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 انثحسيهخص 

تلمىىُتؼظ تلرهىىؽٔ  سىىٓ  كرهىى ّ  إظتؼةلرىظٕمىىٓ لممسؼقىىس  ت تإلبىىعت إلىىّ تلرفىىؽى واىىّ َت ىى   انثحددسْددذفد 

تلمىُتؼظ تلرهىؽٔ  سٍٕىس، َتلفمى   إظتؼةِؽسٓ، َ كسوعة تلمكره ّ سٓ تلرفىؽى واىّ تلمكىرُِ تلسىسلٓ  ظت  

تلرىظٕمٓ واّ  كرُِ تلطع   تلمقع   سًٕ، َتلكهى  وىه تل ىؽَ   تإلبعت واّ تطُٔؽي َتسكٕىً، َبٕسن أثؽ 

تلمىىىٍح تلُيىى ٓ  انثاحصدداٌاعددرخذو ٔ   تلمرسُثىى  بسلىكىىر  لامرتٕىىؽت  تلهطًىىٕ  سىىٓ َخٍىىس  تلىظىىؽ لافٕىىى

تلرسإآ، زٕث  سم برُؾٔ  تقررسو  لتؽٌ خم  تلرٕسوس ، َتكُن  درم  تلعؼتق   ه  ىُف ٓ إظتؼة تلمىُتؼظ 

(  ُف ىس،، زٕىث تى  تُؾٔى  0311تلرهؽٔ  سىٓ  كرهى ّ ِؽسىٓ بسلمماكى  تلفؽبٕى  تلكىفُظٔ  َتلرىسل  وىعظٌ   

تإلبىىعت  تلرىظٕمىىٓ  إلخمىىسلٓ  سىىُؼْ َخىىُظ  ُتسقىى  بعؼخىى   رٕىىؽةئنددٗ  انثحددس ذٕصددمٔ      سو ( تقىىرر011 

، إظتؼة تلمىُتؼظ تلرهىؽٔ  سىٓ  كرهى ّ ِؽسىٓ سىٓ تلمقع ى لممسؼقس  إظتؼة تلمُتؼظ تلرهؽٔ  َلدُظة تلطع   

 تلعٔمُغؽتسٕ     تلرىظٕمٓ تُفؿِ لامرتٕؽت تإلبعت  مس أوً ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ  سٓ 

 ِؽسٓ  -تلطع   تلمقع   -تلدُظة  -إظتؼة تلمُتؼظ تلرهؽٔ   -تلرىظٕ  -9 تإلبعت انكهًاخ انًفراحٛح

 

Abstract 

        This study identifying the reality of organizational creativity for 

human resources management practices in a terminal hospital, assisting 

the hospital in identifying the current level of human resource 

management performance in it, working to develop and improving it, 

showing the impact of organizational creativity on the level of service 

provided in it, and uncovering differences in the views of the sample 

examined in relation to For personal variables. The researcher used 

the descriptive analytical method, as he distributed a questionnaire for 

the purpose of collecting data, and the study population consisted of 

human resources management employees in a terminal hospital in the 

Kingdom of Saudi Arabia and their number (1400) employees, where 

(122) questionnaires. The study was found that there is a significant 

agreement for the total organizational axis of HRM practices and the 

quality of the provided service, and that there are no statistically 

significant differences in the organizational creativity of HRM staff in 

a terminal hospital attributable to demographic variables  

Key words: Creativity – Organization- human resource management- - quality 

-the service provided- Tarfy . 

 

 

 

 :انثحس يمذيح

ٔفىىىع تلفىًىىىؽ تلرهىىىؽْ  ىىىه أٌىىى  تلفىسيىىىؽ تلعتضاىىى  سىىىٓ تلفمإىىى  تإلورسخٕىىى ، بُيىىى ً تلفقىىى  تلمططىىىّ، 

َتلٕىىىع تلمى ىىىػة لٍىىىػي تلفمإىىى ، قىىىُت   ىىىسن غلىىى  سىىىٓ تلمبقكىىىس  تلؽبسٕىىى  أَ غٕىىىؽ تلؽبسٕىىى ، َ ىىىػل  
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  تلطع ستٕىىى  َضسيىىى  تلًىىىسٕ   ىٍىىىس، َتلرىىىٓ ٔىىىىسِ بسلفىًىىىؽ تلرهىىىؽْ ت  ىىىؽ أُٔىىىس بسلىكىىىر  لامبقكىىىس

سٍٕىىىس تقىىىعٔ  أسُىىى  ضع ىىى   مكىىىى   ىىىع تكىىىٍ  سىىىٓ إوقىىىسغ زٕىىىسة إوكىىىسن  ضىىىؽ، لىىىػل   ىىىسن لؿت ىىىس واىىىّ تاىىى  

تلرىظٕمىىىىٓ  تإلبىىىعت  تىمٕىىى تلمبقكىىىس  أن تىظىىىؽ ببٌمٕىىى  بسلتىىىى  إلىىىّ ٌىىىػت تلفىًىىىؽ، َأن تفمىىىى  واىىىّ 

ؼتتىىىً تلرىىىٓ قىىىرىفكف واىىىّ خىىىُظة تلطع ىىى  تلمقع ىىى   ىىىه  رىىى  لعٔىىىً، لُىىىمسن تالقىىىر سظة تلقًىىىُِ  ىىىه  ع

 تا  تلمبقكس  

َ اسىىىس،، َال  َىىىؽَؼٔس،  أ ىىىؽتسىىىٓ تلمىظمىىىس  تلمفسيىىىؽة واىىىّ تضىىىر ى أوُتوٍىىىس بىىىس   تإلبىىىعت  مىىىس أن 

