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 دور اىقُبدح اىروحُخ فٍ تَُْخ اىْزبس اىتْظٍَُ
  ٍحبفظخ اىَْىفُخ دراضخ تطجُقُخ ػيً اىجْىك اىتزبرَخ فٍ

 ٍيخص اىجحج
 

 .انُغيبػ انزُيًٛيٙفيٙ رعيٚيي ٔرًُٛيخ  انقٛيبرح انفٔؽٛيخانزعيفف لهيٙ رٔ  ٚزًضم انٓدف انعبو نهجؾش فيٙ 
. َٔييفا  نهقٛيٕر انصبطيخ ثبنٕ يذ ًؾبفييخ انًُٕفٛيخثجُيٕ  انزغب ٚيخ انعًٛع انعيبيهٍٛ فيٙ يٍ يغزًع انجؾش رًضم ٔ

قيد ريى اسيزصداو اٞسيبنٛت نهٕة انعُٛيبد نغًيع انجٛبَيبد انة ييخ نهد اسيخ، ٔلهٗ أسي انجبؽضخ دفقد الزًدٔانزكهفخ، 
  اإلؽظبئٛخ نزؾهٛم انجٛبَبد ٔاخزجب  ففٔع اند اسخ.

انفؤٚيخ، ) انقٛيبرح انفٔؽٛيخأثعيبر إؽظيبئٛخ ثيٍٛ  خإنيٙ ٔعيٕر لة يخ  اد ر نيانجؾيش أشيب د َزيبئظ ٔنقد 
انُغبػ ٔ (نعًم، ٔانعؼٕٚخ، ٔا نزياو انزُيًٛٙ، ٔاإلَزبعٛخٔاٞيم/اإلًٚبٌ، ٔؽت اإلٚضب ، ٔانًعُٗ/انًغيٖ يٍ ا

  .فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ ثًؾبفيخ انًُٕفٛخ انزُيًٛٙ
( 2اْزًبو انًدٚفٍٚ ثبنفؤٚخ انًسزقجهٛخ نٕؽيدارٓى ٔإرا ارٓيى، )( 1ػفٔ ح )ٔرزًضم رٕطٛبد انجؾش فٙ 

، جُيك( أٌ ٚزٕافف ؽت اإلٚضب  ندٖ انقٛبراد فيٙ ان3، )جُكنأٌ ٚزٕافف ندٖ انًدٚفٍٚ لُظف اٞيم ٔاإلًٚبٌ ثفؤٚخ ا
ثيي ٌ انٕئييبئت انزييٙ ٚقٕيييٌٕ ثٓييب  اد أًْٛييخ ٔيعُييٗ سييٕا  ثبنُسييجخ نٓييى أٔ  جُييك( ا زُييبع فبفييخ انعييبيهٍٛ فييٙ ان4)

( اْزًييبو انًييدٚفٍٚ ثففييع يسييزٕٖ 6نييدٖ فبفييخ انعييبيهٍٛ ثٓييب، ) جُييك( رعًٛييم يبْٛييخ انعؼييٕٚخ فييٙ ان5نٝخييفٍٚ، )
(  ٚبرح ا ْزًيبو ثبنعيبيهٍٛ ٔ نيك 8( اْزًبو انًدٚفٍٚ ثيٚبرح اإلَزبعٛخ ٔانزؾسٍٛ انًسزًف، )7انزُيًٛٙ، ) ا نزياو

( ػفٔ ح اسيزضًب  9)، يٍ خةل انزعفف لهٗ  غجبرٓى ٔاؽزٛبعبرٓى ٔانعًم لهٗ رؾقٛقٓب ثًب ٚزُبست يع أْدافٓب
ُفٛي  يغًٕليخ ييٍ انجيفايظ انزد ٚجٛيخ انزيٙ رٓيزى ( رظًٛى ٔر11)انزعهى فٙ رعيٚي ٔرًُٛخ ففص انُغبػ انزُيًٛٙ، 

 .ا ٚغبثٛخ بٔآصب ْ انقٛبرح انفٔؽٛخثزًُٛخ انٕلٙ ندٖ انقٛبراد َؾٕ يفٕٓو ٔأًْٛخ ٔيغب د 
 
 
 

 اىْزبس اىتْظٍَُ، اىقُبدح اىروحُخاىنيَبد اىَفتبحُخ: 
 
 
 
 
 
 
 

The study aims to identify the role of spiritual leadership in promoting and 
developing organizational success. The research community was made up of all 
employees of commercial banks in Menoufia Governorate. Given the time and cost 
constraints, the researcher relied on the sampling method to collect the necessary 
data, and appropriate statistical methods were used to analyze and test the research 
hypotheses. 

The research found that there is a statistically relationship between spiritual 
leadership (vision, hope/faith, altruism, meaning of work, membership, 
organizational commitment, and productivity) and organizational success. 

The research reached the necessity (1) that managers care about the future 
vision, (2) that managers have an element of hope and faith in the vision of the bank, 
(3) that there is a love of altruism among leaders in the bank, (4) that all workers in 
the bank are convinced that jobs (5) Deepening the nature of membership in the bank 
for all of its employees, (6) Managers ’interest in raising the level of organizational 
commitment, (7) Managers’ interest in increasing productivity and continuous 
improvement.  
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 ٍقذٍخ -1
 

 Spiritualرعيد انقٛيبرح انفٔؽٛيخ إٌ ُْب  يفبْٛى عدٚدح ئٓفد فٙ ثٛئخ اٞلًبل اإلرا ٚخ انًعبطفح، ٔ

Leadership  لهيٙ اخيزةف إَٔالٓيب ٔأؽغبيٓيب انزٙ رهعت رٔ ا  ْبييب  فيٙ ؽٛيبح انًُيًيبد ٛى أْى ْ ِ انًفبْأؽد

(Fry, 2003; Chen & Yang, 2012.) 

 ,Leanٔانقٛبرح ْٙ فٍ إرا ح اٜخفٍٚ، ٔرٕنٛد انفغجخ ندٚٓى ثغفع رؾقٛم أْداف يشزففخ فًٛب ثُٛٓى )

د انيفٔػ انجشيفٚخ ييٍ ؽيت، ٔ ؽًيخ، (. ٔانفٔؽٛخ ْٙ فهًخ يشزقخ يٍ فهًخ  ٔؽبَٛيخ، ٔانزيٙ رٓيزى ثظيفب2012

 (.Fry, 2003ٔطجف، ٔرسبيؼ، ٔغففاٌ، ٔ ػب ٔغٛفْب يٍ اٞيٕ  انزٙ رغهت انسعبرح نهففر َفسّ ٔنٝخفٍٚ )

ٔرهعت انطب خ انفٔؽٛخ لُد انقبئد رٔ ا  ْبيب  فٙ رؾفٛي يفؤٔسّٛ يٍ َبؽٛخ، ٔفبلهٛزّ فٙ  ٛبرح ْؤ   انًفؤٔسٍٛ 

 .(Jeon, 2011يٍ َبؽٛخ أخف٘ )

(. ٔإٌ انفيفر Benefiel et al., 2014ٔرعزجف انفٔؽبَٛيخ أؽيد يغيب د انجؾيٕس انزيٙ ئٓيفد عدٚيدح )

انفٔؽبَٙ ْيٕ اٞفضيف  يد ح لهيٙ رطجٛيم انقٛيبرح انفٔؽٛيخ، ٔنكيٍ نيٛة ثبنؼيفٔ ح أٌ ٚكيٌٕ انفيفر  ٔؽيبَٙ ؽزيٙ 

 (.Reave, 2005ٚسزطٛع أٌ ًٚب س انقٛبرح انفٔؽٛخ لهٙ ربثعّٛ )

برح انفٔؽٛيخ ثشيعجٛخ فجٛيفح فيٙ يغيبل انزعهيٛى، ٔانفلبٚيخ انظيؾٛخ، ٔلهيى انيُفة، ٔٚؾيٙ يٕػيٕع انقٛي

ٔف نك أٚؼب  فٙ انجؾٕس اإلرا ٚخ. ٔنقد  ارد لدر اٞثؾيبس ٔاند اسيبد انزيٙ ريى انقٛيبو ثٓيب، اٞييف اني ٘ ٕٚػيؼ 

 (.Kluas & Fernado, 2016ا ْزًبو ثًبْٛخ انقٛبرح انفٔؽٛخ )

( ٔ نك ييٍ يُطهيم Giacalone & Jurkiewic, 2003نقٛبرح انفٔؽٛخ )ٍٛ ثبانجبؽضٔنقد اْزى لدر يٍ 

 ,Jerryرهعيت رٔ ا  ْبييب  فيٙ رؾسيٍٛ يسيزٕٖ ا نزيياو انزُيًٛيٙ ييٍ َبؽٛيخ، ٔاإلَزبعٛيخ ييٍ َبؽٛيخ أخيفٖ )ٓيب أَ

2009; Chen et al., 2013.) 

ٔانفسييبئم انًزعهقييخ ٔرُزًييٙ انقٛييبرح انفٔؽٛييخ إنييٗ يد سييخ انقٛييبرح انزؾٕٚهٛييخ انزييٙ رففييي لهييٗ انسييهٕ ، 

ثبنفؤٚخ ٔانطًٕػ ٔانًشبلف انٕعداَٛخ، ٔانقيٛى انعقبئدٚيخ ٔاٞخة ٛيخ، ٔا ْزًيبو ثيبٞففار، ٔانزؾفٛيي انفكيف٘ نيدٖ 

 (.Chen & Li, 2013انقبئد ٔيفؤٔسّٛ )

ٔرهعييت انقٛيييبرح انفٔؽٛييخ رٔ ا  ْبييييب  فييٙ خهيييم ثٛئييخ لًيييم إٚغبثٛييخ، ٔلة يييبد لًييم عدٚيييدح، ٔرؾفٛيييي 

 (.Polat, 2011شكم ان ٘ ٚسبْى فٙ رؾقٛم أْداف انًُيًخ ثكفب ح ٔفعبنٛخ )انًفؤٔسٍٛ ثبن

رزًضم لٕايم َغبػ انًُيًخ فٙ اَٞشطخ انزٙ رقٕو ثٓب، ْٔٙ يسؤٔنٛخ عًٛع انعبيهٍٛ فٙ انًُيًخ ٔ

  (.Meibodi & Monavvarian, 2010لهٙ اخزةف يسزٕٚبرٓى اإلرا ٚخ )

ٚعزًد لهٗ يدٖ اسزضًب ْب نهقد ح انعقهٛخ فٙ َقم  Organizational Success إٌ َغبػ انًُيًخٔ

(. فًب إٌ َغبػ انًُيًخ ٚفرجؾ ثًد٘  د رٓب لهٗ طٛبغخ Dzinkowski, 2000ٔرعهى انًعففخ انغدٚدح )

 (. David, 2009اإلسزفارٛغٛخ انزٙ رزٕافم يع  سبنخ ٔ ؤٚخ انًُيًخ )

ًٛٙ، فًب ًٚضم اٞسبس ان ٘ ًٚكٍ أٌ رعزًد إٌ انجقب  ٔا سزًفا  فٙ انعًم ًٚضم عْٕف انُغبػ انزُئ

لهّٛ انًُيًخ فٙ انجؾش لٍ ٔػع يةئى نهزكٛت يع انجٛئخ انًؾٛطخ ثٓب، ٔنكٍ انزكٛت نٍ ٚكٌٕ انؾبنخ انًفغٕثخ 

فٙ انًدٖ انطٕٚم، ْٔ ا يب ٚسًؼ نهًُيًخ ثًيٚد يٍ ا سزقفا  ٔانجقب  ٔرؾقٛم رلبئى انُغبػ انزُيًٛٙ انًزًضهخ 

 (. 2117انفعبنٛخ )انطٛت ٔيفار، فٙ انكفب ح ٔ

انزٙ ٚسعٙ انقٛبراد  انجُكُعكة لهٙ ُْب  انعدٚد يٍ اٜصب  ا ٚغبثٛخ انزٙ رأٌ  إنٙ اإلشب حْ ا ٔٚغت 

، اإلَزبعٛخفٙ رؾسٍٛ يكبٌ انعًم، ٔ ٚبرح  اٜصب انقٛبرح انفٔؽٛخ، ٔرزًضم ْ ِ  ٔأسهٕةرطجٛم ًَؾ  إنٙفّٛ 

ٍ كٛنزياو انزُيًٛٙ، ٔرًُٛخ سهٕ  انًٕاؽُخ انزُيًٛٛخ، ٔ ٚبرح لًهٛخ انزًانفػب انٕئٛفٙ، ٔا  خٔ ٚبرح ر ع

    .جُكيٍ ؽٛش انجقب  ٔانًُٕ نه رؾقٛم انُغبػ انزُيًٛٙ إنٙ٘ فٙ انُٓبٚخ رٚؤ إنٙ اٞيفانٕئٛفٙ، 

انقٛبرح رٔ  انزعفف لهٙ  سعٗ يٍ خةل انزقظٙ ٔانزؾهٛم إنٗفبٌ اند اسخ انؾبنٛخ رفٙ ػٕ  يب رقدو ٔ

انفؤٚخ، ٔاٞيم/اإلًٚبٌ، ٔؽت اإلٚضب ، ٔانًعُٗ/انًغيٖ ييٍ انعًيم، ٔانعؼيٕٚخ، ٔا نزيياو انزُيًٛيٙ، ) فٔؽٛخان

ثُيٕ  انقطيبع انعيبو انزغب ٚيخ فيٙ يؾبفييخ فيٙ  انجقيب ، ٔانًُيٕ() انُغيبػ انزُيًٛيٙٔفٙ رعيٚي ٔرًُٛيخ ٔاإلَزبعٛخ( 

  .انًُٕفٛخ
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 غبر اىْظرٌ ىيجحجاإل -2
ثًُٛب ٚزُيبٔل ، انقٛبرح انفٔؽٛخؽب  انُيف٘، ؽٛش ٚزُبٔل انًؾٕ  اٞٔل  ا انغي  اإلفٙ ْ انجبؽضخزُبٔل ر

 لهٗ انُؾٕ انزبنٙ:ًٔٚكٍ رٕػٛؼ  نك . انُغبػ انزُيًٛٙانًؾٕ  انضبَٙ 

 

  Spiritual Leadershipاىقُبدح اىروحُخ  -2/1
   اىقُبدح اىروحُخٍفهىً  -2/1/1

َسييبَٛخ انزييٙ رشييكم ثٛئييخ انعًييم فييٙ انًُيًييخ، ؽٛييش ٚيٓييف انقٛييبرح انفٔؽٛييخ ْييٙ يغًٕلييخ يييٍ انقييٛى اإل
 (.Burkhart, 2013انعبيهٍٛ فٛٓب  د ارٓى ٔيٓب ارٓى )

انقٛيبرح انفٔؽٛيخ ْيٙ اسيزصداو انقبئيد نهغبَيت انفٔؽييٙ ندٚيّ ف ؽيد عٕاَيت انسيهٕ  انًؾفييح نًفؤٔسييّٛ، 
 (.Lean, 2012ٜخفٍٚ )ثبنشكم ان ٘ ٚسبلدْى لهٗ افزشبف انقٕح انًعُٕٚخ انزٙ رفثؾ ثُٛٓى ٔثٍٛ ا

انقٛبرح انفٔؽٛخ ْٙ أؽد أًَيبؽ انقٛيبرح اني ٘ ٚسيعٗ إنيٗ إشيجبع ؽبعيبد ٔ غجيبد انعيبيهٍٛ فيٙ انًُيًيخ 
ٔ نييك يييٍ خييةل رييٕفٛف ا ؽزٛبعييبد انُفسييٛخ انزييٙ رسييبلدْى لهييٗ اسييزًفا  انعًييم فييٙ انًُيًييخ ٔانزٕاطييم يييع 

انكفيب ح فيٙ أرا  اٞلًيبل، ٔرؾقٛيم  ثؾٛيخ انًُيًيخ،  اٜخفٍٚ، ٔا َزًب  نهًُيًخ ثبنشكم ان ٘ ٚؤر٘ إنيٗ رؾقٛيم
 (.Chun et al., 2012ٔرؾقٛم انففبْٛخ نهعبيهٍٛ )

انقٛبرح انفٔؽٛخ ْٙ أؽد اٞسبنٛت انزٙ ًٚكٍ إرجبلٓيب ثغيفع رؾسيٍٛ اٞرا  انزُيًٛيٙ ٔ نيك ييٍ خيةل 
انًُيًييخ انزييٙ ٚعًهييٌٕ ثٓييب  ارغبْييبد انقييبرح انزييٙ رعًييم لهييٗ رؾفٛييي انعييبيهٍٛ ثبنشييكم انيي ٘ ٚؾقييم أْييداف ٔ ؤٚييخ

(Chen & Yang, 2012.) 
انقٛبرح انفٔؽٛيخ ْيٙ أؽيد أشيكبل انقٛيبرح ٔانزيٙ ًٚكيٍ أٌ ٚزجعٓيب انقيبرح فيٙ انًُيًيخ ثبنشيكم اني ٘ ٚؾقيم 

 (.Karadag, 2009أْدافٓب ثكفب ح ٔفعبنٛخ )
ٌٕ ثًضبثييخ انقٛيبرح انفٔؽٛيخ ْييٙ لجيب ح لييٍ يغًٕليخ يييٍ انغٕاَيت انًزعهقيخ ثشصظييٛخ انفيفر، ٔانزييٙ ركي

 (.Wilson, 2009انًؾف  اٞسبسٙ نهغسد انًبر٘ )
انقٛبرح انفٔؽٛخ ْٙ يغًٕلخ يٍ انًشبلف اإلٚغبثٛخ يضيم ا يزُيبٌ، ٔانغفيفاٌ، ٔاٞييم ٔانزيٙ صجيذ أَٓيب 
رسبلد اٞففار لهٗ ا َصفاؽ فٙ انسهٕفٛبد انزيٙ رسيبْى فيٙ  ٚيبرح اإلَزبعٛيخ ٔانزيٙ رسيبْى فيٙ رطيٕٚف انعة يبد 

 (.Bono & Mc Cullough, 2006يًخ )راخم انًُ
انقٛبرح انفٔؽٛخ ْٙ أؽد أشكبل انقٛبرح، ٔرسعٗ إنٗ رؾٕٚم يكبٌ انعًم إنيٗ يكيبٌ أفضيف  اؽيخ ٔإَزبعٛيخ 

 (.Thanakappan, 2005يٍ َبؽٛخ، ٔرٕفٛف اؽزٛبعبد أطؾبة انعًم ٔانعبيهٍٛ يٍ َبؽٛخ أخفٖ )
ا لزًبر لهٛٓب فيٙ رؾفٛيي انًفؤٔسيٍٛ ٔ نيك ثغيفع انقٛبرح انفٔؽٛخ ْٙ أؽد أسبنٛت انقٛبرح انزٙ ًٚكٍ 
ْيٙ يغًٕليخ ييٍ  أٔ ثًعُيٙ آخيف أٌ انقٛيبرح انفٔؽٛيخ رؾقٛم يسيزٕٚبد لبنٛيخ ييٍ ا نزيياو انزُيًٛيٙ ٔاإلَزبعٛيخ.

انسهٕفٛبد انزٙ رعًم لهٗ رؾفٛي انففر ن ارّ ٔنٝخفٍٚ، ٔ نك ثغفع انؾظٕل لهٗ شعٕ  انجقب  فٙ ئم انؾٛبح 
 (.Fry et al., 2005انفٔؽٛخ )

انقٛييبرح انفٔؽٛييخ ْييٙ ئييبْفح رؾييدس فييٙ انًُيًييخ لُييديب ٚزسييى انقبئييد ثبنُياْييخ ٔانظييد  ٔانزٕاػييع فييٙ 
أٔ ثًعُيٙ آخيف أٌ انقٛيبرح  .رظففبرّ ٔأفعبنّ ٔسهٕفٛبرّ فٙ انًُيًخ ثبنشكم ان ٘ ٚعكة اؽزفايّ ن ارّ ٔنٝخيفٍٚ

ٛف ا ؽزٛبعبد اٞسبسٛخ نهعبيهٍٛ يٍ َبؽٛخ، ٔرؾقٛيم انفٔؽٛخ ْٙ أؽد أشكبل انقٛبرح انزٙ ًٚكٍ اسزصدايٓب فٙ رٕف
 ػبْى يٍ َبؽٛخ أخفٖ. ْ ا ثبإلػبفخ إنٗ رغٛٛف فهسفخ انعًم رغبِ انًُيًخ يٍ فَٕٓب رجبرل انًُفعخ يع انًُيًخ 

 (.Reave, 2005إنٗ أَٓى ٚعًهٌٕ لهٗ رؾقٛم انقٛى انصبطخ ثٓى )
رؾقٛم انزكبيم ثٍٛ  ٛى ٔلًهٛبد ٔأَيًخ انًُيًخ ييع انقٛبرح انفٔؽٛخ ْٙ أؽد اٞسبنٛت انزٙ رعًم لهٗ 

 ييٛى ٔؽًييٕػ اٞفييفار انعييبيهٍٛ فٛٓييب، أٔ ثًعُييٗ آخييف خهييم عييٕ يييٍ انًٕائًييخ ٔا َسييغبو ثييٍٛ اٞفييفار ٔانًُيًييخ 
(Benefiel, 2005.) 

