ةثحابلا دادعا نم :ردصملا
  يئاصحالا ليلحتلا بيلاسأ -ب
 ،)(AMOS ليلحتلا ةادا ةيلاحلا ةساردلا مدختست اهتايضرف رابتخاو ةساردلا فادهأ قيقحت لجأ نم     
 ىعست ًايضارتفا ًاططخم مضت ةيلاحلا ةساردلا نأ امبو ،ةيئانبلا تالداعملا رابتخال يئاصحإ بولسأ وهو
 رابتخال ةليسو لضفأ دعي ليلحتلا اذه ناف ،ةيعرف ًاداعبا ةيسيئر تاريغتم هتانونكم يف مضيو هرابتخال
 )يديكوتلا يلماعلا ليلحتلا( اهنم تارشؤم ليلحتلا اذه مضيو ططخملا تاريغتم نيب تاقالعلا ةحص
 مدختسي )(ANOVA نيابتلا ليلحتو ،ةبيجتسملاو ،ةيحيضوتلا تاريغتملا نيب ةقالعلا نم دكأتلل مدختسي
 قيشرتلا تايجيتارتساب ترثأت اذإ اميف يميظنتلا لكيهلا داعبأ( بيجتسملا ريغتملا يف نيابتلا سايقل
 سناجتلا ىدم سيقي يذلا )Chi Square( ياك عبرم ليلحت )(AMOS ليلحت مدقي امك )مجحلل يميظنتلا
 يميظنتلا لكيهلا داعبأ ماجسنا ىدم( رخأ ىنعمبو ،ةبيجتسملاو ةيحيضوتلا تاريغتملا نيب قاستالا وأ
 يف مدختست نأ نكمي ىرخأ تارشؤم )(AMOS ليلحت مدقيو ،)مجحلل  يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسال
    .ةساردلا نم يلمعلا بناجلا يف اقحال اهل قرطتلا متيسو اهتايضرف رابتخاو ةيلاحلا ةساردلا فادهأ قيقحت

 بيلاسألا مادختسا مت ةيلاحلا ةساردلا اهتمدق يتلا ةلئسألل ةبسانملا تاباجإلا عضو لجأ نمو  
 :ةيتآلا ةيئاصحإلا
 تارقفلاو ةيصخشلا تانايبلا ثيح نم ةيلاحلا ةساردلا تاريغتم فصول ةيوئملا بسنلاو تاراركتلا •

 .ةنابتسالل ةيسيئرلا
 ةثالث ىلإ قافتالا ةجرد ميسقتو يسامخلا تركيل سايقم ةيسيئرلا اهتادأ يف ةساردلا تمدختسا •

 :ةيتآلا ةلداعملا قفو تايوتسملا هذه مييقت متو )عفترملاو ،طسوتملاو ،ضفخنملا( تايوتسم
 قافتالا تايوتسم ددع / ىندألا دحلا – ىلعألا دحلا = ةئفلا لوط
 :يتأي امك ةثالثلا تايوتسملا قفو قافتالا ميق نوكتف 1.333 = 5-1/3 = 

 ضفخنملا ىوتسملا2.33   =1.3 + 1
 طسوتملا ىوتسملا3.66  1.33 + 2.33=
 يلاعلا ىوتسملا4.66  1.33 + 3.33=
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 تاريغتم ىلع تاباجإلا قسانتو قافتالا ىوتسم ديدحتل يرايعملا فارحنالاو ةيباسحلا تاطسوتملا •
 .ةيعرفلاو ةيسيئرلا ةساردلا
 .)Spss( جمانرب قفو ةنابتسالا تارقفل يلكلاو يئزجلا تابثلا سايقل Cronbach-Alpha رابتخا •
 .)Spss( جمانرب قفو ةنابتسالا تارقف میسقت لالخ نم تابثلا سایقل   Split-Half رابتخا •
 اهددحت يتلا لماوعلا ةيمهأ نم دكأتللو لماوعلا تايولوأ سايقل مدختسي :يديكوتلا يلماعلا ليلحتلا •

 .ةيلاحلا ةساردلا
 يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا( ةثالثلا ةلقتسملا تاريغتملا رثأ سايقل ددعتملا رادحنالا ليلحت •

 )  AMOS.v.20( ليلحت قفو )يميظنتلا لكيهلا داعبأ( دمتعملا ريغتملا يف )مجحلل
 قيشرتلا تايجيتارتسا نم ةيجيتارتسا لك( لقتسم ريغتم لك رثأ سايقل طيسبلا رادحنالا ليلحت •

 ليلحت قفو )يميظنتلا لكيهلا داعبال ةعمتجم ةدمتعملا تاريغتملا يف ةدح ىلع مجحلل يميظنتلا
)AMOS.v.20  (. 
 :ةيتآلا بابسألل كلذو   )AMOS.v.20( ليلحت مادختسا مت دقو •

 ىوتسم ىلع يلكلا ليلحتلاو داعبالا ىوتسم ىلع يئزجلا رثألا )AMOS.v.20( ليلحت سيقي .1
 .دمتعملا ريغتملا يف ةيسيئرلا تاريغتملا كلت نم لكل ربكألا رثألا ديدحتو تاريغتملا

 مادختسا ىدم ةفرعم نم ةساردلا ىلع علطملا نكمت ةيؤبنت سيياقم )AMOS.v.20( ليلحت مدقي .2
 رادحنالا ميق طاقسإ متي طسبم يموسر لكش قفو دمتعملا ريغتملا كولسب ؤبنتلا يف تاريغتملا كلت
 .ليلحتلاو فيصوتلاو ضرعلا يف ةلوهسلاب ليلحتلا اذه مستي كلذبو هيلع

 نيبي هنا كلذ  نايبتسالا ةرامتسا تانايب عم لضفأ ةروصب لماعتي   )AMOS.v.20( ليلحت نأ .3
 .ريغتم لك يف أطخلا ةبسن

 ريثأت تاذ وأ ةمهم ريغ )ةلئسالا( تاريغتملا يأ ديدحت )AMOS.v.20( ليلحت لالخ نم نكمي .4
 .اهفذحو ليلق

 سايقو تاريغتملا ةئزجت نود لكك جذومنلل تاقالعلا ديدحت يف )AMOS.v.20( ليلحت دعاسي .5
 .يئزج لكشب رثألا

 ةساردلا ةنيع مجح :ًاعباس
 ًاريبعت هنم تذخأ يذلا فدهتسملا عمتجملا نع ربعت يتلا ةنيعلا رايتخاب ثحابلا موقي نأ يفكي ال     
 يف ةنيعم ةقيرط ىلع قافتا كانه سيلو ،اضيأ ةنيعلا مجح نابسحلاب ذخألا بجي امنإو ،بسحو ًايقيقح
 دامتعالا نكمملا نم هنأ ىري نم كانهف ،كلذ يف ءارآ ةدع كانه نكلو ،ةنيعلل بسانملا مجحلا ديدحت
 دمتعي ةنيعلل بسانملا مجحلا نأ لوقي رخآ يأرو ،ةنيعلل بسانملا مجحلا ديدحت يف ثحابلا ةربخ ىلع
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 لق املكو ،بولطملا ةنيعلا مجح لق سناجتلا داز املكف ،فدهتسملا عمتجملا تادرفم سناجت ىدم ىلع
 اهب مزتلي نأ ثحابلا دوي يتلا ةقثلا ىدم نأ نع ًالضف ،ةنيعلا مجح ةدايز ىلإ ةجاحلا تدادزا سناجتلا
 هيلع بجي ًايلاع ةقث ىدم ذخأي نأ ثحابلا ديري امدنعف ،ةنيعلل بسانملا مجحلا ديدحت يف ريبك رود هل
 يف أطخلاو ةبرجتلا ةقيرط مادختسا حجري يأر كانهو ،حيحص سكعلاو ةنيعلا مجح نم ديزي نأ
 مجحلا اذه âطعي مل اذإو ،ةنيعلا مجحل ىندأ ًادح ثحابلا راتخي نأ دعب ،ةنيعلل بسانملا مجحلا رايتخا
 زيزعلا دبع( ةيقطنم رثكأ جئاتن ىلإ لصي نأ ىلإ مجحلا اذه ةدايزب ثحابلا موقي ةيقطنم جئاتن
 .)٦٥،٢٠٠٦،يوادكو
 اهنوك ةنيعلل بسانملا مجحلا رايتخا يـف ةيضاير ةلداعم ىـلع ةدمتعملا ةقيرطلا ةثحابلا رثؤتو     
 ةيبرتلا ةطبار لخدم مادختسا مت ذإ ؛ةيملع ةيجهنم قفو بسحت اهنأل ؛يصخشلا ريدقتلا ىدعتت
 ،ةشمن( ،)١٣٠ ,٢٠٠٨، ،يحجارلا( ةيتآلا ةلداعملا قفو ةبسانملا ةنيعلا مجح ديدحت يف ةيكيرمألا

١٨٤،٢٠٠٧(:                                

    

n= ةنيعلا مجح. 
N= عمتجملا مجح. 
P= ناجرومو سيجيرك نايئاصحإلا نامـلاعلا حرتقاو ،عمتجملا يف ةنيعم ةرهاظ ثودح ةبسن 

 نم رثكأ نوكت نأ لمتحملا نمو ،ةنيعلل نكمم مجح ربكأ يطعي فوس كلذ نأل ،)0.5( يواست نأ
 .)0.1( زواجتت ال نأ ىلع ،كلذ

D = 0.05( يواست نأ ناجرومو سيجيرك حرتقاو ةبوغرملا ةقدلا ةجرد(. 
 ةقث ىوتسمو دحاو اهردق ةيرح ةجرد دنع يآك لودج نم اهب يتأن ةيلودج ةميق يهو =

 اقفو ةيلودجلا يآك عبرم ةميق نوكتو ،)0.95( يواسي امأ ناجرومو سيجيرك هدع يذلا ،هب بوغرم
 ةيلودجلا يآك عبرم ةميق نإف كلذل اقفوو ،)0.99( ةميقلل ايواسم نوكي نأ وأ ،)3.841( كلذل
)6.635(. 

 ابيرقت لثمي يذلاو ،)1000( هردق عمتجم مجح دنع ًافنآ ةروكذملا ةلداعملاب ضيوعتلا دعبو
 نع الضف ،)270( وه ةبولطملا ةنيعلا مجح نأ رهظ ،ىونين ةيبرت ةيريدم يف نيلماعلا عومجم
 بسانملا ةنيعلا مجح رايتخال ناجرومو سيجيرك نيملاعلل ةنيعلا مجح ديدحت لودجب ةناعتسالا
)Krejcie&Morgan,1970,608( لودجلا نم نيبتي ذإ )278( غلابلاو بسانملا ةنيعلا مجح )٣-١(. 

 ةبسانملا ةنيعلا مجح ديدحت )٣-١( لودجلا

)1()1(
)1(

22

2

PPxND
PNPxn

-+-
-=

2X
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Source: Krejcie R. & Morgan D., (1970), Determining Sample Size for Research Activities”, 
Educational and Psychological Measurement, Vol 30, P 608 

 لوح تاميلعتلاب مهديوزت دعب ةثوحبملا تامظنملا يف ةرامتسا )315( عيزوتب ةثحابلا تماق دقو      
 يتلا ،يلوألا ةيعالطتسالا براجتلا يف ةدراولا تاظحالملاب ًاداشرتسا ةساردلا ةادأ نع ةباجإلا ةيفيك
 اذه ناو (171) ليلحتلل حلاصلاو تارامتسالا نم عجرتسملا غلب دقو ،ةادألا دادعإ لحارم يف تيرجأ
 ديدعلا داعبتسا مت ذإ ،ةساردلا ةلئسأ ىلع نيفظوملا ةباجإ يف ةبغرلا ةلقو ةيدجلا فعض سكعي ددعلا
 ةرتف نع امأ ،ةحلاص ةرامتسا (171) ىلإ لوصولا متو ،ليلحتلل ةحلاصلا ريغ تارامتسالا نم
 .25/12/2019 :ةياغلو 2019/ 1/10 :نم تدتما دقف قيبطتلا

 ةساردلا دودح :ًانماث
 ةياغلو 1/11/2018 نم ةدملا يف ةيلاحلا ةساردلل ةينامزلا دودحلا ددحتت :ةينامزلا دودحلا -

09/03/2020 
 يف اهبعشو اهماسقأو اهتارادإب ىونين ةظفاحم ةيبرت ةيريدم ةيلاحلا ةساردلا لمشت :ةيناكملا دودحلا -

 .ىونين ةظفاحم دودح نمض ًايفارغج ةرشتنملا ماسقألا يفو ةيريدملا زكرم
 ةرادإلاو ىطسولا ةرادإلاو ايلعلا ةرادإلا يف نيفظوملا ةيلاحلا ةساردلا ةنيع لمشت :ةيرشبلا دودحلا -

 لكيهلا داعبأ لكش ديدحت نم ةيلاحلا ةساردلا تاريغتمب ةراتخملا فئاظولا قلعت ردق ،ةيذيفنتلا
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 ةظفاحم ةيبرت ةيريدم يف مجحلل مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا تاساكعناو ،يميظنتلا
 .ىونين

  ةساردلا جهنم :ًاعسات
 تارادإلا يف نيفظوملا نم ددع باوجتسا مت ذإ يليلحتلا يفصولا جهنملا ةيلاحلا ةساردلا دمتعت     
 كلت دادعتسا ليلحت لجأ نم ،ىونين ةظفاحم يف ةيبرتلل ةماعلا ةيريدملا يف ايندلاو ىطسولاو ايلعلا
 ةيفيظولا تايلمعلا ليلحتو ،يوبرتلا لمعلا ةيصوصخ يعاري وحن ىلع يميظنتلا قيشرتلل تارادإلا
 يتلا تاريثأتلاو هداعبا لاكشاو هعقاو ةفرعم لجأ نم هتاميسقتو يميظنتلا لكيهلا تايوتسمو ةيبرتلل
 ةيبلسلا راثآلا جلاعتس مجحلل مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا نأ ضارتفا ىلع اهيلع هلالظب يقلي
 اهماهمب ضوهنلا نم تارادإلا كلت نكميسو اهتايلاعفو اهتاطاشنو ةيريدملا تايلمع نيسحت ىلإ يدؤتو
 .اهب بيصن نأ لمأن ةفاضإ يف لضفألا وحن اهتايلمعو
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 يناثلا لصفلا
 يرظنلا راطالا

 عفاودلا نم ةعومجم لعفب مويلا تامظنملا عقاو يف مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ةيمهأ تديازت     
 راثالا ةجلاعمل اهمادختساو مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا ينبت وحن تعفد يتلا تاببسملاو
 اذه ءاج كلذل ،يميظنتلا لكيهلا داعبأ ىلع يبلسلا ريثأتلاب لثمتت يتلا ةمظنملا مجح مخضتل ةيبلسلا
 هذه ينبت ىلإ تامظنملا عفدت يتلا عفاودلاو بابسألاو نوثحابلا اهقلطأ يتلا ميهافملا ضرعيل لصفلا
 هذه ةدافتسا راطإ يف بصت يتلاو تامظنملا هذه اهيلإ لصت نأ نكمي يتلا جئاتنلا مهأو تايجيتارتسإلا
 .يميظنتلا اهلكيهل بسانملا مجحلا ديدحت يف تايجيتارتسإلا هذهل ةيباجيإلا جئاتنلا نم تامظنملا
 :ثحابم ةثالث ىلإ لصفلا اذه ميسقت مت وحنلا اذه ىلعو     
 
  مجحلل يميظنتلا قيشرتلا :لوألا ثحبملا
 يميظنتلا لكيهلا داعبأ :يناثلا ثحبملا
 يميظنتلا مجحلا :ثلاثلا ثحبملا
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 لوألا ثحبملا
 "مجحلل يميظنتلا قيشرتلا"

  مجحلل يميظنتلا قيشرتلا موهفم :ًالوأ
 ،اهلمع ةيفيكل مييقت ةداعإب تامظنملا مايق ىلإ ىدأ ةماعلا تامدخلا ىلع ديازتملا مخزلا نإ     
 يفيظولا فيصوتلاو فلكلاو مجحلاو صصختلا ىلع زكرت يضاملا يف تناك يتلا تامظنملاف
 تاهجوتلا ةراثإ ىلإ ىدأ يذلا رمألا ،ةنورملاو ميقلاو ةعرسلاو لماـكتلا ىلع دكؤت مويلا تحبصأ
 ىلإ ىعستو ةيجراخلا ةئيبلا ةهجاوم لواحت تامظنملاف ،يميظنتلا رييغتلا هجوأو قرط دامتعال
 ةدعب رمت اهناف كلذب مايقلا نم تامظنملا نكمتتلو ،لضفأ تامدخ ميدقت نم اهنكميل ،اهعضو حيحصت
 صيلقتو ةءافكلا نيسحت ىلإ يعسلل كلذو )ةمظنملا ةقاشر( ىلع نوكي انه ديكأتلاو ةيميظنت تاريغت
 .تاءارجا ةدع لالخ نم فلكلا
 نم ددع هÄدع ذإ مجحلل مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تلوانت يتلا تافيرعتلا تعونتو تددعت دقل     
 ميهافم ضعب ضرع ةثحابلا تأترا اذل ،ةيلمع رخالا ضعبلا هÄدع نيح يف ةيجيتارتسا نوثحابلا
   :)١-٢( لودجلا يف امكو ،نوثحابلا اهلوانت يتلا مجحلل مجحلل يميظنتلا قيشرتلا

 ةمظنملا ةرادإ لاجم يف نيثحابلا نم ددع ءارا بسح مجحلل يميظنتلا قيشرتلا )١-٢( لودجلا
 نومضملا ةنسلاو ثحابلا ت

١ (Brown&Long,1992,
3) 

 يدومعلا وأ/و يقفألا ديقعتلا حيطستو ةجلاعم لالخ نم ةمظنملا مجح ليلقت
 ديدحت ،رارقلا ذاختا يف ةعرسلا ةدايز ،فيلاكتلا ليلقت فدهب يميظنتلا لكيهلل
 .ةيجاتنإلا ةدايزو دارفألا تايلوؤسم صيخشتو

٢ (Cascio,1993,95)  
 

 تايوتسملا يف ةيطارقوريبلاو ديقعتلا ضيفخت ىلإ ةفداهلا ةطشنألا ةعومجم
 كلذو تالاصتالاو ةدايرلا عيجشت ،رارقلا ذاختا تاردقو ةيجاتنإلا ةدايزو ايلعلا
 .عقاوملاو فئاظولل ةططخملا ةلازإلا لالخ نم

٣ (Cameron,1994,194) 
 

 لكشب اهميمصت متي يتلا ةضورفملاو ةدوصقملا تاطاشنلا نم ةعومجم يه
 ىوقلا ىلع رثؤي يذلا رمألا اهئادأو نيسحتو ةمظنملا ةءافك ريوطت ىلع لمعي
 .تايلمعلاو فلكلاو ةلماعلا

٤ (McKinley et 
al,1995,32) مجحلا يف دوصقملا صيلقتلا ةيلمع. 
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٥ (Clabaugh,2001,16) 
 نيسحت ،يميظنتلا ءادألا نيسحت فدهب مجحلا ليلقتل دوصقم يميظنت رارق
 .ةمظنملل يميظنتلا لكيهلا حيطست ،ةيميظنتلا ةفاقثلا تاهجوت رييغت ،تالاصتالا

٦ (Macky,2004,4) 
 ديدحت قيرط نع ةمظنملا مجح نم ليلقتلل ةرادإلا اهب موقت يتلا ةيلمعلا وه

 .بولطملا مجحلا عم فيكتلل ةنيعم طورش

٧ 
(Cravens&Piercy,20

06,22)  
 

 ضعب ةلازا لالخ نم ةمظنملا مجح ضيفختل يدوـمع ككفت نع ةرابع
 ةـمظنملل يمرهلا لكيهلا لعجو ىطسولا ةرادإلل ةعباتلا تايوتسملاو فئاظولا

  .ًاطاـسبنا رـثكأو ٍوتسم لكـشب

٨ (Gandolfi,2009,415)  
 

 ةدايزو ةءافكلا نيسحت ىلع لمعلل ةمظنملا ةرادإ اهب موقت ةفداه ةيجيتارتسا
 .يسفانتلا اهفقوم ةيوقتو ةيجاتنالاو ةيلعافلا

٩ (Jamal,2013,1) يميظنتلا ءادألا نيسحتو مجحلا ضيفخت ىلإ فدهي يميظنت ميمصت.   

١٠ (Tsavdaridis,2014,8) 
 

 ةرادإ لبق نم اهب مايقلاو اهميمصت يرجي يتلا تاطاشنلا نم ةعومجم وه
 .يسفانتلا اهفقوم وأ/و اهتيجاتنإ ةدايزو اهتيلعافو اهتءافك نيسحتل ةمظنملا

١١ 

 لضفلا(
 )٢٠٣،٢٠١٤،ملسمو

(David,2009,274)  
 

 صـخي اـمب ةـمظنملا مـجح ليلقت ةيلمع وـه يفيظوـلا قيـشرتلا نإ
 يـف ةـيمرهلا تايوتـسملاو تادـحولاو ماـسقألاو نيفظوـملا ددـع
 يف ةيلعافلاو ةءافكلا نيسحت وه يفيظولا قيشرتلا نم فدهلا نإو ةمظنملا
  .ةمظنملا

١٢ (Taylor,2015,19) 
 فدهت يتلا تاطاشنلا نم ةعومجم لالخ نم مجحلل يماظنلا ليلقتلا ةيلمع

 .ءادألاو ةءافكلا نيسحت ىلإ اهلالخ نم ةمظنملا

 رصان( ١٣
 )٣٨٧،٢٠١٨،ولعو

 نم اهل طيطختلا متي يتلا تاسرامملاو تاءارجإلا نم ةعومجم مضت ةيجيتارتسا
  نيسحت ىلإ فدهت يتلاو ةرادإلا لبق

  .ةطيحملا ةيئيبلا تارييغتلا عم فيكتلا ىلع ةردقلاو ءادألا

١٤ 
 

(Susskind et al, 
2018, 10) 

 

 .ءادألا نيسحت لجأ نم مجحلا ضيفخت فدهب تامظنملا اهمدختست ةيجيتارتسا

 )٩٥،٢٠١٨،ليلخو ةمعن( ١٥
 صيلقت لالخ نم ةمظنملل يلاملا فقوملا نيسحتل ةممصم لامعأ ةيجيتارتسا

 ةيليغشتلا وأ ةيتايلمعلا جئاتنلا نيسحت لجأ نم اهيف ةمظنملا لكيه رييغتو
  .ةيلاملاو

 .هالعأ لودجلا نتم يف ةدراولا رداصملا ىلع دامتعالاب ةثحابلا دادعإ نم لودجلا :ردصملا
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 قيشرتلا ةساردلا فرعت ،نييميداكألاو نيثحابلا ءارآ نم قبس ام ىلع ابيقعتو ،هالعأ لودجلا نم     
 نم ةعومجم مضت ةمظنملا ةرادإ اهميمصتب موقت ةيجيتارتسا" هنأ ىلع ايئارجإ مجحلل يميظنتلا
 لالخ نم كلذو فلكلا ليلقتو ةمظنملا ءادأ نيسحت ىلإ فدهت يتلاو تاسرامملاو تاطاشنلا تاءارجالا
 ."يميظنتلا اهمجح يف ليلقتلا
 تاهجلا نم الك نأو اصوصخ ،ميهافملا نم ديدعلا انناهذا ىلإ ردابتت قيشرتلا نع ملكتن نيحو     
 نوري الثم نوفظوملاف ،موهفملا اذهل هتيؤر سكعت يتلاو ،ةصاخلا هرظن ةهجو نم اهاري ةينعملا
 ىلإ يدؤت ةيلمع قيشرتلا نوريف نوريدملا امأ ،مهيدل يفيظولا نمالاو مهلبقتسم ددهي اهاجتا قيشرتلا
 سكعي مهفارشإ قاطن تحت نوعقي نيذلا نيفظوملا ددع ةدايز نأ رابتعاب ،مهذوفنو مهتطلس صيلقت
 تاطلس نم نوريدملا ءالؤه هب عتمتي ام ىدم سكعت يلاتلابو ،مهتارادإ هيدؤت يذلا لمعلا مجحو ةيمهأ
 ةيباجيإ ةوطخ اهنأ ىلع ةلوؤسملا ةيموكحلا تاهجلاو ةرادإلا سلجم سيئر اهيلإ رظني نيح يف ،ذوفنو
 .)٢٠٢،٢٠١٤،ملسمو لضفلا( فيلاكتلا ديشرتو ةمظنملا ةءافك ةدايزل ةليسوو
 ةددحم عقاوم نيسحت فدهتسي مجحلل يميظنتلا قيشرتلا نأ (Clabaugh,2001,35) دروأ دقو     
 مت ام اذإ ةمظنملا لخاد عقاوم ةدع لمشتو اهتلكيه ةداعإو اهمجح صيلقت ىلإ جاتحت ةمظنملا يف
 :نمضتتو اهل ةدع عفانم ققحت اهقيشرت

 .ةيرادإلا فئاظولا •
 .ريوطتلاو ثحبلا عيراشم ضعب •
 .ةيرشبلا دراوملا ةرادإ •
 .رارقلا ذاختا ةيلمعو تالاصتالا نيسحتو ةنورملا ةدايزل ةيميظنتلا تاقبطلا صيلقت •

  مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ةيمهأ :ًايناث
 دقف تاديدهتو صرف نم هيلع يوطنت امو رصاعملا انملاع اهب مستي يتلا تارييغتلا ءوض يف     
 يف رارمتسالاو ءاقبلا اهل نمضت يتلا تايلآلاو تايجيتارتسالا عبتت نأ تامظنملا ىلع ًامازل حبصأ
 نم ديدعلا نإف كلذ ىلع ًءانبو ،ةمدخلا ةدوج اهمهأو نئابزلا تاليضفت اهب مكحتت يتلا ةديدجلا اهتئيب
 اهفصوب اهيدل مجحلا ضيفخت لجأ نم ةيميظنت قيشرت تايجيتارتسا عابتا ىلإ  تأجل دق تامظنملا
 ةمهملا سسألا نم نادعي امهو هتدوجو اهئادأ ىوتسم عفرو اهفلك ضيفخت اهل نمضي ابسانم ًابولسأ
 ةيمهأ نم قيشرتلا ةيجيتارتسا يف تامظنملا هذه هتسمل ام اميسالو ،ةسفانملا ةيلمع اهيلع ىنبت يتلا
 ،فلكلا ضيفختك ةيباجيإ جئاتن ققحت اهفصوب مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ةيجيتارتسا ةيمهأ نمكت ذإ اهل
 ليهستو ،ةديدجلا عيراشملا نم ديزملا ذيفنتو ،رارقلا ذاختا ةيلمع نيسحتو ،ةيطارقوريبلا ليلقتو
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 ةيمهأ زربت انه نمو ،)٩٦،٢٠١٨،ليلخو ةمعن(اهريغو ةيجاتنالا ةدايزو ةيميظنتلا تالاصتالا تايلمع
  )٢٢،٢٠١١،دمحم( ،)٩٦،٢٠١٨،ليلخو ةمعن( :يتأي ام لالخ نم مجحلل يميظنتلا قيشرتلا

 مأ ةطيحملا ةئيبلا يف تناك ءاوس تاريغتلا عم فيكتلاو ةباجتسالا ىلع ةردق رثكأ ةمظنملا لعج .1
 ةــمظنملا زــيمتت ذإ ،نوفدهتسملا دارفألا اهبلطي يتلا تامدخلا يف مأ اـيجولونكتلا يف
 نيلماعلا ىـلع داـمتعالاو ًالـيلق نيمئادـلا اهيلماع ددـع نوكي امدنع ربكأ ةـنورمب
 .نيتقؤملا

 ةيرشبلا دراوملل رـيبكلا مجحلاب ةـقلعتملا تالكشملا نم مجحلل يميظنتلا قيشرتلا للقي .2

(Bruton et.al.,1996,40). 
 .لضفأ اهلعجو تالاـصتالا نيسحتو تارارقلا ذاـختا ةعرس ةدايز يـف مهـسي .3
 تاـمدخلا مـيدقت تقو صيلقت ىلع هتايجيتارتساو مجحلل يميظنتلا قيشرتلا لمعي .4

 .(Cameron,1994,184)نـيفدهتسملل
 مهتاردق ةدايزو نيلماعلا ةكراشمو مـعدو عيجشت ىـلع مجحلل يميظنتلا قيشرتلا لمعي .5

 .ةـنكمم ةروص لضفأب اهتيبلت ةـلواحمو نـيفدهتسملا تاـجاحل ةـباجتسالل
 DeMeuse et)ةمظنملا يف ةيطارقوريبلا ضيفخت ىلع مجحلل يميظنتلا قيشرتلا لمعي .6

al,1997,168). 
 ةيجيتارتسا مادختسال تهجتا ةمدقتملا لودلا يف تامظنملا نم ديدعلا نإف ةيمهألا هذهل ارظنو     
 Emerson Electric( كيرتكلا نوسرميا ةعومجم كلذ ىلع لاثمو مجحلل مجحلل يميظنتلا قيشرتلا

Co.( اكيرمأ يـف اهرقم ادج ةروهشمو ةريبك ةعومجم يـهو )Wikipedia, Emerson 

Electric Co.( مجح يف اهيدل يش لك عضوب حاجنلا ققحت ةكرش اـهنوكب امئاد ترهتشا دـقو 
 نوسرميأ تاـكرش ةعومجمل ميظنتلا نم ةيرادإلا تايوتسملا ضعب ةلازإ تنكم دـقو ،ًايبسن ريغص
)Emerson Electric Co.( مجحلا رئاسخ نم صلختت نأ نم اـهريغو )دحلا نع ةدئازلا ةرفولا(، 
 وه انه جالعلاو ،ةيلعافو ةءافكب اهترادإ نكمملا ريغ نم حبصي نأ ىلإ دقعتتو تامظنملا مخضتت ذإ
 ةمظنملل لـثمألا مجحلا هيف ددحتي تقو يتأي نأ ىلإ ةيلعافلاو ةءافكلا قيقحتل ةيزكرماللاو قـيشرتلا
 .)٢٣،٢٠١١،دمحم(

  مجحلل يميظنتلا قيشرتلا فادهأ :ًاثلاث
 ىلإ ةمدخلا عاطق ةصاخو تاعاطقلا فلتخم يفو ملاعلا لوح لامعألا تامظنم نم ريثك ىعست     
 ةمعن( اهمهأ فادهألا نم ةلمج قيقحت يف اهنم ةبغر كلذو ،قيشرتلا تايجيتارتسا قيبطت
 :(Clabaugh,2001,16) ،)٩٦،٢٠١٨،ليلخو
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 كالملا دادعأ صيلقت ىلإ دوقي يذلا يميظنتلا لكيهلا يف ةيرادإلا تايوتسملا ددع ضيفخت .1
 ةداعإو ةضئافلا ةيرشبلا دراوملا ةرادإو لكك ةمظنملا وأ ماسقألا ىوتسم ىلع ءاوس يميظنتلا
  .اهعيزوت

 مامتهالا ةدايزب نئابزلل ةمدقملا ةمدخلا تايلمع نيسحت لالخ نم كلذو يميظنتلا عادبإلا ةدايز .2
 نوموقي يتلا تامدخلا ةدوج ىلع كلذ سكعني يلاتلابو نيقابلا نيلماعلاب
  .(Drew,1994,6)اهميدقتب

 رصنع ةفلكت اهيف امبو ةماع ةفصب ةءافكلا ضافخناو عايضلاو ردهلا فلك ضيفختو ءاوتحا .3
 ةيجاتنالا ةدايزو ةحاتملا دراوملل لضفألا مادختسالا ىلع دعاست يتلا تايلآلا عضوب كلذو ،لمعلا
  .ةحاتملا تاقاطلا لالغتساو تايلمعلاو مظنلا ميمصت ةداعإك ،ةمظنملا ةءافك ققحي امب

  .ءاوس دح ىلع اهيف نيلماعلا دارفالاو ةمظنملا بساني امب ةيميظنتلا ةفاقثلا تاهجوت رييغت .4
  .ةيجراخلا ةئيبلا تارثؤم ةبكاومل اهتعرس يف ةدايزو رارقلا ذاختا ةيلمع نيسحت .5
 ةقيرطلا رييغت ىلإ ىدأ هنع جتانلا رييغتلاو قيشرتلا نأل كلذو ،مهلامعأب نيلماعلا مامتها ةدايز .6

 راطإ يفو لمعلا نم حيرستلا ةيشخو مهلامعأ هاجت مهريكفتو مهسفنأ ىلإ اهيف نيلماعلا رظني يتلا
 تاردقم ىلإ ةجاح نم بلطتت امل ةنرملا ةقيشرلا ةمظنملل احاحلإ رثكأ ةجاحلا زربت ةثلاثلا ةيفلألا
 .)Cloete,2012,22(ةبرطضملا ةئيبلا تايدحت عم مغانتلاو لوحتلا ةعرسو فيكتلا

 ةمدقملا تامدخلا نيسحت ىلإ مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ةيلمعب مايقلا لالخ نم تامظنملا فدهت .7
  .)Cloete,2012,22(ةمظنملا نع اضرلا ةدايز يلاتلابو نيفدهتسملا دارفألل

 يتلا ةيعيبطلا فادهألا نم يه ةمظنملا تايلمع يف ةنورملا ةدايزو ةيطارقوريبلا ليلقت نإ .8
 .قئاوع نودب اههجاوي ريغتم لكل دادعتسالاو اهسفن ريوطت ىلإ فدهت يتلا تامظنملا اهعضت

 يف ةيلخادلا تالاصتالا نيسحتو ريوطت ىلإ مجحلل يميظنتلا قيشرتلا فدهي .9
 .(Cascio,1993,95)ةمظنملا

 ةدايز ىلإ فدهت مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تاـيجيتارتسإ نأ )Karake-Shahoub( تركذ دقو     
 يـتلا ةقيرطلا رييغت ىلإ تدأ دق هنع ةجتانلا تارييغتلاو قـيشرتلا نأ ذإ مهلامعأب نـيلماعلا مامتها
 نإف ،لمعلا نم حيرستلا اهبيلاسأ دحأ نأ كلذ ،مهلامعأب مـهريكفتو مهسفنأ ىلإ نولماعلا اهب رظني
 ناكم يـف مهتاراهمو مـهتارادقو مهبهاوم راـهظإ ةيفيكب نومتهمو نوقلق نآلا نيلماعلا نم ريثكلا
 يميظنتلا قيشرتلا نوكي كلذبو ،)ةيقرتلا( ةمظنملل يفيظولا ملسلا ىلع مهئاقترا ةيفيك نم رثكأ لمعلا
 .(Karake-Shahoub, 1999, 2) اهيلماعب تاـمظنملا طبرت يتلا قرطلا عيمج ريغ دق مجحلل

  مجحلل يميظنتلا قيشرتلا صئاصخ :ًاعبار
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 نم هريغ نع مجحلل يميظنتلا قيشرتلا حلطصم زييمت ىلإ نييميداكألاو نيثحابلا نم ديدعلا ىعسي     
 ةداعإو ،ةلكيهلا ةداعإو ،يميظنتلا مدهلاو ،حيرستلاو ،يميظنتلا رايهنالا( لثم ىرخألا تاحلطصملا
 ،زييمتلا اذه نع تجتن صئاصخ ةدع كانهو )اهريغو ةسدنهلا ةداعإو ،ميظنتلا ةداعإو ،فيظوتلا
 ، )Cameron,et.al,1991,57-58(، )Cameron,et.al,1994,192-194( ، :يه صئاصخلا هذهو

)Cloete,2012,22(، )يـه صئاـصخلا هذهو )١٢،٢٠١٦،يناعلاو يدعاسلا:  
 وه  مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ناف ىرخأ ةرابعبو ةدوصقملا ةطشنألا نم ةـعومجم نمضتي .1

 ةطشنألا هذه دعتو دصق نـع ايلعلا ةرادإلا هب موقت ءيش وه لـب ،ةمظنملل ثدحي ائيش سيل
  .)٩٦،٢٠١٨،ليلخو ةمعن(ةيميظنتلا ةـيلعافلا نيسحتل ةيجيتارتسا ةـباجتسا اهفصوب

 يعافد لعف در هفصوب قيشرتلا دعيو ،ةمظنملا ةءافك ىلع مجحلل يميظنتلا قيشرتلا زكري .2
(Reaction Defensive)  فلكلا ءاوتحاب موقي ذإ ،اهرادحناو ةمظنملا روهدت لاح يف 

  .)West,2000,5(ةمظنملا تايلمع زيزعتو اهضيفختو
 ريغ وأ دوصقم وحن ىلع ةمظنملا يـف لمعلا تاطاشن ىلع مجحلل يميظنتلا قيشرتلا رثؤي .3

 كرتي اذهو ،ةيرشبلا دراوملا صلقتت ،ةفدهتسملا ةيرادإلا تايوتسملا قيشرت متي اـمدنعف ،دوصقم
 هزاجنإ ىرـج ام ىلع اريثأت اذهل نوكيو لمعلا نم هـسفن رادقملاب مايقلل نيلماعلا نم لقأ اددع
 كانه نوكي دـق ةـيرشبلا دراوملا يف صلقتلا اذهل ةجيتنو ،هزاجنإ ىرـج فيكو لمعلا نم
 .ةباجتسالا ةعرسو ةمدقملا تامدخلا نيسحتب ةلثمتم ةيباجيا جئاتن

 اضيأ ةقلعتمو ةيجراخلا تاريغتملا لبق نم ةددحم نوكت مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تارارق نأ .4
 ةجرد وأ تاريغت دـلوت نأ ةنيعم ةيموكح تارارقل نكمي ذإ ،يدرفلا ءادألاب طقف سيلو ةمظنملاب
 ةمظنملا هجتت يـلاتلابو ةمظنملا لهاك ىلع رـيبك ئبع عـضت نأ اهنأش نم ةيلاع لابقا
 .)Brennan,1999, 1(  .ةمئاد مأ ةتقؤم تناك ًءاوس ةبسانم قيشرت تاـيجيتارتسا داـمتعال

 هتايبلسو مجحلل يميظنتلا قيشرتلا عفانم :ًاسماخ
 ذاختا يـف ةعرسلا ةدايز ىـلع لمعي مجحلل يميظنتلا قيشرتلا  نأ انركذ دـقف عـفانملل ةبسنلاب     
 يدؤيس اذهو نـيلماعلا ةـكراشمو معد عيجشتو لضفأ اهلعجو تالاصتالا نـيسحت لالخ نم رارقلا
 De) نيفدهتسملا دارفألل ةمدخلا ميدقت تقو صيلقت تاجاحل ةباجتسالل نـيلماعلا تاردق ةدايز نأ ىلإ

Meuse et.al.,1997,168)  24( اهتايناكمإ زيزعتو اهئادأ نيسحت يلاتلابو(Clabaugh,2001,. 
-Appelbaum, et.al., 1999, 438( و )٣٨-٣٦،٢٠١١،دمحم( و )٩٦،٢٠١٨،ليلخو ةمعن( امأ

 :نيمسق ىلإ مجحلل يميظنتلا قيشرتلا عفانم ميسقتب اوماق دقف )442
Ø نمضتيو )ةمظنملا يف ةيرشبلا دراوملا ىلع دوعت يتلا عفانملا( لوألا مسقلا: 
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  نيلماعلا ةءافك ريوطت .1
 ىـلع دكؤت يتلا رمتسملا نـيسحتلا ةفاقث قيبطتل ًازفحم مجحلل يميظنتلا قيشرتلا نوكي نأ نكمي     
 ةـكراشم( لثم ةفورعملا تاسرامملا لضفأ نمضتي اذهو ،سانلا مارتحاو يـعامجلا قيرفلا لمع
 نم ديدعلا تركذو ،)ءادألاب ضيوعتلا طـبرو ،بسانم بيردت رـيفوت ،تارارقلا ذاختا يف نيلماعلا
 ليوطلا ىدملا ىـلع يلكلا ءادألا نسحتب تاـسرامملا هذه طابترا ىلإ ريشت ةريثك لئالد تاـساردلا
 لكشب تاـسرامملا هذه قـيبطت لجأ نم اهيلماعلو اهل ةدارإلا ءانب يـف انه ةرادإلل يدحتلا نمكيو
  (Appelbaum, et.al., 1999,438) قيشرتلا ةـيلمع لالخ يماظن بوـلسأو كسامتم
  نيلماعلا تاردقل ءوفكلا مادختسالا .2
 لباقملاب تـماق ،مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تاـيجيتارتسا تقبط نيح تامظنملا نم ريثكلا     
 اذهبو ،ةمظنملل )ةيساسالا( تاطاشنلاو لامعألا زاجنإ ىلع مهتاردقو اـهيلماع عيمج دوـهج زيكرتب
 ةروصلابو ءوـفك لكشب مهتايناكمإو مهتاراهمو نيلماعلا تاردق تمدختسا دق نوكت ةمظنملا نإف
 ريغ نوكت دق تاـطاشن وأ لامعأ زاجنإ يف مـهتاقاط رادها متيالو ،لـثمألا

 .)٣٦،٢٠١١،دمحم(ةيرورض
  ةنهملا روطتب ةصاخلا )ةيلبقتسملا قافآلا( وأ تاعقوتلا .3
  مهعيزوت ةداعإ مت نيذلا نيلماعلا ىلع يباجيإ لكشب مجحلل يميظنتلا قيشرتلارثؤي نأ نكمي     
 قيشرتلا نأ تاساردلا ضعب ركذت ذإ ،قـيشرتلا ةيلمع لاـمتكا دعب )نيجانلا( نيقبتملا كئلوأو
 تارود ىلع لوصحلاو ةديدج تاربخ باستكال نيلماعلا دارفألل ةديدج اصرف ئشني مجحلل يميظنتلا
 وأ لمعلا عقاوم لادبتسال ةجيتن ،قيشرتلا ةيلمع قيبطت دعب هنولغشي ىذلا عقوملل ةبسانم ةيبيردت
 نيلماعلا لبق نم ًاقباس اهزاجنا متي ناك يتلا فئاظولا وأ تاـمدخلا ضعب رييغت وأ ةيفيظولا بصانملا
 ومنلا يذغت يتلا رصانعلا دحأ دعي تامظنملا يف قيشرتلا ينبت نأ ىلع دكؤي اذهو ةمظنملا يـف
 .(Appelbaum, et.al., 1999,439) هسفن تقولا يف اهيلماعو ةمظنملا ديفي يذلا بسانملا يفيظولا

Ø نمضتيو )لامعألا وأ ةمظنملا ىلع دوعت يتلا عفانملا( يناثلا مسقلا: 
  ةمدقملا ةمدخلا نيسحت .1
 نيفدهتسملا دارفألل ةمدقملا تامدخلا يف ظوحلم نسحت قيقحت ىلإ مجحلل يميظنتلا قيشرتلا دوقي     
 نـيسحت يـف نمكي يقيقحلا فدهلاف  ،افده سيلو ةليسو درجم دعي قيشرتلا نأ ذإ ،يسيئر لكشب
 لـقأب ريثكلا لعف ىرخأ ةرابعب :يأ ،دراوملا نم ليلقلا مادختسا عم اهتدايزو )تامدخلا( تاـجرخملا
 قيشرتلا نيب يباجيإلا طابترالا نأ رابتعالا رظنب ذخألا عم ،(Do More With Less) نكمي ام
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 ةمعن(لمعلا يـف ةءافك تاذ ةرادإلا نوكت اـمدنع طقف رهظي ةمدقملا ةمدخلا نيسحتو مجحلل يميظنتلا
 .)٩٦،٢٠١٨،ليلخو
  لثمألا لكيهلا .2
 يـف اميسالو اهيدل نـيلماعلا دارفألا دادعأ يـف ةدايزلا نم يناعت تاـمظنملا نم ريثكلا     
 ةمظنملا ماـسقأو عورف يـف ضيفختلاو ،)Middle Management( ىطسولا ةرادإلا بصانم
 هذـه حيحصت يـف ًاليوط ًاطوش عطق دـق ،ةـيقفألا لكايهلا ىلإ ةـيدومعلا لكايهلا نم لاقتنالاو
 وحن اهلوحت يـف تامظنملا مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا تدعاس دـقو ،اهتجلاعمو ةلكشملا
 ضيفخت يف اـهرودب تـمهسأ يتلا )Horizontal Structures( ةـحطسملا وأ ةـيقفألا لكايهلا
 ءادأ نـيسحت يلاتلابو ،تالاصتالا نـيسحتو ،تامدخلا ميدقت ةبسن ةدايزو ،لاـمعألا زاجنإ تاـقوأ
 .)٩٦،٢٠١٨،ليلخو ةمعن(لكك ةمظنملا

  ةمظنملا فقوم زيزعت .3
 ةروثلا نـع اجتان اـيرورض اـيضرع اثدح مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تاـيجيتارتسا لثمت     
 هذه ينبت تامظنملا ىلع تمتح يتلا ،يملاعلا روطتلا ةكرح نم ًاءزج اهنوك ؛ةـيجولونكتلا
 ةرظن نـيسحتو هنمض لمعت يتلا ةمدخلا عاطق يف اهفقوم زيزعت نم نكمتت ىتح تاـيجيتارتسالا
 ،ةمدقملا ةمدخلا نيسحتو ،لمعلا فيلاكت ضيفخت( قيرط نـع كلذو ،اهل نـيفدهتسملا دارفألا
  .)اهتيلعافو ةمظنملا ةءافك نيسحتو
 دوعي مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تاـيجيتارتسال تاـمظنملا قيبطت نأ ؛لوقلا اننكمي قبس اممو     
 ءادأ نيسحت يلاتلابو ،فيلاكتلا ضيفختو ،ةمدقملا تامدخلا ةءافك ةدايز لالخ نم اهيلع ةدئافلاو عفنلاب
 كانه نوكي نأ نود نم تاـيجيتارتسإلا هذـه ذيفنت نإف كلذ بناـج ىلإ نكلو ،لكك ةمظنملا
 نمض تاـيجيتارتسالا هذه عضوب تامظنملا كلت يف ايلعلا ةرادإلا مايق مدعو ،اهل قبسم طيطخت
 ىلإ ةفاضإلاب ةيجيتارتسالا مهفادهأ وأ مـهتايولوأ نمض اهعضو وأ ةمظنملل ةيلبقتسملا اهططخ
 دارفألا( اهعم لماعتت يتلا ةيجراخلا فارطألاو اهيدل نـيلماعلا دارفألا تاحرتقمو ءارآ لاـمهإ
 ةيلمع حاـجنإ يف مهست يتلا تارارقلا ذاـختا يف ةكراشملل مهل صرفلا ةحاتإ مدعو ،)نيفدهتسملا
 قيشرتلا ةيلمع نـع ةلوؤسملا تاـهجلا مامتها مدـع ىلإ ىدأ اذـه لك ،مجحلل يميظنتلا قيشرتلا
 نـع ًالضف ،قـيشرتلا ةيلمع ذيفنت لاـمتكا دعب ةمظنملا يف نيلماعلا نم ىقبت امب مجحلل يميظنتلا
 روهظ ىلإ كلذ ىدأ لاحلا ةعيبطبو ،ةديدجلا مهفئاظو ىلع مهعيزوت مت نيذلا نيلماعلا دارفألا لامهإ
 ةمظنملا ىلع سكعنت يتلا اهتايباجيا لهاجتو تاـيجيتارتسإلا هذهل ةيبلسلا صئاصخلا
 .)٣٨،٢٠١١،دمحم(ةءافكلاب
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 قبطت يتلا تامظنملا يف اهروهظ مدع نم دكأتلاو ةيبلسلا صئاصخلا هذه نم دحلا ضرغل     
 ذيفنت اهلالخ نم متي تايلآ نيثحابلا نم ددع عـضو مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تاـيجيتارتسا
 ةعومجم تاـيلآلا هذـه نمضتتو ،ميلس لكشب تامظنملا يف مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تاـيجيتارتسا
 .ةـساردلا هذه يف اهل قرطتلا متيس يتلا ،لـحارملا وأ تاوطخلا نم
 مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ذيفنت تاوطخ :ًاسداس
 يف نيـقابلا نيلماعلا ةـكراشم بلطتت نأ اهنأش نم ديج لكشب ةذفنملا قـيشرتلا ةيلمع نإ     
 ام ابلاغ نـيلماعلا نإ ذإ ؛مهلمع ةعيبط وأ مهفئاظوو مهعقاوم رييغت مت يذلا ذيفنتلا ةلحرم يف مهفئاظو
 قيشرتلا زكريو ،ةيلخادلا تايلمعلا نـيسحتو مهفئاظو ةلكيه ةداعإ لوح ،ةدـيج راكفأ مهيدل نوكي
 لـمعلا ميمصت يف تارـيغتلا ىلع بصني امنإو ،نيلماعلا عيزوت ىلع طقف سيل ،ةديج ةروصب ذفنملا
 يدعاسلا( مهلبقتسم ىلع نورطيسي مهنأ نولماعلا رعشي اذل ،اضيأ لمعلا ميمصت ةداعإ يف ةكراشملابو
 قيبطتل تاوطخ سمخ  (Cummings & Worley)نم لك حرتقا دقو ،)١٩،٢٠١٦،يناعلاو
 & Cummings).( )٢-٢( لكشلا يف اهحيضوت ىرج يتلا حجانلا مجحلل يميظنتلا قيشرتلا

Worley,1998,296-299 

 
 حجانلا يميظنتلا قيشرتلا قيبطت تاوطخ )٢-٢( لكشلا

Source: Cummings, T., & Worley, J., (2001), Organization Development and Change, 7th 
ed., South Western College Publishing Inc., Ohio, P: 296. 

 اهتاياغ قيقحتل ةمظنملا لاصيإ لهست يتلا ،ةمظنملا ةيجيتارتسا حيضوت ىلوألا ةلحرملا نمضتت .1
 داـنسإلاو معدلا ميدقتو زيكرتلا ةـمادإ ةمظنملا يـف ةيرادإلا تاداـيقلا ىلع يغبنيو ،اهفادهأو
 صرفلا ميدقت ةيميظنتلا تاداـيقلل نكميو ،ةلحرملا هذه لالخ مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ةيلمعل



 31 

 مهتاراسفتساو مهتلئسأ حرطو ،مهتامامتها نع حيرصتلا وأ نالعإلل ةمظنملا ءاـضعأل
 .ةرورضلا دنع ةروشملا ىلع لوـصحلاو

 تارارقلاو ةقالعلا تاذ تاراـيخلا ذاختا اـهيف متي يتلا مييقتلا ةلحرم ىلإ ةـيناثلا ةلحرملا ريشت .2
 يف اهدامتعا متيس وأ ةبسانم نوكتس قـيشرتلا تاـيجيتارتسا نم يأ صوصخب ةيسيئرلا
 اهيلإ قرطتلا متيس يتلا يميظنتلا قـيشرتلل ةيسيئر تاـيجيتارتسا ةثالث كانه دجوي ذإ ،ةمظنملا
  .اقحال

 نم ديدعلا كانه نأ ذإ ،ةمظنملا مجح قـيشرتل ذـيفنتلا قرط ىـلع ةثلاثلا ةلحرملا لمتشت .3
 ىلع قـيشرتلا تايلمع ىلع ةرـطيسلا متت الثم ،حجانلا ذـيفنتلا فصت يـتلا تاـقيبطتلا
 اهذاختا بولطملا ةـساسحلاو ةبعصلا تارارقلا ببسب كلذو ،لفسألا ىلإ ىلعألا نم وـحن لضفأ
 ةفلكلاو ةءافكلا مدع نـطاوم ديدحت اضيأ تاقيبطتلا هذه نمو ،ةمظنملل ايلعلا ةرادإلا لبق نم
 .تاقيبطتلا نم اهريغو ةيرورضلا ريغ تاطاشنلاو ةيلاعلا

 ةيجيتارتسا قيبطت مت يتلا ةيرشبلا دراوملل ةـيكولسلا نـيماضملا ةعبارلا ةلحرملا حرطت .4
 دارفألا نم بلطي ةـلحرملا هذه لالخو ،اهيلع ةمظنملا لبق نم ةدمتعملا مجحلل يميظنتلا قيشرتلا
 ،ةيبيردت تارودو لـمع شروب مايقلاو ةديدج فئاظو ملستو ةيفاضإ تايلوؤسم لمحت نيلماعلا
 ىلع بجوتي ةلحرملا هذه يفو ،هنودب وأ ضيوعتلا نم ليلقب رمألا اذه نوـكي ام اـبلاغو
 عم ةيصخشلا مهتادقتعمو مهميق ماجسنا ةـيفيك اوميقي نأ ،قيشرتلا تايلمع ءاهتنا دـعب نـيلماعلا
  .ةديدجلا ةـقيشرلا ةمظنملا تادقتعمو مـيق

 حاجن بلطتيو ،اهوـمنو ةمظنملا ديدجت ةيلمع ذيفنت قـيشرتلا نم ةسماخلا ةلحرملا نمضتت .5
 تايجيتارتساو ومنلا ططخ يف ةكراشملل ةـيرشبلا دراوملا مامأ ةصرفلا ةحاتإ ةلحرملا هذـه
  .ديدجتلا

 وأ ةمظنملا ةلكيه ةداعإ تايلمع نم ًاءزج اهفصوب قـيشرتلا ةيجيتارتسا رايتخا يرجي املاح     
 ،لماـش وحن ىـلعو ةططخم ةيجيتارتسالا هذـه نوكت نأ بجي ،ةيميظنتلا اـهفادهأ قيقحتل ةليسو
 قـيشرتلا ةيجيتارتسا ذفنت نأ بجيو ،ثدحت نأ عقوتملا ةئراطلا تالاحلا لك رابتعالا يـف تذخأ دقو
 ذـيفنت ربتعا دقو ،ةسمخلا قيبطتلا لحارم يـف هفصو قبس اـمك لسلستمو طبارتم وـحن ىلع
  .يجيتارتسإ لخدتك ةسمخلا لحارملا وأ تاوطخلا هذه قفو ىـلع قـيشرتلا
 ابلاغ اهقيشرت مت يتلا تامظنملا نإف )Boroson&Burgess,1992,41-43( ةـساردل اـقفوو     
 رهشأ ىدم ىلع قـيشرتلا ذيفنت ةدـم ديدمت يـف الثم ءاطخألا كلت لثمتتو ،ءاـطخأ بكترت ام
 ةريخألا دعتو ،قاطنلا ةعـساو قيشرتلا تاـيلمعل رركتملا ذيفنتلا وأ ،اـنايحأ تاونس ىتحو
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 ةسارد يف  (AMA) ةيكيرمألا ةرادإلا ةيعمج نأ اضيأ ةـساردلا ركذتو ،اعويش رثكألا ةـسرامملا
 راـيخ مجحلل يميظنتلا قيشرتلا دعت تاـمظنملا هذه نأ تدجو ةمظنم (1000) ىلع اهترجأ
 نأ (AMA) ثوـحبو ريراقت ررحم  (Evic Greenberg) دقتعيو ،سئاي ءارجإ سيلو يدايتعا
 ةقيرط نوكت اـمدنع ةيلعاف رثكأ نوكيس يلبقتسملا مجحلل يميظنتلا قيشرتلا دوهجل رشؤم لضفأ
 ةقيرطلا هذه نأ حرتقا دـقو ،رغصأ قاـطن ىلع ةذفنمو ،ةعطقتمو ،ديج وـحن ىلع ةططخم ذيفنتلا
 ةمظنملا ةعمس ىلع ةيبلسلا ذخآملا ضيفختو ،ةمظنملا ءادأ ىلع يباجيإ ريثأت اهل نوكيس قيشرتلل
 رييغتلاب يرادإلا مازتلالا نم ىوتسم ىلعأ نامضو دـح ىندأ ىلإ يعامتجالا ءادألا صوصخب
 )٢٠،٢٠١٦،يناعلاو يدعاسلا(

 مجحلل يميظنتلا قيشرتلل حجانلا ذيفنتلا ىلع ةرثؤملا لماوعلا :ًاعباس
 يميظنتلا قيشرتلاب رثأتت ةمظنملا يف بناوج ةثالث كانه نأ Gandolfi),(2005,60 نيب دقل     
 قيشرتلا تايجيتارتسال حجانلا ذيفنتلا ةيلمعل ةلقرعم وأ ةدـعاسم لماوعك لمعت نأ نكمي يتلا مجحلل
  :يه لماوعلا هذهو مجحلل يميظنتلا

 ريغت نأ ةمظنملا ىلعو ،قيشرتلا ةيجيتارتسال حجانلا ذيفنتلا لماوع ىدحإ دعتو :ةمظنملا ةفاـقث .1
 موقت نأ اهيلع بجي اذل ،قيشرتلا ةيلمع نم ةفدهتسملا عفانملا ىلع لوـصحلا لجأ نم اهتفاقث
 نم بـسانملا ليدبلا رايتخاب موقت مث نمو اهتاددحم ديدحت لجأ نم ةيلاحلا اهتفاقثل ليلحت ةيلمعب
  .ةلمتحملا لئادبلا نم ددع نيب

 يه ةداـيقلا ةيلوؤسمف ،رييغتلل نيحتفنم ريـغ مهنا ذإ ةلكشملا مه ةداـع ءاردملا نإ :ةداـيقلا .2
 و ةمظنملا يـف رييغتلا لوصح دنع اـهثودح لمتحملا ةيبناجلا تاريثأتلا عيمجل ليلحت ةيلمع
 ىوتسم كلذكو ،نيفدهتسملا دارفألا اضرو ةمظنملا ةفاقثو تايلمعلل لماش مييقتب مايقلا اذه نمضتي
 اهتمئالمو رييغتلا ةيلمع قفاوت ناـمض نع ةلوؤسم نوكت نأ اهيلع ةداـيقلاف كلذل ؛اهيف ةـقثلا
  .(DeMeuse et al,1997,170) اهمـيقو اهتلاسرو  ةمظنملا ةيؤر عم

 ةيجيتارتساب ةريخالا مايق دنع مهتمظنمب ةقثلا مدعب نولماعلا رعشي :ةمظنملا يـف ةـقثلا ىوتسم .3
 نأ ذإ ،ةمظنملا يـف يركفلا لاملا سأر يف ضافخنا ىلإ يدؤي اذهو ،مجحلل يميظنتلا قيشرتلا
 ريغ نيلماعلا لعجي يذلا رمألا ،ةقثلا ضافخنا ىلإ يدؤي نيلماعلا ددـع صيلقتو رمتسملا رييغتلا
  .ةـيجراخلا ةئيبلا عمو ةمظنملا عم فيكتلا ىلع نيرداق
 قيشرتلا ةيلمع ةرادإل ةمهملا طباوضلاو لماوعلا نم ًاددع )Gandolfi, 2009( حرتقا دقو
 يـميظنتلا رييغتلا تايلمع لوح ىربكلا تاـمظنملل براجتلا ضعب لالخ نم مجحلل يميظنتلا
 ةيلمعل طيطختلا لبق اهتساردو رابتعالا رظنب اـهذخأ ةمظنملا ىـلع بجي يتلاو اهب تماق يتلا
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 لثمتت لماوعلا هذهو هـل حجانلا قيبطتلا ىلع رثؤيس اهلهاجت نأ ذإ مجحلل يميظنتلا قيشرتلا
  :)٩٦،٢٠١٨،ليلخو ةمعن(يتالاب
  .اهيلع ةظفاحملا ةـيناكمإو يـميظنتلا ملعتلا تاردق ءانب -
  .مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ةيلمعل اقفارم يـجيتارتسالا طيطختلا لعج -
 ماـيقلا اهناكمإب لـهو ةمظنملل يلكلا عضولا عم مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا قفاوت -

  ؟ال مأ هب
  .ةمظنملا تاـيوتسم عـيمجل اهلاصيإو ةديدجلا ةمظنملا ةيؤر ءانب -
  .اهثودح لمتحملا قئاوعلا عيمج يف ريكفتلاو لمعلاو ريكفتلا دنع دودحلا زواجت -
 تاـمظنملل مجحلل يميظنتلا قيشرتلا يف تاـسرامملا لضفأل ةيعجرملا ةنراقملا ءارجإ -

  .ةهباشملا
 .دـمألا لـيوطو يعقاوو يباجيإ لكشب ريكفتلا -

 تاهاجتالل ةبحاصم ةيجيتارتسا وهو ًامهم ارمأ دـعي مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ناف اذهلو     
 ةيجراخلا ىوقلا مامأ ريثكلا لعفت نأ تاـمظنملا عيطتست ال دقو ،ءاوس دـح ىلع ةيملاعلا براجتلاو
 لضفأ لكشب ةريبكلا تاريغتملا عـم لماعتلا ةيفيك براجتلا نم ملعتت نأ نكمي اهنكلو اهيلع ةرثؤملا
  .لـبقتسملا يـف
 مجحلل يميظنتلا قيشرتلا جذومنأ :ًانماث
 رارق نأ جذومنلا اذه حضويو ،مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ةيلمعل اجذومن )Jiang&Klein( مدق     
 مهستو ،زيكرتلا روحم يه ةمظنملا ةئيب نوك عم ىلعألا ىوتسملا نم أدبي مجحلل يميظنتلا قيشرتلا
 ةرادإل ةبسانملا ةيلكيهلاو ،ةيرادإلا ةدايقلا( لثم اهبناوجب ماملإلاو اهحيضوتو ةمظنملا صئاصخ ةسارد
 ةيفيكل دمتعملا جهنلا نأشب اقابتسا رثكأو لضفأ رارق ذاختا يـف ،)ةيفاقثلا ميقلاو ،ةـيرشبلا دراوملا
 ةمظنملا تارارق ناف ،هالعأ ركذ اـم نيب قيسنتلا بايغ دنعو ،مجحلل يميظنتلا قيشرتلاب ماـيقلا
 )Jiang et. al,2000,37( تارارقلل ةهجاوم ةيبلس لعف دودر ةهجاومل ةضرعم
 ىلع لوألا رثألا فدهلا ديدحتو ةبسانملا مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ةيجيتارتسا رايتخال نوكيو     
 مهيلع ءاقبإلا مـت نيذلا نيفظوملا كلذكو ،مـهعيزوت مت نيذلا نيفظوملا يا ؛نيلماعلا دارفألا ىوتسم
 تاـسايس لكشي اذهو ،نيتعومجملا اتلك ةدعاسمل ةممصملا جماربلاو ططخلا ىلإ ةفاضإلاب ،)نيجانلا(
 .)Cloete,2012,18( هل طيطختلا دنع رابتعالا رظنب اهذخا بجي يتلا مجحلل يميظنتلا قيشرتلا
 ىلع ةيلعافلاو مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا نيب ةقالعلا نأ ىلإ كلذك جذومنلا ريشيو     
 ربكألا رثألا نأ ذإ ؛ةـيدرفلا ميهافملا ىوتسم ىلع ةدقعم ةيسفن تايلمع اهللختت يـميظنتلا ىوتسملا
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 يـف نيلماعلا دارفألا ىلع نوكيس مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا قيبطت نع جتانلا مهألاو
 ةيفيظولا مهعقاوم رييغتو مهعيزوت مت نيذلا دارفألا ةمظنملا اهب معدت يتلا قرطلا ناف كلذكو ،ةمظنملا
 مامتهالا ىلع ةمظنملا دعاـست ةمهم ةيسكع ةيذغتو ةديفم تاـمولعم ربتعت رييغتلا اذه راـثآو
 يذلا رمألا ،لضفأ لكشب مهفئاظو ةرادإو مـهئادأو مهكولس نيسحتو اهيدل نـيقابلا نيلماعلا دارفألاب
 .)(Cloete,2012,19  اهتيلعافو ةمظنملا ةءافك نـيسحت ىلإ يدؤي
 :يـميظنتلا قيشرتلل )Jiang&Klein( جذومن حضوي يتآلا لكشلاو

 
  مجحلل يميظنتلا قيشرتلا جذومنا )٣-٢( لكشلا   

Source: Jiang ,James J. & Klein, Gary, (2000), Effects of Downsizing Policies on IS 
, P37Information & Management, Vol 38Management,  Survivors Attitude and Career )نم 

 )فرصتب ةثحابلا دادعا

 مجحلل يميظنتلا قيشرتلا موهفمب ةلصلا تاذ تاحلطصملا ضعب :ًاعسات
 قيشرتلا موهفم نع ريبعتلل مدختست رصاعملا يرادإلا ركفلا تايبدأ يف تاحلطصملا نم ديدعلا
 لالخ نم ـ )Cameron, 1994( نيب دقف )Organizational Downsizing( مجحلل يميظنتلا
 يتلا تامظنملا يـف نوريدملا همدختسي افلتخم ًاحلطصم 32 براقي ام كانه نأ ـ اهب ماق ةسارد
 نم حلطصم لك نأ ذإ ،مجحلل يميظنتلا قيشرتلا موهفم نم ةبيرق ميهافم ىلع اهنومضم يـف يوطنت
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 دحاو لكل هنأ الإ مجحلل يميظنتلا قيشرتلا موهفم عم لقألا ىلع دحاو ىنعمب كراشتي تاحلطصملا هذه
 .هـب ةصاخلا ةديرفلا هتلالد تاحلطصملا هذه نم
 عم بـسانتي امبو اهيدل قيشرتلا بوـلسأل تاحلطصملا هذه نم ًامسا يقتنت نأ اهناكمإب ةمظنم لك   
 ةـيرشبلا دراوملا ططخب مهماملاو مهيعوو اـهب نيلماعلا كاردإ ىوتسمو ،اهتفاقثو ،اهميظنت
 تاـيونعم ىـلع قيشرتلا ةيلمع يـف هدامتعإ متيس يذلا بوـلسألا مسا ريثأت ىدمو ،اهجـماربو
 قـيشرتلا بوـلسال ةمظنملا اهنم راتخت نأ نكمي يتلا تاحلطصملا ضعب حيضوت نكميو ،نيلماعلا
 .)Cameron, 1994, 192(، )Wilkinson,2004,11-12( )٢-٢( لودجلا يف اـهب صاخلا

 مجحلل يميظنتلا قيشرتلا موهفمل ةهباشملا تايمستلا وأ تاحلطصملا )٢-٢( لودجلا
 يزيلكنالا حلطصملا يبرعلا حلطصملا ت يزيلكنالا حلطصملا يبرعلا حلطصملا ت

 Re-directing هيجوت ةداعإ Building–down 11 رغصا مجحب ءانبلا 1

 Re-engineering ةسدنهلا ةداعإ Right sizing 12 لثمألا مجحلا 2

 Re-structuring ةلكيهلا ةداعإ Re-balancing 13 نزاوتلا ةداعإ 3

 Re-trenching زكرمتلا ةداعإ Re-building 14 ءانب ةداعإ 4

 Re-shaping ليكشت ةداعإ Re-deploying 15 راشتنا ةداعإ 5

 Re-designing ميمصت ةداعإ Re-newing 16 ديدجت ةداعإ 6

 Slimming )ليحنت( ريغصت Re-vitalizing 17 طيشنت ةداعإ 7

 De-recruiting فيظوتلا ضيفخت Re-organizing 18 ميظنت ةداعإ 8

 Rationalizing مجحلا ديشرت Streamlining 19 ةيبايسنا 9

 Re-allocating عيزوت ةداعإ De-massing 20 )مخضت( تالتكتلا ليلقت 10

Source: Cameron, Kim S., (1994) Strategies for Successful Organization downsizing, Human 
Resource Management, Vol. (33), No. (2), P. 192. 