 ىىىس أؼتظ  تلرقىىىس  َتلرطىىىُؼ، ت  ىىىؽ تلىىىػْ ٔ ىىىؽٌ واىىىّ تاىىى  تلمىظمىىىس  أن تدفىىى   ىىىه  إغتغىىىىّ وىىىىً 

بىىىىىىعت  واىىىىىىّ تالضرؽتوىىىىىىس  ٔقرًىىىىىىؽ تإل س تلُٕ ٕىىىىىى ،  مىىىىىىس البىىىىىىعت  أقىىىىىىاُر وماٍىىىىىىس َ مسؼقىىىىىىستٍتإل

 َإوىىىىعتظسىىىىٓ تطىىىىُؼ تلكىىىىا  َتلفمإىىىىس  تلمرفاقىىىى  بٍىىىىس  َتإلبىىىىعت َتالبركىىىىسؼت  تلدعٔىىىىعة، أَ تلمىسسكىىىى  

تلرىظٕمىىىٓ ٌىىىُ تلمسىىىؽ  َتلمس ىىىؿ تلسقٕقىىىٓ لامىىىُتؼظ  تإلبىىىعت تلكىىىُ  سسكىىىي، بىىى  ٔرفىىىعِ غلىىى  لًٕىىىرر 

 ( 1111ؽْ، تلرهؽٔ  تلفس ا  سٓ أْ  ىظم   باسسج َتلدسب

 لرسزثىىىسنت زىىىسَ  تلرىظٕمىىىٓ تإلبىىىعت  َُىىىُ  تلكىىىسبق  تلرىىىٓ تىسَلىىى   واىىىّ ورىىىسئح تلعؼتقىىىس  َبىىىسالِ  

لمىىىُتؼظ تلرهىىىؽٔ  واىىىّ خىىىُظة تلطع ىىى  تلًىىىسٕ  ت إلظتؼةتلرىظٕمىىىٓ  تإلبىىىعت تىىىبثٕؽ  مسؼقىىىس   سرٕىىىىٔأن 

 تلمقع   سٓ  كره ّ ِؽسٓ 

 انثحس: يصطهحاخ

 9 اإلتـذاع انرُظًٛـٙ -0

( واـّ أوـ9ً "تُلٕـع لادعٔع  ه ت سكسؼ َتلفمإس  َتلمىردس  أَ تلطع س  1113 ، وؽسً  تلطرٕهس

( ببوـ9ً "تلفمإـ  تلـرٓ ٔرؽتـي وإٍـس فٍـُؼ سكـؽة 1101َ رُلٍس َتطرٕقٍس   مـس وـؽسً   ىًُؼ، 

إٍ  أَ  مسؼقـ  أَ  ىـرح أَ ضع ـ  خعٔـعة ٔمكـه ترىٍٕس  ه  ر  تلفس إه سٓ تلمىظم ، أَ سؽٍَس و

 ه  ر  أيـسسر تلقـؽتؼ، َٔرؽتـي وإٍـس إزـعتث وـُ   ه تلرتٕٕؽ سٓ بٕئ  أَ ومإس  أَ  طؽخس  

 ."تلمىظم 

َٔؽِ تلرسزثسن أن تإلبعت  تلرىظٕمٓ ٔفرؽ وه ومإ  تُلٕع َتطرٕق أسكسؼ إبعتوٕ ، َتلرٓ قٕرمطٍ 

لمقع   لادمٍُؼ سٓ وىٍس  دمُو   ه تلرتٕٕؽت  تلرٓ  ع تكٍ  سٓ تسكٕه تلطع س  تلًسٕ  ت

  كره ّ ِؽسٓ 

 ظٕدج انخذيح انًمذيح:  -2

َتفؽى ببوٍس9 "  ٕسـ  عِ إنرس  زسخس  َؼغرس  تلمكرٍا   ه تلسًُ  واّ  ىردس  غٕؽ 

( ببوٍس9 " تلمقعتؼ 1100(   مس ٔفؽسٍس  تلىُؼْ، 1118 امُق  َتلرٓ تسقق لً تلمى ف " ضٕؽ هللا، 

 ٕق تلمى ف  تلمؽخُة لعِ تلمكرٍا  تلىٍسئٓ" تلسقٕقٓ تلػْ قسٌم  بً تلفمإ  سٓ تسق

َٔؽِ تلرسزثسن أوٍس ومإ  تىظؽ إلّ تلفسئع تلىٍسئٓ تلػْ تسقق لعِ ِسلي تلطع    قسؼو      س  سن 

 ٔطمر إلًٕ  ر  تاقٓ تلطع  " 

 9انذساعاخ انغاتمح

ٓ تىىىى  تالِىىىى   واىىىىّ تلعؼتقىىىىس  تلكىىىىسبق  تلمرفاقىىىى  بمهىىىىكا  تلعؼتقىىىى ، زٕىىىىث ترىىىىٕه أن تلرسىىىىث سىىىى

 مسؼقىىىىس  تإلبىىىىعت  تلرىظٕمىىىىٓ  ىىىىه تلمُتَىىىىٕ  تلدعٔىىىىعة،  مىىىىس ٔفكىىىىف أٌمٕىىىى  تلمَُىىىىُ ، َ ىىىىع  ىىىىسم 

تلرسزثىىسن بسلفمىىى  واىىىّ خمىى   ىىىس تقىىىرطس  تلسًىىىُ  وإىىً  ىىىه ٌىىىػي تلعؼتقىىس ، َغلىىى  ل قىىىر سظة  ىٍىىىس 