انقٛبرح انفٔؽٛخ ْٙ لجب ح لٍ يغًٕلخ يٍ انقٛى ٔا رغبْبد ٔانسيهٕفٛبد انة ييخ نزؾفٛيي انفيفر َفسيّ 
 (.Fry, 2003رٛب  يٍ َبؽٛخ، ٔرؾفٛي اٜخفٍٚ يٍ َبؽٛخ أخفٖ ) ا

نزييٙ رًكييُٓى يييٍ ؽٕفًييخ أَفسييٓى، ٔخهييم انيييفٔف اانقٛييبرح انفٔؽٛييخ ْييٙ رعهييٛى انًفؤٔسييٍٛ اٞسييبنٛت 
 (.Fairholm, 1996انًُبسجخ ثؾٛش ٚسزطٛع انًفؤٔسٍٛ انعًم ثؾفٚخ يع  برارٓى راخم انًُيًخ )

  أثؼبد اىقُبدح اىروحُخ  -2/1/2
رزًضم أثعبر انقٛبرح انفٔؽٛيخ فيٙ انفؤٚيخ، ٔاٞيم/اإلًٚيبٌ، ٔؽيت اإلٚضيب ، ٔانًعُٗ/انًغييٖ ييٍ انعًيم، 

 & Abdizadeh & Khiabani, 2014; Zavvareh)ٔانعؼييٕٚخ، ٔا نزييياو انزُيًٛييٙ، ٔاإلَزبعٛييخ 
Samangooei, 2013; Polat,2011; Fry, 2003 :ًٙٔٚكٍ رٕػٛؼ  نك لهٙ انُؾٕ انزبن ،) 

 Visionاىرؤَخ  -2/1/2/1
ٚغت أٌ ركٌٕ ُْب   ؤٚخ ٔاػؾخ لًب رفٚد أٌ ركٌٕ لهّٛ انًُيًخ فٙ انًسزقجم، ٔنقيد فيبٌ اطيطةػ 
انفؤٚخ َبر  اسزصدايّ فٙ أرثٛبد انقٛبرح ؽزٗ انضًبَُٛبد. ٔفٙ انٕ ذ انؾبنٙ اػطف انقبرح إنٗ إلطب  اْزًبو أفجف 

ٕ  انزكُٕنيٕعٙ. ني نك فيئٌ انقيبرح انفٔؽيبٍَٛٛ ٚعًهيٌٕ لهيٗ رؾفٛيي نهزٕعّ انًسزقجهٙ َييفا  نشيدح انًُبفسيخ، ٔانزطي
 انًفؤٔسٍٛ يٍ خةل  ؤٚخ ٔاػؾخ نهًُيًخ.
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  Hope/ Faithاألٍو/ اإلََبُ  -2/1/2/2
اٞيييم ْييٕ انفغجييخ انًظييؾٕثخ ثزٕ ييع رؾقٛييم اإلَغييب ، أيييب اإلًٚييبٌ فٓييٕ أثعييد يييٍ اٞيييم أٔ رٕ ييع شييٙ  

رًُٙ نشٙ  يب، ؽٛيش ٚعزًيد لهيٗ انقيٛى ٔا رغبْيبد ٔانسيهٕفٛبد انزيٙ  يفغٕة، ٔأٌ اإلًٚبٌ ْٕ أفضف يٍ يغفر
رؾقيم انز فييد ٔانضقيخ انًطهقييخ ثيي ٌ ييب ْييٕ يفغييٕة ٔيزٕ يع سييٕف ٚزؾقيم. ٔثظييفخ لبيييخ َغيد أٌ اٞيييم ٔاإلًٚييبٌ 

 يظد  ا لزقبر ٔا  زُبع ث ٌ  ؤٚخ ٔ سبنخ انًُيًخ سٕف رزؾقم.
  Altruistic Loveحت اإلَخبر  -2/1/2/3

إلٚضب  ْٕ انشعٕ  ثبنزكبيم ٔا َسغبو ٔانففبْٛخ انُبرغخ لٍ انفلبٚخ ٔا ْزًيبو ٔانزقيدٚف نكيم ييٍ ؽت ا
ان اد ٔاٜخفٍٚ. فًب ُٚطٕ٘ ْ ا انًفٕٓو لهيٗ  يٛى انظيجف، ٔانعطيت، ٔانزسيبيؼ، ٔانزٕاػيع، ٔاإلٚضيب ، ٔانضقيخ، 

خ ٚسيبلد لهيٗ انيزصهض ييٍ انًشيبلف ٔانٕ  ، ٔانظد . ْي ا ثبإلػيبفخ إنيٗ أٌ ؽيت اإلٚضيب  نيدٖ انقٛيبرح انفٔؽٛي
 انٓدايخ فبنصٕف، ٔانغؼت، ٔانشعٕ  ثبنفشم ٔغٛفْب.

  Meaning/ Callingاىشؼىر ثبألهَُخ )اىَؼًْ/ اىَغسي ٍِ اىؼَو(  -2/1/2/4
ٚشٛف يفٕٓو انًعُٗ إنٗ يب إ ا فبٌ ألؼب  انًُيًخ ٚعزقدٌٔ أٌ انٕئبئت انزٙ ٚقٕيٌٕ ثٓب  اد أًْٛيخ، 

فٙ انعًم ٚسزًد اٞففار انًعُيٗ ٔانغيفع ييٍ انؾٛيبح. ْي ا ثبإلػيبفخ إنيٗ أٌ اٞفيفار اني ٍٚ  ٔيٍ خةل ا َصفاؽ
ندٚٓى رافع نهزعهى فئَٓى ٚغدٌٔ يعُٗ يٍ انعًيم، ٔفي نك أٚؼيب  اٞفيفار اني ٍٚ ٚفغجيٌٕ فيٙ أٌ ٚكَٕيٕا ألؼيب  فيٙ 

ًعُييٗ ٔانشييعٕ  ثبًْٞٛييخ يغًٕلييخ انعًييم فييئَٓى ٚشييعفٌٔ أٌ نٓييى  ًٛييخ ٔيسييبًْخ فييٙ اٞرا . ٔنيي نك ٚزؼييؼ أٌ ان
 يفرجطبٌ ثبنفٔؽبَٛخ فٙ يكبٌ انعًم.

   Membershipاىؼعىَخ  -2/1/2/5
ًٚٛم يعيى اٞففار إنٗ انعًم فٙ يغًٕلخ أٔ ففٚم، فًب أَٓى ٚفؼهٌٕ انعًم فيٙ ثٛئيخ ٚقيد  فٛٓيب انقيبرح 

انضقبفخ انزٙ رُطيٕ٘ لهيٗ  يدٖ يسبًْبرٓى فٙ رؾقٛم أْدافٓب. ٔن نك ٚغت لهٗ انقبرح أٌ ٚكَٕٕا  بر ٍٚ لهٗ خهم
أٌ انقيبرح ٔانًفؤٔسييٍٛ يٓزًيٌٕ ٔيسييئٕنٌٕ ليٍ أَفسييٓى ٔلييٍ اٜخيفٍٚ، ٔٚغييت أٌ ريؤر٘ ْيي ِ انضقبفيخ إنييٗ خهييم 
اإلؽسبس ثبنعؼٕٚخ. ٔن نك ٚغت لهٗ انقٛبرح انفٔؽٛيخ أٌ رٓيزى ثبنعيبيهٍٛ ثبنشيكم اني ٘ ٚيؤر٘ إنيٗ خهيم عيٕ ييٍ 

 انٕر ٔانضقخ ثٍٛ فبفخ انعبيهٍٛ فٙ انًُيًخ.
   Organizational Commitmentاالىتساً اىتْظٍَُ  -2/1/2/6

أٌ ا نزياو انزُيًٛيٙ ٚشيكم أؽيد انًؾيبٔ  اٞسبسيٛخ نزؾقٛيم انُغيبػ انزُيًٛيٙ. ٔرهعيت انقٛيبرح انفٔؽٛيخ 
رٔ ا  ْبيب  فٙ انز صٛف لهٗ يسيزٕٖ ا نزيياو انزُيًٛيٙ. فًيب أٌ أسيبنٛت انقٛيبرح انًُبسيجخ ريؤر٘ إنيٗ  ٚيبرح يسيزٕٖ 

انٕئٛفٙ. فًب أٌ انقٛبرح انفٔؽٛخ رهعت رٔ ا  ْبييب  فيٙ رؾقٛيم انزًبصيم انزُيًٛيٙ، ٔانيٕ   انزُيًٛيٙ ٔ نيك  انفػب
 يٍ خةل ا نزياو انزُيًٛٙ ٔانفغجخ فٙ انجقب  ٔانعًم ثبنًُيًخ.

  Productivityاإلَزبعٛخ  -2/1/2/7
انعؼييٕٚخ فييئٌ ْيي ا ٚغعهٓييى إٌ رييٕافف لُظييف اٞيييم/ اإلًٚييبٌ ثفؤٚييخ انًُيًييخ، ٔشييعٕ ْى ثبًْٞٛييخ، ٔ

ٚجي نٌٕ  ظيب ٖ عٓيدْى فيٙ انقٛيبو ثبَٞشيطخ انزيٙ رؾقييم  ؤٚيخ انًُيًيخ، ٔثبنزيبنٙ  ٚيبرح يسيزٕٖ اإلَزبعٛيخ. ْيي ا 
ٔٚغت اإلشب ح إنٗ أٌ انقٛبرح انفٔؽٛخ رهعت رٔ ا  ْبيب  فٙ  ٚبرح يسزٕٖ انفػب انٕئٛفٙ ٔان ٘ ثدٔ ِ ٚؤر٘ إنٗ 

  ٚبرح اإلَزبعٛخ ثبنًُيًخ.
 

 Organizational Successاىْزبس اىتْظٍَُ   -2/2
 اىْزبس اىتْظٍَُ  ٍبهُخ -2/2/1

 

انُغبػ انزُيًٛٙ ْيٕ َغيبػ انًشيفٔع ثبلزجيب ِ انًٕا َيخ ثيٍٛ يزطهجيبد انزُيبفة ٔانزيٙ رزعهيم ثيبنغٕرح، 
 (Aga et al., 2016).ٔانٕ ذ، ٔانزكهفخ، ٔرهجٛخ انفغجبد ٔانزٕ عبد انًصزهفخ 

ٛييم أْييداف انًُيًييخ فًٛييب ٚزعهييم ثغٕاَييت اٞرا  انًصزهفييخ يييٍ ؽٛييش انًُيييٕ  انُغييبػ انزُيًٛييٙ ْييٕ رؾق
   (Donsophon et al., 2016) . انًبنٙ، ٔانعًة ، ٔانعًهٛبد انداخهٛخ، ٔانزعهى ٔانًُٕ

انزُيًٛٙ ْٕ ر عيخ  يد ح انًُيًيخ لهيٗ رؾقٛيم أْيدافٓب انًفَْٕيخ ثبنجقيب  لهيٗ انًيدٖ انطٕٚيم  انُغبػ 
(Fleck, 2009)  . 

ُغبػ انزُيًٛٙ ْٕ  د ح انًُيًخ لهٗ رؾقٛم  سبنزٓب، ٔأْدافٓب ثغفع انٕطٕل إنيٗ اٞرا  انًزًٛيي. ان
ًٔٚكٍ انزعجٛف لٍ انعُبطف اٞسبسٛخ نهُغبػ انزُيًٛٙ فٙ شكم يعبرنيخ ْٔيٙ أٌ انُغيبػ انزُيًٛيٙ ر انفسيبنخ   

 (.Whitney, 2010اْٞداف اإلسزفارٛغٛخ   اٞرا  انًزًٛي )
 

يًٛٙ ْٕ  د ح انًُيًخ لهٗ رؾقٛم أْدافٓب ٔا سزًفا  فٙ انًؾبفيخ لهيٗ انًٛييح انزُبفسيٛخ انُغبػ انزُ
انصبطخ ثبنًُيًخ ٔ نك يٍ ؽٛيش انفؤٚيخ، ٔانزصطيٛؾ، ٔانعًهٛيبد، ٔانزطيٕٚف انًسيزًف، ٔانقٛيبرح انفعبنيخ، ٔآنٛيبد 

 (.2117انًفاععخ ٔانزقٛٛى )انكجٛسٙ ٔ ْبو، 
لهٗ رُسٛم اَٞشطخ انزيٙ رقيٕو ثٓيب ٔ نيك فيٙ ػيٕ   ؤٚيخ يشيزففخ انُغبػ انزُيًٛٙ ْٕ  د ح انًُيًخ 

 (.Dell & Kramer, 2003نكبفخ انًزعبيهٍٛ يع انًُيًخ ثغفع رؾقٛم أْدافٓب )
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انُغبػ انزُيًٛٙ ْٕ  د ح انًُيًخ لهٗ انزعبيم يع انًٕا ت انًصزهفخ انزٙ رؾقم َغبؽب  يزًٛيا  نهًُيًيخ 
 (.2111)انصفبعٙ ٔانجغدار٘، 

انزُيًٛٙ ْٕ  د ح انًُيًخ لهٗ رؾقٛم أْدافٓب ؽٕٚهخ اٞعم، ٔانعًم لهيٗ رؾقٛيم انزيٕا ٌ ثيٍٛ  انُغبػ
 (.Kenny, 2001أْدافٓب ٔأْداف انعبيهٍٛ فٛٓب )

انُغبػ انزُيًٛٙ ْٕ  د ح انًُيًخ لهٗ انجقيب  ٔانزكٛيت ٔانًُيٕ فيٙ ئيم اْٞيداف انزيٙ رسيعٗ انًُيًيخ 
 (.1998إنٗ رؾقٛقٓب )انففبثٙ، 

انزُيًٛييٙ ْييٕ  يد ح انًُيًييخ لهييٗ رؾقٛييم أْيداف انًُيًييخ يييٍ خيةل انزٕسييع ٔانزغدٚييد ٔانجقييب  انُغيبػ 
 (.Whetten, 1987ٔا سزًفا  فٙ رقدٚى انًُزغبد أٔ انصديبد إنٗ اٞسٕا  )

 
ٔفييٙ ػييٕ  يييب رقييدو ٔثييبنفغى يييٍ رعييدر ٔرُييٕع انًفييبْٛى انصبطييخ ثبنُغييبػ انزُيًٛييٙ إ  أَٓييب رزفييم فييٙ 

د ح انًُيًخ لهٗ رؾقٛم أْدافٓب، ٔف نك  د رٓب لهٙ انجقب  ٔانًُيٕ فيٙ ئيم انجٛئيخ انًؾٛطيخ، يؼًَٕٓب لهٗ أَّ  
 ٔانًؾبفيخ لهٗ انًٛيح انزُبفسٛخ انصبطخ ثبنًُيًخ.

 

 أثؼبد اىْزبس اىتْظٍَُ   -2/2/2
 

(، ًٔٚكيٍ رٕػيٛؼ Simon et al., 2011رزًضيم أثعيبر انُغيبػ انزُيًٛيٙ نهًُيًيخ فيٙ انجقيب ، ٔانًُيٕ )
 لهٙ انُؾٕ انزبنٙ:  نك

ٔٚعُٙ  د ح انًُيًخ لهٗ رؾقٛم  ػب  ٔٔ   انعًة ، ٔأٌ ٚكٌٕ ُْب  َييبو نزهقيٙ شيكبٖٔ اىجقبء:  -2/2/2/1

انعًية  ٔيقزفؽيبرٓى، ٔأٌ ٚكيٌٕ رؾقٛيم انفػيب عيي  ييٍ صقبفيخ انًُيًيخ، ٔأٌ  ٚشيب   فبفيخ انعيبيهٍٛ فيٙ طييُع 

  فا اد انًُيًخ.

ًُيًخ لهيٗ انٕفيب  ثًسيئٕنٛبرٓب ا عزًبلٛيخ، ٔانؾيفص لهيٗ ريد ٚت انعيبيهٍٛ، ٔٚعُٙ  د ح اناىَْى:  -2/2/2/2

ٔانؾيفص لهييٗ انزعييفف لهييٗ ؽبعيبد ٔ غجييبد اٞؽييفاف انًزعبيهييخ ييع انًُيًييخ، ٔػييفٔ ح انقٛييبو ثبند اسييبد 

ٔلًييم انهقييب اد نهزعييفف لهييٗ يييدٖ  ػييب انعييبيهٍٛ، ٔػييفٔ ح انزُييٕع فييٙ ثييفايظ انؾييٕافي ٔانًكبفيي د، ٔأخٛييفا  

 ا ْزًبو ثهغخ انؾٕا  يع انعبيهٍٛ فٙ انًُيًخ.ػفٔ ح 

 

 اىذراضبد اىطبثقخ -3
 

انقٛبرح ، ٔرُبٔل انقسى اٞٔل  سًٍٛثزقسٛى انزفاس انفكف٘ فٙ يٕػٕع اند اسخ إنٗ  انجبؽضخ ذنقد  بي
 .انُغبػ انزُيًٛٙ في انقسى انضبَٙ لهٗ ، ٔانفٔؽٛخ

 

 بىقُبدح اىروحُخثاىذراضبد اىطبثقخ اىَتؼيقخ  -3/1
 

( ثد اسخ اسزٓدفذ انزعفف لهٗ ؽجٛعخ انعة خ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ ٔفم يٍ Fry et al., 2017ٔ بو )
انففبْٛخ انفٔؽٛخ، ٔانُزبئظ انزُيًٛٛخ. ٔنقد رٕطهذ اند اسخ إنٗ ٔعٕر لة خ يعُٕٚخ ثٍٛ أثعبر انقٛبرح انفٔؽٛخ 

)ا نزياو انزُيًٛٙ، ٔاإلَزبعٛخ، ٔانفػب( فًب )اٞيم/ اإلًٚبٌ، ٔانفؤٚخ، ٔؽت اإلٚضب ( ٔانُزبئظ انزُيًٛٛخ 
أشب د اند اسخ إنٗ أٌ انففبْٛخ انفٔؽٛخ رهعت رٔ  انًزغٛف انٕسٛؾ فٙ انعة خ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ ٔانُزبئظ 
انزُيًٛٛخ. ٔنقد أٔطذ اند اسخ ثؼفٔ ح ا ْزًبو ثزؾقٛم انفٔؽبَٛخ فٙ يكبٌ انعًم ٔ نك يٍ خةل انقٛبرح 

ف ان ٘ ٚشغع انًفؤٔسٍٛ لهٗ انشعٕ  ثزؾسٍ عٕرح يكبٌ انعًم ٔثبنزبنٙ ٚيرار ر عخ انفػب انفٔؽٛخ، اٞي
 انٕئٛفٙ، ٔا نزياو انزُيًٛٙ، ٔاإلَزبعٛخ.

( ٔاسزٓدفذ انزعفف لهٗ ؽجٛعخ انعة خ ثٍٛ انقٛبرح Sani et al., 2016ُْب  ر اسخ  بو ثٓب )
سهٕ  انغٛد نهعبيهٍٛ. ٔنقد رٕطهذ اند اسخ إنٗ أٌ  انفٔؽٛخ، ٔ ٔؽبَٛخ ثٛئخ انعًم، ٔانفػب انٕئٛفٙ، ٔان

انقٛبرح انفٔؽٛخ نٓب ر صٛف يعُٕ٘ لهٗ  ٔؽبَٛخ ثٛئخ انعًم، فًب رجٍٛ أٌ انقٛبرح انفٔؽٛخ نٛة نٓب ر صٛف يعُٕ٘ 
لهٗ فم يٍ انفػب انٕئٛفٙ، ٔانسهٕ  انغٛد نهعبيهٍٛ. فًب أشب د اند اسخ إنٗ أٌ  ٔؽبَٛخ ثٛئخ انعًم نٓب ر صٛف 

عُٕ٘ لهٗ انفػب انٕئٛفٙ. فًب رجٍٛ أٌ  ٔؽبَٛخ ثٛئخ انعًم   رؤصف لهٗ انسهٕ  انغٛد نهعبيهٍٛ. ٔأخٛفا ، فقد ي
 أشب د اند اسخ إنٗ أٌ انفػب انٕئٛفٙ نّ ر صٛف يعُٕ٘ لهٗ انسهٕ  انغٛد نهعبيهٍٛ.

ح انفٔؽٛخ ( ثد اسخ اسزٓدفذ انزعفف لهٗ ؽجٛعخ انعة خ ثٍٛ انقٛبرAfsar et al., 2016ٔ بو )
ٔانسهٕ  انًؾبفظ لهٙ انجٛئخ ندٖ انعبيهٍٛ. ٔنقد رٕطهذ اند اسخ إنٗ أٌ انقٛبرح انفٔؽٛخ رؤصف ثشكم إٚغبثٙ فٙ 
 ٔؽبَٛخ ثٛئخ انعًم. فًب أشب د اند اسخ إنٗ أٌ اندلى انزُيًٛٙ انًد   ٚزٕسؾ انعة خ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ 

 ٔ ٔؽبَٛخ ثٛئخ انعًم.
( انزعفف لهٗ ؽجٛعخ انعة خ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ ٔسهٕ  Kaya, 2015ب )ٔاسزٓدفذ ر اسخ  بو ثٓ

انًٕاؽُخ انزُيًٛٙ. ٔنقد رٕطهذ اند اسخ إنٗ ٔعٕر لة خ  اد ر نخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أثعبر انقٛبرح انفٔؽٛخ 
 )انفؤٚخ، ٔؽت اإلٚضب ، ٔاٞيم، ٔاإلًٚبٌ( ٔسهٕ  انًٕاؽُخ انزُيًٛٙ.
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( ٔاسزٓدفذ انزعفف لهٗ أصف انقٛبرح انفٔؽٛخ Salehzadeh et al., 2015ُْٔب  ر اسخ  بو ثٓب )
لهٗ اٞرا  انزُيًٛٙ. ٔنقد رٕطهذ اند اسخ إنٗ أٌ ُْب  لة خ  اد ر نخ إؽظبئٛخ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ فًزغٛف 

ثٛب  ٔيعُٕٚب  يسزقم، ٔاٞرا  انزُيًٛٙ فًزغٛف ربثع. فًب أشب د اند اسخ إنٗ أٌ انقٛبرح انفٔؽٛخ رؤصف ر صٛفا  إٚغب
 فٙ اٞرا  انزُيًٛٙ.