 لك صئاصخو فورـظ ىلع فقوتي هدامتعاو تاحلطصملا هذه نم حلطصم يأ رايتخا نإ     
 قـيشرتلا ةيلمع حاـجن ىـلع رـشابم لكشب رثؤيس اـهنم حلطصم يأ رايتخا نأ امك ،ةمظنم
)Karake-Shalhoub, 1999, 64( لودجلاف تاـحلطصملا يـقابل ةبسنلاب اـمأو )حضوي )٣-٢ 
:اهنيب تاـقورفلاو نيثحابلاو باـتكلا بلغا اهلوانت يتلا تاـحلطصملا هذه ضعب
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 ةيرادإلا ميهافملا ضعبب مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ةقالع )٣-٢( لودجلا
 میھافملا
 تالاجمو
 ةنراقملا

 قیشرتلا
 میجحتلا
 بسنالا

 ةلكیھلا ةداعإ ةسدنھلا ةداعإ
 ةدوجلا ةرادإ

 ةلماشلا
 عادبالا قالخلا مدھلا ةتمتالا ةیعجرملا ةنراقملا

 تالاجم
 ثحبلا

 ،ةمظنملا ،ةعانصلا
 نیلماعلا

 دراوملا مجح
 ةیرشبلا

 يف ءيش لك
 ةمظنملا

 نیب ةقالعلا
 تایوتسملا

 ةیرادإلا

 تاجایتحا
 تابلطتمو
 نئابزلا

 ،تاجتنملا ،راودألا
 مظن ،ةئیبلا ةرادإ
 ةباجتسالا ،عینصتلا

 نئابزلل

 تاقیبطتلا
 ةینقتلا

 ةمظنملا تایلمع
 ةیمیظنتلا اھلكیھو

 يف ءيش لك
 ةمظنملا

 جئاتنلا
 ةلمتحملا

 رییغتلل
 ةیجیردت ،ةعیرس

 ،ةیمكارت
 ةیجیردت

 ،ةیرذج ،ةرھاب
 ةعیرس

 ،ةیمكارت
 ةیجیردت

 ،ةیمكارت
 ةیجیردت

 تانیسحت
 تاریوطتو

 ةیجیردت ،ةیمكارت

 ،ةیمكارت
 ةیجیردت

 ةیجیردت ،ةیمكارت
 تانیسحت
 تاریوطتو

 ةینمزلا ةرتفلا
 رییغتلل

 ،ةطسوتم ،ةریصق
 ةلیوط ةطسوتم ةلیوط ةطسوتم ةلیوط ةطسوتم ةریصق ةطسوتم ةلیوط

 رییغتلا قاطن
 ،نیلماعلا
 ،تایوتسملا

 ةفاقثلا ،فئاظولا

 ،نیلماعلا
 ةیفیظولا ماھملا

 ،تایلمعلا
 تامھملا
 تاءارجإلاو

 لمعلاب ةصاخلا

 يلكلا ىوتسملا
 ةمظنملل
 اھفئاظوو
 ةیساسالا

 ،ءادألا رییاعم
 نوبزلا ةمدخ

 مظنلا ةیرادإلا ةیلمعلا
 لكایھلا ،تایلمعلا

 ةیمیظنتلا
 ،راكفألا
 جوتنملا

 تایجیتارتسالا
 تاینقتلا وأ
 ةمدختسملا

 ضیفخت ةیجیتارتسا
 ،ةیرشبلا دراوملا
 ةداعإ ةیجیتارتسا

 ،لمعلا میمصت
 ةیجیتارتسالا

 ةیماظنلا

 عیزوت ةداعإ
 نارود ،لمعلا
 بیردت ،لمعلا

 ریوطتو
 نیلماعلا

 ةیجیتارتسا
 ةداعإ ،قیشرتلا
 ةنراقملا ،ةلكیھلا

 ةیعجرملا

 میماصتلا
 ،ةیلكیھلا
 تاینقتلا
 ةیدیلقتلا

 ةیتامولعم ةناقت
 ةروطتم

 لیلحتلا و ،طیطختلا
 ،لماكتلا ،سایقلاو
 جوضنلا ،ذیفنتلا

CAD 
CAM 
CIM 

 ریكفتلا
 ،يجیتارتسالا

 ،يمظنملا رییغتلا
 عادبالا

 لقعلا
 يرشبلا

 موھفملا ةركف

 عیزوت ةداعإ
 مھصیلقت وأ نیلماعلا

 تایوتسملا ھلازاو
 يف ةیرورضلا ریغ

 ةمظنملا

 يقابتسا مییقت
 ددعل رمتسمو

 نیلماعلا
 ىلإ لوصولل
 يلاثملا ددعلا
 ھجاتحت يذلا

 میمصت ةداعإ
 عیرسو يرذج

 تایلمعلل
 ةیرادإلا

 ةیجیتارتسالاو
 ةمظنملا يف

 ثادحا ةیلمع
 تارییغت

 يف تالیدعتو
 لكیھلا
 يمیظنتلا

 ةداعإو ةمظنملل

 ریوطتلا
 ةدوجلل رمتسملا

 ةیجاتنإلاو
 ةءافكلاو

 نع ةمظنملا ثحب
 ةوقلا طاقن
 اھیف فعضلاو

 ةوقلا طاقنب ةنراقم
 ىدل فعضلاو

 ةدئارلا تامظنملا

 زاجنإ
 ماھملا
 ةباقرلاو

 ىلع
 نئاكملا
 نامضل

 ردابت نأ وھ
 يف ةمظنملا
 وحن رییغتلا
 أبنتتو ریوطتلا

 لبقتسملاب
 ةئیبلا فورظو

 قرط دیلوت
 بیلاسأو

 زاجنإل ةدیفم
 لامعالا
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 فدھب كلذو ةمظنملا
 فادھأ قیقحت

 تاحومطو
 ةمظنملا

 راودألا عیزوت
 ماھملاو

 تایلوؤسملاو
 تایحالصلاو

 تاقالعلاو

 لمعلا نادیم يف
 سرامت يذلا ھسفن

 ةمظنملا ھیف
 اھتاطاشن

 ةیرارمتسا
 اھلیغشت

 ایكیتاموتوا

 لبق ةیجراخلا
 ثادحالا عوقو
 يف نوكت يكل
 تابلقتلا نم نمأم

 ةئیب يف تابثلاو
 لمعلا

 فادھأ
 موھفملا

 فیلاكتلا ضیفخت
 نیسحت ،ةیرادإلا
 ،ةیلعافلاو ةءافكلا

 ،ةیجاتنالا ةدایز
 ةردقلا زیزعت
 عیجشت ةیسفانتلا
 نیسحت ،ةدایرلا

 لكیھلا لعج ،ءادألا
 رثكا يمیظنتلا

 ةردق رثكاو ،ةنورم
 عم بواجتلل
  ةئیبلا تابلطتم

 ضیفخت
 فیلاكتلا
 نیسحت،
 ةیجاتنالا
 نیسحت،
 ةیسفانت
 ةمظنملا

 ىلإ فدھت
 تانیسحت قیقحت

 ةقئاف ةیرھوج
 ةیجیردت تسیلو

 ةفلكتلا يف
 ةدوجلاو
 ةمدخلاو

 يتلاو ةعرسلاو
 اھعیمج بصت

 نیسحت يف
 ءادأو ةیسفانت

 ةمظنملا

 ةیلمع نیسحت
 رارقلا ذاختا
 ةعرس ةدایزو

 ضیفخت، هذاختا
 فیلاكتلا
 ةیلیغشتلا

 ةیحبرلا نیسحت
 ،ةیسفانتلاو

 ،فیلاكتلا لیلقت
 تقولا لیلقت
 اضر ،عئاضلا

 نوبزلا

 لضفأ ىلع فرعتلا
 يف تاقیبطتلا
 يتلا تامظنملا
 تایلمع اھیدل

 يتلا ةیلمعلل ةلثامم
 يف اھتسارد متی
 ىلإ لوصولا لیبس
 دیدجلا میمصتلا

 ةیلمعلل

 ةدایز
 ةعرس

 ،ةباجتسالا
 ،ةقدلا
 ضیفخت
 فیلاكت
 لمعلا

 يمیظنت لكیھ ءانب
 ایداصتقا ءوفك
 لكشبو ةمظنملل
 ةردق ةدایز ،يملع

 ىلع ةمظنملا
 يف ةءافكب ةسفانملا

 داصتقالا لظ
 يملاعلا

 ةردقلا ةدایز
 ،ةیسفانتلا

 نیسحت
 ،ةیحبرلا
 ةصحلا ةدایز

 ةیقوسلا

 لخادلا وحن جراخلا وحن لخادلا ىلإ لخادلا ىلإ لخادلا ىلإ لخادلا ىلإ جراخلا وحن لخادلا ىلإ لخادلا ىلإ ھجوتلا
 جراخلاو

 ةیلوؤسملا
 ةیرادإلا

 عیمج ةیلوؤسم
 ةمظنملا يف نیلماعلا

 ایلعلا ةرادإلا
 عم كارتشالاب

 ةرادإلا
 ةیذیفنتلا

 ایلعلا ةرادإلا ایلعلا ةرادإلا

 يف درف لك
 ةمظنملا
 نع لوؤسم

 ةدوجلا

 ،ةیذیفنتلا ةرادإلا
 تایلمعلا قرف

 ةرادإلا
 ةیذیفنتلا

 ایلعلا ةرادإلا

 ثاحبألا
 ،ریوطتلاو
 نیبوھوملا
 نیركتبملاو

 يف يعالطتسا ثحب :مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتساب لمعلل ةددعتم لخادم دامتعاب يرشبلا دروملا تاقيبطت نيابت ،)٢٠١٨( ،ديعس جيرا ،ليلخو فسوي ديؤم ،ةمعن :ردصملا
١٢٠ص ،١١٤ ددعلا ،داصتقالاو ةرادإلا ةلجم ،يقارعلا ةيعانصلا تاكرشلا نم ةنيع
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 هعفاودو مجحلل يميظنتلا قيشرتلا بابسأ :ًارشاع
 هذه تجتن دـقو اهل طيطختلا قبسي مل ةريبك تارييغت رضاحلا انرصع يف تامظنملا هجاوت     
 رمألا ،ةمدخلا عاطق يـف ةصاخو تاعاطقلا عيمج يف رثا نم ايجولونكتلا هتثدحأ ام نـع تاريغتلا
 .اهعم فـيكتلاو اـهتهجاومل ةبسانملا ططخلا عضوو اهجئاتنل ةـباجتسالا اهيلع بجوا يذلا
 ةمظنملا هيجوت ةرورضو ةلكيهلا ةداعإ ىلع تارييغتلا كلت ببسب تامظنملا تربجا دـقو   
 اهتايلمع صيلقت ةـلواحمو ،بسانم لكشب ةيرشبلا اـهدراوم عيزوت لالخ نم اهمجح قـيشرتل
 يـف نكت مل يتلا لامعألا ةئيب يـف تاريغتلا نـع أشنت تاهجوتلاو تارارقلا هذهو ،اهفئاظوو
 لبق نم ةمدختسملا ةينقتلا يـف تارـيغتلا هذـه نوكت امبر ،اهب ؤبنتلا بعصلا نم ناك وأ ،نابسحلا
 اهتامدخ حبصت نأ وأ اـهتامدخ ميدقت ةقيرط مداـقت يدافتل اههجاوت نأ اهيلع بترتيو ،ةمظنملا
 ثدح ًانيعم ًايجراخ ًالخدت وأ ًارارق نأ وأ ،نـيفدهتسملا دارفألل ةددجتملا تاـجاحلا يبلت ال ةـمدقملا
 تامظنملا أجلت دقو ،ةمظنملا تاـمدخ ىلع بلطلا ةدايز ىلإ يدؤي دق هيف لمعت يذلا عاطقلا يف
 ريغ حبصأ يذلا ،تقولا رورم عـم اهلكيه ةلاـطتسا ببسب يـميظنتلا اهمجح قـيشرت ىلإ ًانايحأ
 ةدحاو تامظنملا مدختست دـقف كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،ريبك لكشب ةيطارقوريبلا اهفيلاكت تدازو ،نرـم
 .اهنـيسحتو اهئانبو اهتايناكما معدل مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تاـيجيتارتسإ نم رثكأ وأ
 )٢٦،٢٠١١،دمحم(
 قيشرتلا ةيجيتارتسا ينبتل تاـمظنملا عفدت يتلا ةيجراخلا عـفاودلاو بابسألا نم ديدعلا كانهو     
 :عـفاودلاو بابسألا هذه نمو ،اهئادأ نيسحتو ةيلعافلاو ةءافكلا ةداـيز فدهب ،مجحلل يميظنتلا
 )٢٦،٢٠١١،دمحم(

 .ايجولونكتلا يف ريغتلا •
  .ةبسانملا ريغ ةئيبلا •
 .ةمدقملا اهتامدخ نيسحتو روطتلا يف تامظنملا ةبغر •
 .تامظنملل ةيرشبلا دراوملا يف ضئافلا •
 .نيفدهتسملا دارفألل ةمدخلا ميدقت هقرغتسي يذلا تقولاو فلكلا ةدايز •

 وأ ةيعافد تاـيجيتارتسإ مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تاـيجيتارتسإ نم تلعج لماوعلا هذـه     
 .ىرخألا ةيئيبلا تاديقعتلاو تارـيغتلا عم فيكتلا نم تامظنملا نكمت ةيجالع
 مجحلا تاوذ تامظنملا نأ  )Cloete,2012,22(و )Taylor,2015,20-21( ىري نيح يف     
 مهتاردقو مهتاـيناكما ريوطتو ،تارارقلا ذاـختا يـف ماهسإلل اـهدارفأل ربكأ ًاصرف يطعت ريغصلا
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 تاـيجيتارتسا دمتعت تامظنملا ضعب نأ ركذو ،ةمظنملا ءادأ نـيسحت يـف اهنم ةداـفتسالل
 :ةيتآلا بابسألل مجحلل يميظنتلا قيشرتلا

 .ةمظنملا هنمض عقت يذلا عاطقلاب ةقلعتملا تاسايسلاو نيناوقلا ضعبب مازتلالا •
 .ةمظنملا هجاوت يتلا تابوعصلا ةجلاعمل •
 .ةمدقملا تامدخلا نيسحت •
 .ةمدختسملا ايجولنكتلاو ةمدخلا عاطق يف ريغتلا •
 .اهريغو رطشلاو ةلكيهلا ةداعإ اياضق •
 .)Smaller is Better( لضفأ وهف رغصا ناك املك ةفسلف قيبطتل يعامتجالا طغضلا •

 رظن تاـهجو ثالث كانه نأ ىلإ )Mckinley, et. al., 2000, 229( ريشي ددصلا اذه يـفو     
 روظنملا يه تاروظنملا هذـهو ،مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تاـيجيتارتسإ ينبت ىلإ تاـمظنملا عفدت
 :)٤-٢( لودجلا يـف اهصخلن نأ نكميو ،يكاردإلا روظنملاو ،يسسؤملا روظنملاو ،يداصتقالا

 مجحلل يميظنتلا قيشرتلا عفاود لوح رظنلا تاهجو )٤-٢( لودجلا

 يسسؤملا روظنملا يداصتقالا روظنملا ةنراقملا داعبأ
 يكاردإلا روظنملا

 يعامتجالا

 يكاردإ جذومنأ يعامتجا جذومنأ )ينالقع( يداصتقا جذومنأ ةيجذومنأ تايساسأ

 تاضارتفالا
 ةسيئرلا

 )ةديشر( ةينالقع تامظنملا -
 ةيتاذلا ةعفنملا نع ثحبت -

 ةءافكلاب ةعوفدم -

 ةيرادإلا تاءارجإلا -
 ،ماكحإب ةطبترم اهجئاتنو
 ريغو ءاردملا ةبرجتو
 تاطابترالا كلت نم ةدكأتم

 .تالاصتالا وأ
 نم أشني يميظنتلا رييغتلا -

 دعاوقلا عم قفاوتلا
 ةوق نع الضف ةيسسؤملا

 قيقحتل ةيلخاد ةعفاد
 .ةءافكلا

 ةددحم ةينالقع يوذ ءاردملا
 ىلع تاططخم نوضرفيو
 ءاردملاو ،تامولعملا تائيب
 ىلع ًاءانب تارارقلا نوذختي
 ًابلاغ يتلا تاططخملا كلت
 تايلمعل ًاديسجت حبصت ام

 .يعامتجالا ءانبلا

 ةسيئرلا تاشاقنلا
 يكل اهمجح قشرت تامظنملا

 نسحتو فيلاكتلا ضفخت
 .ةيحبرلاو ةءافكلا

 نم اهمجح قشرت تامظنملا
 ةيعرشلا ىلع لوصحلا لجأ
 .دكأتلا مدعو تالاح ضيفختو
 لكشب ًاعوفدم نوكي قيشرتلاو
 هباشتلاو ديلقتلاب مستمو يرسق

 ءاردملا تارارق دنتست
 جذامنلا مساقت ىلع قيشرتلل
 قيشرتلا فرعت يتلا ةيلقعلا
 جذامنلا هذهو ًالاعف هفصوب
 نم ايعامتجا تينب ةيلقعلا
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 يسسؤملا روظنملا يداصتقالا روظنملا ةنراقملا داعبأ
 يكاردإلا روظنملا

 يعامتجالا

 يعامتجالا لعافتلا لالخ .يرايعملا لثامتلا وأ
 نم تايلمعب تطبتراو
 .تاعيرشتلاو نيناوقلا

 زيكرتلا
 راثآ ىلع ةلدأ دوجو مدع
 ،فيلاكتلا ضفخ يف قيشرتلا

 .مهسألا راعسأو ،حابرألاو

 تقؤملا معدلا ضعب ميدقت
 .يسسؤملا بولسألل

 دحل ةروظنم ريغ جئاتن
 .نآلا

Source: Mckinley, William, Zhao, Jun, and Garrett Rust, Kathleen, (2000), Note A 
Sociocognitive Inter pretation of Organizational Downsizing, Academy of Management 
Review, Vol. (25), No.(1), P. 229. 

 مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا :رشع يداحلا
 تاوذ وأ ةلهرتملا تامظنملا يف اـهذيفنتب مايقلاو مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ةيلمع ينبت نإ     
 تايجيتارتسا دامتعا مدع اهزربأ نم لعل لكاشملاو تايدحتلا نم ريثك هضرتعي ةريبكلا ماجحالا
 ةـيبلس جئاتن روهظو ةيلمعلا كلت لـشف ىلإ يدؤي امم ةيلمعلا كلتب مايقلا دنع سوردم لكشب ةبسانم
 ءادألا فعض ىلإ يدؤي يذلا رمألا ،رييغتلا كلذ لوبق مدعو نيفظوملا ةمواقم نـع جتنت ةسكاعمو
 ديدعلا قفتاو ،)٢٠٢،٢٠١٤،ملسمو لضفلا( ةمظنملا يف تاقوعملاو لكاشملا روهظو دارفألا تتشتو
 ،)Cameron,1994,197( )١٠١-٩٨،٢٠١٨،ليلخو ةمعن( مهمهأو نيثحابلا نم

)Gandolfi,2005,58-59(، )Wilkinson,2004,7(، )ىلع )٣٩٠-٣٨٨،٢٠١٨،ولعو رصان  
 ثالثب ةلثمتملاو مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ةيلمع لالخ اـهدامتعا يرجي يتلا تاـيجيتارتسالا
  :يـه تاـيجيتارتسا

  ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا •
  لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا •
  .رمتسملا ريوطتلا ةيجيتارتساب فرعت امك وأ ةيماظنلا ةيجيتارتسالاو •

 :تايجيتارتسالا هذه نم ةيجيتارتسا لكل حيضوت يتأي اميفو
  ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا .1

 مضت ةيجيتارتسا يهو قيشرتلا يف ةمظنملا ةرادإ اهمدختست يتلا تايجيتارتسالا ىدحإ دعت     
 دراوملا مجح ىلع ريثأتلل ةرادإلا لبق نم اهل ططخملا ةيميظنتلا تاسرامملاو تاسايسلا نم ةعومجم
 ىلع يساسأ لكشب ةيجيتارتسالا هذه زكرتو ،)٣٨٨،٢٠١٨،ولعو رصان( ءادألا نيسحت فدهب ةيرشبلا
 يف رمألا مزل نإ نيلماعلا ددع ضيفخت وأ ةفلتخملا ةيميظنتلا تاليكشتلا يف نيلماعلا عيزوت ةداعإ
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 نيلماعلا عيجشتـل ركبملا دعاقتلا زفاوـح لثم تايلمعلاو بيلاـسألا نم ةعومجم لالخ نم ةمظنملا
 نيلماـعلا ضعب نع ءانغتـسالاو ،ةيزجملا ةأفاكملاو ،يجراخلا بيسنتلاو لقنلاو ،دـعاقتلا ىلع
 ،ةتقؤملا لمعلا دوقع ءاهناو ،يعيبطلا صقانتلاو ،نيلماعلا عيزوت ةداـعإو ،حيرستلا تايلمع لالخ
 هذه ئواـسم امأ (Hiring Freeze) تانييعتلا ديمجتو اهضيفخت وأ تامدخلا دوقع ءاهنإو
 نيذلا مه نمو مهعيزوت داعيس نيذـلا دارفألا مه نمب قيقدلا ؤبنتلا ةبوعص يـف لثمتتف ةيجيتارتسالا
 نمو اهجاتحت ال يتلا وأ ةمظنملا اهجاتحت يـتلا تاراهملا يه اـم وأ ،ةمظنملا يـف لمعلل نوقبيس
 .)٢٠٤،٢٠١٤،ملسمو لضفلا( البقتسم ةبولطملا تاراهملا ضعبل ةمظنملا نادقف ىلإ كلذ يدوي دق مث
 :ةيجيتارتسالا هذه اهنمضتت يتلا تاسايسلا ضعبل حيضوت يتأي اميفو     
 نيلماعلا عيزوت ةداعإ وأ لقنلا وأ بيردتلا ةداعإ .أ
 ةطشنألاو ةعساو تاحاسم يطغت اهلامعأ تناك اذإ ةسرامملا هذه مادختسا ىلإ تامظنملا دمعت     
 مهبيردت ةداعإ لالخ نم ةيرشبلا دراوملا مجح يف ضئافلا نم ةدافتسالا فدهب ةريبك اهسرامت يتلا
 مهبيسنتو مهعيزوت ةداعإ لالخ نم وأ ةمظنملا اهجاتحت فئاظو ءادأ ىلع ةردق رثكأ اوحبصيل مهليهأتو
  (Gandolfi,2005,59) اهرداوك يف صقن نم يناعت يتلا ماسقالاو تاعاطقلا ىلإ
 نم ضئافلا باعيتسا يـف مدختست تاسايسلا هذـه نأ ىلإ (Cameron, 1994, 197)راشأو     
 نيلماعلا بيردت ةداعإب كلذو ،ةطشنألا يف عونتلاو عاستالاب مستت ةمظنملا تناك اذإ ةيرشبلا دراوملا
 ةعبات ىرخأ ماسقأ وأ عورف ىلإ لقنلاب وأ ،ةمظنملا اهجاتحت تاراهمو ىرخأ لامعأو نهم ىلع
 ددع يـف صقن نم يناعت يـتلا تارادإلا وأ ماسقألا نـيب نيلماعلا عيزوت ةداعإب وأ ،ةمظنملل
 .نيلماعلا
 ىلع هتدئاف رصتقت ال ذإ قيشرتلا ططخل ةمهملا رواحملا دحأ لـثمي بيردتلا ةداعإ جمانربف     
 ،ًاضيأ ةيرشبلا دراوملا تاراهمل رمتسملا ريوطتلا لب ،ةدئازلا ةيرشبلا دراوملا ةءافك ةدايز درجم
 حورلا عـفر ًاضيأو ،تاريغتم يأ عـم فيـكتلا ىلع اهتردقو ةمظنملا ةنورم ةدايز نـع ًالضف
 .ةمظنملا يـف مهتيمهأب مـهروعشو مـهتيمهأب مـهروعشو نيلماعلل ةيونعملا
 )٧٠،٢٠١١،دمحم( :يتأي ام ةاعارم بجي ىرخأ فئاظول ليهأتلاو بيردتلا ةداعإ ةيلمع متت يكلو    

 .ءانغتسالل نيحشرملا نـيب نم بيردتلل نوحلصي نيذـلا نيلماعلا رايتخا •
 .مهنع ءانغتسالا متي نمل عفدتس يـتلا تاـضيوعتلا ةفلكتو ،بيردتلا ةفلكت نـيب ةـنراقملا •
 .ًاـيلمع وأ ،)تارضاحمك( ًاـيرظن بيردتلا نوكيس له •
 قيرط نـع مأ ةصصختم تامظنم قيرط نـع مأ ايتاذ ًابيردت نيـلماعلا بيردت متيس له •

 .ماسقألا ءاـسؤر
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 .ةديدجلا تاراـهملا ملعتل نوبردتملا هجاتحي يذـلا تقولا •
  يعيبطلا صقانتلا .ب
 اهيدل ةيرشبلا دراوملا مجح ليلقتل ةمظنملا اهذختت يـتلا تاسرامملاو تاءارجإلا ىدحإ لثمتو     
 ،)دعاقتلا ،ةلاقتسالا ،ةافولا( ببسب ةمظنملا اورداغ نيذـلا دارفألا ضيوعت مدع قيرط نـع كلذو
 اعيرس اضيفخت ةطيحملا ةئيبلا يف تارييغتلا بجوت ال اـمدنع ءارجالا اذه تامظنملا ةرادإ مدختستو
 دروملا نم ضئاـفلا باعيتسا ىلع ةردقلا ةرادإلا ىدل نوكت اـمدنع وأ ةيرشبلا دراوملا مجح يف
 نمو ،اـهيدل ةيرشبلا دراوملا مجح ليلقت يـف اهدعاست ةديدج ةيجيتارتسا ىلإ لصوتلا نيحل يرشبلا
 ضيوعتب موقت ال ةمظنملا نأ امك ،ةيبلس راثآ لقاب نوـكي ةيرشبلا دراوملا ضيفخت نأ اهتازيمم
 دعب الا متي ال دارفألا عيزوت ةداعاو ،اليوط اتقو قرغتست اهنا اهئواسم امأ ،اهورداغ نـيذلا دارفألا
   .)٦٩،٢٠١١،دمحم( ةضئافلا ةيرشبلا دراوملا نم صلختلا

  ركبملا دعاقتلا .ت
 مهزيفحت ربع نيلماعلا اهدارفا بناج نم ةمظنملل يرايتخالا كرتلا ةيلمع يف عارسالا ينعي     
 ىلإ يدويس هنا الإ ءارجالا اذهل ةعفترملا ةفلكتلا نم مغرلا ىلعو ركبملا دعاقتلا زفاوح فرصك
 رصان( روهمجلا ىدل اديج اعابطنا يطعيس امك ،ةمظنملا يف ةيرشبلا دراوملا مجح ضفخ
 .)٣٨٨،٢٠١٨،ولعو
 رصنع اـهيدل اهعيمج نأ نم مغرلا ىلع ،ىرخأ ىلإ ةمظنم نم ركبملا دعاقتلا جمانرب فلتخيو     
 DuPont ةمظنم لـثم ،دعاقتلل يعيبطلا رمعلا لبق ركبملا دعاقتلل يلاملا زفاحلا وه ،كرتشم دحاو
 يـف مهفئاظو نـع ءانغتسالل لماع 13,000 عيجشتل كلذو دعاقتلا جمانرب نيسحتب تماق يـتلا
 ةيدقنلا تابلطتملا ليومت ىلع ةمظنملا ةردقم لالخ نم زفاحلا ةجرد ددحتو ،اـهنم ةركبملا مهتاونس
 يميظنتلا قيشرتلا نم عونلا اذه يفف ،)٦٩،٢٠١١،دمحم( ،بولطملا يفيظولا رداكلا ضـيفخت مجحو
 يدعاقتلا نسلا نم ةبيرق مهرامعأ نوكت نـيذلا نيلماعلا دارفألا ىلع تاـمظنملا ضرعت مجحلل
 ،ةيلام زفاوح ميدقتب تماق ىرخأ تامظنم كانه نأ امك ،ةيلام فيلاكت ةيأ نودبو ركبملا دعاقتلل صرف
 ,Karake &Shalhoub) ةمظنملا كرتب نوبغري نيذلا نيلماعلا دارفألل ةمدخلا ةدمو رـمعلا  ىلع

 كرت ىلع نيلماعلا نم ادحأ ربجت ال ةمظنملا ةرادإ نإف قيشرتلا نم عونلا اذه يفو ،(58 ,1999
 اذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو ،مهتدارإ ضحم نم نيلماعلل ركبملا دعاقتلا رارق ذاختا نوكي لب ،ةمظنملا
 ،)٩٩،٢٠١٨،ليلخو ةمعن( مجحلل يميظنتلا قيشرتلا لحارم نم ىلوأ ةلحرم هفصوب مدختسي بولسألا
 نم ريصقلا لجألا يف تاروفو قيقحتو ،لمعلا فيلاكت ضيفخت ىلإ ركبملا دعاقتلا بولسأ يدؤيو
 اذـه ىلع ذخأملا نكل ،ىرخأ ةهج نم مهرعاشم ىلع ريثأتلاو نيلماعلا حيرست بنجتو ،ةهج
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 ضعب نأ ينعي اذه ،نيلماعلا نم رداغيس نم ىلع ةيقيقح ةرطيس اهيدل سيل تامظنملا نأ وه بولسألا
 دراوملا نم ةمظنملا يف ةدوجوملا ةيرهوجلا تاءافكلا ضعب ةراسخ نم يناعتس ةمظنملا يف ماسقألا
 ىرخأ تامظنم وأ نكامأ يـف لمعلاو ةمظنملا ةرداغمل ركبملا دعاقتلا رارق اوذختا نيذلاو ةيرشبلا

(Evans, et.al., 1999, 132)، تامظنملا بنجتو فلكلا ضفخ اـهنم ايازم ءارـجالا اذهلو 
 بناوج هل نأ امك ،مهرعاشم ىلع ةيسفن راثا نم هل امو نيلماعلل يرابجالا حيرستلا بيلاسا مادختسا
 ىلع بعصي يتلا ةيرهوجلا تاءافكلاو تاـقاطلا ضعبل تامظنملا ةراسخ يـف لثمتت ةيبلس
 هذـه مادختسا ضراعتي الأ مهملا نمو ، (Evans, et.al., 1999, 132-133). اهضيوعت تامظنملا
 تاربخلاو تاراهملا ثيح نم ةمظنملل ةيلبقتسملاو ةيلاحلا لمعلا ةجاح عم ةسايسلا
  .)٧٠،٢٠١١،دمحم(
 روجألا ضيفخت وأ ديمجت .ث
 نإف ،يلاملا اهفقوم روهدتو ءادألا ضافخنا عـم ،ةمظنملا تايلمع فيلاكت عفترت اـمدنع     
 ىلإ ةددحم ةرتفل كلذ نوـكي دـقو ،بوـلسألا اذـه مادختساب اهفيلاكت ضيفخت ىلإ هـجتت ةمظنملا
 روجألا ضيفخت ةرادإلا دـعت دـقو ،ةددحم رـيغ ةرتفل كلذ نوـكي دـق وأ ،ةمزألا يهتنت نأ
 اذـه مادختسا قبسي اـم ةداـعو لاوحألا نـسحتت اـمدنع نـيلماعلل ةرادإلا هدرت ضرق ةـباثمب
 .)Gandolfi, 2005, 59( ركبملا دعاقتلا زـفاوحو يعيبطلا صقانتلا ةـسايس مادختسا بوـلسألا
 ةرادإلا سلجم ربع ضيفختلا .ج
 يـف ةـفاك تادحولاو ماسقألا نـيب قافتالا مـتي اـمدنع ةـسايسلا هذه قـفو قيشرتلا يرجي     
 ةبسنبو هـيدل ةيرشبلا دراوملا يـف ضيفخت ءارجإب ةمظنملا يـف مسق لك موقي نأ ىـلع ةمظنملا
 .(Appelbaum, 1999, 437) )%6 ةبسنب ماسقألا لك يـف ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ًالثم( ةتباث
 نأل كلذو ،ةمظنملا يـف )ايرهوج( ًايلكيه ًارييغت ثدحي ال قيشرتلا نم بولسألا اذـه يـفو     
 ددع عـم نكلو ،اـهسفن ماسقألاو ةيرادإلا تايوتسملا عـم زجنتل ىقبت لـمعلا نم اهسفن ةيمكلا
 دارفألا عتمتي نأ قـيشرتلا نم بولسألا اذـه بلطتي اذـل .)٩٩،٢٠١٨،ليلخو ةمعن( لقأ نيلماع
 ,.Evans, et.al) ةـعساو تايحالصو تايلوؤسم يوذو ةيلاع تاردقو ةعونتم تاراهمب نيلماعلا

1999, 132). 
 نيلماعلا حيرست .ح
 ةرادإ نإف ،بولطملا ردـقلاب مجحلل يميظنتلا قيشرتلا فادهأ ةقباسلا تاسايسلا ققحت ال اـمدنع     
 ةيباقنلا مظنلاو ،نيناوقلا ةاعارم كلذ بلطتيو ،نيلماعلا حيرست ةـسايس عابتإ ىلإ أجلت ةمظنملا
 ،لبقتسملا يـف بيردتلا تاـجايتحاو ةمظنملا تاـجايتحاب نيلماعلا دارفألا حيرست ةطخ طـبرو
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 نيلماعلل ءامتنالا حورو ةيونعملا حورلا ىلع ةظفاحملا ىـلع دعاست يـتلا تاءارجإلا ذاختا عـم
 .)٧١،٢٠١١،دمحم( نيقبتملا
 رفوي كلذك ،ةيرشبلا دراوملا ضيفختب ةيليغشتلا فيلاكتلا ضيفخت ىلع بولسألا اذه لمعيو     
 ببستي دـق ءارجإلا اذـه لثم نكلو ،نيلماعلا دارفألا نم ىقبي نمو رداغي نم رايتخا ةعفنم ةمظنملل
 (Karake &Shalhoub,1999,58). مهحيرست مت نيذلا نيلماعلل ةبسنلاب ةيفطاعو ةيداصتقا ةمزأب
 دامتعا نكمي ال نيح يف ماعلا عاطقلا يف هدامتعا نكمي )ت ،ب ،أ( بولسألا نأ ركذلاب ريدجلا نم
 نيتريخالا نإف كلذل ،ةايحلا ىدم نوكي فيظوتلا نأ كلذ ؛ماعلا عاطقلا يف )ح،ج،ث( بولسألا
 .ربكأ لكشب صاخلا عاطقلا يف نامدختست
  لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا .2
 اهفادها قيقحتل ةمظنملا رصانع ةمئاومو ميمصتل ةيعادبإ ةيلمع يه لمعلا ميمصت ةداعإ     
 قفاوتلا ىلع ظافحلا عم لمعلا ميمصت ةداعإ ةيلمع متت فيك وه يساسألا لاؤسلاو ،ةءافكو ةيلعافب
 يتلا تاوطخلا نم ةلمج ةرادإلا مامأ ،ةفاقثلاو ةمظنألاو لكايهلاو تايلمعلاو صاخشألا نيب لماكتلاو
 )٣٨٩،٢٠١٨،ولعو رصان( :يه كلذ قيقحت لجأ نم اهب مايقلا اهيلع يغبني

 .دوهجلا يف ةيجاودزا نود لمعلا زاجنإ نامضل ةلاعف ةقيرطب ماهملا ميظنت .1
 .ةكرتشم فادهأ وحن ةفلتخملا تادحولاو تارادإلا ةطشنأ قيسنت .2
 .يرورضلا لمعلا ذيفنت نامضل صاخشألاو فقاوملا صيصخت .3
 .تايلوؤسملاو راودألاو ةطلسلا حيضوت .4

 فئاظولا صيلقتب كلذو طاشنلا وأ لمعلا ءبع ضيفخت ىـلع ةيجيتارتسالا هذـه زكرتو     
 جمدك ؛يميظنتلا لكيهلا يـف تارييغت ءارجإ( ةيرورضلا رـيغ ماسقألاو ةيرادإلا تايوتسملاو
 لالخ نم كلذو ،ةيرورضلا ريغ تامدخلا ضعب داـعبتسا وأ )اهلامعأ يـف لخادت اـهنيب تارادإ
 يدعاسلا( لمعلا تاـعاس ضيفخت لالخ نم وأ لامعألاو تايلمعلا ميمصت ةداعإ
 .)١٦،٢٠١٦،يناعلاو
 يـف ةفلتخملا تالاجملا ليلحت ىلإ ةجاحلا ةجيتن ةعرسب ةيجيتارتسالا هذـه قيبطت بعصلا نم     
 عـم اهضعب فئاظولا جـمد ةيناكمإب تارارق ذاـختال فئاظولا فيصوتب مايقلا لالخ نم ،لمعلا
 نـكل ،لجألا ةطسوتم ةيجيتارتسا دـعت يهو ،اـهميمصت ةداعإل وأ اـهنم ضعبلا ءاغلإل وأ ،ضعب
 .)٧٢،٢٠١١،دمحم( ةءافكلا نم ةيلاع ةجرد ققحت نأ اهقبطت يـتلا تامظنملل نكمي
 بنجت ىـلع دعاست لمعلا ميمصت ةداعإ تايجيتارتسا ناف ىلوألا ةيجيتارتسالا سكع ىـلعو     
 نم لقأ ددع مايق نم ًالدبف ،ةمظنملا يـف لمعلا ءبع ضيفخت عـم نيلماعلا نـع ءانغتسالا ةلكشم
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 تاريغت نأ نم دكأتلا ىـلع دعاست نأ اهنأش نم ةيجيتارتسالا هذـه نإف رثكأ لمعب نيلماعلا دارفألا
 هذـه قيبطتبو ،لمعلا تايلمع طيسبت وـحن سيئر لكشب ةهجوم نوكت لمعلاب ةقلعتملا تايلمعلا
 طيسبتل ةجيتن ،ةءافكلا نم ربكأ ةجرد ققحت نأ اهقيشرت مت يتلا ةمظنملا ناكمإب نوكي ةيجيتارتسالا
 .(Luthans & Sommer, 1999, 47) اهلكيه
 :ةيجيتارتسالا هذه اهنمضتت يتلا تاسايسلا وأ ةطشنألا ضعبل حيضوت يتأي اميفو     
 فئاظولا ميمصت ةداعإ .أ
 ميمصت ةداعإ نم فدهلا نأ ىلإ ةراشإلا نم دبال ،فئاظولا ميمصت ةداعإ موهفم ىلإ قرطتلا لبق     
 ةداعإ نم فدهلا نوكي دقف ،اههجاوت يـتلا فقاوملاو تامظنملا فورظل اعبت فلتخي فئاظولا
 نواعتلا نم ةلاح داجيإو ةيلالقتسالاو ةيلوؤسملاب روعشلا ةدايزل ؛ةفيظولا ءابعأ ضيفخت وـه ميمصتلا
 نوكي دـق وأ  ،)٣٨،٢٠٠٠،دارم لآ( ةفيظولا ءادأ ىـلع بوانتلا لالخ نم ةكراشملاو يعامجلا
 اهيلع ماق يـتلا تايطعملا رييغتل كلذو ،لمعلل ديدج ليلحتب مايقلا وـه ميمصتلا ةداعإ نم فدهلا
 فدهلا نوـكي نأ نكمي كلذبو ،لمعلا ليلحت ةداعإب ةلاحلا هذـه يـف ليلحتلا ىمسيو ًاساسأ لمعلا
 ددـع ةدايز لالخ نم كلذو ،ةنورمو ًةقاشر رثكأ ةمظنملا لعج ًاضيأ فئاظولا ميمصت ةداعإ نم
 ،)يفيظولا عسوتلاب( ىمسي ام اذـهو ،ةيفارشإ تامهم لمشت نأ نودب ةدحاولا ةفيظولا يـف ماهملا
 نيلماعلل حامسلا كلذكو ،ةنرملا لـمعلا تاعاس ماظنب لـمعلاب نيلماعلل حامسلا لالخ نم ًاضيأو
 اهتيلوؤسمو مهب ةطانملا لامعألا ةيمهأب نورعشي نيلماعلا لـعجو ةفيظو نم رثكأ لاغشإ ةيناكمإب
 ضئافلا ىـلع ةبترتملا لمعلا فيلاكت نم صلختلا يلاتلابو ،)يفيظولا ءارثإلاب( ىمسي اـم اذـهو
 ةمظنملا ءادأ نيـسحت يلاتلابو لمعلا تاءارجإ ةنورمو ةعرس ةدايزو ،ةيرشبلا دراوملا يـف
 .)٧٢،٢٠١١،دمحم(
 يذلا لكشلاب لامعألل ميمصت وـه فئاظولا ميمصت ةداعإب دوصقملا نأ )Ford,1974( ركذو     
 ماهم ذيفنت دنع ربكأ ةيلالقتساو ،ةيلوؤسمب درفلا دمت لمعلل ةددحملا ةطشنألاو ماهملاب ًاعونت نمضي
 ريشيو ،)٤١،٢٠٠٦،هط( ةفرعملاو ةردقلا نم ةيلاع تايوتسم ءوض يف هتابجاوو لمعلا
 ةفيظو صئاصخ قلخ هتطاسوب متي بولسأ هنأب فئاظولا ميمصت ةداعإ موهفم ىلإ )٧٢،٢٠١١،دمحم(
 هاجت نيلماعلا زيفحت نمؤتو ،هاضر ةجرد نم ديزتو ةيعامتجالاو ةيسفنلا درفلا تاجاح عبشت ةنيعم
 .ءادألا يف بوغرملا كولسلا
 نم كلذ مـتيو ،ةمظنملا ميمصت ةداعإ هاجتاب ةمهم ةوطخ فئاظولا ميمصت ةداعإ ةيلمع دـعتو     
 )٢٣،١٩٩٠،يرودق( :امه نيهاجتالا نيذهو اهقيشرت فدهب كلذو ،نيهاجتا لالخ
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 اهتابجاو ةيعونو ةفيظولا مجح نم ديزت ةعونتمو ةديدج ماـهم ةفاضإب فئاظولا ريوطت :لوألا
 .هتيلوؤسمو لمعلا ةيمهأ مامأ هعضتو درـفلا ينغت ةعونتم فئاظو ءانبل ةـلواحم اهتايلوؤسمو
 ،ءادألا يـف ةلمعتسملا رـيغ ةنماكلا مهتاردق كيرحت لالخ نم نيلماعلا دارفألا ريوطت :يناثلا
 ةيسفنلا ءابعألا ليلقتو اـضرلا قيقحتل ةديدجلا ةفيظولا تابلطتمل ًاقفو ىلعأ وـمن صرفب مهديوزتو
 فادهأ قيقحت ىلإ لوـصولل ةيباجيإلا ةمهاسملاو ةـكراشملاب دارفألا ساسحإ لالخ نم رهظت يـتلا
 .نيلماعلا دارفألاو ةمظنملا

 لمعلا تاعاس ضيفخت .ب
 لمعلا تاعاس ماـظن لـظ يـف لمعلل مهدادعتساو نيلماعلل لمعلا تاـعاس ضيفخت ةسايس نإ     
 اذـه لالخ نم نكمي اذـل ،ةمظنملا قيشرتل ةمهملا بيلاسألا دحأ دـعي ،لقأ رجأل مهيضاقتو ةنرملا
 نم ةيجاتنإلا عـفرو ربكأ ةنورمب لمعلا زاجنإ ةيناكماو ،ةمظنملا يـف لمعلا فلك ضيفخت بولسألا
 لالخ نم ًاضيا ةمظنملل ةيسفانتلا ةردقلا ةداـيز ،تادعملاو لاملا سأرل لثمألا مادختسالا لالخ
 (Gandolfi,2005,64). فلكلا ضيفخت
 ذإ ،لامعألا تامظنم مظعم لبق نم طاشنب اهيلع لمعلا يرجي لمعلا تاعاس صيلقتل ةجاحلا نإ     
 Lynn) لوـقي ذإ ،يـنقتلا لالحإلل لثمألا لحلا وـه لمعلا تاعاس صيلقت نأ نوريثك ىري

Williams)، أدبن نأ ىلإ ةجاحب اننإ" ،اكيرمأ يـف بلصلل نيدحتملا لاـمعلا ةمظنمل قباسلا سيئرلا 
 تنلعأ 1993 ماع يفو ،"ةيجاتنإلا نيسحت يـف ةكراشملل ةقيرطك لقأ لمع تاعاس يـف ريكفتلا

Volkswagen، ماـيأ ةعبرأ ماـظن قيبطت يونت اهنإ ،ابروأ يـف تارايسلا ةعانص تامظنم ربكأ 
 ةيملاعلا ةسفانملا مضخ يـف عيضت نأ نكمملا نم تناك ةفيظو 31000 ريفوتل عوبسألا يـف لمع
 ىلإ ةيجاتنإلا ىوتسم نم تززع يـتلا لـبسلا ترفو كلذكو ةديدجلا لـمعلا تاينقتو ةديدشلا

 ،ًايعوبسأ لمع ةـعاس نيثالث ىلإ لقتنت ةيملاع ةمظنم لوأ Volkswagen لعج اـمم ،23%
 عيزوت ىـلع ةمظنملا ةردق بناج ىلإ ةمظنملا ىـلع بئارضلا ففخت نأ عقوتملا نم كلذل ةجيتنو
 نأ ،Volkswagen مسإب يمسرلا ثدحتملا لاـقو ،ةلماك ةنسلل لطعلا تآـفاكمو ةيداعلا تآفاكملا
 حيرستلا تايلمعل ٍواسم ليدبك رصقألا لـمعلا عوبسأ ةرـكف اولبقت اهب نيلماعلاو ةمظنملا نم الك
 Arthur Anderson ةمظنمل يسنرف راشتسم Laroturam حرتقا اـمك ،ةمئادلا يعاـمجلا
 نيثالثلاو ةعستلا نم لوحتلا يأ ،اسنرف يـف عوبسألا يـف مايأ ةعبرأل لـمعلا ةيلودلا ةبساحملل
 صاقنإ لمعلا عوبسأ ليلقت ينعي نيح يف ،ًايعوبسأ ةعاس نيثالثو ةثالث ىلإ ةيلاحلا ةيعوبسألا ةعاس
 ةفيظو ينويلم قلختسو %10 لدعمب فيظوتلا ةبسن نم عفرتس اـهنإ الإ ،روجألا نم %5 ةبسن
 دادعتساو لمعلا تاعاس ضيفختل ةجيتنو Hewlett-Packard ةمظنمب لبونيرج عنصم يـفو ،ةديدج
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 ببسب ،عنصملا يـف تارم ثالث جاتنإلا فعاضت ةنرملا لمعلا تاعاس ةرادإ تحت لمـعلل نيلماعلا
 الطاع هئاقبإ نم الدب عوبسألا يـف مايأ ةعبس ةرمتسم ةروصب اـهعنصم ليغشت ىـلع ةمظنملا ةردق
 )٧٦-٧٥،٢٠١١،دمحم( ًاقباس ناك امك نيمويل
 عوبسأ ريصقت مـت نيح ًاريبك ًاحاجن لمعلا تاـعاس ضيفخت ماظن زرحأ ًاضيأ نابايلا يـفو     
 ةدايز لمعلا عوبسأ ريصقت بحص دقو ،ةيضاملا ةثالثلا دوقعلا لالخ درطم لكشب نابايلا يف لمعلا
 لامعألا باـحصأو نيينابايلا نييداصتقالا ضعب نهرب دقو ،يداصتقالا وـمنلاو ةيجاتنإلا يـف ةلئاه
 داصتقا زيفحتل ةـمهم دعت مهلمع تاعاس ضيفخت لالخ نم نيلماعلل غارفلا ةدايز نأ ىـلع
 ىري نيح يف ،رثكأ تاـمدخو عئاضب مادختساو ءارـشل ؛نيينابايلا نيلماعلل تقولا ريفوتو تاـمدخلا
 نإو )لمعلا ةايح ةيعونب( ىمسي ام وأ ةاـيحلا ةدوجب قلعتت اـهنإ ىـلع غارفلاو لمعلا ةلأسم نورخآ
 ىلإ اوتفتليو ،ةيبرتلا يـف اوكراشيلو مهتالئاع عـم هوضقيل تقولا نم ديزم ىلإ ةجاحب نيلماعلا
 .)٣٤٣،١٩٩٥،نكفیر( مهتايحب اوعتمتسيو عمتجملا يـف مهلوح نم يرجت يـتلا ةطشنألا
 ماظن لظ يـف لـمعلل مهدادعتساو نيلماعلل لمعلا تاـعاس ضيفخت نأ جتنتسن قبس امم     
 نكمي اذـل ،ةمظنملا قيشرتل ةمهملا بيلاسألا دحأ دـعي ،لقأ رجأل مهيضاقتو ةنرملا لمعلا تاعاس
 عفرو ربكأ ةنورمب لمعلا زاجنإ ةيناكمإو ،ةمظنملا يـف لمعلا فلك ضيفخت بولسألا اذه لالخ نم
 ةمظنملل ةيسفانتلا ةردقلا ةدايز ًاـضيأو ،تادعملاو لاملا سأرل لثمألا مادختسالا لالخ نم ةيجاتنإلا
 تاـيلمع ضيفختل ةمظنملا همدختست بولسألا اذـه نأ ركذلاب ريدجلاو ،فلكلا ضيفخت لالخ نم
 .نيلماعلا حيرست
 تاليكشتلا دحأ قالغإ .ج
 ريغ ليكشتلا اذه نأ :اهمهأ ةديدع بابسأل كلذو ؛اهتاليكشت دحأ قالغإب تامظنملا ضعب موقت دق     
 ام كلذ ةلثمأ نمو ةيساسألا تاليكشتلا ىلع ءاقبإلاو ،ةمظنملا ىلع ًائبع لكشيو ًافلكم حبصأ لب ،جتنم
  نمو ،ةمظنملل ةعباتلا لافطألا بعل جاتنإ طوطخ فقوب تماق ثيح ةيكيرمألا لارنج ةمظنم يف ثدح
 يدعاسلا( اهتءافك نم ديزيو ،ةجتنملا ريغ زكارملا دحأ نم ةمظنملا صلخي هنأ بولسألا اذه ايازم
 ىلع تالاحلا ضعب يف ةمظنملا ةردق مدع وـه بولسألا اذه ىلع ذخأملا نكل ،)١٧،٢٠١٦،يناعلاو
 ,.Evans, et.al) ةينوناق بابسأل تاليكشتلا كلت يـف نولمعي نيذلا نيلماعلا نـع ءانغتسالا