 سٓ ٌػي تلعؼتق ، َسٕمس ٔآ وؽٌ  ُخؿ  ٌ  تلعؼتقس  تلرٓ ت  تلرُي  إلٍٕس9

 انؼشتٛح: انذساعاخ

 : دساعاخ راخ ػاللح تانًرغٛش انًغرمم "اإلتذاع انرُظًٛٙ":أٔلا 

( تؼُٕاٌ: "أشش اإلتذاع انرُظًٛٙ فٙ ظٕدج انخذياخ انصحٛح" 2020دساعح )تهحاض ٔانعاتش٘،  -

ٌعس  تلعؼتق  إلّ  فؽس  دساعح يٛذاَٛح فٙ انًغرشفٛاخ انؼايهح فٙ يحافظح حضشيٕخ، انًٍٛ. ٔ

طع س  تلًسٕ  سٓ تلمكره ٕس  تلفس ا  سٓ  سسسظ  زُؽ ُ  أثؽ تإلبعت  تلرىظٕمٓ سٓ خُظة تل

بسلدمٍُؼٔ  تلٕمىٕ ، مس تقرطع   تلعؼتق  تلمىٍح تلُي ٓ تلرسإآ  ه ض   ظؼتق  تسإإ  لُت   

(  ه 47تإلبعت  تلرىظٕمٓ، َواّ تالقررسو   بظتة ؼئٕكٕ  لاعؼتق ، َتكُو  وٕى  تلعؼتق   ه  

كره ٕس ،َ سو  أبؽؾ تلىرسئح تلرٓ تُيا  إلٍٕس تلعؼتق 9 ُٔخع تلمُف ٕه تلفس إه سٓ بفٍ تلم

 كرُِ  ؽت    ه تإلبعت  تلرىظٕمٓ، َ كرُِ  رُقّ  ه تإلبعت  تلركىُلُخٓ سٓ تلمكره ٕس   س  

 تلعؼتق  
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( تؼُٕاٌ: "اإلتذاع انرُظًٛٙ ٔذأشٛشِ فٙ األداء انٕظٛفٙ" دساعح ذطثٛمٛح 2011دساعح )حأ٘،  -

ٌعس  تلعؼتق  إلّ تسكٕه أظت  تلهؽ    ه انؼايح،انًؼٓذ انرمُٙ، انؼشاق. ٔفٙ ششكح اتٍ ياظذ 

ض   تسعٔع تلف    بٕه ت ظت  َتإلبعت  تلرىظٕمٓ لتؽٌ تفؿٔؿ أقف تإلبعت  سٍٕس بٍعى تطُٔؽ 

  س ة تإلظتؼة سٓ ومإ  تلرططّٕ َتتطسغ تلقؽتؼت  َتلرمٕؿ سٓ ت ظت ،  مس تقرطع   تلعؼتق  تلمىٍح 

تلرسإآ  ه ض   ظؼتق  تسإإ  لُت   تإلبعت  تلرىظٕمٓ سٓ تلهؽ  ، َواّ تالقررسو   بظتة تلُي ٓ 

(  ه تلمُف ٕه تلفس إه سٓ تلهؽ  ، َ سو  أبؽؾ 24ؼئٕكٕ  لاعؼتق ، َتكُو  وٕى  تلعؼتق   ه  

ؼت  تلىرسئح تلرٓ تُيا  إلٍٕس تلعؼتق 9 َف  تٌرمسم تلهؽ    ٕع تلعؼتق  برسكٕه َتطُٔؽ تلمٍس

تلمرُتسؽة سٓ ظتضاٍس، إغ تفرمع سٓ تسكٕه  ىردستٍس َتطُٔؽٌس واّ تلمٍسؼت  َتلطرؽت   ه ضسؼج 

 .تلهؽ  ،  مس ٔبظْ إلّ َف  أظت  تلفس إه سٓ تلهؽ  

( تؼُٕاٌ: "دٔس اإلتذاع انرُظًٛٙ فٙ ذحغٍٛ األداء انٕظٛفٙ " دساعح 2002دساعح )انعؼثش٘،  -

ٌعس  تلعؼتق  إلّ تلرفؽى واّ ظَؼ تإلبعت  فهغطٍٛ. ٔيٛذاَٛح ػهٗ ششكح كٓشتاء انخهٛم،

تلرىظٕمٓ سٓ تسكٕه ت ظت  تلُفٕ ٓ، مس تقرطع   تلعؼتق  تلمىٍح تلُي ٓ تلرسإآ  ه ض   

ظؼتق  تسإإ  لعَؼ تإلبعت  تلرىظٕمٓ سٓ تسكٕه ت ظت ، َتورمع  واّ تالقررسو   بظتة ؼئٕكٕ  

(  ه تلمُف ٕه سٓ نؽ   تلكٍؽبس ، َ سو  أبؽؾ تلىرسئح 14لاعؼتق ، َتكُو  وٕى  تلعؼتق   ه  

 تلرٓ تُيا  إلٍٕس تلعؼتق 9 ُٔخع و    ِؽظٔ  بٕه تإلبعت  تلرىظٕمٓ َؾٔسظة  كرُٔس  ت ظت  

( تؼُٕاٌ: " دٔس اعرشاذٛعٛاخ اإلتذاع اإلداس٘ فٙ ذحغٍٛ األداء 2013دساعح )انغؼذ٘،  -

  ٌَعس  تلعؼتق  إلّ تلرفؽى واّ كٕفح، انؼشاقانٕظٛفٙ"دساعح ذحهٛهٛح ػهٗ يؼًم اعًُد ان

ظَؼ تقرؽتتٕدٕس  تإلبعت  تإلظتؼْ سٓ ت ظت  تلُفٕ ٓ لافس إه سٓ  فم  تقمى  تلكُس ، َغل   ه 