( ٔاسزٓدفذ انزعفف لهٗ ؽجٛعخ انعة خ ثٍٛ انقٛبرح Bardmili et al., 2013ُْٔب  ر اسخ  بو ثٓب )
انفٔؽٛخ ٔعٕرح انؾٛبح انٕئٛفٛخ. ٔنقد رٕطهذ اند اسخ إنٗ ٔعٕر ا رجبؽ يعُٕ٘ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ ٔعٕرح 

 رجبع أسهٕة انقٛبرح انفٔؽٛخ فٙ انًُيًخ ٚؤر٘ إنٗ عٕرح انؾٛبح انٕئٛفٛخ.انؾٛبح انٕئٛفٛخ، أٔ ثًعُٗ آخف أٌ إ
( ثد اسخ اسزٓدفذ انزعفف لهٗ ؽجٛعخ انعة خ ثٍٛ انقٛبرح Shafighi et al., 2013ثًُٛب  بو )

انفٔؽٛخ ٔ ٚبرح اٞلًبل يٍ َبؽٛخ، ٔانزعهى انزُيًٛٙ يٍ َبؽٛخ أخفٖ. ٔنقد رٕطهذ اند اسخ إنٗ ٔعٕر لة خ 
ُٕٚخ ثٍٛ أثعبر انقٛبرح انفٔؽٛخ ٔفم يٍ انزعهى انزُيًٛٙ ٔ ٚبرح اٞلًبل. فًب أشب د اند اسخ إنٗ أٌ انزعهى يع

 انزُيًٛٙ ٚعهت رٔ ا  ْبيب  فٙ انز صٛف لهٗ  ٚبرح اٞلًبل فٙ انًُيًخ.
( انزعفف لهٗ ؽجٛعخ انعة خ ثٍٛ انقٛبرح Masouleh et al., 2013ٔاسزٓدفذ ر اسخ  بو ثٓب )

ٔؽٛخ ٔانفػب انٕئٛفٙ. ٔنقد رٕطهذ اند اسخ إنٗ ٔعٕر لة خ  اد ر نخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أثعبر انقٛبرح انفٔؽٛخ انف
 )انفؤٚخ، ٔاإلٚضب ، ٔاإلًٚبٌ، ٔا َزًب ، ٔا نزياو انزُيًٛٙ( ٔانفػب انٕئٛفٙ نهعبيهٍٛ فٙ انًُيًخ.

ٗ أصف انقٛبرح انفٔؽٛخ لهٗ ( ٔاسزٓدفذ انزعفف لهZavareh et al., 2013ُْٔب  ر اسخ  بو ثٓب )
سعبرح انعبيهٍٛ فٙ انًُيًخ. ٔنقد رٕطهذ اند اسخ إنٗ أٌ ُْب  ا رجبؽ يعُٕ٘ إٚغبثٙ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ 

 )انفؤٚخ، ٔاإلٚضب ، ٔاٞيم ٔاإلًٚبٌ، ٔانزفٕ ، ٔا َزًب ( ٔسعبرح اٞففار انعبيهٍٛ فٙ انًُيًخ.
اسزٓدفذ انزعفف لهٗ ؽجٛعخ انعة خ ثٍٛ انقٛبرح  ( ثد اسخEsfahani et al., 2013ثًُٛب  بو )

انفٔؽٛخ ٔرًكٍٛ انعبيهٍٛ. ٔنقد رٕطهذ اند اسخ إنٗ ٔعٕر لة خ  اد ر نخ إؽظبئٛخ يٕعجخ ثٍٛ أثعبر انقٛبرح 
 انفٔؽٛخ )انفؤٚخ، ٔاإلؽسبٌ، ٔاإلًٚبٌ، ٔا َزًب ، ٔا نزياو، ٔانزغ ٚخ انعكسٛخ( ٔرًكٍٛ انعبيهٍٛ.

( ثد اسخ اسزٓدفذ انزعفف لهٗ أصف انقٛبرح انفٔؽٛخ لهٗ سهٕ  Chen & Yang, 2012ٔ بو )
انًٕاؽُخ انزُيًٛٙ. ٔنقد رٕطهذ اند اسخ إنٗ أٌ ُْب  لة خ ا رجبؽ إٚغبثٛخ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ ٔسهٕ  

سهٕفٛبد انًٕاؽُخ انزُيًٛٛخ. فًب أشب د اند اسخ إنٗ أٌ إرجبع أسهٕة انقٛبرح انفٔؽٛخ ٚسبْى فٙ  ٚبرح يسزٕٖ 
 انًٕاؽُخ انزُيًٛٙ. فًب أٌ سهٕفٛبد انقبرح رؤصف ثد عخ إٚغبثٛخ لهٗ انجقب  انفٔؽٙ نهعبيهٍٛ.

( اخزجب  انعة خ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ ٔانففبْٛخ انفٔؽٛخ. Fry et al., 2011ٔاسزٓدفذ ر اسخ  بو ثٓب )
أثعبر انقٛبرح انفٔؽٛخ )انفؤٚخ، ٔاإلٚضب ،  ٔنقد رٕطهذ اند اسخ إنٗ ٔعٕر لة خ إٚغبثٛخ ٔ اد ر نخ إؽظبئٛخ ثٍٛ

ٔاإلًٚبٌ، ٔا َزًب ، ٔا نزياو انزُيًٛٙ( ٔانعدٚد يٍ انُزبئظ انزُيًٛٛخ يضم ا نزياو انزُيًٛٙ ٔاإلَزبعٛخ. فًب 
  أشب د اند اسخ إنٗ أٌ انففبْٛخ انفٔؽٛخ رهعت رٔ ا  ْبيب  فًزغٛف ٔسٛؾ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ ٔانُزبئظ انزُيًٛٛخ.

( ٔاسزٓدفذ انزعفف لهٗ أصف انقٛبرح انفٔؽٛخ لهٗ انضقبفخ Karadag, 2009ُْب  ر اسخ  بو ثٓب )
انزُيًٛٛخ. ٔنقد رٕطهذ اند اسخ إنٗ أٌ ُْب  لة خ  اد ر نخ إؽظبئٛخ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ فًزغٛف يسزقم، 

د أثعبر انقٛبرح انفٔؽٛخ ٚهعت رٔ ا  ْبيب  ٔانضقبفخ انزُيًٛٛخ فًزغٛف ربثع. فًب أشب د اند اسخ إنٗ أٌ انؾؼٕ  ف ؽ
 فٙ انز صٛف لهٗ اٞرا  ٔثبنزبنٙ لهٗ انضقبفخ انزُيًٛٛخ.

 اىذراضبد اىطبثقخ اىَتؼيقخ ثبىْزبس اىتْظٍَُ -3/2
( ٔاسزٓدفذ رؾهٛم انعة بد ثٍٛ انؾٕفًخ ٔانُغبػ Musawir et al., 2017ُْٔب  ر اسخ  بو ثٓب )

سخ إنٗ أٌ انؾٕفًخ رؤر٘ إنٗ َغبػ انًُيًخ ثظٕ ح يجبشفح. فًب أشب د اند اسخ انزُيًٛٙ. ٔنقد رٕطهذ اند ا
 إنٗ أٌ انؾٕفًخ انفعبنخ رعي  لًهٛخ انُغبػ انزُيًٛٙ، ٔرسبْى فٙ رؾقٛم اْٞداف اإلسزفارٛغٛخ نهًُيًخ.

غبػ ( ثد اسخ ؽجٛعخ انعة خ ثٍٛ انزعهى انزُيًٛٙ ٔانSaadat et al., 2016ُُْٔب  ر اسخ  بو ثٓب )
انزُيًٛٙ. ٔنقد رٕطهذ اند اسخ إنٗ أٌ انزعهى انزُيًٛٙ ٚهعت اندٔ  انفئٛسٙ فٙ رؾقٛم انُغبػ انزُيًٛٙ. فًب 
أشب د اند اسخ إنٗ أٌ انزعهى انزُيًٛٙ ٚعزجف اٞراح اإلسزفارٛغٛخ نهؾظٕل لهٗ يياٚب رُبفسٛخ، اٞيف ان ٘ ٚؤر٘ 

ٌ انزعهى انزُيًٛٙ   ٚقٕو فقؾ ثزعيٚي ٔرًُٛخ  د اد إنٗ رؾقٛم انُغبػ انزُيًٛٙ. فًب أٔػؾذ اند اسخ أ
ٔيٓب اد انعبيهٍٛ فٙ انًُيًخ، ثم ٚسبْى فٙ رطٕٚف ًَٕٔ ٔثُب  انًُيًخ  ارٓب، اٞيف ان ٘ ُٚعكة أصفِ فٙ 

 انُٓبٚخ لهٗ رؾقٛم انُغبػ انزُيًٛٙ.
ثٍٛ إسزفارٛغٛخ ( ثد اسخ اسزٓدفذ انزعفف لهٗ ؽجٛعخ انعة خ Donsophon et al., 2016فًب  بو )

ا ؽزفاف اإلرا ٘ ٔانُغبػ انزُيًٛٙ. ٔنقد رٕطهذ اند اسخ إنٗ أٌ ُْب  لة خ إٚغبثٛخ ثٍٛ أثعبر إسزفارٛغٛخ 
 خا ؽزفاف اإلرا ٘ ٔانُغبػ انزُيًٛٙ. فًب أشب د اند اسخ إنٗ أٌ انفػب انٕئٛفٙ ٔسهٕ  انًٕاؽُخ انزُيًٛٛ

 ٍٛ إسزفارٛغٛخ ا ؽزفاف اإلرا ٘ ٔانُغبػ انزُيًٛٙ.ٚهعجبٌ رٔ  انًزغٛفاد انٕسٛطخ فٙ انعة خ ث
( ٔاسزٓدفذ اند اسخ انعة خ ثٍٛ انقٛبرح انزؾٕٚهٛخ ٔانُغبػ Aga et al., 2016ُْٔب  ر اسخ  بو ثٓب )

انزُيًٛٙ. ٔنقد رٕطهذ اند اسخ إنٗ ٔعٕر لة خ  اد ر نخ إؽظبئٛخ ثٍٛ انقٛبرح انزؾٕٚهٛخ ٔانُغبػ انزُيًٛٙ 
انًزغٛف انٕسٛؾ ْٕٔ رٔ  انففٚم. فًب أشب د اند اسخ إنٗ أٌ ثُب  انففٚم ٚسبْى ثشكم عيئٙ ٔ نك فٙ ػٕ  

 فٙ ر صٛف انقٛبرح انزؾٕٚهٛخ لهٗ انُغبػ انزُيًٛٙ.
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( ٔاسزٓدفذ انزعفف لهٗ ؽجٛعخ انعة خ Berssaneti & Carvalho, 2015ُْٔب  ر اسخ  بو ثٓب )
ًٙ. ٔنقد رٕطهذ اند اسخ إنٗ ٔعٕر لة خ يعُٕٚخ ثٍٛ َؼظ ثٍٛ يدٖ َؼظ إرا ح انًشفٔع ٔانُغبػ انزُيٛ

 إرا ح انًشفٔع ٔأثعبر انُغبػ انزُيًٛٙ انًزًضهخ فٙ انٕ ذ، ٔانزكهفخ، ٔاٞرا  انفُٙ.
( ٔاسزٓدفذ انزعفف لهٗ أصف انقد اد انزكُٕنٕعٛخ لهٗ 2112ُْٔب  ر اسخ  بو ثٓب )انٕاَدٔ٘، 
نٗ أٌ ُْب  لة خ  اد ر نخ إؽظبئٛخ ثٍٛ يؾدراد انقد اد انُغبػ انزُيًٛٙ. ٔنقد رٕطهذ اند اسخ إ

انزكُٕنٕعٛخ فًزغٛف يسزقم، ٔأثعبر انُغبػ انزُيًٛٙ فًزغٛف ربثع. فًب أشب د اند اسخ إنٗ أٌ يؾدراد انقد اد 
ب  انزكُٕنٕعٛخ ٔانًزًضهخ فٙ انجؾش ٔانزطٕٚف فٙ يغبل انزكُٕنٕعٛب، ٔانشجكبد، ٔٔسبئم ا رظبل رهعت رٔ ا  ْبي

 فٙ رؾقٛم انزًٛي انزُيًٛٙ.
( ثد اسخ اسزٓدفذ انزعفف لهٗ ؽجٛعخ انعة خ ثٍٛ انقد اد Simon et al., 2011ثًُٛب  بو )

اإلسزفارٛغٛخ ٔانُغبػ انزُيًٛٙ. ٔنقد رٕطهذ إنٗ أٌ ُْب  لة خ  اد ر نخ إؽظبئٛخ ثٍٛ انقد اد اإلسزفارٛغٛخ 
   ٔانًُٕ.ٔأثعبر انُغبػ انزُيًٛٙ ٔانًزًضهخ فٙ انجقب

( ثد اسخ يقب َخ ثٍٛ اصٍُٛ يٍ انشففبد انعبنًٛخ فٙ يغبل طُبلخ اٞعٓيح Fleck, 2009ٔ بو )
انكٓفثبئٛخ ٔ نك ثغفع انزعفف لهٗ أسجبة انُغبػ أٔ انفشم. ٔنقد رٕطهذ اند اسخ إنٗ أٌ ُْب  خًة إَٔاع 

زُٕع، اسزقطبة انًٕا ر انجشفٚخ، إرا ح يٍ انزؾدٚبد ْٔٙ انًجبرأح أٔ انًغبيفح، ٔانجٛئخ انًزغٛفح، ٔإرا ح ان
انزعقٛد. فًب أشب د اند اسخ إنٗ أٌ انًُيًخ انغٛدح انزٙ رسزطٛع إرا ح ْ ِ انزؾدٚبد فئَٓب رسزطٛع رؾقٛم انُغبػ 

 انزُيًٛٙ فٙ انًدٖ انطٕٚم.
( انزعفف لهٗ يغب د  ٛبس انُغبػ انزُيًٛٙ. ٔنقد Phillips, 2004ٔاسزٓدفذ ر اسخ  بو ثٓب )

طهذ اند اسخ إنٗ أٌ ُْب  سزخ يزغٛفاد ًٚكٍ لٍ ؽفٚقٓب  ٛبس َغبػ انًُيًخ، ٔرزًضم فٙ انسٕ /انعًٛم، رٕ
 ٔانعًهٛبد، ٔانًبنٛخ، ٔانعبيهٍٛ، ٔانجٛئخ، ٔانشففب .

( ٔاسزٓدفذ رطٕٚف ًَٕ ط نقٛبس انُغبػ Impact Consulting, 1994ُْب  ر اسخ  بو ثٓب )
أٌ ُْب  صًبَٛخ أثعبر ًٚكٍ لٍ ؽفٚقٓب  ٛبس َغبػ انًُيًخ، ٔرزًضم ْ ِ  انزُيًٛٙ. ٔنقد رٕطهذ اند اسخ إنٗ

اٞثعبر فٙ انفؤٚخ اإلسزفارٛغٛخ ٔرصطٛؾ اٞرا ، انُشبؽ انزشغٛهٙ، رطٕٚف انًُيًخ، اخزٛب  انعبيهٍٛ، صقبفخ 
 انًُيًخ، انقٛبرح ٔاإلرا ح، انزطٕٚف انشصظٙ، انزقٛٛى ٔانًفاععخ.

زؼؼ أٌ ْ ِ اند اسخ رصزهت لٍ اند اسبد انسبثقخ فٙ لدح عٕاَت رزًضم ٔثُب ا  لهٗ انعفع انسبثم ٚ
 فًٛب ٚهٙ:

انُغبػ ٔ، انقٛبرح انفٔؽٛخأٌ اند اسبد انسبثقخ نى رزعفع ند اسخ يزغٛفاد اند اسخ انًزًضهخ فٙ 
خ، فقد عًٛع اند اسبد انسبثقخ  د  فيد لهٙ انزغفثخ انغفثٛ -إٌ نى ٚكٍ -. ٔلهٙ انفغى يٍ أٌ أغهت انزُيًٛٙ

يٍ يُيٕ  انجٛئخ  د اسخطعٕثخ فجٛفح فٙ انعضٕ  لهٙ ر اسخ رزعهم ثبنفثؾ ثٍٛ يزغٛفاد ان انجبؽضخ دٔعد
 .ثظفخ خبطخ جُٕ  انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخانثظفخ لبيخ، ٔفٙ  انعفثٛخ

ٙ ثظفخ انُغبػ انزُيًٛ فٙ رعيٚي ٔرًُٛخ انقٛبرح انفٔؽٛخأٌ اند اسبد انسبثقخ نى رزعفع ند اسخ رٔ  
ثظفخ خبطخ، اٞيف ان ٘ ٚؤفد ا خزةف انغْٕف٘  ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ، ٔلبيخ

 نٓ ِ اند اسخ لٍ اند اسبد انسبثقخ.
أٌ ْ ِ اند اسخ رسعٗ إنٗ ر فٛد أٔ َفٙ ثعغ انُزبئظ انزٙ رٕطهذ إنٛٓب اند اسبد انسبثقخ، اٞيف ان ٘ 

ةسزفبرح يٍ َزبئظ ْ ِ اند اسخ فٙ ن انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ ثُٕ ٚسبلد انًسئٕنٍٛ فٙ 
 .فٙ انجُك انُغبػ انزُيًٛٙرؾقٛم ٔفٙ رعيٚي ٔرًُٛخ  انقٛبرح انفٔؽٛخأثعبر ػفٔ ح انزففٛي لهٙ 

إٌ ْ ِ اند اسخ سٕف رشزًم لهٗ يعيى انًزغٛفاد انزٙ شًهزٓب اند اسبد انسبثقخ، خبطخ يب ٚزعهم 
انفؤٚخ، ٔاٞيم/اإلًٚبٌ، ٔؽت اإلٚضب ، ٔانًعُٗ/انًغيٖ يٍ انعًم، ٔانعؼٕٚخ، ٔا نزياو ) انقٛبرح انفٔؽٛخعبر ث ث

ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ ( فٙ انجقب  ٔانًُٕ) انُغبػ انزُيًٛٙأثعبر ٔ، (انزُيًٛٙ، ٔاإلَزبعٛخ
 . انًُٕفٛخ

 

 اىجحجوأضئيخ ٍشنيخ  -4
 اسبد انسبثقخ َؾٕ انقٛبرح انفٔؽٛخ، فقد أئٓفد اٞرثٛبد أٌ ُْب  لة خ يعُٕٚخ فٙ ػٕ  يفاععخ اند

ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ ٔفم يٍ ا نزياو انزُيًٛٙ، ٔاإلَزبعٛخ، ٔانفػب. فًب أٌ انففبْٛخ انفٔؽٛخ رهعت رٔ  
 Fry etٙ، ٔاإلَزبعٛخ )انًزغٛف انٕسٛؾ فٙ انعة خ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ ٔفم انفػب انٕئٛفٙ، ٔا نزياو انزُيًٛ

al., 2017( .فًب أٌ انقٛبرح انفٔؽٛخ رؤصف ثشكم إٚغبثٙ فٙ  ٔؽبَٛخ ثٛئخ انعًم .)Afsar et al., 2016 ا ْ .)
 ,Kaya) خثبإلػبفخ إنٙ ٔعٕر لة خ  اد ر نخ إؽظبئٛخ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ ٔسهٕ  انًٕاؽُخ انزُيًٛٛ

 Shafighiٛبرح انفٔؽٛخ ٔفم يٍ انزعهى انزُيًٛٙ ٔ ٚبرح اٞلًبل )(. فًب أٌ ُْب  لة خ يعُٕٚخ ثٍٛ انق2015
et al., 2013 ٙفًب أشب د ر اسخ أخف٘ إنٙ أٌ ُْب  لة خ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ ٔانفػب انٕئٛف .)

(Masouleh et al., 2013 ا ثبإلػبفخ إنٙ أٌ ُْب  لة خ يعُٕٚخ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ ٔسهٕ  انًٕاؽُخ ْ .)
 ,Chen & Yang) خأٌ إرجبع انقٛبرح انفٔؽٛخ ٚؤر٘ إنٗ  ٚبرح سهٕ  انًٕاؽُخ انزُيًٛٛؽٛش ، خانزُيًٛٛ
2012.) 



 

 - 233 - 

أيب ثبنُسجخ نهُغبػ انزُيًٛٙ، فقد أئٓفد اٞرثٛبد أٌ انؾٕفًخ انفعبنخ رعي  لًهٛخ انُغبػ انزُيًٛٙ 
(Musawir et al., 2017ثًُٛب أئٓفد ر اسخ أخف٘ أٌ انزعهى انزُيًٛٙ ٚهعت .)  اندٔ  انفئٛسٙ فٙ رؾقٛم

(. ٔرٕطهذ اؽد٘ اند اسبد إنٙ ٔعٕر لة خ يعُٕٚخ ثٍٛ َؼظ إرا ح Saadat et al., 2016انُغبػ انزُيًٛٙ )
(. فًب أشب د ر اسخ أخف٘ إنٙ أٌ Berssaneti & Carvalho, 2015انًشفٔع ٔأثعبر انُغبػ انزُيًٛٙ )

 (. Simon et al., 2011فارٛغٛخ ٔأثعبر انُغبػ انزُيًٛٙ )ُْب  لة خ  اد ر نخ إؽظبئٛخ ثٍٛ انقد اد اإلسز
ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ فٙ  ٔثُب   لهٙ يب اَزٓذ إنّٛ َزبئظ اند اسخ ا سزطةلٛخ

فٙ  انقٛبرح انفٔؽٛخاندٔ  انٓبو ٔانؾٕٛ٘ ان ٘ ًٚكٍ أٌ رهعجّ أًْٛخ إنٙ يٍ خةنٓب  انجبؽضخ ذرٕطه، ٔنقد انًُٕفٛخ
 ٔثبنزؾدٚد فبٌ ْ ا انجؾش ٚسعٗ إنٗ اإلعبثخ لهٗ انزسبؤ د انزبنٛخ:، انُغبػ انزُيًٛٙخ رًُٛ

ثُٕ  فٙ  انُغبػ انزُيًٛٙلهٙ )انفؤٚخ(  قٛبرح انفٔؽٛخنهْم ُْب  ر صٛف  ٔ ر نخ إؽظبئٛخ  -4/1
 ؟.انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ

لهٙ انُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  ( اٞيم/اإلًٚبٌ)انفٔؽٛخ  ْم ُْب  أصف  ٔ ر نخ إؽظبئٛخ نهقٛبرح -4/2
 انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ؟.

لهٙ انُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ( ؽت اإلٚضب )ر نخ إؽظبئٛخ نهقٛبرح انفٔؽٛخ لة خ  اد ْم ُْب   -4/3
 ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ؟.

لهٙ انُغبػ ( انًعُٗ/انًغيٖ يٍ انعًم) نخ إؽظبئٛخ نهقٛبرح انفٔؽٛخ ْم ُْب  ر صٛف  ٔ ر -4/4
 انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ؟.