1999,131-132). 
 ةيرورض ريغ فئاظو ءاغلإ .د
 مدقت ال فئاظولا هذـه نأ ذإ ،ةنيعم فئاظو ءاـغلإب ةمظنملا موقت دـق تالاحلا ضعب يـف     
 هذـه ىـلع لوصحلا نكمي ذإ ،اـهل يساسألا طاشنلل ةمعاد اـمنإو ،ةمظنملل ةيساسأ تامدخ
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 نم دقاعتلا ةيجيتارتسا مادختسا لالخ نم كلذو لقأ فلكبو ةيجراخ ىرخأ تامظنم نم تامدخلا
 صحف ،ةماعلا تاـقالعلا ،ينوناقلا لثمملا( فئاظولا هذه ةلثمأ نمو ،(Outsourcing) نطابلا
 .)Evans, et.al., 1999, 132( )اهريغو اينورتكلا روجألا عيزوت ،لقنلا ،ةفاـظنلا تامدخ ،مدـلا
 لمعلا قيرف ليكشتو تاليكشتلا جمد .ـه
 رهظت ،ذاوحتسالاو جامدنالا طاشن لثم لامعألا تامظنم اهسرامت يتلا ةطشنألا ضعبل ةجيتن     
 اذـل ،اهسفن فئاظولا ةيدأتب موقت )ةلثامتم( ةهباشتم تاليكشت جامدنالا دـعب ةديدجلا ةمظنملا يـف
 دحاو فظوم اهب موقي نأ نكميو ،دحاو ليكشت يف رثكأ وأ نيليكشت جمدب ةديدجلا ةمظنملا ةرادإ موقت
 ليلقتلا ىلإ اذه يدؤي ذإ ،)١٠٠،٢٠١٨،ليلخو ةمعن( )Process Team( ةيلمعلا قيرفب ىمسي ام وأ
 فيلاكتو ،ةيرادإلا فيلاكتلا ضفخ ىلإ دوقي اـمك ،لـمعلا ريخأتو ،تاقانتخالاو ،ءاطخألا نم
 حبصت جامدنالا تايلمعل ةجيتنو تالاحلا ضعب يـفو ،تايلوؤسملا عيزوت ليهستو ،فارشإلا
 ةسرامم ىلإ ءوجلل جاتحت تامظنملا هذه ةرادإ نأ ىرنو ،ةلهرتمو مجحلا ةريبك ةجمدنملا تامظنملا
 موقت يـتلا ةهباشتملا تاليكشتلا ضعب جمد لالخ نم كلذو مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ةيجيتارتسا
 .)١٤،٢٠٠٥،يديبعلا( ةيرشبلا دراوملا يـف ضئافلا نم صلختلل ةهباشتم فئاظوب
 جاتحي ذإ ،ةرشابملا رـيغ ةيرادإلا فيلاكتلا ضفخ ىلإ تاليكشتلا جـمد تايلمع يدؤتو     
 تابلط ةيبلت نـع ةلماكلا مهتيلوؤسمل ارظن فارشإلا نم لقأ ىوتسم ىلإ ليكشت لكب نوصتخملا
 نيلماعلا ءالؤه عجشت ةمظنملا نإف كلذ نـع ًالضف ،ءاطخأ نود نمو ةددحملا ديعاوملا بسح نئابزلا
 نم ديزملا قيقحتل ًاعادبإ رثكأ بيلاسأ فاشتكا ىـلع مـهل ةحونمملا ةريبكلا تايحالصلل ًاقفو
 نيسحت كلذك ،ءاطخألاو بويعلا نم ةيلاخ تامدخ ميدقت بناج ىلإ هفيلاكتو لمعلا تقو يـف ضيفختلا
 مهيلع تايلوؤسملا عيزوت لـهسي امب نيلماعلا نم لقأ ددع ةطساوب اهذيفنتل ًارظن ةبقارملا ىوتسم
  .)٧٧،٢٠١١،دمحم( مهئادأ ةبقارمو
  ةيماظنلا ةيجيتارتسالا .3
 هذه نأ ذإ نيتقباسلا نيتيجيتارتسإلا نع )ًايرهوج( ًايرذج افالتخا ةيجيتارتسالا هذه فلتخت     
 سيلو ،مهتاهاجتاو نيلماعلا ميقو تايكولسو ةمظنملا ةفاقث رييغت ىلع ريبك لكشب زكرت ةيجيتارتسالا
 دعتو )Luthans & Sommer, 1999, 48( لمعلا وأ ةيرشبلا دراوملا مجح رييغت ىلع زيكرتلا طقف
 ساـسأكو ،ةرمتسم ةيلمعو  ةايحلل ًابولسأ وأ ةقيرط ةيجيتارتسالا هذـه ءوض يـف قيشرتلا ةيلمع
 يدعاسلا( هـقيقحت ةمظنملا ديرت ًاـفده وأ ًاجمانرب اهÇدع نم ًالدب ،رمتسملا نيسحتلل
 امب - لماكلاب ماظنلا - ةمظنملا ءازجأ لك طيسبت لالخ نم ًاضيأ قيشرتلا جتنيو )١٧،٢٠١٦،يناعلاو
 ،قـيوستلاو ،جاتنإلا قرطو ،نئابزلا تاـقالعو ،ميمصتلا تايلمعو ،نوزخملاو ،نيزهجملا هيف
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 ليلقت كلذكو ،ةمظنملل ةـميق فيضت ال يتلا تاـيلمعلاو ردهلا لـيلقت ًاضيأو تاـعيبملا معدو
 ةسيئرلا فادهألا اـهرابتعاو ةروظنملا ريغ فيلاكتلا اميسالو ،نوبزلا ةلسلس لوط ىـلع فيلاكتلا
 نمزو ،راظتنالا نمز صيلقت يه ةيجيتارتسالا هذـه فادهأ ىـلع ةلثمألا نمو ،ةيجيتارتسالا هذهل
 ،تاـمولعملاو تاـنايبلا ةمظنأ يـف ماجسنالا مدـع تالاحو ،قرولاو ،لمعلا ةداـعإو ةباجتسالا
 كلذو قـيشرتلل لوألا فدهلا نولماعلا نوكي نأ نم ًالدبو ،نيناوقلاو ةمظنألاو ،نيزهجملا ددعو
 قـيشرتلا راكفأ ذيفنتو ديلوت يف ةدعاـسملل دراومك نيلماعلا دارفألا ديدحت مت دقف ،مهدادعأ صيلقتب
 نـع ًالوؤسمو فيلاكتلا ضيفخت نـع ًالوؤسم ربتعا ةمظنملا يف نـيلماعلا دارفألا نم درف لكف
 ةفلكلا تاراخداو ،قـيشرتلا ةمهم ىلع تقبط رمتسملا نيسحتلا ةيقالخأ نإو ،تاـنيسحتلا داجيإ
 .)Cameron, 1994, 199( ماظنلا لماكل ةعبتملا ةيلخادلا ةيميظنتلا تاـقالعلا لالخ
 ًانيسحت دـلوت ال اهنإف ،لجألا ليوط ًاروظنم بلطتت نأ اهنأش نم ةيجيتارتسالا هذـه نألو     
 بناج ىلإ ،ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا اهدلوتس يتلا يليغشتلا ىوتسملا يف ًارشابم
 ،ماظنلا صيخشتو ،نـيلماعلا بيردت يف ًايلاع ًارامثتسا بلطتت دق اـهنإو ،ميمصتلا ةداعإ ةيجيتارتسا
 نيلماعلا ددع ضيفخت ىلإ ةجاحلا بنجت اهنإ اهزيمي ام مهأو .فئاظولا ةعطاقتملا لمعلا قرف ليكشتو
 :ةيجيتارتسالا هذه اهنمضتت يتلا تاسايسلا وأ ةطشنألا ضعبل حيضوت يتأي اميفو)١٧،٢٠١١،دمحم(
 :ةيميظنتلا ةفاقثلا رييغت .أ
 لخاد دوست يتلا تاداعلاو تادقتعملاو ةكرتشملا ميقلا ةعومجم ىلإ ةمظنملا ةفاقث موهفم ريشي     
 اهزيمت يتلا اهتفاقث ةمظنم لكل ناو ،ةيكولس افارعأ جتنتل تاسايسلاو لكيهلا عم لعافتت يتلا ةمظنملا
 هذه بلطتت امك ةليوط ةرتف ىلإ جاتحي ةفاقثلا رييغتو )٣٥٨،٢٠١٣،هنراكسلا( تامظنملا يقاب نع
 ،اهـيلا يدوت يتلا تارثؤملاو لماوعلا يه امو ،رييغتلاو ةمظنملا ةفاقث نيب ةقالعلل امهف ةيلمعلا
 فدـهب ،هذـيفنت تاـقوعمو هـعم لـماعتلا تايجيتارتـساو هـلحارمو رييـغتلا قرـط ةـفرعمو
 وأ اهدـسو رييـغتلا نم ةدوـشنملا ةـفاقثلاو ةدئاسلا ةـفاقثلا نيـب ةوـجفلا مـجح دـيدحت
 .)٢٣١-٢٣٠،٢٠١٥،ةدعاسم( اهـليلقت
 اهتافاقث رييغت ىلع تامظنملا مادقإ ةرورض ىلإ (Huber & Click, 1993, 43) راشأو     
 يف ةيلعافو ةءافك رثكأو ةقيشر حبصتل اهلامعأ ميمصت ةداعإ تامظنملا هذه تدارأ ام اذإ ةيميظنتلا
 يغبني يتلا ةمهملاو ةيساسألا لحارملا ىلوأ نم دعت ةيميظنتلا ةفاقثلا رييغت ةيلمع نأل كلذو ،ءادألا
 ةيجيتارتسالا هذه بلطتت ذإ ؛ةيماظنلا قيشرتلا ةيجيتارتسا مادختسا دنع اهب عورشلا تامظنملا ىلع
 تايلمعلل رمتسملا نيسحتلا كلذكو ةدوجلا ةفاقث وحن هجوتلاو ةيديلقتلا ةدئاسلا ةيميظنتلا ةفاقثلا رييغت
 .ةنورم رثكأو ةقيشر تامظنم وحن لوحتلل تاءارجإلا طيسبتو ،رييغتلا يف نيلماعلا ةكراشمو
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 رمتسملا نيسحتلا .ب
 ةيجيتارتسالا ذيفنت يف ةمدختسملا تايلآلا نم ةيلآ وأ يساسألا أدبملا رمتسملا نيسحتلا دعي     
 ,Gandolfi,2005,59( (Wilkinson, 2004, 7) )Cameron, 1994( تامظنملا قيشرتل ةيماظنلا

 ةرادإلا نواعت ،ةتمتألا ،لمعلا قيرف( اهمها رصانع ةعومجم نم ةفسلفلا هذه نوكتتو ،)199
 ،)١٧،٢٠١٦،يناعلاو يدعاسلا( )ةدوجلا تاقلحو ،ددحملا تقولا ماظن ،نوبزلا ىلعزيكرتلا ،نيلماعلاو
 جاتنإلا قئارطو داوملاو تالآلاو دارفألاب ةقلعتملا ةطشنألاو تايلمعلا ريوطت ىلع لمعلا ىلإ فدهتو
 ةمظنملل ةيجاتنإلا تايلمعلا يف تانيسحتلا ةيرارمتساب لماكلا ناقتإلا ىلإ لوصولاو رمتسم لكشب
 .)١٠١،٢٠١٨،ليلخو ةمعن(
 كنميدو تراويش نم لك لبق نم اهريوطت مت يتلا ةرودلا لالخ نم رمتسملا نيسحتلا ةيلمع متتو
 )٨٠،٢٠١١،دمحم( :يتأي امم نوكتتاو )PDCA( ىعدت يتلاو
 ةـسايسلا وأ ةيلآلا وأ ةـقيرطلا وأ طاشنلل ةبسانملا ةيلمعلل قيرفلا رايتخاب كلذو :)Plan( ططخ )1

 .نـيسحتلل ةمزاللا
 .اهتعجارمو ةطخلا ذيفنتب مايقلا ينعت :)Do( ذفن )2
 .اهمدع نم اهتيحالص ديدحتل رابتخالل ةيلمعلا عاضخإب كلذو :)Check( ققد )3
 عيمج كارشإ متي ةيلمعلا هذه يفو لمعلا ذيفنت متي ةحجان رابتخالا جئاتن تناك اذإ :)Act( لعفا )4

 .نيرخآلا راودأ عم قيسنتلاب مهنم لك رود ديدحت متي ذإ اهذيفنتو قيشرتلا ةطخ دادعإ يف نيلماعلا
  مهميقو نيلماعلا تاهاجتا رييغت .ت
 وحن ةيجيردت ةروصبو نيلماعلا تاهاجتا ريغت ىلع اهدوهج زكرت نأ تامظنملا ىلع يغبني     
 ينبتو ةدوجلا ةفاقث لظ يف لمعلاو ةقيشرلا ةمظنملا راكفا عم مءالتت يتلاو لمعلل ةيباجيالا تاهاجتالا
 ،ةمظنملا بناوج عيمج يف تانيسحتلا داجياو ردهلا ليلقتو فلكلا ءاوتحال ؛رمتسملا نيسحتلا ةفسلف
 يف نيلماعلا عيمج ةيلوؤسم اهضيفختو فلكلا ءاوتحا ةلأسم رابتعاو نيلماعلل ةيتاذلا ةباقرلا عيجشتو
 ،نيلماعلا كولس يف سكعنت ةيمهأ نم ميقلل ام كردت نأ ةمظنملا ةرادإل دبالف ميقلل ةبسنلاب امأ ،ةمظنملا
 يف اهديفت ةيباجيا ميق رشنب تامظنملا متهت كلذل ،ربكأ يبسن تابثب ميقلا فصتت تاهاجتالاب ةنراقمو
 اهلوح عارصلا ليلقتو ميقلا هذـه ىلع مهافت داجيإ يـفو اهب ةطونملا ماهملا قيقحت
 .)١١٤،١٩٩٧،يتويرقلا(
 نيلماعلا ةكراشم .ث
 ىلع اهرود رصتقي الو ،ةمظنملا يف نيلماعلا دارفألا لكل ةيساسأ ةمهم قيشرتلا ةيجيتارتسا دعت     
 بلطتتو ،هرصانع ةفاكب يميظنتلاو يرادإلا ماظنلل لعافلا ماهسإلا ينعت اهنإ ذإ ؛طقف ايلعلا ةرادإلا
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 هقيقحت نكمي اذهو ،قيشرتلا ةيلمع تاوطخ نم ةوطخ لك يف نيلماعلا ةكراشم قيشرتلا ةيجيتارتسا
 ةيفيكلا لوح مهراكفأو مهئارآ ءادبإل ةصرفلا مهئاطعإو ديازتملا لاصتالا لالخ نم نكمي ام لضفأب
 بيردتب أدبت نأ ةمظنملا ىلع بجي اذل )Gandolfi, 2005, 59( قيشرتلا ةيلمع اهلالخ نم متت يتلا
 لاجم يف صصختم لماعلا نوكي ال ىتح ،ريغلا يف ريثأتلاو لعافتلاو لاصتالا تاراهم ىلع اهيلماع
 كرتشملا لعافتلاو ديجلا لاصتالا ققحتي كلذ لالخ نمو هريغ لامعأب ًاضيأ ًاملم نوكي لب طقف نيعم
 .(Dolan, et.al., 2000, 36) ةمظنملل قيشرتلا فده قيقحت يف ةمهاسملاو
 ةمقلا وحن ةدعاقلا نم رييغتلا .ج
 ةدعاـقلا نم ةحرتقم رييغتلا راكفأو تاردابم نوكت نأ قيشرتلا ةيجيتارتسا ذيفنت مزلتسي     
 هذـه ةـساردب ايلعلا ةرادإلا موقت ذإ ،)ايلعلا ةرادإلا( ةمقلا وـحن )ةيليغشتلا تايوتسملا يف نيلماعلا(
 حيضوت نكميو (Wilkinson, 2004, 7) قيشرتلا تارارق ذاختاب موقت اهءوض ىلعو تاحرتقملا
 :)٤-٢( لكشلا يـف كلذ

 
 ةمقلا وحن ةدعاقلا نم قيشرتلا تاحرتقم ريس هاجتا )٤-٢( لكشلا

 يف ضئافلا ةلكشم ةهجاومل ةقيشر ةمظنم وحن ةحرتقم تايجيتارتسا ،)2011( ،رداقلا دبع دمحم ،دمحم :ردصملا
 ريتسجام ةلاسر( ،ىونين يف ةيبطلا تامزلتسملاو ةيودألا ةعانصل ةماعلا ةكرشلا يف ةيناديم ةسارد -ةيرشبلا دراوملا
 .83ص ،لصوملا ةعماج ،داصتقالاو ةرادإلا ةيلك ،)ةروشنم ريغ

 موقت مث نمو ،ايلعلا ةرادإلل مهتاحرتقمو مهتاظحالم نودبي نيلماعلا نأ ،هالعأ لكشلا نم ظحالن     
 تاحرتقمل عامتسال نأ ذإ ؛اهنم بسانم وه ام ينبتو تاحرتقملا هذه ةساردب اهرودب ايلعلا ةرادإلا
 معدي امك ،لضفأ ءادأ وحن مهزفحيف ءامتنالاب مهساسحا ديزيو ةمظنملل مهتيمهأب مهرعشي نيلماعلا
     .ةديفملا تاحرتقملاو راكفألاب ايلعلا ةرادإلا
 ةيجراخلا فارطألا عم قيسنتلا .ح
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 امنإو ،طقف ةمظنملا لخاد نيلماعلا ةكراشم ىلع رصتقي ال قيشرتلا ةيجيتارتسا ذيفنت حاجن نإ     
 ،تاعيرشتلاو نيناوقلا ،نئابزلا ،نيزهجملا( ةيجراخلا فارطألا عم ةحوتفملا تالاصتالا ًاضيأ بلطتي
 يأ لوح مهراكفأو مهئارآ عامسو )اهريغو ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا تامظنملاو ةيراشتسالا بتاكملا
 ىلع ةرداق ريغ اهلعجي يذلا لكشلاب ةنرم ريغ تحبصأو لهرتلا اهباصأ دق ةطشنألا وأ تالاجملا
 تاروطتلا ةبكاوم ىلع ةرداق ريغو ،ةيلخادلاو ةيجراخلا ةئيبلا يف ةلصاحلا تاريغتلا عم فيكتلا
 كلذكو ،ةيئيبلا تاجايتحالل ةنورمو ةباجتسا رثكأ نوكت نأ ىلإ جاتحت يتلا ،ةثيدحلا ةيجولونكتلا
 مهئارآ ميدقت لالخ نم كلذو ،ةمظنملا اهمدقت يتلا تاجتنملا يف تانيسحتلا لاخدإ نكمي نيأ ةفرعمل
 لكشلاو ،)١٠١،٢٠١٨،ليلخو ةمعن( اهذيفنتو قيشرتلا ةيجيتارتسا طيطخت يف ةمهاسملل مهراكفأو
 قيشرتلا ةيجيتارتسا طيطخت يف ةيجراخلا فارطألا ءارآو راكفأل تامظنملا ةجاح حضوي هاندأ )٥-٢(
 :اهذيفنتو

 
 قيشرتلا ةيجيتارتسا ينبت يف ةيجراخلا فارطألا رود )٥-٢( لكشلا

Western -ed., South thDaft, Richard L., (2001), "Organization: Theory and Design", 7 Source:
College Publishing, Ohio, USA, P.358. 

 نكمي لب ،ةليدب تايجيتارتسإ تسيل يه ةقباسلا تايجيتارتسإلا نأ :لوقلا نكمي قبس اممو     
 وه اممو ،ةمظنملا اهانبتت يتلا ةطشنألل ًاقفو ةقبطملا ةيجيتارتسالا ديدحت متيو ،ًاعم اهقبطت نأ ةمظنملل
 ضيفخت ةيجيتارتسا نأ نيح يف ،ةيلبقتسم جئاتن قيقحتل مدختست ةيماظنلا ةيجيتارتسالا نإف ظحالم
 اهجئاتن نوكتف لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا امأ ،ةيروف جئاتن قيقحت ىلإ فدهت ةيرشبلا دراوملا
 قمعلا  ىلع تايجيتارتسإلا هذه مادختسال ًاقفو تامظنملا فينصت نكمي يلاتلابو ،لجألا ةطسوتم
 :)٦-٢( لكشلا يف كلذ رهظيو تايجيتارتسإلا ذيفنتب قلعتملا عاستالاو
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 اهقمعو قيشرتلا تايجيتارتسإ ذيفنت عاستا ثيح نم تامظنملا نيب فالتخالا )٦-٢( لكشلا

Source: Gandolfi, Franco, (2005), How do Organization Implement Downsizing? –An 
, Vol. (1), No. (1), rary Management ResearchContempoAustralian and New Zeal and Study, 

P. 60. 

 اهسفن ةيجيتارتسالل ةطشنألا نم ًاريبك ًاددع قبطت يتلا تامظنملا نأ )٦-٢( لكشلا نم حضتي     
 نوكي تايجيتارتسالا نم ةددعتم ًاعاونا مدختست يتلا تامظنملا نأ امك ،اهتايجيتارتسا يف قمعلاب مستت
 تامظنملا نأ (Cameron,1994) ةسارد اهنمو تاساردلا ترهظأ دقو ،اهتايجيتارتسا يف عاستا اهيدل
 ،ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسال ًامادختسا رثكا تناك اهناو ،ًاعاستا رثكا سيلو ،ًاقمع رثكا تناك
 تقبط يتلا تامظنملا نأ كلذك تتبثا تاساردلا نأ ّالا ،ةيروف جئاتن ىلإ لوصولا نع ًاثحب
 يتلا تامظنملا نم لقأ ءادأ تققح )ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا( ىلوألا ةيجيتارتسالا
  .)١٠٢،٢٠١٨،ليلخو ةمعن( ةيماظنلا ةيجيتارتسالاو لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا تمدختسا
 يف اهنيب اميف فالتخالا هجواو مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا )٥-٢( لودجلا حضويو     
 :رصانعلا نم ددع

 مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا )٥-٢( لودجلا
 ةيجيتارتسالا   
 
 رصانعلا

 دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا
 ةيرشبلا

 ةيماظنلا ةيجيتارتسالا لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا

 ةفاقثلا تادحولاو فئاظولا نولماعلا زيكرتلا
 نهارلا عضولا تايلمع لمعلا نولماعلا فدهلا

 )ليوط( يجيردت طسوتم )ريصق( عيرس ذيفنتلا تقو

 جئاتنلا روهظ
 قيبطتلا دعب

 لجالا ةليوط دئاوع لجالا ةطسوتم دئاوع لجالا ةريصق دئاوع
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 ةلثمالا
 
 

 يعيبطلا صقانتلا -
 ركبملا دعاقتلا -
 روجالا ديمجت -
 ليوحتلا وأ لقنلا -
 نيفظوملا عيزوت ةداعإ -
 لالخ نم ضيفختلا -

 ةرادإلا سلجم
 نيفظوملا حيرست -

 ريغ فئاظولا ءاغلإ -
 ةيرورضلا

 تادحولا جمد -
 فئاظولا ميمصت ةداعإ -
 تايوتسملا ةلازإ -
 لمعلا تاعاس ضيفخت -
 تاليكشتلا ضعب داعبتسا -

 ةيرورضلا ريغ

 ةفاقثلا رييغت -
 نيفظوملا ةكراشم -
 تايلمعلا طيسبت -
 رمتسملا نيسحتلا -
 ميق وأ تاهاجتا رييغت -

 نيفظوملا
 وحن لفسألا نم رييغتلا -

 ىلعالا
 ةروظنملا ريغ فلكلا فادهتسا
 فارطألا عم قيسنتلا -

 ةيجراخلا
Source: Gandolfi, Franco, (2005), How do Organization Implement Downsizing? -An 
Australian and New Zeal and Study, Contemporary Management Research, Vol. (1), No. (1), 
p.58-59. 
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 يناثلا ثحبملا
 يميظنتلا لكيهلا داعبأ

 صئاصخلا لثمت يميظنتلا لكيهلا داعبأو ،هصئاصخو هتامس ىلإ ماع لكشب ءيش يأ داعبأ ريشت     
 لخاد ةيميظنتلا تانوكملا ةفاك لعافت ةليصح يه يتلاو ،ميمصتلا لكشو يميظنتلا لكيهلا طمنل ةزيمملا
 نيعون تحت ضعبلا اهفنص ذإ ةيميظنتلا لكايهلا داعبأ ميسقت يف نوثحابلا فلتخا دقلو ،ةمظنملا جراخو
 ىنعي يذلاو (Structural Dimensions) ةيلكيهلا داعبألاب ىمسي ام وه لوألا داعبألا نم
 مجح ةنراقم ةيلمع متت هبجومب يذلا ساسألا لثمي نأ نكمملا نم  يذلاو ةمظنملل ةيلخادلا صئاصخلاب
 ةطيحملا داعبألاب ىمسي ام وهف يناثلا عونلا امأ ،)ديقعتلا ،ةيزكرملا ،ةيمسرلا( يهو اهسايقو تامظنملا
)Ambient dimensions( ةنمضتملاو ةمظنملا لماكب صتخي يذلاو )فادهأ ،ةمظنملا مجح 
 صئاصخلا هذه نم ًالك نأ ثيح ،)ةمظنملاب ةطيحملا ةئيبلا ،ةمظنملا يف ةدمتعملا ايجولنكتلا ،ةمظنملا
  .)١٤٨،٢٠١٤،ديمحو دمحم( ةمظنملل ةيلكيهلا داعبألا ليكشتب رثؤت
 نيثحابلا فالتخا ببسب يهيدب رمأ يميظنتلا لكيهلا داعبأ فينصت يف نيرظنملاو باتكلا نيابت نإ     
 يميظنتلا لكيهلا داعبأ نيبي هاندا )٦-٢( لودجلاو ،اهسايق قرطو اهددعو داعبألا هذه يه ام ديدحت يف
 :ةمظنملا ةرادإ لاجم يف نيثحابلاو باتكلا نم ضعب ءارآ قفو

 ةمظنملا ةرادإ يف نيثحابلاو باتكلا نم ضعب ءارآ قفو يميظنتلا لكيهلا داعبأ )٦-٢( لودجلا

 
 داعبالا                    

 ثحابلا      

ةيمسرلا  

يرايعملا  ة

  ةيزكرملا

ختلا
ص

ص  

ديقعتلا  

تالا
الاص

ت  

 لماكتلا

زيامتلا  

 ةنورملا

لسلا ةيمره
ةط  

)Pugh et. al,301,1963( * * * *     *  
),83-1111990 (Robbins, *  * * *      

(Hodge&Anthony,1991,367-
379) 

*  * * *      

      *  *  * )١١٠،٢٠٠٠،يتويرقلا(
      *  *  * )١٠٧-١٠٦،٢٠٠٣،ميرح(

 *      * *  * )١٥٠-١٤٦،٢٠٠٦،يلاشخلاو ميرح(

(Bowditch et.al,2007,284-290) * * * * *      
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  اهيلإ راشملا رداصملا قـفو ةثحابلا دادعإ :ردصملا

 اوقفتا ةيبلغالا نإف هالعا لودجلا يف نيثحابلاو باتكلا اهلوانت يتلا داعبالا ىلع عالطالا دعبو     
 ةيزكرملا ةجرد( ،)Formalization ةيمسرلا ةجرد( :يه يميظنتلا لكيهلا داعبأ نأ ىلع

Centralization(، )زيامتلا وأ ديقعتلا Complexity( نال ةساردلا يف داعبالا هذه رايتخا متو 
 .اهنم لك حرش ىلإ يتأنسو داعبالا هذه يف لكاشم نم يناعت ةثوحبملا ةمظنملا

 :ةيمسرلا :ًالوا
  ةيمسرلا موهفم -آ
 نمضي لكشب هتاءارجاو لمعلا بيلاسأل تيبثت دوجو تامظنملا يف ميظنتلا روطت ةلحرم يضتقت     

 ةقيرطب ئطاخ لكشب ضعبلا لبق نم ةيمسرلا موهفم مدختسا دقو ،ةمظنملا يف نيلماعلا كولس طبض
 ةجرد نـع ريبعتلل نيحلطصملا الك مدختسا ذإ ،(Standardization) ةيرايعملا حلطصم عم ةفدارم
 ,Robbins).93,1990( ةمظنملا لخاد فئاظولا ةيرايعمو ةيطمن

 تاميلعتلاو نيناوقلاو ةمظنالا ىلع ةمظنملا دامتعا ىدم" يميظنتلا لكيهلا يف ةيمسرلا ينعت     
 طبض كلذكو ههيجوتو لماعلل يدرفلا كولسلا طبض يف ةيليصفتلا ريياعملاو تاءارجإلاو حئاوللاو
 نيناوقلا قيثوتو عيمجت ىدم يه" وأ ،)١٦٤،٢٠٠٣،ميرح( "لمعلا ءادأ ءانثأ تافرصتلاو لاعفألا
 " اهقيثوتو ةمظنملا يف نيلماعلا تابجاو حيضوتو ،فئاظولاو تاءارجالاو تاميلعتلاو ةمظنألاو
 .)١٦٦،٢٠١٧،يوالع(
 ىوتسم نوكي امدنع ،ئطاو ىوتسمو يلاع ىوتسم ىلإ ةيمسرلا ةيميظنتلا ةيرظنلا تايبدالا مسقت     
 ةنرملا لمعلا دعاوق نأ ذإ ،حيحص سكعلاو راكتبالا عم هيبلس هقالع دوجو ىلإ يدؤي ًايلاع ةيمسرلا

(Cunliffe,2008,31-34) * * * *   * *   
 *     *  * * * )١٤٥،٢٠٠٩،يبلاغلاو يجافخلا(
-١٣٣،٢٠١٢،نورخاو ةنوارطلا(

١٤٠( 
*  *  *      

      * * *  * )١٧-١٠،٢٠١٥ناوضر(
      *  *  * )١٦٦-١٦٥،٢٠١٧،يوالع(
     *  * * * * )٤،٢٠١٩،ديعقلاو يطينحلا(

 2 1 1 1 1 9 8 13 5 13 عومجملا

 15 7 7 7 7 69 61 100 38 100  % ةيبسنلا ةيمهالا
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 نكميو ،لمعلا تاءارجإ ديقعت لالخ نم ابلس رثؤت اهنإف ةعفترم ةيمسرلا تناك ام اذاو ،عادبإلا لهست
 )١٦٦،٢٠١٧،يوالع( :امه نييساسأ نيدعب لالخ نم ةيمسرلا ةجرد ديدحت
 .ةمظنملا يف اهليجست متي يتلا تاءارجالاو ةمظنألاو دعاوقلا قثوت ىدم يأ ىلإ ريشت :لوألا ءزجلا
 .هذه حئاوللاو دعاوقلاو تاميلعتلا عابتا هجرد ىلإ ريشت :يناثلا ءزجلا
 فئاظولا تاءارجإ نمضتت يتلا ةبوتكملا قئاثولا مجحب ةيمسرلا )Daft,2010,15( طبر امك    
 ةبوتكملا )Documents( قئاثولا هذه نأ ذإ ،ةمظنملا يف ةعبتملا تاسايسلاو حئاوللا كلذكو اهفيصوتو
 عجرمك نيفظوملل ةمظنملا اهتعضو يتلا )Activities( ةطشنألاو )Behavior( كولسلا فصت
 ددع باسح قيرط نع ةداع متي ةيمسرلا سايق نأ )Mintzberg( ركذو ،مهلامعأ ءادأل يساسأ
 يه )Unskilled Jobs( ةرهاملا ريغ فئاظولا نأ ىلع دكأو ةمظنملا لخاد قئاثولا نم تاحفصلا
    .)٨٤،٢٠١٨،مظاكو وربالا( ةيمسرلاب ةداع زاتمت يتلا
 ةمظنالاو نيناوقلا هذه نوكت نأ ةرورضلاب سيل هنا ةمظنملا ةرادإ يف باّتكلا ضعب ىريو    
 ةجرد تناك املكو ،ةبوتكم ريغ وأ ةبوتكم تناك ءاوس نوفظوملا اهيعي نأ يفكي لب ةبوتكم تاميلعتلاو
 ،رثكأ هب مكحتلاو فظوملا كولس ىلع ةرطيسلا يف تاميلعتلاو ةمظنالاو نيناوقلا كلت ىلع دامتعالا
 حيحب( اضيأ حيحص سكعلاو ةيمسرلا نم ديزمب ةمظنملل يميظنتلا لكيهلا فصتا
  .)١٦،٢٠١٤،نورخاو
 داهتجال لاجملا ناك ةمظنملا يف اداز املك ةيمسرلاو نينقتلا نأ )١٠،٢٠١٥،ناوضر( تركذو    
 نم متي يتلا فئاظولا فصو يـه لاجملا اذه يـف ىلوألا ةوطخلا نإو ،اليلق مهعادباو نيفظوملا
 تالهؤملا نع الضف ،ةفيظو لك يـف ةبولطملا تايلوؤسملاو ماهملاو تابجاولا ديدحت اهلالخ
 لوصولا ىلإ يدؤي ةيفيظولا فاصوألا هذهب مازتلالا نأ ذإ ،اهلغاش يـف اهرفاوت بولطملا تاربخلاو
 فلتختو ،لمعلا يـف ماظنلاو تابثلا ىلإو ،نيلماعلا كولسب ؤبنتلا ىلع ةردقلا نم ةريبك ةجرد ىلإ
 نينقت لهسلا نم ذإ ؛يرادإلا ىوتسملاو لمعلا ةعيبط فالتخاب ىرخأل ةمظنم نم ةيمسرلا ةجرد
 لامعألا نينقت ةبوعص عم ةنراقملاب ايندلا ةيرادإلا تايوتسملا يف ةيداعلاو ةينيتورلا لامعألا
 .ايلعلا ةيرادإلا تايوتسملا يف ةينهملاو ةيراشتسالا
 نوتسا ةعماج تاسارد يه لاجملا اذه يف ةحضاو تامالع تكرت يتلا تاساردلا نمو     
)Aston( رايتخاب نيثحابلا نم ةعومجم ماق ذإ ايناطيرب يف )اهيلع ةقمعم ةسارد ءارجاو ةمظنم )٤٦، 
 يأ ديقعتلا ةجردو صصختلا ةجردو ةيمسرلا ةجرد ةدايزب طبترم مجحلا ةدايز نأ ةساردلا تدجوو
 هداعباو اهلكيهل يساسألا ددحملا وه ةمظنملا مجح نأ ىلع تدكا ةساردلا نأ
)Robbins,1990,152(، دمتعت ةريبكلا تامظنملا نال كلذو ةيمسر رثكا نوكت نال ةمظنملا ليمت ذإ 
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 ةريبكلا دادعألل طبضلاو ةيرايعملا قيقحت ىلع دعاست يتلا تاءارجإلاو نيناوقلاو ةمظنالا ىلع
 كلذو ةيمسر لقأ نوكت نأ ىلإ ليمت ةريغصلا تامظنملا ناف لباقملابو ،ةيميظنتلا ماسقالاو نيفظوملل
 )١١٧،٢٠١١،فطاع( نيفظوملل ةليلقلا دادعألل ةيصخشلا ةظحالملا ىلع نودمتعي ءاردملا نال
 :ةيمسرلا لاكشأ -ب
 ،)Pugh et. al,303,1963(، )Hinings&Lee,1971,84( :يهو ةيمسرلل لاكشأ ةثالث كانه     

Robbins,1990,100-101)( )١٠،٢٠١٥،ناوضر( ،)١٦٣،٢٠١٢،نورخآو ةنوارطلا( 
 مهذاختا ةيفيكو مهلامعأل نيلماعلا دارفألا ذيفنت ةيلآ ددحت يتلا رطألاو ريياعملا يهو :تاسايسلا .1

 نم تايقرتلا بولسأل ةحضاو ةسايس كلمت ،اهيدل نيلماعلل حئاول عضت يتلا ةمظنملاف ،تارارقلل
 لكشب ءاوس دح ىلع ءاردملاو نيلماعلا لمع ةقيرط مسرت اهنإف ؛لخادلا نم ةيقرتلا اهعيجشت لالخ
 دسل ةمظنملا جراخ نم نيرخا نيلماع نييعت نع ةمظنملا يف نيلماعلل ةيقرتلا ةيولوا يطعي
 ةءافكلا  ىلع متت يتلا  ةمظنملا ىدل تايقرتلا تاسايسلا هذه ةلثمأ نمو اهيدل رغشت يتلا فئاظولا
  .ةيمدقألا مث  الوأ

 هنأ ددحتو ،لمعلا لخاد عونمم وه امو ةمظنملا لخاد هب حومسملا كولسلا دعاوقلا ددحت :دعاوقلا .2
 هنوك اهل ططخملا ةمظنملا فادهأ قيقحتل ددحملا تقولا يف هلمع نم ءاهتنالا فظوملا ىلع بجي
 مازتلالا اهيفظوم مزلت تامظنملا ضعبف ،ةلثمألا نم ديدعلا كانهو ،ةمظنملا لامعأ نم ًاءزج
 .اهريغو لمعلا ءانثا ةلومحملا فتاوهلا مادختسا عنمت وأ ،نيعم سابلب

 ةمدختسم جذامن نم كلذ نمضتي امو ةوطخب ةوطخ لمعلا ذيفنت ةيفيك ىلإ ريشت يهو :تاءارجإلا  .3
 يماظن لكشب لمعلا متي ثيحب نيعم لسلستبو فظوم وأ مسق لكب ةصاخ ماتخأو تاعيقوتو
 ةمظنأو تاءارجإلا أدبتو ،لمعلا ةمظنأ وأ حئاول لكش يف ةداع رهظت تاءارجإلا هذهو ،بترمو
 متي ةسايس لك ءازاو ،اهقفو ىلع فرصتلاو رارقلا ذاختال  ةدشرملا تاسايسلا رارقإب لمعلا
 ىلع لوصحلا تاءارجإ( كلذ لاثمو اهب لمعلا تاوطخو ةسايسلا كلت ذيفنت تاءارجإ حيضوت
 .ديدج فظوم نييعت تاءارجاو ،ةيئانثتسا ةوالع

 :ةيمسرلا بويعو ايازم -ج
 حئاوللاو تاسايسلا مادختسا ىلع ةربجم ةمظنم لك نأ ؛نولوقي نيثحابلا ضعب نأ نم مغرلاب     
 نكمي ال ارمأ هدعت تامظنملا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ الإ هنم دبال رش هنأو تاءارجإلاو دعاوقلاو
  :يهف )Advantages( ايازملا امأ ،بويعو ايازم هل كلذ نأو هنودب لمعلا وأ هتفلاخم وأ هرييغت
 )١٠،٢٠١٥،ناوضر( ،)١٦٤،٢٠١٢،نورخآو ةنوارطلا(
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 ةيطمنلا دوجو بلطتت فقاوم ةهجاوم دنع نيلماعلاو ءاردملا ةريح نم فيفختلا ىلع لمعت .1
  .ةيمسرلاو

 دنع ةلادعلا دوجوو هتابثو مهكولس قاستا ىلإ يدؤي اذهو اعم نيلماعلاو ءاردملا كولس ديحوتب موقت .2
 .تامدخلا ميدقت

 فادهألا هذه ىلإ لوصولا تايجيتارتساو ةيميظنتلا فادهألل ةمجرت يه ةيمسرلا وأ ةيطمنلا نإ .3
 .ةوجرملا فادهألا ققحي ةيمسرلاب نيلماعلاو ءاردملا مازتلاو ،اهقيقحتو

  .دهجلاو تقولاو ةفلكتلا للقيو تارارقلا ذاختا يـف ةيمسرلاو ةيطمنلا دوجو دعاسي .4
 نيريدملل ةبسنلاب ءادألا مييقتل ساسألا ربتعت ةيمسر ريياعم دوجو نايحألا ضعب يف لضفألا نم .5

  .نيلماعلاو
 اهب لومعملا ةمظنألل اقفو ريست مهتافرصت نوك نامألاب نيلماعلاو ءاردملا رعشي ةيمسرلا دوجو نإ .6

  .ةمظنملا يف
 .لمعلا يف ةيصخشلا نع داعتبالا يف دعاستو ةسسؤملاب عابطنالا ةيمسرلا يطعت .7
 ةددحم اراودأ نودؤي مهنأل ؛نيلماعلا دارفألا كولسب ؤبنتلا ةيناكمإ لهسي نينقتلاو ةيمسرلا طمن .8

 .ةقدب ةموسرمو
 ةلوهسل كلذو ،ةصصختم ريغ ةيداع تالهؤمب نيلماع فيظوت نم ةرادإلا نكمي ةيمسرلا دوجو .9

 .ةليلق ةفلكتبو ةلصفملاو ةقيقدلا تاميلعتلا قفو ةعرسبو لامعألاب مايقلل مهليهأت
 ،)١٤٨،٢٠٠٦،يلاشخلاو ميرح( : :يهف (Disadvantages) ةيمسرلا بويعل ةبسنلاب امأ     
 )١٠،٢٠١٥،ناوضر( ،)١٦٤،٢٠١٢،نورخآو ةنوارطلا( )٨٦،٢٠١١،باشخلا(
 لاكشأ نم اهريغو حئاوللاو تاسايسلاب دئازلا يفرحلا مازتلالا ىلع نيلماعلاو ءاردملا زيكرت نإ .1

 مامتهالا نود لئاسولا ىلع نوزكري مهنا ذإ ؛فادهألاب طابترالا نع نيزجاع مهلعجي ةيمسرلا
  .جئاتنلاب

 ةميدق تحبصأ اهنأب اهل نورظني نيلماعلاو ءاردملا لعجي ةليوط ةرتفل ةيمسرلاو ةيطمنلا دوجو نإ .2
  .مهلامعأب مايقلا دنع مهل تابقع لثمت

 .مهيدل عادبإلا نم دحيو نيلماعلاو ءاردملا ىدل للملاب روعشلا دلوي راركتلا نإف لاحلا ةعيبطب .3
  .نيديفتسملا مامأ يبلس فقوم يف مهلعجي ةيمسرلا لاكشأب نيلماعلاو ءاردملا مازتلا نإ .4
 ،ةيطمنلا تامولعملا نم ابناج نيلماعلل ةبوتكملا ريياعملاو تاميلعتلاو نيناوقلاو ةمظنألا ةدايز رفوت .5

 تاربخ ىلع فرعتلا مهل حيتت الو ةمظنملا لخاد لصحي ام لك نع تامولعملا مهل رفوت ال اهنكلو
 نيلماعلل رفوي بلاغلا يف يمسرلا عباطلا وذ ميظنتلاف ،اهنم ةدافتسالاو مهبراجتو نيرخآلا
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 فرعتلل يعسلا مدعو تامولعملا هذهب ءافتكالاب كلذ مهل يحوي دـقو طقف مهصخت يتلا تامولعملا
 .ةمظنملا نم ىرخألا ءازجألا يـف لصحي اـم ىلع

 كلذ لكو ،نيرخآلا عم تاشقانملاو راوحلاو لعافتلاو لصاوتلا صرف نم دحت ةيمسرلا ةدايز نإ .6
 .ةمظنملا يف ةيميظنتلا ةفرعملا ءانب ززعي الو عجشي ال

 ىلإ يدؤت امك ،هلمع ىلع ةرطيسلا نادقفو ةبرغلاو ةلزعلاب درفلا روعش ىلإ ةيلاعلا ةيمسرلا يدؤت .7
 .يبلس لكشب يلماعلا درفلا ةيسفن ىلع رثؤتو دئازلا عوضخلاو عونخلا

 :ةيمسرلا سايق قرط -ـه
 يأ ىلاو نينقتلاو ةيمسرلا مدختست ةمظنملا نأ ةفرعم نم اننكمت يتلا تارشؤملا نم ديدعلا كانه     
 ،تايحالصلل لودج ،فئاظولل فصو دوجو نم دكأتلا لالخ نم كلذو اهب تلصو دق ةجرد وأ ىدم
 تاسايسو ،ةيرشبلا دراوملل ةمظنأ ،تايلمعلل ةلماكتم ةمظنأ ،ةيبساحمو ةيلام ةمظنأ ،لاصتالل ةمظنأ
 ةنوارطلا( )تابوقعلل ماظن دوجو ىلإ ةفاضإلاب ،لمعلا تالاجم عيمجل تاءارجإو دعاوقو
 .)١٦٦،٢٠١٢،نورخآو
 ماق ذإ ،تارشؤملا نم ديدعلا مادختساب اهسايق مت دق ةيمسرلا نأ )٨٦،٢٠١١،باشخلا( ركذو     
)Daft( هذه يوتحت ذإ ،ةمظنملا يف اهقيثوت مت يتلا تاحفصلا ددع باستحا قيرط نع اهسايقب 
 نم اهسايق متي ةيمسرلا نأ ىلإ )Robbins,1990,100( راشأو ،لمعلا ةمظنأو نيناوق ىلع تاحفصلا
 تارارقلاو ةفيظولا تافصاوم ىلإ ةفاضإلاب تاءارجإلاو دعاوقلاو تاسايسلاب ةصاخلا ةلدألا لالخ
  .ةيرادإلا نيناوقلاو
 :ةيمسرلل فيكتلاو ةنورملا قيقحت لئاسو ـو
 دمتعت نأ اهيلع ريبك لكشب اهب رثأتت اهنأب رعشت يتلاو ةيمسرلا مدختست يتلا تامظنملا نإ     
 ةنوارطلا( :لئاسولا هذه نمو ،اقباس اهانركذ يتلا بويعلا يف عوقولا بنجتت يكل فيكتلاو ةنورملا
  )١٦٥،٢٠١٢،نورخآو

 .راكتبالاو نواعتلا ىلع عيجشتلاو ماسقألا نيب تاعامتجالا لمع .1
 .راكتبالاو عادبالا زكارم مادختسا .2
 .تاحارتقالا ةمظنأ عيجشت .3
 .ريوطتلاو ثحبلا ضارغأل ماسقأ داجيإ وأ ثادحتسا .4
 .ةمظنملا يف لمعلا قرف عيجشت .5
 .رييغتلا لبقت ىلع مهليهأتو نيلماعلا بيردت .6
 .ةرطاخملا لمحت ضرغل ءاردملل ةيبيردت تارود لمع .7
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 اهرمع اهنم ةرثؤم لماوع ةدعب نهر ىرخأل ةمظنم نم ةيمسرلا مادختسا نأ لوقلا ةصالخو     
 ماع لكشب اهفورظو اهمجحو

 :ةيزكرملا :ًايناث
  ةيزكرملا موهفم -آ
 :نمضتت يهو )Pugh et. al, 1963,304( ةمظنملا يف تارارقلا عنص ردصمو عقوم ينعتو     
 تناك اذاف )ىتمو ،تارارقلا نم عون يأ ذاختا يف قحلا كلمي نم ديدحتلابو ،تارارقلا ذاختا يف قحلا(
 اهفرع دقو ،)١٦٥،٢٠٠٣،ميرح( ةيزكرم ربتعت ةمظنملاف ةمظنملا ةمق يف ذختت تارارقلا مظعم
 دي يف وأ دحاو زكرم يف ةمهملا تارارقلا ذاختا زيكرت ةجرد " اهنا ىلع )٤،٢٠١٩،ديعقلاو يطينحلا(
 اهرادصاو تارارقلا ذاختا ىلوتي ىلعأ سيئر وأ لوؤسم كانه نوكي ةلاحلا هذه يفو ،ايلعلا ةرادإلا
 راسم نوكيو ،رخا ىلإ ىوتسم نم ةيماظن ةقيرطب ةطلسلا جردتت مث نمو ،نيرشابملا نيسوؤرملا ىلإ
  ."لفسألا ىلإ ىلعألا نم ةميقتسم طوطخب هيف ةطلسلا
 دي يف اهعيمج تاطلسلاب ظافتحالا ينعتو ةيزكرملا امهلوأ نيمسق ىلإ ةيزكرملا ةجرد مسقتو     
 تايوتسملل حمسي ال ثيحب تارارقلا ذاختا قح هيلا عجري يلاتلابو ،ٍلاع يرادا ىوتسم وأ صخش
 امأ ،هتقفاوم دعب وأ هنم ىلعألا يرادإلا ىوتسملا نم تاميلعت ىلع ًاءانب الا كرحتلاب ىندألا
 يف ةفلتخملا ةيرادإلا تايوتسملا وأ صاخشألا نيب اهعيزوتو ةطلسلا ضيوفت ينعتف ةيزكرماللا
 أدبم ىلع موقت ةيرادإ ةسايس ةيزكرماللا ناف كلذل اعبتو ،تارارقلا ذاختا يف قحلا يلاتلابو ةمظنملا
 وحن انهجتا املك ةطلسلا ضيوفت ةجرد تداز املكف ،سوؤرملاو سيئرلا نيب اهضيوفتو ةطلسلا عيزوت
  .)١٥٨،٢٠١٢،نورخآو ةنوارطلا( حيحص سكعلاو ةيزكرماللا
 )١٣،٢٠١٥،ناوضر( :ةيلاتلا تالاحلا يف تامظنملا يف ةيزكرماللا ةجرد دادزتو
  .ايندلا ةيرادإلا تايوتسملا يف اهذاختا متي يتلا تارارقلا ددع دادزي امدنع •
  .ايندلا ةيرادإلا تايوتسملا يف اهذاختا متي يتلا تارارقلا ةيمهأ دادزت امدنع •
  .ةدعابتمو ايفارغج ةرشتنم ةمظنملل تايلمع كانه نوكي امدنع •
  . رارقلا ذاختا لبق مهئاسؤر ىلإ نيسوؤرملا عوجر تالاح لقت امدنع •
 تايوتسملا يف اهذاختا متي يتلا تارارقلاب رثأتت يتلا تاطاشنلاو فئاظولا ددع دادزي امدنع •

 .ايندلا ةيرادإلا
 اهعيمج نكت مل ةيزكرملاب مجحلا ةقالع لوح تاساردلا جئاتن نأ ىلإ )Scott,2003,266( راشأو     
 ةيباجيإ ةيببس ةقالع دوجو تاساردلا ضعب تتبثأ دقف ،ديقعتلاو ةيمسرلل ةبسنلاب لاحلا وه امك ةقفاوتم
 نوتسا ةعماج تاسارد كلذكو هئالمزو )Peter Blau( تاسارد اهنم ةيزكرماللاو مجحلا نيب
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)Aston( يأ  ؛ةيسكع ةقالع دوجو ىلإ راشأ رخآلا ضعبلا نكلو: )( ةسارد لثم )ةيبلسHage 
1969(.  

 ؛ةيزكرملاو مجحلا نيب ةقالعلا فييكتب موقت ةيمسرلا نأ ىلإ جئاتنلا يف نيابتلا اذه بابسأ ىزعتو     
 ،ةيلاع ةيمسرلا ةجرد تناك ام اذاف ،ةمظنملا يف دارفألا كولس طبضل نايعسي ةيمسرلاو ةيزكرملاف
 ىلإ ةريبكلا ةمظنملا أجلت ةيمسرلا نم ةضفخنم ةجرد دوجو لاح يف نكلو ،ةيزكرملا ىلإ ةجاحلا تلق
 لك اهتلمش يتلا تامظنملا عون فالتخا وه نيابتلا اذهل رخآ ببس كلذكو ،ةيزكرملا نم ديزم قيبطت
 .)١٦٥،٢٠٠٣،ميرح( ةسارد
 ىلع هثاحبا تدنتسا ذإ )Peter Blau( ةسارد يه عوضوملا اذه تلوانت يتلا تاساردلا نمو     
 ىلإ ةفاضإلاب ،ةصاخ تاكرشو تاعماجو ةيموكح تامظنم نيب تعونت ةلقتسم ةمظنم )٥٣( ةسارد
 ةدايز نأ دجوو ،ةيعرفلا ةيميظنتلا اهلكايهو تاكرشلا نم ددعل ةيميظنتلا لكايهلا نم ريبك ددع ةسارد
 نامضل ةيزكرماللا ةجرد يف ةدايز يلاتلابو يميظنتلا اهلكيه يف ديقعتلا ةدايز ىلإ يدؤي ةمظنملا مجح
 .)Robbins,1990,152( اهمجح ربكل ارظن ةبولطملا ةعرسلاب ةمظنملا لامعأ ريس

 :ةيزكرماللا وأ ةيزكرملا أدبم عابتا يف ةرثؤملا لماوعلا -ب
 ةنوارطلا( :اهمهأ ةرادإلا يف ةيزكرماللا وأ ةيزكرملا بولسأ عابتا يف رثؤت ةريثك لماوع دجوت     
  )٢٥-٢٤،٢٠١٨،يثوغربلا( ،)١٦٠-١٥٩،٢٠١٢،نورخآو
 جتني وأ ةيلاع ةفلك هيلع بترت يأ ايونعم وأ ايدام رارقلا ةميق تداز املك هنأ ىنعمب :رارقلا ةميق .1

  .ةيزكرملا وحن ليم كانه ناك املك ةمهم راثآ هنع
 امأ نيموهفملا دحأ قيبطت نكمي ماسقألاو تارادإلا يف ةيفيظولا تالاجملا ضعب :صصختلا .2

 ىرخألا تارادإلا سكعب ةيزكرماللا قبطت ام ابلاغ جاتنإلا ةرادإ الثمف ةيزكرماللا وأ ةيزكرملا
 .ةيزكرملا ىلإ جاتحت يتلا

 ناك املك هنأ ىنعمب ةيزكرماللا وأ ةيزكرملا مادختسا عم ةمظنملا مجح بسانتيو :ةمظنملا مجح .3
 ضغبو تامظنملا بلغأ نإف ةبسانملابو ،ةيزكرماللا ىلإ ءوجللا نم دبال هنإف اريبك ةمظنملا مجح
 ةيقب يف تاجردبو ةيزكرماللا مدختستو طيطختلا ةفيظو يف ةيزكرملا مدختست اهمجح نع رظنلا
 .ةرادإلل ىرخألا فئاظولا

 ةطلسلا ةيزكرم عابتال رخآ ببس ةدحوم تاسايس قيبطت يف ةمظنملا ةبغر نأ :تاسايسلا ديحوت .4
 تبغر اذإ امأ ،ةمظنملا نئابزل ديفم كلذ لكو مالتسالاو رعسلا ،ةدوجلا ديحوت لثم رارقلا ذاختا يف
  .رخآلا مسقلا نع فلتخت ةسايس هل نوكي ةمظنملا يف مسق لك نإف ةيزكرماللا قيبطت يف ةمظنملا
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 وأ ةيزكرملا مادختسا ىلع رثؤت نيسوؤرملا تاعلطتو ةفسلفو كولس نأ :نيسوؤرملا ةفسلف .5
 نوسوؤرملا دارأ اذإف ،اهحاجنإ هاجتاب اوعفدي نأو ةيزكرماللا اوعجشي نأ مهناكمإبف ةيزكرماللا
 نولمحتي نيسوؤرملا نأو ،ةيزكرملا مادختسال ةجاح ال هنأب رعشت ةرادإلا نإف ةيزكرماللا
  .مهلامعأل ةيلوؤسملا

 وأ ةيزكرملا ةجرد يف ضعبلا اهضعب نع تامظنملا فلتخت :ايلعلا ةرادإلا اهب نمؤت يتلا ةفسلفلا .6
  .تامظنملا كلت يف اهتفسلفو ايلعلا ةرادإلا بولسأ ىلإ كلذ دوعيو ،ةيزكرماللا
 :ةيزكرماللاو  ةيزكرملا صئاصخ -ج
 اهددح ةنيعم صئاصخ ةيزكرماللاو ةيزكرملل نأ )٣١٨،٢٠١٤،يروصنمو يروصنم( ركذ     
 :يتالاب
 :ةيزكرملا صئاصخ .1
 ةطبترملا ةمظنملا ةطشنأ نيب قيسنتلا ةيلمع لهسي ةيزكرملا ةطلسلا لظ يف تارارقلا ذاختا نأ •

 .اهتايجيتارتسا قيبطتب
  .ةمظنملل ةماعلا فادهألا عم تارارقلا قفاوت ىلإ ةيزكرملا فدهت •
 ديعص ىلع ةباجتسالا قيسنتو رارقلا ذاختا ةعرسب ةطلسلا ةيزكرم حمست تامزألا تقو يف •

  .دحاو صخش يف زكرتت ةطلسلا نوكل ؛لكك ةمظنملا
 :ةيزكرماللا صئاصخ .2
 مهف ،ىندألا تايوتسملا ىلإ رارقلا ذاختا ةطلس ضيوفت ىلإ نويجيتارتسالا نوريدملا أجلي امدنع •

 ذاختال تقولا ضيفختب مهل حمسي ام اذهو ،ةلوادتملا تامولعملا مجح ضيفخت ىلع نولمعي كلذب
 .ةيجيتارتسالا تارارقلا
 ذاوحتسال كلذو ،ةيطارقوريبلا فيلاكتلا ضيفخت ىلإ يدؤتو ةمظنملا ةنورم نم ةيزكرماللا ززعت •

 .ةيروفلا تارارقلا ذاختا ةطلس ىلع ىندألا تايوتسملا

  : ةيزكرماللاو ةيزكرملا ايازم-د
 )١٦٠،٢٠١٢،نورخاو ةنوارطلا(  :ةيزكرملا ايازم .1
 :يتأي امب لثمتت ةيزكرملا مادختسا نم ةققحتملا ايازملاو دئاوفلا نإ

  .ةيفيظولا ةناكملاو ةوقلاب ايلعلا ةرادإلا رعشت •
  .جماربلاو تاسايسلا لالخ نم طيطختلا نم ايلعلا ةرادإلا نكمت •
  .ةمظنملا يف ايلعلا ةرادإلا يريدم تاردقو تاربخ نم ةدافتسالا •
 .ايلعلا ةرادإلاب رارقلا ذاختا رصحل ارظن ةيرادإلا تادحولا ىلع ةباقرلا تاءارجإ فيفخت •
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 ةفلكت نأ ينعي امم ،ةدودحم ةيلاملا اهتاناكمإو اهتاطاشن نوكت ذإ ةريغصلا تامظنملا بسانت •
 .ةليلق ةداعلا يف نوكت ةيزكرملا قيبطت

  :ةيزكرماللا ايازم .2
 )١٨١،٢٠٠٠،يتويرقلا( :اهنم ةديدع دئاوف ققحي ةمظنملا يف ةيزكرماللا عابتاو ةطلسلا عيزوت نإ
 )١٦١،٢٠١٢،نورخاو ةنوارطلا( 

 لاغشنالا لدب ةيجيتارتسالا رومألل اـهغرفتو ايلعلا ةرادإلا نـع لمعلا ءبع فيفخت •
  تاليصفتلاب
 .رارقلا ذاختا يف ةعرسلا نم ةدافتسالا •
  .ةفلتخملا ةيرادإلا تايوتسملاو ايلعلا ةرادإلا نيب مغانتلاو سناجتلا قيقحت •
 لكشب عوضوملا ىلع نيعلطملا لبق نم رارق لكل ةصاخلا فورظلا ىلع فرعتلل ةصرف رفوت •

 .رشابم
  .رارقلا ذاختا تايحالص مهئاطعإب ايندلاو ىطسولا ةرادإلا نم لكل ةيونعملا حورلا عفر •
  .ايندلاو ىطسولا تايوتسملا يف ءاردملا ىدل ةيرادإلا تاردقلا بيردتو ةيمنت •
 ذاختاو ةطلسلل مهتسرامم لالخ نم مهتيمهأب نورعشي نـيلماعلل ايبيردتو ايزيفحت ابولسأ ربتعت •

 تايلوؤسملاب مايقلا ىلع مهبيردتل ةبسانم ةليسو نوكتو ، يئزج وأ يلك لكشب تارارقلا
 .لبقتسملا يف  فئاظو لغشل مهزيفحتو

 ةمكحلاب زاتمتو عقاولا ىلإ برقأ بلاغلاب نوكت ايندلا ةرادإلا لبق نم ذخؤت يتلا تارارقلا •
  .ايفارغج ةدعابتم اهعورفو ةمظنملا تناك اذإ اصوصخو

 :ةيزكرماللاو ةيزكرملا سايق قرط -ـه
 ددع لالخ نم ةمظنملا يف هقيبطت يرجي )ةيزكرماللا ،ةيزكرملا( نيبولسالا يأ ددحن نأ انناكمإب     
  :)١٦١،٢٠١٢،نورخاو ةنوارطلا( يه تارشؤملا نم
 .تارارقلا يف ةمهاسملا ةجرد •
 .ةطلسلا ضيوفت ةجرد •
 .نيسوؤرملا ةكراشمب رارقلا  عنص ةجرد •
 .تاعامتجالاو ناجللا مادختسا ةجرد •

 Child and نيبتاكلا لبق نم اهسايق مت دق ،ةيزكرملا نأ )٨٦،٢٠١١،باشخلا( ركذو     

Mansfield,1972,377) ايلعلا ةيرادإلا تايوتسملا يف اهذاختا مت يتلا تارارقلا ددع لدعم مادختساب 
 ةلثمتملا تارشؤملا,Reimann) 1973( مدختساو ،ايندلا ةيرادإلا تايوتسملا يف اهلدعم ىلإ ةبسن
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 تايوتسملا ةمهاسم ةجرد كلذكو ةصاخلاو ةيسيئرلا تاسايسلاب لصتت يتلا تارارقلا ذاختا زكرمب
 دمتعاو ،دمألا ديعب طيطختلا يف ةكراشملا ةجرد ىلإ ةفاضإلاب ،تامولعملا ديوزتب ةفلتخملا
)1973(Mansfild,ةيزكرملا ةجرد سايق يف تارارقلا ذاختا يـف زيكرتلا ةجرد ىلع. 