ض   ظؼتق  َت   تإلبعت  تإلظتؼْ َت ظت  تلُفٕ ٓ سٓ تلمفم ، مس تقرطع   تلعؼتق  تلمىٍح 

ىٍح تلُي ٓ تلرسإآ  ه ض   إخؽت  ظؼتق  واّ تلُي ٓ تلرسإآ، مس تقرطع   تلعؼتق  تلم

(  ه 11 فم  قمى  تلكُس ، َواّ تالقررسو   بظتة ؼئٕكٕ  لاعؼتق ، َتكُو  وٕى  تلعؼتق   ه  

تلمُف ٕه سٓ بفٍ تلمفم  ،َ سو  أبؽؾ تلىرسئح تلرٓ تُيا  إلٍٕس تلعؼتق 9 أن إظتؼة تلمفم  ال 

عْ، ٌَٓ أُٔس ال تٍر  بإوهس  َزعت  تلرسث َتلرطُٔؽ تعو  أَ تهد  تإلبعت  َال تررىسي بهك  خ

 لرسكٕه ت ظت  تلُفٕ ٓ 

م( بفىُتن9 " تإلبعت  تإلظتؼْ َو  رً بس ظت  تلُفٕ ٓ"ظؼتق  تسإإ  واّ 1112ظؼتق   ؼَس،  -

ت خٍؿة ت  ىٕ  بمطسؼ تلما  ورع تلفؿٔؿ بدعة  ٌَعس  تلعؼتق  إلّ تلرفؽى واّ  كرُِ تإلبعت  

عِ تلفس إه سٓ ت خٍؿة ت  ىٕ  سٓ  طسؼ تلما  ورع تلفؿٔؿ بدعة، َتلرفؽى واّ َت   تإلظتؼْ ل

ت ظت  تلُفٕ ٓ لٍ ،  مس تقرطع   تلعؼتق  تلمىٍح تلُي ٓ تلرسإآ  ه ض   تلمكر تالخرمسوٓ 

(  ه تلمُف ٕه تلفس إه سٓ ت خٍؿة 034وه ِؽٔق تالقررٕسوس ، َتكُو  وٕى  تلعؼتق   ه  

َ سو  أبؽؾ تلىرسئح تلرٓ تُيا  إلٍٕس تلعؼتق 9 أن غسلرٕ  أسؽتظ  درم  تلعؼتق  ٔفرمعَن  ت  ىٕ ،

واّ  عؼتتٍ  تلرسإإ  َتلمفاُ س  تلمرسز  لعٍٔ  سٓ تلكه  واّ تلمطسل س  َتلمٍؽبس  َ س  ع 

 ٔكٓ  لأل ه 

اعاذّ ػهٗ كفاءج ( تؼُٕاٌ:" اإلتذاع نذٖ انمادج انًذٚشٍٚ ٔاَؼك2002دساعح )انثٛاذٙ ٔانًطٛش٘،  -

ٌعس  تلعؼتق  إلّ تفؿٔؿ ظَؼ تلقسظة تلمعؼت  سٓ إزعتث تلرتٕٕؽ َتلركٕ     ٔ ."ٔفاػهٛح يُظًاذٓى

تلرٕئ  َخف   ىظمستٍ   سظؼة واّ تلرقس  َتلىمُ َإٔدسظ ت قسلٕي تلمرطُؼة سٓ إورسج تلكا  َتلطع س  

ُي ٓ تلرسإآ، َ ع تورمع  واّ  ه ض   تإلبعت  َتالبركسؼ،  مس تقرطع   تلعؼتق  تلمىٍح تل

(  ه تلمعؼت  سٓ بفٍ 004تالقررسو   بظتة ؼئٕكٕ  لاعؼتق ، َتكُو  وٕى  تلعؼتق   ه  

تلمبقكس ، َ سو  أبؽؾ تلىرسئح تلرٓ تُيا  إلٍٕس تلعؼتق 9 أوً واّ تلمىظمس  تلفم  لؿٔسظة إظؼت  

 .لمهك   أوهطرٍس تلمطرا   ت سؽتظ تلفس إه لعٍٔس زُ  أٌمٕ  تإلبعت  سٓ إٔدسظ تلساُ 

 شاَٛاا: دساعاخ راخ ػاللح تانًرغٛش انراتغ "ظٕدج انخذيح انًمذيح":

( تؼُٕاٌ:" ذمٛٛى ظٕدج انخذياخ انصحٛح يٍ ٔظٓح َظش انًشضٗ: دساعح 2018دساعح )عؼٛذ،  -

ٌعس  تلعؼتق  إلّ تقٕٕ   كرُِ ، عهطُح ػًاٌ. ٔ"يماسَح تُٙ انًغرشفٛاخ انحكٕيٛح ٔانخاصح

ظة تلطع س  تلًسٕ  تلمقع   سٓ تلقطس  تلًسٓ تلفمسوٓ  ه َخٍ  وظؽ تلمؽَّ َغل   ه خُ

ض   تلمقسؼو  بٕه تلمكره ٕس  تلسكُ ٕ  َتلطسي ،  مس تقرطع   تلعؼتق  تلمىٍح تلُي ٓ 
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(  ه 145تلرسإآ، َ ع تورمع  واّ تالقررسو   بظتة ؼئٕكٕ  لاعؼتق ، َتكُو  وٕى  تلعؼتق   ه  