لهٙ انُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  ( انعؼٕٚخ)ْم ُْب  أصف  ٔ ر نخ إؽظبئٛخ نهقٛبرح انفٔؽٛخ  -4/5
 انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ؟.

لهٙ انُغبػ انزُيًٛٙ ( ا نزياو انزُيًٛٙ)ر نخ إؽظبئٛخ نهقٛبرح انفٔؽٛخ اد  لة خ ْم ُْب   -4/6
 فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ؟.

لهٙ انُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  ( اإلَزبعٛخ)ْم ُْب  ر صٛف  ٔ ر نخ إؽظبئٛخ نهقٛبرح انفٔؽٛخ  -4/7
 خ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ؟.انقطبع انعبو انزغب ٚ

 

 أهذاف اىجحج -5
 : ٔ نك لهٗ انُؾٕ انزبنٙٚسعٗ ْ ا انجؾش إنٗ رؾقٛم يغًٕلخ يٍ اْٞداف ٔانزٙ ًٚكٍ طٛبغزٓب 

ثُٕ  فٙ  انُغبػ انزُيًٛٙٔ( انفؤٚخ) انقٛبرح انفٔؽٛخرؾدٚد ٔرٕطٛت َٕع ٔر عخ انعة خ ثٍٛ  -5/1
 .انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ

( ٔانُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  اٞيم/اإلًٚبٌَٕع ٔر عخ انعة خ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ )انكشت لٍ  -5/2
 انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ.

( ٔانُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  ؽت اإلٚضب انعة خ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ )انزعفف لهٙ ؽجٛعخ  -5/3
 انًُٕفٛخ.انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ 

انُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  انقطبع لهٙ ( انًعُٗ/انًغيٖ يٍ انعًمانقٛبرح انفٔؽٛخ )ثٛبٌ أصف  -5/4
 انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ.

( ٔانُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  انعؼٕٚخرؾدٚد ٔرٕطٛت َٕع ٔر عخ انعة خ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ ) -5/5
 خ انًُٕفٛخ.انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفي

( ٔانُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  انقطبع ا نزياو انزُيًٛٙانعة خ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ )ؽجٛعخ رؾدٚد  -5/6
 انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ.

( ٔانُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو اإلَزبعٛخانعة خ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ )انزعفف لهٙ  -5/7
 انًُٕفٛخ. انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ

 

 أهَُخ اىجحج -6
 

. انُغييبػ انزُيًٛييٙفييٙ رعيٚييي ٔرًُٛييخ  انقٛييبرح انفٔؽٛييخرٔ  انزعييفف لهييٗ فييٙ جؾييش ان اركًييٍ أًْٛييخ ْيي 
 يٍ لدح عٕاَت أًْٓب يب ٚهٙ: جؾشانأًْٛخ رُجع ٔثبنزؾدٚد 
، ٔؽٛييخانقٛييبرح انفـيي انزييٙ رُبٔنييذ ر اسييخ  انجبؽضييخلهييٗ ؽييد لهييى ـيي   هييخ لييدر اند اسييبد اٞفبرًٚٛييخ -6/1

سيٕا  فيٙ انجٛئيخ انعفثٛيخ ٔن نك ٚعزجيف ْي ا انجؾيش ثًضبثيخ يؾبٔنيخ يكًهيخ نهًؾيبٔ د اٞخيفٖ . انُغبػ انزُيًٛٙٔ
 ييٍ نهعدٚيد اَطية  َقطيخ انجؾيش ْي ا ٚكيٌٕ أٌ انجبؽضيخ زٕ يعرٔ .ثظيفخ خبطيخ ًظيفٚخثظيفخ لبييخ، ٔانجٛئيخ ان

 .ٔرعيٚي انُغبػ انزُيًٛٙ رًُٛخ فٙ ْبيخ ف راح انقٛبرح انفٔؽٛخ انًسزقجهٛخ لٍ اٞثؾبس
يغييب   خظييجب  يييٍ اٞثُٛييخ انضفٚييخ انزييٙ رزييٛؼ  انُغييبػ انزُيًٛييٙٔ، انقٛييبرح انفٔؽٛييخٌ يٕػييٕع إ -6/2

، انقٛيبرح انفٔؽٛيخٔفٛفٛخ  ٛيبس فيم ييٍ ثعبر أيفٕٓو ٔؾبٔل إنقب  انؼٕ  لهٗ ٚانؾبنٙ جؾش اننهد اسخ. ٔن نك فبٌ 
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يكزجزُيب انعفثٛيخ ييٍ َبؽٛيخ أخيفٖ،  فيٙثسيٛطخ نهد اسيبد انًٕعيٕرح لهًٛخ  ٔإػبفخيٍ َبؽٛخ،  انُغبػ انزُيًٛٙٔ
 ٔيٍ صى ٚكٌٕ نٓ ا انجؾش أًْٛخ يٍ انُبؽٛخ انُيفٚخ.

ُْب  ؽبعخ إنٗ إعفا  انًيٚد يٍ اٞثؾبس ٔاند اسبد انزُيًٛٛخ، ٔ نك ثغفع اخزجب  اٜصيب  ٌ إ -6/3
ليٍ أًْٛيخ انيفثؾ رسعٗ إنٗ رئٚيد انًسيئٕنٍٛ بنٛخ ، ٔيٍ صى فبٌ اند اسخ انؾانقٛبرح انفٔؽٛخرطجٛم انًزفرجخ لهٗ 

   اٞيف ان ٘ ٚعطٗ أًْٛخ نٓ ا انجؾش يٍ انُبؽٛخ انزطجٛقٛخ.، انُغبػ انزُيًٛٙٔ انقٛبرح انفٔؽٛخثٍٛ 
 

 ٍْهذ اىجحج -7

 فرظُبد اىجحج -7/1
نفٔؽٛخ انقٛبرح ا فٙ ػٕ  يفاععخ اند اسبد انسبثقخ َؾٕ انقٛبرح انفٔؽٛخ، فقد أئٓفد اٞرثٛبد أٌ 

انقٛبرح انفٔؽٛخ نٛة نٓب ر صٛف يعُٕ٘ لهٗ أثعبر  ٔؽبَٛخ ثٛئخ انعًم، فًب أٌ رهعت رٔ ا  ْبيب  فٙ انز صٛف لهٙ 
انفػب انٕئٛفٙ نهعبيهٍٛ. فًب أٌ  ٔؽبَٛخ ثٛئخ انعًم نٓب ر صٛف يعُٕ٘ لهٗ انفػب انٕئٛفٙ. فًب أٌ  ٔؽبَٛخ 

(. ْ ا ثبإلػبفخ إنٗ أٌ ُْب  لة خ  اد ر نخ Sani et al., 2016ثٛئخ انعًم   رؤصف لهٗ سهٕ  انعبيهٍٛ )
إؽظبئٛخ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ ٔاٞرا  انزُيًٛٙ. فًب أٌ انقٛبرح انفٔؽٛخ رؤصف ر صٛفا  إٚغبثٛب  ٔيعُٕٚب  فٙ اٞرا  

ح انؾٛبح انقٛبرح انفٔؽٛخ ٔعٕرأثعبر ا رجبؽ يعُٕ٘ ثٍٛ فًب أٌ ُْب  (. Salehzadeh et al., 2015انزُيًٛٙ )
(. ٔف نك Bardmili et al., 2013) ، ؽٛش أٌ انقٛبرح انفٔؽٛخ رسبْى فٙ رعيٚي عٕرح انؾٛبح ثبنًُيًخانٕئٛفٛخ

أٚؼب  أٌ ُْب  ا رجبؽ يعُٕ٘ إٚغبثٙ ثٍٛ أثعبر انقٛبرح انفٔؽٛخ )انفؤٚخ، ٔاإلٚضب ، ٔاٞيم ٔاإلًٚبٌ، ٔانزفٕ ، 
لة خ  اد ر نخ ْ ا ثبإلػبفخ إنٙ ٔعٕر (. Zavareh et al., 2013ٔا َزًب ( ٔسعبرح اٞففار انعبيهٍٛ )

إؽظبئٛخ يٕعجخ ثٍٛ أثعبر انقٛبرح انفٔؽٛخ )انفؤٚخ، ٔاإلؽسبٌ، ٔاإلًٚبٌ، ٔا َزًب ، ٔا نزياو، ٔانزغ ٚخ 
(. ٔرٕطهذ اؽد٘ اند اسبد إنٙ ٔعٕر لة خ إٚغبثٛخ Esfahani et al., 2013انعكسٛخ( ٔرًكٍٛ انعبيهٍٛ )

انقٛبرح انفٔؽٛخ ٔانُزبئظ انزُيًٛٛخ يضم ا نزياو انزُيًٛٙ ٔاإلَزبعٛخ. فًب أشب د أثعبر نخ إؽظبئٛخ ثٍٛ ٔ اد ر 
 Fry etاند اسخ إنٗ أٌ انففبْٛخ انفٔؽٛخ رهعت رٔ ا  ْبيب  فًزغٛف ٔسٛؾ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ ٔانُزبئظ انزُيًٛٛخ )

al., 2011انقٛبرح أثعبر ٌ ُْب  لة خ  اد ر نخ إؽظبئٛخ ثٍٛ (. ٔأخٛفا ، فقد أشب د ر اسخ أخف٘ إنٙ أ
انفٔؽٛخ ٔانضقبفخ انزُيًٛٛخ. فًب أشب د اند اسخ إنٗ أٌ انؾؼٕ  ف ؽد أثعبر انقٛبرح انفٔؽٛخ ٚهعت رٔ ا  ْبيب  فٙ 

 (.Karadag, 2009انز صٛف لهٗ اٞرا  ٔان ٘ ُٚعكة أصفِ لهٗ انضقبفخ انزُيًٛٛخ )

ُْب  لة خ إٚغبثٛخ ثٍٛ أثعبر إسزفارٛغٛخ ًٙ، فقد أئٓفد اٞرثٛبد أٌ أيب ثبنُسجخ نهُغبػ انزُيٛ

ا ؽزفاف اإلرا ٘ ٔانُغبػ انزُيًٛٙ. فًب أٌ فم يٍ انفػب انٕئٛفٙ ٔسهٕ  انًٕاؽُخ انزُيًٛٙ ٚهعجبٌ رٔ  

 ,.Donsophon et alانًزغٛفاد انٕسٛطخ فٙ انعة خ ثٍٛ إسزفارٛغٛخ ا ؽزفاف اإلرا ٘ ٔانُغبػ انزُيًٛٙ )

ُْب  لة خ  اد ر نخ إؽظبئٛخ ثٍٛ انقٛبرح انزًٕٚهٛخ ٔانُغبػ انزُيًٛٙ أٌ (. ثًُٛب أئٓفد ر اسخ أخف٘ 2016

ٔ نك فٙ ػٕ  انًزغٛف انٕسٛؾ ْٕٔ رٔ  انففٚم. فًب أٌ ثُب  انففٚم ٚسبْى ثشكم عيئٙ فٙ ر صٛف انقٛبرح 

أٌ ُْب  لة خ يعُٕٚخ  إنٙػؾذ ر اسخ أخف٘ (. فًب أAga et al., 2016ٔانزًٕٚهٛخ لهٗ انُغبػ انزُيًٛٙ )

 (. 2112ثٍٛ يؾدراد انقد اد انزكُٕنٕعٛخ ٔأثعبر انُغبػ انزُيًٛٙ )انٕاَدٔ٘، 

انُغبػ فٙ رعيٚي ٔرًُٛخ  انقٛبرح انفٔؽٛخرٔ  ٔفٙ ػٕ  يشكهخ ٔأْداف انجؾش ٔانزٙ رزًضم فٙ اخزجب  

 انجبؽضيخ ذ بييفقيد . ٔنهٕطيٕل إنيٙ ْي ا انٓيدف  ًُٕفٛيخثُيٕ  انقطيبع انعيبو انزغب ٚيخ فيٙ يؾبفييخ انفٙ  انزُيًٛٙ

سيجعخ ثريى رظيًٛى ْي ا انجؾيش نٛكيٌٕ يٕعٓيب  ثظٛبغخ لدر يٍ انففٔع انجؾضٛخ ثغيفع اخزجب ْيب رغفٚجٛيب . ٔنقيد 

لهٗ يظبر  يزُٕلخ فيٙ يقيديزٓب اند اسيبد انسيبثقخ انجؾش ففٔع  طٛبغخلُد  انجبؽضخ دالزًد. ٔنقد ففػٛبد

فح ٔغٛف انًجبشفح ثًشكهخ اند اسخ، ٔفٗ ػٕ  يشكهخ ٔأْداف انجؾش فقد رى طيٛبغخ فيفٔع  اد انعة خ انًجبش

 فًب ٚهٙ:فٙ طٕ ح ففع انعدو ْٔٗ  انجؾش

لهيٙ انُغيبػ انزُيًٛيٙ فيٙ ثُيٕ   (انفؤٚيخ) هقٛيبرح انفٔؽٛيخن نٛة ُْب  ر صٛف  ٔ ر نخ إؽظيبئٛخ: وىٍاىفرظُخ األ

 .انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ

نهقٛيبرح انفٔؽٛيخ )اٞيم/اإلًٚيبٌ( لهيٙ انُغيبػ انزُيًٛيٙ فيٙ  نٛة ُْيب  أصيف  ٔ ر نيخ إؽظيبئٛخ: خبُّخاىفرظُخ اى

 .ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ

نهقٛبرح انفٔؽٛخ )ؽت اإلٚضيب ( لهيٙ انُغيبػ انزُيًٛيٙ فيٙ  ر نخ إؽظبئٛخلة خ  اد نٛة ُْب  : خبىخخاىفرظُخ اى

 .  انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخثُٕ

نهقٛيبرح انفٔؽٛيخ )انًعُٗ/انًغييٖ ييٍ انعًيم( لهيٙ انُغيبػ  نٛة ُْب  ر صٛف  ٔ ر نخ إؽظيبئٛخ: اىفرظُخ اىراثؼخ

 .انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ

رح انفٔؽٛخ )انعؼٕٚخ( لهٙ انُغبػ انزُيًٛٙ فيٙ ثُيٕ  نهقٛب : نٛة ُْب  أصف  ٔ ر نخ إؽظبئٛخاىفرظُخ اىخبٍطخ

 انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ.

نهقٛييبرح انفٔؽٛييخ )ا نزييياو انزُيًٛييٙ( لهييٙ انُغييبػ   ٔ ر نييخ إؽظييبئٛخلة ييخ : نييٛة ُْييب  اىفرظييُخ اىطبدضييخ

 انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ.
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إلَزبعٛخ( لهٙ انُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُيٕ  انهقٛبرح انفٔؽٛخ ) : نٛة ُْب  ر صٛف  ٔ ر نخ إؽظبئٛخطبثؼخاىفرظُخ اى

 انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ.
 ٍزتَغ وػُْخ اىجحج -7/2

 

عيبو انُغيبػ  انزُيًٛيٙ فيٙ ثُيٕ  انقطيبع انفٙ رعيٚي انقٛبرح انفٔؽٛخ رٔ  َيفا  ٌٞ ْ ا انجؾش ٚٓزى ثد اسخ 

انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ. ن نك فبٌ يغزًع انجؾش ٚزًضم فٙ عًٛع انعبيهٍٛ فيٙ ثُيٕ  انقطيبع انعيبو انزغب ٚيخ 

( فيفع 12( ففع نهجُك اْٞهيٙ انًظيف٘، )11ففع(  ْٔٙ )29فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ. ٔٚشزًم ْ ا انقطبع لهٙ )

يفيفرح يًضهيخ فيٙ  734ٙ نًففراد يغزًع انجؾش ْٕ ( ففٔع نجُك انقبْفح. ٔنقد ثهغ انعدر اإلعًبن6نجُك يظف، )

يدٚف٘ انففٔع َٔبئجّ أٔ ٔفٛهّ ٔانظفافٍٛ ٔ نك ثغًٛع ففٔع ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ ثًؾبفيخ انًُٕفٛخ. أيب 

( ٔؽٛييش أٌ 2118فًٛييب ٚزعهييم ثؾغييى انعُٛييخ فقييد رييى اسييزصداو انغييدأل اإلؽظييبئٛخ نزؾدٚييد ؽغييى انعُٛييخ )ثب  لييّ،

% ٔثبنكشييت فيٙ انغييدأل اإلؽظيبئٛخ لُييد ؽغييى 5يفييفرح ٔثيبفزفاع أٌ ؽييدٔر انصطي   734ْيٕ يغزًيع انجؾييش 

، ٔ غجيخ ييٍ انجبؽضيخ فيٙ  ٚيبرح رًضٛيم يففرح( 322% ٚكٌٕ ؽغى انعُٛخ ْٕ )5يغزًع انجؾش ٔؽدٔر انصط  لُد 

 . يففرح  411انعُٛخ نًغزًع انجؾش، فقد  بيذ ثيٚبررٓب إنٙ 

 لزًبر لهٗ أسيهٕة انعُٛيخ انعشيٕائٛخ انطجقٛيخ، ٔنقيد ريى رٕ ٚيع انعيدر اإلعًيبنٙ ٔثبنُسجخ نُٕع انعُٛخ فقد رى ا

نعُٛخ انعبيهٍٛ لهٗ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ ثًؾبفيخ انًُٕفٛخ ٔ نك لهٗ أسبس َسجخ لدر انعبيهٍٛ فٙ يغزًع 

  انجؾش، ًٔٚكٍ رٕػٛؼ  نك لهٙ انُؾٕ انزبنٙ:

 (1رذوه )

 ىجحجتىزَغ حزٌ اىؼُْخ ػيً ٍزتَغ ا

 ثُبُ 
 ػذد اىؼبٍيُِ)*(

 حزٌ اىؼُْخ فٍ مو فئخ اىْطجخ اىَئىَخ

 136% ر 34×411 %34 245 انجُك اْٞهٙ .1

 172% ر 43×411 %43 317 ثُك يظف .2

 92% ر 23×411 %23 172 ثُك انقبْفح .3
 411% = 111×411 %111 734 اإلرَبىٍ

 .2119برَخ فٍ ٍحبفظخ اىَْىفُخ،اىَصذر: إدارح شئىُ اىؼبٍيُِ فٍ ثْىك اىقطبع اىؼبً اىتز )*(
ٔنقد رى اخزٛب  يففراد فم لُٛخ يٍ انفئبد انسبثقخ ثطفٚقخ لشٕائٛخ ٔ نك لٍ ؽفٚم اسزصداو  ٕائى 

لهٙ  طبع فم فٙ  عبيهٍٛفٙ إرا ح شئٌٕ ان ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخانعبيهٍٛ فٙ أسًب  

 انزبنٙ:غدٔل انُخ ٔ نك يٍ خةل ًٔٚكٍ رٕػٛؼ خظبئض يففراد انعٛ .ؽدِ
 (2رذوه )

 خصبئص ٍفرداد ػُْخ اىذراضخ 
 اىْطجخ اىؼذد ثُبُ اىَتغُراد

 اىَطًَ اىىظُفٍ

 ً5 15 اىَذَر اىؼب% 
 ً8 25 ّبئت اىَذَر اىؼب% 
 ً8 25 ومُو اىَذَر اىؼب% 
 11 31 ّبئت اىَذَر% 
 12 35 ٍراقت% 
 15 45 ٍصرفٍ ٍَتبز% 
 14 41 ٍصرفٍ أ% 
 28 85 ٍصرفٍ ة% 

 %111 311 اإلعًبنٙ

 اىحبىخ االرتَبػُخ

 72 215 يزئط% 
 28 85 ألية% 

 %111 311 اإلعًبنٙ

 اىؼَر

  ٍ27 81 سُخ 31أ م ي% 
  ٍ47 141 سُخ 45-31ي% 
  ٍ26 81 سُخ 45أفضف ي% 

 %111 311 اإلعًبنٙ

 ٍطتىي اىتؼيٌُ

  ٙ45 135 رعهٛى عبيع% 
 55 165 ر اسبد لهٛب% 

 %111 311 اإلعًبنٙ
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 اىخجرح

  ٍ18 55 سُٕاد 5أ م ي% 
  ٍ62 185 سُٕاد 11-5ي% 
  ٍ21 61 سُٕاد11أفضف ي% 

 %111 311 اإلعًبنٙ

 
 أضيىة وغرَقخ رَغ اىجُبّبد -7/3

 نقد الزًد ْ ا انجؾش لهٗ أسهٕة ا سزقظيب  فيٙ عًيع انجٛبَيبد اٞٔنٛيخ انزيٙ رزطهجٓيب ؽجٛعيخ اند اسيخ.
 ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚيخ فيٙ يؾبفييخ انًُٕفٛيخا سزقظب  ثبنزعفف لهٗ ارغبْبد انعبيهٍٛ فٙ  ٔرصزض  بئًخ

صةصيخ ٔفٗ ػٕ  يشكهخ ٔأسئهخ انجؾش، اشزًهذ  بئًيخ ا سزقظيب  لهيٗ . َؾٕ انقٛبرح انفٔؽٛخ، ٔانُغبػ انزُيًٛٙ
عهم انسؤال انضيبَٙ ثيبنزعفف لهيٗ انُغيبػ أسئهخ، ؽٛش ٚزعهم انسؤال اٞٔل ثبنزعفف لهٗ انقٛبرح انفٔؽٛخ. ثًُٛب ٚز

%(، 75َسيجخ انيفرٔر ؽيٕانٙ )ٔنقيد ثهغيذ  .نهعيبيهٍٛٚزعهم ثبنصظبئض اندًٕٚعفافٛيخ ضبنش ، ٔانسؤال انانزُيًٛٙ
( رى رٕ ٚعٓب، ٔرعزجف ْ ِ انُسجخ نهفرٔر لبنٛخ عدا ، ٔٚفعع  نك إنٗ ا ْزًيبو انكجٛيف ييٍ 411(  بئًخ يٍ )311)

 ثًٕػٕع اند اسخ انؾبنٛخ. ُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخثعبَت انعبيهٍٛ فٙ 
 ٍتغُراد اىذراضخ وأضيىة قُبضهب -7/4

 