 :زيامتلا وأ ديقعتلا :ًاثلاث
  ديقعتلا موهفم -أ
 باتكلاو نيثحابلل رظنلا تاهجو فالتخا ببسب ديقعتلا موهفمل لماش فيرعتل قافتا كانه نكي مل     
 صصخت لثمي ديقعتلاف نيهباشتم نيموهفم امهÇدعِب ديقعتلاب صصختلا طبري نم كلانهو ،هتيهام لوح
   .)٢٠٤،٢٠٠٠،حلاصو رغاد (ةمظنملا لخاد ةدوجوملا ماهملا
 ةمظنملا يف ةدوجوملا زيامتلا وأ فالتخالا ةجرد هنأ ىلع ديقعتلا )٦٢،٢٠٠٨،ملاسلا( فرعيو     
 ديقعتلا فرعيو ،ةداع ةطبارتملا ءازجألا نم ديدعلا نم نوكتلا ةلاح ىلإ ىرخأ ةهج نم ديقعتلا ريشيو
   ةمظنملا لخاد ةدوـجوملا ةفلتخملا ةيفيظولا تاـطاشنلاو ةينهملا نيوانعلا ددـع هنا ىلع اضيأ

(Donelly,et al,1990,148)  نيابتلا ةجرد هنأب ديقعتلا فرعيف  )٩٢،٢٠١١،يدمحملا( امأو 
 وأ نيابتلا ىنعمل ةفدارم ديقعتلا موهفمل تيطعأ يتلا تافيرعتلا نأ ظحاليو ،ماظنلا يف ةدوجوملا
 .زيامتلا
 ىلإ ميظنتلا ميسقت متي ثيح ميظنتلا ةيلمع يف امهم اساسأ صصختلاو لمعلا ميسقت أدبم ربتعيو     
 ددع ىلع اهنم لك فرشي ثيحب ايدومع تادحولا هذه بيترت متيو ،ةنيعم سسأ قفو تادحولا نم ددع
 ببسب يميظنتلا ديقعتلا جتنيو ،ةلءاسملاو ةباقرلاو قيقدلا فارشإلا نمضي امم ،عورفلاو ماسقألا نم
  .)١٦٤،٢٠٠٣،ميرح( اهعونتو ةيرادإلا تادحولا ةرثك

  ديقعتلا ةيمهأ -ب
 رثكأ ةئيبلا تـناك املك ذإ ؛ةمظنملا هيف دجوت يذلا يئيبلا ديقعتلاب هطابترا نم ديقعتلا ةيمهأ زربت     
 ةيداصتقالا ةيئيبلا لماوعلا ريغت دادزا املك يأ ؛،حيحص سكعلاو يلكيهلا ديقعتلا لق اسناجتو ارارقتسا
 ةمظنملا ديقعت ةدايز نأ امك يـميظنتلا لـكيهلا دـيقعت دادزا ،ةيسايسلاو ةـيفاقثلاو ةـيعامتجالاو
 فادهأ عم مئالتت ةروطتم ةيميظنت تاودأ وأ بيلاسأ لامعتسا ىلإ ايلعلا ةرادإلا ةجاح ةدايز ىلإ يدؤت
 ةيرادإ بيلاـسأو ،تامولعم مظنو ،ةروطتملا تالاصتالا لثم ةيعرفلا اهتمظنأ عقاوو ةمظنملا
 .)٦٥،٢٠٠٨،ملاسلا( ةيميظنتلا ءازجألا فلتخم نيب ميلسلا لماكتلا داجيإل ،ةروطتم
 يف اهعيمج ريغتت دق لب ،ضعبلا اهضعب نع ةلقتسم اهرابتعا نكمي ال زيامتلل ةثالثلا داعبألا هذهو     
 هئالمزو )Peter Blau( تاسارد يه مجحلاب هتقالعو ديقعتلا تلوانت يتلا تاساردلا  نمو ،دحاو نأ
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 تلق مجحلا لق املكو ،زيامتلاو ديقعتلا ةجرد تداز ةمظنملا مجح داز املك هنأ ىلع تاساردلا تلد دقو
  .)١٦٤،٢٠٠٣،ميرح( ديقعتلا ةجرد

  ديقعتلا تايبلس -ت
 :اـهنم  ةديدع تايبلس ديقعتلل نأ (Donelly,et al,1990,148) و (Hall,1992:52) راشأ     
 ءاقبإلل رارقلا ديقعتلا عفدي ذإ ،تارارـقلا تاـيلاعف ىـلع ةرطيسـلاو قيسـنتلا ةبوعـص .1

 فادهألل لوصولل ذختيس رارقلا اذه نأ لامتحا نم للقت يتلا تاددحملا نم ىرـبك تاـبلطتمب
  .ةمظنملا ىوتسم ىلع

 ىلع ةسيئر تاريثأت ديقعتلل لعجي كلذ لكو ،ةبوعص رـثكأ ةيرادإلا فئاـظولا لعجي ديقعتلا .2
 نيب ةقالعلا ىلعو اهلخاد فئاظولا ىلعو ىرخألا ةيلكيهلا عاضوألا ىلعو ةمظنملا ءاضعأ كولس
 .اهيف دجوت يتلا ةئيبلاو ةمظنملا

 ىدل اضرلا مدع ةبسن عافترا يلاتلابو ةباقرلاو ةرطيسلا ةدايز ىلإ يدؤت ديقعتلا يف ةدايزلا نإ .3
 .يميظنتلا لكيهلا مجح ربك ببسب اهرامثب يتأت ال ةباقرلا نم تايوتسملا هذه نأ امك ،نيفظوملا

 .ةيرادإلا فيلاكتلا يف ةدايزلا ىلإ ديقعتلا يدؤي .4
 .ةيرورضلا ريغ فئاظولا ةبسن ةدايزو يميظنتلا لكيهلا لهرت يف مهست ديقعتلا يف ةدايزلا .5
 تايوتسملا ددعت ببسب نيديفتسملل تامدخلا ميدقتل صصخملا تقولا ةدايز ىلإ ديقعتلا يدؤي .6

 ايلعلا ةرادإلل لوصولا نيحل تامدخلا هذهب ىنعت يتلا تاليكشتلاو تادحولا ةرثك وأ ةيرادإلا
   .ةمظنملا نع نيديفتسملا اضر مدع ىلإ يدؤي يلاتلابو ،اهنم ةدوعلاو

 ديقعتلا عاونأ -ت
 ،)١١١-١١٠،٢٠٠٨،يتويرقلا( ،(Hall,1992:52) ،(Robbins,1990,83)  نم لك قفتي     
 ديقعتلا : يه ديقعتلا اذه رصانع وأ عاونأ نأ ىلع )٩٢،٢٠١١،يدمحملا( ، )١٩،٢٠٠٥،ملاسلا(
 :يتآلاك يهو يفارغجلا ديقعتلا ، يدومعلا ديقعتلا ، يقفألا
v يقفألا ديقعتلا Horizontal Differentiation  
 ةفيظوب مايقلا اهنم لك ىلوتي ،ةيرادإلا تادحولا نم ددع ءاشنإ ىلإ يقفألا ديقعتلا ريشي      
 ذإ ؛ةيرشبلا دراوملا ةرادإو ،ليومتلاو ،ةباقرلاو ،طيطختلا رئاود لثم ميظنتلا فئاظو نم ةصصختم
 ةددحم لامعأ ءادأل مهبيردتو دارفألا ليهأت هبجومب متي ،يفيظولا صصختلا نم اعون ميظنتلا يضتقي
 ديقعتلا داز املك يأ ؛ميظنتلا دقعت ةجردو ،اهعونتو فئاظولا ددعت نيب ةقالع كانهو ،مسق لك يف
 اهيف نيفظوملاو تادحولا هذه فلتخم دوهج نيب قيسنتلاب ةصاخ تايلآ داجيإ رمألا مزلتسا ،يقفالا
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 ارمأ اهعم لماعتلل تايلآ ريوطت ناكو ،لكاشملا تداز ،ميظنتلا دقعت املكو فئاظولا تددعتو
 )١١١،٢٠٠٠،يتويرقلا( .ايرورض
v يدومعلا ديقعتلا  
 نم ددع ىلع ايقفأ تعزوت يتلا ةصصختملا ةيميظنتلا تادحولا ةدايز عم اديقعت ميظنتلا ديزي     
 ،ةددعتم ةيرادإ تايوتسم ىلإ ايدومع تادحولا هذه ميسقت عسوتلا اذه يعدتسيو ،ماسقألاو رئاودلا
 ،لمعلا ريس نسح نمضي لكشب ،ىندألا تايوتسملا نم ددع ىلع يرادإ ىوتسم لك فرشي ثيحب
 ةيرادإلا تايوتسملا ددع ةدايز قفاريو ،بولطملا راسملا نع فرحنت ال ثيحب لامعألا ىلع ةباقرلاو
 دوجول ةجاح كانه ناك املك نيفرشملا ددع داز املكف ؛فارشإلاو قيسنتلاو لاصتالا يف تابوعص
 قاطن وه يدوـمعلا ديقعتلل ساسألا ردصملا نأ ثيح ،اذكهو ىلعأ يرادإ ىوتسم نم مهنيب نيقسنم
 رهظيو ،حيحص سكعلاو ةيرادإلا تايوتسـملا تددـعت املك ،فارشإلا قاطن داز املكف ،فارشإلا
 داز املك ،فارشإلا قاطن لق املك هنا ينعي اذهو ،)١١٢،٢٠٠٠،يتويرقلا( مره لكش ىلع ميظنتلا
 الصـفنم سيل يقفألا ديقعتلا نإ ،ًاريخأو ،ديقعتلا يف ةدايز ىلإ يدؤي امم ةيميظنتلا تايوتسملا ددع
 ديقعتلا ةداـيزل ةـجيتنك لضفأ لكشـب مـهفي نأ نكمي يدومعلا ديقعتلاف ،يدوـمعلا ديقعتلا نـع
 .(Robbins,1990,89) يـقفألا

v يفارغجلا ديقعتلا  
 ةحاسم ىلع عورـفلا وأ ماسقألا وأ بتاكملا راشتنا ىدم ثيح نم ،ةيفارغجلا عقاوملا ددع ينعيو     
 اضيأ ينعيو  ،)١٩،٢٠٠٥،ملاسلا( ةيرادإلا تادحولا نيب يناكملا دعابتلا ىدم يأ ؛عساو ةيفارغج
 ،ناكم نم رثكأ ىلع ةعزوم تاطاشنلا نوـكف ،تاطاشـنلل يفارغجلا عيزوتلا وأ يناكملا تتشتلا
 مجانلا لماكتلا قيقحت يف ةبوعصلل ةجيتن قيسنتلاو تاءارـجإلا نم دـيزملا ىلإ ةجاحلا دوجو ينعي
 ةدايز يـف مهست اهرودب يتلا تاطاشنلا فلتخم نيب لاصتالاو يداـملا طبرلا تاودأ يف صقنلا نع
 يفارغجلا ديقعتلا نأ ىلإ (Daft,2003,15) ريشـيو ،ةبوعـص رثكأ لماكتلا لعجتو يميظنتلا ديقعتلا
 يفارغجلا زيامتلا نأب )٦٥-٦٤،٢٠٠٨،ملاسلا( ريشيو  ،ةمظنملل ةعباتلا ةيفارغجلا عقاوملا ددع ينعي
 ديقعتلاف اذإ .ةعساو ةيفارغج ةحاسـم ىلع اهعورف وأ اهماسقأو ةمظنملا بتاكم راشتنا ىدم ينعي
 ،عناصملا وأ دارفألا نيب وأ ةـمظنملل ةيميظنتلا تادحولا نيب يناكملا دعابتلا ىدم لثمي يفارغجلا
  .ديقعتلا دادزا عرفألا وأ تادـحولا نيب يفارغجلا راشتنالا دادزا املك هنأ ظحالملاو
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 ثلاثلا ثحبملا
   ةمظنملا مجح

 تاليكشت تاذ ةيلكيه كلتمت مجحلا ةمخض تامظنم كانهف ،اهمجح ثيح نم تامظنملا نيابتت     
 مجحلا ةريغص ىرخأ تامظنمو ،تايوتسم ةرشع نم رثكأ ىلإ لصت دق ةديدع تايوتسمبو ةددعتم
 ىرخأ تامظنم مهنيبو ،تايوتسم ثالثلا زواجتت ال ةدودحم تايوتسمبو تاليكشتلا نم ليلق ددعب
 حضاو ريثأت مجحلل نأ كلذ ،اهسفن تامظنملا هذه صئاصخ نوكت نأ نكمي الو ،مجحلا ةطسوتم
 وأ اباجيا مجحلا ريثأت وه ةساردلا هذه يف انمهي امو ،ىرخألا تاريغتملاو داعبالا عيمج ىلع تبثمو
 .يميظنتلا لكيهلا داعبأ ىلع ابلس
 رثألا ريسفت لالخ نم اهمهف نكمي اهلكيه ىلع رثؤي ةمظنملا مجح نأب ةحورطملا ةركفلا نإ     
 يف ذخأت نأ لواحتس اهنإف ،نيلماعلا نيفظوملا نم ديزملا فظوت ةمظنملا نأ امبف ،اهروطتل يعباتتلا
 دادعا يف ةدايزلا هذهو يقفألا ديقعتلا يف ةدايز يه ةجيتنلاو ،صصختلا نم ةيداصتقالا دئاوفلا نابسحلا
 ديقعتلا ةدايز ىلإ ةمظنملا رطضتس يقفالا ديقعتلا ةدايز عمو فئاظولل ددعت ىلإ يدؤتس نيفظوملا
 .نيلماعلا اهدارفاو اهفئاظوو ةمظنملا تايلاعف ىلع ةرطيسلاو قيسنتلل يدومعلا
 ةطشنألا ىلع رشابملا فارشإلا ىلع ايلعلا ةرادإلا ةردق نم للقت فوس ديقعتلا يف ةدايزلا هذه لك     
 ةضاعتسالاو ةرشابملا ةبقارملا لالخ نم ققحتت يتلا ةرطيسلا لادبتسا متيس يلاتلابو ،ةمظنملا لخاد
 يدومع ديقعت عم يمسر عباط ءافضإ ةدايزلا هذه قفارت دقو ،ةيمسرلا حئاوللاو دعاوقلا ذيفنتب اهنع
 يف نيلماعلا دارفألل ةعونتملا تايلاعفلاو ةطشنألا قيسنتل ةديدج تادحو ئشنت ةرادإلا نأ ذإ ،ربكأ
 .ةمظنملا
 :ةمظنملا مجح موهفم :ًالوا
 نأ ذإ ،لكك يميظنتلا ءادألا كلذكو ةفلتخملا ةيميظنتلا بناوجلا ىلع رثؤي مهم ريغتم وه مجحلا     
 ديدعلا هتلوانت دقف كلذلو ،احضاو تاب دق اهتطشناو اهتايلاعف عيمجو ةمظنملا ةيكيمانيد ىلع مجحلا ريثأت
 .)Serenko et. al,2007,614( ةيعامتجالا مولعلا يف تاساردلا نم
 فيرعت ةيفيك لوح )Organization theory( ةمظنملا ةيرظن يثحاب لبق نم عساو قافتا كانه     
 تلوانت يتلا تاساردلا نم ٪٨٠ نم رثكا نأ ىلإ )Robbins,1990,151( ريشيو ،ةمظنملا مجح
 نأ يأ ؛"ةمظنملا يف نيلماعلا دارفألا وأ نيفظوملل يلكلا ددعلا" هنا ىلع هتفرع ةمظنملا مجح ريغتم
 ةمظنملا مجح سايقل رشؤم )Number of Employees( نيلماعلا ددع نم ذختت تاساردلا ةيبلاغ
 يميظنتلا لكيهلا يف ةحضاوو ةمظنم مهتالعافتو نيفظوملا نال كلذو ؛تارشؤملا نم هريغ نم رثكا
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)Organizational Structure(، يأ نم يميظنتلا لكيهلاب اطابترا رثكأ نوكي نأ بجي مهددعو 
 ىرخألا تارشؤملا يقابب ةقالع هل نيفظوملا ددع رشؤم نأ رابتعا ىلع كلذكو ،رخا مجح رشؤم
 ،ةمظنملل ةيباعيتسالا ةردقلا ،نئابزلا ددع ،تاعيبملا ،لوصألا ،لاملا سأر( لثم مجحلا  سايقل
 يجافخلا( ةمظنملا هيف لمعت يذلا عاطقلا وأ ةعانصلا عون رابتعالا نيعب ذخألا بجي نكلو ،)اهريغو
 موهفم ىلع تقفتا يتلا تاساردلا اهتلوانت يتلا ميهافملا ضعب ضرعتسنسو ،)١٤٩،٢٠٠٩،يبلاغلاو
 :ةمظنملا مجح

 ةمظنملا ةرادإ يف نيثحابلا نم ةعومجم ءارا بسح ةمظنملا مجح فيرعت )٧-٢( لودجلا

 موهفملا ةنسلاو ثحابلا

  ،)٧٠،٢٠٠٨،دودغب(
(Bowditch et.al,2007,291) 

(Kitov,2009,3) 
(Mintzberg,1979,230) 

(Moohammad et. al,2014,3) 
(Pervan & Visic,2012,218) 

 .ةمظنملا يف نيلماعلا دارفألل يلكلا ددعلا

(Hodge&Anthony,1991,361) ةمظنملا يف لماك ماودب نيلماعلا دارفألا ددع عومجم. 

 )٣٥١،٢٠٠٧،دومحو عامشلا(
)Graubner,2006,96( 

(Trigueiros,2000,1) 

 يف نيلماعلا دارفألا ددع نع ةرابع وهف ةمظنملا هجوت ىلإ ادانتسا
 تامدخلا ددع وأ ،تاعيبملا مجح وأ ،تادوجوملا مجح وأ ،ةمظنملا

 .نئابزلل ةمدقملا
(Niresh&Velnampy,2014,57) 
(Jhon&Adebayo,2013,1711) 
(Shaheen&Malik,2012,1061) 

(Olawale et. al,2017,4) 

 نأ نكمي يتلا تامدخلا عونتو ةيمك وأ ةمظنملا اهكلتمت يتلا ةيلباقلا
 .دحاو تقو يف اهنئابزل اهمدقت

(Yegon et. al,2014,86) 
 وأ ،تادوجوملاو لوصألا يفاص ثيح نم ةساقملا لامعألا ةميق وه

 .ةمظنملا لامعأ نم قيقحتلل ةلباقلا ةميقلا يلامجإ وه

 .هالعأ لودجلا نتم يف ةدراولا رداصملا ىلع دامتعالاب ةثحابلا دادعا نم لودجلا :ردصملا

 نيلماعلا دارفالا ددع عومجم" هنا ىلع ايئارجا يميظنتلا مجحلا فيرعت اننكمي هركذ مدقت ام لالخ نم
 "ةمظنملل ةيعرفلاو ةيساسألا تاليكشتلا ىلا ةفاضإلاب نئابزلل ةمدقملا تامدخلا ددع وا
 :تامظنملا مجح سايق قرط :ًايناث
 مجح نع الضف هيف لمعت يذلا عاطقلاو اهصئاصخو اهتعيبط ثيح نم تامظنملا ماجحاو لاكشأ نيابتت
 لمجم يف هتاساكعنا دسجتت نأ دب ال فالتخالا اذه لثمو ،ةريبك مأ ةطسوتم مأ ةريغص اهنوك ةمظنملا
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 نأ نم مغرلابو ،ةفلتخملا اهتطشنأ كلذكو اهب لمعت يتلا حئاوللاو تاءارجإلاو اهمسرت يتلا تاسايسلا
 الإ ،نيلماعلا ددع وه تامظنملل لضفألا مجحلا سايقم نأ ىلإ ريشت ملاعلا يف نيثحابلا براجت بلغا
 اهنمو ةمظنملا مجح ديدحت يف اهب داشرتسالا نكمي يتلا بيلاسالا وأ قرطلا نم ةعومجم دجوت هنا
)Graubner,97,2006(، (Zadeh & Eskandari,2012,11)، )٣٥٢،٢٠٠٧،عامشلا(، 
  :)٩،٢٠١٦،يناعلاو يدعاسلا( ،)٥٠،٢٠١١،نيساي(
 ةيرظن روظنم نم مجحلاب ةلص رثكألا سايقملا وه نيلماعلا ددع :تامظنملا يف نيلماعلا ددع .1

 اهارجأ يتلا ةيفصولا ةساردلا تفشكو ،ىرخأ داعبأ عم نايحألا ضعب يف همادختسا متيو ،ةمظنملا
 ةمظنملا مجح ىلع ةيبيرجتلا تاساردلا نم% 80 نم رثكأ نأ )Kimberly,1976( يلربميك
 ءالؤه نم ددع ررب دقو ،يميظنتلا مجحلا سايقل نيلماعلا ددع تمدختسا يميظنتلا لكيهلاو
 يميظنتلا لكيهلاب اطابترا رثكألا يه نيلماعلا دادعا نأ نوكب سايقملا اذهل مهمادختسا نيثحابلا
 هيف ربتعت يذلا ددعلا ديدحت يف ملاعلا لود تفلتخا دقو ،ىرخألا سيياقملا نم هيف احوضو رثكألاو
  .اقحال هركذنس ام اذهو ةريبك مأ ةطسوتم مأ ةريغص ةكرشلا

 دعاقم رفوت ىدمب لقنلا تاكرشو ةيجاتنإلا تاقاطلاب ددحت عناصملاف :ةمظنملل ةيباعيتسالا ةقاطلا .2
 يتلا تامدخلا ددعب ةمدخلا تامظنملاو ةرسألا ددعب قدانفلاو ةبلطلا دادعإب تاعماجلاو نيرفاسملا
   .ةطشنألا ةيقب يف اذكهو نيعم تقو يف اهزاجنإ عيطتست

 وأ علس نم اهتاجرخمو اهعفانم ةمظنملا مهل مدقت نيذلا :نيفدهتسملا دارفألا وأ نئابزلا ددع .3
  .ةريبك ةكرشلا تربتعا ددعلا دادزاو عفترا املك ذإ ؛تامدخ

 لاومأ سوؤر ىلإ جاتحت ةريبكلا تامظنملا نأ ثيح :اهتينازيمو ةمظنملا لام سأر مجح .4
 لوصأ مجح اهنمض جردني كلذكو ،ةريغصلا وأ ةطسوتملا تامظنملا سكع ةريبك تاينازيمو
 .ةفلتخملا ةمظنملا تادوجومو

 تاكرشلا نم ريبكلا مجحلا ىلإ ليمت ةماع ةروصب ةمهاسملا تامظنملاف :ةمظنملل ينوناقلا لكشلا .5
 صاخلا نع يموكحلا عاطقلا تامظنم فلتخت امك ةدودحملا وأ ةصاخلا يصخشلا عباطلا تاذ
 .اذكهو

 ،طيسب سايقم وهو ةمظنملا مجحل سايقمك ةيونسلا تادئاعلا مادختسا نكمي :ةيونسلا تادئاعلا .6
 ةصاخ ةللضم ماقرألا نوكت نأ نكمي ،كلذ عمو ،عساو قاطن ىلع ةحاتم نوكت ام ابلاغ تانايبلاو
 .تاعانصلا فلتخم لمشت يتلا تاساردلا يف

 ددع لالخ نم ةمظنملا مجح يف ةدايزلل سايقمك انايحأ يميظنتلا لكيهلا دمتعي :يميظنتلا لكيهلا .7
 لثمتت يـتلا ميظنتلا يف ةيكولسلا داعبألا ةسارد لالخ نمو ،ةيدومعلاو ةيقفألا تاميسقتلا
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 ىلإ )٣٥٢،٢٠٠٧،عامشلا( راشأ دقو ،يميظنتلا لكيهلا يـف ةديدجلاو ةفاضملا تاـصاصتخالاب
 يميظنتلا لكيهلاف ،اهتيلعافو ةمظنملا ةءافك نع ربعت اهنأ ذإ ،اهضعب عم تارشؤملا هذه لك طبارت
 ،تايلوؤسملا ديدحتو ،تايحالصلا ليوختو ،لاصتالا تاكبش لالخ نم ةيلعافلا قيقحت يف مهسي
 تقو يـف تارشؤملا هذه ريداقم يف ةدايزلا ةرورضلاب ينعي ةمظنملا مجح يـف ةدايزلا نأ امك
 مادختسا( لمعلا فيثكتل ةجيتن نيلماعلا دارفألا ددع يـف صقنلا لباقم تادوجوملا دادزت دقف ،دحاو
 .اذكهو لاملا سأر ةفاثك يف ةدايزلل ةجيتن وأ )ةننكملا

 يف ةمظنملا ةصح ثيح نم مجحلا سايقل ىرخأ ًاقرطو ًابيلاسأ كانه نأ ركذلاب ريدجلا نمو     
 .)٩،٢٠١٦،يناعلاو يدعاسلا( اهريغو ةمظنملا عورف ددعت ،ةيجاتنإلا اهطوطخ ددعت ،قوسلا
 نيلماعلا دارفألا ددع تمدختسا لكيهلاو يميظنتلا مجحلا نيب ةقالعلا لوح تاساردلا مظعم نإ     
 ىلع ةمظنملا ةردق نم ًالك سكعي هنأ يف سايقملا اذه ايازم لثمتتو ، مجحلا سايقل ًارشؤم )نيفظوملا(
 ةيمسرلا يف تارييغتلا مظعم نإف ،ًاضيأو ،ءادألل يلاحلا ىوتسملا ىلإ ةفاضإلاب لمعلا ءادأ
)Formalization(، ةيزكرملاو )Centralization(، ديقعتلاو )Complexity(، ةيطارقوريبلاو 
)Bureaucracy( ىرخألا تارشؤملا نم ةيمهأ رثكأ مهددع نوكي ثيحب ،نيلماعلا ددع ىلإ دوعت 
 بعصلا نم ذإ ،ريذاحملا ضعب هيف مجحلل رشؤمك نيلماعلا مادختسا نإف كلذ عمو ،مجحلل ةلمتحملا
 نيلماعلا عم لماعتلا ةيفيك اضيأو يئزج ماودب نيلماعلاو نييساسألا نيلماعلا نيب زييمتلا ةيفيك ديدحت
 فلتخمل نيلماعلا دادعأ نيب ةنراقملا نوك نع الضف ،ةتقؤم دوقعب نيلماعلاو ريصقلا ىدملا ىلع
 اهريغ نم رثكأ ةلامع ىلإ جاتحت تامظنملا عاونأ ضعب نأل اáرظن ؛ةللضم تامظنملا
)Scott,2003,264(. 
 تامظنملا مجح فينصتل ةدمتعم تائف ثالث كانه نأ )Haltiwanger et. al,2014,5( ركذو     
  :يهو نيلماعلا ددع رشؤم بسح

 .رثكأ وأ فظوم 500 فظوت "ةريبكلا" تاكرشلا •
 .اًفظوم 499-50 فظوت "ةطسوتملا" تاكرشلا •
 .طقف اًفظوم 50 فظوت "ةريغصلا" تاكرشلا •

 ددع ةفاثك لصت يتلا ةمظنملا يه مجحلا ةريبك ةمظنملا نأ ىلإ )١٥٢،٢٠١٨،يبرغملا( راشأو     
 اهتلامع مجح نوكي يتلا يه مجحلا ةريغص ةمظنملا نأ نيح يف )لماع 1000 نم رثكأ( اهيف نيلماعلا
 مجحل اقفو تامظنملا مجح نورخآ نوثحاب فنصو امك )لماع 1000 نم لقأ يلإ 500 نم لقأ(
 ةمظنم دعت )رالود نويلم 5 نم لقأ( اهلام سأر غلبي يتلا ةمظنملاف ؛اهيف رمثتسملا لاملا سأر
 ةمظنم دعت )رالود نويلم 100( نع اهلام سأر رادقم ديزي يتلا ةمظنملا نيح يف مجحلا يف ةطسوتم
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 عاطق مجحل اقفو ىرخأل ةلود نمو رخآل ميـلقإ نم فلتخي فينصتلا اذه لعلو ،مجحلا يف ةريبك
 مجحلا ةريبك تامظنم اهنأب اهفينصت متي دق اكيرمأ يف مجحلا ةريغص تامظنملاف يداصتقالا لامعألا
 اهتافصاوم نأ ريغ ،نابايلا يف مجحلا ةريغص ةمظنم دعت اهتليثم نيح يف ،طسوألا قرشلا لود يف
 ةلود نم ايبسن ساقي دق ةمظنملا مجح نإف يلاتلابو ةيمانلا لودلا يف ةمخض ةمظنم ربتعت اهصئاصخو
 .رخآل عمتجم نمو ىرخأل
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 عبارلا ثحبملا
 ةساردلا تاريغتم نيب ةيرظنلا ةقالعلا

 
 :يميظنتلا لكيهلا داعبأ ىلع هريثأتو يميظنتلا مجحلا :ًالوا
 يتلا تارشؤملا نع ةيفاك ةفرعم رفوت ىلعو هصئاصخو لكيهلا داعبأ ىلع مجحلا ريثأت مهف دمتعي     
 .)١٤٩،٢٠٠٩،يبلاغلاو يجافخلا( ةمظنملا مجح ىلع اهلالخ نم لدتسي
 ىلع ةمظنملا مجحل احضاو اريثأت كانه نأب اهصئاصخ لع ةمظنملا مجح ريثأت قايس نمض دجو     
 صصختلا نم ديزملا يلا ىدأ ةمظنملا يف نيلماعلا ددع دادزا املكف ،يرهوج لكشبو يميظنتلا اهلكيه
 رثكأ نيريدم ىلإ ةجاحب اننإف قيسنتلا ةيلمعب مايقللو ،)ةديدج ةيمظنم تادحو ىلإ ةفاضأ(يقفالا ديقعتلاو
 نيلماعلا ددع رايعم دعيو ،)ةيرادإلا تايوتسملا ددع ةدايز (ًاضيأ يدومعلا زيامتلا نم ديزي امم
 سيياقم دوجو مدع ينعي ال اذه نكلو ،رايعملا اذه لومش ببسب ةمظنملا مجح سايق يف لضفألا
 بناجلا مجح نع رشؤم يأ يطعت ال اهنكلو ،تادوجوملا يلامجا وأ تاعيبملا يلامجا لثم ىرخأ
 .)٦،٢٠١٣،باشخلا( يعامتجالا ماظنلا كلذ يف يناسنإلا
 :يتآلا لكشلا لالخ نم يميظنتلا لكيهلا ىلع مجحلا ريثأت )Mintzberg,1979,234( صخليو   

 
 يميظنتلا لكيهلا داعباو يميظنتلا مجحلا نيب ةقالعلا )٧-٢( لكشلا

th Prentice Hall, 5Mintzberg, Henry, (1979), “ The Structurring of Organizations”,  ource:S
ed, p234. 
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 يــف ةداــيز ىــلإ كلذ يدؤي ريبك ةمظنملا مجح نوكي امدنع هنا ،هالعأ لكشلا لالخ نم ظحالن     
 ددــع ةداــيز ىــلإ يدؤــي ام اذهو ،تادحولا نيب زيامتلاو فالتخإلا ةدايز يلاتلابو لمعلا صصخت
 دوــجو نم دب ال يلاتلابو ،قيسنتلا ىلإ ةجاحلا ةدايز ىلإ كلذك يدؤي يذلا رمألا ،ةيمرهلا تايوتسملا
 ةداــيز ىــلإ يدؤــي تادحولا لخاد يف لمعلا يف ريبكلا صصختلا نأ امك ،ةباقرلاو طيطختلل ماظن
  .)٧١،٢٠٠٨،دودغب( يطارقوريبلا لكيهلا وه ةلاحلا هذه يف بسانملا لكيهلاف يلاتلابو ،ةيمسرلا
  ىلع هريثأتب ناك يميظنتلا لكيهلا ىلع مجحلا ريثأت كلذك ظحالن قباسلا لكشلا لالخ نمو هنأ امك
 :يلاتلا لكشلا لالخ نم هحيضوت نكمي يذلاو ةيلكيهلا داعبألا

 
 ةيلكيهلا داعبالا ىلع مجحلا ريثأت )٨-٢( لكشلا

 يسسؤملا ءادألا ىلع هرثاو يميظنتلا لكيهلا" ،)٢٠١٨( ،ميحرلا دبع زيزعلا دبع ،ناميلسو دمحم دمحأ ،لينلا :ردصملا
 ١٠٩ص ،٢ ددعلا ،١١ دلجم ،نيلينلا ةيعماج ،ايلعلا تاساردلا ةلجم ،"بئارضلا ناويد ةلاح ةسارد :تامظنملل

 فلتخت ريثأتلا اذه ةوق وأ ةدش نإو ،ديقعتلاو مجحلا نيب ةيوق ةقالع كانه :ديقعتلاب مجحلا ةقالع .أ
 يدادغبلا( ةصاخ مأ ةماع اهتيدئاعو ةمظنملا لمع ةعيبط بسحبو ريغتملا ةعيبط بسحب
 ةجرد راهظإ ىلإ ةريبكلا تامظنملا يف ةيميظنتلا لكايهلا هجتت ثيحب ،)٦٥٠،٢٠١٨،نورخاو
 ،)ةيرادإلا تايوتسملا ددع( يدومعلا ديقعتلاو ،)ةيميظنتلا تادحولا ددع( يقفألا ديقعتلا نم ربكأ
 صصختلا نم ربكأ ةجرد قيبطتب ابلاغ نرتقي تامظنملا مجح ربك نأ ىلإ ةيصاخلا هذه عجرتو
 ضرفيو ،ةديدج ةيميظنت تادحو ءاشنإ يعدتست ام ابلاغ مجحلا يف ةدايزلا نأ امك ،لمعلا ميسقتو
 نيلماعلا ىلع ةباقرلا قيقحت ضرغب ةيرادإ تايوتسم ةفاضإ ىلإ ةجاحلا تامظنملا مجح ربك اضيأ
 )اديقعت رثكألا  امجح ربكألا تامظنملا ودبت كلذلو ،نيعم دح نع فارشإلا قاطن عستي ال ىتح
 .)١١٢،٢٠٠١،ملسم(
 يف مجحلا ريثأت نوكي داكيو ،ةيمسرلاو مجحلا نيب ةقالعلا راكنا نكمي ال :ةيمسرلاب مجحلا ةقالع .ب

 ةيمسرلا ةجرد يف ةدايزلاو مجحلا يف ةدايزلا نيب ةيقطنم ةقالع كانهف ،ادج اريبك ةيمسرلا
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 لواحت ذإ ةيمسرلا ةجرد تداز ةمظنملا مجح داز املك ذإ ،)٦٥٠،٢٠١٨،نورخاو يدادغبلا(
 لالخ نم ةرطيسلا قيقحت نكمي ةريغصلا تامظنملا يفف ،دارفألا كولس ىلع ةرطيسلا ةرادإلا
 دادزي اهمجح ديازتو ةمظنملا ومنب نكلو ،ةيمسرلا ريغ ةرشابملا تاقالعلا قيرط نع فارشإلا
 ةءافك رثكأ دعاوقلاو تاءارجإلا ىلع دامتعالا لعجي امم مهيلع فارشإلا دارملا نيسوؤرملا ددع
  .)٩٣،٢٠٠٥،ملاسلا( ةرطيسلا ةسرامم يف
 ةرادإلا أجلت ثيحب ،ةيزكرملا ةجرد تضفخنا ةمظنملا مجح داز املك :ةيزكرملاب مجحلا ةقالع .ج

 لقألا ةيرادإلا تايوتسملا ىلإ رارقلا ذاختاب ةصاخلا اهتايحالص نم ءزج ضيوفت ىلإ ايلعلا
 .)٣٧،٢٠١٨،وديبع(

 )يبرغلا ملاعلا يف( ةريثكلا تاساردلا لدتف ،ديقعتلاو ةيزكرملاو ةيمسرلا نيب ةقالعلا صخي اميفو     
 نيب ةقالعلا سكع ىلع ،ةيسكع ةقالع يميظنتلا لكيهلا يف ديقعتلاو ةيزكرملا نيب ةقالعلا نأ ىلع
 نم ناك نيلماعلا تاصصختو تاربخ تدازو ميظنتلا لامعأ تدقعت املك ذإ ؛ةيزكرماللاو ديقعتلا
 ناك اذإ امأ ،ًايرورض ًارمأ ةيزكرماللا ءوجللا ناكو ،ةرادإلا يف يزكرملا بولسألا عابّتا بعصلا
 نأ يرورضلا نم سيل هنأ عم اذه ،ةيزكرملل ءوجللا ًانكمم نوكي هنإف ،ًاطيسبو ًاريغص ميظنتلا مجح
 يف يزكرملا بولسألا عبتت اهدجن كلذ عمو مجحلا ةريبك تاميظنت دجن دق ذإ ؛ًامئاد ًاحيحص كلذ نوكي
 نكمي ال ام ةرازو يف نيفظوملا تائم دجن دق ذإ ؛ًامومع ةيبرعلا اندالب يف ةرادإلا نأش وه امك ةرادإلا
 كانه نوكي نأ نكمملا نمف كلذكو ،ريزولا عيقوتب الإ ىوتسم يأ ىلع رارق يأ ذاختا مهنم يأل
 ةيزكرملا يدعâب نيب ةقالعلا نع امأ ،ةرادإلا يف ةيزكرماللا عبتت كلذ عمو مجحلا ةريغص تاميظنت
 ةيزكرملا عبتت تاميظنت يف نينقتلاو ةيمسرلا نم ةيلاع ةجرد دجن دق ذإ ؛ًاحوضو لقأ اهنإف ،ةيمسرلاو
 يتلاو ةينيتورلاب اهلمع فصتي يتلا تاميظنتلا موقن ام ةداعو ،ةيزكرماللا عبتت ىرخأ تامظنم يفو
 دامتعا ىلع كلذ اهدعاسيو ،لامعألاو ماهملل ةعساو نينفت ةيلمعب ةرهاملا ريغ ةلامعلا ىلع دمتعت
 نيفظوملا ىلع ربكأ ةجردب دمتعت يتلا تامظنملا امأ ،ةرادإلا يف يزكرم يديلقت يطارقوتوأ بولسأ
 يف يزكرمال بولسأو ،ةيمسرلاو نينقتلا نم لقأ ةجرد وه اهيف بلاغلا طمنلا نأ دجنف ،نيينهملا
 ةينفلا يحاونلا نم مهلمع رومأب مكحتلا نم مهنّكمي نيلماعلل ينهملاو يفاقثلا ىوتسملا نأل كلذ ؛ةرادإلا
 قلعتت يتلا ةيرادإلا نوؤشلاب لصتي اميف ةننقم ةيليصفت دعاوق دوجو نولضفي مهنأ ديب ،ريبك لكشب
 ةيجيتارتسالا تاسايسلاو تارارقلابو ،ءادألا مييقت طامنأو ،تازاجإلاو ،بتاورلاب
  .)١٥٢،٢٠٠٨،يتويرقلا(ًاضيأ
  :ةيتآلا تايطعملا ىلإ )٣٣،٢٠١٧،حلاص( ريشتو    
 .ديقعتلا نم ةيلاع ةجردب طبترت ةيزكرماللا ناو ،ديقعتلا ةجردو ةيزكرملا نيب ةيسكع ةقالع دجوي .1
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 ىلإ ريشي ام اهنمف ،ةبراضتم جئاتنلاو ،ةضماغ يهف ةيمسرلاو ةيزكرملا نيب ةقالعلل ةبسنلاب  .2
 .ةيدرط ةقالع دوجو ىلإ ضعبلا ريشيو ةيسكع ةقالع دوجو

 يف درفلا كولس ىلع ةرطيسلاو ةباقرلا نم ديزم ةسرامم ىلإ نايدؤي ديقعتلاو ةيمسرلا نم الك نأ  .3
  .ةيمسرلا ةجرد لقت دق ديقعتلا ةجرد ديازت عم هنا ضعبلا ىري دق انه نمو ،ةمظنملا

 :يميظنتلا لكيهلا داعبأ ىلع هريثأتو مجحلل يميظنتلا قيشرتلا :ًايناث
 لعجت دق تايدحتو تاقوعم اهضرفت ةبلقتم عاضوا يف لمعتو ةريغتم فورظ تامظنملا هجاوت     
 ةديدج تايجيتارتسا ينبت تامظنملا هذه نم بلطت يذلا رمالا ،دكؤم ريغ ارما اهفادها قيقحت نم
 اهرابتعاب مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتساب فرعي ام اهنمو ،تايدحتلا كلت ةهجاومل
 نم اهتيلعاف ةدايزو اهئادا نيسحتل تايدحتلا كلت ةهجاومل لامعالا تامظنم اهعبتت ةثيدح تايجيتارتسا
 تايجيتارتسال ةيمها نم مدقت ام لالخ نمو ،)٣٨٢،٢٠١٨،ولعو رصان(ريوطتلاو ءاقبلاو ومنلا لجا
 ةيلعافلا ىلا لوصولاو اههجاوت يتلا لكاشملا نم دحلل تامظنملا يف مجحلل يميظنتلا قيشرتلا
 ىلع اهريثأت وا مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا ةقالع نيبن نا نكميف اهدشنت يتلا ةيميظنتلا
  :)Berke,2018,9-10(يلاتلاكو هداعباو يميظنتلا لكيهلا
 

  :ةيمسرلاب مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ةقالع .أ
 ،ةيموكحلا ةيمدخلا تامظنملا يف ةصاخ قيعمو ريبك لكشب ةيمسرلا دوجو راكنا نكمي ال     
 ذإ اهيف ةيمسرلا ةجرد تداز اهتمدخ قاطنو اهتيطغت ةرئاد تعستاو ةمظنملا مجح داز املك ذإ
 نم ةرطيسلا قيقحت نكمي ةريغصلا تامظنملا يفف ،دارفألا كولس ىلع ةرطيسلا ةرادإلا لواحت
 ديازتو ةمظنملا ومنب نكلو ،ةيمسرلا ريغ ةرشابملا تاقالعلا قيرط نع فارشإلا لالخ
 تاءارجإلا ىلع دامتعالا لعجي امم مهيلع فارشإلا دارملا نيسوؤرملا ددع دادزي اهمجح
 تايجيتارتسا ناف كلذل ،)٩٣،٢٠٠٥،ملاسلا( ةرطيسلا ةسرامم يف ةءافك رثكأ دعاوقلاو
 تايجيتارتسا مادختسا نا يأ يسكع لكشب ةيمسرلا ىلع رثؤتس مجحلل يميظنتلا قيشرتلا
 مادختسا نا الثمف ،ةمظنملا يف ةدمتعملا ةيمسرلا مجح نم للقيس مجحلل يميظنتلا قيشرتلا
 ،ةمظنملا يف مهعيزوت ةداعإو نيفظوملا ةلقانم ىلا يدؤت دق نيلماعلا ضيفخت ةيجيتارتسا
 ،)دعاقتلا ،ةلاقتسالا ،ةافولا( ءارج نيلماعلل يعيبطلا صقانتلا ،تاليكشتلا يف دادعالا ةنزاوم
 يدؤتس يلاتلابو ةيرشبلا دراوملا يف ةنزاوم داجيإ اهنأش نـم ركبملا دعاقتلا بيلاسأ ىتحو
 تاءارجإلا ىلع دامتعالا لعجي امم مهيلع فارشإلا دارملا نيسوؤرملا ددع ليلقت ىلإ



 77 

 ريثأت اهل ةيماظنلا ةيجيتارتسالا ،اضيأ ،لقأ ةيمسر يلاتلابو ةرطيسلا ةسرامم يف لقا دعاوقلاو
 مهتاهاجتا رييغتو نيلماعلا دارفألا ىدل رمتسملا نيسحتلا هجوت دامتعا نأ ذإ ؛ةيمسرلا ىلع
 نـم ليلقتلا ىلإ يدؤيس اهتايلمعو ةثوحبملا ةمظنـملا تارارق يف مهتكراشمو ،مهميقو
 .ظوحلم لكشب ةيمسرلا ضافخنا يلاتلابو اهعابتا بجوتي يتلا ريياعملاو نيناوقلا
   :ةيزكرملاب مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ةقالع .ب

 ةرادإلا أجلت ثيحب ،ةيزكرملا ةجرد تضفخنا ةمظنملا مجح داز املك ،اقباس انركذ امك     
 لقألا ةيرادإلا تايوتسملا ىلإ رارقلا ذاختاب ةصاخلا اهتايحالص نم ءزج ضيوفت ىلإ ايلعلا
 نأ ةيرادإلا تايبدالا يف ودكا نيثحابلا ضعب نأ نـم مغرلا ىلعو ،)٣٧،٢٠١٨،وديبع(
 ةيموكحلا تامظنملا بلغا نأ الا ةيزكرملا ةجرد يف صقانت ىلإ يدؤت مجحلا يف ةدايزلا
 ىلع يبلس لكشب رثؤتو هعم دادزت ةيزكرملا ناف اهل يميظنتلا لكيهلا مجح داز امهم ةيمدخلا
 ايلعلا ةرادإلا ىلا عوجرلا ىلا نورطضي نيفظوملا نا ثيح ريبك لكشب تامظنملا لامعا ريس
 نم دجوي ال لوؤسملا ريدملا بايغ دنع انايحاو رومألا رغصا يف تاقفاوملا ىلع لوصحلل
 ببسب هب ةطبترملا رومألاو لامعالاو تارارقلا ضعب فقوتت دق كلذل هلامعاب مايقلل لوخم وه
 دامتعال هجتت تامظنملا ناف تالكشملا هذه لح لجا نمو ،ةطلسلل ضيوفت دوجو مدع
 ةمظنملا مايق دنع الثمف ةيزكرملل ةيبلسلا راثالا نم فيفختلل ةبسانملا قيشرتلا تايجيتارتسا
 طيسبت ،نيفظوملا ةكراشم ،فئاظولا ميمصت ةداعإ ىلا ةمظنملا هجوتت دق هتايجيتارتسا دامتعاب
 ىلا لاحلا ةعيبطب يدؤت طاقنلا هذه لكو ،تايلوؤسملاو فئاظولا فيصوت ةداعإو تاطلسلا ضيوفت ،تايلمعلا
 .)Lichtenstein,2006,5( يميظنتلا لكيهلا يف حضاو لكشب ةيزكرملا ليلقت
   :ديقعتلاب مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ةقالع .ج
 ىلإ ميظنتلا ميسقت متي ثيح ميظنتلا ةيلمع يف امهم اساسأ صصختلاو لمعلا ميسقت أدبم ربتعي     
 اهنـم لك فرشي ثيحب ايدومع تادحولا هذه بيترت متيو ،ةنيعم سسأ قفو تادحولا نـم ددع
 ديقعتلا جتنيو ،ةلءاسملاو ةباقرلاو قيقدلا فارشإلا نـمضي امم ،عورفلاو ماسقألا نـم ددع ىلع
 تامظنملا بلغا يفو ،)١٦٤،٢٠٠٣،ميرح( اهعونتو ةيرادإلا تادحولا ةرثك ببسب يميظنتلا
 ضعب يفو ةيرادالا تاليكشتلا وا عورفلا ددع يف ةدايز كانه ناف ةصاخ ةيموكحلا ةيمدخلا
 ديزتف ،نيعم تقو يف ةجاح اهل ناك نيح يف اهرود ىهتنا عورف وا تاليكشت دجوت دق نايحألا
 لثملا لحلا يه مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا ناف كلذل اهلهاك لقثتو ةمظنملا ديقعت نم
 تاليكشتلا وأ فئاظولا نم صلختلاو فئاظولا فيصوت ةداعإ ىلع لمعت يهف لكاشملا هذه لثمل
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 مجح ضيفختل ىرخألا فئاظولا وأ تاليكشتلا عم اهجمد وأ ،ةمظنـملا يف ةيرورضلا ريغ
 .ةمظنملا لمع ىلع ةيبلسلا هراثآ نم ليلقتلاو يميظنتلا لكيهلا
 
 ةروصب يميظنتلا لكيهلا داعبا ىلع رثؤي مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ناف هركذ قبس امل ةصالخكو
 ةءافكو ةيلعاف ةدايز نامض لجا نم ديقعتلاو ةيمسرلاو ةيزكرملا ضيفخت ىلع لمعي ثيح ةرشابم
 .لقا تقوبو لضفا لكشب نيديفتسملا ةمدخو ةمظنملا
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 ثلاثلا لصفلا
 يناديملا راطالا

 
 عقاو ىلإ ةراشإلا اهيـف متي ثحبم صيصختو ةثوحبملا ةمظنملاب ةطاحإلا يرورضلا نم      
 قفو ىوـنين ةظفاحم ةيبرتل ةماعلا ةيريدملا نـع ةذبنو يقطنم ليلحت نمض ةساردلا تاريغتم
 عم ةقالعلا ردق ىلع اهسرامت يتلا فئاظولا مييقتو ،ةيريدملا كلت اهكلمت يتلا ةيمسرلا تالجسلا
 :يتالا قفوو ةيلاحلا ةساردلا تاريغتم

 

 )ىوـنين ةظفاحم ةيبرتل ةماعلا ةيريدملا نـع ةذبن( ةساردلا ناديم فصو :لوألا ثحبملا

 اهصيخشتو ةساردلا تاريغتم فصو :يناثلا ثحبملا
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 لوألا ثحبملا
 ةساردلا ناديم فصو

 )ىونين ةظفاحم ةيبرتل ةماعلا ةيريدملا نع ةذبن( ةساردلا ناديم فصو :ًالوأ
 ذنم ةفرعملا رودو تابتكملاو سرادملا اهيف ترشتناو ةيملعلا اهتناكمب لصوملا ةنيدم تزاتما     
 نإ ذإ ؛اهتناصرو اهمدقب لصوملا يف ةيملعلا سرادملا زاتمتو ءاملعلا نم ريثكلا اهيف نطوتساو ،مدقلا
 يتلا )ةيمالسإلا ةسردملا( مث )ةيماظنلا ةسردملا( يهو يسابعلا رصعلا ىلإ عجرت اهيف ةسردم مدقأ
 ةيريدملا تالجس( ىرخأ ةيمالسإ سرادم اهتلت مث ريبكلا عماجلا يف يكنز دومحم نيدلا رون اهسسأ
 .)٢٠١٩ ،ىونين ةظفاحم ةيبرتل ةماعلا
 يـــف )ةــيبرتلا( فراــعملا ةرــئاد ليكشت لالخ نم لصوملا يـف يمسرلا ميلعتلا ةيادب تناك     
 )يــس يلــشق ةيكلم( مساب كاذنآ تفرع ةيموكح ةيانب نم ازيح لغشت تناكو ، م١٨٩٤ ماع لصوملا
 تاـبجاوو فراعملا سلاجم ليكشت مت دـقو فراعملل رـيدم لوأ اـشاب دمحأ نب كب قيـفوت ناكو
 ،فراــعملا ةرازو نــم درــت يتلا تاميلعتلاو رماوألا ذيـفنت ىلع فارشإلا يـف صخلتت سلجملا
 ينامثعلا دهعلا نم ريخألا دقعلا دهش دقو ،ةيالولا يف ميلعتلا لوح فراعملا ةرازو ىلإ ريرقت لاسرإو
 ةــعباتلا سرادــملا مجح يـف عسوتلا كلذكو فراعملا ةيريدم يـف عسوتو روطت م١٩١٣ ماع يـف
 اهيـــف ةـــبلطلا ددــعو ةيئادتبا ةسردم ٥١ م١٩١٣ ةنس لـصوملا يـف سرادملا ددع غلبو ،اهل

 عبرأ ةرصبلا ةنيدم يـف تناك يذلا تقولا يـف ،ةبلاط١٨٥ مضت ،تانبلل سرادم ٤ و بلاط١٩٤٩
 ةرازو تحبصأ م١٩٢١ ماع ةيقارعلا ةلودلا ليكشت دعب و ،ةسردم ٢٣ دادغب ةمصاعلا يـفو سرادم
 فراــعمل ًاريدم يبلجلا مصاع دمحم نيعو فراعملا تاـيريدم اهب تطبتراو اهتاذب ةمئاق فراعملا
  .)٢٠١٩ ،ىوـنين ةظفاحم ةيبرتل ةماعلا ةيريدملا تالجس(لصوملا
 ىــلإ رــشابم لكــشب ةعبات يهو ىوـنين ةظفاحم ةيبرت ةيريدم ىمستف رضاحلا تقولا يف امأ      
 تــقولا يـــف مضت تحبصأو ىوـنين ةيبرتل ةماعلا ةيريدملا تاليكشت تروطت دقو ،ةيبرتلا ةرازو
 لــبق نم رادتو يحاونلاو ةيضقالا يـف اهل ةعباتلا تايريدملاو ، بعشلاو ماسقألا نم ديدعلا رضاحلا
 يرادإ نواــعمو ةــينفلا نوؤــشلل ينف نواعم ،نينثا نينواعم هيدلو ىوـنين ةظفاحم ةيبرت ماع ريدم
 يلاــحلا ىوـــنين ةــيبرت ةيريدمل يميظنتلا لكيهلا )٥( قحلملا يـف حضوم امك ، ةيرادإلا نوؤشلل
 بعــشلاو ماــسقألا ىلع نيعزوم تاصاصتخالا فلتخمب نيلماعلاو دارفألا نم ًاددع ةيريدملا مضتو
 .)1( ةيريدملا ةمدخ لجأ نم نولمعي

                                                        
 6/10/1920 خیراتب ىوـنین ةیبرت ةیریدم يـف ثوحبلا ةبعش لوؤسم عم ةلباقم )1(
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 :ىونين ةيبرتل ةماعلا ةيريدملا راـيتخا تارربم
 .لـصوملا ةنيدم يف ةمهملا ةقيرعلاو ةريبكلا ةيمدخلا تامظنملا نم اهنوك -1
 .نـينطاوملا نم ةعساو ةحيرشل ةيميلعتلا تامدخلا ميدقت يـف رشابم ريثأت اذ ًايويح ًانايرش دعت -2
 .دلبلا يـف يمدخلا يميلعتلا عقاولاب ضوهنلا لجال ثوـحبلاب مايقلل ًابصخ ًاناكم دعت -3
 كــلذ لك ةعساو ةيفارغج قطانم يف اهتادحو راشتناو اهيبستنم ددعو اهماسقأ ةرثكو اهمجح ربك -4

 نــم يتلا تاـقوعملا ةدايزو ةيلاتتملا لكاشملا روهظ يلاتلابو ،مجحلا ريبك يميظنت لكيه بلطتي
 .اهيف نيلماعلا نيبو اهماسقأ نيب طبارتلا ىلع رثأت نأ اهنأش

 اــهئادأ فعــضو اهيف لصاحلا مخزلا اهنم اهيلا انرشا ناو قبس تالكشم نم ةيريدملا هيناعت ام -5
 .ةماع ةروصب

 نيب ام دح ىلإ ًانزاوت كانه نأ )١-٣( لودجلا نم ظحالي :ةثوحبملا ةمظنملا تاميسقت فصو :ًايناث
 ذإ ؛ماسقألا كلتل يعونلا ددعتلا بايغ يف الإ ،ةيمكلا ةيحانلا نم ةثوحبملا ةمظنملل ةعباتلا ماسقألا ددع
 نـع الضف ينايرسلاو يديزيألاو ينامكرتلا ميلعتلا ماسقأ يف ةيرادإ تاليكشت ةيأ دوجو مدع ظحالي
 بعش دادعأ يف ةنزاوملاو عيزوتلا ةداعإ ىلإ ةجاحلا ىلع ةلالد ةيدركلا ةساردلا يف بعشلا دادعأ ةلق
  .)٢٠١٩ ،ىونين ةظفاحم ةيبرتل ةماعلا ةيريدملا تالجس( ةثوحبملا ةمظنملا

 اهجراخو ةيانبلا لخاد ةيبرتلل ةعباتلا بعشلاو ماسقألا ءامسأو دادعأ )١-٣( لودجلا
 ت ةيلخادلا ماسقألا بعشلا ددع ةيجراخلا ماسقألا بعشلا ددع

  1 ماعلا ريدملا ــ ةيمألا وحم مسق 3
  2 ةينفلا نوؤشلل ماعلا ريدملا نواعم ــ يرادالا يوبرتلا فارشإلا مسق 3
  3 ةيرادإلا نوؤشلل ماعلا ريدملا نواعم ــ يصاصتخالا يوبرتلا فارشإلا مسق 4
  4 تاناحتمالا مسق 6 ةيسردملا ةينبألا مسق 4
  5 ةينوناقلا نوؤشلا 4 بيردتلاو دادعالا مسق 3

  6 ةيلاملا نوؤشلا مسق 7 ةيوبرتلا تاينقتلاو جهانملا نوؤش مسق 3

 ينهملا ميلعتلا مسق 5

  7 تازيهجتلاو ةرادإلا مسق 7
  8 ةيرشبلا دراوملا مسق 6
  9 كالملاو ماعلا ميلعتلا مسق 7
  10 قيقدتلاو ةباقرلا مسق 1
  11 ةيدركلا ةساردلا مسق 2
  12 ةينامكرتلا ةساردلا مسق ــ
  13 ةينايرسلا ةساردلا مسق ــ
  14 ةيديزيالا ةساردلا مسق ــ
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  15 يسردملاو يضايرلا طاشنلا مسق 4
 عومجملا 42 عومجملا 29

 )طيطختلا ريدم نواعم عم ةلباقم ىلع دامتعالاب ةثحابلا دادعا نم( :ردصملا

 دادعا يـف سناجتلا فعض )٢-٣( لودجلا يـف ظحالي :ةثوحبملا ةمظنملا فئاظو فصو :ًاثلاث
 ىلع ةـلالد ةثوحبملا ةمظنملل ةعباتلا ةيرادإلا تاصاصتخالا وأ فئاظولل ةـعباتلا ةيرادإلا تاليكشتلا
 يذلا رمألا ،ىرخأ نود ةفيظو ىلع زيكرتلاو اهيـف فئاظولاو ماهملا عيزوت يـف نزاوتلا ةـلق
 ،مـعد ىلإ جاتحت يتلا فئاظولا ريوطت ةلواحمو ةيرورضلا ريغ فئاظولا يـف رظنلا ةداعإ بلطتي
 مسقو ،يسردملاو يضايرلا طاشنلا ماسقأك ةيميلعتلا تامدخلا يهو ةيلكلا ةمدخلا نم ززعت اهنوك
 ةساردلا مسقو ةينامكرتلا ةساردلا مسقو ةيدركلا ةساردلا مسقو بوساحلا مسقو ةيسردملا ةينبألا
 تايجيتارتسا نم ةبسانم ةيجيتارتسا دامتعا بلطتي يذلا رمألا ،ةيديزيإلا ةساردلا مسقو ةينايرسلا
 ،ةيرشبلا دراوملا ضيـفخت ةيجيتارتسا ،لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا(  مجحلل يميظنتلا قيشرتلا
 كلت يـف زجعلا ةيطغتل ةيرشبلا دراوملا يـف نزاوتلاو ةلقانملا ةلواحمو  )ةيماظنلا ةيجيتارتسالا
  .ماسقألا

 صاصتخالا بسح ةيبرتلا ماسقأ )٢-٣( لودجلا
 ىوتسملا
 يرادإلا

 ددع
 نيلماعلا

 ىوتسملا مسقلا مسا
 يرادإلا

 ددع
 نيلماعلا

 مسقلا مسا

 ايندلا ةرادإلا

 ماعلا ريدملا 10 ايلعلا يوبرتلا طيطختلا مسق 52

 ةرادإلا ينهملا ميلعتلا مسق 25
 ىطسولا

 ماعلا ريدملا نواعم 7
 ةينفلا نوؤشلل

 ماعلا ريدملا نواعم 5 تازيهجتلاو ةرادإلا مسق 175
 ةيرادإلا نوؤشلل

 يضايرلا طاشنلا مسق 64
 يسردملاو

 ايندلا ةرادإلا

 

 

 ةينوناقلا نوؤشلا مسق 29

 قيقدتلاو ةباقرلا مسق 27 ةيرشبلا دراوملا مسق 124

 ةيلاملا نوؤشلا مسق 100 بوساحلا مسق 7

 يوبرتلا فارشإلا مسق 121 ةيسردملا ةينبألا مسق 74

 فارشإلا مسق 103 ةيدركلا ةساردلا مسق 8
 بيردتلاو دادعألا مسق 26 ةينامكرتلا ةساردلا مسق 11 يصاصتخالا
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 تاناحتمالا مسق 65 ةينايرسلا ةساردلا مسق 3

 ةيديزيإلا ةساردلا مسق 7
 كالملاو ماعلا ميلعتلا مسق 213

 جهانملا نوؤش مسق 25
 )٢٠١٩ ،ىوـنين ةظفاحم ةيبرتل ةماعلا ةيريدملا تالجس( :ردصملا ةيوبرتلا تاينقتلاو

 دلوي فوس ريغص يرادا ليكشت نمض نيدجاوتملا نيلماعلا نم ريبكلا ددعلا نأ ةثحابلا ىرت     
 :اهمهأ ةديدع تالكشم

 جاتحت دادعالا هذه نأ كلذ ؛تاقوعم نود نيلماعلا نم ددعلا اذه بعوتسي نأ دحاو مسقل نكمي ال .1
 .ةددعتم فئاظوو تاصصخت نيلماعلا ءالؤه هيف عزوتي لقتسم لكيه ىلإ

 دكؤملا نم نأ كلذ دحاو مسق يف نيلماعلا ءالؤه نيب لمعلا قيسنت ليحتسملا نم وأ بعصلا نم .2
 .لمعلا يف لخادتو ةيجاودزاو راركتو ضراعت ثدحيس دادعا اذكه لظ يف

 دي عيضتسو ةريبك دادعا اذكه لظ يف تاقالعلا ةعيبطو تايلوؤسملا ديدحت ناك امب بعصلا نم .3
 .تايمسملا نيب ةطلسلا

 ةرادإلا ىلإ لوصولل ًاليوط ًاتقو قرغتسيس ةيلاعف وأ طاشن وأ ةلماعم ةيأ ناف دادعالا هذه ببسب .4
 رثؤيس يلاتلاب اذهو اهيلع ةقفاوملا وأ اهيف تبلا لجأ نم ايندلا ةرادإلا ىلإ ةدوعلا مث نمو ايلعلا
 .لكك ةمظنملا طاشن ىلع

 ةرطيسلاو ةباقرلا دوجو بعصلا نم لعجت دحاو مسق يف نيلماعلا نم دادعالا هذه ناف اضيأ .5
  .بسانمو ديج لكشب

 ةيريدمل يميظنتلا لكيهلا يـف )نيـفظوملا( نيلماعلا دارفألا عيزوت لكش حضوي )١-٣( لكشلاو    
 : ىوـنين ةيبرت
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 ىوـنين ةيبرت ةيريدمل يميظنتلا لكيهلا يـف مهعيزوتو نيلماعلا ددع )١-٣( لكشلا
 )يوبرتلا طيطختلا مسق يف ءاصحإلا ةبعش لوؤسم عم ةلباقم ىلع دامتعالاب ةثحابلا دادعإ نم( :ردصملا

 ةعباتلا بعشلاو ماسقألا مجح يف مخضتلا ةجرد انل حضوتي هالعا )١-٣( لكشلا لالخ نم     
 دارفألا ددع غلب دق ةيريدملا يف )ةيرشبلا دراوملا( مسق ناف  لاثملا ليبس ىلع ،ىونين ةيبرت ةيريدمل
 ،ةيريدم ةجردب يرادا ليكشت ةجاح دسي نأ نكمي نيلماعلا نم ددعلا اذهو ،افظوم )١٢٤( هيف نيلماعلا
 نوؤشلا( مسقو افظوم )١٧٥( هيف نيلماعلا ددع غلبي ذإ )تازيهجتلاو ةرادإلا( مسقل ةبسنلاب لاحلا سفنو
 دادعالا هذه ةسارد بجوي ىذلا رمألا ،فظوم )١٠٠( نيلماعلا هدارفا ددع غلب يذلا )ةيلاملا
 وأ ةيريدملل يميظنتلا لكيهلا ىلع بسانم لكشب اهعيزوت ةداعإ ةلواحمو ،اهنولغشي يتلا فئاظولاو
 .ةساردلا هذه اهحرتقت يتلا لولحلا نم لح رايتخا



 85 

 ةلماشلا ةيطغتلا رفوت )٣-٣( لودجلا نم ظحالي :ةثوحبملا ةمظنملل ةعباتلا ةيميلعتلا ةينبلا :ًاعبار
 ةيريدم ىونين ةظفاحم ةيضقا نم ءاضق لك يف رفوتي ذإ ؛ىونين ةظفاحم يف ةيبرتلل ةماعلا ةيريدملل
 ةسرامم نم اهنكمت يتلا تايحالصلاب عتمتت ال تايريدملا كلت بلغأ نأ الا ءاضقلا كلذب ةصاخ
 ةيبرتلا ريدم نواعم( عم ةلباقم يفف ،ةيزكرملا عباط اهيلع بلغيو ةيصصختلاو ةيرادإلا اهتطشنأ
 بتاورلاو فذحلاو ثادحتسالاو نييعتلا تايحالص نأ دكأ )٢/١٠/٢٠١٩ خيراتب ةيرادإلا نوؤشلل
 ةيريدملل ةيزكرملا تاصاصتخالا نم يه ،ةثوحبملا ةمظنملا فئاظو  نم دعت يتلا يوبرتلا فارشالاو
 لالخ نم ةيزكرملا ةجرد ليلقت ىلإ تايريدملا كلت ةجاح ىلع ةلالد ىونين ةظفاحم يف ةيبرتلل ةماعلا
 .لكك ةمدقملا ةمظنملا تامدخ يف ءادألا نيسحت لجأ نم تايحالصلا ضعب ضيوفت