بفٍ تلمكره ٕس  تلسكُ ٕ  َتلطسي ، َ سو  أبؽؾ تلىرسئح تلرٓ تُيا  إلٍٕس  تلمؽَّ سٓ

تلعؼتق 9 أن خُظة تلطع س  لمقع   لامؽَّ سٓ تلمكره ٕس  تلطسي  أسُ   ه تلمقع   سٓ 

 تلمكره ٕس  تلسكُ ٕ  

( تؼُٕاٌ: " لٛاط ظٕدج انخذياخ انصحٛح فٙ انًغرشفٛاخ انحكٕيٛح 2015دساعح )ػثذ انمادس،  -

انغٕداٌ يٍ ٔظٓح َظش انًشضٗ ٔانًشاظؼٍٛ، دساعح يٛذاَٛح ػهٗ انًغرشفٛاخ انرؼهًٛٛح فٙ 

ٌعس  تلعؼتق  إلّ  ٕسـ  كرُِ خُظة تلطع س  تلًسٕ  سٓ انكثشٖ تٕلٚح انخشطٕو. ٔ

تلمكره ٕس  تلسكُ ٕ  سٓ تلكُظتن  ه َخٍ  وظؽ تلمؽَّ َتلمؽتخفٕه،  مس تقرطع   تلعؼتق  

ٓ، َتورمع  واّ تالقررسو   بظتة ؼئٕكٕ  لاعؼتق ، َتكُو  وٕى  تلعؼتق  تلمىٍح تلُي ٓ تلرسإا

(  ه تلمؽَّ َتلمؽتخفٕه سٓ تلمكره ٕس  تلسكُ ٕ  تلكُظتوٕ ، َ سو  أبؽؾ تلىرسئح تلرٓ 071 ه  

تُيا  إلٍٕس تلعؼتق 9 أن ٌىس  إظؼت س تس س لعِ تلمؽَّ َتلمؽتخفٕه لمكرُٔس  خُظة تلطع س  

 .تسؽٌس سٓ تلمكره ٕس  تلسكُ ٕ تلًسٕ  تلُتخي تُ

( تؼُٕاٌ: " أتؼاد ظٕدج انخذياخ انصحٛح يٍ ٔظٓح َظش انًغرفٛذٍٚ" 2013دساعح )عهطاٌ،  -

ٌعس  تلعؼتق  إلّ دساعح ذطثٛمٛح فٙ يعًٕػح يٍ انًغرشفٛاخ األْهٛح فٙ يحافظح انثصشج. ٔ

  تلرًؽة،  مس تقرطع    فؽس  َتقٕٕ   كرُِ تلطع س  تلًسٕ  سٓ تلمكره ٕس  ت ٌإ  سٓ  سسسظ

تلعؼتق  تلمىٍح تلُي ٓ تلرسإآ،  ه ض   إخؽت  ظؼتق  تسإإ  لفعظ  ه تلمكره ٕس ، َتورمع  

(  ه تلمؽَّ تلمكر ٕعٔه 211تلعؼتق  واّ تالقررسو   بظتة ؼئٕكٕ ، َتكُو  وٕى  تلعؼتق   ه  

ؽة، َ سو  أبؽؾ تلىرسئح تلرٓ  ه تقعٔ  تلطع س  تلًسٕ  سٓ تلمكره ٕس  ت ٌإ  سٓ  سسسظ  تلرً

 تُيا  إلٍٕس تلعؼتق 9 أن ٌىس  تُسؽت  بفسظ خُظة تلطع   سٓ بفٍ تلمكره ٕس  

( تؼُٕاٌ: " يغرٕٖ انخذياخ انصحٛح انًمذيح فٙ 2001دساعح )ػثذ انحهٛى ٔانشهثٙ،  -

، ٌعس  تلعؼتق  إلّانًغرشفٛاخ انحكٕيٛح األسدَٛح يٍ ٔظٓح َظش األطثاء انؼايهٍٛ تٓا. ٔ

بفىُتوُتقٕٕ   كرُِ تلطع س  تلًسٕ  سٓ تلقطس  تلًسٓ سٓ ت ؼظن،  مس تقرطع   تلعؼتق  

تلمىٍح تلُي ٓ تلرسإآ، َتورمع  تلعؼتق  واّ تالقررسو   بظتة ؼئٕكٕ ، َتكُو  وٕى  تلعؼتق  

تُيا  (  ه ت ِرس  تلفس إه سٓ تلمكره ٕس  تلسكُ ٕ  ت ؼظوٕ ، َ سو  أبؽؾ تلىرسئح تلرٓ 84 ه  

إلٍٕس تلعؼتق 9 أن  عِ تلمُتسق  تلفس    سؽتظ تلفٕى  زُ  خمٕ   دسال  تلعؼتق   سن زُ   ُ   

 تلمكره ّ َتدٍٕؿتتً َتلكُتظؼ تلرهؽٔ   رُقطس 

(،تؼُٕاٌ:"انؼاللح تٍٛ انشعًٛح ٔانًشكضٚح ٔذأشٛشًْا فٙ ظٕدج انخذيح 2001دساعح )حغٍ،  -

ف  تلف    بٕه تلؽقمٕ  َتلمؽ ؿٔ  َ عِ تبثٕؽٌمس سٓ   ٌَعس  تلعؼتق  إلّ تسعٔع ِرٕ"انصحٛح

خُظة تلطع   تلًسٕ  تلمقع   سٓ ضمك   كره ٕس  زكُ ٕ  سٓ  عٔى  بتعتظ/تلؽيسس ، َنما  وٕى  

سؽظت ، َتورمع  تالقررسو   بظتة ؼئٕك  لدم  تلرٕسوس  َتلمفاُ س ، إغ ت  تًمٕ  600تلعؼتق  

إه َتلثسوٕ  لفٕى  تلمؽَٓ، َأسؽؾ  ورسئح تلعؼتق  بسن تقررسورٕه، ضًً  ت َلّ لفٕى  تلفس 