 رًضهذ يزغٛفاد اند اسخ ٔانًقبٚٛة انًسزصديخ فًٛب ٚهٙ:
 اىقُبدح اىروحُخ -7/4/1

فٙ  ٛبس انقٛبرح  انجبؽضخ دنقد رُبٔل ْ ا انجؾش ر اسخ انقٛبرح انفٔؽٛخ فًزغٛف يسزقم. ٔنقد الزًد
انفؤٚخ، لدح أثعبر ْٙ ٔنقد رى رقسٛى أراح انقٛبس إنٗ . Fry & Matherly, 2006 انفٔؽٛخ لهٗ ر اسخ
اإلٚضب ، ٔانًعُٙ )انًغيٖ( يٍ انعًم/ ا رظبل، ٔانعؼٕٚخ، ٔا نزياو انزُيًٛٙ،  تٔاٞيم/اإلًٚبٌ، ٔؽ

 ، ًٔٚكٍ رٕػٛؼ  نك لهٗ انُؾٕ انزبنٙ:ٔاإلَزبعٛخ
، ٔأٌ يغًٕليخ انجُيكٔرعُيٙ أٌ ٚفٓيى انعيبيهٍٛ  ؤٚيخ ٔرى  ٛبسٓب لٍ ؽفٚم خًة لجيب اد،  اىرؤَخ: -7/4/1/1

 ؤٚيخ  فيٙ ٚزيٕافف نيد٘ انعيبيهٍٛ انضقيخ، ٔأٌ انعبيهٍٛ فٛٓيب انجُكرؾفي  ؤٚخ ، ٔأٌ ندٚٓب  ؤٚخ ٔاػؾخ بنجُكانعًم ث
 ثبنُسجخ نهعبيهٍٛ فٛٓب. ٔيقُعخ ٔاػؾخ انجُك ركٌٕ  ؤٚخ، ٔأٌ انجُك

ٔرعُيٙ أٌ ٚكيٌٕ انعيبيهٍٛ لهيٙ اسيزعدار نهقٛيبو ، ٔرى  ٛبسّ لٍ ؽفٚم خًية لجيب اد :اإلََبُاألٍو/ -7/4/1/2
فٙ رؾقٛم أْدافٓب، ٔٚج نٌٕ  ظب ٖ عٓدْى  انجُك، ٔٚج نٌٕ عٓدا  فجٛفا  ؽزٙ رُغؼ انجُكث ٘ لًم نزؾقٛم  سبنخ 
 انجُيك، ٔٚضقيٌٕ فيٙ  سيبنخ بنجُيكفيٙ لًهٓيى ث ، ٔٚسعٌٕ إنٙ رؾقٛم أْيدافب  ؽًٕؽيخانجُكفٙ لًهٓى نضقزٓى فٙ  برح 

 ٔٚج نٌٕ عٓدا  فجٛفا  نزؾقٛقٓب.
ثبنعبيهٍٛ فٛٓب، ٔرٓيزى ثًعبنغيخ  انجُكٔٚعُٙ أٌ رٓزى ، ٔرى  ٛبسّ لٍ ؽفٚم سجع لجب اد :حت اإلَخبر -7/4/1/3

خ ٔنييدٚٓب ٔفييب  عييدٚفح ثبنضقيي ْييٙ انجُييكفًييب ٚزؾييدصٌٕ، ٔأٌ  انجُييكفبفييخ يشييبفم انعييبيهٍٛ فٛٓييب، ٔأٌ ٚزظييفف  ييبرح 
ثبنعًم فٛٓيب، ٔٚقيت  يبرح  انجُكٚفصف  برح ، ٔرعب ت انعبيهٍٛ لهٙ اٞخطب  غٛف انًقظٕرح   انجُكنهعبيهٍٛ فٛٓب، ٔ

 ثغبَت انعبيهٍٛ فٛٓب. انجُك
ٔٚعُيٙ أٌ انعًيم اني ٘ ، ٔرى  ٛبسّ لٍ ؽفٚيم أ ثيع لجيب اد: اىَؼٍْ )اىَغسي( ٍِ اىؼَو/ االتصبه -7/4/1/4

يفٛيد  نيٙ، ٔأٌ انعًيم اني ٘ أ يٕو ثيّ يٓى عدا  ثبنُسجخ نٙ، ٔأٌ انٕئٛفخ انزٙ أ ٕو ثٓب  اد يغيٖ ُكانجأ ٕو ثّ فٙ 
 .بنجُكأشعف ثب خزةف لٍ اٜخفٍٚ يٍ خةل لًهٙ ث، ٔنٙ شصظٛب  

، ٔأٌ انجُيكثبنعيبيهٍٛ فيٙ  انجُيكٔرعُٙ أٌ ٚٓزى  يبرح ، ٔرى  ٛبسّ لٍ ؽفٚم خًة لجب اد: اىؼعىَخ -7/4/1/5
ييٍ خيةل  فشيصض ، ٔأشيعف ثقًٛزيٙ انجُيك يبرح  ثزقدٚف فجٛيف ييٍ  جيم انعًم ان ٘ أ ٕو ثّ، ٔأٌ أشعف كانجُرقد  

 انعًم ان ٘ أ ٕو ثّ. انجُك، ٔأٌ رؾزفو بنجُكلًهٙ ث
ٔٚعُٙ أٌ ٚشعف انعيبيهٍٛ ثي َٓى أسيفح ٔاؽيدح ، ٔرى  ٛبسّ لٍ ؽفٚم أ ثع لجب ادانزُيًٛٙ:  ا نزياو -7/4/1/6

لهيٙ  انجُيكْي ِ  انعبيهٍٛ ليٍ ، ٔأٌ أرؾدسانجُكؽٛبرٓى فٙ  ثقٛخ بيهٍٛ ٚكٌَٕٕ سعدا  نقؼب ، ٔأٌ انعانجُكراخم 
 ْٙ يشبفهٓى انشصظٛخ. انجُك فبَذ يشبفم نهعًم، ٔاٌ ٚشعف فًب نٕ أَٓب أفؼم يكبٌ

، ٔأٌ انجُيكثعًهّ فيٙ  يشغٕل فم شصضٔرعُٙ أٌ  ،ٔرى  ٛبسّ لٍ ؽفٚم خًة لجب اد اإلَزبعٛخ: -7/4/1/6
 ، ٔأٌ يغًٕليخانجُيكٚج ل  ظيب  عٓيدِ فيٙ  فم شصض، ٔأٌ بنجُكْٙ أْى أٔنٕٚبد فبفخ انعبيهٍٛ ث نعًما عٕرح
 .فعبنخ فٙ اسزصداو يٕا رْب  بنجُكث انعًم يُزغخ نهغبٚخ، ٔأٌ يغًٕلخ بنجُكث انعًم

ٔيٍ انغدٚف ثبن فف أَّ رى  ٛبس انقٛبرح انفٔؽٛخ ٔ نك لٍ ؽفٚم يقٛبس نٛكفد نهًٕافقخ أٔ لدو 

نكم لجب ح خًسخ اخزٛب اد )يٕافم رًبيب ، يٕافم، غٛف يز فد، غٛف يٕافم، غٛف يٕافم لهٗ أٌ ًٕافقخ، ؽٛش ان

( إنٗ ر عخ انًٕافقخ 5اإلؽة ( ٔلهٗ انًسزقظٗ يُّ أٌ ٚصزب  ا سزغبثخ انزٙ رزُبست يعّ، ؽٛش ٚشٛف انف ى )

  عخ ؽٛبرٚخ فٙ انًُزظت.( ٚشٛف إنٗ لدو انًٕافقخ انًطهقخ، يع ٔعٕر ر1انزبيخ، ٔانف ى )
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 اىْزبس اىتْظٍَُ -7/4/2

فييٙ  ٛييبس انُغييبػ  انجبؽضييخ دنقييد رُييبٔل ْيي ا انجؾييش ر اسييخ انُغييبػ انزُيًٛييٙ فًزغٛييف رييبثع. ٔنقييد الزًييد

ًٔٚكيٍ رٕػيٛؼ  انجقيب ، ٔانًُئٕنقد رى رقسٛى أراح انقٛبس إنٗ ثعيدٍٚ ًْيب . Simon et al., 2011انزُيًٛٙ لهٗ 

 زبنٙ: نك لهٗ انُؾٕ ان

لهٗ رؾقٛم  ػب  ٔٔ   انعًة ،  انجُك د ح يد٘  ٔرى  ٛبسّ لٍ ؽفٚم أ ثع لجب اد رقٛةاىجقبء:  -2/3/2/1

، ٔأٌ  انجُيكٔأٌ ٚكٌٕ ُْب  َيبو نزهقيٙ شيكبٖٔ انعًية  ٔيقزفؽيبرٓى، ٔأٌ ٚكيٌٕ رؾقٛيم انفػيب عيي  ييٍ صقبفيخ 

 .انجُكٚشب   فبفخ انعبيهٍٛ فٙ طُع  فا اد 

لهٗ انٕفب  ثًسئٕنٛبرٓب ا عزًبلٛيخ،  انجُك د ح يد٘  ٔرى  ٛبسّ لٍ ؽفٚم سزخ لجب اد رقٛة اىَْى: -2/3/2/2

، انجُيكٔانؾفص لهٗ رد ٚت انعبيهٍٛ، ٔانؾفص لهٗ انزعفف لهيٗ ؽبعيبد ٔ غجيبد اٞؽيفاف انًزعبيهيخ ييع 

فييٙ ثييفايظ ٔػييفٔ ح انقٛييبو ثبند اسييبد ٔلًييم انهقييب اد نهزعييفف لهييٗ يييدٖ  ػييب انعييبيهٍٛ، ٔػييفٔ ح انزُييٕع 

 .انجُكانؾٕافي ٔانًكبف د، ٔأخٛفا  ػفٔ ح ا ْزًبو ثهغخ انؾٕا  يع انعبيهٍٛ فٙ 

ٔيٍ انغدٚف ثبن فف أَّ رى  ٛبس انُغبػ انزُيًٛٙ ٔ نك لٍ ؽفٚم يقٛبس نٛكفد نهًٕافقخ أٔ لدو 

غٛف يٕافم، غٛف  انًٕافقخ، ثؾٛش ٚكٌٕ نكم لجب ح خًسخ اخزٛب اد نإلعبثخ )يٕافم رًبيب ، يٕافم، إنٗ ؽد يب،

( إنٗ 5يٕافم لهٗ اإلؽة ( ٔلهٗ انًسزقظٗ يُّ أٌ ٚصزب  ا سزغبثخ انزٙ رزُبست يعّ، ؽٛش ٚشٛف انف ى )

 ( ٚشٛف إنٗ لدو انًٕافقخ انًطهقخ، يع ٔعٕر ر عخ ؽٛبرٚخ فٙ انًُزظت.1ر عخ انًٕافقخ انزبيخ، ٔانف ى )

 أضبىُت تحيُو اىجُبّبد واختجبر اىفرظُبد -7/5
 

ًدد يُٓغٛخ يعبنغخ ثٛبَبد اند اسخ لهٗ ثعيغ أسيبنٛت انزؾهٛيم انًزيٕاففح فيٙ انزؾهٛيم اإلؽظيبئٙ الز
SPSS فًٛب ٚهٙ: ففٔع انجؾش إؽظبئٛب   اخزجب رؾهٛم انجٛبَبد ٔ، ٔرزًضم أسبنٛت 

، انقٛيبرح انفٔؽٛيخانزؾقم يٍ ر عخ انضجيبد ٔانضقيخ فيٙ يقٛيبس  ٔ نك ثغفع، أسهٕة يعبيم ا  رجبؽ أنفب -7/5/1
ر عيخ نزففٛييِ لهيٙ اخزجيب  سيهٕة اإلؽظيبئٙ َييفا  ب  ْي ا اٞٛئنقد رى اخز. انُغبػ انزُيًٛٙٔيقٛبس 

   انزُبسم انداخهٙ ثٍٛ يؾزٕٚبد انًقٛبس انصبػع نةخزجب .
، انقٛييبرح انفٔؽٛييخ انزؾقييم يييٍ َييٕع ٔ ييٕح انعة ييخ ثييٍٛثغييفع ٔ نييك  ،أسييهٕة رؾهٛييم ا َؾييدا  انًزعييدر -7/5/2

 .  ًٙانُغبػ انزُيٛٔ
 T-Test، ٔاخزجيب  د F-Testا خزجب اد اإلؽظبئٛخ نفيفٔع انجؾيش، فقيد اشيزًهذ لهيٗ اخزجيب   ف  -7/5/3

 انًظبؽجخ ٞسهٕة رؾهٛم ا َؾدا  انًزعدر. 
 

 ترٍُس وتفرَغ وتزهُس اىجُبّبد ألغراض اىتحيُو  -8
 

: ٔ يد ريى س اىجُبّيبدترٍُي( 1فٙ )رزهصض خطٕاد إلدار ٔرغٓٛي انجٛبَبد ٞغفاع انزؾهٛم اإلؽظبئٙ 
ثُيٕ  انقطيبع انعيبو انزغب ٚيخ فيٙ يؾبفييخ انعبيهٍٛ فٙ انقٛبو ثبنزفيٛي انة و نهجٛبَبد انزٙ اشزًم لهٛٓب اسزقظب  

: ٔ يد ريى رففٚيغ انجٛبَيبد ٚيدٔٚب  فيٙ  بئًيخ يصظظيخ ني نك ٔثبنشيكم اني ٘ ٚزفيم ييع تفرَيغ اىجُبّيبد( 2، )انًُٕفٛخ
: ٔ يد ريى إرخيبل فبفيخ انجٛبَيبد فيٍ اىحبضيت اِىيٍ إدخيبه اىجُبّيبد( 3)اٜنيٙ ؽفٚقخ إرخبل انجٛبَبد فيٙ انؾبسيت 

ٔانزٙ سجم رففٚغٓب فٙ انؾبست اٜنٙ ٔ نك ثعد إرجبع انصطٕاد انة يخ نٓي ِ انًفؽهيخ فًيب ْيٙ يؾيدرح فيٙ رنٛيم 
 ٔث نك أطجؾذ انجٛبَبد عبْيح ٞغفاع انزؾهٛم اإلؽظبئٙ. ،SPSSثفايظ 

 

 واختجبر اىفروض ٍْبقشخ ّتبئذ اىتحيُو -9
ًٚكٍ رُبٔل َزبئظ انزؾهٛم انزٙ رى انزٕطم إنٛٓب ثبنًُب شخ ٔانزفسيٛف ٔ نيك ييٍ خيةل انًؾيبٔ  انفئٛسيٛخ 

 انزبنٛخ:
 .رقٛٛى ا لزًبرٚخ نهًقبٚٛة -9/1
 انعة خ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ ٔانُغبػ انزُيًٛٙ  -9/2
 .ًؾبفيخ انًُٕفٛخثجُٕ  انزغب ٚخ انفٙ  انُغبػ انزُيًٛٙلهٙ ( انفؤٚخ) انقٛبرح انفٔؽٛخأصف  -9/3

 

 .ًؾبفيخ انًُٕفٛخثانُغبػ انزُيًٛٙ فٙ انجُٕ  انزغب ٚخ لهٙ أصف انقٛبرح انفٔؽٛخ )اٞيم/اإلًٚبٌ(  -9/4
 .ًؾبفيخ انًُٕفٛخثانُغبػ انزُيًٛٙ فٙ انجُٕ  انزغب ٚخ لهٙ أصف انقٛبرح انفٔؽٛخ )ؽت اإلٚضب (  -9/5
 .ًؾبفيخ انًُٕفٛخثانُغبػ انزُيًٛٙ فٙ انجُٕ  انزغب ٚخ لهٙ )انًغيٖ يٍ انعًم(  أصف انقٛبرح انفٔؽٛخ -9/6
 .ًؾبفيخ انًُٕفٛخثانُغبػ انزُيًٛٙ فٙ انجُٕ  انزغب ٚخ لهٙ ( انعؼٕٚخأصف انقٛبرح انفٔؽٛخ ) -9/7
 .فيخ انًُٕفٛخًؾبثانُغبػ انزُيًٛٙ فٙ انجُٕ  انزغب ٚخ لهٙ ( ا نزياو انزُيًٛٙأصف انقٛبرح انفٔؽٛخ ) -9/8
 .ًؾبفيخ انًُٕفٛخثانُغبػ انزُيًٛٙ فٙ انجُٕ  انزغب ٚخ لهٙ أصف انقٛبرح انفٔؽٛخ )اإلَزبعٛخ(  -9/9
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 تقٌُُ االػتَبدَخ ىيَقبَُص  -9/1
 

رًضهذ انصطٕح اٞٔنٗ فٙ لًهٛخ رؾهٛم انجٛبَيبد اٞٔنٛيخ فيٙ يؾبٔنيخ رقٛيٛى ا لزًبرٚيخ نهًقيبٚٛة انزيٙ ريى 
رقهٛم أخطب  انقٛبس يٍ َبؽٛخ، ٔ ٚبرح ر عيخ انضجيبد فيٙ انًقيبٚٛة انًسيزصديخ ييٍ  نك ثغفع ٔ ا لزًبر لهٛٓب،

َبؽٛخ أخفٖ. ٔنقد رى اسزصداو أسهٕة يعبيم ا  رجبؽ أنفب ثبلزجب ِ أفضف أسبنٛت رؾهٛم ا لزًبرٚخ فٙ رقٛٛى ر عيخ 
انًقٛييبس نهجُٛييخ اٞسبسييٛخ انًطهييٕة  انزُبسييم انييداخهٙ ثييٍٛ انًقٛييبس انصبػييع نةخزجييب ، ٔرؾدٚييد يييدٖ رًضٛييم ثُييٕر

  ٛبسٓب.
ٔٔفقب  نهًجبرا انعبيخ انًزعهقخ ثبخزجب  انًقبٚٛة فٙ انجؾٕس ا عزًبلٛخ، فقد رقف  اسزجعبر أ٘ يزغٛف يٍ 

أٌ فًيب  (.1996)إر ٚية،1.31انًزغٛفاد انصبػعخ  خزجب  انضقيخ ٔاني ٘ ٚؾظيم لهيٗ يعبييم ا رجيبؽ أ يم ييٍ 
ٔ نيك ٔفقيب  نًسيزٕٚبد ا لزًبرٚيخ انًسيزصديخ فيٙ  1.81إنيٗ  1.61نفيب ٚزيفأػ ييب ثيٍٛ انؾدٔر انًقجٕنخ نًعبييم أ

 (. 1993انعهٕو ا عزًبلٛخ )إر ٚة، انًفسٗ،
ٔنكيم يغًٕليخ ييٍ ، ٔ نك ثظٕ ح إعًبنٛيخ انقٛبرح انفٔؽٛخًقٛبس نرى رطجٛم أسهٕة ا  رجبؽ أنفب نقد ٔ

يعيبيةد ا  رجيبؽ، ٔفي نك يعيبيةد أنفيب. ًٔٚكيٍ رٕػيٛؼ انًزغٛفاد انزٙ ٚزكٌٕ يُٓب انًقٛبس. ٔنقيد ريى فؾيض 
ثبسيزصداو  ثُٕ  انقطبع انعيبو انزغب ٚيخ فيٙ يؾبفييخ انًُٕفٛيخفٙ  انقٛبرح انفٔؽٛخر عخ ا رسب  انداخهٙ ثٍٛ أثعبر 

( ٔاني ٘ ٚزؼيؼ يُيّ أٌ َزيبئظ رؾهٛيم ا لزًبرٚيخ أئٓيفد أٌ 3  يى )يعبيم ا  رجبؽ أنفب ٔ نك ييٍ خيةل عيدٔل 
، ْٕٔ يؤشف ند عخ لبنٛخ عدا  ييٍ ا لزًبرٚيخ. ٔنقيد أطيجؼ 1.961أنفب نًقٛبس انقٛبرح انفٔؽٛخ ًٚضم َؾٕ  يعبيم

يزغٛيف. ٔفيٙ ػيٕ  ييب رقيدو ٚزؼيؼ أٌ انًقٛيبس  35لدر انًزغٛفاد انزٙ ٚزكٌٕ يُٓب يقٛيبس انقٛيبرح انفٔؽٛيخ ْيٕ 
ُيٕ  انقطيبع انعيبو انزغب ٚيخ فيٙ يؾبفييخ انصبػع نةخزجب  ًٚكيٍ ا لزًيبر لهٛيّ فيٙ  ٛيبس انقٛيبرح انفٔؽٛيخ فيٙ ث

 انًُٕفٛخ. 