 ةيفارغجلا ةعقرلا بسح ةيبرتلا جراخ تايريدملا ءامسأ )٣-٣( لودجلا
 ةيريدملا مسأ عـقوملا

 لصوملا ءاضق ةيبرت ىونين ةيبرت

 رفعلت ءاضق ةيبرت رفعلت ءاضق

 فيكلت ءاضق ةيبرت فيكلت ءاضق

 ةرايقلا ءاضق ةيبرت ةرايقلا ءاضق

 ةينادمحلا ءاضق ةيبرت ةينادمحلا ءاضق

 جاعبلا ءاضق ةيبرت جاعبلا ءاضق

 راجنس ءاضق ةيبرت راجنس ءاضق

 ةقيشعب ةيبرت ةقيشعب ةيحان

 ةعيبر ةيبرت ةعيبر ةيحان

 )٢٠١٩ ،ىوـنين ةظفاحم ةيبرتل ةماعلا ةيريدملا تالجس( :ردصملا

 ةظفاحم ةيبرتل ةماعلا ةيريدملل نيعباتلاو ةيميلعتلا تامدخلا يف ةيطغتلا قاطن ،)٤-٣( لودجلا نيبيو
 ةمظنملا قتاع ىلع عقي ةيرشبلاو ةيداملا دراوملا نم سرادملا كلتل يتسجوللا معدلا نأ ذإ ،ىونين
 تدكأ ذإ ؛سرادملا عيزوت يـف حضاو لكشب ضقانتلا ىرن )٤-٣( لودجلا ةظحالمبو ،ةثوحبملا
 يف لافطألا نأ )(UNSCO ميلعتلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم اهترجأ يتلا ةيدوقنعلا تايئاصحإلا
 ظحالي سرادملا عيزوت نمو ،رسيالا بناجلا يف ةبلطلا يفعض لداعي نميألا بناجلا يف ميلعتلا نس
 ،نميألا بناجلاب ةنراقم ددعلا فعض وه لصوملا ةنيدم يف رسيألا بناجلا يف سرادملا نأ سكعلا
 دادعا يف ةدايز عم ةيوبرتلا تاكالملا ددع يف ةدايز اهلباقت بالطلا ددع يف ةدايزلا هذه نإف عبطلابو
 كلذل ةجيتنو ،ةيميظنتلا ةلكيهلا يف لخلخت يلاتلابو ،اهعم لماعتلل ةثوحبملا ةمظنملا يف نيـفظوملا
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 ميمصت ةداعإ( مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا نم ةبسانم ةيجيتارتسا دامتعا ىلإ ةجاحلا رهظت
 ةيوبرتلا تاكالملا نيب ةنزاوملا لجأ نم )ةيماظنلا ةيجيتارتسالا ،ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ،لمعلا
 ثيحب ةيرادإلا تامدخلاو ميلعتلاو ةيبرتلل ةيتحتلا ىنبلاو سرادملا ءاشنإ نع ةلوؤسملا ةيرادإلاو
 هذه سرامت اهلعجيو ةيريدملا تاطاشن ىلع رثؤيال لكشب ةظفاحملا يف ةيناكسلا تارشؤملا عم بسانتت
 .ةيداملاو ةيرشبلا دراوملا رادها نودبو ةيلاع ةقدو ةءافكو ةسالسب فئاظولا

 ةيـفارغجلا ةعقرلاو تايريدملا بسح اهعيزوتو سرادملا دادعا )٤-٣( لودجلا
 ةيريدملا مسا عـقوملا سرادملا ددع ةيريدملا مسا عـقوملا سرادملا ددع

 شوقلا ةيحان 52

 فيكلت ءاضق

 لصوملا زكرم نميألا بناجلا 255
 رسيألا بناجلا 432 ةناو ةيحان 41 

 ةيبلحملا ةيحان 48 ةدياف ةيحان 9

 لصوملا ءاضق

  ناوريق ةيحان 26
 راجنس ءاضق

 تاديمح ةيحان 70

 ةقيشعب ةيحان 98 لامشلا ةيحان 25

 ليلعلا مامح ةيحان 72 جاعب ءاضق ةيناطحقلا ةيحان 13

 ةرايقلا ةيحان 139 رضحلا ءاضق ةطبع لت ةيحان 19

 ةروشلا ةيحان 65 ناخيشلا ءاضق قورافلا ةيحان 12

 دورمنلا ةيحان 68 رومخم ءاضق جارقلا ةيحان 19
 ةينادمح ءاضق

 ةلطرب ةيحان 53   
 رامز ةيحان 67   

 ةيضايعلا ةيحان 42    رفعلت ءاضق
 ةعيبر ةيحان 79   

 )٢٠١٩ ،ىوـنين ةظفاحم ةيبرتل ةماعلا ةيريدملا تالجس( :ردصملا

 ةيـفارغجلا ةعقرلاو تايريدملا بسح اهدادعأو سرادملا هذه عيزوت حضوي ،)٢-٣( لكشلاو     
 لكيهلا ىلع احضاو اديقعت فيضي يفارغجلا راشتنالا اذه نأ ظحالن ذإ ؛ىوـنين ةظفاحم ةطيرخ ىلع
 اذهو ،اهل ةعباتلا رداوكلا نـعو دادعالا هذه لك نـع يسيئرلا لوؤسملا اهنوك ةيريدملل يميظنتلا
 عم لماعتلل امئاد ةيريدملا ىلإ عوجرلا متي ذإ ريبك لكشب ةيزكرملاو ةيمسرلا ةجرد نم ديزيس هرودب
 تاليكشتلا تاطاشن ريس يف ءطبلاوا تالماعملا زاجنإ يف ريخأتلا ببسي ىذلا رمألا ،دادعالا هذه
  .ةيوبرتلا ةيلمعلا يلع ريثأتلا يلاتلابو لكك ةيريدملل ةعباتلا
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 ىونين ةظفاحمل ةعباتلا يحاونلاو ةيضقالا يف ةيسردملا ةينبألا ددع )٢-٣( لكشلا
 )٢٠١٩ ،ىوـنين ةيبرت ةيريدم تالجس ىلع دامتعالاب ةثحابلا دادعا نم(  :ردصملا

 .ةثوحبملا ةمظنملل يميظنتلا لكيهلا :ًاسماخ
 مخــضتلا نــم يناـــعي ةـثوحبملا ةمظنملا يـف يميظنتلا لكيهلا نأ )٥( قحلملا نم ظحالي     
 يتلا ةيرادإلا تاليكشتلاو ماسقألا نم ديدعلا دوجوب ايلج مخضتلا رهظي ذإ ؛هسفن تقولا يـف لهرتلاو
 اــمهنا مــلعلا عم كالملا ماسقأ عونتو ،نينطاوملا ىواكش مسق لثم ىمسملا ثيح نم الإ اهل دوجو ال
 يذلا رمألا ،ماعلا ريدملاب ماسقألا هذه لك طابترا نـع ًالضف هسفن يوبرتلا فارشإلا زاهجب ناطبتري
 .فئاظولا بيترتو تارارقلا يـف لخادت هنع جتني
 يــتلا تالـــيكشتلا نــم دـيدعلا دوـجو ربع يميظنتلا لكيهلاب لهرتلا رهظي ةـيناث ةهج نم     
 يذلا لمعلا يـف اـهسفن تاءارجإلا دامتعا نيديـفتسملا عم لماعتلا يـف ةميدقلا بـيلاسألا مدختست
 مسرب عورشلا لبق فئاظولل قيقدلا فصولل ةجاحلا ىلع ةلالد نيديـفتسملا لهاك ىلع ةاناعملا فيضي
 تالجــس( ةــثوحبملا ةمظنملا يـف يميظنتلا لكيهلاب مخضتلاو لهرتلا نود ةلوليحلل يميظنتلا لكيهلا
  .)٢٠١٩ ،ىوـنين ةظفاحم ةيبرتل ةماعلا ةيريدملا
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 يناثلا ثحبملا
 اهصيخشتو ةساردلا تاريغتم فصو

 تايجيتارتسال مهلوبق ىدم هاجت ثحبلا ةنيع فقاوم دصر ةرورض ىلإ ةراشإلا مهملا نم     
 ةهج نم هداعباو ةمظنملل يميظنتلا لكيهلاو مجحلا هاجت مهفقاومو ةهج نم مجحلل يميظنتلا قيشرتلا
 داعبأ ةعيبط صيخشت هاجت مساحلا لماعلا لكشت ةثوحبملا ةمظنملا يف نيبيجتسملا فقاوم نأ ذإ ؛ىرخأ
 ،ةثوحبملا ةمظنملا يف مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا ىلع دامتعالاب يميظنتلا لكيهلا
 اننا ذإ ،صيخشتلاو فصولا جئاتن اهيلا تلصوت يتلا جئاتنلا  قفو فقاوملا كلت ىلإ قرطتنسو
 ةساردلا تاريغتم هاجت نيبيجتسملا فقاوم سكعت يتلا جئاتنلا  ىلاو ليلحتلاو فصولا ىلإ قرطتنس
 :ةيتآلا تارقفلا قفو ىلعو اهداعباو ةيلاحلا

  ةساردلا ةنيعل ةيصخشلا تانايبلا فصو :ًالوا
 يف نيفظوملا نم ةساردلا ةنيعل ةيفارغوميدلا صئاصخلا ليلحت متيس ةيصخشلا تانايبلا يف     
 لمشتو ،ىونين ةظفاحم يف ةيبرتلل ةماعلا ةيريدملا يف ايندلاو ىطسولاو ايلعلا ةيرادإلا تايوتسملا
 ةدمو ،يساردلا لهؤملاو ،سنجلاو ،رمعلا( ثيح نم ةيفارغوميدلا صئاصخلا ةيصخشلا تانايبلا
 مهعم لماعتي نيذلا نيديفتسملا وأ تالماعملا ددع لدعمو ،لمعلا عقومو ،يرادإلا ىوتسملاو ،ةمدخلا
  .)ايموي فظوملا

 :رمعلا .1
 ام نأ ظحالن ذإ ؛يرمعلا مرهلا بسح ةساردلا ةنيع تاراركت بسن عيزوت )٣-٣( لكشلا حضوي   
 يف يرمعلا مرهلا نزاوت ىلع ةلالد ةنس نيثالثلا قوف ام ةئف نم مه ةساردلا ةنيع نم ٪٤٩ هتبسن
   .نيبيجتسملا رامعأ يف لهرتلا نم ةساردلا ةنيع يناعت الو ،ةثوحبملا ةنيعلا
 :يرمعلا مرهلا بسح ةساردلا ةنيع تاراركت بسن عيزوت
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 رمعلا مره بسح ةساردلا ةنيع تاراركت بسن عيزوت )٣-٣( لكشلا

 SPSS ماظن تاجرخم قفو ةثحابلا دادعا :ردصملا

  :سنجلا .2
 ةنيع تاراركت بسن عيزوت حضوي يذلا )٤-٣( لكشلا نم ظحالن سنجلاب طبتري اميفو     
 ثانإلا ةبسن تغلب نيح يف روكذلا نم مه نيبيجتسملا نم ٪٥٦ نأ ،سنجلا مره بسح ةساردلا

 ةرادإلا فئاظو ءادأ يفو نييعتلا يف نيسنجلا نيب نزاوتلا نم عون دوجو ىلع ةلالد ٪٤٤
 .ةيوبرتلا

 
 سنجلا مره بسح ةساردلا ةنيع تاراركت بسن عيزوت )٤-٣( لكشلا

 SPSS ماظن تاجرخم قفو ةثحابلا دادعا :ردصملا

 :يملعلا لهؤملا .3

رمعلا  

٢٪ 

٢٨٪  

٤٩٪  

١٢٪  
٩٪  

٥٦٪  

٤٤٪  
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 ةداهش ةلمح نم مه ةنيعلا نم ٪٧١ هتبسن ام نأ )٥-٣( لكشلا حضوي ىرخأ ةهج نم     
 ززعي اذهو ،ىونين ةيبرت ةيريدم يف نيفظوملل يميلعتلا ىوتسملا عافترا ىلع لدي اذهو سويرولاكبلا
 لكيهلا لاكشأ مهف ىلع مهتردقو مجحلل يميظنتلا قيشرتلا ةيجيتارتسا تاءارجإ يف ةفرعملاو مهفلا
  .هيلع ريخألا ساكعناو هداعباو يميظنتلا

 
 يملعلا لهؤملا مره بسح ةساردلا ةنيع تاراركت بسن عيزوت )٥-٣( لكشلا

  SPSS ماظن تاجرخم قفو ةثحابلا دادعا :ردصملا
 :ةفيظولا يف ةمدخلا ةدم .4

 ذإ ؛ةفيظولا يف ةمدخلا ةدم مره بسح ةساردلا ةنيع تاراركت بسن عيزوت )٦-٣( لكشلا حضوي     
 يتلا ةيفاكلا ةربخلا رفوت ىلع لدي اذهو ،ةنس ١٥-١١ نيب مهتمدخ حوارتت مهنم ٪٣٦ نأ ظحالي
 كلذ مهلعجيو يميظنتلا لكيهلا داعبأ مهفو مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا قيبطتل مهلهؤت
 .اهنوكلتمي يتلا ةربخلا مكحب ةبسانملا ةيجيتارتسالا رايتخا يف ةكراشملا نم نينكمتم

 
 ةفيظولا يف ةمدخلا ةدم مره بسح ةساردلا ةنيع تاراركت بسن عيزوت )٦-٣( لكشلا

١ ٢ ٣ ٤ ٥

Total 15 22 122 6 6

 مولبد ةیدادعا

 سویرولاكب

 ریتسجام يلاع مولبد
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يملعلا لھؤملا

٩٪

١٣٪

٧١٪
٣.٥٪ ٣.٥٪

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦

Total 16 53 61 11 10 20

  لقأف تاونس ٥

  تاونس ١٠-٦

   ةنس ١٥-١١

  ةنس ٢٥-٢١  ةنس ٢٠-١٦

  رثكأف ٢٦
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 SPSS ماظن تاجرخم قفو ةثحابلا دادعا :ردصملا   

 :يرادإلا ىوتسملا .5
 ةيريدم يف يرادالا ىوتسملا مره بسح ةساردلا ةنيع تاراركت بسن عيزوت )٧-٣( لكشلا حضويو
 يلامجا نم ىندألا ىوتسملا يف مه نيبيجتسملا نم ٪٧٥ هتبسن ام نأ لكشلا اذه نيبي ذإ ؛ىونين ةيبرت
 بجي كلذلو ايندلا تايوتسملا ىلع هقيبطت متيس اهجئاتنو ةساردلا زيكرت بلغا نأ ينعي اذهو ،ةنيعلا
 .ةءافكو ةسالسب ةمظنملا لامعأ ريست ىتح تارارقلا ذاختا يف اهتكراشمو ةئفلا هذهب مامتهالا

 
 يرادالا ىوتسملا مره بسح ةساردلا ةنيع تاراركت بسن عيزوت )٧-٣( لكشلا

 SPSS ماظن تاجرخم قفو ةثحابلا دادعا :ردصملا

 :لمعلا عقوم .6
 نم لمعلا عقوم مره بسح ةساردلا ةنيع تاراركت بسن عيزوت حضتي  )٨-٣( لكشلا نم     
 ةيريدم ىنبم لخاد يف مه نيبيجتسملا نم ٪٦٨ هتبسن ام نأ ذإ ىونين ةيبرت ةيريدم يف نيبيجتسملا
 لمع ناكم يف لمعت تاصاصتخالا فلتخمبو ابيرقت ةلماعلا تاكالملا يثلث نأ ىلع ةلالد ىونين ةيبرت
 يذلاو نيفظوملل ةيناكملا ةيزكرملا ةجرد ىلع دكؤي يذلا رمألا ،ىونين ةيبرت ةيريدم رقم وهو دحاو
 ةدايز عم دادزي يذلا لمعلا تاءارجإ يف لخادتلاو ريبكلا لمعلا مجح وه اهزربأو هبويع ربكأ نم
 نكامأ يف نولمعي نيلماعلا نم ٪٣٢ هتبسن ام  نأ نيح يف ،ةمدقملا تامدخلا نم نيديفتسملا دادعأ
 .ايفارغج نوعزوم مهو ىونين ةيبرت ةيريدم ىنبم جراخ ةقرفتم

١ ٢ ٣

Total 18 25 128

 ىلعالا ىوتسملا
 طسوالا ىوتسملا
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 لمعلا عقوم مره بسح ةساردلا ةنيع تاراركت بسن عيزوت )٨-٣( لكشلا

 SPSS ماظن تاجرخم قفو ةثحابلا دادعا :ردصملا

 دحاولا مويلا يف مهعم نوفظوملا لماعتي نيذلا نيديفتسملا ددع لدعم .7
 ؛دحاولا مويلا لالخ فظوملا لبق نم اهزاجنإ متي يتلا تالماعملا مجح ربك )٩-٣( لكشلا حضوي     
 ةجيتن ةيريدملا ىلع ريبك مخز دوجو ىلع ةلالد ٪٣٩ ةبسنب تءاج )رثكأف -٣١( يهو ةئف ىلعأ نأ ذإ
 جتاون دحأ كش الب اذهو ،ةيرادإلا ةيوبرتلا رداوكلا نم ةريبك دادعا لبق نمو ةرمتسملا تاعجارملا
 مدع ىلإ كلذ ريشي امك ،اهيلع رمتسملا مخزلا باعيتسا عيطتست ال ةددحم تاليكشت يف لمعلا راصحنا
 نأ نيح يف ،دحاولا مويلا يف تالماعم )٨( زجني نم مهنمف نيلماعلا ىلع لمعلا ئبع عيزوت نزاوت
  .مويلا يف ةلماعم )٦٦( نم رثكأ نوزجني نيرخا نيفظوم

 
 نيذلا نيديفتسملا وأ تالماعملا ددع لدعم بسح ةساردلا ةنيع تاراركت بسن عيزوت )٩-٣( لكشلا

 دحاولا مويلا يف مهعم نوفظوملا لماعتي
 SPSS ماظن تاجرخم قفو ةثحابلا دادعا :ردصملا
 اهليلحتو ةساردلا تاريغتم هاجت نيبيجتسملا فقاوم فصو :ًايناث
  مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا تاريغتم صيخشتو فصو .1

١ ٢

Total ١١٦ ٥٥

 ةرادإلا لخاد
 ةرادإلا جراخ  ةیوبرتلا

  ةیوبرتلا

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

لمعلا عقوم

٣٢٪

1 2 3 4 5 6 7
Total 8 26 22 19 16 14 66

  5 نم لقأ
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  رثكاف -31
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       هتاريغتمو دعبلا اذه تارقفل )٥-٣( لودجلا تايطعم ريشت :ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا .أ
)12X – 1X( هبسنبو قافتالا وحن هجتت نيثوحبملا دارفألا تاباجإ نأ )%يباسح طسوبو )55.23 
 ،)17.73%( دياحملا ةبسن تلكش نيح يف ،)1.123(يرايعم فارحناو )3.414( يرايعم فارحناو
 قافتالا ةبسن ءانغا يف مهسأ يذلا ريغتملا ناف كلذ نع الضف ،)%27( قافتالا مدع ةبسن تغلب امك
 فارحناو )4.052( يباسح طسوبو )%80.1( هيف قافتالا ةبسن تغلب ذإ )21X( وه دعبلا اذه لوح
 يف ةجاحلا نع نيضئافلا نيلماعلا نم ةدافتسالا نكمي( هنأ ىلع ريغتملا اذه صنيو ،)0.983( يرايعم
 عيزوت ةداعإ ىلإ رارمتساب ىعست نأ بجي ةيبرتلا ةيريدم نأ ىلع ةلالد كلذ يفو ،)ىرخأ فئاظو
 .مهتامدخ نم ديفتستل ةيرشبلا دراوملا يف صقن نم يناعت يتلا ىرخألا تاليكشتلا ىلإ نيلماعلا
 دراوملا ضيفخت ريغتمل يرايعملا فارحنالاو ةيباسحلا طاسوألاو ةيراركتلا تاعيزوتلا )٥-٣( لودجلا

 ةيرشبلا

 لسلست
 ةلئسألا

 ةـــــباـــــجتسالا ساـــــــــــيق
 طسولا
 يباسحلا

 فارحنالا
 يرايعملا

 ةدشب قفتا ال قفتا ال دياحم قفتا ةدشب قفتا
 % ت % ت % ت % ت % ت

1X 30 17.5 56 32.7 22 12.9 42 24.6 21 12.3 3.187 1.319 

2X 10 5.8 26 15.2 30 17.5 72 42.1 33 19.3 2.462 1.138 

3X 30 17.5 55 32.2 37 21.6 33 19.3 16 9.4 3.292 1.230 

4X 30 17.5 46 26.9 26 15.2 48 28.1 21 12.3 3.093 1.320 

5X 5 5.3 19 11.1 35 20.5 75 43.9 33 19.3 2.391 1.081 

6X 51 29.8 57 33.3 27 15.8 19 11.1 17 9.9 3.619 1.288 

7X 39 22.8 76 44.4 33 19.3 20 11.7 3 1.8 3.748 0.994 

8X 46 26.9 82 48.0 20 11.7 18 10.5 5 2.9 3.853 1.027 

9X 56 32.7 78 45.6 25 14.6 7 4.1 5 2.9 4.011 0.951 

10X 47 27.5 57 33.3 52 30.4 12 7.0 3 1.8 3.777 0.968 

11X 35 20.5 62 36.3 39 22.8 21 12.3 14 8.2 3.485 1.184 

12X 63 36.8 74 43.3 18 10.5 12 7.0 4 2.3 4.052 0.983 

 8.53  18.47  17.73  33.52  21.71  يلكلا رشؤملا
3.414 1.123 

 %27 17.73 %55.23 عومجملا

 SPSS ماظن تاجرخم قفو ةثحابلا دادعا :ردصملا
 :ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا هاجت ثحبلا ةنيع فقاوم )١٠-٣( لكشلا حضويو    



 94 

 
 ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا ريغتمل ةساردلا ةنيع تاباجإ هاجتا )١٠-٣( لكشلا

 SPSS ماظن تاجرخم قفو ةثحابلا دادعا :ردصملا

 اذه لوح نيثوحبملا ةباجإ حضوت )٦-٣( لودجلا يف جئاتن نأ :لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا.ب
 اهطسو ناكو )64.08%( ةبسنبو قافتالا وحن هجتم تاباجإلا هذه تناك ذإ )24X – 13X( هتارقفو دعبلا
 تردق ةدياحملا تاباجإلا ةبسن صوصخب امأ ،)1.042( يرايعملا اهفارحناو )3.658( يباسحلا
 ناف كلذ ىلإ ةفاضالاب ،)17.3( لدعم ىلع قافتالا مدع سايقم لصح نيح يف ،)18.62( اهتبسن
 لضفألا نم( هنأ ىلع صني يذلاو )22X( وه دعبلا كلت يف قافتالا ةبسن عفر يف دعاس يذلا ريغتملا
 نم قافتالا ةبسن تناكو )لمعلا يف نزاوتلا قيقحت ةيغب ةفلتخملا تاليكشتلا نيب نيلماعلا عيزوت ةداعإ
 اذه يفو ،)0.823( يرايعم فارحناو )4.099( يباسح طسوبو )%83.7( ةيلع نيثوحبملا لبق
 نزاوتلا قيقحتل ةيفيظولا ةلادعلا أدبم قفو لمعت نأ بجي ىونين ةظفاحم يف ةيبرتلا ةرادإ نأ ىلإ ةراشا
 داهجا نود بسانملا تقولاب لامعالا زاجنإ نامضل اهتطشناو اهماسقا ةفاك نيب يداملاو يرشبلا
 .نيلماعلا

 ميمصت ةداعإ ريغتمل يرايعملا فارحنالاو ةيباسحلا طاسوألاو ةيراركتلا تاعيزوتلا )٦-٣( لودجلا
 لمعلا

 لسلست
 ةلئسألا

 ةـــــباـــــجتسالا ساـــــــــــيق
 طسولا
 يباسحلا

 فارحنالا
 يرايعملا

 ةدشب قفتا ال قفتا ال دياحم قفتا ةدشب قفتا
 % ت % ت % ت % ت % ت

13X 60 35.1 65 38.0 24 14.0 16 9.4 6 3.5 3.918 1.086 
14X 24 14.0 66 38.6 39 22.8 35 20.5 7 4.1 3.380 1.085 
15X 50 29.2 83 48.5 24 14.0 13 7.6 1 0.6 3.982 0.890 
16X 53 31.0 78 45.6 21 12.3 17 9.9 2 1.2 3.953 0.969 
17X 39 22.8 69 40.4 36 21.1 25 14.6 2 1.2 3.690 1.019 
18X 24 14.0 48 28.1 42 24.6 44 25.7 13 7.6 3.152 1.178 
19X 19 11.1 49 28.7 48 28.1 40 23.4 15 8.8 3.099 1.146 
20X 32 18.7 57 33.3 28 16.4 33 19.3 21 12.3 3.269 1.305 
21X 49 28.7 73 42.7 33 19.3 8 4.7 8 4.7 3.859 1.036 
22X 55 32.2 88 51.5 20 11.7 6 3.5 2 1.2 4.099 0.823 
23X 34 19.9 84 49.1 35 20.5 14 8.2 4 2.3 3.760 0.942 

 قافتالا
55% 

 دیاحملا
18% 

 قافتالا مدع
27% 

ةیرشبلا دراوملا ضیفخت ةیجیتارتسا

 قافتالا مدع دیاحملا قافتالا
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24X 39 22.8 77 45.0 32 18.7 17 9.9 6 3.5 3.736 1.032 

 4.25  13.05  18.62  40.79  23.29  يلكلا رشؤملا
3.658 1.042 

 17.3 18.62 64.08 عومجملا

 SPSS ماظن تاجرخم قفو ةثحابلا دادعا :ردصملا
 :لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا هاجت ثحبلا ةنيع فقاوم )١١-٣( لكشلا حضويو     

 
 لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا ريغتمل ةساردلا ةنيع تاباجإ هاجتا )١١-٣( لكشلا

 SPSS ماظن تاجرخم قفو ةثحابلا دادعا :ردصملا

 هتارقف ةفاكب دعبلا اذه ىلع نيثوحبملا تاباجإ )٧-٣( لودجلا انل نيبي :ةيماظنلا ةيجيتارتسالا .ج
 يباسحلا طسولا لدعم ناكو )%61.97(  ةبسنبو قافتالا وحن ةهجوتم تناك )36X – 25X( ةدتمملا
 قلعتي اميفو ،)1.067( لدعم ىلع يرايعملا فارحنالا لصح اميف )3.632( اهيلع قفتملا تاباجإلل
 دارفا لبق نم اهيلع قفتملا ريغ تاباجإلا امأ ،)%21.15( هتبسن ام تدصح دقف ةدياحملا ةبوجالاب
 نم دبال اذل قافتالا وحن هجتي ناك ةباجتسالا سايقم نأ امبو ،)%16.87( تناك دقف ةساردلا ةنيع
-٣( لودجلا يف ةدراولا جئاتنلا ىلع عالطالا دعبو ،قافتالا ةبسن ءانغإ يف مهسأ يذلا ريغتملا ديدحت

 هطسوو )%77.2( هتبسن تناك ذإ قافتالا ةبسن زيزعت يف مهسأ نم وه )32X( ريغتملا نأ نيبت )١٥
 نم دحلا نكمي( هنأ ىلع صني هنا ىلع ةوالع ،)0.983( يرايعملا هفارحناو )3.935( يباسحلا
 كلذ ءوض يفو ،)مهنيب اميف مازتلالاو يعولا ثب لالخ نم ةيريدملا يف نيلماعلل ةيبلسلا تاهاجتالا
 مهتاهجوت ىلع ءاضقلا نم مهنكمتل نيلماعلل ةيداشرإ بيلاسأ عبتت نأ بجي ةيبرتلا ةيريدم نأ انل حضتي
  .اهب نورمي يتلا فورظلاو لامعالا ةفاك يف لؤافت ىلإ مهرمذت لوحتو ةيبلسلا

 ةيجيتارتسالا ريغتمل يرايعملا فارحنالاو ةيباسحلا طاسوألاو ةيراركتلا تاعيزوتلا )٧-٣( لودجلا
 ةيماظنلا

 لسلست
 ةلئسألا

 ةـــــباـــــجتسالا ساـــــــــــيق
 طسولا
 يباسحلا

 فارحنالا
 يرايعملا

 ةدشب قفتا ال قفتا ال دياحم قفتا ةدشب قفتا
 % ت % ت % ت % ت % ت

 قافتالا
64% 

 دیاحملا
19% 

 قافتالا مدع
17% 

لمعلا میمصت ةداعإ ةیجیتارتسا

 قافتالا مدع دیاحملا قافتالا
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25X 47 27.5 59 34.5 40 23.4 19 11.1 6 3.5 3.713 1.092 
26X 42 24.6 72 42.1 32 18.7 21 12.3 4 2.3 3.742 1.036 
27X 34 19.9 49 28.7 35 20.5 39 22.8 14 8.2 3.292 1.249 
28X 53 31.0 64 37.4 31 18.1 21 12.3 2 1.2 3.848 1.034 
29X 31 18.1 66 38.6 36 21.1 31 18.1 7 4.1 3.485 1.108 
30X 39 22.8 77 45.0 42 24.6 9 5.3 4 2.3 3.807 0.928 
31X 31 18.1 71 41.5 38 22.2 19 11.1 12 7.0 3.526 1.123 
32X 50 29.2 82 48.0 22 12.9 12 7.0 5 2.9 3.935 0.983 
33X 31 18.1 45 26.3 50 29.2 29 17.0 16 9.4 3.269 1.211 
34X 38 22.2 86 50.3 30 17.5 16 9.4 1 0.6 3.842 0.896 
35X 27 15.8 68 39.8 46 26.9 23 13.5 7 4.1 3.497 1.042 
36X 37 21.6 73 42.7 32 18.7 20 11.7 9 5.3 3.637 1.104 

 4.24  12.63  21.15  39.57  22.40  يلكلا رشؤملا
3.632 1.067 

 16.87 21.15 61.97 عومجملا

 SPSS ماظن تاجرخم قفو ةثحابلا دادعا :ردصملا
 :ةيماظنلا ةيجيتارتسالا هاجت ثحبلا ةنيع فقاوم )١٢-٣( لكشلا حضويو     

 
 ةيماظنلا ةيجيتارتسالا ريغتمل ةساردلا ةنيع تاباجإ هاجتا )١٢-٣( لكشلا

 SPSS ماظن تاجرخم قفو ةثحابلا دادعا :ردصملا

  :يميظنتلا لكيهلا داعبأ تاريغتم صيخشتو فصو .2
 لوح نيقفتم نيثوحبملا دارفألا نم )%66( نأ )٨-٣( لودجلا جئاتن ترهظأ : ةيزكرملا ةجرد .أ 
 اميف ،)1.093( يرايعم فارحناو )3.723( يباسح طسوبو )8Y – 1Y( هتارقف عيمجب دعبلا اذه
 نيثوحبملا تاباجإ لثمت )%15.01( ةبسن نأ امك ،)%18.06( ةبسن ىلع ةدياحملا تاباجإلا تلصح
 دعبلا اذه يف اهيلع قفتملا تاباجالل ازيزعت رثكالا ةرقفلا صخي ام امأ ،دعبلا اذه يف اهيلع قفتملا ريغ
 اهذختي يتلا تارارقلاب ةيريدملا فئاظوو تاطاشن بلغا رثأتت( هنأ ىلع صنت يتلاو )4Y( تناك
 )%76.6( ردقت قافتا ةبسن ىلعأ ىلع ريغتملا اذه لصحو )ايلعلا ةيرادإلا تايوتسملا يف نولوؤسملا
 عيمج نأ ىلع ةلالد ةجيتنلا كلت يطعتو ،)1.081( يرايعم فارحناو )4.005( يباسح طسوبو
 تارارق ريثأت نع الضف ،ايلعلا ةرادإلا اهذختت يتلا ةيزكرملا تارارقلاب رثاتت ةيبرتلا ةيريدم عورف
  .ىرخألا ماسقألا ىلع ماسقألا دحأ

 قافتالا
62% 

 دیاحملا
21% 

 قافتالا مدع
17% 

ةیماظنلا ةیجیتارتسالا

 قافتالا مدع دیاحملا قافتالا
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 ةيزكرملا ريغتمل يرايعملا فارحنالاو ةيباسحلا طاسوألاو ةيراركتلا تاعيزوتلا )٨-٣( لودجلا

 لسلست
 ةلئسألا

 ةـــــباـــــجتسالا ساـــــــــــيق
 طسولا
 يباسحلا

 فارحنالا
 يرايعملا

 ةدشب قفتا ال قفتا ال دياحم قفتا ةدشب قفتا
 % ت % ت % ت % ت % ت

1Y 49 28.7 71 41.5 22 12.9 18 10.5 11 6.4 3.754 1.167 
2Y 38 22.2 75 43.9 31 18.1 23 13.5 4 2.3 3.701 1.034 
3Y 46 26.9 66 38.6 33 19.3 18 10.5 8 4.7 3.725 1.111 
4Y 67 39.2 64 37.4 21 12.3 12 7.0 7 4.1 4.005 1.081 
5Y 39 22.8 78 45.6 39 22.8 11 6.4 4 2.3 3.801 0.943 
6Y 34 19.9 89 52.0 28 16.4 15 8.8 5 2.9 3.771 0.964 
7Y 58 33.9 54 31.6 37 21.6 16 9.4 6 3.5 3.830 1.106 
8Y 40 23.4 35 20.5 36 21.1 40 23.4 20 11.7 3.204 1.345 

 رشؤملا
 يلكلا

 27.12  38.88  18.06  11.18  4.73 
3.723 1.093 

 15.91 18.06 66 عومجملا

 SPSS ماظن تاجرخم قفو ةثحابلا دادعا :ردصملا
 :ىونين ةيبرت ةيريدم يف ةيزكرملا ةجرد هاجت ثحبلا ةنيع فقاوم )١٣-٣( لكشلا حضويو     

 
 ةيزكرملا ةجرد ريغتمل ةساردلا ةنيع تاباجإ هاجتا )١٣-٣( لكشلا

 SPSS ماظن تاجرخم قفو ةثحابلا دادعا :ردصملا

 لوح ةساردلا ةنيع دارفألا تاباجإ نأ ىلإ )٩-٣( لودجلا يف ةنيبملا جئاتن ريشت :ةيمسرلا ةجرد .ب
 يباسح طسوبو )%69.74( ردقت قافتا ةبسن ىلع تلصح )16Y – 9Y( هتاريغتم ةفاكو دعبلا اذه
 اهتبسن تناك يتلاو ةدياحملا تاباجإلا نيبي لودجلا تاذو ،)0.935( يرايعم فارحناو )3.778(
 ىلعأ نأ امبو ،)11.25( ةبسن ىلع لصح دعبلا اذه لوح نيثوحبملا قافتا مدع نيح يف ،)19%(
 يتلاو )13Y( يهو قافتالا ةبسن معد يف تمهسأ يتلا ةرقفلا ركذن نأ دب ال قافتالا ةبسن يه ةبسن
 اهتبسن تناك ذإ )لمعلا زاجنإ دنع تاميلعتلاو حئاوللا ىلإ رمتسم عوجر كانه امئاد( هنأ ىلع صنت
 ةنيع ةيريدملا لعجي يذلا رمألا ،)0.972( يرايعم فارحناو )3.918( يباسح طسوبو )77.4%(

 قافتالا
66% 

 دیاحملا
18% 

 قافتالا مدع
16% 

ةیزكرملا ةجرد

 قافتالا مدع دیاحملا قافتالا
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 نم دحي يذلا رمألا ،اهلمع يف عدبتو دهتجت الو تاميلعتلا قفو لمعتو ةديدشلا ةيمسرلاب مستت ثحبلا
 .ةلادعلاو ةيفافشلاب مستتو ءاطخالا نم ةيلاخو ةعيرس لمع ءادأ ةقيرط دوجو

 ةيمسرلا ريغتمل يرايعملا فارحنالاو ةيباسحلا طاسوألاو ةيراركتلا تاعيزوتلا )٩-٣( لودجلا

 لسلست
 ةلئسألا

 ةـــــباـــــجتسالا ساـــــــــــيق
 طسولا
 يباسحلا

 فارحنالا
 يرايعملا

 ةدشب قفتا ال قفتا ال دياحم قفتا ةدشب قفتا
 % ت % ت % ت % ت % ت

9Y 53 31.0 61 35.7 24 14.0 28 16.4 5 2.9 3.754 1.147 
10Y 38 22.2 88 51.5 31 18.1 13 7.6 1 0.6 3.871 0.864 
11Y 24 14.0 88 51.5 37 21.6 19 11.1 3 1.8 3.649 0.916 
12Y 36 21.1 85 49.7 35 20.5 13 7.6 2 1.2 3.818 0.892 
13Y 46 26.9 88 51.5 19 11.1 13 7.6 5 2.9 3.918 0.972 
14Y 31 18.1 83 48.5 35 20.5 17 9.9 5 2.9 3.690 0.977 
15Y 25 14.6 88 51.5 41 24.0 16 9.4 1 0.6 3.701 0.853 
16Y 36 21.1 84 49.1 38 22.2 12 7.0 1 0.6 3.830 0.861 

 رشؤملا
 يلكلا

 21.12  48.62  19  9.57  1.68 
3.778 0.935 

 11.25 19 69.74 عومجملا

 SPSS ماظن تاجرخم قفو ةثحابلا دادعا :ردصملا
 :ىونين ةيبرت ةيريدم يف ةيمسرلا ةجرد هاجت ثحبلا ةنيع فقاوم )١٤-٣( لكشلا حضويو     

 
 ةيمسرلا ةجرد ريغتمل ةساردلا ةنيع تاباجإ هاجتا )١٤-٣( لكشلا

 SPSS ماظن تاجرخم قفو ةثحابلا دادعا :ردصملا

 عيمجب دعبلا اذه لوح )١٠-٣( لودجلا يف ةحضوملا نيثوحبملا دارفألا تاباجإ نإ : ديقعتلا ةجرد .ج
 فارحناو )3.833( يباسح طسوبو )%69.96(  قافتا ةبسن ىلع تلصح )24Y – 17Y( هتاريغتم
 تاباجإ ةبسن تناك كلذكو ،)%18.5( ةبسن ةدياحملا تاباجإلا ةبسن تلكش اميف ،)0.996( يرايعم
 دصح يذلاو  )18Y( وه قافتالا ةبسن معد يذلا ريغتملا نإف ساسألا ىلعو ،)%11.57( قافتالا مدع
 يرايعم فارحناو )4.169( يباسح طسوبو )%86( ردقت تاريغتملا نيب نم قافتا ةبسن ىلعأ
 ،)قيقد ينهم صصخت بلطتت يتلا فئاظولا نم ريثكلا كانه( هنأ ىلع ريغتملا اذه صنيو ،)0.759(

 قافتالا
70% 

 دیاحملا
19% 

 قافتالا مدع
11% 

ةیمسرلا ةجرد

 قافتالا مدع دیاحملا قافتالا
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 لجأ نم قيقد لكشب اهميمصتو فئاظولا ليلحت ةيلمعب موقت نأ بجي ةيبرتلا ةيريدم نأ ىلع لدي اذهو
 لمع ءادأ ىلع ايباجيإ سكعني ام اذهو ،اهل ةبسانملا تاصاصتخالا ديدحتو ةبولطملا فئاظولا ديدحت
  .يلك لكشب ةمظنملا

 ديقعتلا ريغتمل يرايعملا فارحنالاو ةيباسحلا طاسوألاو ةيراركتلا تاعيزوتلا )١٠-٣( لودجلا

 لسلست
 ةلئسألا

 ةـــــباـــــجتسالا ساـــــــــــيق
 طسولا
 يباسحلا

 فارحنالا
 يرايعملا

 ةدشب قفتا ال قفتا ال دياحم قفتا ةدشب قفتا

 % ت % ت % ت % ت % ت

17Y 44 25.7 80 46.8 28 16.4 17 9.9 2 1.2 3.859 0.953 

18Y 59 34.5 88 51.5 19 11.1 4 2.3 1 0.6 4.169 0.759 

19Y 40 23.4 67 39.2 40 23.4 21 12.3 3 1.8 3.701 1.016 

20Y 28 16.4 91 53.2 42 24.6 9 5.3 1 0.6 3.795 0.796 

21Y 57 33.3 75 43.9 19 11.1 13 7.6 7 4.1 3.947 1.058 

22Y 50 29.2 63 36.8 37 21.6 13 7.6 8 4.7 3.783 1.092 

32Y 48 28.1 65 38.0 29 17.0 23 13.5 6 3.5 3.736 1.114 

24Y 53 31.0 49 28.7 39 22.8 21 12.3 9 5.3 3.678 1.186 

 2.72  8.85  18.5  42.26  27.7  يلكلا رشؤملا
3.833 0.996 

 11.57 18.5 69.96 عومجملا

 SPSS ماظن تاجرخم قفو ةثحابلا دادعا :ردصملا
 :ىونين ةيبرت ةيريدم يف ديقعتلا ةجرد هاجت ثحبلا ةنيع فقاوم )١٥-٣( لكشلا حضويو    

 
 ديقعتلا ةجرد ريغتمل ةساردلا ةنيع تاباجإ هاجتا )١٥-٣( لكشلا

 SPSS ماظن تاجرخم قفو ةثحابلا دادعا :ردصملا

  :يميظنتلا مجحلا صيخشتو فصو .3
 دعبلا اذه لوح نيثوحبملا دارفألا تاباجإ ىلإ ريشت )١١-٣( لودجلا يف ةدراولا جئاتنلا نإ     
 يرايعم فارحناو )3.746( يباسح طسوبو ،)%65.65( قافتا ةبسن تلكش )36Y–25Y( هتاريغتمو
 قافتالا مدع ةباجا امأ ،)%19.37( يه دياحملا سايقملا تاذ ةباجالا ةبسن تناك نيح يف ،)1.029(
 يتلاو )25Y( يه قافتالا ةبسن عفر ىلع تدعاس يتلا ةرقفلا نأ نيح يف ،)%15.79( ةبسن تدصح

 قافتالا
70% 

 دیاحملا
18% 

 قافتالا مدع
12% 

 دیقعتلا ةجرد

 قافتالا مدع دیاحملا قافتالا
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 هذه صنت تناكو ،)0.804( يرايعم فارحناو )4.432( يباسح طسوبو )%90.1( اهتبسن تناك
 ةمظنملا نم بلطتي اذهو ،)ةعاسلا رادم ىلعو نيعجارملا لبق نم رمتسم مخز كانه( هنأ ىلع ةرقفلا
 وأ ماسقألا بيترت ةداعإ لالخ نم كلذو نينطاوملا ةعجارم دنع لصاحلا مخزلا نم دحلا ةثوحبملا
   .راظتنا نودو ةنكمملا ةعرسلاب نيعجارملل تامدخلا ميدقت اهناش نم يتلا بعشلا

 يميظنتلا مجحلل يرايعملا فارحنالاو ةيباسحلا طاسوألاو ةيراركتلا تاعيزوتلا )١١-٣( لودجلا

 لسلست
 ةلئسألا

 ةـــــباـــــجتسالا ساـــــــــــيق
 طسولا
 يباسحلا

 فارحنالا
 يرايعملا

 ةدشب قفتا ال قفتا ال دياحم قفتا ةدشب قفتا
 % ت % ت % ت % ت % ت

25Y 99 57.9 55 32.2 10 5.8 6 3.5 1 0.6 4.432 0.804 
26Y 29 17.0 54 31.6 22 12.9 51 29.8 15 8.8 3.181 1.272 
27Y 40 23.4 64 37.4 39 22.8 24 14.0 4 2.3 3.655 1.058 
28Y 39 22.8 73 42.7 37 21.6 17 9.9 5 2.9 3.725 1.017 
29Y 51 29.8 68 39.8 30 17.5 15 8.8 7 4.1 3.824 1.081 
30Y 34 19.9 61 35.7 43 25.1 23 13.5 10 5.8 3.502 1.129 
31Y 40 23.4 91 53.2 30 17.5 7 4.1 3 1.8 3.924 0.854 
32Y 24 14.0 62 36.3 55 32.2 25 14.6 5 2.9 3.438 1.000 
33Y 46 26.9 71 41.5 33 19.3 18 10.5 3 1.8 3.812 1.005 
34Y 60 35.1 80 46.8 17 9.9 14 8.2 - - 4.087 0.880 
35Y 46 26.9 55 32.2 38 22.2 25 14.6 7 4.1 3.631 1.147 
36Y 52 30.4 53 31.0 44 25.7 15 8.8 7 4.1 3.748 1.106 

 رشؤملا
 يلكلا

 27.29  38.36  19.37  11.69  4.1 
3.746 1.029 

 15.79 19.37 65.65 عومجملا
 SPSS ماظن تاجرخم قفو ةثحابلا دادعا :ردصملا

 :ىونين ةيبرت ةيريدم يف يميظنتلا مجحلا هاجت ثحبلا ةنيع فقاوم )١٦-٣( لكشلا حضويو    

 
 يميظنتلا مجحلل ةساردلا ةنيع تاباجإ هاجتا )١٦-٣( لكشلا

 SPSS ماظن تاجرخم قفو ةثحابلا دادعا :ردصملا
  :ةساردلا تاريغتمل ماعلا رشؤملا .4

 قافتالا
65% 

 دیاحملا
19% 

 قافتالا مدع
16% 

يمیظنتلا مجحلا

 قافتالا مدع دیاحملا قافتالا
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 تاباجإ قافتا ةبسن تغلب ذإ ؛ةساردلا تاريغتمل ماعلا رشؤملا جئاتن )١٢-٣( لودجلا حضوي     
 )3.568( يباسح طسوبو )%60.4( )الامجا( مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا لوح نيثوحبملا
 لمعلا ميمصت ةداعإ وه قافتالا ةبسن ءانغا يف مهسأ دعب لضفأ ناو ،)1.077( يرايعم فارحنابو
 ىلإ رمتسم لكشب ىعست نأ بجي ةثوحبملا ةمظنملا نأ ىلع لدي اذهو ،)%64.08( هتبسن تغلبو
 يف رده نودو ةفلكو دهج نود رسيو ةلوهس لكب اهلامعا ذيفنت لجأ نم فئاظولاو لمعلا ميمصت ةداعإ
 يميظنتلا لكيهلا داعبأ ريغتمل ماعلا رشؤملا جئاتن ىلإ ريشي لودجلا سفن ناف كلذ نع الضف ،تقولا
 يرايعم فارحنابو )3.778( يباسح طسوبو )%67.8( ردقت قافتا ةبسن ىلع لصح يذلا )الامجا(
 ىلعأ لكش يذلاو ديقعتلا وه ريغتملا اذه ىلع ةباجالا ةبسن معد يف مهسأ دعب لضفأ ناو ،)1.013(
 يميظنتلا اهلكيه يف ديقعت نم يناعت ةثوحبملا ةمظنملا ىلع لدي اذهو ،)%69.96( ردقتو قافتا ةبسن
 تامدخلا ميدقت نامضل اهتطشنا عم بسانتي يميظنت لكيه ميمصتو عضو اهنم بلطتي يذلا رمألا
 .ديقعت نود عمتجملل
 ردقت قافتا ةبسن ىلع لصح يذلا يميظنتلا مجحلا ريغتمل ماعلا رشؤملا جئاتن ىلإ لودجلا ريشيو     
 ةمظنملا نأ ىلع لدي اذهو ،)1.029( يرايعم فارحنابو )3.746( يباسح طسوبو )65.6%(
 تالكشملا نم ريثكلا روهظ ببسي يذلا رمألا ،يميظنتلا اهلكيه مجح يف مخضت نم يناعت ةثوحبملا
 ةقيقد ةسارد اهنم بلطتي اذهو ،هل ططخملاو بولطملا لكشلاب اهتايلاعفو اهتاطاشن زاجنإ قيعت يتلا
 .ةبسانملا لولحلا داجيإ ةلواحمو هتاميسقتو يميظنتلا اهلكيه عضول

 ةساردلا تاريغتمل يرايعملا فارحنالاو ةيباسحلا طاسوألا )١٢-٣( لودجلا

 داعبالا
 مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا سايقم

 طسولا
 يباسحلا

 فارحنالا
 يرايعملا

  قفتا ال دياحم قفتا
% % % 

 1.123 3.414 27 17.73 55.23 ةيرشبلا دراوملا ضيفخت

 1.042 3.658 17.3 18.62 64.08 لمعلا ميمصت ةداعإ

 1.067 3.632 16.87 21.15 61.97 ةيماظنلا ةيجيتارتسالا

 1.077 3.568 20.4 19.2 60.4 ماعلا رشؤملا

 يميظنتلا لكيهلا سايقم

 1.093 3.723 15.91 18.06 66 ةيزكرملا

 0.935 3.778 11.25 19 69.74 ةيمسرلا

 0.996 3.833 11.57 18.5 69.96 ديقعتلا

 1.008 3.778 12.9 18.5 68.5 ماعلا رشؤملا

 يميظنتلا مجحلا سايقم
 1.029 3.746 15.79 19.37 65.65 ماعلا رشؤملا
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 ةثحابلا دادعا :ردصملا
 تايجيتارتسا ةيمهأ ىلع قافتا كانه نأ ،هالعأ )١٣-٣( لودجلا ةصاخو ،قبس ام لك نم حضتي     
 ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا لوح زكرت قافتالا نأ ذإ ؛ةتوافتم ةروصب نكلو مجحلل يميظنتلا قيشرتلا
 ةيزكرم ةجردب نوكت نأل ليمت يميظنتلا لكيهلا داعبأ نأ نيبت امك ،ةيماظنلا ةيجيتارتسالاو لمعلا
 نأ ىلإ اوراشأ نيثوحبملا ناف كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،نيثوحبملا تاباجإ قفو ىلع ٍلاع ديقعتو ةيمسرو
 اذه نع ةجتانلا تالكشملا نم ريثكلا كانهو ،يميظنتلا اهلكيه مجح يف مخضت نم يناعت ةيريدملا
 نيفظوملل يضرمو بسانم لكشب اهتاطاشنو اهلامعاب ةيريدملا مايق نود لوحت يتلا مخضتلا
 نع تاباجإلا تتشت ىدم نيبت يتلا يرايعملا نازتالا ميق صخي اميف امأ ،ءاوس دح ىلع نيعجارملاو
 عيمجل ابيرقت )1.1 – 0.9( نيب ام ترصحنا ذإ داعبألا عيمجل ةبراقتم ميق تناك دقف يباسحلا اهطسو
 .ةساردلا داعبأ
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 عبارلا لصفلا
 اهتايضرفو ةساردلا جذومنأ رابتخا

 
 ةساردلا هذه ةردق ىلإ ةراشإلا ىلإ اندوقي اهتايضرف رابتخاو ةساردلا جذومنأ عوضوم يف لوخدلا نإ
 ةمظنملا يف رارقلا يذختم نكمت ةيئانبلا تالداعملا جذومنأ قفو ةيضاير ةيرايعم جذامن داجيإ ىلع
 رظن تاهجو نم اهفاشتكا مت يتلا تاقالعلا ىلع دامتعالا نم نيصصختملا ةراشتسابو ةثوحبملا
 تارارق ذاختا يف اهنم ةدافتسالاو عقاولا ضرأ ىلع تاقالعلا كلت قيبطت ةيناكمإ نمو نيبيجتسملا
 :نيثحبم نمض تارابتخالا هذه ضرع متيسو ،ةيلاحلا ةساردلا اهتمدق يتلا داعبالاو تاريغتملاب طبترت
 
 ةساردلا جذومنأ رابتخا :لوألا ثحبملا
 ةساردلا تايضرف رابتخا :يناثلا ثحبملا

  



 104 

 لوألا ثـحبملا
  ةـساردلا جذومنأ راـبتخا 

 ةيلاحلا ةساردلا اهتمدق يتلا ةيعرفلاو ةيسيئرلا تايضرفلا رابتخا ةرورض ىلإ ةراشإلا مهملا نم     
 ميدقتو ،ةيلاحلا ةساردلا يف ةددحملا فادهألا ىلإ لوصولل حرتقملا جذومنألا ةدوج ىدم نم ققحتلاو
 نم ةدافتسالا ةيناكمإ ةفرعم لجأ نم ةثوحبملا ةمظنملل ةيلاحلا ةساردلاب طبترت يتلا تاحرتقملا
 ةمظنملل يميظنتلا لكيهلا داعبأ ىلع مجحلل ةيبلسلا راثألا نم دحلا يف اهرودو قيشرتلا تايجيتارتسا
  .ةثوحبملا
 وهو  )AMOS.v.20( ليلحت اهمدقي يتلا تارشؤملا فصوو ليلحت يلاحلا ثحبملا يف لواحنو     
 يف ةحرتقملا جذامنلا رابتخا اهمهأ ةمهم تارشؤم مدقي يذلا ةيئانبلا تالداعملا رابتخا جذومنأ
 .ةحرتقملا ضورفلا نم ققحتلاو ةفلتخملا ةيناسنإلا عيضاوملا يف تاساردلا
 
 ةساردلا جذومن رابتخا :ًالوا
 )Confirmatory Factor Analysis( يديكوتلا يلماعلا ليلحتلا جئاتن ثحبملا اذه نمضتي     
 دكأتلاو ةيلاحلا ةساردلل ةيعرفلاو ةيسيئرلا تايضرفلا رابتخا لجأ نم )CFA( زمرلاب هل زمري يذلا
 رابتخا وه ةيلاحلا ةساردلل سيئرلا فدهلا نأ ذإ ؛ةيلاحلا ةساردلل حرتقملا جذومنألا ةقباطم ىدم نم
 قيشرتلا تايجيتارتسا( لقتسملا ةساردلا ريغتم عم لماعتلا قيرط نع ةيلاحلا ةساردلا تاريغتم
 ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا ،ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا( نمضتتو )مجحلل مجحلل يميظنتلا
 ،ةيمسرلا ،ةيزكرملا( نمضتتو )ييمظنتلا لكيهلا داعبأ( عباتلا ريغتملاو ،)ةيماظنلا ةيجيتارتسالا ،لمعلا
 .)ديقعتلا
 يف ةقدلا ةجرد رابتخا هلالخ نم نكمي يذلا ليلحتلا هنأب يديكوتلا يلماعلا ليلحتلا فرع دقو     
 امك ،)١٠،٢٠١٩،يدوبع( رخالا ريغتملا عم لاؤس يأل لخادت يا دوجو مدع نم دكأتلل ةنابتسالا
 وأ ةدهاشملا تاريغتملا نم ددعل يلماعلا ءانبلا نم دكأتلل مدختسي يئاصحا بولسا هنأب اضيا فرع
 يلماعلا ليلحتلا جئاتن وأ قبسم يرظن ضارتفا ىلإ ًادانتسا ةنماكلا اهلماوعب اهتقالعو ةظحالملا
 .)٣٤،٢٠١٦،ريضخ( يفاشكتسالا

 تاريغتملا فيصوتو زيمرت .1
 ةساردلا يف دمتعملا جذومنلا ءانبل يديكوتلا يلماعلا ليلحتلا مادختساو يلمعلا بناجلاب ءدبلا لبق     
 ةيسيئر تاريغتم ةثالث نم ةساردلا ةادا نوكتت .ةساردلا تاريغتم فيصوتو زيمرت نم دب ال ةيلاحلا
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 ثلاثلا ريغتملاو ،)Size( مجحلا يناثلا ريغتملاو ،)DS( مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتساب لثمتت
 :تاريغتملا هذه زيمرت حضوي )١-٤( لودجلاو ،)SD( يميظنتلا لكيهلا داعبأ

 تارقفلا ددعو ريغتملل عبات دعب لكو ريغتم لك زيمرت )١-٤( لودجلا

 ددع زمرلا دعبلا ريغتملا
 تارقفلا

 

 مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا

Organizational Downsizing 
Strategies 

)DS( 

 دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا
 ةيرشبلا

Reducing Human 
Resources   

RHR 12 

 لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا

Work Redesign  

WR 12 

 ةيماظنلا ةيجيتارتسالا

Systematic Strategy  

SS 12 

 يميظنتلا لكيهلا داعبأ

Organizational Structure 
Dimensions 

)SD( 

 Centralization 8 ةيزكرملا

 Formalization 8 ةيمسرلا

 Complexity 8 ديقعتلا

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا

 يديكوتلا يئانبلا قدصلا .2
 يلماعلا ليلحتلا نود سيياقملل يئانبلا قدصلا نم دكأتلل يديكوتلا يلماعلا ليلحتلا مادختسا مت     
 اذل ةعونتم تائيب يف ًايملاع ةربتخمو سايقلا نم ضرغلا ققحتو ةزهاج سيياقم اهنوك يفاشكتسالا
 تاريغتملل ةيرظنلا تاءانبلا قدص نم دكأتلل ةدمتعملا سيياقملل يديكوتلا يلماعلا ليلحتلا ثحابلا ىرجا
 يئاصحالا جمانربلا يديكوتلا يلماعلا ليلحتلا ءارجا يف ةثحابلا تدمتعا دقو ،ًايناديم اهتقدو
)AMOS.v.20 (، تصوا يديكوتلا يلماعلا ليلحتلا تاجرخم نـع جتانلا يلكيهلا جذومنألا مييقتلو 
 )٢٨٠،٢٠١٦،ةناما و يلاغ( ،)٤٧،٢٠١٩،ريكش وبأو يوانسحلا( :امه نيرايعم نم ققحتلاب ةثحابلا

 تاريغتملا طبرت يتلا تاراسملا ميق ينـعتو :)Parameter Estimates( ةملعملا تاريدقت .1
 )Unobserved Variables( ةساقملا ريغ تاريغتملا عم )Latent Variables( ةنماكلا
 .)0.04( ةبسن اهميق تزواجت اذإ ةلوبقمو ةيدجم نوكت يتلاو
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 مكحلا متي يذلا رايعملا تارشؤملا هذه لثمت :)Model Fit Index( جذومنلا ةقباطم تارشؤم .2
 .هتقدو يلكيهلا جذومنلا ةقباطم ةيناكما ىلع اهلالخ نم

 CFA)( يديكوتلا يلماعلا ليلحتلا مادختساب ةساردلا جذامن رابتخا :ًايناث
 مادختساب موقنس اننإف ةيلاحلا ةـساردلا يف ةمدختسملا تاريغتملل يلكلا جذومنلا ءانب ضرغل     
 نم دعتو ،)Structural Equation Modeling( )SEM( ةيلكيهلا تالداعملل  ةجذمنلا بولسا
 رابتخا ةيناكما ثحاـبلل رفوت اهنأل اذه ،تاريغتملا ةددعتم جذامنلا رابتخال ةمدختسملا قرطلا نسحا
 نم اهعيمجت متي يتلا تاـنايبلل جذومنلا ةمئالم ىدم ديدحت عم ةدحاو ةعفد تاريغتملا هذه نيب ةقالعلا
 .)٤٧،٢٠١٢،يسيبكلا( ةقباطملا ةدوج تارشؤم اهيلع قلطي تارشؤم ةعومجم لالخ
 ةعباتلا داعبالا ىلإ تارقفلا ءامتنا ىدمو  طابترالا ةوق ددحت ةلكيهملا تالداعملل ةجذمنلا بولسا نأ امك
 )SEM( بولسا مادختسا لالخ نم جذومنألا ةوق ديدحت يلاتلابو اهل ةعباتلا رواحملا ىلإ داعبالاو ،اهل
 .)١٦،٢٠١٧،نيسحو يضار(
 ةيلاحلا ةساردلا دنتست نأ بجي ةساردلا تاريغتم نيب ةيقطنم ةقباطم جئاتن ىلإ لوصولا لجأ نم     
 لمعتسي ذإ ،يديكوتلا يلماعلا ليلحتلا مادختسا مت انه نمو ،ةنيصرلا ةيملعلا تاءارجإلا نم ةلسلس ىلإ
 لوصولل ةيملعلا تاءارجإلا عم مءالتي امب اهنم مسق فذح وأ اهليدعتو جذامنلا رابتخال بولسألا اذه
 . جذامنلا هذه ةيقادصمو ةحص ىلإ
 لمعتست يتلا يديكوتلا يلماعلا ليلحتلا يف ةدمتعملا ةقباطملا ةدوج تارشؤم مهأل قرطتن فوسو     
 جذومنألا ةدوج ىوتسم ىلع مكحلا اهقيرط نـع متي يكل ةيقيبطتلا ثاحبألا لاجم يف ريبك وحن ىلع
 .)٢-٤( لودجلا يف امك

 ةيساسالا لوبقلا ميقو ةقباطملا ةدوج ريياعم )٢-٤( لودجلا

 لوبقلا ةميق رايعملا ت
 ةقباطملا ةدوج رشؤم 1

)GFI( )Goodness-of-Fit Index( 
 رثكأف 90%

 ححصملا ةقباطملا ةدوج رشؤم 2
)AGFI( )Adjusted Goodness of Fit Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف 90%
 ةلوبقم ةقباطم %85 نم ربكأ