ٌىس  ترىٓ َتَر لاؽقمٕ  َتلمؽ ؿٔ  سٓ تلمىظمس  تلمرسُث ، َتعوٓ سٓ  كرُِ خُظة تلطع   

تلًسٕ  تلمقع   لامؽَّ، َتن ٌىس  و    َتبثٕؽ قسلرٕه لك   ه تلؽقمٕ  َتلمؽ ؿٔ  سٓ خُظة 

 تلطع   تلًسٕ  

ؼُٕاٌ:"يماسَح يغرٕٖ ظٕدج انخذيح انفؼهٛح انًمذيح فٙ تُكٙ (ت2000دساعح )أتٕ يٕعٙ، -

"  ٌَعس  تلعؼتق  إلّ تلرفؽى واّ  كرُِ خُظة تلطع   تلمقع   سٓ بىكٓ اإلعكاٌ ٔانغانًٙ

تإلقكسن َتلكسلمٓ،  مس تقرطع   تلعؼتق  تلمىٍح تلُي ٓ تلرسإآ، ، َتورمع  تلعؼتق  واّ 

(  ه تلمكر ٕعٔه  ه تقعٔ  تلطع س  143  تلعؼتق   ه  تالقررسو   بظتة ؼئٕكٕ ، َتكُو  وٕى

تلمًؽسٕ  سٓ بىكٓ تإلقكسن َتلكسلمٓ، َضاً  تلعؼتق  إلٓ ورسئح  ىٍس9 َخُظ سؽ  غْ ظتل  

إزًسئٕ  بٕه تقٕٕ  وم   تلمًؽسٕٕه لمكرُِ خُظة تلطع   تل فإ  تلمقع   لًسلر بى  تإلقكسن،إال 

ظة  كرُِ خُظة تلطع   تل فإ     ؾٔسظة قىُت  تفس اٍ     أن وم   بى  تلكسلمٓ ورؽَت وه ؾٔس

تلرى ، َت سَت  ت ٌمٕ  تلىكرٕ  لمرتٕؽت  خُظة تلطع   تلمًؽسٕ  بٕه تلرىكٕه  ه َخٍ  وظؽ 

 .تلفم  

 انذساعاخ األظُثٛح:
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 أٔلا: دساعاخ راخ ػاللح تانًرغٛش انًغرمم "اإلتذاع انرُظًٛٙ":

( تؼُٕاٌ:"دٔس التركاس Titus MuthamiKising’u, and Others,2016دساعح ) -

"  ٌَعس  تلعؼتق  إلّ  فؽس  ظَؼ انرُظًٛٙ فٙ انًٛضج انرُافغٛح انًغرذايح فٙ انعايؼاخ فٙ كُٛٛا

تبركسؼ تلمىرح َتالبركسؼ تإلظتؼْ َتبركسؼ تلفمإ ، تورمع  تلعؼتق  واّ تالقررسو  لرُلٕع تلرٕسوس  

 تقرطعتم تلفٕىس  تلفهُتئٕ  تلطرقٕ ، َت  تضرٕسؼ وٕى  تركُن  ه تلكمٕ  الضررسؼ سؽَٕس  تلرسث، ت 

خس ف   فرمعة بكٕىٕس،ت  خم  تلرٕسوس  ت َلٕ  بسقرطعتم تالقررسوس  تلرٓ تعتؼ 67 خس ف   ه بٕه 57

 سئع أ سظٔمٓ، َ سو  أبؽؾ  285 ترهك   ه )ٌسظس (غتتٕس َتلرٓ ت  تُؾٔفٍس  ه ض   وٕى   ًعٔ  

ركسؼ تلرىظٕمٓ َتبركسؼ تلفمإ  ٔافي ظَؼت ٌس س سٓ تقرعت    ٕؿة تىسسكٕ  لادس فس  سٓ تلىرسئح أن تالب

 . ٕىٕس

( تؼُٕاٌ:"ذأشٛش اإلتذاع انرُظًٛٙ ػهٗ Ole Gabriel and Others,2016دساعح ) -

"  ٌَعس  ٌػي تلعؼتق  ظؼتق  انًٛضج انرُافغٛح نهششكاخ: دساعح ذعشٚثٛح نششكاخ انُفظ انًركايهح

بٕه تإلبعت  تلرىظٕمٓ َتلمؿتٔس َتلفُٕر تلرىسسكٕ  ظتض  تلهؽ س ، َ ػل  تسعٔع  ٕؿة ت ظت  تلف    

تلمر ُ  تلمكرعتم  قسؼو     تلهؽ س  ت ضؽِ، َغل  بسقرطعتم تالقررٕسن واّ وٕى   ركُو   ه 

تؼترسِ َخُظ  : ثمسوٕ  نؽ س  لاى ّ تلفسلمٓ تلمركس   َ ه أٌ  تلىرسئح تلرٓ تُيا  إلٍٕس تلعؼتق 

،  )َأظت  تلهؽ   (غَ ظالل  إزًسئٕ  بٕه  كسٌم      ه تلمُتؼظ تلرهؽٔ ، تلٍٕكإ ، تلمسظٔ ، تلمسلٕ 

 .أُٔس، ٔبثؽ تإلبعت  تلرىظٕمٓ سٓ تلرسث َتلرطُٔؽ واّ تالقرعت   سٓ تلمعِ تلطُٔ 

( تؼُٕاٌ:"أشش اإلتذاع ٔالتركاس ػهٗ يغرٕٖ SamiaFathi and Others,2001دساعح ) -

"  ٌَعس  ٌػي ًؼشفح ٔفٓى ئظًانٙ يضاٚا ئداسج انعٕدج تٍٛ يذٚش٘ انشػاٚح انصحٛح فٙ األسدٌان