 (3رذوه )

 تقٌُُ دررخ اىتْبضق اىذاخيٍ ألثؼبد اىقُبدح اىروحُخ ثبضتخذاً أضيىة ٍؼبٍو االرتجبغ أىفب 

 (  Reliability Analysis)ٍخرربد تحيُو االػتَبدَخ 

 أثؼبد اىقُبدح اىروحُخ
 ػذد

 اىؼجبراد

 ٍؼبٍو أىفب 

Alpha 

 1.834 5 انفؤٚخ 

 ٌ1.821 5 اٞيم/اإلًٚب 

  1.818 7 ؽت اإلٚضب 

 ٘1.817 4 انًعُٙ/انًغي 

 1.818 5 انعؼٕٚخ 

 ًٙٛ1.738 4 ا نزياو انزُي 

 1.915 5 اإلَزبعٛخ 
 

 1.961 35 اىَقُبش اإلرَبىٍ
 

ًٔٚكيٍ رٕػيٛؼ ، ، فقد رى رطجٛم أسهٕة ا  رجبؽ أنفب لهيٗ انًقٛيبسانُغبػ انزُيًٛٙأيب ثبنُسجخ نًقٛبس 
ثبسيزصداو يعبييم ا  رجيبؽ أنفيب ٔ نيك ييٍ خيةل انغيدٔل  انُغيبػ انزُيًٛيٙر عخ ا رسب  انداخهٙ ثٍٛ يؾزٕٚيبد 

 انزبنٙ:

 ( 4رذوه )

 ثبضتخذاً أضيىة ٍؼبٍو االرتجبغ أىفب  اىْزبس اىتْظٍَُتقٌُُ دررخ اىتْبضق اىذاخيٍ ألثؼبد 

 (  Reliability Analysis)ٍخرربد تحيُو االػتَبدَخ 

 اىْزبس اىتْظٍَُ
 ػذد

 اىؼجبراد

 ٍؼبٍو أىفب 

Alpha 
 

  1.961 4 انجقب 

 ًُٕ1.875 6 ان 
 

 1.941 11 اىَقُبش اإلرَبىٍ
 

انُغييبػ يييٍ خييةل انغييدٔل انسييبثم ٚزؼييؼ أٌ َزييبئظ رؾهٛييم ا لزًبرٚييخ أئٓييفد أٌ يعبيييم أنفييب نًقٛييبس 
أٌ انًقٛيبس انصبػيع نةخزجيب  ًٚكيٍ ٘ زًبرٚيخ. إْٔٔ يؤشف ند عخ لبنٛخ يٍ ا ل 1.941فكم ؽٕانٙ  انزُيًٛٙ

 . ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخفٙ  انُغبػ انزُيًٛٙا لزًبر لهّٛ فٙ  ٛبس 
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 .اىؼالقخ ثُِ اىقُبدح اىروحُخ واىْزبس اىتْظٍَُ -9/2
 

 (5رذوه )

 ىك اىتزبرَخ ثَحبفظخ اىَْىفُخجْاىٍؼبٍالد االرتجبغ ثُِ اىقُبدح اىروحُخ واىْزبس اىتْظٍَُ فٍ 

 اىَتغُراد
1 2 3 4 5 6 7 8 

        1 انفؤٚخ

       1 **1.85 اٞيم/اإلًٚبٌ

      1 **1.71 **1.68 ؽت اإلٚضب 

     1 **1.58 **1.45 **1.73 انًعُٙ/انًغيٖ

    1 **1.76 **1.64 **1.83 **1.88 انعؼٕٚخ

   1 **1.81 **1.47 **1.75 **1.97 **1.86 ا نزياو انزُيًٛٙ

  1 **1.38 **1.71 **1.95 **1.52 **1.37 **1.65 اإلَزبعٛخ

 1 **1.49 **1.64 **1.66 **1.52 **1.52 **1.63 **1.63 انُغبػ انزُيًٛٙ

يٍ خةل انغدٔل انسبثم ٚزؼيؼ أٌ ُْيب  ا رجبؽيب  يعُٕٚيب  ثيٍٛ أثعيبر انقٛيبرح انفٔؽٛيخ )انقٛيبرح انفٔؽٛيخ 

/اإلًٚبٌ، ٔؽت اإلٚضب ، ٔانًعُٙ/انًغي٘، ٔانعؼٕٚخ( ٔانُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  انقطيبع انعيبو )انفؤٚخ، ٔاٞيم

نقد رى رطجٛم أسهٕة رؾهٛم ا َؾدا  انًزعدر ٔ نيك ثغيفع انزؾقيم ٔانزغب ٚخ ثًؾبفيخ انًُٕفٛخ ثظٕ ح إعًبنٛخ. 

ٍ رٕػيٛؼ َزيبئظ رطجٛيم أسيهٕة رؾهٛيم يٍ أصف أثعبر انقٛبرح انفٔؽٛخ لهٙ انُغبػ انزُيًٛٙ ثظٕ ح إعًبنٛخ. ًٔٚك

 ا َؾدا  انًزعدر ٔ نك لهٙ انُؾٕ انزبنٙ:  

 (6رذوه رقٌ )

 أحر اىقُبدح اىروحُخ ػيٍ اىْزبس اىتْظٍَُ   

 (Multiple Regression Analysis)ٍخرربد تحيُو االّحذار اىَتؼذد 

 

 ٔيٍ خةل انغدٔل انسبثم ٚزؼؼ انُزبئظ انزبنٛخ:
ؽظييبئٛخ ثييٍٛ انقٛييبرح انفٔؽٛييخ أئٓييفد َزييبئظ أسييهٕة رؾهٛييم ا َؾييدا  انًزعييدر أٌ ُْييب  لة ييخ  اد ر نييخ إ -1

% )ٔفقيب  711ٔانُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚيخ ثًؾبفييخ انًُٕفٛيخ. ٔأٌ ْي ِ انعة يخ رًضيم 
 نًعبيم ا  رجبؽ انًزعدر(.

% )ٔفقب  نًعبيم انزؾدٚد( يٍ انزجبٍٚ انكهٙ فٙ يسزٕٖ انُغبػ 516أٌ انقٛبرح انفٔؽٛخ ًٚكٍ أٌ رفسف ؽٕانٙ  -2
 ًٙ فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ ثًؾبفيخ انًُٕفٛخ. انزُيٛ

 اىقُبدح اىروحُخ ٍتغُراد 

ٍؼبٍو 

 االّحذار

Beta 

ٍؼبٍو 

 االرتجبغ

R 

 ٍوٍؼب

 اىتحذَذ

R
2

 

1.219 انفؤٚخ -1
*

 1.669 1.447 

 1.465 1.682 1.186 اٞيم/اإلًٚبٌ -2

 1.318 1.564 1.113 ؽت اإلٚضب  -3

 1.228 1.478 1.161 انًعُٙ/انًغيٖ -4

 1.441 1.664 1.171 انعؼٕٚخ -5

 ا نزياو انزُيًٛٙ -6
1.646
*

*
 

1.667 1.444 

 اإلَزبعٛخ -7
1.431
*

*
 

1.453 1.215 

 ُط يعبيم ا  رجبؽ فٙ ان ًٕR  

  يعبيم انزؾدٚد فٙ انًُٕ طR
2

  

 ًٛخ ف انًؾسٕثخ  

 ر عبد انؾفٚخ 

 ًٛخ ف انغدٔنٛخ  
 يسزٕٖ اند نخ اإلؽظبئٛخ 

1.711 
1.516 
42.659 

7 ،292 
2.63 
1.111 
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أئٓييفد َزييبئظ أسييهٕة رؾهٛييم ا َؾييدا  انًزعييدر أٌ يزغٛييفاد انقٛييبرح انفٔؽٛييخ اٞفضييف رفسييٛفا  نةخييزةف فييٙ  -3
(، 1.431(، ٔاإلَزبعٛيخ )1.646) ٔا نزياو انزُيًٛٙ(، 1.219)انفؤٚخ انزُيًٛٙ رزًضم فٙ  انُغبػيسزٕٖ 

 (.6ػؼ فٙ عدٔل   ى )ٔ نك فًب ْٕ يٕ
 

 اىؼالقخ ثُِ اىقُبدح اىروحُخ )اىرؤَخ( واىْزبس اىتْظٍَُ  -9/3
 

 (7رذوه رقٌ )

 ّىع ودررخ اىؼالقخ ثُِ اىقُبدح اىروحُخ )اىرؤَخ( واىْزبس اىتْظٍَُ   

 (Multiple Regression Analysis)ٍخرربد تحيُو االّحذار اىَتؼذد 

 

 

 ٔيٍ خةل انغدٔل انسبثم ٚزؼؼ انُزبئظ انزبنٛخ:

أئٓييفد َزييبئظ أسييهٕة رؾهٛييم ا َؾييدا  انًزعييدر أٌ ُْييب  لة ييخ  اد ر نييخ إؽظييبئٛخ ثييٍٛ انقٛييبرح انفٔؽٛييخ  -1

)انفؤٚييخ( ٔانُغييبػ انزُيًٛييٙ فييٙ ثُييٕ  انقطييبع انعييبو انزغب ٚييخ ثًؾبفيييخ انًُٕفٛييخ. ٔأٌ ْيي ِ انعة ييخ رًضييم 

 فقب  نًعبيم ا  رجبؽ انًزعدر(.% )666ٔ

% )ٔفقييب  نًعبيييم انزؾدٚييد( يييٍ انزجييبٍٚ انكهييٙ فييٙ 444أٌ انقٛييبرح انفٔؽٛييخ )انفؤٚييخ( ًٚكييٍ أٌ رفسييف ؽييٕانٙ  -2

 يسزٕٖ انُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ ثًؾبفيخ انًُٕفٛخ. 

انفٔؽٛخ )انفؤٚخ( اٞفضف رفسٛفا  نةخزةف  أئٓفد َزبئظ أسهٕة رؾهٛم ا َؾدا  انًزعدر أٌ يزغٛفاد انقٛبرح -3

 فيٙ ٔٚزيٕافف نيد٘ انضقيخ(، 1.392) ثٓيب رزًضم فٙ أَيب أفٓيى  ؤٚيخ انجُيك ٔيهزييو فٙ يسزٕٖ انُغبػ انزُيًٛٙ

 (.7، ٔ نك فًب ْٕ يٕػؼ فٙ عدٔل   ى )(1.216 ؤٚخ انجُك )
 

ثيُِ  خ راد دالىيخ إحصيبئُخػالقوفٍ ظىء ٍب تقذً فقذ تقرر رفط فرض اىؼذً اىقبئو ثأّه ىُص هْبك 

وىقيذ تيٌ واىْزبس اىتْظٍَُ فٍ ثْىك اىقطيبع اىؼيبً اىتزبرَيخ ثَحبفظيخ اىَْىفُيخ. أثؼبد اىقُبدح اىروحُخ )اىرؤَخ( 

قجىه اىفرض اىجذَو، ورىل ثؼذ أُ أظهر َّىرد تحيُو االّحذار اىَتؼيذد أُ هْيبك ػالقيخ رىهرَيخ ػْيذ ٍطيتىي 

مَتغُير ٍطيتقو وثيُِ اىْزيبس اىتْظَُيٍ اىقُبدح اىروحُيخ )اىرؤَيخ( ر ف( ثُِ )وفقبً الختجب 1.11دالىخ إحصبئُخ 

 (.7)أّظر رذوه رقٌ  T-Testورىل وفقبً الختجبر د  1.11مَتغُر تبثغ ػْذ ٍطتىي دالىخ إحصبئُخ 

 

 اىؼالقخ ثُِ اىقُبدح اىروحُخ )األٍو/اإلََبُ( واىْزبس اىتْظٍَُ  -9/2/2
 

ا َؾدا  انًزعدر لهٗ انعة يخ ثيٍٛ انقٛيبرح انفٔؽٛيخ )اٞيم/اإلًٚيبٌ(  رزهصض َزبئظ رطجٛم أسهٕة رؾهٛم

 ٔانُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ ثًؾبفيخ انًُٕفٛخ فٙ انغدٔل انزبنٙ:  

 

 

 

 

 

 
 

 اىقُبدح اىروحُخ )اىرؤَخ(ٍتغُراد 

 

 

 

 )األمخر تأحُراً فٍ اىْزبس اىتْظٍَُ(

ٍؼبٍو 

 االّحذار

Beta 

ٍؼبٍو 

 االرتجبغ

R 

 ٍؼبٍو

 اىتحذَذ

R
2

 

1.392 .ثٓب ٔيهزيو انجُكأَب أفٓى  ؤٚخ  .1
*

*
 

1.611 1.372 

 1.251 1.511 1.197 .ندٚٓب  ؤٚخ ٔاػؾخ بنجُكيغًٕلخ انعًم ث .2

 1.256 1.516 1.192 .رؾفي انعبيهٍٛ ثّ انجُك ؤٚخ  .3

1.216 .انجُك ؤٚخ  فٙ فف ند٘ انضقخٚزٕا .4
*

*
 

1.481 1.231 

 1.133 1.365 1.131 .ثبنُسجخ نٙ ٔيقُعخ ٔاػؾخ انجُك  ؤٚخ  .5

  يعبيم ا  رجبؽ فٙ انًُٕ طR  

  يعبيم انزؾدٚد فٙ انًُٕ طR
2

  

 ًٛخ ف انًؾسٕثخ  

 ر عبد انؾفٚخ 

 ًٛخ ف انغدٔنٛخ  
 يسزٕٖ اند نخ اإلؽظبئٛخ 

1.666 
1.444 
46.967 

5 ،294 
3.11 
1.111 
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 (8رذوه رقٌ )

 ّىع ودررخ اىؼالقخ ثُِ اىقُبدح اىروحُخ )األٍو/اإلََبُ( واىْزبس اىتْظٍَُ   

 (Multiple Regression Analysisو االّحذار اىَتؼذد )ٍخرربد تحيُ

 T-Testؽجقب   خزجب  د  1.11** يسزٕٖ اند نخ 
 

 انزبنٛخ: ٔيٍ خةل انغدٔل انسبثم ٚزؼؼ انُزبئظ

أئٓييفد َزييبئظ أسييهٕة رؾهٛييم ا َؾييدا  انًزعييدر أٌ ُْييب  لة ييخ  اد ر نييخ إؽظييبئٛخ ثييٍٛ انقٛييبرح انفٔؽٛييخ  -1

)اٞيم/اإلًٚبٌ( ٔانُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ ثًؾبفيخ انًُٕفٛخ. ٔأٌ ْي ِ انعة يخ رًضيم 

 % )ٔفقب  نًعبيم ا  رجبؽ انًزعدر(.692

% )ٔفقيب  نًعبييم انزؾدٚيد( ييٍ انزجيبٍٚ انكهيٙ 478فٔؽٛخ )اٞيم/اإلًٚبٌ( ًٚكٍ أٌ رفسف ؽٕانٙ أٌ انقٛبرح ان -2

 فٙ يسزٕٖ انُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ ثًؾبفيخ انًُٕفٛخ. 

ا  أئٓفد َزبئظ أسهٕة رؾهٛيم ا َؾيدا  انًزعيدر أٌ يزغٛيفاد انقٛيبرح انفٔؽٛيخ )اٞيم/اإلًٚيبٌ( اٞفضيف رفسيٛف -3

رزًضييم فييٙ أثيي ل عٓييدا  فجٛييفا  ؽزييٙ ٚييُغؼ انجُييك فييٙ رؾقٛييم أْدافييّ نةخييزةف فييٙ يسييزٕٖ انُغييبػ انزُيًٛييٙ 

(، ٔ نك فًب ْٕ يٕػؼ فٙ عدٔل 1.226)أث ل  ظب ٖ عٓد٘ فٙ لًهٙ نضقزٙ فٙ  برح انجُك (، 1.463ٔ)

 (.8  ى )

ثيُِ  خ راد دالىيخ إحصيبئُخػالقوفٍ ظىء ٍب تقذً فقذ تقرر رفط فرض اىؼذً اىقبئو ثأّه ىُص هْبك 

. فيٍ ثْيىك اىقطيبع اىؼيبً اىتزبرَيخ ثَحبفظيخ اىَْىفُيخ أثؼبد اىقُبدح اىروحُخ )األٍو/اإلََيبُ( واىْزيبس اىتْظَُيٍ

قجىه اىفرض اىجذَو، ورىل ثؼذ أُ أظهر َّىرد تحيُيو االّحيذار اىَتؼيذد أُ هْيبك ػالقيخ رىهرَيخ ػْيذ وىقذ تٌ 

ً  1.11ٍطيتىي دالىيخ إحصييبئُخ  الختجيبر ف( ثييُِ اىقُيبدح اىروحُيخ )األٍو/اإلََييبُ( مَتغُير ٍطيتقو وثييُِ  )وفقيب

)أّظير ريذوه  T-Testورىل وفقيبً الختجيبر د  1.11مَتغُر تبثغ ػْذ ٍطتىي دالىخ إحصبئُخ  اىْزبس اىتْظٍَُ

 (.8رقٌ 

 
 اىؼالقخ ثُِ اىقُبدح اىروحُخ )حت اإلَخبر( واىْزبس اىتْظٍَُ  -9/2/3

 

أسهٕة رؾهٛيم ا َؾيدا  انًزعيدر لهيٗ انعة يخ ثيٍٛ انقٛيبرح انفٔؽٛيخ )ؽيت اإلٚضيب ( رزهصض َزبئظ رطجٛم 
 ٔانُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ ثًؾبفيخ انًُٕفٛخ فٙ انغدٔل انزبنٙ:  

 

 (9رذوه رقٌ )
 ّىع ودررخ اىؼالقخ ثُِ اىقُبدح اىروحُخ )حت اإلَخبر( واىْزبس اىتْظٍَُ   

 (Multiple Regression Analysisاالّحذار اىَتؼذد  )ٍخرربد تحيُو

 اىقُبدح اىروحُخ )األٍو/اإلََبُ(ٍتغُراد 

 

 

 

 

 )األمخر تأحُراً فٍ اىْزبس اىتْظٍَُ(

ٍؼبٍو 

 االّحذار

Beta 

ٍؼبٍو 

 االرتجبغ

R 

 ٍؼبٍو

 اىتحذَذ

R
2

 

 1.197 1.444 1.111 .انجُكأَب لهٙ اسزعدار نهقٛبو ث ٘ لًم نزؾقٛم  سبنخ  .1

1.463 .فٙ رؾقٛم أْدافّ انجُكُغؼ ٚ ل عٓدا  فجٛفا  ؽزٙ أث .2
*

*
 

1.641 1.411 

1.226 .انجُكأث ل  ظب ٖ عٓد٘ فٙ لًهٙ نضقزٙ فٙ  برح  .3
*

*
 

1.511 1.261 

 1.231 1.481 1.118 .بنجُكأسعٙ إنٙ رؾقٛم أْدافب  ؽًٕؽخ فٙ لًهٙ ث .4

 1.133 1.365 1.135 ٔأث ل عٓدا  فجٛفا  نزؾقٛقٓب. انجُكأصم فٙ  سبنخ  .5

  يعبيم ا  رجبؽ فٙ انًُٕ طR  

  يعبيم انزؾدٚد فٙ انًُٕ طR
2

  

 ًٛخ ف انًؾسٕثخ  

 ر عبد انؾفٚخ 

 ًٛخ ف انغدٔنٛخ  

 يسزٕٖ اند نخ اإلؽظبئٛخ 

1.692 

1.478 

53.886 

5 ،294 

3.11 

1.111 

 اىقُبدح اىروحُخ )حت اإلَخبر(ٍتغُراد 

 

 

 )األمخر تأحُراً فٍ اىْزبس اىتْظٍَُ(

ٍؼبٍو 
 االّحذار
Beta 

ٍؼبٍو 
 االرتجبغ

R 

 ٍؼبٍو
 اىتحذَذ

R
2

 
1.479 .ثبنعبيهٍٛ فّٛ انجُكٓزى ٚ .1

*
 1.476 1.226 

 1.246 1.496 1.525 .بفم انعبيهٍٛ فّٛثًعبنغخ فبفخ يش انجُكٓزى إرا ح ر .2
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 ؼؼ انُزبئظ انزبنٛخ:ٔيٍ خةل انغدٔل انسبثم ٚز

 

أئٓفد َزبئظ أسهٕة رؾهٛم ا َؾدا  انًزعدر أٌ ُْب  لة خ  اد ر نخ إؽظبئٛخ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛيخ )ؽيت  -1

% 576اإلٚضب ( ٔانُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ ثًؾبفيخ انًُٕفٛخ. ٔأٌ ْ ِ انعة خ رًضيم 

 )ٔفقب  نًعبيم ا  رجبؽ انًزعدر(.

% )ٔفقب  نًعبيم انزؾدٚد( يٍ انزجبٍٚ انكهيٙ فيٙ 332قٛبرح انفٔؽٛخ )ؽت اإلٚضب ( ًٚكٍ أٌ ٚفسف ؽٕانٙ أٌ ان -2

 يسزٕٖ انُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ ثًؾبفيخ انًُٕفٛخ. 