 نراقملا ةقباطملا رشؤم 4
)CFI( )The Comparative Fit Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف95%
 ةبسانم ةقباطم 95%-90%

 ديازتملا ةقباطملا رشؤم 3
(Incremental Fit Index) (IFI) 

 رثكأف 90%
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 يقاوبلا تاعبرم طسوتم رذج 6
)RMR( )Root Mean Square Residuals( 

 ةديج ةقباطم %5 نم لقأ

 ياك عبرمل ةيلامتحالا ةبسنلا 5
CMIN/DF 

 2 نم لقأ

 )ةلاد ريغ( نكمي ام لقأ )2chi( ياك عبرم ةميق 8

 بارتقالا أطخ طسوتمل يعيبرتلا رذجلا 7
(Root Mean Square Error of 
Approximation)(RMSEA) 

 ،ةديج ةقباطم%5 نم لقأ
 ،ةطسوتم ةقباطم%8 ىلإ5%
 ةضوفرم %10 نم ربكأ

 يلاغ( )٢٤٣،٢٠١٨،رماع( و )١٠٩،٢٠١٤،ناضمر( ىلع دامتعالاب ةثحابلا دادعا نم :ردصملا
 .)٢٨١،٢٠١٦،ةنامأو

 هالعا لودجلا اهنمضتي يتلا تارشؤملل حرش يلي اميفو
 :)GFI( ةقباطملا نسح رشؤم •

 عبرم رضاني كلذب وهو ،هريسفت ضرتفملا جذومنلا عيطتسي يذلا نيابتلا ةميق رشؤملا اذه سيقي     
 ةميقلا ريشت ذإ )0-1( نيب هميق حوارتت و ددعتملا رادحنالا ليلحت بولسا يف ددعتملا طابترالا لماع
 ــلا نم ةبيرقلا ميقلا ريشتو ةنيعلا تانايب عم جذومنلل لضفأ قباطت ىلإ )1( نم ةبيرقلا ةعفترملا
 .)١٦،٢٠١٧،نيسحو يضار( قباطتلا ءوس ىلإ )0(

 :)AGFI( ححصملا ةقباطملا ةدوج رشؤم •
 ثيحب )GFI( ةقباطملا نسح جذومنأل دادتما وه )AGFI( ححصملا ةقباطملا ةدوج رشؤم نإ     
 ةقباطملا نسح رشؤم يف ثدحت نأ نكمي يتلا تاديقعتلا مجح ببسب لصاحلا سبللا بنجي
 .)٧٤،٢٠١٤،ناضمر(

 :CFI( Comparative Fit Index( نراقملا ةقباطملا رشؤم •
 ىلع موقيو ةنراقملا ىلع ةمئاقلا تارشؤملا لضفأ نم دعيو ،يديازتلا ةقباطملا رشؤمب هنع ربعيو     
 هتبسن تناك اذإ ًالوبقم نوكيو لقتسملا جذومنلل ياك عبرم ةميقب ضرتفملا جذومنلل  ياك عبرم ةنراقم
 تارشؤملا هذـه دمتعتو ،ةديج ةقباطم نوكتف )رثكأف 0.95( هتبسن تناك اذإ امأ )0.90-0.95( نيب
 .)١٣٨.٢٠١٩،يديبعلا( يرفصلا جذومنلا ةنراقم ىلع اهتاريدقت يف

 :IFI( Incremental Fit Index( ديازتملا ةقباطملا رشؤم •
 لماع رفاوت ضرتفي يذلا يرفصلا جذومنلاو حرتقملا جذومنلا نيب ةنراقم لالخ نم اهتميق ردقت     
 )0-1( نيب )IFI( ديازتملا ةقباطملا رشؤم ةميق حوارتتو  ،ةساقملا طابترالا ةفوفصم لخاد ماع دحاو
 )0.90( نـع لقت يتلا ةميقلا امأ ،جذومنلل ديج قباطت ىلإ ريشت )0.90( نم ربكأ ةعفترملا ةميقلا نأ
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 رثكا وه )IFI( ديازتملا ةقباطملا رشؤم دعيو ،ةضوفرم ةميق نوكتو جذومنلل قباطت مدع ىلإ ريشتف
 .)١٠٥،٢٠١٧،ةرواوشلا( ةنيعلا مجحب ًارثأت جذامنلا

 :)CMIN\D\DF( ياك عبرمل ةيلامتحالا ةبسنلا •
 )2( ≤ ةقباطم ميق اهل ةيرايعملا ةميقلا نوكت نأ بجيو )DF( ىلع )CMIN( ةمسق ةجيتن يهو     
 .)٧٣،٢٠١٤،ناضمر( )٢٥،٢٠١٨،رماع( ةلوبقم ةقباطملا ىتح
 :)2CHI( ياك عبرم ةميق •

 جذومنألا نيب قرف دوجو مدعب ريشت يتلا ةيرفصلا ةيضرفلا رابتخال ياك عبرم ةميق مدختست     
 اذه ًارفص )2chi( ةميق تناك اذإف ،عمتجملا يف هلباقي يذلا يقيقحلا جذومنالاو ةساردلل يضرفلا
 ثيحب ،ةنيعلا مجحب )2chi( ةميق رثأتت ،ًامامت ةنيعلا تانايب قباطي يضرفلا ةساردلا جذومنأ نأ ينـعي
 لضفيو ،جذومنألا ضفر ىلإ يدؤي امم ،ًايئاصحا ةيونـعم ةلالد ىلإ يدؤيس ةنيعلا مجح ةدايز نأ
 مجح عم )2chi( رشؤم مدختسا اذاو ،)200 ىلإ 100( نيب ام حوارتت ةنيع مجحل )2chi(مادختسا
 ةساردلل ضرتفملا جذومنألا ضفر ىلإ يدؤيس )300 ىلإ 200( نم حوارتت ةنيع
 يف ضرتفملا جذومنلا ةقباطم ىلع مكحلل ةيمهأ اهل )2chi( ةميق ناف كلذل ،)٢٤٦،٢٠١٨،رماع(
 .ةيلاحلا ةساردلا

 :)RMR( يقاوبلا تاعبرم طسوتم رذج •
 ةقباطملا تارشؤم نم وه ةقباطتملا يقاوبلا  ىلع موقي امك ةقباطملا ءوس رشؤملا اذه سيقي     
 رذجلا نـع ةرابع هنأب )RMR( فرعيو ،)1981( ماع )(Joreskog & Sorbom هركتبا ،ةمهملا
 رشؤملا نوكي نأ بجيو يقاوبلل صحف وأ ميوقت وه يا ةقباطتملا يقاوبلا تاطسوتم عبرمل يعيبرتلا
 )٢٩١،٢٠١٦،ةفيلوبا( 5 ≤
 :(RMSEA) بارتقألا أطخ طسوتمل يعيبرتلا رذجلا •

 يذلا ىدملا ديدحتب موقيو ،اهمهأو ةقباطملا ةدوج تارشؤم لضفأ نم )RMSEA( رشؤم دعâي     
 ىلع رشؤملا اذه لمعيو ،ةءافكب اهريدقت مت ةلوهجم تارتمراب ديدحت نم ضرتفملا جذومنلا نكمÇي
 جئاتن نأ امك ةنيعلا مجحب  هرثأت مدعب زيمتي امك ،ةيرحلا تاجرد قيرط نـع دعابتلا سايق
 ديقعتلا نم ةيلاع ةجرد اهيف يتلاو ةريبكلا جذامنلا عم ةيحالص رثكا نوكت )RMSEA(رشؤم
 .)٧٦،٢٠١٩،عايش(
 :)CFA( يديكوتلا يلماعلا ليلحتلا مادختساب يلوالا جذومنلا رابتخا :ًاثلاث
 ريغتملل ةيلاحلا ةساردلا تاريغتمل يئانبلا قدصلا رابتخال يديكوتلا يلماعلا ليلحتلا مادختسا مت     
 ،ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا( اهداعباو  )DS( مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا لقتسملا
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RHR( و)لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا، WR( و)ةيماظنلا ةيجيتارتسالا، SS(، طيسولا ريغتملاو 
 ،ةيزكرملا( اهداعباو )SD( يميظنتلا لكيهلا داعبأ عباتلا ريغتملاو ،)Size( يميظنتلا مجحلا

Centralization( و)ةيمسرلا، Formalization( و)ديقعتلا، Complexity(، جذومنأب اهرابتخا متو 
 ةضرتفملا ةقالعلا نأ نم دكأتلل )ةنابتسالا( تانايبلا عمج ةادا ةقد ربتخي ليلحتلا نم عونلا اذهو يلك
 يذلا يفاشكتسالا يلماعلا ليلحتلا يف ثدحي ام اذهو ،رخآلا ريغتملا عم لاؤس يأل لخادت نود متت
  .)١٠،٢٠١٩،يدوبع( ةساردلا اهنمضتت يتلا تاريغتملا لمجمل ةيليصفتلا داعبالا نيب تاقالعلا فشكي
 ةدوج تارشؤم ققحي هنأل ؛يرهاظلا قدصلا رابتخال يديكوتلا يلماعلا ليلحتلا مادختسا متو     
 رايتخا قدص ىلع مكحلا نم نكمتن اهمدقي يتلا تارشؤملا لالخ نمف ةساردلا تاريغتم لكل ةقباطملا
 .)١٣٨،٢٠١٩،يديبعلا(اهنمضتي يتلا ةيليصفتلا تانوكملا قدصو ةيلاحلا ةساردلل ضرتفملا جذومنألا
 ةساردلل يلوالا جذومنلل يديكوتلا يلماعلا ليلحتلا نم ىلوألا ةلحرملا جئاتن رهظي )١-٤( لكشلاو     
 :ةيلاحلا
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 يديكوتلا يلماعلا ليلحتلا مادختسإب ةساردلل يلوألا جذومنلا رابتخا )١-٤( لكشلا
 )  AMOS.v.20( جمانرب تاجرخم :ردصملا

 ةلحرملل )AMOS.v.20( جمانرب تاجرخم حضوي يذلاو )٣-٤( لودجلا تايطعم مدقت ذإ     
 اهقيرط نع ظحالي يتلا ةقباطملا ةدوج ريياعم يضارتفالا ةساردلا جذومنب قلعتملا ليلحتلا نم ىلوألا

 رذج( و )RMSEA بارتقالا أطخ طسوتمل يعيبرتلا رذجلا( امهو طقف ريياعم ةثالث كانه نأب
 ًاقفو ةلوبقم ) 2CMIN/df Chiياك عبرمل ةيلامتحالا ةبسنلا(و )RMR يقاوبلا تاعبرم طسوتم
 ةقباطملا نسح ريياعم يبلت مل ريياعم )4( كانه ناو ،ةيئاصحإلا بناوجلا راطإ يف ةددحملا ريياعملل
 ىلإ ةساردلا جذومنب لوصولل ةيرورضلاو ةمزاللا تاليدعتلا ءارجإ ةثحابلا نم يعدتسي يذلا رمألا
 .ةقباطملا نسح يف ةبولطملا ريياعملا

 )ىلوألا ةلحرملا( ةساردلل يضارتفالا جذومنألا تاقباطم )٣-٤( لودج

 ةجيتنلا لوبقلا ةميق ةبوسحملا ةميقلا رايعملا ت

 ةقباطملا نسح رشؤم 1
)GFI( )Goodness-of-Fit Index( 

 ةلوبقم ريغ رثكأف 90% 0.80

 ححصملا ةقباطملا ةدوج رشؤم 2
)AGFI( )Adjusted Goodness of Fit 

Index( 
0.77 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف 90%
 ةلوبقم ةقباطم %85 نم ربكأ

 ةلوبقم ريغ

 نراقملا ةقباطملا رشؤم 3
)CFI( )The Comparative Fit Index( 

0.88 
 ،ةديج ةقباطم رثكأف 95%
 ةبسانم ةقباطم 95%-90%

 ةلوبقم ريغ

 ديازتملا ةقباطملا رشؤم 4
(Ineremental Fit Index) (IFI) 

 ةلوبقم ريغ رثكأف 90% 0.88

 يقاوبلا تاعبرم طسوتم رذج 5
)RMR( )Root Mean Square 

Residuals( 
 ةلوبقم ةديج ةقباطم %5 نم لقأ 0.03

  2Chi ياك عبرمل ةيلامتحالا ةبسنلا 6
CMIN/df 

 ةلوبقم 2 نم لقاو رفصلا ىلإ برقا 1.64

 بارتقالا أطخ طسوتمل يعيبرتلا رذجلا 7
(Root Mean Square Error of 
Approximation) (RMSEA) 

0.05 
 

 ،ةديج ةقباطم %5 نم لقأ
 ،ةطسوتم ةقباطم )% 8-%(5
 ةضوفرم %10 نم ربكأ

 
 ةطسوتم

 

 )  AMOS.v.20( جمانرب جئاتن ىلإ ًادانتسا ةثحابلا دادعا نم :ردصملا
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 ةقباطملل لوبقملا دحلا يبلت مل تارشؤملا بلغا نأ ظحالن ،)٣-٤(  لودجلا ىلع عالطالا دعبو     
 :يتالاكو
 :)GFI( ةقباطملا نسح رشؤم •

 ةميق نأ ينـعي امم )0.90( نم لقأ يهو )0.80 ( هتميق تغلب دق )GFI( رشؤم نأ ظحالي      
 .لوبقم ريغ ةقباطملا نسح رشؤم
 :)AGFI( ححصملا ةقباطملا ةدوج رشؤم •

 -0.90(و ةلوبقم )0.85ىلا 0.90( نيب نوكي )AGFI( ححصملا ةقباطملا ةدوج رشؤم نإ      
 اهنا ينـعي اذهو )0.77( ةجيتنلا ترهظ ذإ )٤-٤( لودجلا تايطعم بسحو ةديج ةقباطم )رثكأف
 .ةلوبقم ريغ ةميق

 :CFI( Comparative Fit Index( نراقملا ةقباطملا رشؤم •
 تغلب دق )CFI(نراقملا ةقباطملا رشؤم ةبسن نأ حضتي )٣-٤( لودجلا قيرط نـعو     
 .ضوفرم رشؤملا نأف اذل بولطملا ىوتسملا نم لقأ يا )0.88(
 :)Incremental Fit Index)IFI ديازتملا ةقباطملا رشؤم •

 )0.88( تغلب دق )IFI( ديازتملا ةقباطملا رشؤم ةميق نأ )٣-٤( لودجلا يف ظحالملا نم     
 .ةلوبقم ريغ اهنا ينـعي اذهو
 :)RMR( يقاوبلا تاعبرم طسوتم رذج •

 نأ ينـعي اذهو )0.30 ( تغلب دق )RMR( ةميق نأ ظحالن )٣-٤( لودجلا قيرط نـع     
 .ةلوبقم ةميقلا
 :)CMIN\D\df( ياك عبرمل ةيلامتحالا ةبسنلا •

 نم لقأ يهو )1.64( تغلب )CMIN\D\ DF ( ةميق نأ ظحالن )٣-٤( لودجلا لالخ نم     
 .ةلوبقم ةميق يهو )(2
 :(RMSEA) بارتقألا أطخ طسوتمل يعيبرتلا رذجلا •

 ةميقلا نأ ينـعي اذهو )0.05( تغلب دق  )RMSEA( ميق نأ )٣-٤( لودجلا يف ظحالملا نم    
 .ةطسوتم

 ليلحتلا نم ىلوألا ةلحرملل ةدهاشملا تاريغتملاو ةنماكلا تاريغتملا نيب ةصاخلا جئاتنلا
 ةصاخلا جئاتنلا نآلا ضرعتسنس ةلوبقملا اهريياعمو ةقباطملا ةدوج تارشؤم انضرعتسا نأ دعب     
 :يتآلا لودجلا يف امكو ةيونـعملا ىلإ لوصولل اهل ةدهاشملا تاريغتملاو ةنماكلا تاريغتملا نيب
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 نم ىلوألا ةلحرملل اهل ةدهاشملا تاريغتملاو ةنماكلا تاريغتملا نيب ةصاخلا جئاتنلا )٤-٤( لودجلا
 ليلحتلا

 تاریغتملا
 ةدھاشملا

 Estimate S.E. C.R. P Label ةنماكلا تاریغتملا 

RHR 1 <--- 

 ضیفخت ةیجیتارتسا
 ةیرشبلا دراوملا

 

3.385 1.482 2.284 *** par_22 
RHR 2 <--- 1.341 .734 1.827 .003 par_21 
RHR 3 <--- 3.122 1.398 2.233 *** par_20 
RHR 4 <--- 3.855 1.742 2.213 *** par_19 
RHR 5 <--- 1.061 .607 1.748 .080 par_18 

RHR 6 <--- 1.613 .816 1.977 .048 par_17 
RHR 7 <--- -.103 .403 -.255 .799 par_16 
RHR 8 <--- .618 .472 1.308 *** par_15 
RHR 9 <--- .321 .405 .792 *** par_14 

RHR 10 <--- .418 .417 1.002 *** par_13 
RHR 11 <--- .911 .565 1.614 0.458 par_12 
RHR 12 <--- 1.000     

WR  1 <--- 

 میمصت ةداعإ ةیجیتارتسا
 لمعلا

.937 .247 3.791 0.099 par_33 
WR  2 <--- .579 .203 2.856 *** par_32 

WR 3 <--- .894 .189 4.740 *** par_31 
WR 4 <--- .991 .211 4.690 0.05 par_30 
WR 5 <--- .389 .194 2.011 *** par_29 
WR 6 <--- .768 .233 3.294 *** par_28 
WR 7 <--- .405 .208 1.944 *** par_27 
WR 8 <--- .670 .243 2.759 *** par_26 
WR 9 <--- .942 .226 4.164 *** par_25 

WR 10 <--- .631 .160 3.948 0.74 par_24 
WR 11 <--- .104 .171 .610 *** par_23 
WR 12 <--- 1.000     

SS 1 <--- 

 ةیماظنلا ةیجیتارتسالا

1.983 .422 4.695 *** par_44 
SS 2 <--- 1.623 .363 4.468 *** par_43 
SS 3 <--- 2.498 .521 4.799 *** par_42 
SS 4 <--- 1.742 .380 4.589 0.34 par_41 
SS 5 <--- 2.175 .454 4.794 *** par_40 
SS 6 <--- 1.504 .332 4.528 *** par_39 
SS 7 <--- 1.999 .427 4.678 *** par_38 
SS 8 <--- 1.244 .296 4.199 *** par_37 
SS 9 <--- 2.369 .496 4.773 *** par_36 

SS 10 <--- .744 .223 3.343 *** par_35 
SS 11 <--- .707 .237 2.981 .003 par_34 
SS 12 <--- 1.000     

Centralization 1 <---  1.000     
Centralization 2 <--- 1.409 0.685 2.057 *** par_45 
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 تاریغتملا
 ةدھاشملا

 Estimate S.E. C.R. P Label ةنماكلا تاریغتملا 

Centralization 3 <--- ةیزكرملا 

 

2.262 1.153 1.962 *** par_46 
Centralization 4 <--- 2.581 1.325 1.948 *** par_47 
Centralization 5 <--- 3.025 1.556 1.944 *** par_48 
Centralization 6 <--- 2.363 1.137 2.079 *** par_49 
Centralization 7 <--- 1.866 0.930 2.007 0.045 par_50 
Centralization 8 <--- 1.914 1.004 1.907 0.056 par_51 
Formalization 1 <--- 

 ةیمسرلا

1.000     
Formalization 2 <--- 0.930 0.179 5.204 0.040 par_52 
Formalization 3 <--- 1.492 0.221 6.753 *** par_53 
Formalization 4 <--- 1.204 0.204 5.916 *** par_54 
Formalization 5 <--- 0.660 0.159 4.160 0.080 par_55 
Formalization 6 <--- 0.706 0.157 4.491 *** par_56 
Formalization 7 <--- 0.736 0.184 3.999 *** par_57 
Formalization 8 <--- 0.676 0.204 3.314 *** par_58 

Complexity 1 <---  
 

 دیقعتلا

1.000 
 0.785 

    
Complexity 2  <--- 0.229 0.156 1.475 0.014 par_59 
Complexity 3  <--- 1.198 0.268 4.473 *** par_60 
Complexity 4 <--- 1.038 0.224 4.644 *** par_61 
Complexity 5 <--- 1.759 0.341 5.160 0.306 par_62 
Complexity 6 <--- 1.787 0.355 5.035 *** par_63 
Complexity 7 <--- 2.177 0.420 5.187 *** par_64 
Complexity 8 <--- 2.227 0.436 5.102 *** par_65 

 )  AMOS.v.20( جمانرب جئاتن ىلإ ًادانتسا ةثحابلا دادعا نم :ردصملا

 تناك سايقلا تارشؤم نأ ،رادحنالا ليلحت جئاتنب صاخلا )٤-٤( لودجلا تايطعم نأ ظحالي     
 ريثأت ةيونعم نم مغرلابو )PــValue( ةلالدب كلذو  ةنماكلا اهتاريغتم سايق يف ًايئاصحا ةيونعم
 نسح تارشؤمب صاخلا )٤-٤( لودجلا ىلإ عوجرلابو ،ةنماكلا تاريغتملا يف ةدهاشملا تاريغتملا
 يقاوبلا تاعبرم طسوتم رذج لثم ةبولطملا ريياعملل ةقباطم تارشؤم كانه نأ ظحالن ةقباطملا
)RMR( بارتقالا أطخ طسوتمل يعيبرتلا رذجلا و(RMSEA)  ياك عبرمل ةيلامتحألا ةبسنلاو 
)(CMIN/df لثم ريياعملل ةقباطم نكت مل اهضعبو )GFI,AGFI,CFI,IFI(  ةقباطم مدعل ةجيتنو 
 ةقباطملا ةدوج تارشؤم نيسحت انيلع بجو اذل ،ةقباطملا ةدوج تارشؤم نم ةعبرال جذومنألا
 ةقباطم ىدم تارشؤم ضرع متي نأ وه )Amos( مادختساب ليلحتلا تايولوا نم نأ ذإ ؛جذومنألل
 اهطبرب اهتجلاعم متيل جذومنألا فعضت دق تارشؤملا ضعب نال كلذو ؛يئزجلا وأ يلكلا جذومنألا
 نيسحتلا ةيلمعب مايقلا لجأ نمو ،بولطملا جذومنألا ىلإ لوصولل اهفذح متي ىتح وأ ىرخأ تاريغتمب
 يتلا )ةلئسالا( تارقفلا صيخشت لجأ نم )Modification  Indices( ليدعتلا تارشؤم ىلع دمتعنس
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 ،تارقفلا ضعب فذحب مايقلا انيلع بجي ليدعتلا ةيلمعب مايقلا لجأ نمو ،جذومنألا فعض ىلإ تداق
 طابترالا لماعم عبرم ةميقو ةيرايعملا رادحنالا نازوا رشؤم ةميق ىلع دامتعالاب نوكيس فذحلا اذهو
 دوجو ىدم ىلع فوقولا وه اهميق ةظحالمو ليدعتلا تارشؤم ىلع دامتعالا نم ضرغلاو ،ددعتملا
 طابترالا ميقف ،اهل ةنماكلا تاريغتملا نع ريبعتلل تمدختسا يتلا ةدهاشملا ةساردلا تاريغتم نيب طابترا
 هذه قيرط نع رسفت نأ نكمي ال تاريغتملا هذه نيب ةقالعلا نأ ىلإ ريشت تاريغتملا نيب ةعفترملا
 نم لماع نم رثكأب هطابترا ةلاح يف هفذح وأ تاريغتملا هذه نيب طبرلا بلطتي اذهو تاريغتملا
 ةيئاهنلا ةغيصلا ىلإ لوصولل ةساردلا جذومنأ ىلع تاجلاعملا نم ديدعلا ءارجا دعبو ،ةنماكلا لماوعلا
 ةيلاع ةجرد كلتمت يتلا تارشؤملا ًةصاخ ةعوضوملا ريياعملا بسح ةقباطم جئاتنلا اهيف نوكت يتلا
 .ةنيعلا مجح هاجت ةيساسحلا نم
 لجأ نم تارقفلا ضعبل فذحلاو تاليدعتلا ءارجا دعب يئاهنلا جذومنألا لكش ضرعتسن فوسو
 :يتالا لكشلا يف امك ةيلاحلا ةساردلل بسانملا جذومنلا ىلإ لوصولا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )  AMOS.v.20( جمانرب تاجرخم :ردصملا

 تاليدعتلا ءارجا دعب ةساردلل يئاهنلا جذومنلا رابتخا )٢-٤(  لكشلا

 ىلع لمعلا ءدبلا يف مت ذإ ،تاليدعتلا ءارجا دعب جذومنألا ةدوج ىوتسم )٥-٤( لودجلا نيبيو     
 تارشؤم مادختسا لالخ نم جذومنالل ةمزاللا تاليدعتلا ءارجا  لالخ نم ةقباطملا تارشؤم عفر
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 صاخلا جذومنألا قباطت ىلإ ريشت ليدعتلا دعب تارشؤملا لكو )Modification Indices( ليدعتلا
 )GFI( ةقباطملا ةدوج رشؤم رهظي ذإ ،سيياقملا ىدم نمض تارشؤملا هذه ناو ةيلاحلا ةساردلاب

 هتقباطم ةدوجو جذومنألا ةيحالص ىلع ةلالد AGFI( 0.85( ححصملا ةقباطملا ةدوج رشؤمو 0.90
 انل مدق امك ،0.96 & 0.96 يلاوتلا ىلع )IFI,CFI( ةميق انل رهظت كلذك هرصانع ليثمت ةقدو
 نيابتلا ةلق ىلع ةلالد 0.05 يهو )RMSEA( يبيرقتلا أطخلا طسوتمل يعيبرتلا رذجلا ةميق ليلحتلا
 .يلكلا جذومنألا يف ةلئسالا نيب مكارتملا
 عم اهتقباطم ىدم نايبو ةثحابلا اهيلإ تلصوت يتلا ةقباطملا تارشؤم )٥-٤( لودجلا ضرعيو     
 :يتآلاكو فذحلاو ليدعتلا تايلمع ءارجإ دعب ةدمتعملا لوبقلا ريياعم

 )ةيئاهنلا ةلحرملا( لوبقلا ميقو ةقباطملا ةدوج ريياعم )٥-٤(  لودجلا

 ةجيتنلا لوبقلا ةميق ةبوسحملا ةميقلا رايعملا ت

 ةقباطملا نسح رشؤم 1
)GFI( )Goodness-of-Fit Index( 

 ةلوبقم رثكأف 90% 0.90

 ححصملا ةقباطملا ةدوج رشؤم 2
)AGFI( )Adjusted Goodness of Fit 

Index( 
0.85 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف 90%
 ةلوبقم ةقباطم %85 نم ربكأ

 ةلوبقم

 نراقملا ةقباطملا رشؤم 3
)CFI( )The Comparative Fit Index( 0.96 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف 95%
 ةبسانم ةقباطم 95%-90%

 ةلوبقم

 ديازتملا ةقباطملا رشؤم 4
(Ineremental Fit Index) (IFI) 

 ةلوبقم رثكأف 90% 0.96

 يقاوبلا تاعبرم طسوتم رذج 5
)RMR( )Root Mean Square 

Residuals( 
 ةلوبقم ةديج ةقباطم %5 نم لقأ 0.11

  2Chi ياك عبرمل ةيلامتحالا ةبسنلا 6
CMIN/df 

 ةلوبقم 2 نم لقاو رفصلا ىلإ برقا 0.83

 بارتقالا أطخ طسوتمل يعيبرتلا رذجلا 7
(Root Mean Square Error of 
Approximation) (RMSEA) 

0.05 
 

 ،ةديج ةقباطم %5 نم لقأ
 ،ةطسوتم ةقباطم )% 8-%(5
 ةضوفرم %10 نم ربكأ

 
 ةطسوتم

 

 )  AMOS.v.20( جمانرب جئاتن ىلإ ًادانتسا ةثحابلا دادعا نم :ردصملا

 فذحلا تاءارجإب مايقلا دعب ةبولطملا ريياعملل ةقباطم )٥-٤( لودجلا تارشؤم عيمج نأ ظحالن
 .يلوالا جذومنألا ىلع ليدعتلاو



 116 

 ةنماكلا تاريغتملا داعبأ نيب  ةيرايعملا نازوألل ةصاخلا تارشؤملا جئاتن ضرعتسن فوسو     
 لودجلا يف امكو ةقباطملا جئاتنلا ىلإ لوصولل فذحلاو ليدعتلا تاءارجا دعب ةدهاشملا تاريغتملاو
 :يتالا

 ةيئاهنلا ةلحرملل ةدهاشملا تاريغتملاو ةنماكلا تاريغتملا نيب ةصاخلا جئاتنلا )٦-٤( لودجلا
 تاریغتملا
 ةدھاشملا

 Estimate S.E. C.R. P Label ةنماكلا تاریغتملا 

RHR1 <--- 
 ضیفخت ةیجیتارتسا

 ةیرشبلا دراوملا
 

 

5.895 3.176 1.856 *** par_4 
RHR2 <--- 1.910 1.220 1.566 *** par_3 
RHR4 <--- 4.732 2.659 1.780 *** par_2 
RHR6 <--- 1.743 1.147 1.519 *** par_1 

RHR12 <--- 1000 
WR1 <---  

 ةداعإ ةیجیتارتسا
 لمعلا میمصت

3.522 1.642 2.144 *** par_7 
WR3 <--- 1.451 0.643 2.256 *** par_6 
WR9 <--- 2.292 1.066 2.150 *** par_5 

WR12 <--- 1.000 
SS1 <--- 

 ةیماظنلا ةیجیتارتسالا
 

2.001 0.440 4.552 *** par_11 
SS3 <--- 2.581 0.559 4.619 *** par_10 
SS5 <--- 2.223 0.475 4.677 *** par_9 

SS10 <--- 1.758 0.232 3.262 *** par_8 
SS12 <--- 1.000 

Centralization 1 <--- 

 ةیزكرملا
1.000 

Centralization 3 <--- 1.323 0.241 5.499 *** par_22 
Centralization 6 <--- 0.533 0.121 4.398 *** par_23 
Formalization 1 <--- 

 ةیمسرلا
1.000 

Formalization 2 <--- 0.531 0.082 6.474 *** par_17 
Formalization 6 <--- 0.368 0.082 4.504 *** par_18 

Complexity 1 <--- 

 دیقعتلا

1.000 
Complexity 2 <--- 0.413 0.126 3.273 *** par_19 
Complexity 3 <--- 1.362 0.213 6.392 *** par_20 
Complexity 4 <--- 0.878 0.155 5.653 *** par_21 

 )  AMOS.v.20( جمانرب جئاتن ىلإ ًادانتسا ةثحابلا دادعا نم :ردصملا
 تاليدعتلا ءارجا دعب يئاهنلا جذومنلل يئاصحالا ليلحتلا جئاتن نأ )٦-٤( لودجلا تايطعم انل ضرعت 
 نمو ،ةقباطملا نسح تارشؤم هيف رفاوتت جذومنلا نأ ىلإ ريشت ةيلاحلا ةساردلا مئالي امب فذحلاو
 رابتخال ًازهاج حبصا جذومنألا اذه نإو ةساردلا تاريغتم داعبأ سايق لاجم يف هيلع دمتعي نأ نكمملا
 .تايضرفلا
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 يناثلا ثحبملا
 ةساردلا تايضرف رابتخا

 ليلحتلا ءارجا لالخ نم ةيلاحلا ةساردلا جذومنأ يف ةقباطملا نسح تارشؤم رفاوت نم دكأتلا دعب     
 نم حبصا )CFA( زمرلاب هل زمري يذلا )Confirmatory Factor Analysis( يديكوتلا يلماعلا
 :يتآلاكو ًاقبسم ةيجهنملا يف ةددحملاو ةيلاحلا ةساردلاب ةصاخلا تايضرفلا رابتخاب مايقلا نكمملا

 :ىلوألا ةيسيئرلا ةيضرفلا رابتخا :ًالوا
 يميظنتلا لكيهلا داعبا يف ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسال ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ال :
    .(α≤0.05) ةلالد ىوتسم دنـع )ديقعتلاو ،ةيمسرلاو ، ةيزكرملا(
 وأ ةيضرفلا هذه ةحص تابثإل صاخلا جذومنألا ةغايص مت ةيضرفلا ةحص نم ققحتلا لجأ نم     
 :كلذ حضوي )٣-٤( لكشلاو ،اهيفن

 

 يميظنتلا لكيهلا داعباو ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا نيب رثألا ةقالع رابتخا )٣-٤( لكشلا

 )  AMOS.v.20( جمانرب تاجرخم :ردصملا

 ضيفخت ةيجيتارتسا رثا سايقل  )AMOS.v.20( يئاصحالا جمانربلا قفو ليلحتلا جئاتن رهظت     
 نم ةقباطملا تارشؤم عفر ىلع لمعلا ءدبلا يف مت ذإ ،يميظنتلا لكيهلا داعبا ىلع ةيرشبلا دراوملا
 Modification( ليدعتلا تارشؤم مادختسا لالخ نم جذومنالل ةمزاللا تاليدعتلا ءارجا  لالخ

Indices(  

RHR 
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 عم اهتقباطم ىدم نايبو ةثحابلا اهيلا تلصوت يتلا ةقباطملا تارشؤم )٧-٤( لودجلا ضرعيو     
 :يتآلاكو ةدمتعملا لوبقلا ريياعم

 ىلوألا ةيسيئرلا ةيضرفلل لوبقلا ميقو ةقباطملا ةدوج ريياعم )٧-٤( لودجلا

 ةميقلا لوبقلا ةميق رايعملا ت
 ةبوسحملا

 ةجيتنلا

 ياك عبرمل ةيلامتحألا ةبسنلا 1
CMIN/df 

 ةلوبقم 1.15 2 نم لقأ

 ةقباطملا ةدوج رشؤم 2
)GFI()Goodness-of-Fit Index( 

 ةلوبقم 0.90 رثكأف 90%

 ححصملا ةقباطملا ةدوج رشؤم 3
)AGFI()Adjusted Goodness of Fit 

Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف 90%
 ةلوبقم ةقباطم %85 نم ربكأ

 ةلوبقم 0.87

 نراقملا ةقباطملا رشؤم 4
)CFI()The Comparative Fit Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف95%
 ةبسانم ةقباطم 95%-90%

 ةلوبقم 0.95
 

 بارتقألا أطخ طسوتمل يعيبرتلا رذجلا 5
(Root Mean Square Error of 
Approximation)(RMESA) 

 ،ةديج ةقباطم%5 نم لقأ
 ةطسوتم ةقباطم%8 ىلإ5%

0.03  
 ةديج ةلوبقم

 ديازتملا ةقباطملا رشؤم 6
(Ineremental Fit Index)(IFI) 

 ةلوبقم 0.95 رثكأف 90%

 يقاوبلا تاعبرم طسوتم رذج 7
)RMR()Root Mean Square 

Residuals( 

 ةلوبقم 0.08 ةديج ةقباطم %5 نم لقأ

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا

 ليلحت تاجرخمو جئاتن نم اهجارختسا مت يتلا لوبقلا ميقو ةقباطملا ةدوج ريياعم لودج نمو     
 ةساردلا جذومنأ ناو دمتعم وه امل ةقباطم ريياعملا نأ ظحالن )AMOS.v.20( يئاصحالا جمانربلا
 .ةساردلل لباقو بسانم ىلوألا ةيسيئرلا ةيضرفلل
 ضفر ىلإ يدؤي اهقيرط نع يتلا جذومنألاب ةطبترملا رثألا ةقالع ةميق )٨-٤( لودجلا حضويو     
 :ةيلاحلا ةساردلا ديق ىلوألا ةيسيئرلا ةيضرفلا لوبق وأ

 ىلوألا ةيسيئرلا ةيضرفلاب صاخلا رثألا ليلحت )٨-٤( لودجلا

 Estimate S.E. C.R. P Label اهب رثؤملا تاريغتملا ريثأتلا راسم ةرثؤملا تاريغتملا
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 ضيفخت ةيجيتارتسا
 ةيرشبلا دراوملا

 par_18 *** 2.014 0.060 0.122 ةيزكرملا 

 ضيفخت ةيجيتارتسا
ةيرشبلا دراوملا  

 par_16 *** 4.946 0.062 0.307 ةيمسرلا 

 ضيفخت ةيجيتارتسا
ةيرشبلا دراوملا  

 par_17 *** 5.611 0.053 0.300 ديقعتلا 

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا

 ضيفخت ةيجيتارتسا نيب رثا ةقالع كانه نأ رهظي )٨-٤( لودجلا تارشؤم ىلع عالطالا دعبو     
 .)ديقعتلا ،ةيمسرلا ،ةيزكرملا(يميظنتلا لكيهلا داعباو ةيرشبلا دراوملا
 :ىلع صنت يتلا ةليدبلا ةيضرفلا لبقنو ةيرفصلا ةيضرفلا ضفرن انه نمو 

H01: يميظنتلا مجحلا يف مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسال ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي 
 .(α≤0.05) ةلالد ىوتسم دنـع

 :ىلوألا ةيسيئرلا ةيضرفلل ةيعرفلا تايضرفلا رابتخا

 :ىلوألا ةيعرفلا ةيضرفلا .1
H01.1: دنـع ةيزكرملا يف ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسال ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ال 

 : كلذ حضوي يتآلا لكشلاو ،(α≤0.05) ةلالد ىوتسم

 

 ةيزكرملاو ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا نيب رثألا ةقالع رابتخا )٤-٤( لكشلا
 )  AMOS.v.20( جمانرب تاجرخم :ردصملا

centraliza
tion 
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 ةيجيتارتسا رثا سايقل  )AMOS.v.20( يئاصحالا جمانربلا قفو ىلع ليلحتلا جئاتن رهظت     
 ءارجا لالخ نم ةقباطملا تارشؤم عفر ىلع لمعلا مت ذإ ةيزكرملا ىلع ةيرشبلا دراوملا ضيفخت
 نم )Modification Indices( ليدعتلا تارشؤم مادختسا لالخ نم جذومنالل ةمزاللا تاليدعتلا
 .لضفأ جئاتن ىلع لوصحلل  )e2( و )e7( نيرشؤملا طبر لالخ
 عم اهتقباطم ىدم نايبو ةثحابلا اهيلا تلصوت يتلا ةقباطملا تارشؤم )٩-٤( لودجلا ضرعيو     
 :يتآلاكو ةدمتعملا لوبقلا ريياعم

 ىلوألا ةيعرفلا ةيضرفلل لوبقلا ميقو ةقباطملا ةدوج ريياعم )٩-٤( لودجلا

 ةجيتنلا ةبوسحملا ةميقلا لوبقلا ةميق رايعملا ت

 ياك عبرمل ةيلامتحألا ةبسنلا 1
CMIN/df 

 ةلوبقم 1.201 2 نم لقأ

 ةقباطملا ةدوج رشؤم 2
)GFI()Goodness-of-Fit Index( 

 ةلوبقم 0.91 رثكأف 90%

 ححصملا ةقباطملا ةدوج رشؤم 3
)AGFI()Adjusted Goodness of Fit 

Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف 90%
 ةلوبقم ةقباطم %85 نم ربكأ

 ةلوبقم 0.88
 

 نراقملا ةقباطملا رشؤم 4
)CFI()The Comparative Fit 

Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف95%
 وأ ةبسانم ةقباطم 95%-90%

 ةلوبقم

 ةلوبقم 0.94
 

 بارتقألا أطخ طسوتمل يعيبرتلا رذجلا 5
(Root Mean Square Error of 
Approximation)(RMSEA) 

 ،ةديج ةقباطم%5 نم لقأ
 ةطسوتم ةقباطم%8 ىلإ5%

0.94  
 ةلوبقم

 ديازتملا ةقباطملا رشؤم 6
(Ineremental Fit Index)(IFI) 

 ةلوبقم 0.93 رثكأف 90%

 يقاوبلا تاعبرم طسوتم رذج 7
)RMR()Root Mean Square 

Residuals( 

 ةلوبقم 0.04 ةديج ةقباطم %5 نم لقأ

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا

 ليلحت تاجرخمو جئاتن نم اهجارختسا مت يتلا لوبقلا ميقو ةقباطملا ةدوج ريياعم لودج نمو     
 ةساردلا جذومنأ ناو دمتعم وه امل ةقباطم ريياعملا نأ ظحالن   )AMOS.v.20( يئاصحالا جمانربلا
 .ةساردلل لباقو بسانم ىلوألا ةيسيئرلا ةيضرفلل  ةعباتلا ىلوألا ةيعرفلا ةيضرفلل
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 وأ لوبق ىلإ يدؤي اهقيرط نع يتلا جذومنألاب ةطبترملا تاملعملا ميق )١٠-٤( لودجلا حضويو
 :ةيلاحلا ةساردلا ديق ىلوألا ةيعرفلا ةيضرفلا ضفر

 ةيزكرملاو ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا نيب ريثأتلا ةقالع )١٠-٤( لودجلا

 Estimate S.E. C.R. P Label  اهب رثؤملا تاريغتملا ريثأتلا راسم ةرثؤملا تاريغتملا

 ضيفخت ةيجيتارتسا
 ةيرشبلا دراوملا

 par_18 *** 2.034 0.090 0.142 ةيزكرملا 

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا

 ،ةيزكرملا يف ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا ريثأت لماعم )١٠-٤( لودجلا تايطعم نم ظحالن
 ،)0.142( هتميق ام ةيزكرملاو ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا نيب )Estimates( رشؤم غلب ذإ
 يف رييغت ىلإ يدؤي دحاو رادقمب ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا يف ريغتلا نأ ىلع لدي امم
 ).C.R( ةميق تغلبو ،ةيئاصحا ةلالد وذ ريثأتلا لماعم نأ امك )0.142( رادقمب ةيزكرملا ىوتسم
 P) ـــValue( نأ امك )1.96( ةغلابلاو ةجرحلا ةميقلا نم ربكأ اهنأل ةلوبقم ةميق يهو )2.034(
 .)0.05( نم لقأ ةميق يهو ) (0.000 اهتميق
 :ةليدبلا ةيضرفلا لبقنو ةيرفصلا ةيضرفلا ضفرن انه نمو 

H01.1: دنـع ةيزكرملا يف ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسال ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي 
 (α≤0.05) ةلالد ىوتسم

 :ةيناثلا ةيعرفلا ةيضرفلا .2
H01.2: دنـع ةيمسرلا يف ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسال ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ال 

 :كلذ حضوي يتآلا لكشلاو ،(α≤0.05) ةلالد ىوتسم

 
 ةيمسرلاو ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا نيب رثألا ةقالع رابتخا )٥-٤( لكشلا

RHR formaliza
tion 
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 )  AMOS.v.20( جمانرب تاجرخم :ردصملا
 ةيجيتارتسا رثأ سايقل  )AMOS.v.20( يئاصحالا جمانربلا قفو ىلع ليلحتلا جئاتن رهظت     
  لالخ نم ةقباطملا تارشؤم عفر ىلع لمعلا مت ذإ يميظنتلا مجحلا ىلع ةيرشبلا دراوملا ضيفخت
 )Modification Indices( ليدعتلا تارشؤم مادختسا لالخ نم جذومنالل ةمزاللا تاليدعتلا ءارجا
 .لضفأ جئاتن ىلع لوصحلل )e3ßàe7(، )e12ßàe15( تارشؤملا طبر لالخ نم
 عم اهتقباطم ىدم نايبو ةثحابلا اهيلا تلصوت يتلا ةقباطملا تارشؤم )١١-٤(  لودج ضرعيو     
 :يتآلاكو ةدمتعملا لوبقلا ريياعم

 ةيناثلا ةيعرفلا ةيضرفلل لوبقلا ميقو ةقباطملا ةدوج ريياعم )١١-٤( لودجلا

 ةجيتنلا ةبوسحملا ةميقلا لوبقلا ةميق رايعملا ت

 ياك عبرمل ةيلامتحألا ةبسنلا 1
CMIN/df 

 ةلوبقم 1.09 2 نم لقأ

 ةقباطملا ةدوج رشؤم 2
)GFI()Goodness-of-Fit Index( 

 ةلوبقم 0.91 رثكأف 90%

 ححصملا ةقباطملا ةدوج رشؤم 3
)AGFI()Adjusted Goodness of Fit 

Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف 90%
 ةقباطم %85 نم ربكأ

 ةلوبقم

 ةلوبقم 0.88
 

 نراقملا ةقباطملا رشؤم 4
)CFI()The Comparative Fit Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف95%
 ةبسانم ةقباطم 95%-90%

 ةقباطم 0.95
 ةديج

 
 بارتقألا أطخ طسوتمل يعيبرتلا رذجلا 5

(Root Mean Square Error of 
Approximation)(RMSEA) 

 ،ةديج ةقباطم%5 نم لقأ
 ةطسوتم ةقباطم%8 ىلإ5%

0.03  
 ةقباطم
 ةديج

 ديازتملا ةقباطملا رشؤم 6
(Ineremental Fit Index)(IFI) 

 ةقباطم 0.95 رثكأف 90%
 ةديج

 يقاوبلا تاعبرم طسوتم رذج 7
)RMR()Root Mean Square 

Residuals( 

 ةقباطم 0.04 ةديج ةقباطم %5 نم لقأ
 ةديج

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا
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 جمانربلا ليلحت جئاتن نم اهجارختسا مت يتلا لوبقلا ميقو ةقباطملا ةدوج ريياعم لودج نمو     
 جذومنأ ناو دمتعم وه امل ةقباطمو ةديج ريياعملا نأ ظحالن هتاجرخمو )AMOS.v.20( يئاصحالا
 .ةساردلل لباقو بسانم ىلوألا ةيسيئرلا ةيضرفلل  ةعباتلا ةيناثلا ةيعرفلا ةيضرفلل ةساردلا
 وأ لوبق ىلإ يدؤي اهقيرط نع يتلا جذومنألاب ةطبترملا تاملعملا ميق )١٢-٤( لودجلا حضويو     
 :ةيلاحلا ةساردلا ديق ةيناثلا ةيعرفلا ةيضرفلا ضفر

 ةيمسرلاو ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا نيب ريثأتلا ةقالع )١٢-٤( لودجلا

 Estimate S.E. C.R. P Label اهب رثؤملا تاريغتملا ريثأتلا راسم ةرثؤملا تاريغتملا

 ضيفخت ةيجيتارتسا
 ةيرشبلا دراوملا

 par_16 *** 4.946 0.062 0.307 ةيمسرلا 

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا

 مجحلا يف لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا ريثأت لماعم )١٢-٤( لودجلا تايطعم نم ظحالن     
 هتميق ام ةيمسرلاو ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا نيب )Estimates( رشؤم غلب ذإ ؛يميظنتلا
 ىلإ يدؤي دحاو رادقمب ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا يف ريغتلا نأ ىلع لدي امم ،)0.307(
 ةميق تغلبو ،ةيئاصحا ةلالد وذ ريثأتلا لماعم نأ امك )0.307( رادقمب ةيمسرلا ىوتسم يف رييغت
)C.R.( )4.946( ةغلابلا ةجرحلا ةميقلا نم ربكأ اهنأل ؛ةلوبقم ةميق يهو )( نأ امك )1.96Valueـــ 

(P 0.000 اهتميق) ( نم لقأ ةميق يهو )0.05(. 
 :ةليدبلا ةيضرفلا لبقنو ةيرفصلا ةيضرفلا ضفرن انه نمو

H01.2: دنـع ةيمسرلا يف ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسال ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي 
 .(α≤0.05) ةلالد ىوتسم

  :ةثلاثلا ةيعرفلا ةيضرفلا .3
H01.3: دنـع ديقعتلا يف ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسال ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ال 

 :كلذ حضوي يتآلا لكشلاو ،(α≤0.05) ةلالد ىوتسم
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 ديقعتلاو ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا نيب رثألا ةقالع رابتخا )٦-٤( لكشلا
 )  AMOS.v.20( جمانرب تاجرخم :ردصملا
 ةيجيتارتسا رثا سايقل  )AMOS.v.20( يئاصحالا جمانربلا قفو ىلع ليلحتلا جئاتن رهظت     
 ءارجا  لالخ نم ةقباطملا تارشؤم عفر ىلع لمعلا مت ذإ ديقعتلا ىلع ةيرشبلا دراوملا ضيفخت
 نم )Modification Indices( ليدعتلا تارشؤم مادختسا لالخ نم جذومنالل ةمزاللا تاليدعتلا
-e9ßàe10(،)e10ßàe15(، )e16ßàe17(، )e22ßàe23-e20( تارشؤملا طبر لالخ

e12( لضفأ جئاتن ىلع لوصحلل. 
 عم اهتقباطم ىدم نايبو ةثحابلا اهيلا تلصوت يتلا ةقباطملا تارشؤم )١٣-٤( لودج ضرعيو     
  :يتآلاكو ةدمتعملا لوبقلا ريياعم

 ةثلاثلا ةيعرفلا ةيضرفلل لوبقلا ميقو ةقباطملا ةدوج ريياعم )١٣-٤( لودجلا

 ةجيتنلا ةبوسحملا ةميقلا لوبقلا ةميق رايعملا ت

 ياك عبرمل ةيلامتحألا ةبسنلا 1
CMIN/df 

 ةلوبقم 1.34 2 نم لقأ

 ةقباطملا ةدوج رشؤم 2
)GFI()Goodness-of-Fit Index( 

 ةلوبقم 0.90 رثكأف 90%

 ححصملا ةقباطملا ةدوج رشؤم 3
)AGFI()Adjusted Goodness of 

Fit Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف 90%
 ةلوبقم ةقباطم %85 نم ربكأ

 ةلوبقم 0.87
 

 نراقملا ةقباطملا رشؤم 4
)CFI()The Comparative Fit 

Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف95%
 ةبسانم ةقباطم 95%-90%

 ةديج ةقباطم 0.95
 

RHR complexit
y 
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 بارتقألا أطخ طسوتمل يعيبرتلا رذجلا 5
(Root Mean Square Error of 
Approximation)(RMSEA) 

 ،ةديج ةقباطم%5 نم لقأ
 ةطسوتم ةقباطم%8 ىلإ5%

0.04  
 ةديج ةقباطم

 ديازتملا ةقباطملا رشؤم 6
(Ineremental Fit Index)(IFI) 

 ةديج ةقباطم 0.95 رثكأف 90%
 

 يقاوبلا تاعبرم طسوتم رذج 7
)RMR()Root Mean Square 

Residuals( 

 ةلوبقم 0.06 ةديج ةقباطم %5 نم لقأ

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا

 وأ لوبق ىلإ يدؤي اهقيرط نع يتلا جذومنألاب ةطبترملا تاملعملا ميق )١٤-٤(لودجلا حضويو     
 :ةيلاحلا ةساردلا ديق ةيناثلا ةيضرفلا ضفر

 ديقعتلاو ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا نيب ريثأتلا ةقالع )١٤-٤( لودجلا

 Estimate S.E. C.R. P Label اهب رثؤملا تاريغتملا ريثأتلا راسم ةرثؤملا تاريغتملا

 ضيفخت ةيجيتارتسا
 ةيرشبلا دراوملا

 par_17 *** 5.611 0.053 0.300 ديقعتلا 

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا
 ذإ ؛يميظنتلا مجحلا يف ةيماظنلا ةيجيتارتسالا ريثأت لماعم )١٤-٤( لودجلا تايطعم نم ظحالن     
 امم ،)0.300( هتميق ام ديقعتلاو ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا نيب )Estimates( رشؤم غلب
 ىوتسم يف رييغت ىلإ يدؤي دحاو رادقمب ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا يف ريغتلا نأ ىلع لدي
 يهو )C.R.( )5.611( ةميق تغلبو ،ةيئاصحا ةلالد وذ ريثأتلا لماعم نأ امك )0.300(رادقمب ديقعتلا
 يهو )(0.000 اهتميقP) ـــValue( نأ امك )1.96( ةغلابلا ةجرحلا ةميقلا نم ربكأ اهنأل ةلوبقم ةميق
 .)0.05( نم لقأ ةميق
 :ةليدبلا ةيضرفلا لبقنو ةيرفصلا ةيضرفلا ضفرن انه نمو 

H01.3: دنـع ديقعتلا يف ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسال ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي 
 .(α≤0.05) ةلالد ىوتسم
 :ةيناثلا ةيسيئرلا ةيضرفلا رابتخا :ًايناث

H02: يميظنتلا لكيهلا داعبأ يف لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسال ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ال 
 .(α≤0.05) ةلالد ىوتسم دنـع )ديقعتلاو ،ةيمسرلاو ، ةيزكرملا(
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 وأ ةيضرفلا هذه ةحص تابثإل صاخلا جذومنألا ةغايص مت ةيضرفلا ةحص نم ققحتلا لجأ نمو     
 :كلذ حضوي )٧-٤( لكشلاو اهيفن

 

 يميظنتلا لكيهلا داعباو لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا نيب رثألا ةقالع رابتخا )٧-٤( لكشلا
 )  AMOS.v.20( جمانرب تاجرخم :ردصملا

 ةيجيتارتسا رثا سايقل  )AMOS.v.20( يئاصحالا جمانربلا قفو ىلع ليلحتلا جئاتن رهظت     
 تارشؤم عفر ىلع لمعلا ءدبلا يف مت ذإ ،يميظنتلا لكيهلا داعبأ ىلع ةيرشبلا دراوملا ضيفخت
 ليدعتلا تارشؤم مادختسا لالخ نم جذومنالل ةمزاللا تاليدعتلا ءارجا  لالخ نم ةقباطملا
)Modification Indices(. 
 عم اهتقباطم ىدم نايبو ةثحابلا اهيلا تلصوت يتلا ةقباطملا تارشؤم )١٥-٤( لودجلا ضرعيو     
 :يتآلاكو ةدمتعملا لوبقلا ريياعم

 ةيناثلا ةيسيئرلا ةيضرفلل لوبقلا ميقو ةقباطملا ةدوج ريياعم )١٥-٤( لودجلا

 ةميقلا لوبقلا ةميق رايعملا ت
 ةبوسحملا

 ةجيتنلا

 ياك عبرمل ةيلامتحألا ةبسنلا 1
CMIN/df 

 ةديج ةقباطم 0.92 2 نم لقأ

 ةقباطملا ةدوج رشؤم 2
)GFI()Goodness-of-Fit Index( 

 ةلوبقم 0.90 رثكأف 90%

 ححصملا ةقباطملا ةدوج رشؤم 3
)AGFI()Adjusted Goodness of Fit 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف 90%
 ةلوبقم ةقباطم %85 نم ربكأ

 ةلوبقم 0.87
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Index( 

 نراقملا ةقباطملا رشؤم 4
)CFI()The Comparative Fit Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف95%
  ةبسانم ةقباطم 95%-90%

 ةديج ةقباطم 0.99

 بارتقألا أطخ طسوتمل يعيبرتلا رذجلا 5
(Root Mean Square Error of 
Approximation)(RMSEA) 

 ،ةديج ةقباطم%5 نم لقأ
 ،ةطسوتم ةقباطم%8 ىلإ5%

0.02  
 ةديج ةقباطم

 ديازتملا ةقباطملا رشؤم 6
(Ineremental Fit Index)(IFI) 

 ةديج ةقباطم 0.99 رثكأف 90%

 يقاوبلا تاعبرم طسوتم رذج 7
)RMR()Root Mean Square 

Residuals( 

 ةديج ةقباطم 0.04 ةديج ةقباطم %5 نم لقأ

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا

 ليلحت تاجرخمو جئاتن نم اهجارختسا مت يتلا لوبقلا ميقو ةقباطملا ةدوج ريياعم لودج نم     
 ةساردلا جذومنأ ناو ،دمتعم وه امل ةقباطم ريياعملا نأ ظحالن )AMOS.v.20( يئاصحالا جمانربلا
 .ةساردلل لباقو بسانم ةيناثلا ةيسيئرلا ةيضرفلل
 ىلإ يدؤي اهقيرط نع يتلا جذومنألاب ةطبترملا رثألا ةقالع ةميق )١٦-٤( لودجلا حضويو     
 :ةيلاحلا ةساردلا ديق ةيناثلا ةيسيئرلا ةيضرفلا لوبق وأ ضفر

 ةيناثلا ةيسيئرلا ةيضرفلاب صاخلا رثألا ليلحت )١٦-٤( لودجلا

 Estimate S.E. C.R. P Label اهب رثؤملا تاريغتملا ريثأتلا راسم ةرثؤملا تاريغتملا

 ةداعإ ةيجيتارتسا
 لمعلا ميمصت

 par_20 *** 2.812 0.286 0.244 ةيزكرملا 

 ةداعإ ةيجيتارتسا
لمعلا ميمصت  

 _21par *** 3.949 0.313 0.310 ةيمسرلا 

 ةداعإ ةيجيتارتسا
لمعلا ميمصت  

 _19par *** 5.854 0.392 0.367 ديقعتلا 

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا

 ةداعإ ةيجيتارتسا نيب رثا ةقالع كانه نأ رهظي )١٦-٤( لودجلا تارشؤم ىلع عالطالا دعبو     
 .)ديقعتلا ،ةيمسرلا ،ةيزكرملا( نمضتت يتلا يميظنتلا لكيهلا داعبأو لمعلا ميمصت
 :ىلع صنت يتلا ةليدبلا ةيضرفلا لبقنو ةيرفصلا ةيضرفلا ضفرن انه نمو 



 128 

H02: يميظنتلا لكيهلا داعبأ يف لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسال ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي 
 .(α≤0.05) ةلالد ىوتسم دنـع )ديقعتلاو ،ةيمسرلاو ، ةيزكرملا(

 :ةيناثلا ةيسيئرلا ةيضرفلل ةيعرفلا تايضرفلا رابتخا
 :ىلوألا ةيعرفلا ةيضرفلا .1

H02.1: دنـع ةيزكرملا يف لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسال ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ال 
 : كلذ حضوي يلاتلا لكشلاو ،(α≤0.05) ةلالد ىوتسم

 
 ةيزكرملاو لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا نيب رثألا ةقالع رابتخا )٨-٤( لكشلا

 )  AMOS.v.20( جمانرب تاجرخم :ردصملا

 ةداعإ ةيجيتارتسا رثأ سايقل  )AMOS.v.20( يئاصحالا جمانربلا قفو ىلع ليلحتلا جئاتن رهظت     
 ءارجا  لالخ نم ةقباطملا تارشؤم عفر ىلع لمعلا ءدبلا يف مت ذإ ،ةيزكرملا ىلع لمعلا ميمصت
  )Modification Indices( ليدعتلا تارشؤم مادختسا لالخ نم جذومنالل ةمزاللا تاليدعتلا
 عم اهتقباطم ىدم نايبو ةثحابلا اهيلا تلصوت يتلا ةقباطملا تارشؤم )١٧-٤( لودج ضرعيو     
 :يتآلاكو ةدمتعملا لوبقلا ريياعم

 ىلوألا ةيعرفلا ةيضرفلل لوبقلا ميقو ةقباطملا ةدوج ريياعم )١٧-٤( لودجلا

 ةميقلا لوبقلا ةميق رايعملا ت
 ةبوسحملا

 ةجيتنلا

 ياك عبرمل ةيلامتحألا ةبسنلا 1
CMIN/df 

 ةلوبقم 1.15 2 نم لقأ

 ةقباطملا ةدوج رشؤم 2
)GFI()Goodness-of-Fit Index( 

 ةلوبقم 0.90 رثكأف 90%

WR centraliz
ation 
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 ححصملا ةقباطملا ةدوج رشؤم 3
)AGFI()Adjusted Goodness of Fit 

Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف 90%
 ةلوبقم ةقباطم %85 نم ربكأ

 ةلوبقم 0.87

 نراقملا ةقباطملا رشؤم 4
)CFI()The Comparative Fit Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف95%
 ةبسانم ةقباطم 95%-90%

 ةلوبقم 0.95
 

 بارتقألا أطخ طسوتمل يعيبرتلا رذجلا 5
(Root Mean Square Error of 
Approximation)(RMSEA) 

 ،ةديج ةقباطم%5 نم لقأ
 ةطسوتم ةقباطم%8 ىلإ5%

0.03  
 ةديج ةلوبقم

 ديازتملا ةقباطملا رشؤم 6
(Ineremental Fit Index)(IFI) 

 ةلوبقم 0.95 رثكأف 90%

 يقاوبلا تاعبرم طسوتم رذج 7
)RMR()Root Mean Square 

Residuals( 

 ةلوبقم 0.08 ةديج ةقباطم %5 نم لقأ

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا

 وأ لوبق ىلإ يدؤي اهقيرط نع يتلا جذومنألاب ةطبترملا تاملعملا ميق )١٨-٤( لودجلا حضويو     
 :ةيلاحلا ةساردلا ديق ىلوألا ةيضرفلا ضفر