تلعؼتق  إلّ  فؽس  تبثٕؽ تإلبعت  َتالبركسؼ واّ  كرُِ تلمفؽس ، َأُٔس سٍ  سُتئع إظتؼة تلدُظة 

ٔ  تلهس ا  سٓ  طس  تلؽوسٔ  تلًسٕ ، َ ع أخؽْ تلمكر  ه ض   تقررٕسن َؾ  واّ  عؼت  تلؽوس

تلمرتٕؽت   :تلًسٕ  تلفس إه سٓ ق   كره ٕس  أؼظوٕ ، َٔربل  ٌػت تالقررٕسن  ه ث ث أخؿت 

تلعٔمُغؽتسٕ ، بٕسوس  تإلبعت  َتالبركسؼ، َ كرُِ إظتؼة تلدُظة تلهس ا  َتلمفؽس  َتل ٍ ، َنما  

غَ ظالل    عٔؽت، َ ع تُيا  تلعؼتق  إلّ وعة ورسئح  سن أٌمٍس9 َخُظ  أثٕؽ 292 وٕى  تلعؼتق 

إزًسئٕ  بسلىكر   ومسِ تإلبعت  َتالبركسؼ واّ تلمكرُِ تلفس   لمفؽس  َسٍ  سُتئع إظتؼة تلدُظة 

 .تلهس ا  سٓ  طس  تلؽوسٔ  تلًسٕ  ت ؼظوٓ

 شاَٛاا: دساعاخ راخ ػاللح تانًرغٛش انراتغ "ظٕدج انخذيح انًمذيح":

ٔدٔسْا فٙ TQMاسٚح كعضء يٍ ( تؼُٕاٌ:"ذُفٛز َظاو انًؼهٕياخ اإلدAwad,2004دساعح ) -

ٌعس  تلعؼتق  إلٓ  فؽس  أثؽ تقرطعتم َتطرٕق وظ  تلمفاُ س  سٓ صٚادج ظٕدج انخذيح انًمذيح". ٔ

تلمكره ٕس  َظَؼٌس سٓ ؾٔسظة خُظة تلطع   تلمقع  ، َ ع ضاً  ٌػي تلعؼتق  إلّ أٌمٕ  ظَؼ 

ؽبٕ ، زٕث أن غل  ٔر  تسقٕقً وه تطرٕق وظ  تلمفاُ س  َإظتؼة تلدُظة تلهس ا  سٓ تلمكره ٕس  تلف

ِؽٔق  ؽت ر  أظت  تلمكره ّ َتلفم  واّ تسكٕىً، َتلفم  واّ تقعٔ  تلرقسؼٔؽ تالضررسؼت  تلطرٕ  

َخم  تلمفاُ س   اٍس،َ اٍس تفع أظَت   ٍم  لرسكٕه أظت  تلمكره ّ، ََؽَؼة تلرعؼٔي تلمكرمؽ 

كد   تلطرٕ  لاُيُ  إلّ تسكٕه ت ظت  سٓ  ىظمس  تلؽوسٔ  تلًسٕ ،    تالِ   تلعتئ  واّ تل

 .َخُظة تلطع   تلمقع  

 ( تؼُٕاٌ:"كفاءج انؼًٛم: انًفٕٓو ٔأششِ ػهٗ ئداسج انخذيح".Xuem,2002دساعح ) -

ٌعس  ٌػي تلعؼتق  إلٓ  فؽس   عِ تبثٕؽ   س ة تلؿبُن سٓ إظتؼة تلطع  ،  مس تقرطع   تلعؼتق  

ظؼتق  تسإإ  لفعظ  ه تلفم   سٓ بىُ  تلُالٔس   تلمىٍح تلُي ٓ تلرسإآ،  ه ض   إخؽت 

تلمرسعة ت  ؽٔكٕ ، َتورمع  تلعؼتق  واّ تالقررسو   بظتة ؼئٕكٕ ، َتكُو  وٕى  تلعؼتق   ه 

(  ه تلفم   تلمكر ٕعٔه  ه تقعٔ  تلطع س  تاللكرؽَوٕ  سٓ بىُ  تلردؿئ ،َ سو  تلىرٕد  أن 031 

ؽو  لرىُ  تلردؿئ  تُسؽ سٓ  ا   تلركإ  َٔؿٔع  ه سؽو تسكٕه تلطع   تلػتتٕ  تلرٓ ُٔسؽٌس تالور

  س ة تلؿبُن َلٍس تبثٕؽ سٓ زد  تلطع   تلهطًٕ ، َ ع أخؽٔ  تلعؼتق  سٓ تلُالٔس  تلمرسعة 

 .ت  ؽٔكٕ 

( تؼُٕاٌ:"سضا انؼًالء ػٍ ظٕدج انخذيح Kayle Sckot&others,2001دساعح ) -

 ش".تاعرخذاو اعرشاذٛعٛاخ انرحغٍٛ انًغرً
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ٌعس  ٌػي تلعؼتق  لارفؽى واّ  عِ ؼَس تلفم   وه خُظة تلطع  ، َنما  وٕى  تلعؼتق  

 دمُو   ه تلمىظمس  تلًسٕ ، َتورمع  تلعؼتق  واّ تالقررسو   بظتة ؼئٕكٕ ، َتكُو  وٕى  

(  ه تلفم   تلمكر ٕعٔه  ه تقعٔ  ٌػي تلطع س ،َ سن  ه أٌ  أٌعتسٍس تلكه  014تلعؼتق   ه  