ٛفا  أئٓييفد َزييبئظ أسييهٕة رؾهٛييم ا َؾييدا  انًزعييدر أٌ يزغٛييفاد انقٛييبرح انفٔؽٛييخ )ؽييت اإلٚضييب ( اٞفضييف رفسيي -3

(، انجُيك عيدٚف ثبنضقيخ 1.479أٌ انجُك ٚٓيزى ثبنعيبيهٍٛ فٛيّ )نةخزةف فٙ يسزٕٖ انُغبػ انزُيًٛٙ رزًضم فٙ 

 (.9ٔ نك فًب ْٕ يٕػؼ فٙ عدٔل   ى )(، 1.215ٔندّٚ ٔفب  نهعبيهٍٛ فّٛ )
 

ُِ ثي ػالقخ راد دالىيخ إحصيبئُخوفٍ ظىء ٍب تقذً فقذ تقرر رفط فرض اىؼذً اىقبئو ثأّه ىُص هْبك 

تيٌ  فيٍ ثْيىك اىقطيبع اىؼيبً اىتزبرَيخ ثَحبفظيخ اىَْىفُيخ. وىقيذ اىقُبدح اىروحُخ )حت اإلَخبر( واىْزبس اىتْظٍَُ

قجىه اىفرض اىجذَو، ورىل ثؼذ أُ أظهر َّىرد تحيُو االّحذار اىَتؼيذد أُ هْيبك ػالقيخ رىهرَيخ ػْيذ ٍطيتىي 

خ )حييت اإلَخييبر( مَتغُيير ٍطييتقو وثييُِ اىْزييبس )وفقييبً الختجييبر ف( ثييُِ اىقُييبدح اىروحُيي 1.11دالىييخ إحصييبئُخ 

 (.9)أّظر رذوه رقٌ  T-Testورىل وفقبً الختجبر د  1.11اىتْظٍَُ مَتغُر تبثغ ػْذ ٍطتىي دالىخ إحصبئُخ 

 

 

 اىؼالقخ ثُِ اىقُبدح اىروحُخ )اىَؼٍْ/اىَغسي( واىْزبس اىتْظٍَُ  -9/2/4
 

لهييٗ انعة ييخ ثييٍٛ انقٛييبرح انفٔؽٛييخ )انًعُييٙ/ رييزهصض َزييبئظ رطجٛييم أسييهٕة رؾهٛييم ا َؾييدا  انًزعييدر 

 انًغي٘( ٔانُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ ثًؾبفيخ انًُٕفٛخ فٙ انغدٔل انزبنٙ:  
 

 (11رذوه رقٌ )

 ّىع ودررخ اىؼالقخ ثُِ اىقُبدح اىروحُخ )اىَؼٍْ/اىَغسي( واىْزبس اىتْظٍَُ   

 (Multiple Regression Analysis)ٍخرربد تحيُو االّحذار اىَتؼذد 

 1.259 1.519 1.418 .فًب ٚزؾدصٌٕ انجُكٚزظفف  برح  .3

1.215 .عدٚف ثبنضقخ ٔندّٚ ٔفب  نهعبيهٍٛ فّٛ انجُك .4
*

*
 

1.322 1.113 

 1.148 1.221 1.147 .عب ت انعبيهٍٛ لهٙ اٞخطب  غٛف انًقظٕرحٚ   انجُك .5

 1.139 1.199 1.611  .ثبنعًم فّٛ انجُكٚفصف  برح  .6

 1.145 1.213 1.636 ثغبَت انعبيهٍٛ فّٛ. انجُكٚقت  برح  .7

  يعبيم ا  رجبؽ فٙ انًُٕ طR  

  يعبيم انزؾدٚد فٙ انًُٕ طR
2

  

 ًٛخ ف انًؾسٕثخ  

 ر عبد انؾفٚخ 

 ًٛخ ف انغدٔنٛخ  
 يسزٕٖ اند نخ اإلؽظبئٛخ 

1.576 
1.332 
21.714 

7 ،292 
2.63 
1.111 

 اىقُبدح اىروحُخ )اىَؼٍْ/اىَغسٌ(ٍتغُراد 

 

 

 

 )األمخر تأحُراً فٍ اىْزبس اىتْظٍَُ(

ٍؼبٍو 

 االّحذار

Beta 

ٍؼبٍو 

 االرتجبغ

R 

 ٍؼبٍو

 اىتحذَذ

R
2

 

1.524 .يٓى عدا  ثبنُسجخ نٙ انجُكانعًم ان ٘ أ ٕو ثّ فٙ   .1
*

*
 

1.611 1.372 

1.148 .نٙ  اد يغيٖ انجُكٙ انٕئٛفخ انزٙ أ ٕو ثٓب ف  .2
*

 1.393 1.154 

1.133 .يفٛد نٙ شصظٛب   انجُكفٙ  انعًم ان ٘ أ ٕو ثّ  .3
*

 1.411 1.168 

 1.192 1.314 1.156 .بنجُكأشعف ثب خزةف لٍ اٜخفٍٚ يٍ خةل لًهٙ ث  .4
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 ٔيٍ خةل انغدٔل انسبثم ٚزؼؼ انُزبئظ انزبنٛخ:

أئٓييفد َزييبئظ أسييهٕة رؾهٛييم ا َؾييدا  انًزعييدر أٌ ُْييب  لة ييخ  اد ر نييخ إؽظييبئٛخ ثييٍٛ انقٛييبرح انفٔؽٛييخ  -1

ثُيٕ  انقطيبع انعيبو انزغب ٚيخ ثًؾبفييخ انًُٕفٛيخ. ٔأٌ ْي ِ انعة يخ )انًعُٙ/انًغي٘( ٔانُغيبػ انزُيًٛيٙ فيٙ 

 % )ٔفقب  نًعبيم ا  رجبؽ انًزعدر(.645رًضم 

% )ٔفقب  نًعبيم انزؾدٚد( يٍ انزجيبٍٚ انكهيٙ 415أٌ انقٛبرح انفٔؽٛخ )انًعُٙ/انًغي٘( ًٚكٍ أٌ رفسف ؽٕانٙ  -2

 خ ثًؾبفيخ انًُٕفٛخ. فٙ يسزٕٖ انُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚ

أئٓفد َزبئظ أسهٕة رؾهٛم ا َؾدا  انًزعدر أٌ يزغٛفاد انقٛبرح انفٔؽٛيخ )انًعُٙ/انًغيي٘( اٞفضيف رفسيٛفا   -3

رزًضييم فييٙ انعًييم انيي ٘ أ ييٕو ثييّ فييٙ انجُييك يٓييى عييدا  ثبنُسييجخ نييٙ  نةخييزةف فييٙ يسييزٕٖ انُغييبػ انزُيًٛييٙ

فيٙ  انعًيم اني ٘ أ يٕو ثئّأخٛيفا ، (، 1.148نيٙ ) يغييٖ(، ٔانٕئٛفخ انزٙ أ ٕو ثٓب فيٙ انجُيك  اد 1.524)

 (.11( ٔ نك فًب ْٕ يٕػؼ فٙ عدٔل   ى )1.133)انجُك يفٛد نٙ شصظٛب  
 

ثيُِ  ػالقخ راد دالىيخ إحصيبئُخوفٍ ظىء ٍب تقذً فقذ تقرر رفط فرض اىؼذً اىقبئو ثأّه ىُص هْبك 

وىقيذ . ك اىقطيبع اىؼيبً اىتزبرَيخ ثَحبفظيخ اىَْىفُيخفٍ ثْى اىقُبدح اىروحُخ )اىَؼٍْ/اىَغسٌ( واىْزبس اىتْظٍَُ

قجييىه اىفييرض اىجييذَو، ورىييل ثؼييذ أُ أظهيير َّييىرد تحيُييو االّحييذار اىَتؼييذد أُ هْييبك ػالقييخ رىهرَييخ ػْييذ تييٌ 

)وفقبً الختجبر ف( ثيُِ اىقُيبدح اىروحُيخ )اىَؼٍْ/اىَغيسٌ( مَتغُير ٍطيتقو وثيُِ  1.11ٍطتىي دالىخ إحصبئُخ 

)أّظير ريذوه  T-Testورىل وفقيبً الختجيبر د  1.11غُر تبثغ ػْذ ٍطتىي دالىخ إحصبئُخ اىْزبس اىتْظٍَُ مَت

 (.11رقٌ 

 

 اىؼالقخ ثُِ اىقُبدح اىروحُخ )اىؼعىَخ( واىْزبس اىتْظٍَُ  -9/2/5
 

 

رييزهصض َزييبئظ رطجٛييم أسييهٕة رؾهٛييم ا َؾييدا  انًزعييدر لهييٗ انعة ييخ ثييٍٛ انقٛييبرح انفٔؽٛييخ )انعؼييٕٚخ( 

( ٔاني ٘ 11  يى )ٙ فٙ ثُٕ  انقطيبع انعيبو انزغب ٚيخ ثًؾبفييخ انًُٕفٛيخ ٔ نيك ييٍ خيةل عيدٔل ٔانُغبػ انزُيًٛ

 ٚزؼؼ يُّ يبٚهٙ:

أئٓييفد َزييبئظ أسييهٕة رؾهٛييم ا َؾييدا  انًزعييدر أٌ ُْييب  لة ييخ  اد ر نييخ إؽظييبئٛخ ثييٍٛ انقٛييبرح انفٔؽٛييخ  -1

انًُٕفٛييخ. ٔأٌ ْيي ِ انعة ييخ رًضييم )انعؼييٕٚخ( ٔانُغييبػ انزُيًٛييٙ فييٙ ثُييٕ  انقطييبع انعييبو انزغب ٚييخ ثًؾبفيييخ 

 % )ٔفقب  نًعبيم ا  رجبؽ انًزعدر(.696

% )ٔفقيب  نًعبييم انزؾدٚيد( ييٍ انزجيبٍٚ انكهيٙ فيٙ 484أٌ انقٛبرح انفٔؽٛخ )انعؼٕٚخ( ًٚكٍ أٌ رفسف ؽيٕانٙ  -2

 يسزٕٖ انُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ ثًؾبفيخ انًُٕفٛخ. 

 (11رذوه رقٌ )

 ودررخ اىؼالقخ ثُِ اىقُبدح اىروحُخ )اىؼعىَخ( واىْزبس اىتْظٍَُ ّىع   

 (Multiple Regression Analysis)ٍخرربد تحيُو االّحذار اىَتؼذد 

  يعبيم ا  رجبؽ فٙ انًُٕ طR  

  يعبيم انزؾدٚد فٙ انًُٕ طR
2

  

 ًٛخ ف انًؾسٕثخ  

 فٚخر عبد انؾ 

 ًٛخ ف انغدٔنٛخ  

 يسزٕٖ اند نخ اإلؽظبئٛخ 

1.645 

1.415 

52.422 

4 ،295 

3.31 

1.111 

 اىقُبدح اىروحُخ )اىؼعىَخ(ٍتغُراد 

 )األمخر تأحُراً فٍ اىْزبس اىتْظٍَُ(

ٍؼبٍو 

 االّحذار

Beta 

ٍؼبٍو 

 االرتجبغ

R 

 ٍؼبٍو

 اىتحذَذ

R
2

 

1.199 .ثٙ شصظٛب   انجُكح ٓزى  برٚ .1
*

*
 

1.481 1.174 

 1.378 1.615 1.187 .انعًم ان ٘ أ ٕو ثّ انجُكقد  ٚ  .2

 1.156 1.396 1.514 .انجُك برح  ثزقدٚف فجٛف يٍ  جم أشعف  .3

1.378 .بنجُكيٍ خةل لًهٙ ث فشصض أشعف ثقًٛزٙ   .4
*

 1.641 1.411 

1.723 .انعًم ان ٘ أ ٕو ثّ انجُكؾزفو ٚ  .5
*

 1.411 1.168 
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رفسييٛفا  أئٓييفد َزييبئظ أسييهٕة رؾهٛييم ا َؾييدا  انًزعييدر أٌ يزغٛييفاد انقٛييبرح انفٔؽٛييخ )انعؼييٕٚخ( اٞفضييف  -3

 ٔأشعف ثقًٛزيٙ (، 1.199)رزًضم فٙ أٌ  برح انجُك رٓزى ثٙ شصظٛب   نةخزةف فٙ يسزٕٖ انُغبػ انزُيًٛٙ

( ٔ نيك فًيب 1.723)ٚؾزفو انجُك انعًم اني ٘ أ يٕو ثيّ (، ٔأخٛفا ، 1.378)يٍ خةل لًهٙ ثبنجُك  فشصض

 (.11ْٕ يٕػؼ فٙ عدٔل   ى )

ثيُِ  ػالقخ راد دالىيخ إحصيبئُخذً اىقبئو ثأّه ىُص هْبك وفٍ ظىء ٍب تقذً فقذ تقرر رفط فرض اىؼ

قجيىه وىقذ تٌ واىْزبس اىتْظٍَُ فٍ ثْىك اىقطبع اىؼبً اىتزبرَخ ثَحبفظخ اىَْىفُخ. اىقُبدح اىروحُخ )اىؼعىَخ( 

اىفرض اىجذَو، ورىل ثؼذ أُ أظهر َّىرد تحيُو االّحذار اىَتؼذد أُ هْيبك ػالقيخ رىهرَيخ ػْيذ ٍطيتىي دالىيخ 

)وفقييبً الختجييبر ف( ثييُِ اىقُييبدح اىروحُييخ )اىؼعييىَخ( مَتغُيير ٍطييتقو وثييُِ اىْزييبس اىتْظَُييٍ  1.11بئُخ إحصيي

 (.11)أّظر رذوه رقٌ  T-Testورىل وفًق الختجبر د  1.11مَتغُر تبثغ ػْذ ٍطتىي دالىخ إحصبئُخ 

 

 اىؼالقخ ثُِ اىقُبدح اىروحُخ )اإلىتساً اىتْظٍَُ( واىْزبس اىتْظٍَُ  -9/2/6
 

 (12ذوه رقٌ )ر

 ّىع ودررخ اىؼالقخ ثُِ اىقُبدح اىروحُخ )اإلىتساً اىتْظٍَُ( واىْزبس اىتْظٍَُ   

 (Multiple Regression Analysis)ٍخرربد تحيُو االّحذار اىَتؼذد 

 

 

 T-Testؽجقب   خزجب  د  1.11** يسزٕٖ اند نخ 
 

 ٍ خةل انغدٔل انسبثم ٚزؼؼ انُزبئظ انزبنٛخ:ٔي

أئٓييفد َزييبئظ أسييهٕة رؾهٛييم ا َؾييدا  انًزعييدر أٌ ُْييب  لة ييخ  اد ر نييخ إؽظييبئٛخ ثييٍٛ انقٛييبرح انفٔؽٛييخ  -1

)اإلنزياو انزُيًٛٙ( ٔانُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  انقطيبع انعيبو انزغب ٚيخ ثًؾبفييخ انًُٕفٛيخ. ٔأٌ ْي ِ انعة يخ 

 عبيم ا  رجبؽ انًزعدر(.% )ٔفقب  ن691ًرًضم 

% )ٔفقييب  نًعبييم انزؾدٚيد( ييٍ انزجييبٍٚ 476أٌ انقٛيبرح انفٔؽٛيخ )اإلنزيياو انزُيًٛييٙ( ًٚكيٍ أٌ رفسيف ؽيٕانٙ  -2

 انكهٙ فٙ يسزٕٖ انُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ ثًؾبفيخ انًُٕفٛخ. 

ٛبرح انفٔؽٛخ )اإلنزياو انزُيًٛٙ( اٞفضف رفسٛفا  أئٓفد َزبئظ أسهٕة رؾهٛم ا َؾدا  انًزعدر أٌ يزغٛفاد انق -3

 فيٙ ْي ا انجُيك ؽٛيبرٙ ثقٛيخ عيدا  نقؼيب  رزًضيم فيٙ سي فٌٕ سيعٛدا   نةخيزةف فيٙ يسيزٕٖ انُغيبػ انزُيًٛيٙ

، أشيعف فًيب نيٕ فبَيذ (، ٔأخٛيفا  1.111)نهعًيم  ْ ا انجُيك لهيٙ أَٓيب أفؼيم يكيبٌ لٍ ٔأرؾدس(، 1.213)

 (.12(، ٔ نك فًب ْٕ يٕػؼ فٙ عدٔل   ى )1.476) انجُك ْٙ يشبفهٙ شصظٛب   يشبفم

  يعبيم ا  رجبؽ فٙ انًُٕ طR  

  يعبيم انزؾدٚد فٙ انًُٕ طR
2

  

 ًٛخ ف انًؾسٕثخ  

 ر عبد انؾفٚخ 

 ًٛخ ف انغدٔنٛخ  

 يسزٕٖ اند نخ اإلؽظبئٛخ 

1.696 

1.484 

55.159 

5 ،294 

3.11 

1.111 

 اىقُبدح اىروحُخ )اإلىتساً اىتْظٍَُ(ٍتغُراد 

 

 

 

 )األمخر تأحُراً فٍ اىْزبس اىتْظٍَُ(

ٍؼبٍو 

 االّحذار

Beta 

ؼبٍو ٍ

 االرتجبغ

R 

 ٍؼبٍو

 اىتحذَذ

R
2

 

 1.133 1.365 1.142 .انجُك اأشعف ث َُب أسفح ٔاؽدح راخم ْ   .1

1.213 .انجُك افٙ ْ  ؽٛبرٙ ثقٛخ عدا  نقؼب  س فٌٕ سعٛدا    .2
*

*
 

1.478 1.228 

1.111 .نهعًم لهٙ أَٓب أفؼم يكبٌ انجُك اْ  لٍ أرؾدس  .3
*

 1.481 1.231 

1.476 .ْٙ يشبفهٙ شصظٛب   كانجُ أشعف فًب نٕ فبَذ يشبفم .4
*

*
 

1.641 1.411 

  يعبيم ا  رجبؽ فٙ انًُٕ طR  

  يعبيم انزؾدٚد فٙ انًُٕ طR
2

  

 ًٛخ ف انًؾسٕثخ  

 ر عبد انؾفٚخ 

 ًٛخ ف انغدٔنٛخ  

 يسزٕٖ اند نخ اإلؽظبئٛخ 

1.691 

1.476 

66.948 

4 ،295 

3.31 

1.111 
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ثيُِ  ػالقخ راد دالىيخ إحصيبئُخوفٍ ظىء ٍب تقذً فقذ تقرر رفط فرض اىؼذً اىقبئو ثأّه ىُص هْبك 

واىْزبس اىتْظٍَُ فٍ ثْىك اىقطبع اىؼبً اىتزبرَخ ثَحبفظخ اىَْىفُيخ. أثؼبد اىقُبدح اىروحُخ )اإلىتساً اىتْظٍَُ( 

رض اىجذَو، ورىل ثؼذ أُ أظهر َّىرد تحيُيو االّحيذار اىَتؼيذد أُ هْيبك ػالقيخ رىهرَيخ ػْيذ قجىه اىفوىقذ تٌ 

مَتغُر ٍطيتقو وثيُِ اىقُبدح اىروحُخ )اإلىتساً اىتْظٍَُ( )وفقبً الختجبر ف( ثُِ  1.11ٍطتىي دالىخ إحصبئُخ 

)أّظير ريذوه  T-Testبر د ورىل وفقيبً الختجي 1.11اىْزبس اىتْظٍَُ مَتغُر تبثغ ػْذ ٍطتىي دالىخ إحصبئُخ 

 (.12رقٌ 

 

 اىؼالقخ ثُِ اىقُبدح اىروحُخ )اإلّتبرُخ( واىْزبس اىتْظٍَُ  -9/2/7
 

 (13رذوه رقٌ )

 ّىع ودررخ اىؼالقخ ثُِ اىقُبدح اىروحُخ )اإلّتبرُخ( واىْزبس اىتْظٍَُ   

 (Multiple Regression Analysis)ٍخرربد تحيُو االّحذار اىَتؼذد 

 T-Testؽجقب   خزجب  د  1.11** يسزٕٖ اند نخ 
 
 

 ٔيٍ خةل انغدٔل انسبثم ٚزؼؼ انُزبئظ انزبنٛخ:
 

أئٓييفد َزييبئظ أسييهٕة رؾهٛييم ا َؾييدا  انًزعييدر أٌ ُْييب  لة ييخ  اد ر نييخ إؽظييبئٛخ ثييٍٛ انقٛييبرح انفٔؽٛييخ  -1

عٛييخ( ٔانُغييبػ انزُيًٛييٙ فييٙ ثُييٕ  انقطييبع انعييبو انزغب ٚييخ ثًؾبفيييخ انًُٕفٛييخ. ٔأٌ ْيي ِ انعة ييخ رًضييم )اإلَزب

 % )ٔفقب  نًعبيم ا  رجبؽ انًزعدر(.612

% )ٔفقيب  نًعبييم انزؾدٚيد( ييٍ انزجيبٍٚ انكهيٙ فيٙ 362أٌ انقٛبرح انفٔؽٛخ )اإلَزبعٛخ( ًٚكٍ أٌ رفسيف ؽيٕانٙ  -2

 انقطبع انعبو انزغب ٚخ ثًؾبفيخ انًُٕفٛخ.  يسزٕٖ انُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ 

أئٓييفد َزييبئظ أسييهٕة رؾهٛييم ا َؾييدا  انًزعييدر أٌ يزغٛييفاد انقٛييبرح انفٔؽٛييخ )اإلَزبعٛييخ( اٞفضييف رفسييٛفا   -3

 ٔيغًٕلخ(، 1.477) ثعًهّ فٙ انجُك يشغٕل رزًضم فٙ فم شصض نةخزةف فٙ يسزٕٖ انُغبػ انزُيًٛٙ

 (.13(، ٔ نك فًب ْٕ يٕػؼ فٙ عدٔل   ى )1.673)يٕا رْب فعبنخ فٙ اسزصداو  ثبنجُك  انعًم

 

ثيُِ  ػالقخ راد دالىيخ إحصيبئُخوفٍ ظىء ٍب تقذً فقذ تقرر رفط فرض اىؼذً اىقبئو ثأّه ىُص هْبك 

وىقيذ تيٌ . أثؼبد اىقُبدح اىروحُخ )اإلّتبرُخ( واىْزبس اىتْظٍَُ فٍ ثْىك اىقطبع اىؼبً اىتزبرَخ ثَحبفظخ اىَْىفُخ

رض اىجذَو، ورىل ثؼذ أُ أظهر َّىرد تحيُو االّحذار اىَتؼيذد أُ هْيبك ػالقيخ رىهرَيخ ػْيذ ٍطيتىي قجىه اىف

 اىْزبس اىتْظَُيٍ)وفقبً الختجبر ف( ثُِ اىقُبدح اىروحُخ )اإلّتبرُخ( مَتغُر ٍطتقو وثُِ  1.11دالىخ إحصبئُخ 

 (.13)أّظر رذوه رقٌ  T-Testورىل وفقبً الختجبر د  1.11مَتغُر تبثغ ػْذ ٍطتىي دالىخ إحصبئُخ 
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 ّتبئذ اىذراضخ -11
 

يييٍ خييةل اسييزعفاع َزييبئظ انزؾهٛييم انٕطييفٙ نهجٛبَييبد انزييٙ اسييزُدد إنٛٓييب اند اسييخ ٔاخزجييب  فييفٔع 

 انجؾش، فقد رٕطهذ اند اسخ إنٗ يغًٕلخ يٍ انُزبئظ ٔ نك لهٙ انُؾٕ انزبنٙ:

ثُيٕ  انقطيبع انعيبو انزغب ٚيخ فيٙ  انُغبػ انزُيًٛيٙٔ خانقٛبرح انفٔؽٛرٕعد لة خ  اد ر نخ إؽظبئٛخ ثٍٛ أثعبر  .1

 انقٛيبرح انفٔؽٛيخ، ٔ نك ثعد أٌ أئٓف ًَٕ ط رؾهٛم ا َؾدا  انًزعدر أٌ ُْب  ر صٛف ٞثعيبر فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ

ٔرزفيم  .ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛيخفًزغٛف ربثع فٙ  انُغبػ انزُيًٛٙفًزغٛف يسزقم لهٙ 

، ٔانزٙ أشب  فٛٓب غهيٙ أٌ انقٛيبرح انفٔؽٛيخ رهعيت رٔ ا  ْبييب  Fry, 2003انُزٛغخ يع اند اسخ انزٙ  بو ثٓب  ْ ِ

 فٙ رؾقٛم انُغبػ انزُيًٛٙ ٔ نك فٙ ئم انجٛئخ انزٙ رزسى ثقد  فجٛف يٍ لدو انز فد.