 ةيزكرملاو لمعلا ميمصت ةداعإ نيب ريثأتلا ةقالع )١٨-٤( لودجلا

 Estimate S.E. C.R. P Label اهب رثؤملا تاريغتملا ريثأتلا راسم ةرثؤملا تاريغتملا

 ةداعإ ةيجيتارتسا
 لمعلا ميمصت

 par_20 *** 2.832 0.296 0.234 ةيزكرملا 

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا

 ؛ةيزكرملا يف لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا ريثأت لماعم ،)١٨-٤( لودجلا تايطعم نم ظحالن     
 امم ،)0.234( هتميق ام ةيزكرملاو لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا نيب )Estimates( رشؤم غلب ذإ
 داعبأ يف رييغت ىلإ يدؤي دحاو رادقمب ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا يف ريغتلا نأ ىلع لدي
 ).C.R( ةميق تغلبو ،ةيئاصحا ةلالد وذ ريثأتلا لماعم نأ امك )0.234( رادقمب يميظنتلا لكيهلا
 P) ـــValue( نأ امك )1.96( ةغلابلاو ةجرحلا ةميقلا نم ربكأ اهنأل ةلوبقم ةميق يهو )2.832(
 .)0.05( نم لقأ ةميق يهو ) (0.000 اهتميق
 :ةليدبلا ةيضرفلا لبقنو ةيرفصلا ةيضرفلا ضفرن انه نمو  

H02.1: ىوتسم دنـع ةيزكرملا يف لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسال ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي 
 .(α≤0.05) ةلالد
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 :ةيناثلا ةيعرفلا ةيضرفلا .2
H02.2: ىوتسم دنـع ةيمسرلا يف لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسال ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ال 

 : كلذ حضوي يتآلا لكشلاو ،(α≤0.05) ةلالد

 

 ةيمسرلاو لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا نيب رثألا ةقالع رابتخا )٩-٤( لكشلا
 )  AMOS.v.20( جمانرب تاجرخم :ردصملا

 ةداعإ ةيجيتارتسا رثا سايقل  )AMOS.v.20( يئاصحالا جمانربلا قفو ىلع ليلحتلا جئاتن رهظت     
 ءارجا  لالخ نم ةقباطملا تارشؤم عفر ىلع لمعلا ءدبلا يف مت ذإ ،ةيمسرلا ىلع لمعلا ميمصت
 .)Modification Indices( ليدعتلا تارشؤم مادختسا لالخ نم جذومنالل ةمزاللا تاليدعتلا
 عم اهتقباطم ىدم نايبو ةثحابلا اهيلا تلصوت يتلا ةقباطملا تارشؤم )١٩-٤( لودج ضرعيو     
 :يتآلاكو ةدمتعملا لوبقلا ريياعم

 ةيناثلا ةيعرفلا ةيضرفلل لوبقلا ميقو ةقباطملا ةدوج ريياعم )١٩-٤( لودجلا

 ةميقلا لوبقلا ةميق رايعملا ت
 ةبوسحملا

 ةجيتنلا

 ياك عبرمل ةيلامتحألا ةبسنلا 1
CMIN/df 

 ةلوبقم 1.36 2 نم لقأ

 ةقباطملا ةدوج رشؤم 2
)GFI()Goodness-of-Fit Index( 

 ةلوبقم 0.90 رثكأف 90%

 ححصملا ةقباطملا ةدوج رشؤم 3
)AGFI()Adjusted Goodness of Fit 

Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف 90%
 ةلوبقم ةقباطم %85 نم ربكأ

 ةلوبقم 0.86

formaliz
ation 
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 نراقملا ةقباطملا رشؤم 4
)CFI()The Comparative Fit Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف95%
 ةبسانم ةقباطم 95%-90%

 ةلوبقم 0.92
 

 بارتقألا أطخ طسوتمل يعيبرتلا رذجلا 5
(Root Mean Square Error of 
Approximation)(RMSEA) 

 ،ةديج ةقباطم%5 نم لقأ
 ةطسوتم ةقباطم%8 ىلإ5%

0.04  
 ةديج ةقباطم

 ديازتملا ةقباطملا رشؤم 6
(Incremental Fit Index)(IFI) 

 ةديج ةقباطم 0.93 رثكأف 90%

 يقاوبلا تاعبرم طسوتم رذج 7
)RMR()Root Mean Square 

Residuals( 

 ةلوبقم 0.06 ةديج ةقباطم %5 نم لقأ

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا

 وأ لوبق ىلإ يدؤي اهقيرط نع يتلا جذومنألاب ةطبترملا تاملعملا ميق )٢٠-٤( لودجلا حضويو     
 :ةيلاحلا ةساردلا ديق ةيناثلا ةيضرفلا ضفر

 ةيمسرلاو لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا نيب ريثأتلا ةقالع )٢٠-٤( لودجلا

 Estimate S.E. C.R. P Label اهب رثؤملا تاريغتملا ريثأتلا راسم ةرثؤملا تاريغتملا

 ةداعإ ةيجيتارتسا
 لمعلا ميمصت

 _21par *** 3.949 0.313 0.310 ةيمسرلا 

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا

 ،ةيمسرلا يف لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا ريثأت لماعم )٢٠-٤( لودجلا تايطعم نم ظحالن     
 امم ،)0.310( هتميق ام ةيمسرلاو لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا نيب )Estimates( رشؤم غلب ذإ
 ةيمسرلا يف رييغت ىلإ يدؤي دحاو رادقمب لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا يف ريغتلا نأ ىلع لدي
 ةميق يهو )C.R.( )3.949( ةميق تغلبو ،ةيئاصحا ةلالد وذ ريثأتلا لماعم نأ امك )0.310( رادقمب
 يهو ) (0.000 اهتميق  P) ـــValue( نأ امك )1.96( ةغلابلاو ةجرحلا ةميقلا نم ربكأ اهنأل ةلوبقم
 .)0.05( نم لقأ ةميق
 :ةليدبلا ةيضرفلا لبقنو ةيرفصلا ةيضرفلا ضفرن انه نمو

H02.2: ىوتسم دنـع ةيمسرلا يف لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسال ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي 
 ،(α≤0.05) ةلالد

 :ةثلاثلا ةيعرفلا ةيضرفلا .3
H02.3: ىوتسم دنـع ديقعتلا يف لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسال ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ال 

 : كلذ حضوي يلاتلا لكشلاو ،(α≤0.05) ةلالد
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 ديقعتلاو لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا نيب رثألا ةقالع رابتخا )١٠-٤( لكشلا
 )  AMOS.v.20( جمانرب تاجرخم :ردصملا

 ةداعإ ةيجيتارتسا رثا سايقل  )AMOS.v.20( يئاصحالا جمانربلا قفو ىلع ليلحتلا جئاتن رهظت     
 ءارجا  لالخ نم ةقباطملا تارشؤم عفر ىلع لمعلا ءدبلا يف مت ذإ ،ديقعتلا ىلع لمعلا ميمصت
 .)Modification Indices( ليدعتلا تارشؤم مادختسا لالخ نم جذومنالل ةمزاللا تاليدعتلا
 عم اهتقباطم ىدم نايبو ةثحابلا اهيلا تلصوت يتلا ةقباطملا تارشؤم )٢١-٤( لودج ضرعيو     
 :يتآلاكو ةدمتعملا لوبقلا ريياعم

 ةثلاثلا ةيعرفلا ةيضرفلل لوبقلا ميقو ةقباطملا ةدوج ريياعم )٢١-٤( لودجلا

 ةميقلا لوبقلا ةميق رايعملا ت
 ةبوسحملا

 ةجيتنلا

 ياك عبرمل ةيلامتحألا ةبسنلا 1
CMIN/df 

 ةلوبقم 1.27 2 نم لقأ

 ةقباطملا ةدوج رشؤم 2
)GFI()Goodness-of-Fit Index( 

 ةلوبقم 0.90 رثكأف 90%

 ححصملا ةقباطملا ةدوج رشؤم 3
)AGFI()Adjusted Goodness of Fit 

Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف 90%
 ةلوبقم ةقباطم %85 نم ربكأ

 ةلوبقم 0.86
 

 نراقملا ةقباطملا رشؤم 4
)CFI()The Comparative Fit Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف95%
 ةبسانم ةقباطم 95%-90%

 ةديج ةقباطم 0.95
 

 بارتقألا أطخ طسوتمل يعيبرتلا رذجلا 5
(Root Mean Square Error of 

 ،ةديج ةقباطم%5 نم لقأ
 ةطسوتم ةقباطم%8 ىلإ5%

0.04  
 ةديج ةلوبقم

WR complexi 
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Approximation)(RMSEA) 

 ديازتملا ةقباطملا رشؤم 6
(Ineremental Fit Index)(IFI) 

 ةديج ةقباطم 0.95 رثكأف 90%

 يقاوبلا تاعبرم طسوتم رذج 7
)RMR()Root Mean Square 

Residuals( 

 ةلوبقم 0.06 ةديج ةقباطم %5 نم لقأ

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا

 وأ لوبق ىلإ يدؤي اهقيرط نع يتلا جذومنألاب ةطبترملا تاملعملا ميق )٢٢-٤( لودجلا حضويو     
 :ةيلاحلا ةساردلا ديق ةيناثلا ةيضرفلا ضفر

 ديقعتلاو لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا نيب ريثأتلا ةقالع )٢٢-٤( لودجلا

 راسم ةرثؤملا تاريغتملا
 ريثأتلا

  اهب رثؤملا تاريغتملا
Estimate S.E. C.R. P Label 

 ةداعإ ةيجيتارتسا
 لمعلا ميمصت

 _19par *** 5.854 0.392 0.367 ديقعتلا 

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا

 ذإ ديقعتلا يف لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا ريثأت لماعم )٢٢-٤( لودجلا تايطعم نم ظحالن     
 ىلع لدي امم ،)0.367( هتميق ام ديقعتلاو لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا نيب )Estimates( رشؤم غلب
 )0.367( رادقمب ديقعتلا يف رييغت ىلإ يدؤي دحاو رادقمب لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا يف ريغتلا نأ
 ربكأ اهنأل ؛ةلوبقم ةميق يهو )C.R.( )5.854( ةميق تغلبو ،ةيئاصحا ةلالد وذ ريثأتلا لماعم نأ امك
 نم لقأ ةميق يهو ) (0.000 اهتميق P) ـــValue( نأ امك )1.96( ةغلابلاو ةجرحلا ةميقلا نم
)0.05(. 
 :ةليدبلا ةيضرفلا لبقنو ةيرفصلا ةيضرفلا ضفرن انه نمو 

H02.3: ىوتسم دنـع ديقعتلا يف لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسال ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي 
 .(α≤0.05) ةلالد
 :ةثلاثلا ةيسيئرلا ةيضرفلا رابتخا :ًاثلاث

H03: ةيزكرملا( يميظنتلا لكيهلا داعبأ يف ةيماظنلا ةيجيتارتسالل ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ال ، 
 .(α≤0.05) ةلالد ىوتسم دنـع )ديقعتلاو ،ةيمسرلاو
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 وأ ةيضرفلا هذه ةحص تابثإل صاخلا جذومنألا ةغايص مت ةيضرفلا ةحص نم ققحتلا لجأ نمو     
 :كلذ حضوي )١١-٤( لكشلاو ،اهيفن

 

 يميظنتلا لكيهلا داعباو ةيماظنلا ةيجيتارتسالا نيب رثألا ةقالع )١١-٤( لكشلا
 )  AMOS.v.20( جمانرب تاجرخم :ردصملا
 ةيجيتارتسالا رثا سايقل  )AMOS.v.20( يئاصحالا جمانربلا قفو ىلع ليلحتلا جئاتن رهظت     
 عفر ىلع لمعلا ءدبلا يف مت ذإ ،)ديقعتلاو ،ةيمسرلاو ،ةيزكرملا( يميظنتلا لكيهلا داعبأ ىلع ةيماظنلا
 ليدعتلا تارشؤم مادختسا لالخ نم جذومنالل ةمزاللا تاليدعتلا ءارجا  لالخ نم ةقباطملا تارشؤم
)Modification Indices( يتآلا لودجلا يف ةحضوملاو: 

 ةثلاثلا ةيسيئرلا ةيضرفلل جذومنلا تارشؤم تاليدعت )٢٣-٤( لودجلا

 اهنيب طبرلا مت يتلا تارشؤملا ةفوذحملا تارشؤملا ريغتملا

 ..... e24 ةيماظنلا ةيجيتارتسالا

 يميظنتلا لكيهلا داعبأ

e5 e2 < --- > e9 

e7 e6 < --- > e9 

e8 e9 < --- > e2-e6 

e11 e14 < --- > e18 

e12 ... 

e13 e30 < --- > e31-e32 

e15 e31 < --- > e30-e32 

e21 e32 < --- > e30-e31 

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا
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 عم اهتقباطم ىدم نايبو ةثحابلا اهيلا تلصوت يتلا ةقباطملا تارشؤم )٢٤-٤( لودجلا ضرعيو     
 :يتآلاكو ةدمتعملا لوبقلا ريياعم

 ةثلاثلا ةيسيئرلا ةيضرفلل لوبقلا ميقو ةقباطملا ةدوج ريياعم )٢٤-٤( لودجلا

 ةميقلا لوبقلا ةميق رايعملا ت
 ةبوسحملا

 ةجيتنلا

 ياك عبرمل ةيلامتحألا ةبسنلا 1
CMIN/df 

 ةلوبقم 1.27 2 نم لقأ

 ةقباطملا ةدوج رشؤم 2
)GFI()Goodness-of-Fit Index( 

 ةلوبقم 0.90 رثكأف 90%

 ححصملا ةقباطملا ةدوج رشؤم 3
)AGFI()Adjusted Goodness of Fit 

Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف 90%
 ةلوبقم ةقباطم %85 نم ربكأ

 ةلوبقم 0.86
 

 نراقملا ةقباطملا رشؤم 4
)CFI()The Comparative Fit Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف95%
 ةبسانم ةقباطم 95%-90%

 ةديج ةقباطم 0.95
 

 بارتقألا أطخ طسوتمل يعيبرتلا رذجلا 5
(Root Mean Square Error of 
Approximation)(RMESA) 

 ،ةديج ةقباطم%5 نم لقأ
 ةطسوتم ةقباطم%8 ىلإ5%

0.04  
 ةديج ةلوبقم

 ديازتملا ةقباطملا رشؤم 6
(Ineremental Fit Index)(IFI) 

 ةديج ةقباطم 0.95 رثكأف 90%

 يقاوبلا تاعبرم طسوتم رذج 7
)RMR()Root Mean Square 

Residuals( 

 ةلوبقم 0.06 ةديج ةقباطم %5 نم لقأ

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا

 ليلحت تاجرخمو جئاتن نم اهجارختسا مت يتلا لوبقلا ميقو ةقباطملا ةدوج ريياعم لودج نمو     
 جذومنأ نإو ،دمتعم وه امل ةقباطم ريياعملا نأ ظحالن   )AMOS.v.20( يئاصحالا جمانربلا
 .ةساردلل لباقو بسانم ةثلاثلا ةيسيئرلا ةيضرفلل ةساردلا
 وأ ضفر ىلإ يدؤي اهقيرط نع يتلا جذومنألاب ةطبترملا رثألا ةقالع ةميق )٢٦-٤( لودجلا حضويو
 :ةيلاحلا ةساردلا ديق ةثلاثلا ةيسيئرلا ةيضرفلا لوبق

 ةثلاثلا ةيسيئرلا ةيضرفلاب صاخلا رثألا ليلحت )٢٥-٤( لودجلا

 Estimate S.E. C.R. P Label اهب رثؤملا تاريغتملا ريثأتلا راسم ةرثؤملا تاريغتملا

 ةيجيتارتسالا
  ةيماظنلا

 par_14 *** 2.261 0.063 0.142 ةيزكرملا 
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 ةيجيتارتسالا
ةيماظنلا  

 par_16 *** 6.318 0.102 0.647 ةيمسرلا  

 ةيجيتارتسالا
ةيماظنلا  

 par_15 *** 5.775 0.079 0.456 ديقعتلا 

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا
 ةيجيتارتسالا نيب رثا ةقالع كانه نأ رهظي )٢٥-٤( لودجلا تارشؤم ىلع عالطالا دعبو     
 .)ديقعتلا ،ةيمسرلا ،ةيزكرملا( نمضتت يتلا )يميظنتلا لكيهلا داعبأ(و ةيماظنلا
 :ىلع صنت يتلا ةليدبلا ةيضرفلا لبقنو ةيرفصلا ةيضرفلا ضفرن انه نمو 

H03: ةيزكرملا( يميظنتلا لكيهلا داعبأ يف ةيماظنلا ةيجيتارتسالل ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ، 
 .(α≤0.05) ةلالد ىوتسم دنـع )ديقعتلاو ،ةيمسرلاو
 :ةثلاثلا ةيسيئرلا ةيضرفلل ةيعرفلا تايضرفلا رابتخا

 :ىلوألا ةيعرفلا ةيضرفلا .1
H03.1: ىوتسم دنـع ةيزكرملا ةجرد يف ةيماظنلا ةيجيتارتسالل ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ال 

 : كلذ حضوي يتآلا لكشلاو ،(α≤0.05) ةلالد

 
 ةيزكرملاو ةيماظنلا ةيجيتارتسالا نيب رثألا ةقالع )١٢-٤( لكشلا

 )  AMOS.v.20( جمانرب تاجرخم :ردصملا

 ةيجيتارتسالا رثا سايقل  )AMOS.v.20( يئاصحالا جمانربلا قفو ىلع ليلحتلا جئاتن رهظت     
 ىلع تاليدعت ةيأ ءارجال جاتحت الو ةبسانم ةقباطملا تارشؤم نا ذإ ،ةيزكرملا ىلع ةيماظنلا
 .جذومنألا
 عم اهتقباطم ىدم نايبو ةثحابلا اهيلا تلصوت يتلا ةقباطملا تارشؤم )٢٦-٤( لودج ضرعيو     
 :يتآلاكو ةدمتعملا لوبقلا ريياعم

SS 
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 ىلوألا ةيعرفلا ةيضرفلل لوبقلا ميقو ةقباطملا ةدوج ريياعم )٢٦-٤( لودجلا

 ةميقلا لوبقلا ةميق رايعملا ت
 ةبوسحملا

 ةجيتنلا

 ياك عبرمل ةيلامتحألا ةبسنلا 1
CMIN/df 

 ةلوبقم 1.70 2 نم لقأ

 ةقباطملا ةدوج رشؤم 2
)GFI()Goodness-of-Fit Index( 

 ةلوبقم 0.90 رثكأف 90%

 ححصملا ةقباطملا ةدوج رشؤم 3
)AGFI()Adjusted Goodness of Fit 

Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف 90%
 ةلوبقم ةقباطم %85 نم ربكأ

 ةلوبقم 0.86
 

 نراقملا ةقباطملا رشؤم 4
)CFI()The Comparative Fit Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف95%
 ةبسانم ةقباطم 95%-90%

 ةلوبقم 0.90
 

 بارتقألا أطخ طسوتمل يعيبرتلا رذجلا 5
(Root Mean Square Error of 
Approximation)(RMSEA) 

 ،ةديج ةقباطم%5 نم لقأ
 ةطسوتم ةقباطم%8 ىلإ5%

 ةقباطم 0.06
 ةطسوتم

 ديازتملا ةقباطملا رشؤم 6
(Ineremental Fit Index)(IFI) 

 ةلوبقم 0.91 رثكأف 90%

 يقاوبلا تاعبرم طسوتم رذج 7
)RMR()Root Mean Square 

Residuals( 

 ةلوبقم 0.05 ةديج ةقباطم %5 نم لقأ

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا

 وأ لوبق ىلإ يدؤي اهقيرط نع يتلا جذومنألاب ةطبترملا تاملعملا ميق )٢٧-٤( لودجلا حضويو     
 :ةيلاحلا ةساردلا ديق ىلوألا ةيضرفلا ضفر

 ةيزكرملاو ةيماظنلا ةيجيتارتسالا نيب ريثأتلا ةقالع )٢٧-٤( لودجلا

 Estimate S.E. C.R. P Label  اهب رثؤملا تاريغتملا ريثأتلا راسم ةرثؤملا تاريغتملا

 par_14 *** 2.265 0.069 0.175 ةيزكرملا ةجرد   يميظنتلا مجحلا

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا

 غلب ذإ ؛ةيزكرملا يف ةيماظنلا ةيجيتارتسالا ريثأت لماعم )٢٧-٤( لودجلا تايطعم نم ظحالن     
 نأ ىلع لدي امم ،)0.175( هتميق ام ةيزكرملاو ةيماظنلا ةيجيتارتسالا نيب )Estimates( رشؤم
 نأ امك )0.175( رادقمب ةيزكرملا يف رييغت ىلإ يدؤي دحاو رادقمب ةيماظنلا ةيجيتارتسالا يف ريغتلا
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 نم ربكأ اهنأل ؛ةلوبقم ةميق يهو )C.R.( )2.265( ةميق تغلبو ،ةيئاصحا ةلالد وذ ريثأتلا لماعم
 .)0.05( نم لقأ ةميق يهو ) (0.000 اهتميق P) ـــValue( نأ امك )1.96( ةغلابلا ةجرحلا ةميقلا
 :ةليدبلا ةيضرفلا لبقنو ةيرفصلا ةيضرفلا ضفرن انه نمو

H03.1: ةلالد ىوتسم دنـع ةيزكرملا يف ةيماظنلا ةيجيتارتسالل ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي 
(α≤0.05). 

 :ةيناثلا ةيعرفلا ةيضرفلا .2
H03.2: ةلالد ىوتسم دنـع ةيمسرلا يف ةيماظنلا ةيجيتارتسالل ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ال 

(α≤0.05)، كلذ حضوي يتآلا لكشلاو : 

 
 ةيمسرلاو ةيماظنلا ةيجيتارتسالا نيب رثألا ةقالع )١٣-٤( لكشلا

 )  AMOS.v.20( جمانرب تاجرخم :ردصملا
 ةيماظنلا ةيجيتارتسالا رثا سايقل  )AMOS.v.20( يئاصحالا جمانربلا قفو ىلع ليلحتلا جئاتن رهظت
 ةمزاللا تاليدعتلا ءارجا  لالخ نم ةقباطملا تارشؤم عفر ىلع لمعلا ءدبلا يف مت ذإ ،ةيمسرلا ىلع
 تارشؤملا نيب طبرلا متو ،)Modification Indices( ليدعتلا تارشؤم مادختسا لالخ نم جذومنالل
)e15ßàe11-e13( و)e13ßàe14( لضفأ جئاتن ىلع لوصحلل. 
 عم اهتقباطم ىدم نايبو ةثحابلا اهيلا تلصوت يتلا ةقباطملا تارشؤم )٢٨-٤( لودج ضرعيو     
  :يتآلاكو ةدمتعملا لوبقلا ريياعم

 ةيناثلا ةيعرفلا ةيضرفلل لوبقلا ميقو ةقباطملا ةدوج ريياعم )٢٨-٤( لودجلا

 ةجيتنلا ةبوسحملا ةميقلا لوبقلا ةميق رايعملا ت

 ياك عبرمل ةيلامتحألا ةبسنلا 1
CMIN/df 

 ةلوبقم 1.44 2 نم لقأ

SS 
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 ةقباطملا ةدوج رشؤم 2
)GFI()Goodness-of-Fit Index( 

 ةلوبقم 0.90 رثكأف 90%

 ححصملا ةقباطملا ةدوج رشؤم 3
)AGFI()Adjusted Goodness of Fit 

Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف 90%
 ةلوبقم ةقباطم %85 نم ربكأ

 ةلوبقم 0.87
 

 نراقملا ةقباطملا رشؤم 4
)CFI()The Comparative Fit Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف95%
 ةبسانم ةقباطم 95%-90%

 ةلوبقم 0.93
 

 بارتقألا أطخ طسوتمل يعيبرتلا رذجلا 5
(Root Mean Square Error of 
Approximation)(RMSEA) 

 ،ةديج ةقباطم%5 نم لقأ
 ةطسوتم ةقباطم%8 ىلإ5%

 ةقباطم 0.05
 ةطسوتم

 ديازتملا ةقباطملا رشؤم 6
(Ineremental Fit Index)(IFI) 

 ةقباطم 0.93 رثكأف 90%
 ةديج

 يقاوبلا تاعبرم طسوتم رذج 7
)RMR()Root Mean Square 

Residuals( 

 ةلوبقم 0.06 ةديج ةقباطم %5 نم لقأ

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا

 وأ لوبق ىلإ يدؤي اهقيرط نع يتلا جذومنألاب ةطبترملا تاملعملا ميق )٢٩-٤( لودجلا حضويو     
 :ةيلاحلا ةساردلا ديق ةيناثلا ةيضرفلا ضفر

 ةيمسرلاو ةيماظنلا ةيجيتارتسالا نيب ريثأتلا ةقالع )٢٩-٤( لودجلا

 Estimate S.E. C.R. P Label اهب رثؤملا تاريغتملا ريثأتلا راسم ةرثؤملا تاريغتملا

 ةيجيتارتسالا
 ةيماظنلا

 par_16 *** 6.299 0.103 0.649 ةيمسرلا ةجرد 

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا

 غلب ذإ ،ةيمسرلا يف ةيماظنلا ةيجيتارتسالا ريثأت لماعم )٢٩-٤( لودجلا تايطعم نم ظحالن     
 نأ ىلع لدي امم ،)0.649( هتميق ام ةيمسرلا و ةيماظنلا ةيجيتارتسالا نيب )Estimates( رشؤم
 نأ امك )0.649( رادقمب ةيمسرلا يف رييغت ىلإ يدؤي دحاو رادقمب ةيماظنلا ةيجيتارتسالا يف ريغتلا
 ربكأ اهنأل ؛ةبسانمو ةديج ةميق يهو )C.R.( )6.299( ةميق تغلبو ،ةيئاصحا ةلالد وذ ريثأتلا لماعم
 نم لقأ ةميق يهو ) (0.000 اهتميق P) ـــValue( نأ امك )1.96( ةغلابلا ةجرحلا ةميقلا نم
)0.05(. 
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 :ةليدبلا ةيضرفلا لبقنو ةيرفصلا ةيضرفلا ضفرن انه نمو 
H03.2: ةلالد ىوتسم دنـع ةيمسرلا يف ةيماظنلا ةيجيتارتسالل ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي 

(α≤0.05). 
 :ةثلاثلا ةيعرفلا ةيضرفلا .3

H03.3: ةلالد ىوتسم دنـع ديقعتلا ةجرد يف ةيماظنلا ةيجيتارتسالا ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي ال 
(α≤0.05)، كلذ حضوي يتآلا لكشلاو : 

 
 ديقعتلاو ةيماظنلا ةيجيتارتسالا نيب رثألا ةقالع )١٤-٤( لكشلا

 )  AMOS.v.20( جمانرب تاجرخم :ردصملا
 ةيجيتارتسالا رثأ سايقل  )AMOS.v.20( يئاصحالا جمانربلا قفو ىلع ليلحتلا جئاتن رهظت     
 .جذومنألا ىلع تاليدعت ةيا ءارجال جاتحت الو ةبسانم ةقباطملا تارشؤم نأ ذإ ،ديقعتلا ىلع ةيماظنلا
 عم اهتقباطم ىدم نايبو ةثحابلا اهيلا تلصوت يتلا ةقباطملا تارشؤم )٣٠-٤( لودج ضرعيو     
  :يتآلاكو ةدمتعملا لوبقلا ريياعم

 ةثلاثلا ةيعرفلا ةيضرفلل لوبقلا ميقو ةقباطملا ةدوج ريياعم )٣٠-٤( لودجلا

 ةجيتنلا ةبوسحملا ةميقلا لوبقلا ةميق رايعملا ت

 ياك عبرمل ةيلامتحألا ةبسنلا 1
CMIN/df 

 ةلوبقم 1.54 2 نم لقأ

 ةقباطملا ةدوج رشؤم 2
)GFI()Goodness-of-Fit Index( 

 ةلوبقم 0.90 رثكأف 90%

 ححصملا ةقباطملا ةدوج رشؤم 3
)AGFI()Adjusted Goodness of Fit 

Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف 90%
 ةلوبقم ةقباطم %85 نم ربكأ

 ةلوبقم 0.86
 

SS 
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 نراقملا ةقباطملا رشؤم 4
)CFI()The Comparative Fit Index( 

 ،ةديج ةقباطم رثكأف95%
 ةبسانم ةقباطم 95%-90%

 ةلوبقم 0.92
 

 بارتقألا أطخ طسوتمل يعيبرتلا رذجلا 5
(Root Mean Square Error of 
Approximation)(RMSEA) 

 ،ةديج ةقباطم%5 نم لقأ
 ةطسوتم ةقباطم%8 ىلإ5%

 ةقباطم 0.05
 ةطسوتم

 ديازتملا ةقباطملا رشؤم 6
(Ineremental Fit Index)(IFI) 

 ةقباطم 0.92 رثكأف 90%
 ةديج

 يقاوبلا تاعبرم طسوتم رذج 7
)RMR()Root Mean Square 

Residuals( 

 ةلوبقم 0.05 ةديج ةقباطم %5 نم لقأ

  ةثحابلا دادعا نم :ردصملا

 وأ لوبق ىلإ يدؤي اهقيرط نع يتلا جذومنألاب ةطبترملا تاملعملا ميق )٣١-٤( لودجلا حضويو     
 :ةيلاحلا ةساردلا ديق ةثلاثلا ةيضرفلا ضفر

 ديقعتلاو ةيماظنلا ةيجيتارتسالا نيب ريثأتلا ةقالع )٣١-٤( لودجلا

 Estimate S.E. C.R. P Label اهب رثؤملا تاريغتملا ريثأتلا راسم ةرثؤملا تاريغتملا

 ةيجيتارتسالا
 ةيماظنلا

 par_15 *** 5.691 0.080 0.456 ديقعتلا 

 ةثحابلا دادعا نم :ردصملا

 رشؤم غلب ذإ ؛ديقعتلا يف ةيماظنلا ةيجيتارتسالا ريثأت لماعم )٣١-٤( لودجلا تايطعم نم ظحالن      
)Estimates( هتميق ام ديقعتلاو ةيماظنلا ةيجيتارتسالا نيب )ريغتلا نأ ىلع لدي امم ،)0.456 
 وذ ريثأتلا لماعم نأ امك )0.456( رادقمب ديقعتلا يف رييغت ىلإ يدؤي دحاو رادقمب ةيماظنلا ةيجيتارتسالا
 ةجرحلا ةميقلا نم ربكأ اهنأل ؛ةبسانمو ةديج ةميق يهو )C.R.( )5.691( ةميق تغلبو ،ةيئاصحا ةلالد
 .)0.05( نم لقأ ةميق يهو ) (0.000 اهتميق P)  ـــValue( نأ امك )1.96( ةغلابلاو
 :ةليدبلا ةيضرفلا لبقنو ةيرفصلا ةيضرفلا ضفرن انه نمو

H03.3: ةلالد ىوتسم دنـع ديقعتلا يف ةيماظنلا ةيجيتارتسالا ةيئاصحإ ةلالد وذ ريثأت دجوي 
(α≤0.05). 
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 سماخلا لصفلا
 ةيلبقتسملا تاساردلاو تايصوتلاو تاجاتنتسالا

 
 دامتعا" لوح ةثحابلا اهب تماق يتلا ةيلاحلا ةساردلا هيلا تضفا امل ةصالخ لصفلا اذه ضرعي     
 نيلماعلا نم ةنيع ءارال ةيليلحت ةسارد :يميظنتلا لكيهلا داعبا يف اهرثاو مجحلل قيشرتلا تايجيتارتسا
 ءوض يف اهيلا لصوتلا مت جئاتنلا نم ةعومجم ةساردلا تنيبو ،"ىونين ةظفاحم ةيبرت ةيريدم يف
 ةمظنملا مدخت يتلا تايصوتلا ضعب حارتقا نع ًالضف ،يئاصحالا ليلحتلا جئاتنو يرظنلا بناجلا
 تاساردلا ضعب حارتقا  ىلإ ةفاضإلاب ،ماع لكشب ىرخألا تامظنملاو صاخ لكشب ةثوحبملا
 :نيثحبمب لصفلا اذه لثمتو ،ةيلبقتسملا
 
 تاجاتنتسالا :لوألا ثحبملا
 ةيلبقتسملا تاساردلاو تايصوتلا :يناثلا ثحبملا
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 لوألا ثحبملا
 تاجاتنتسالا

 ةيرظنلا جئاتنلا ىلع ًاساسأ تدمتعا يتلا تاجاتنتسالا نم ةعومجم ىلإ ةساردلا هذه تلصوت     
 ةثحابلا اهارت يتلا تاحرتقملا ةغايصو عضول ةيساسألا ةزيكرلا تاجاتنتسالا هذه لثمُت ذإ ،ةيناديملاو
 :يهو ةساردلا ناديم ةمظنملل ةيرورض

 بسح دحاولا مويلا يف فظوملا اهزجني يتلا ةيرادإلا تايلمعلا مجح ربك ةيلاحلا ةساردلا تنيب .1
 مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا قيبطت ىلإ ةجاحلا ىلع ةلالد تاريغتملا فصو تاجرخم
 فظوملا ىلع لمعلا ءبع فيفخت لجأ نم ةراتخملا ةيجيتارتسالل بسانملا لخدملا رايتخاو
  .نيديفتسملاو

 تاباجإ ىلإ ًادانتسا ةثوحبملا ةمظنملل يميظنتلا لكيهلا مجح يف مخضت دوجو ةيلاحلا ةساردلا تنيب .2
 دوجو ينعيو ،لكاشملا نم ريثكلا روهظ ببسي هرودب اذهو ،تاريغتملا فصو يف نيثوحبملا دارفألا
 ىدحإ مادختساب اهقيشرت بجي يتلا ةيرورضلا ريغ ةيرادإلا تاليكشتلاو فئاظولا نم ريثكلا
 .ةمئالملا قيشرتلا تايجيتارتسا

 ليكهو يميظنتلا مجحلا يف رثؤت ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا نا ىلإ ةساردلا تلصوت .3
 تايجيتارتسالا ضعب مادختسا نوذبحي ال نيثوحبملا دارفألا نأ ذإ ؛فيفط لكشب نكلو ةمظنملا
 تلصح كلذلو يمدخ يموكح عباط تاذ ةمظنملا نوك ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسال ةيعرفلا
 فصو تاجرخم بسح نيثوحبملا دارفألا ءارآ بلغا نأ ذإ ؛قافتا ةبسن لقأ ىلع ةيجيتارتسالا هذه
  .نزاوتلا قيقحتل ةفلتخملا ةيريدملا تايوتسم ىلع نيلماعلا عيزوت ةداعإ لوح تروحمت تاريغتملا

 يميظنتلا مجحلا ىلع ربكألا ريثأتلا اهل لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا نأ ةيلاحلا ةساردلا تنيب .4
 نيب نم تاريغتملا فصو يف قافتا ةبسن ربكأ ىلع ةيجيتارتسالا هذه تلصحو ،ةيريدملل
 نوجاتحي نيفظوملا نأ ذإ ؛مجحلل يميظنتلا قيشرتلا يف ىلوألا ةيولوألا اهلو ىرخألا تايجيتارتسالا
 وأ ،ةمظنملا يف ةيرورضلا ريغ تاليكشتلا وأ فئاظولا نم صلختلاو فئاظولل فيصوت ةداعإ ىلإ
 ةيبلسلا هراثا نم ليلقتلاو يميظنتلا لكيهلا مجح ضيفختل ىرخألا فئاظولا وأ تاليكشتلا عم اهجمد
 .ةيريدملا لمع ىلع

 ،يميظنتلا لكيهلا مجح ىلع ريبك ريثأت اهل ةيماظنلا ةيجيتارتسالا نأ ىلإ ةيلاحلا ةساردلا تلصوت .5
 مخضتلا ليلقت يف ةديفم ةيماظنلا ةيجيتارتسالا نوك ىلع نيثوحبملا دارفألا نم ةديج ةبسن قفتيو
 مامتهالاو ءارآلا ءادبا يف نيفظوملا ةكراشم نأ ذإ ؛ةيريدملل يميظنتلا مجحلا يف لصاحلا
 ىلع ريثأتلا يف رمتسملا نيسحتلا دامتعاو ةيميظنتلا ةفاقثلا ريغت ىلع زيكرتلاو ايندلا تايوتسملاب
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 ةمظنملا تاليكشت يف نيسحتلل لضفأ قرط داجيإ يف مهست نأ اهنأش نم نيلماعلا تاهاجتا
  .يميظنتلا اهمجح قيشرت يف ةمهاسملاو

 ،يميظنتلا لكيهلا داعبأ ىلع ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسال ريثأت دوجو ةيلاحلا ةساردلا تنيب .6
 ،)دعاقتلا ،ةلاقتسالا ،ةافولا( ءارج نيلماعلل يعيبطلا صقانتلاو ،مهلقن وأ نيلماعلا عيزوت ةداعإ نأ ذإ
 داعبأ ىلع ريثأتلا يلاتلابو ةيرشبلا دراوملا يف ةنزاوم داجيإ اهنأش نم ركبملا دعاقتلا بيلاسأ ىتحو
 .دوصقم وأ يعيبط لكشب ةيريدملل يميظنتلا لكيهلا

 يميظنتلا لكيهلا داعبأ ىلع لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسال يوق ريثأت دوجو ةيلاحلا ةساردلا تنيب .7
 وأ فئاظولا ءاغلاو ،ةيزكرملاو ةيمسرلا نم للقي نأ نكمم فئاظولا ميمصت ةداعإ نأ ذإ ؛ةيريدملل
 لكشب ديقعتلا ةجرد ليلقت ىلإ يدؤي لمعلا يف اهبساني ام عم اهجمد وأ ةيرورضلا ريغ تاليكشتلا
 .ريبك

 دامتعا نأ ذإ ؛يميظنتلا لكيهلا داعبأ ىلع ريثأت اهل ةيماظنلا ةيجيتارتسالا نأ ةيلاحلا ةساردلا تدجو .8
 تايلمعو تارارق يف مهتكراشمو ،مهميقو مهتاهاجتا رييغتو نيفظوملا ىدل رمتسملا نيسحتلا هجوت
 .يميظنتلا لكيهلا داعبال ةيبلسلا راثآلا نم ليلقتلا ىلإ يدؤيس ةيريدملا

 يميظنتلا لكيهلا يف ادج ةحضاو ةيزكرملا ةجرد لعج ريبكلا يميظنتلا مجحلا نأ ىلإ ةساردلا تلصوت .9
 ىلإ يدؤت مجحلا يف ةدايزلا نأ ةيرادإلا تايبدالا يف ودكا نيثحابلا نأ نم مغرلا ىلعو ،ةمظنملل
 لكيهلا يف ادج ةريبك ةيزكرملا نأ ىلع تدكا نيثوحبملا تاباجإ نأ الإ ،ةيزكرملا ةجرد يف صقانت
 تاقفاوملا ىلع لوصحلل زكرملا ىلإ عوجرلا بجوتست ةلماعم يأ نأ ذإ ؛ديقعتلا ةدايز عم يميظنتلا
 .ءاوس دح ىلع نيديفتسملاو نيفظوملل لكاشملا نم ريثكلا ببسي اذهو

 وه ةيريدملل ريبكلا يميظنتلا مجحلاب رثأتي يميظنتلا لكيهلا داعبأ نم دعب رثكا نأ ةيلاحلا ةساردلا تنيب .10
 مهيلع فارشإلا دارملا نيسوؤرملا ددع ةدايز ىلإ يدؤت يميظنتلا مجحلا يف ةدايزلا نأ ذإ ؛ةيمسرلا دعب
 .ربكأ ةيمسر يلاتلابو ةرطيسلا ةسرامم يف ةءافك رثكأ دعاوقلاو تاءارجإلا ىلع دامتعالا لعجي امم
 نأ ذإ ؛ةيريدملا يف ديقعتلا ةجرد ىلع ريبك لكشب رثؤي يميظنتلا مجحلا نأ ةيلاحلا ةساردلا تدجو .11
 ةدايز ىلإ ىدأ امك ،ةيرورضلا ريغ ةيرادإلا تاليكشتلاو فئاظولا يف ةدايز ىلإ ىدأ ريبكلا مجحلا
 اهديقعتل ةفاضإلاب ةيرادإلا تايوتسملا ددعت ببسب نيديفتسملل تامدخلا ميدقتل صصخملا تقولا
 ةدوعلاو ايلعلا ةرادإلل لوصولا نيحل تامدخلا هذهب ىنعت يتلا تاليكشتلاو تادحولا ةرثك وأ يفارغجلا
 .ةيريدملا نع نيديفتسملا اضر مدع ىلإ يدؤي يلاتلابو ،اهنم
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 يناثلا ثحبملا
 ةيلبقتسملا تاساردلاو تايصوتلا

  تايصوتلا :ًالوأ
 :يتأي ام قفو ىلع ًاعابت اهضرعن تايصوتلا نم ةعومجم ىلإ ةساردلا تصلخ

 نم ديازتملا بلطلا هجاوت يتلا ةيرادإلا تاليكشتلا يف ةيزكرملا ةجرد ليلقتب ةيلاحلا ةساردلا يصوت .1
 يرادإلا ليكشتلا ىلإ لوصولا يف نيديفتسملا ىلع ةفلكلاو دهجلاو تقولا ليلقت لجأ نم نيديفتسملا
 .بسانملا

 دراوملا تاصاصتخا ضعبك ةيرادإلا تاليكشتلاو ماسقألا نيب دراوملا ةلقانم ىلع ةساردلا ثحت .2
 تايلمعلا ىلع بلطلا يف ةدايزلا ةبكاوم لجأ نم ةيريدملا عقوم جراخ نيلماعلا دارفالاو ةيرشبلا
 .تايلمعلا كلت نيسحتو ةيريدملا يف ةيرادإلا

 دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا نمض نيلماعلا عيزوت ةداعإ بولسأ دامتعال ةرورض ةساردلا دجت .3
 تامدخلا ميدقت يف ةدعاسملاو ةمظنملا تايوتسم عيمج يف نزاوتلا قيقحتل ةجاحلا دنع ةيرشبلا
  .اهتامدخ ىلع بلطلا ةدايزو مخزلا نم يناعت يتلا ةيرادإلا تاميسقتلاو تاليكشتلل

 وأ فئاظولا ةلازإ ربع لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا دامتعا ةرورض ىلع ةيلاحلا ةساردلا عجشت .4
 مجحلل ةيبلسلا راثالا ةجلاعمل اهيمصت ةداعإ وأ اهجمد وأ ةيرورضلا ريغ ةيرادإلا تاليكشتلا
 هذه تلصح ذإ ؛نيثوحبملا دارفألا ءارا ىلإ ادانتسا كلذو ؛ةثوحبملا ةمظنملا يف ريبكلا يميظنتلا
 يتلا ةثالثلا مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا نيب نم قافتا ةبسن ىلعأ ىلع ةيجيتارتسالا
 .ةساردلا اهتلوانت

 ءادبإ يف نيفظوملا ةكراشم نمضتت  يتلا ةبسانملا ةيماظنلا ةيجيتارتسالا لخادم دامتعا لضفألا نم .5
 يف رمتسملا نيسحتلا دامتعاو ةيميظنتلا ةفاقثلا ريغت ىلع زيكرتلاو ايندلا تايوتسملاب مامتهالاو ءارآلا
 تاليكشت يف نيسحتلل لضفأ قرط داجيإ يف مهست نأ اهنأش نم يتلاو نيلماعلا تاهاجتا ىلع ريثأتلا
 .يميظنتلا اهمجح قيشرت يف ةمهاسملاو ةمظنملا

 راثالا نم ليلقتلل ةيرشبلا دراوملا ضيفخت ةيجيتارتسا لخادم وأ بيلاسأ ضعب دامتعال ةيناكمإ دجوت .6
 تاضيوعت ميدقت لثم ةيريدملل ريبكلا يميظنتلا مجحلا اهدلوي يتلا يميظنتلا لكيهلا داعبال ةيبلسلا
 .مهجاتحت يتلا تاليكشتلا يف مهعيزوت ةداعإ وأ ،ركبملا دعاقتلا وحن هجوتلل نيلماعلل ةبسانم

 فئاظولا ءاغلاو ،ةيزكرملاو ةيمسرلا ةجرد نم ليلقتلا فدهب فئاظولا ضعب ميمصت ةداعإب مايقلا نا .7
  ديقعتلا ةجرد ليلقتل اديج الح ربتعي لمعلا يف اهبساني ام عم اهجمد وأ ةيرورضلا ريغ تاليكشتلا وأ
 .ريبك لكشب ةمظنملا لكيه يف ةدوجوملا
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 مهتكراشمو ،مهميقو مهتاهاجتا رييغتو نيلماعلا دارفألا ىدل رمتسملا نيسحتلا هجوت دامتعا ةرورض .8
 .يميظنتلا لكيهلا داعبال ةيبلسلا راثالا نم ليلقتلا لجأ نم ةثوحبملا ةمظنملا تايلمعو تارارق يف

 ةمظنملل ةعباتلا ةيفرطلا تادحولا رغصأل ةيرادإلا تايحالصلا نم ديزملا حنم ةيريدملا ىلع بجي .9
 ىلع لصاحلا مخزلا ليلقت لجأ نم بلاطلا وأ ملعملا وأ سردملاو ميلعتلاب طبترت يتلا كلت اميسال
 رادصإو ،تاباسحلا لاجم يف ةصاخبو ،ةيلكش نوكت دق يتلا ةيرادإلا يحاونلاب ةصاخلاو اهفئاظو
 .ةسردملا لمع روطت يتلا تاهجلا عم دقاعتلاو نيرضاحملا ىلإ ةجاحلاو تاداهشلا

 ةيطمنلا بيلاسألاو نيناوقلاو حئاوللا ىلع دئازلا دامتعالا نم ليلقتلا ةرورضب ةساردلا يصوت .10
 .راكتبالاو عادبالل نيفظوملل ةبسانملا ةحاسملا ءاطعإو لمعلا يف ةينيتورلاو

 ةلواحم وا طبارتملا مادختسالا تاذ تاليكشتلل يفارغجلا عقوملا بيرقت ةلواحم ىلع ةساردلا عجشت .11
 اهتامدخ نم نيديفتسملاو ةيريدملا يف نيلماعلا نيفظوملا ىلع رمالا ليهستل جمدلل ةلباقلا تادحولا جمد
 .ءاوس دح ىلع

 ةيلبقتسملا تاساردلا :ًايناث
  حرتقم جذومنأ يميظنتلا لكيهلا داعباو مجحلا نيب قفاوتلا .1
 ةيمدخلا تامظنملا يف ديقعتلا ةجرد نم ليلقتلل مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتسا دامتعا .2
 ةيزكرملاو ةيمسرلا ىلع ةلكيهلا ةداعإ رثأ .3
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 رداصملا تبث
 ميركلا نارقلا

 ةيبرعلا رداصملا :ًالوأ
 ةيمسرلا قئاثولا )أ

 .ىوـنين ةيبرتل ةـماعلا ةـيريدملا ليلد ،)٢٠١٩( ،ةيبرتلا ةرازو .1
 ةيعماجلا حيراطألاو لئاسرلا )ب

 - يفيظولا اضرلا يف يفيظولا طغضلاو ميمصتلل يعباتتلا رثألا ،)٢٠٠٠( ،سنوي لابن ،دارم لآ .1
 ريتسجام ةلاسر ،ىونين ةظفاحم يف ةيموكحلا تايفشتسملا يف ضيرمتلا يلغاش نم ةنيع ءارآل ةسارد
 .قارعلا ،لصوملا ةعماج ،داصتقالاو ةرادإلا ةيلك ،)ةروشنم ريغ(

 يف نيفظوملا ءادأ زيمت ىلع يميظنتلا لكيهلا داعبأ ريثأت" ،)٢٠١٨( ،دعسا فاون ةريمس ،يثوغربلا .2
 ،سدقلا ،سدقلا ةعماج ،ايلعلا تاساردلا ةدامع ،)ةروشنم( ريتسجام ةلاسر ،"نيمأتلل ةيملاعلا ةكرشلا
 .نيطسلف

 ةسارد :يمالسإلا يرادإلا جذومنألا يف ةيرادإلا فئاظولا " ،)٢٠١٠( ،مساج تباث ناسح ،باشخلا .3
 ،)ةروشنم ريغ( هاروتكد ةحورطأ ،لصوملا ةنيدم يف ةيمدخلا تامظنملا نم ةراتخم ةعومجم ىلع
  .قارعلا ،ىونين ،لصوملا ةعماج ،داصتقالاو ةرادإلا ةيلك

 ةسارد :اهترادإو ةيميظنتلا تاعانصلا يف هرودو يميظنتلا سييستلا" ،)٢٠٠٨( ،رصان يناه ،يحجارلا .4
 ،"ضايرلا ةنيدم يف دودحلا سرحل ةماعلا ةيريدملاو تازاوجلل ةماعلا ةيريدملا يف نيلماعلا ىلع ةيناديم
 ةيبرعلا ةكلمملا ،ضايرلا ،ةينمألا مولعلل ةيبرعلا فيان ةعماج ،)ةروشنم ريغ( هاروتكد ةحورطأ
 .ةيدوعسلا

 داعبأ يف لامعألا تايلمع ةسدنه ةداعإ لحارم رثأ ،)٢٠٠٥( ،بئاغ نيسح يصاع تفأر ،يديبعلا .5
 ةلاسر ،ىونين / ةيعانصلا تاكرشلا نم ةنيع يف ءاردملا ءارآل ةيعالطتسا ةسارد - جوتنملا ةدوج
 .قارعلا ،لصوملا ةعماج ،داصتقالاو ةرادإلا ةيلك ،)ةروشنم ريغ( ريتسجام

 ةسارد :ةيوبرتلا ةرادإلا ريوطت يف اهرودو تايلمعلا ةسدنه ةداعإ " ،)٢٠١٩( ،لصيف سارف ،يديبعلا .6
 ،داصتقالاو ةرادإلا ةيلك ،)ةروشنم ريغ(ريتسجام ةلاسر ،"ىونين ةيبرتل ةماعلا ةيريدملا يف ةيناديم
 .قارعلا ،لصوملا ةعماج

 مهريثأتو يميظنتلا لكيهلاو يجيتارتسالا رايخلا نيب ةقالعلا " ،)٢٠١١( ،ناحير يلع دعس ،يدمحملا .7
 .ةيرصنتسملا ةعماجلا ،داصتقالاو ةرادإلا ةيلك ،)ةروشنم ريغ( هاروتكد ةحورطأ ،"ةمظنملا ةءافك ىلع
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 ةسسؤملا يف ةلاح ةسارد : ةيميظنتلا لكايهلاو يميظنتلا روطتو ليلحت" ،)٢٠٠٨( ،ةيضار ،دودغب .8
 ،ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ،سادرموب ةرقوب دمحم ةعماج ،)ةروشنم( ريتسجام ةلاسر ،نهدلل ةينطولا
 .رئازجلا ،ةيرادإلا مولعلاو رييستلا مولع

 ذاختا ةدوج نيسحت يف ةيميظنتلا لكايهلا ميمصت تاددحم رود " ،)٢٠١٦( ،ةيطع دامح روصنم ،دامح .9
 ةسايسلاو ةرادإلا ةيميداكا ،)ةروشنم( ريتسجام ةلاسر ،"ةينيطسلفلا ةطرشلا زاهج يف ةيرادإلا تارارقلا
 .نيطسلف ،ةزغ ،ىصقألا ةعماج ،ايلعلا تاساردلل
 ةلاح ةسارد : ةفرعملا ةرادإ ىلع يميظنتلا لكيهلا داعبأ رثا" ،)٢٠١٥( ،دمحم نسح ءافص ،ناوضر .10

 ،ةيمالسإلا ةعماجلا ،لامعالا ةرادإ مسق ،)ةروشنم( ريتسجام ةلاسر ،"ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو يف
 .نيطسلف ،ةزغ

 ليلحتلا مادختسأب )(CogAt ةيفرعملا تاردقلا زئارل يلماعلا ءانبلا " ،)٢٠١٤( ،دمحأ رونم ،ناضمر .11
 .ايروس ،قشمد ةعماج ،ةيبرتلا ةيلك ،)ةروشنم ريغ( ريتسجام ةلاسر ،"يفاشكتسالا و يديكوتلا يلماعلا
 يفيظولا اضرلا ىلع هصئاصخو يميظنتلا لكيهلا ريثأت" ،)٢٠١٧( ،نامثع نسح ءانس ،حلاص .12
 ،سدقلا ةعماج ،)ةروشنم( ريتسجام ةلاسر ،"دودحلاو رباعملل ةماعلا ةرادإلا يف نييرادإلا نيفظوملل
 .نيطسلف ،سدقلا

 ةسارد :فئاظولا ميمصت ةداعإ يف ةيرشبلا دراوملا تامولعم ماظن رود" ،)٢٠٠٦( ،دومحم لساب ،هط .13
 ةرادإلا ةيلك ،)ةروشنم ريغ( ريتسجام ةلاسر ،"لصوملاب ةينقتلا ةيلكلاو ينقتلا دهعملا يف ةيقيبطت
 .قارعلا ،لصوملا ةعماج ،داصتقالاو

 تاحرتقمو ليلخلا ةيدلب يف هب لومعملا يميظنتلا لكيهلا تايلاكشا " ،)٢٠١٨( ،يدعس دجما ،وديبع .14
 .نيطسلف ،ليلخلا ،ليلخلا ةعماج ،ايلعلا تاساردلا ةيلك ،)ةروشنم( ريتسجام ةلاسر ،"هريوطتل

 ىوــقلا نــم بولطملا مجحلا ديدحت يف ةفيظولا تامهم عيونت رثأ ،)١٩٩٠( ،لعشم قئاـف ،يرودـق .15
 ريتسجام ةلاسر ،يجيب عناصم ،ةيواميكلا ةدمسألا ةعانصل ةماعلا ةاشنملا يف ةيقيبطت ةسارد - ةلماعلا
 .قارعلا ،ةيرصنتسملا ةعماجلا ،داصتقالاو ةرادإلا ةيلك ،)ةروشنم ريغ(

 ضئافلا ةلكشم ةهجاومل ةقيشر ةمظنم وحن ةحرتقم تايجيتارتسا ،)٢٠١١( ،رداقلا دبع دمحم ،دمحم .16
 ،ىونين يف ةيبطلا تامزلتسملاو ةيودألا ةعانصل ةماعلا ةكرشلا يف ةيناديم ةسارد -ةيرشبلا دراوملا يف
 .لصوملا ةعماج ،داصتقالاو ةرادإلا ةيلك ،)ةروشنم ريغ(ريتسجام ةلاسر

 ةيناكمإو ةملوعلا تايدحت ةهجاومل ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ةيجيتارتسا" ،)٢٠٠٧( ،ديبع ديعس ةشمن .17
 فيان ةعماج ،)ةروشنم ريغ( هاروتكد ةحورطأ ،"ضايرلا ةنيدمب ةينمألاو ةيندملا ةزهجألا يف اهقيبطت
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ضايرلا ،ةينمألا مولعلل
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 :ةيبرعلا ثوحبلاو تالجملاو تايرودلا )ج
 :يرادالا عادبالا زيزعت يف يلاعلا ءاوتحالاب ةرادإلا ةقالع " ،)٢٠١٦( ،ىفطصم ءانس ،ةفيل وبا .1

  .١ددعلا ،٦٣دلجملا ،ةرادإلل ةيبرعلا ةلجملا ،"لورتبلا ريركتل طويسأ ةكرش ىلع ةقبطم ةيناديم ةسارد
 يف طيسو ريغتمك يميظنتلا لكيهلا رود" ،)٢٠١٨( ،ردب ماسو ،مظاكو باهولا دبع يداه ،وربالا  .2

 ددع يف ةيناديم ةسارد :ةيميظنتلا تالاصتالاو رارقلا عنص نم لكو تامولعملا ايجولونكت نيب ةقالعلا
 .١ ددعلا ،٣٨ دلجملا ،ةرادإلل ةيبرعلا ةلجملا ،"ةيقارعلا تارازولا نم

 نم دحلا يف لمعلا تايقالخأ ريثأت " ،)٢٠١٩( ،لامج ءارهز ،ريكش وبأو ةجيرح نيسح ،يوانسحلا .3
 ميلعتلا تامظنم يف ةيوبرتلا تاكالملا نم ةنيع ءارآل يليلحت ثحب :نيلماعلل يروعشلا فازنتسالا
 .٨ دلجملا ،٢٩ ددعلا ،داصتقالاو ةرادإلا ةلجم ،"ةسدقملا ءالبرك ةظفاحم يف يوبرتلا

 ةزيملا قيقحت يف ةيميظنتلا لكايهلا رثا" ،)٢٠١٩( ،دياع قوزرم ،ديعقلاو فسوي دمحأ ،يطينحلا .4
 ةرادإ يف ةيندرألا ةلجملا ،"ندرألا يف ةيمدخلاو ةيعانصلا تاسسؤملا يف ةيناديم ةسارد ةيسفانتلا
 .١ ددعلا ،١٥ دلجملا ،لامعالا

 ،حرتقم يميوقت جذومنأ ،لصوملا ةعماجل يميظنتلا لكيهلا ديشرت ،)٢٠١١( ،تباث ناسح ،باشخلا .5
 قارعلا ،ىونين ،لصوملا ةعماج ،١١١ ددعلا ،٣٥ دلجملا ،نيدفارلا ةيمنت ةلجم

 ةددعتم لخادم دامتعاب يرشبلا دروملا تاقيبطت نيابت ،)٢٠١٦( ،ديعس جيرا ،يناعلاو ديؤم ،يدعاسلا .6
 ةيعانصلا تاكرشلا نم ةنيع يف يعالطتسا ثحب :مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتساب لمعلل
 .١١٥ ددعلا ،داصتقالاو ةرادإلا ةلجم ،ةيقارعلا

 ةقباطملاو ةديازتملا ةقباطملا تارشؤم ضعب نيب ةنراقملا" ،)٢٠١٧( ،فسوي يداش ،ةرواوشلا .7
 مولعلا ةلجم ،"تارقفلا ددعو يمتراغوللا جذومنلا فالتخاب ةرقفلا ةباجتسا ةيرظن قفو ةقلطملا
 .١ دلجملا ،٢ ددعلا ،ةيوبرتلا

 يميظنتلا رايهنالاو يفيظولا قيشرتلا" ،)٢٠١٤( ،يلع ماغرض ،ملسمو نيسحلا دبع ديؤم ،لضفلا .8
 ةيداصتقالا مولعلل يرغلا ةلجم ،"ةفوكلا تنمس لمعم يف ةلاح ةسارد :ةهجاوملاو تايجيتارتسالا
 .٢٤ ددعلا ،ةيرادإلاو

 دراوملا ةرادإ تايجيتارتسا يف يجيتارتسالا ريكفتلا ريثأت " ،)٢٠١٢( ,داوع نيدلا حالص ،يسيبكلا .9
 ةيداصتقالا مولعلا ةلجم ،"ةحصلا ةرازو يف نيريدملا نم ةنيع ءارآل ةيليلحت ةيناديم ةسارد :ةيرشبلا
 .١٨ دلجملا ،٦٧ددعلا ،ةيرادإلاو
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 ءادألا ىلع هرثاو يميظنتلا لكيهلا" ،)٢٠١٨( ،ميحرلا دبع زيزعلا دبع ،ناميلسو دمحم دمحأ ،لينلا .10
 ،١١ دلجم ،نيلينلا ةيعماج ،ايلعلا تاساردلا ةلجم ،"بئارضلا ناويد ةلاح ةسارد :تامظنملل يسسؤملا
 .٢ ددعلا

 لكيهلا داعبأ" ،)٢٠١٤( ،رونأ ريبع ،ناوضر و ،مالسلا دبع ملاس ،ةموحرو ،دمحأ ةجيدخ ،حيحب .11
 رظن ةهجو نم ةفرعملا ةفاقث رشنب اهتقالعو يزاغنب ةنيدمب ميلعتلاو ةيبرتلا ةرادإ يف يميظنتلا
 .٩ ددعلا ،٣١ دلجملا ،ةيناسنإلا تاساردلاو مولعلا ةلجم ،"اهب نيفظوملا

 ءانب يف يميظنتلا لكيهلا داعبأ رثأ ،)٢٠٠٦( ،هللا راج ركاش ،يلاشخلاو ،دومحم نيسح ،ميرح .12
 ثوحبلل ءاقرزلا ةلجم ،ةصاخلا ةيندرألا تايفشتسملا يف ةيناديم ةسارد ،ةيميظنتلا ةفرعملا
 ندرألا ،نامع ،١ ددعلا ،٨ دلجملا ،تاساردلاو

 نوسده ـوسير سايقمل ةيديكوتلاو ةيفاشكتسالا ةيلماعلا ةينبلا " ،)٢٠١٦( ،بوقعي ءاعنص ،ريضخ .13
  .٥٠ ددعلا ،ةيسفنلا و ةيوبرتلا ثوحبلا ةلجم ،")ماركنيألا( ةعستلا ةيصخشلا طامنأل

 ىلإ لوحتلا يف يميظنتلا ملعتلا داعبأ رود" ،)٢٠١٧( ،داوج ىجس ،نيسح و نسحم داوج ،يضار .14
 ،" طسوالا تارفلا تاعماج ضعب يف ماسقألا ءاسؤر نم ةنيع ءارآل ةيليلحت ةسارد :ةيكذ تامظنم
  .٣ ددعلا ،١٩ دلجملا ،ةيداصتقالاو ةيرادإلا مولعلل ةيسداقلا ةلجم

 يميظنتلا ديقعتلا نيب ةقالعلا يف ةيميظنتلا ةلادعلل طيسولا رودلا " ،)٢٠١٩( ،نيسح ماسح ،عايش .15
 .١٥دلجملا ،٥٩ددعلا ،ةيرادإلا مولعلل ةيقارعلا ةلجملا ،"ةيرشبلا دراوملل ءادألا ةيلعافو

 :ةيميظنتلا ةعانملا زيزعتل الخدم يجيتارتسالا ديدجتلا" ،)٢٠١٩( ،يدوبع سيردا ءافص ،يدوبع .16
 ةلجم ،"لصوملا ةعماجو ةيلامشلا ةينقتلا ةعماجلا يف ةيرادإلا تادايقلا نم ةنيع ءارآل ةيليلحت ةسارد
  .٤ دلجملا ،٢٧ ددعلا ،ةيداصتقالاو ةيرادإلا مولعلل ىنثملا

 ءارآل ةيعالطتسا ةسارد نيلماعلا نيكمت يف يميظنتلا لكيهلا رثا " ،)٢٠١٧( ،ناملس ناهج ،يوالع .17
 .٥٣ ددعلا ،ةعماجلا ةيداصتقالا مولعلل دادغب ةيلك ةلجم ،"ةماعلا نامعنلا ةكرش يف نيريدملا نم ةنيع

 نيب ةقالعلل لدعم ريغتمك ةيميظنتلا ةماقتسالا " ،)٢٠١٦( ،هللا دبع دمحأ ةناماو ةجيرح نيسح ،يلاغ .18
 لمعم يف نيلماعلا نم ةنيع ءارآل يليلحت ثحب :ةيميظنتلا ةنطاوملا كولسو كردملا يميظنتلا معدلا
 .١١دلجملا ،٤٦ ددعلا ،ةيرادإلا مولعلل ةيقارعلا ةلجملا ،"ءالبرك تنمسا

 ةيديلقتلا ةيميظنتلا لكايهلا داعبأ نيب ةقالعلا ليلحت" ،)٢٠١٤( ،بلط دنهم ،ديمحو رهاط دايا ،دمحم .19
 دلجم ،ةيرادإلاو ةيداصتقالا مولعلا ةلجم ،"ةهازنلا ةئيه يف يقيبطت ثحب :ةيوضعلا لكايهلا داعباو

 .٧٩ ددع ،٢٠
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 ةلجم ،"يميظنتلا لكيهلاو ةيجيتارتسالا نيب ةمئاوملا" ،)٢٠١٤( ،لامك ،يروصنمو ،ماهلا ،يروصنم .20
 .١٦ ددعلا ،ةيرادإو ةيداصتقا ثاحبأ

 زيزعت يف يمظنملا قيشرتلا تايجيتارتسا رود " ،)٢٠١٨( ،دمحم فلخ ،ولعو فيطل فلخ ،رصان .21
 ةيرادإلا مولعلل تيركت ةلجم ،"نيدلا حالص ةحص ةرئاد يف ةيعالطتسا ةسارد ةيميظنتلا ةيلعافلا
 .٤٤ ددع ،٤ دلجم ،ةيداصتقالاو

 لخادم دامتعاب يرشبلا دروملا تاقيبطت نيابت ،)٢٠١٨( ،ديعس جيرا ،ليلخو فسوي ديؤم ،ةمعن .22
 تاكرشلا نم ةنيع يف يعالطتسا ثحب :مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تايجيتارتساب لمعلل ةددعتم
 .١١٤ ددعلا ،داصتقالاو ةرادإلا ةلجم ،ةيقارعلا ةيعانصلا

 .٧ ددعلا ،ريناند ةلجم ،"يبساحملا حاصفإلا أدبم يف تاكرشلا مجح رثا" ،)٢٠١١( ،رضخ ،نيساي .23

 :بتكلا )د
 ،ةرايزو ةمعن ريما ،يبالكلاو مساج رديح ،يروبجلاو ديمح دنهم ،يوطعلاو يداه لداع ،يدادغبلا .1

 ةعبطلا ،"تاقيبطتو ةيسارد تالاح :لماكتم لخدم يميظنتلا كولسلا" ،)٢٠١٨( ،ناسح ةليهس
 .قارعلا ،دادغب ،خاسنتسالاو ةعابطلل ةتوت بتكم ،ىلوألا

 ،"ميمصتلا لخدم : ةمظنملا ةيرظن" ،)٢٠٠٩( ،نسحم رهاط ،يبلاغلاو سابع ةمعن ،يجافخلا .2
 .ندرألا ،نامع ،عيزوتلاو رشنلل ةيملعلا يروزايلا راد ،ةيبرعلا ةعبطلا

 ،عيزوتلاو رشنلل لئاو راد ،"ميمصتلاو لكيهلا :ةمظنملا ةيرظن" ،)٢٠٠٥( ،ديعس ديؤم ،ملاسلا .3
 .ندرألا ،نامع

 ،عيزوتلاو رشنلل لئاو راد ،"ميمصتلاو لكيهلا :ةمظنملا ةيرظن" ،)٢٠٠٨( ،ديعس ديؤم ،ملاسلا .4
 .ندرألا ،نامع ،ةثلاثلا ةعبطلا

 ،عيزوتلاو رشنلل لئاو راد ، "يميظنتلا لكيهلاو ةمظنملا ةيرظن" ،)٢٠٠٨( ،ديعس ديؤم ،ملاسلا .5
 .ندرألا ،نامع ،ىلوألا ةعبطلا

 رشنلل ةريسملا راد ،ةيناثلا ةعبطلا ،"يرادإلاو يميظنتلا ريوطتلا" ،)٢٠١٣( ،فلخ لالب ،ةنراكسلا .6
  .ندرألا ،نامع ،ةعابطلاو عيزوتلاو

 ةريسملا راد ،ةثلاثلا ةعبطلا ،"ةمظنملا ةيرظن" ،)٢٠٠٧( ،مظاك ريضخ ،دومحو ،ليلخ ،عامشلا .7
 .ندرألا ،نامع ،ةعابطلاو عيزوتلاو رشنلل

 ،ةداحش ،يطومرعلاو ،حلاص قيفوت ،يداهلا دبعو ،فسوي دمحأ ،تاقيرعو ،دمحأ نيسح ،ةنوارطلا .8
 .ندرألا ،نامع ،عيزوتلاو رشنلل دماحلا راد ،ىلوألا ةعبطلا ،"ةمظنملا ةيرظن" ،)٢٠١٢(
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 يف يعامجلاو يدرفلا يناسنإلا كولسلا ةسارد :يميظنتلا كولسلا" ،)١٩٩٧( ،مساق دمحم ،يتويرقلا .9
 .ندرألا ،نامع ،ةينطولا ةبتكملا ،ةيناثلا ةعبطلا ،"ةيرادإلا تامظنملا

 ةعبطلا ،عيزوتلاو رشنلل لئاو راد ، ،"ميظنتلاو ةمظنملا ةيرظن" ،)٢٠٠٠( ،مساق دمحم ،يتويرقلا .10
 .ندرألا ،نامع ،ىلوألا

 يف يعامجلاو يدرفلا يناسنإلا كولسلا ةسارد :يميظنتلا كولسلا" ،)٢٠٠٨( ،مساق دمحم ،يتويرقلا .11
 .ندرألا ،نامع ،ةيناثلا ةعبطلا ،عيزوتلاو رشنلل افصلا راد ، ،"ةيرادإلا تامظنملا

 ،عيزوتلاو رشنلل دماحلا راد ،"يلك روظنم :تامظنملا ةرادإ" ،)٢٠٠٣( ،دوـمحم نيسح ،ميرح .12
 .ندرألا ،نامع ،ىلوألا ةعبطلا

 ةيريدم ،"يميظنتلا كولسلاو ةمظنملا ةيرظن "،)٢٠٠٠( ،شوحرح لداع ،حلاصو دمحم ذقنم ،رغاد .13
  .قارعلا ،دادغب ،رشنلاو ةعابطلل بتكلا راد

 ءارو ام ةبقح رجف غوزبو ةيملاعلا ةلماعلا ىوقلا لؤاضت :لمعلا ةياهن" ،)١٩٩٥( ،يمريج ،نكفير .14
 .2009 ،موتكم لآ دـشار نـب دمحم ةسسؤم ،يشويجلا دشار ليلخ :ةمجرت ،"قوسلا

 ةيارلا راد ،ةيناثلا ةعبطلا ،"ةردنهلا:ةمظنملل يميظنتلا لكيهلا" ،)٢٠١١( ،ميحرلا دبع رهاز ،فطاع .15
 .ندرألا ،نامع ،عيزوتلاو رشنلل

 ســسالا :ةــیعامتجالاو ةیــسفنلا موــلعلل ةــیئانبلا ةــلداعملا ةجذمن " ،)٢٠١٨( ،دیسلا رصانلا دبع ،رماع .16
 .ةیدوعسلا ،ضایرلا ،رشنلل فیان ةعماج راد  ،ىلوألا ةعبطلا ،" ایاضقلاو تاقیبطتلاو

 مولعلا يف يملعلا ثحبلا تايساسأ ،)٢٠٠٦( ،دومحم لالط ،يوادكو ىفطصم ،زيزعلا دبع .17
 .قارعلا ،لصوم )رشان الب( ،ةيناسنإلا

 ةريسملا راد ،ةيناثلا ةعبطلا ،"يلك روظنم :تامظنملا ةرادإ" ،)٢٠١٥( ،يدهملا دبع دجام ،ةدعاسم .18
 .ندرألا ،نامع ،ةعابطلاو عيزوتلو رشنلل

 ،ةيعماجلا رادلا ،ىلوألا ةعبطلا ،"تامظنملا ميمصتو ليلحت" ،)٢٠٠١( ،يداهلا دبع يلع ،ملسم .19
 .رصم ،ةيردنكسإلا
  ةيبنجالا رداصملا :ًايناث
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 قحالملا ةمئاق
 
 

 نيمكحملا ةرامتسا •
 ةنابتسالا ةرامتسا •
 نيمكحملا ةداسلا ءامسأ ةمئاق •
 ةثوحبملا ةمظنملا يف نيلوؤسملاو نيريدملا عم تاءاقللاو تالباـقملا •

 ىونين ةيبرت ةيريدمل يميظنتلا لكيهلا •
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 )١( قحلملا
  لصوملا ةعماج
 داصتقالاو ةرادإلا ةيلك

 لامعإلا ةرادإ مسق   
 ةنابتسالا قدص / م

 
 مالسلا مرتحملا ......................................................... روتكدلا لضافلا ذاتسألا
 ...هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع
 لـكيهلا داـعبأ ىـلع مـجحلل يميظنتلا قيشرتلا تاساكعنا( ناونعب ةسارد دادعإل ةثحابلا ىعست    
 رابتخال ةيملعلا تاقايسلا دامتعا لجأ نمو )ىونين ةظفاحم ةيبرت ةيريدم يف ةيليلحت ةسارد -يميظنتلا
 راــطإ يف اهميمصت مت يتلا ةرامتسالا هذه مكبانج ىلع ضرعن ةنابتسالل يلومشلاو يرهاظلا قدصلا
  .ةميقلا مكتاظحالم ىلع لوصحلل ةساردلا عوضوم
 قفتاال ،قفتاال ،دياحم ،قفتا ،ةدشب قفتا( نمضتي يذلاو يسامخلا تركيل سايقم ةرامتسالا تدمتعا
 نايب عم اهنمض جردنت يتلا تارقفلاو داعبألاو ةنابتسالا لوح مكيأر ءادبإب لضفتلا ىجري ،)ةدشب
 :ةيتآلا ةلئسألا ىلع ةباجإلا ءوض يف ةيرورضلا تاظحالملا
  ؟ھلجأ نم تعضو يذلا ضرغلا سیقتو ةحضاو ةرقفلا لھ §

  ؟اھل ددحملا دعبلا ىلإ دعب لك تحت ةجردم ةرقف لك يمتنت لھ §

  ؟داعبألا نم دعب لك ىلإ اھتفاضإ نكمی ىرخأ تارقف كانھ لھ §

  ؟ةرشؤملا داعبألا ىلإ اھتفاضإ نكمی ىرخأ داعبأ كانھ لھ §

  ؟ىرخأ لئادب حرتقت لھف كلذ ریغ تناك ناو  ةبسانم سایقلا لئادب نأ لھ §

 .هايإ انومتحنم يذلا نيمثلا مكتقوو مكدوهج مكل ركشن
 :لمعلا ناكم                                                       :ریبخلا دیسلا مسا
 :خیراتلا                                                            :صاصتخالا
 

 فرشملا
 روتكدلا دعاسملا ذاتسألا

 باشخلا تباث ناسح 

 ةثحابلا
  ريتسجاملا ةبلاط
 فيرش دومحم ةديبز
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 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 لصوملا ةعماج

  داصتقالاو ةرادإلا ةیلك

  لامعالا ةرادإ مسق

 ةنابتسا ةرامتسا / عوضوملا

 نومرتحملا ةداسلا

 ... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 ةنابتــسا ةــميركلا مكيدــيا نيب عضن مكلمع لاجم يف ةياردو يملعلا ثحبلل مكمعدب انتقث نم اقالطنا
 ةسارد - يميظنتلا مجحلل ةيبلسلا راثالا نم دحلل مجحلل يميظنتلا قيشرتلا دامتعا " ةموسوملا ةساردلا
 ةرادإ يــف ريتــسجاملا ةداهش لين تابلطتم نم ءزج يهو ،"ىونين ةظفاحم ةيبرت ةيريدم يف ةيليلحت
 ةقيقدلا جئاتنلل ًانامض اهتارقف عيمج نع حوضوو ةقدب ةباجالاب لضفتلا مكتارضح نم وجرن ،لامعألا
 .يملعلا ثحبلا ةريسمل ةمدخ انتامظنم عقاو فصت يتلا

 
 مكنواعتل ريدقتلاو مارتحالا قئافو ركشلا ليزج عم

 

 :ةماع تاظحالم

 .ليلحتلل ةرامتسالا ةيحالص مدع ينعي ةباجإ نود لاؤس كرت نال ،ةلئسألا عيمج ىلع ةباجإلا ىجري §

 .كرظن ةهجو لثمي يذلا لقحلا يف ) √ ( ةمالع عضو ىجري §

 .ةرامتسالاب ةصاخلا مكتاراسفتساو مكتلئسأ ةفاك ىلع ةباجإلل دادعتسا ىلع ثحابلا §

 
 فرشملا

 روتكدلا دعاسملا ذاتسألا
 باشخلا تباث ناسح 

 
 ةثحابلا

  ريتسجاملا ةبلاط
 فيرش دومحم ةديبز
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 :ةیصخشلا تانایبلا :الوا

 

  ىثنأ           ركذ        : سنجلا
	
	
 قوف امف – 56        55-46        45-36   		     35-26           نود امف ةنس 25 : رمعلا
 

 

     يلاع مولبد           ریتسجام        		هاروتكد  : يملعلا لھؤملا
           
 ةیدادعإ															 مولبد 			         سویرولاكب                 

	....................... : يلاحلا يفیظولا عقوملا
	
 

           20- 16         15-11           10-6            لقاف تاونس 5											  : ةفیظولا يف ةمدخلا ةدم

                                                          

 

  رثكأف – 26          25-  21        												               
 

 

  6ــ3 نم        ةنس3ــ1 نم         ةنس نم لقأ           : يلاحلا يفیظولا عقوملا يف ةمدخلا ةدم

                                               

 رثكأف 12 نم       12ــ9 نم           9ــ6 نم                                        
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 : ةساردلا داعباب ةقلعتملا ةلئسألا :ً ایناث

 مجحلل يميظنتلا قيشرتلا: لوألا دعبلا

 يف ةنورملا قيقحت ىلإ ىعست يتلا تامظنملا لبق نم عساو وحن ىلع دمتعا يجيتارتسا لخدت وھو 
 صوصخب اهئادا ةءاـفك ةداـيزل هيف ةيطارقوريبلا ةجرد ضيفختو اهلكيه مجح صيلقتو اهتايلمع
 عادبإلا عيجشتو تالاصتالا ريوطتو ،اهتامدخ ةدوج نيسحتو رارقلا ذاختا تايلمع ةعرس ةدايز
 تاردق عاونأ ضعب روحملا اذه تحت جردنت يتلا ةلئسألا ةعومجم ضرعتست كلذ بجومبو ،ةيدايرلاو
 :يتأي امكو ،ةيعرفلا اهتاريغتمو تامولعملا ةناقت
 يف نيلماعلا ددع ضيفخت ىلع يساسا لكشب ةيجيتارتسالا هذه زكرتو :ةيرشبلا دراوملا ضيفخت .أ
 نيلماعلا عيجشتـل ركبملا دعاقتلا زفاوـح لثم تايلمعلاو بيلاـسألا نم ةعومجم لالخ نم ةمظنملا
 لالخ نيلماـعلا ضعب نع ءانغتـسالا ،ةيزجملا ةأفاكملا ،يجراخلا بيسنتلاو لقنلا ،دـعاقتلا ىلع
 دوقع ءاهنإ ،ةتقؤملا لمعلا دوقع ءاهنا ، يعيبطلا صقانتلا ،نيلماعلا عيزوت ةداعإ ،حيرستلا تايلمع
 .تانييعتلا ديمجتو اهضيفخت وأ تامدخلا

 ةلئسألا ت
 سایقملا

 ال حلصت
 ریغ  ةحضاو حلصت

 تاظحالملا ةحضاو

1 
 ددع ضیفخت مت ام اذإ ةیبلس راثا كانھ سیل
 .دعاقتلا ىلإ ةلاحإلا بولسأ لالخ نم نیلماعلا

 

 

 

 

 

2 
 يف ةدیدج تانییعت فانئتسا مدع لضفألا نم
 .نیلماعلا ددع ضیفخت ةیغب ةمظنملا

 
 

 
 

 

3 
 نس يف دعاقتلا ىلإ ةلاحإلا يف نولماعلا بغری
 .ينوناقلا نسلا نود وأ ةركبم

 
 

 
 

 

4 
 يف يباجیإ رثا اھل ركبملا دعاقتلا ةسایس نأ
 .طقف ءافكألا نیلماعلا ىلع ءاقبإلا

 
 

 
 

 

5 
 لباقم لمعلا ءبع لیلقت ىلع نولماعلا قفاوی
  .اھنوضاقتی يتلا روجألا ضیفخت

 
 

 
 

 

6 
 ةسایسل ةمظنملا عابتإ نیلماعلا بلغا لبقتی
  .ةددحم ةرتفل روجألا ضیفخت

 
 

 
 

 

7 
 لغشل مھلیھأتو مھبیردت ىلع نولماعلا قفاوی
 نع صاصتخالا يف فلتخت ةدیدج ةفیظو
 .ةیلاحلا ھتفیظو

 
 

 
 

 

8 

 ددع يف دوجوملا صقنلا دس نكمملا نم
 ءارجا لالخ نم ىرخألا ماسقالاب نیلماعلا

 تادحولاو بعشلاو ماسقألا نیب ةلقانملا ةیلمع
 .ةفلتخملا
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9 
 باستكاب ةمظنملا يف نیلماعلا دارفألا بغری
  .ةفلتخمو ةعونتم تاراھم

 
 

 
 

 

10 
 ةیلاع تاردقو ةعونتم تاراھمب دارفألا عتمتی
 ایلعلا ةرادإلا ىلع بعصلا نم لعجت ثیحب
  .مھنع ءانغتسالا

 
 

 
 

 

11 
 ىلع يبلس لكشب نیلماعلا حیرست ةیلمع رثوت
 نیلماعلل ءامتنالا حورو ةیونعملا حورلا
 .نیقبتملا

 
 

 
 

 

12 
 نوكت نأ نكمی نیلماعلا حیرست ةسایس عابتا
 .ةمظنملا يف نیلماعلا ىدل ةلوبقم

 
 

 
 

 

 طاشنلا وأ لمعلا ءبع ضيفخت ىـلع ةيجيتارتسالا هذـه زكرتو :لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا.ب
 لكيهلا يـف تارييغت ءارجإ( ةيرورضلا رـيغ ماسقألاو ةيرادإلا تايوتسملاو فئاظولا صيلقتب كلذو
 كلذـك ،ةمهملا ريغ تامدخلا ضعب داـعبتسا وأ )اهلامعأ يـف لخادت اـهنيب تارادإ جمدك يميظنتلا
 .لمعلا تاـعاس ضيفخت لالخ نم وأ لامعألاو تايلمعلا ميمصت ةداعإ لالخ نم

 ةلئسألا ت
 سایقملا

 ال حلصت
 ریغ ةحضاو حلصت

 تاظحالملا ةحضاو

1 
 يتلاو ةیرورضلا ریغ فئاظولا نم ریثكلا كانھ
 .اھئاغلا لضفألا نم

 
 

 
 

 

2 
 ریغ تامدخلا ضعب ىلع لوصحلا نكمملا نم
 مامتھا زیكرتو ةیجراخ فارطا نم ةیساسألا
 .طقف ةیساسألا ةطشنألاو فئاظولا ىلع ةمظنملا

 
 

 
 

 

3 
 نال كلذو اھضعب عماھجمد نكمی تالیكشت كانھ
 .ةھباشتم اھماھمو اھتطشنأ

 
 

 
 

 

4 
 رمألا ةیرادإلا تالیكشتلا ضعب يف لھرت كانھ
 ؟اھمجح صیلقت مزلتسی يذلا

 
 

 
 

 

5 
 يفیظولا عسوتلا ةیلمعب ةمظنملا مایق نولماعلا مھفتی
 امم ةدحاولا ةفیظولا يف ماھملا ةدایز لالخ نم
 .ھتیلوؤسمو لمعلا ةیمھأ مامأ ھعضیو درفلا ينغی

 
 

 
 

 

6 
 ةیغب ةفیظو نم رثكأ يف مھلاغشا دارفألا عنامی ال
 .لمعلا يف تاقانتخالا دس

 
 

 
 

 

7 
 لباقملابو لمعلا تاعاس ضیفخت نكمملا نم
 .نیلماعلا روجأ ضیفخت

 
 

 
 

 

8 
 ةیفاضإ ةیدروك يئاسم ماود ثادحتسا نكمملا نم
 .ةمظنملا يف ةیفاضإ ةیرادإ لامعاب مایقلل

 
 

 
 

 

9 
 ةیرادإلا اھفیلاكت لیلقتو ةمظنملا ءادأ نیسحت نكمی

 وأ عورفلا ضعب داعبتسا كلذ بلطتول ىتح
 .ةیرورضلا ریغ تادحولا

 
 

 
 

 

10 
 دحال ةمظنملا قالغا نولماعلا مھفتی نأ نكمملا نم
 مھعیزوت ةداعإ لباقم ةیرادإلا اھتادحو وأ اھعورف
 .ةیمھأ رثكا عورف يف ىرخأ تامھم ىلإ
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11 
 يف ریكفتلا ایلعلا ةرادإلل لضفألا نم نوكیس
 فئاظولا عم اھجمدو ةمھملا ریغ فئاظولا
 ىرخألا

 
 

 
 

 

12 
 يف نیتھباشتم نیتدحو لمع جمد نكمملا نم
 .لمعلا ةعیبط

 
 

 
 

 

 ةفاقث رييغت ىلع ريبك لكشب زكرت ةيجيتارتسالا هذه :ةيماظنلا ةيجيتارتسالا :ةيماظنلا ةيجيتارتسالا .ج 
 وأ ةيرشبلا دراوملا مجح رييغت ىلع زيكرتلا طقف سيلو ،نيلماعلا تاهاجتاو مـيقو تايكولسو ةمظنملا
 .لمعلا

 ةلئسألا ت
 سایقملا

 ال حلصت
 ریغ ةحضاو حلصت

 تاظحالملا ةحضاو

1 
 رثكا نوكت نیلماعلل ةدیدج ةفاقث ریوطت نكمملا نم
 .رمتسملا نیسحتلا ةفاقثك ةنورم

 
 

 
 

 

2 
 قرط رییغتل نیلماعلا لبق نم دادعتسا كانھ
 .ةثیدح بیلاسأب ةیدیلقتلا لمعلا بیلاسأو

 
 

 
 

 

3 
 ةصرف مھءاطعاب متھت ةرادإلا نأ نولماعلا دقتعی

 نم متت ىتلا ةیفیكلا لوح مھراكفأو مھئارأ ءادبال
 .لمعلا میظنت اھلالخ

 
 

 
 

 

4 
 نیب يعامجلا لمعلاو نواعتلل دادعتسا كانھ
 .نیلماعلا

 
 

 
 

 

5 
 تالیدعت ءارجإو تایلمعلا نیسحتب ةرادإلا متھت
 .لمعلا يف ةدیفم

 
 

 
 

 

6 
 بناوج عیمج يف تانیسحتلا قیقحتب نولماعلا متھی
 .لمعلا

 
 

 
 

 

7 
 نم نیلماعلل ةیباجیإلا تاھاجتالا لیدعت نكمملا نم
 .ةثیدح لمع ةمظنأ لالخ

 
 

 
 

 

8 
 يف نیلماعلل ةیبلسلا تاھاجتالا نم دحلا نكمملا نم
 .مھنیب امیف مازتلالاو يعولا ثب لالخ نم ةمظنملا

 
 

 
 

 

9 
 يف نیلماعلا تاحرتقم ةساردب ایلعلا ةرادإلا متھت
 تارارقلا ذاختا لبق ةمظنملا يف ةفلتخملا تایوتسملا
 .ةفلتخملا

 
 

 
 

 

10 
 ىطسولا ةیرادإلا رداوكلا ىلع دامتعالا نكمملا نم
 .لمعلا يف ةیرھوج تارییغت ثادحا يف ایندلاو

 
 

 
 

 

11 
 ةیجراخلا تاھجلا نم ةمظنملا دافتست نكمملا نم
 .اھل ةدناسملاو ةمعادلا تامدخلا میدقت يف

 
 

 
 

 

12 
 نم ةدافتسالا لالخ نم ءادألا ریوطت نكمملا نم
 نیصصختملا نیثحابلاو ةیراشتسالا بتاكملا
 .مھریغو

 
 

 
 

 

 يمیظنتلا مجحلا: يناثلا دعبلا
 وأ ،تادوجوملا مجح وأ ،ةمظنملا يف نيلماعلا دارفألا ددع نع ةرابع وهف ةمظنملا هجوت ىلإ ادانتسا
 اهتاميسقتو ةيرادإلا تايوتسملا ددع وأ ،نئابزلل ةمدقملا تامدخلا ددع وأ ،تاعيبملا مجح
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 ذاختا يف قحلا( :نمضتت يهو ،ةمظنملا يف تارارقلا عنص ردصمو عقوم ينعتو :ةيزكرملا.أ
 تارارقلا مظعم تناك اذاف )ىتمو ،تارارقلا نم عون يأ ذاختا يف قحلا كلمي نم ديدحتلابو ،تارارقلا
 .ةيزكرم ربتعت ةمظنملاف ةمظنملا ةمق يف ذختت

 ةلئسألا ت
 سایقملا

 ال حلصت
 ریغ ةحضاو حلصت

 تاظحالملا ةحضاو

1 
 يف ایلعلا ةیرادإلا تایوتسملا يف تارارقلا عیمج ذختت
 .ةمظنملا

 
 

 
 

 

      .ةقیض دودحب متی مكتمظنم يف تایحالصلا لیوخت نأ 2
      .ایلعلا ةرادإلا تاقفاوم قفو لمعلا ىرجی 3

4 
 يتلا تارارقلاب ةمظنملا فئاظوو تاطاشن بلغا رثأتت
 .ایلعلا ةیرادإلا تایوتسملا يف نولوؤسملا اھذختی

 
 

 
 

 

5 
 ىلع ةباقرلا نم عساو ىدم ایلعلا ةرادإلا ضرفت
 .ایندلا ةیرادإلا تایوتسملا اھذختت يتلا تارارقلا

 
 

 
 

 

6 
 ططخلا ذیفنتو لمعلا میظنتو تایلوؤسملا عیزوت يرجی
 .ایلعلا ةرادإلا لبق نم

 
 

 
 

 

7 
 ىلع نیلماعلا لبق نم ةمدقملا راكفالا ضرعت ال
 .ایلعلا ةرادإلا

 
 

 
 

 

8 
 ةقلعتملا رومالا طسبا يف ایلعلا ةرادإلا ةعجارم متی
 .ةدحولا وأ ةبعشلا وأ مسقلا لمعب

 
 

 
 

 

 ريياعملاو تاءارجإلاو حئاوللاو تاميلعتلاو نيناوقلاو ةمظنالا ىلع ةمظنملا دامتعا ىدم :ةيمسرلا.ب
 .لمعلا ءادأ ءانثا تافرصتلاو لاعفألا طبض كلذكو لماعلل يدرفلا كولسلا هيجوتو طبض يف ةيليصفتلا

 ةلئسألا ت
 سایقملا

 ال حلصت
 ریغ ةحضاو حلصت

 تاظحالملا ةحضاو

      .ةدقعم دعاوقو تاءارجاو تاسایس قفو ةمظنملا لمعت 1

2 
 يتلا ةبوتكملا تاءارجإلاو تامیلعتلا نم ریثكلا دجوی
 .نیلماعلا كولسب مكحتت

 
 

 
 

 

3 
 مظنت ىتلا دعاوقلاو تاءارجالا ذیفنت ةعباتمل ھباقر دجوت
 .لمعلا

 
 

 
 

 

4 
 ةروصب متت ةمظنملا يف تالاصتالاو رماوالا عیمج
 .ةیمسر ةیریرحت

 
 

 
 

 

5 
 دنع تامیلعتلاو حئاوللا ىلإ رمتسم عوجر كانھ امئاد
 .لمعلا زاجنإ

 
 

 
 

 

6 
 ةماعلا فادھالا ةمظنملا اھب طبترت ىتلا تاھجلا ددحت
 .طقف ذیفنتلا ةیمیظنتلا تادحولا ىلوتتو

 
 

 
 

 

7 
 ةمظنملا تادحوو بعشو ماسقأ نیب لمعلا تاقالع ددحت
 .ةددحم ةیمسر دویقل اقفو
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8 
 لمعلا دعاوقو تامیلعتلاو ماظنلاب لالخالا تابوقع
 .ةفورعمو ةحضاو

 
 

 
 

 

 :يه عاونأ ةثالث ديقعتلا نمضتيو ،ةيرادإلا تادحولا عونتو ةرثك ببسب ديقعتلا جتنيو :ديقعتلا.ج
 .)يفارغجلا ديقعتلا ،يدومعلا ديقعتلا ،يقفالا ديقعتلا(

 ةلئسألا ت
 سایقملا

 ال حلصت
 ریغ ةحضاو حلصت

 تاظحالملا ةحضاو

1 
 يتلاو يمیظنتلا لكیھلا يف ةددعتم ةیرادإ تایوتسم كانھ
 .ایلعلا ةرادإلاب لاصتالا بعصلا نم لعجت

 
 

 
 

 

2 
 ریغ دارفألا لعجت بعشلاو ماسقألا نیب ةلصافلا دودحلا
 .لكاشملا لحل ىرخألا ماسقألاب لاصتالا ىلع نیرداق

 
 

 
 

 

      .ىلاع صصخت قفو ةمظنملا ىف ماھملا زجنت 3

4 
 امم ادج ریبك ةمظنملا يف تادحولاو بعشلاو ماسقألا ددع
 .تالیكشتلا هذھ نیب لامعالا قیسنت يف يناعن انلعجی

 
 

 
 

 

5 
 نیب ام لامعالا ةعیبطو فادھالا يف زیامتو فالتخا كانھ
 .ةمظنملا يف ةیمیظنتلا ماسقألا وأ تادحولا

 
 

 
 

 

6 
 مھلاغشنا ببسب ایلعلا ةرادإلا ىلإ عوجرلا بعصلا نم
 .رمتسملا

 
 

 
 

 

7 
 تابجاولاو ماھملاب ماملالا ایلعلا ةرادإلا ىلع بعصلا نم
 .اھترما تحت ةیوضنملا تالیكشتلا اھب موقت يتلا

 
 

 
 

 

8 
 ةیضقالا يف ةمظنملا تالیكشتلا يف يفارغجلا تیتشتلا نأ
 .ءادألا ىلع ابلس رثؤی يحاونلاو

 
 

 
 

 

9 
 لامعألاب مایقلا بعصلا نم لعج يفارغجلا تیتشتلا نأ
 .ةمظنملا جراخ ةدوجوملا تالیكشتلا ىلع ةیباقرلا
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 )٢( قحلملا
 نايبتسالا ةرامتسا

  میحرلا نمحرلا هللا مسب
 لصوملا ةعماج

  داصتقالاو ةرادإلا ةیلك

  لامعالا ةرادإ مسق

 ةنابتسا ةرامتسا / عوضوملا

 نومرتحملا ةداسلا

 ... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 ةــميركلا مكيدــيا نيــب عضن مكلمع لاـجم يـف ةياردو يملعلا ثحبلل مكمعدب اـنتقث نم اـقالطنا
 ةـسارد -يميظنتلا لكيهلا داعبأ ىلع مجحلل يميظنتلا قيشرتلا تاساكعنا " ةموسوملا ةساردلا ةنابتسا
 ةرادإ يــف ريتــسجاملا ةداهش لين تابلطتم نم ءزج يهو ،"ىونين ةظفاحم ةيبرت ةيريدم يف ةيليلحت
 ةقيقدلا جئاتنلل ًانامض اهتارقف عيمج نع حوضوو ةقدب ةباجالاب لضفتلا مكتارضح نم وجرن ،لامعألا
 .يملعلا ثحبلا ةريسمل ةمدخ انتامظنم عقاو فصت يتلا

 مكنواعتل ريدقتلاو مارتحالا قئافو ركشلا ليزج عم                     
 :ةماع تاظحالم

 .ليلحتلل ةرامتسالا ةيحالص مدع ينعي ةباجإ نود لاؤس كرت نال ،ةلئسألا عيمج ىلع ةباجإلا ىجري §

 .كرظن ةهجو لثمي يذلا لقحلا يف ) √ ( ةمالع عضو ىجري §

 .ةرامتسالاب ةصاخلا مكتاراسفتساو مكتلئسأ ةفاك ىلع ةباجإلل دادعتسا ىلع ثحابلا §

 
 فرشملا

 روتكدلا دعاسملا ذاتسألا
 باشخلا تباث ناسح 

 ةثحابلا
  ريتسجاملا ةبلاط
 فيرش دومحم ةديبز

 



 168  

 )ساوقالا نيب )√( ةراشإلا عض( نيبيجتسملا نع ةيصخشلا تانايبلا :ًالوأ
 رمعلا .1

    ( قوف امف ٥٦ )     ( ٥٥-٤٦     )     ( ٤٥-٣٦       )     ( ٣٥-٢٦  )    ( نود امف ٢٥
( 
 

   سنجلا .2
  )    ( ىثنا   )     ( ركذ 
 

 يملعلا لهؤملا .3
     )     ( يلاعلا مولبدلا   )    ( سويرولاكبلا             )     ( مولبدلا      )      ( ةيدادعا
     )    ( هاروتكدلا     )      ( ريتسجاملا
 

  ةمدخلا ةدم .4
    ( ٢٥-٢١    )    ( ٢٠-١٦        )    ( ١٥-١١      )    ( ١٠-٦    )    ( لقأف تاونس ٥
          )     (   رثكأف ٢٦           )
    
 

  يرادإلا ىوتسملا .5
    )    ( ايندلا ةرادإلا  )      ( ىطسولا ةرادإلا  )     ( ايلعلا ةرادإلا
 

  لمعلا عقوم .6
    )    (    ةيسيئرلا ةيوبرتلا ةرادإلا جراخ  )    ( ةيسيئرلا ةيوبرتلا ةرادإلا لخاد
 
 

 :مويلا يف مهعم لماعتت نيذلا نيديفتسملا ددع لدعم .7
 )    ( 25 -21      )    ( 20 -16     )    ( 15 -11     )    ( 10 -6    )    ( 5 نم لقأ

 رثكاف -31         ) (30 -26
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 : ةساردلا داعباب ةقلعتملا ةلئسألا :ً ایناث

 مجحلل يميظنتلا قيشرتلا: لوألا دعبلا
 يف ةنورملا قيقحت ىلإ ىعست يتلا تامظنملا لبق نم عساو وحن ىلع دمتعا يجيتارتسا لخدت وھو 
 صوصخب اهئادا ةءاـفك ةداـيزل هيف ةيطارقوريبلا ةجرد ضيفختو اهلكيه مجح صيلقتو اهتايلمع
 عادبإلا عيجشتو تالاصتالا ريوطتو ،اهتامدخ ةدوج نيسحتو رارقلا ذاختا تايلمع ةعرس ةدايز
 :يتأي امكو ،روحملا اذه تحت جردنت يتلا ةلئسألا ةعومجم ضرعتست كلذ بجومبو ،ةيدايرلاو

 يف نيلماعلا ددع ضيفخت ىلع يساسا لكشب ةيجيتارتسالا هذه زكرتو :ةيرشبلا دراوملا ضيفخت .أ
 نيلماعلا عيجشتـل ركبملا دعاقتلا زفاوـح لثم تايلمعلاو بيلاـسألا نم ةعومجم لالخ نم ةيريدملا
 لالخ نيلماـعلا ضعب نع ءانغتـسالا ،ةيزجملا ةأفاكملا ،يجراخلا بيسنتلاو لقنلا ،دـعاقتلا ىلع
 دوقع ءاهنإ ،ةتقؤملا لمعلا دوقع ءاهنا ، يعيبطلا صقانتلا ،نيلماعلا عيزوت ةداعإ ،حيرستلا تايلمع
 .تانييعتلا ديمجتو اهضيفخت وأ تامدخلا
 .تادحولاو بعشلاو ماسقألا ينعت ةيرادإلا تاليكشتلا :ةظحالم

 ةلئسألا ت

 سایقملا

 قفتأ
 ال دیاحم قفتا ةدشب

 قفتا

 ال
 قفتأ
 ةدشب

1 
 لالخ نم نیلماعلا ددع ضیفخت مت ام اذإ ةیبلس راثا كانھ سیل
 .دعاقتلا ىلإ ةلاحإلا بولسأ

 
 

 
 

 

2 
 ددع ضیفخت ةیغب ةیریدملا يف ةدیدج تانییعت فانئتسا مدع لضفی
 .نیلماعلا

 
 

 
 

 

3 
 نود وأ ةركبم نس يف دعاقتلا ىلإ ةلاحإلا يف نولماعلا بغری
 .ينوناقلا نسلا

 
 

 
 

 

4 
 ىلع ءاقبإلا يف يباجیإ رثا اھل ركبملا دعاقتلا ةسایس دامتعا
 .طقف ءافكألا نیلماعلا

 
 

 
 

 

5 
  روجألا ضیفخت لباقم لمعلا تقو لیلقت ىلع نولماعلا قفاوی
  .اھنوضاقتی يتلا ةیفاضإلا

 
 

 
 

 

6 
 روجألا ضیفخت ةسایسل ةیریدملا عابتإ نیلماعلا بلغا لبقتی ال
  .ةددحم ةرتفل

 
 

 
 

 

7 
 فلتخت ةدیدج ةفیظو لغشل مھلیھأتو مھبیردت ىلع نولماعلا قفاوی
 .ةیلاحلا ھتفیظو نع صاصتخالا يف

 
 

 
 

 

8 
 نم ىرخألا ماسقالاب نیلماعلا ددع يف دوجوملا صقنلا دس نكمی

 .ةفلتخملا ةیرادإلا تالیكشتلا نیب ةلقانملا ةیلمع ءارجا لالخ
 

 
 

 
 

9 
 ةعونتم تاراھم باستكاب ةیریدملا يف نیلماعلا دارفألا بغری
  .ةفلتخمو

 
 

 
 

 

10 
 نم لعجت ثیحب ةیلاع تاردقو ةعونتم تاراھمب دارفألا عتمتی
  .مھنع ءانغتسالا ایلعلا ةرادإلا ىلع بعصلا
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  .ةیریدملا يف نكمم ریغ نیلماعلا حیرست ةركف قیبطت يف ریكفتلا 11
 

 
 

 

12 
 فئاظو يف ةجاحلا نع نیضئافلا نیلماعلا نم ةدافتسالا نكمی
 .ىرخأ

 
 

 
 

 

 طاشنلا وأ لمعلا ءبع ضيفخت ىـلع ةيجيتارتسالا هذـه زكرتو :لمعلا ميمصت ةداعإ ةيجيتارتسا.ب
 لكيهلا يـف تارييغت ءارجإ( ةيرورضلا رـيغ ماسقألاو ةيرادإلا تايوتسملاو فئاظولا صيلقتب كلذو
 كلذـك ،ةمهملا ريغ تامدخلا ضعب داـعبتسا وأ )اهلامعأ يـف لخادت اـهنيب تارادإ جمدك يميظنتلا
 .لمعلا تاـعاس ضيفخت لالخ نم وأ لامعألاو تايلمعلا ميمصت ةداعإ لالخ نم

 ةلئسألا ت

 سایقملا

 قفتأ
 ال دیاحم قفتا ةدشب

 قفتا

 ال
 قفتأ
 ةدشب

1 
 لضفألا نم يتلا ةیرورضلا ریغ فئاظولا نم ریثكلا كانھ
 .اھئاغلا

 
 

 
 

 

2 
 اھلیكوتب ةیساسألا ریغ تامدخلا ضعب ىلع لوصحلا نكمی
 ةطشنألاو فئاظولا ىلع ةیریدملا مامتھا زیكرتو ةیجراخ تاھجل
 .طقف ةیساسألا

 
 

 
 

 

3 
 اھتطشنأ نال كلذو اھضعب عم اھجمد نكمی تالیكشت كانھ
 .ةھباشتم اھماھمو

 
 

 
 

 

4 
 مزلتسی يذلا رمألا ةیرادإلا تالیكشتلا ضعب يف لھرت كانھ
 .اھمجح صیلقت

 
 

 
 

 

5 
 لالخ نم يفیظولا عسوتلا ةیلمعب ةیریدملا مایق نولماعلا مھفتی
 مامأ ھعضیو درفلا ينغی امم ةدحاولا ةفیظولا يف ماھملا ةدایز
 .ھتیلوؤسمو لمعلا ةیمھأ

 
 

 
 

 

6 
 تاقانتخالا دس ةیغب ةفیظو نم رثكأ يف مھلاغشا دارفألا عنامی ال
 .لمعلا يف

 
 

 
 

 

      .ایازملا ضعب ضیفخت لباقملابو لمعلا تاعاس ضیفخت نكمی 7

8 
 مایقلل ةیفاضإ لمع تاعاسك يئاسم ماود ثادحتسا ةیریدملا ناكمإب
 .ةیرادإ لامعاب

 
 

 
 

 

9 
 ریغ  تالیكشتلا ضعب داعبتسا لالخ نم ءادألا نیسحت نكمملا نم
 .ةیرورضلا

 
 

 
 

 

10 
 ةیغب ةفلتخملا تالیكشتلا نیب نیلماعلا عیزوت ةداعإ لضفألا نم
 .لمعلا يف نزاوتلا قیقحت

 
 

 
 

 

11 
 اعون ةصصختم ةفیظو لك نوكت نأ ىلع رارمتساب  ةرادإلا لمعت
 .ام

 
 

 
 

 

  .ةیریدملا يف تادحولا ضعب تابجاوو ماھم يف ھباشت كانھ 12
 

 
 

 

 ةفاقث رييغت ىلع ريبك لكشب زكرت ةيجيتارتسالا هذه :ةيماظنلا ةيجيتارتسالا :ةيماظنلا ةيجيتارتسالا.ج 
 وأ ةيرشبلا دراوملا مجح رييغت ىلع زيكرتلا طقف سيلو ،نيلماعلا تاهاجتاو مـيقو تايكولسو ةيريدملا
 .لمعلا
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 ةلئسألا ت

 سایقملا

 قفتأ
 ال دیاحم قفتا ةدشب

 قفتا

 ال
 قفتأ
 ةدشب

      .رارمتساب لمعلا ریوطتو ةدوجلا ةفاقث ينبت ىلع ةیریدملا لمعت 1

2 
 بیلاسأ نم الدب ةثیدح بیلاسأ مادختسا ىلع ةردقلا نولماعلا كلتمی
 .ةیدیلقتلا لمعلا

 
 

 
 

 

      .مھتاحرتقمو مھراكفأو مھئارأ ءادبال نیلماعلل اصرف ةرادإلا حنمت 3

      .مھضعب عم يعامجلا لمعلاو نواعتلا ةرورضب نولماعلا فرتعی 4

      .لمعلا يف ةدیفم تالیدعت ءارجإو تایلمعلا نیسحتب ةرادإلا متھت 5

      .لمعلا يف ةنكمملا تانیسحتلا قیقحت ىلع نولماعلا صرحی 6

      .لمعلا يف  ةیباجیإلا تاھاجتالا معدو لیدعت ىلع ةرادإلا لمعت 7

8 
 لالخ نم ةیریدملا يف نیلماعلل ةیبلسلا تاھاجتالا نم دحلا نكمی
 .مھنیب امیف مازتلالاو يعولا ثب

 
 

 
 

 

9 
 تایوتسملا يف نیلماعلا تاحرتقم ةساردب ایلعلا ةرادإلا متھت
 .ةیریدملا يف ةفلتخملا ةیرادإلا

 
 

 
 

 

10 
 ثادحا يف ایندلاو ىطسولا ةیرادإلا رداوكلا ىلع دامتعالا نكمی
 .لمعلا يف ةیرھوج تارییغت

 
 

 
 

 

11 
 تامدخلا میدقت يف ةیجراخلا تاھجلا نم ةیریدملا دیفتست نأ نكمی
 .اھل ةدناسملاو ةمعادلا

 
 

 
 

 

12 
 ةیراشتسالا بتاكملا نم ةدافتسالا لالخ نم ءادألا ریوطت نكمی
 .مھریغو نیصصختملا نیثحابلاو

 
 

 
 

 

 يمیظنتلا لكیھلا داعبأ: يناثلا دعبلا
 ذاــختا يــف قــحلا( :نمضتت يهو ،ةيريدملا يف تارارقلا عنص ردصمو عقوم ينعتو :ةيزكرملا.أ
 تارارقلا مظعم تناك اذاف )ىتمو ،تارارقلا نم عون يأ ذاختا يف قحلا كلمي نم ديدحتلابو ،تارارقلا
 .ةيزكرم ربتعت ةيريدملاف ةيريدملا ةمق يف ذختت

 ةلئسألا ت

 سایقملا

 قفتأ
 ال دیاحم قفتا ةدشب

 قفتا

 ال
 قفتأ
 ةدشب

      .ةیریدملا يف ایلعلا ةیرادإلا تایوتسملا يف تارارقلا عیمج ذختت 1

      .ةقیض دودحب متی ةیریدملا يف تایحالصلا لیوخت 2

      .امئاد ایلعلا ةرادإلا هارت ام قفو ىلع لمعلا ىرجی 3

4 
 اھذختی يتلا تارارقلاب ةیریدملا فئاظوو تاطاشن بلغا رثأتت
 .ایلعلا ةیرادإلا تایوتسملا يف نولوؤسملا

 
 

 
 

 

5 
 يتلا تارارقلا ىلع ةباقرلا نم عساو ىدم ایلعلا ةرادإلا ضرفت
 .ایندلا ةیرادإلا تایوتسملا اھذختت

 
 

 
 

 

6 
 لبق نم ططخلا ذیفنتو لمعلا میظنتو تایلوؤسملا عیزوت يرجی
 .ایلعلا ةرادإلا
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  .ایلعلا ةرادإلا ىلع ضرعت ام اردان نیلماعلا لبق نم ةمدقملا راكفالا 7
 

 
 

 

  .لمعلاب ةقلعتملا رومالا طسبا ىلع ایلعلا ةرادإلا ةعجارم متی 8
 

 
 

 

 ريياعملاو تاءارجإلاو حئاوللاو تاميلعتلاو نيناوقلاو ةمظنالا ىلع ةيريدملا دامتعا ىدم :ةيمسرلا.ب
 .لمعلا ءادأ ءانثا تافرصتلاو لاعفألا طبض كلذكو لماعلل يدرفلا كولسلا هيجوتو طبض يف ةيليصفتلا

 ةلئسألا ت

 سایقملا

 قفتأ
 ال دیاحم قفتا ةدشب

 قفتا

 ال
 قفتأ
 ةدشب

1 
 ةیمسر دعاوقو تاءارجاو تاسایس قفو ىلع ةیریدملا لمعت
 .ةدقعم

 
 

 
 

 

2 
 كولسب مكحتت يتلا ةبوتكملا تاءارجإلاو تامیلعتلا نم ریثكلا دجوی
 .نیلماعلا

 
 

 
 

 

      .لمعلا مظنت ىتلا دعاوقلاو تاءارجالا ذیفنت ةعباتمل ھباقر دجوت 3

4 
 ةیریرحت ةروصب متت ةیریدملا يف تالاصتالاو رماوالا عیمج
 .ةیمسر

 
 

 
 

 

5 
 زاجنإ دنع تامیلعتلاو حئاوللا ىلإ رمتسم عوجر كانھ امئاد
 .لمعلا

 
 

 
 

 

6 
 ةیمیظنتلا تادحولا موقتو ھلمع بولطم وھام ایلعلا ةرادإلا ىلوتت
 .طقف ذیفنتلاب

 
 

 
 

 

7 
 دویقل اقفو ةیریدملا تادحوو بعشو ماسقأ نیب لمعلا تاقالع ددحت
 .ةددحم ةیمسر

 
 

 
 

 

8 
 ةحضاو لمعلا دعاوقو تامیلعتلاو ماظنلاب لالخالا تابوقع
 .ةفورعمو

 
 

 
 

 

 :يه عاونأ ةثالث ديقعتلا نمضتيو ،ةيرادإلا تادحولا عونتو ةرثك ببسب ديقعتلا جتنيو :ديقعتلا.ج
 .)يفارغجلا ديقعتلا ،يدومعلا ديقعتلا ،يقفالا ديقعتلا(

 ةلئسألا ت

 سایقملا

 قفتأ
 ال دیاحم قفتا ةدشب

 قفتا

 ال
 قفتأ
 ةدشب

1 
 نم لعجت يتلاو يمیظنتلا لكیھلا يف ةددعتم ةیرادإ تایوتسم كانھ
 .ایلعلا ةرادإلا ىلإ عوجرلا بعصلا

 
 

 
 

 

      .قیقد ينھم صصخت بلطتت يتلا فئاظولا نم ریثكلا كانھ 2

3 
 يناعن انلعجی امم ادج ریبك ةیریدملا يف ةیرادإلا تالیكشتلا ددع

 .اھنیب لامعالا قیسنت يف ةبوعص
 

 
 

 
 

4 
 نیب ام لامعالا ةعیبطو فادھالا يف زیامتو فالتخا كانھ
 .ةیریدملا يف ةیرادإلا تالیكشتلا
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5 
 رمتسملا مھلاغشنا ببسب ایلعلا ةرادإلا ىلإ عوجرلا بعصلا نم
 .ةفلتخملا لامعألاب

 
 

 
 

 

6 
 موقت يتلا تابجاولاو ماھملاب ماملالا ایلعلا ةرادإلا ىلع بعصلا نم
 .اھترما تحت ةیوضنملا تالیكشتلا اھب

 
 

 
 

 

7 
 ةجیتن يحاونلاو ةیضقالا يف ماسقألا عم لماعتلا يف ةبوعص كانھ
 .يفارغجلا دعبلا

 
 

 
 

 

8 
  ةیباقرلا لامعألاب مایقلا بعصلا نم لعج يفارغجلا تیتشتلا نا
 .يحاونلاو ةیضقالا يف ماسقألل

 
 

 
 

 

 :يمیظنتلا مجحلا
 يتلا تامدخلا ددعو اھیف نیلماعلا ددع ىلإ ادانتسا ةیریدملا مجح يمیظنتلا مجحلاب دصقن
 .يرادإلا لمعلا ىلع ةدیدع تایعادت مجحلل ناو ،اھیف ةیرادإلا تالیكشتلا  ددعو اھمدقت

 ةلئسألا ت

 سایقملا

 قفتأ
 ال دیاحم قفتا ةدشب

 قفتا

 ال
 قفتأ
 ةدشب

      .ةعاسلا رادم ىلعو نیعجارملا لبق نم رمتسم مخز كانھ 1

      .لمعلا زاجنال مزالل تقولا قیض نم ةرمتسم ةروصب يناعن 2

3 
 )ةیرادإلا تالیكشتلا( ةیریدملا تامیسقت يف ةیباعیتسالا ةقاطلا نأ

 .نیعجارملل دیازتملا ددعلاب يفتال
 

 
 

 
 

4 
 ماھملاو لامعالا ةرثك نع ةمجان ءاطخاو تالكشم ثدحتام اریثك
 .انب ةطانملا

 
 

 
 

 

      .فارطألا يف ةیمارتملا سرادملا ىلع ةباقرلا ةبوعص نم يناعن 5

6 
 يف ایفاضإ ائبع يحاونلاو ةیضقالا يف ماسقالل ریبكلا ددعلا لكشی
 .لمعلا

 
 

 
 

 

      .لامعالا ضعب زاجنإ رخأت نع ةمجان تالكشم كانھ 7

      .ةمظنملا يف ةیرادإلا تالیكشتلا نیب لاصتالا يف ةبوعص كانھ 8

9 
 يتلا تامدخلا ددع ةرثك وھ ةیریدملا ىلع ریبكلا مخزلا بابسأ نم
 .اھمدقت

 
 

 
 

 

10 
 يف ةفلتخملا ةیرادإلا تالیكشتلا يف نیلماعلا نم ریثكلا دجوی
 .امود رمتسم مخز كانھ نأ الا ةیریدملا

 
 

 
 

 

  .ةیریدملل ةفلتخملا ماسقألا نیب قیسنتلا يف ةریبك تابوعص ھجاون 11
 

 
 

 

12 
 ددع ةرثكل ارظن ةیرادإلا لامعالا زاجنإ يف تاریخأت ثدحت
 .ةیرادإلا تایوتسملا
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 )٣( قحلملا
 نيمكحملا ةداسلا ءامسأ

  لمعلا عقوم يملعلا بقللا  مسالا ت
 لصوملا ةعماج-داصتقالاو ةرادإلا ةيلك ذاتسا ليوطلا دمحأ مركا .د ١
 دادغب ةعماج-داصتقالاو ةرادإلا ةيلك ذاتسأ دوؤاد ناملس ةليضف .د ٢
 لصوملا/ةيرادإلا ةينقتلا ةيلكلا  ذاتسا يوازعلا باهولا دبع دمحم .د ٣
 لصوملا ةعماج-داصتقالاو ةرادإلا ةيلك ذاتسا يديضاعملا هللا دعو نعم .د ٤
 لصوملا ةعماج-داصتقالاو ةرادإلا ةيلك دعاسم ذاتسأ دارم لا دمحم سنوي ةلجن .د ٥
 لصوملا/ةيرادإلا ةينقتلا ةيلكلا دعاسم ذاتسأ دارم لا دمحم سنوي لاون .د ٦
 لصوملا ةعماج-داصتقالاو ةرادإلا ةيلك دعاسم ذاتسأ فوؤر ناندع دعر .د ٧
 لصوملا ةعماج-داصتقالاو ةرادإلا ةيلك دعاسم ذاتسأ يناميلا مالسلا دبع ءالع .د ٨
 لصوملا ةعماج-داصتقالاو ةرادإلا ةيلك دعاسم ذاتسأ يروبجلا نسح دمحا ءالع .د ٩

 لصوملا ةعماج-داصتقالاو ةرادإلا ةيلك دعاسم ذاتسأ هللا دبع دمحم لداع .د ١٠

 لصوملا ةعماج-داصتقالاو ةرادإلا ةيلك دعاسم ذاتسأ ديدح ليعامسإ رماع .د ١١

 لصوملا ةعماج-داصتقالاو ةرادإلا ةيلك دعاسم ذاتسأ يناعلا دوجوملا دبع ءالا .د ١٢
 لصوملا ةعماج-داصتقالاو ةرادإلا ةيلك دعاسم ذاتسأ بوقعي رضخ رذنم .د ١٣
 لصوملا ةعماج-داصتقالاو ةرادإلا ةيلك دعاسم ذاتسأ ةلومشك طسابلا دبع ىدن .د ١٤
 لصوملا ةعماج-داصتقالاو ةرادإلا ةيلك دعاسم ذاتسأ يدوبع سيردا ءافص .د ١٥
 لصوملا ةعماج-داصتقالاو ةرادإلا ةيلك دعاسم ذاتسأ ةفورخ دغر .د ١٦
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 )٤( قحلملا
 ةثوحبملا ةمظنملا يف نيلوؤسملاو نيريدملا عم تاءاقللاو تالباــقملا

 ت
  دارفألا

 مهتلباقم تمت نيذلا
 ةلباقملا ببس

 ددع
 تالباقملا

 خيراوت
 تالباقملا

 ماعلا ريدملا ليكو 1
 ءارجأل تاقفاوملا لاصحتسا

 ةساردلا
2 

2/10/2019 
2019/10/6 

2 
 ةيبرتلا ريدم نواعم
 ةيرادإلا نوؤشلل

 لوصحلاو ةساردلا ةنيع حيضوت
  اهصخت يتلا تامولعملا ىلع
 نع تانايبلا ضعب ىلإ ةفاضإلاب

 ةثوحبملا ةمظنملا

3 
2019/10/1 
2019/10/2 

2019/11/11 

3 
 دارفألا ةبعش ريدم

 

 ةنابتسالا تارامتسا عيزوت
 اهعاجرتساو

5 2019/10/13-6 

 ثوحبلا ةبعش لوؤسم 4
 يتلا تامولعملا ضعب ىلع لوصحلا

 لامكال ةثوحبملا ةمظنملا صخت
 ةساردلا

2 
2019/10/15 
2019/11/5 

 طیطختلا ریدم نواعم 5
 تانایبلا ضعب ىلع لوصحلا
 2-2019/10/6 2 ةثوحبملا ةمظنملل تاططخملاو

 مالعالا ةدحو لوؤسم 6

 ةمظنملا لمع ةعیبط ىلع فرعتلا
 ىلع لوصحلاو تازاجنالا مھاو

 ةمظنملا صوصخب تامولعم
 ةثوحبملا

1 2019/11/3 

7 
 داشرالا ةنجل سیئر

 يوبرتلا

 نع تامولعملا ضعب ىلع لوصحلل
 2 ةثوحبملا ةمظنملا يف دارفألا

2019/10/6 
2019/10/9 

8 
 ءاصحإلا ةبعش لوؤسم
 يوبرتلا طیطختلا مسق يف

 تانایبلا ضعب ىلع لوصحلل
 ةثوحبملا ةمظنملا لوح ةیئاصحإلا

 اھدارفاو
3 

2019/10/6 
2019/10/9 

2019/11/11 
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 )٥( قحلملا
 ىونين ةظفاحم ةيبرت ةيريدمل يميظنتلا لكيهلا
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Abstract 

 
      The current study dealt with organizational downsizing strategies (reducing  

human resources strategy, work redesign strategy, systemic strategy), as an 
independent variable, the organizational size as an intermediate variable, and 
the dimensions of the organizational structure (centralization, formalization, 
complexity) as dependent variable. The thesis started from an intellectual 
dilemma with two dimensions, a theoretical dimension represented in the 
scarcity of  the studies that dealt with organizational downsizing strategies and 
organizational size and their implications or reflections on the organizational 
structure dimensions in previous studies, and a field dimension represented in 
not implementing such a study in the Directorate of Education in Nineveh 
before, and this study includes two parts The first part is the study methodology, 
the theoretical framework for study variables, and the second part is the 
analytical framework for the study's hypotheses, conclusions and 
recommendations. In order to reach the goals of the study, several hypotheses 
were formulated for the variables of the study and its basic dimensions, which 
were based on the hypothetical study plan, and in order to reach the final results 
and verify the hypotheses, a questionnaire prepared for this purpose was used as 
a main tool in data collection as well as personal interviews with Deputy 
General Manager, Assistant Director of Education for Administrative Affairs, 
Associate Director of Planning, and others in the Directorate of  Education in 
Nineveh, who were chosen  as a field for the current study, the study sample 
included (287) individuals working in the middle and lower levels, and the 
study adopted the descriptive analytical approach, and a number of statistical 
methods were used, such as iterations, percentages, arithmetic mean and 
standard deviations, and the study relied on the (AMOS) program in testing 
hypotheses. The study reached a set of theoretical and field conclusions, the 
most important of them are: The result of the large inflation in the size of the 
directorate, the slouch of the organizational structure, was negatively reflected 
on the performance of the directorate as a result of the influence of the 
dimensions of the organizational structure, where the degree of formalization, 
centralization and complexity increased , so the study recommends the necessity 
of adopting one of the organizational downsizing strategies  in order to adjust 
the organizational structure of the organization and to downsize unnecessary 
jobs and administrative formations or re-distribute employees at other levels to 
achieve a balance in its structure and reduce inflation in its size. 

ize, Srganizational Otrategies, S Downsizingrganizational O Keywords:

Organizational Structure Dimensions
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