، ٔ نك ثعيد أٌ أئٓيف ًَيٕ ط (، فٙ انجُٕ  انزغب ٚخ ثبنًُٕفٛخانفؤٚخٕٚعد ر صٛف يعُٕ٘ ٞثعبر انقٛبرح انفٔؽٛخ ) .2

( فًزغٛيف يسيزقم لهيٗ انُغيبػ انزُيًٛيٙ انفؤٚيخرؾهٛم ا َؾدا  انًزعدر أٌ ُْب  ر صٛفا  ٞثعبر انقٛبرح انفٔؽٛخ )

 فًزغٛف ربثع فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ. 

نقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ، (، فٙ ثُٕ  ااٞيم/اإلًٚبٌصف يعُٕ٘ ٞثعبر انقٛبرح انفٔؽٛخ )إٔٚعد  .3

( لهيٗ اٞيم/اإلًٚيبٌ)ٔ نك ثعد أٌ أئٓف ًَٕ ط رؾهٛم ا َؾدا  انًزعدر أٌ ُْب  ر صٛفا  ٞثعبر انقٛبرح انفٔؽٛخ 

 انُغبػ انزُيًٛٙ فٙ انجُٕ  انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ. 

(، فٙ انجُٕ  انزغب ٚخ فيٙ يؾبفييخ انًُٕفٛيخ، ٔ نيك  ؽت اإلٚضبأثعبر انقٛبرح انفٔؽٛخ )لة خ يعُٕٚخ ثٍٛ ٕعد ر .4

فًزغٛييف  (ؽييت اإلٚضييب ) ثعييد أٌ أئٓييف ًَييٕ ط رؾهٛييم ا َؾييدا  انًزعييدر أٌ ُْييب  ريي صٛفا  ٞثعييبر انقٛييبرح انفٔؽٛييخ

 يسزقم لهٗ انُغبػ انزُيًٛٙ فًزغٛف ربثع فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ. 

(، فييٙ انجُييٕ  انزغب ٚييخ فييٙ يؾبفيييخ انًعُٗ/انًغيييٖ يييٍ انعًييمثعييبر انقٛييبرح انفٔؽٛييخ )ٕٚعييد ريي صٛف يعُييٕ٘ ٞ .5

انًغييٖ )انًُٕفٛخ، ٔ نك ثعد أٌ أئٓف ًَٕ ط رؾهٛم ا َؾيدا  انًزعيدر أٌ ُْيب  ري صٛفا  ٞثعيبر انقٛيبرح انفٔؽٛيخ 

نزغب ٚيخ فيٙ يؾبفييخ فًزغٛف يسيزقم لهيٗ انُغيبػ انزُيًٛيٙ فًزغٛيف ريبثع فيٙ ثُيٕ  انقطيبع انعيبو ا( يٍ انعًم

 انًُٕفٛخ. 

( فيٙ انجُيٕ  انزغب ٚيخ فيٙ يؾبفييخ انًُٕفٛيخ، ٔ نيك ثعيد أٌ انعؼٕٚخٕٚعد أصف يعُٕ٘ ٞثعبر انقٛبرح انفٔؽٛخ ) .6

فًزغٛيف يسيزقم لهيٗ )انعؼيٕٚخ( أئٓف ًَٕ ط رؾهٛم ا َؾدا  انًزعدر أٌ ُْب  ري صٛفا  ٞثعيبر انقٛيبرح انفٔؽٛيخ 

 فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ. انُغبػ انزُيًٛٙ فًزغٛف ربثع 

(، فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ ا نزياو انزُيًٛٙأثعبر انقٛبرح انفٔؽٛخ )ثٍٛ  خيعُٕٚلة خ ٕعد ر .7

زيياو ا ن)انًُٕفٛخ، ٔ نك ثعد أٌ أئٓف ًَٕ ط رؾهٛم ا َؾيدا  انًزعيدر أٌ ُْيب  ري صٛفا  ٞثعيبر انقٛيبرح انفٔؽٛيخ 

 لهٗ انُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ. ( انزُيًٛٙ

(، فٙ ثُيٕ  انقطيبع انعيبو انزغب ٚيخ فيٙ يؾبفييخ انًُٕفٛيخ، اإلَزبعٛخٕٚعد ر صٛف يعُٕ٘ ٞثعبر انقٛبرح انفٔؽٛخ ) .8

لهيٗ ( اإلَزبعٛيخ)ر انقٛيبرح انفٔؽٛيخ ٔ نك ثعيد أٌ أئٓيف ًَيٕ ط رؾهٛيم ا َؾيدا  انًزعيدر أٌ ُْيب  ري صٛفا  ٞثعيب

 انُغبػ انزُيًٛٙ فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ. 

 

 اىتىصُبد  -11
 

إنييٗ يغًٕلييخ يييٍ انزٕطييٛبد، ًٔٚكييٍ رهصييٛض أْييى ْيي ِ  انجبؽضييخ ذفييٙ ػييٕ  انُزييبئظ انسييبثقخ، اَزٓيي

 انزٕطٛبد ٔ نك لهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

ثبنفؤٚيخ انًسيزقجهٛخ، ًٔٚكيٍ أٌ ثُٕ  انقطبع انعيبو انزغب ٚيخ ثًؾبفييخ انًُٕفٛيخ فٙ  ػفٔ ح اْزًبو انًدٚفٍٚ -1

 ٚزى  نك يٍ خةل إشفا  انعبيهٍٛ فٙ ٔػعٓب، اٞيف ان ٘ ٚزفرت لهّٛ ث ل انغٓد ٔانسعٙ َؾٕ رؾقٛقٓب.

ًٚيبٌ لُظيف اٞييم ٔاإلفٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ ثًؾبفييخ انًُٕفٛيخ ػفٔ ح أٌ ٚزٕافف ندٖ انًدٚفٍٚ  -2

، ًٔٚكٍ أٌ ٚزى  نك يٍ خةل انًكبف د انًبرٚخ انًغيٚيخ ييٍ َبؽٛيخ، ٔإشيفافٓى فيٙ ٔػيعٓب ييٍ انجُكثفؤٚخ 

 َبؽٛخ أخفٖ.

، ًٔٚكيٍ أٌ فٙ ثُٕ  انقطبع انعيبو انزغب ٚيخ ثًؾبفييخ انًُٕفٛيخػفٔ ح أٌ ٚزٕافف ؽت اإلٚضب  ندٖ انقٛبراد  -3

 ، ٔاٞيبَيخ، ْي ا ثبإلػيبفخ إنيٗ أٌ ريٕافف ؽيت اإلٚضيب  ٚزى  نك يٍ خةل رعهٛى انًدٚفٍٚ  ٛى انظجف، ٔانظد

نييدٖ انًييدٚفٍٚ سييٕف ٚسييبلد لهييٗ انييزصهض يييٍ انًشييبلف انٓدايييخ فييبنصٕف، ٔانغؼييت، ٔانشييعٕ  ثبنفشييم، 

 ٔانفصف انيائت.

ثي ٌ انٕئيبئت انزيٙ ٚقٕييٌٕ فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ ثًؾبفييخ انًُٕفٛيخ ػفٔ ح ا زُبع فبفخ انعبيهٍٛ  -4

 أًْٛخ ٔيعُٗ سٕا  ثبنُسجخ نٓى أٔ نٝخفٍٚ.ثٓب  اد 

نيدٖ فبفيخ انعيبيهٍٛ ثٓيب، فٙ ثُٕ  انقطبع انعيبو انزغب ٚيخ ثًؾبفييخ انًُٕفٛيخ ػفٔ ح رعًٛم يبْٛخ انعؼٕٚخ  -5

ٚصهم عٕ يٍ انٕر ٔانضقخ ثٍٛ انعبيهٍٛ ٔثعؼٓى يٍ َبؽٛيخ، ٔثيٍٛ انجُك ؽٛش أٌ شعٕ  انعبيهٍٛ ثب َزًب  إنٗ 

 َبؽٛخ أخفٖ. انعبيهٍٛ ٔ برارٓى يٍ
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ثففع يسزٕٖ ا نزياو انزُيًٛيٙ، فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ ثًؾبفيخ انًُٕفٛخ ػفٔ ح اْزًبو انًدٚفٍٚ  -6

ريؤر٘ إنيٗ  ٚيبرح انفػيب انيٕئٛفٙ نيدٖ انعيبيهٍٛ، انزيٙ أسيبنٛت انقٛيبرح ًٔٚكٍ أٌ ٚزى  نك يٍ خيةل رؾسيٍٛ 

 دٚٓى. ٔان ٘ ٚؤر٘ ثدٔ ِ إنٗ  فع يسزٕٖ ا نزياو انزُيًٛٙ ن

ثيٚييبرح اإلَزبعٛييخ ٔانزؾسييٍٛ فييٙ ثُييٕ  انقطييبع انعييبو انزغب ٚييخ ثًؾبفيييخ انًُٕفٛييخ ػييفٔ ح اْزًييبو انًييدٚفٍٚ  -7

، ٔشعٕ ْى ثبًْٞٛخ، ٔانعؼٕٚخ سيٕف ٚجي نٌٕ أ ظيٗ انجُكانًسزًف، ؽٛش أٌ رٕافف اٞيم ٔاإلًٚبٌ ثفؤٚخ 

نًسزًف، اٞييف اني ٘ ٚيؤر٘ إنيٗ  ٚيبرح ، ٔانعًم لهٗ انزؾسٍٛ ٔانزطٕٚف اانجُكعٓدْى نزؾقٛم  ؤٚخ ٔ سبنخ 

 يسزٕٖ اإلَزبعٛخ. 

ثيبنًؤْةد اٞسبسيٛخ نهقٛيبرح فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚيخ ثًؾبفييخ انًُٕفٛيخ ػفٔ ح أٌ ٚزًزع انًدٚفٌٔ  -8

ٔانزٙ رزؼًٍ انفؤٚخ ٔاإلًٚبٌ ٔاٞيم، ْ ا ثبإلػبفخ إنٙ ػفٔ ح خهم عٕ يٍ انفٔؽبَٛخ فٙ يكيبٌ انعًيم، 

 ثٛئخ أفضف ففب ح ٔفعبنٛخ. ٔانٕطٕل إنٙ 

أٌ ٚقٕو انًسئٕنٍٛ فيٙ ثُيٕ  انقطيبع انعيبو انزغب ٚيخ ثًؾبفييخ انًُٕفٛيخ ثيٚيبرح ا ْزًيبو ثبنعيبيهٍٛ ٔ نيك ييٍ  -9

خةل انزعفف لهٗ  غجبرٓى ٔاؽزٛبعبرٓى ٔانعًم لهٗ رؾقٛقٓب ثًب ٚزُبست يع أْدافٓب ٔ نك يٍ أعم رؾسيٍٛ 

 انزُيًٛٙ ثٓب. انُغبػلًهٛخ 

ضًب  انيزعهى فيٙ رعيٚيي ٔرًُٛيخ فيفص انُغيبػ انزُيًٛيٙ، ًٔٚكيٍ رؾقٛيم  نيك ييٍ خيةل رشيغٛع ػفٔ ح اسز -11

اإلرا ح انعهٛب نعًهٛخ انزعهى  ارٓب، ٔفزؼ  ُيٕاد ا رظيبل، ٔرشيغٛع فكيفح انعًيم انغًيبلٙ،  ٔرًكيٍٛ انعيبيهٍٛ 

 يٍ أرا  انًٓبو انًكهفٍٛ ثٓب.

خ نكبفخ انًسيئٕنٍٛ فيٙ ثُيٕ  انقطيبع انعيبو انزغب ٚيخ رظًٛى ٔرُفٛ  يغًٕلخ يٍ انجفايظ انزد ٚجٛخ انًزصظظ -11

ثًؾبفيخ انًُٕفٛخ، ًٔٚكٍ أٌ ٚزى  نك يٍ خةل رًُٛخ انٕلٙ ندٖ انقٛبراد اإلرا ٚخ ثًفٕٓو ٔأًْٛخ ٔيغب د 

انزُيًٛييٙ ٚسييبْى ثد عييخ فجٛييفح فييٙ ا  رقييب  ثًسييزٕٖ  انُغييبػانزُيًٛييٙ ٔآصييب ِ ا ٚغبثٛييخ، ؽٛييش أٌ  انُغييبػ

يهٍٛ، ٔ ٚبرح ا َزًب  ٔانٕ   نهجُك، ٔ ٚبرح ر عخ ا نزيياو َؾيٕ انعًيم ثٓيب، ٔ ٚيبرح ر عيخ انطًٕػ ندٖ انعب

انزًبسييك، ٔانزعييبٌٔ، ٔسييٕٓنخ لًهٛييخ ا رظييبل فًٛييب ثٛييُٓى، ٔ ٚييبرح ر عييخ ا  رجييبؽ ثقييٛى ٔأْييداف انجُييك، 

فا  فيٙ خديزيّ، ٔاإلسٓبو انفعبل فٙ رؾقٛيم أْدافيّ، ٔانعًيم نظيبنؾّ، ٔانفغجيخ فيٙ انعؼيٕٚخ فٛيّ، ٔا سيزً

ٔ ٚبرح انغٓد انًج ٔل فٙ انعًم، ٔاَصفيبع يعيدل رٔ اٌ انعًيم، ٔ ٚيبرح انفػيب انيٕئٛفٙ، ٔرعًٛيم سيهٕ  

 انًٕاؽُخ انزُيًٛٙ، ٔثبنزبنٙ رؾسٍٛ اٞرا  انٕئٛفٙ.   

 ٚييبرح ا ْزًييبو ثبنعييبيهٍٛ فييٙ ثُييٕ  انقطييبع انعييبو انزغب ٚييخ ثًؾبفيييخ انًُٕفٛييخ، ٔانزعييفف لهييٗ ؽبعييبرٓى  -12

رٓى ثشيكم رٔ ٘ نزؾقٛيم ٔإشيجبع انًًكيٍ يُٓيب، ٔأٌ رقيٕو انقٛيبراد اإلرا ٚيخ ثزٕػيٛؼ اْٞيداف انزييٙ ٔ غجيب

 ٚسعٗ انجُك إنٗ رؾقٛقٓب، ٔأٌ رعًم لهٗ إشفا  انعبيهٍٛ فٙ رؾدٚدْب ٔٔػعٓب.

 انزُيًٛيٙ نيدٖ انُغيبػأٌ ٚقٕو انًسئٕنٍٛ فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚيخ ثًؾبفييخ انًُٕفٛيخ ثيٚيبرح يسيزٕٖ  -13

انعبيهٍٛ، ًٔٚكٍ أٌ ٚزى  نك يٍ خةل رلٕح انعبيهٍٛ نهًشب فخ فٙ طُع انقفا  ٔ نك يٍ خةل رقدٚى آ ائٓى 

ٔيقزفؽبرٓى، ؽٛيش أٌ لًهٛيخ انًشيب فخ فيٙ طيُع انقيفا  رؼيفٙ لهٛيّ طيفخ انٕا عٛيخ، ٔرصهيم انيدافع نيدٚٓى 

 نجُك.نزُفٛ  انقفا  ثغدٚخ َيفا  نشعٕ ْى ث ٌ انقفا  ْٕ  فا ْى لهٗ يسزٕٖ ا

انزُيًٛيٙ ثيٍٛ  انُغيبػرٕعّٛ اْزًبو انًسئٕنٍٛ فٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ ثًؾبفيخ انًُٕفٛخ َؾيٕ ريدلٛى  -14

انعيبيهٍٛ، ًٔٚكييٍ أٌ ٚييزى  نييك ييٍ خييةل انهقييب اد انًسييزًفح ٔا عزًبليبد، ٔيًب سييخ اَٞشييطخ ا عزًبلٛييخ 

 ٍ ٔخهم انفعبنٛخ فًٛب ثُٛٓى.ٍٛ انعبيهٛثٔانزففٛٓٛخ، اٞيف ان ٘ ٚؤر٘ إنٗ  ٚبرح انزًبسك 

رٕعٛييّ اْزًييبو انًسييئٕنٍٛ فييٙ ثُييٕ  انقطييبع انعييبو انزغب ٚييخ ثًؾبفيييخ انًُٕفٛييخ َؾييٕ انًؾبفيييخ لهييٗ يسييزٕٖ  -15

انزُيًٛٙ، ًٔٚكٍ أٌ ٚزى  نيك ييٍ خيةل رٓٛئيخ ئيفٔف انعًيم، ٔإرجيبع أسيهٕة انؾيٕافي سيٕا  فبَيذ  انُغبػ

ؽخ ثييبٞرا ، َيييفا  ٌٞ انؾييٕافي رهعييت رٔ ا  ْبيييب  فييٙ يبرٚييخ أٔ يعُٕٚييخ، ٔرظييًٛى أَيًييخ انؾييٕافي انًشييفٔ

انزُيًٛٙ يٍ َبؽٛخ، ٔانز صٛف ثشكم اٚغيبثٙ لهيٗ يسيزٕٖ اٞرا  انيٕئٛفٙ ييٍ  انُغبػانًؾبفيخ لهٗ يسزٕٖ 

 َبؽٛخ أخفٖ.
 

 اىجحىث اىَطتقجيُخ اىَقترحخ  -12
 

فٙ  انُغبػ انزُيًٛٙٚي فٙ رعي انقٛبرح انفٔؽٛخثبنفغى يٍ أٌ انجؾش انؾبنٙ ؽبٔل انكشت لٍ رٔ  

، إ  أٌ َطب  ْ ا انجؾش ٔاٞسبنٛت انًسزصديخ فٛٓب ٔانُزبئظ انزٙ ثُٕ  انقطبع انعبو انزغب ٚخ فٙ يؾبفيخ انًُٕفٛخ

رٕطهذ إنٛٓب رشٛف إنٗ ٔعٕر يغب د ند اسبد أخفٖ يسزقجهٛخ   رقم أًْٛخ فٙ ْ ا انظدر. ٔيٍ ثٍٛ ْ ِ 

( انعة خ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ ٔانزًٛي 2، )عٕرح انؾٛبح انٕئٛفٛخانقٛبرح انفٔؽٛخ ٔ انعة خ ثٍٛ( 1انًغب د انجؾضٛخ )

( ٔا ع انقٛبرح انفٔؽٛخ فٙ  طبع انجُٕ  انًظفٚخ 3( انعة خ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ ٔانزًبصم انزُيًٛٙ )3انزُيًٛٙ )

 زُيًٛٙ لهٗ رٔ اٌ انعًم.أصف انزًبصم ان( 5) انعة خ ثٍٛ انقٛبرح انفٔؽٛخ ٔانفشب خ انزُيًٛٛخ( 4)
 

 



 

 - 248 - 

 املراجع العربية
 

(، ثؾييٕس انزسييٕٚم نهزصطييٛؾ ٔانف بثييخ ٔارصييب  انقييفا اد انزسييٕٚقٛخ، عييدِ، يكزجييخ 2118يؾًييٕر طييبر  ثب  لييخ  )

 خٕا  و.

 ٛبس عٕرح انصدييخ ٔرؾهٛيم انعة يخ ثًُٛٓيب ٔثيٍٛ ( 1993)عًبل اندٍٚ دمحم، إر ٚة، صبثذ لجد انفؽًٍ، ٔانًفسٙ، 

عٕ  ثبنفػييب ٔانًٛييم نهشييفا ، يييدخم يُٓغييٙ رطجٛقييٙ، انًغهييخ انعًهٛييخ انزغييب ح ٔانزًٕٚييم، فهٛييخ فييم يييٍ انشيي

 انزغب ح عبيعخ ؽُطب.

رؾهٛم انًؾدراد انفئٛسٛخ نهزسٕٚم انداخهٙ ٔانزسٕٚم انصب عٙ ٔأصفْب لهيٗ (. 1996)، إر ٚة، صبثذ لجد انفؽًٍ

يغهخ فهٛخ انزغب ح نهجؾٕس انعهًٛخ، انعدر اٞٔل،   ػب  انعًة : ر اسخ رطجٛقٛخ لهٗ  طبع انجُٕ  انكٕٚزٛخ،

 انًغهد انضبنش ٔانضةصٌٕ، فهٛخ انزغب ح، عبيعخ اإلسكُد ٚخ. 

ٔأصفْيب فيٙ َغيبػ انًُيًيبد انعفا ٛيخ،  سيبنخ رفزيٕ اِ  اإلسيزفارٛغٛخ(. اإلرا ح 1998انففبثٙ، فبئى َيا  لطٛخ )

 فٚخ.غٛف يُشٕ ح، فهٛخ اإلرا ح ٔا  زظبر، عبيعخ انًسزُظ

(. انزعهى انًُيًٙ ٔأصفِ فٙ َغبػ انًُيًيبد: 2117انكجٛسٙ، طةػ اندٍٚ لٕار ففٚى؛  ْبو، لجد انسزب  إثفاْٛى )

ر اسخ يٛداَٛخ فٙ شففبد ٔ ا ح اٞلًب  ٔاإلسكبٌ فيٙ انعيفا ، يغهيخ انعهيٕو ا  زظيبرٚخ ٔاإلرا ٚيخ، فهٛيخ 

 .161-136، ص (15) 13اإلرا ح ٔا  زظبر، عبيعخ ثغدار، 

(. أصييف انقييد اد انزكُٕنٕعٛييخ لهييٗ َغييبػ انًُيًييخ،  سييبنخ يبعسييزٛف غٛييف 2112انٕاَييد٘، أٔسييٙ ثٓغييذ  شييٛد )

 يُشٕ ح، فهٛخ إرا ح اٞلًبل، عبيعخ انشف  اٞٔسؾ، اٞ رٌ.

(. رعيٚييي رُبفسييٛخ انًؤسسييخ يييٍ خييةل رؾقٛييم انُغييبػ ا سييزفارٛغٙ، يغهييخ 2117ٔيييفار يؾجييٕة )، انطٛييت رأر٘

 . 58-37، ص12ٛخ، عبيعخ دمحم ثسكفح، انغيائف، انعدر انعهٕو اإلَسبَ

(. انزًبصيم انزُيًٛيٙ نيدٖ ألؼيب  انٓٛئيخ انزد ٚسيٛخ فيٙ انغبيعيبد اٞ رَٛيخ انعبييخ، 2118انظفاٚفح، خبنيد أؽًيد )

 .161-119(، ص51يغهخ إرؾبر انغبيعبد انعفثٛخ، لًبٌ، انًغهد )
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