 قسلٕي تلرٓ تسقق ؼَس تلؿبُن، َتقرىرد  تلعؼتق  أن  ه أٌ  ت قرسر تلرٓ أظ  إلّ وه ت

تإلض س  سٓ تقعٔ  ضع   يسٕ  خٕعة ٌٓ َف  تؿَٔع تلمعؼت  بسلمٍسؼت  ت قسقٕ  َتلعو  تلكسسٓ 

لرسكٕه وُوٕ  تلطع س  تلمقع  ، َبسلرسلٓ إض س ٍ  سٓ تطُٔؽ َتسكٕه تتدسٌس  تلفس إه وسُ 

وٕ  تلطع  ، َ سن  ه أٌ  تلرُيٕس  تلرٓ  ع رٍس تلعؼتق  ٌٓ َؽَؼة تقردسب  تلفس إه تسكٕه وُ

 .لهكسَْ تلمؽَّ بًُؼة قؽٔف 

( تؼُٕاٌ:"أشش انؼاللح تٍٛ َظاو األسشفح النكرشَٔٛح Lee and Lee,2009دساعح ) -

ؽى واّ ٌعس  ٌػي تلعؼتق  إلّ تلرفٔظٕدج انخذياخ انًمذيح فٙ ظًٕٓسٚح كٕسٚا انعُٕتٛح". ٔ

،زٕث ت  2008 2003َوظسم ت ؼن   تإللكرؽَوٕ  تلمطرق سٓ خمٍُؼٔ   ُؼٔس تلدىُبٕ  بٕه وس ٓ

تقرطعتم بٕسوس   مٕ  َوُوٕ  لإلخسب  واّ تكسؤال  تلعؼتق ، زٕث ََس  تلعؼتق  أن وظسم 

وُن تلسكُ   تإللكرؽَوٕ  َتلػْ بعأ تطرٕقً سٓ  ُؼٔس  ىػ تلكرفٕىس   ه تلقؽن تلمسَٓ زكي تلقس

ٔفرمع واّ تلرؽ ٕؿ واّ ضع   تلمُتِه ( President Roh)تلمىكُر إلّ تلؽئٕف تلكُؼْ

َتلهؽ س  تلطسي   ه ض   ضع   أقؽ  َغت  خُظة وسلٕ   ه ض   نرك  تلسكُ   

تإللكرؽَوٕ ،َ ه ورسئح تلعؼتق  ترٕه َخُظ  دمُو   ه تلفُتئق تلرٓ تبظْ إلّ تلسع  ه تطرٕق 

 ىٍس9 وقرس  تكدٕ  تلرٕسوس ، َوقرس  أضؽِ سٓ تلرطرٕقس  تلركىُلُخٕ ،  ت ؼن   تإللكرؽَوٕ 

 .ََخُظ وقرس  سٓ تلىظسم تلرهؽْ تلمكرطعم

 انرؼمٛة ػهٗ انذساعاخ انغاتمح:

ت  تلرطؽ  سٓ قٕس  تلعؼتقس  تلكسبق  إلّ  دمُو   ه تلعؼتقس  غت  تلف    ببزع  رتٕؽت  تلعؼتق ، 

سُؼٔه ٌَمس9 تلعؼتقس  تلفؽبٕ ، َتلعؼتقس  ت خىرٕ ، َت  تقكٕ     َ ع  كم  ٌػي تلعؼتقس  إلّ َ 

  سُؼ  ه زٕث و  رً بسلمرتٕؽ تلمكرق  أَ تلرسب  لاعؼتق  

َ ع ت  تالِ   واّ تكف  وهؽ ظؼتق   ىٍس تثىٓ وهؽ ظؼتق  سٓ تلمدرمفس  تلفؽبٕ  ، َقر  ظؼتقس  

كسبق  سٓ إثؽت  تلمفؽس  َتوررسؼٌس لرى  سٓ سٓ تلمدرمفس  ت خىرٕ ، َؼغ  أٌمٕ  ٌػي تلعتؼقس  تل

تلًؽذ تلفامٓ تإلوكسوٓ، إال أن  فظمٍس ل  ترىسَ  تإلبعت  تلرىظٕمٓ َو  رً بدُظة تلطع   سٓ و ف 

( َتلرٓ تىسَل  أثؽ تإلبعت  تلرىظٕمٓ سٓ خُظة 1111تلعؼتق  بسقرثىس  ظؼتق   باسسج َتلدسبؽْ، 

 تلطع س  تلًسٕ  

ؼتقس  تلكسبق  إلّ تىسَ   تإلبعت ( ظَن تطًٕى لإلبعت  تلرىظٕمٓ، َ ىٍس َلقع تطؽ   بفٍ تلع 

 ؼَس، تلرٓ تىسَل  تإلبعت  تإلظتؼْ سٓ  فم  تقمى  تلكُس ، َ ػل  ظؼتق  (، 1102 تلكفعْ، ظؼتق  

 Titusَتلرٓ تسعث  وه تإلبعت  تإلظتؼْ َو  رً بس ظت  تلُفٕ ٓ، َظؼتق   م(،1112

MuthamiKising’u, and Others,2016 أُٔس ) 

بٕىمس تىسَ  بفٍُس تٖضؽ تلمرتٕؽ تلمكرق  لاعؼتق  ٌَُ تإلبعت  تلرىظٕمٓ ظَن تلرطؽ  إلّ و  رً 

( َتلرٓ تىسَل  ظَؼ تإلبعت  تلرىظٕمٓ 1111بسلمرتٕؽ تلرسب  خُظة تلطع   تلمقع  ،  ث  ظؼتق  تلدفرؽْ، 

تىسَل  ظَؼ تإلبعت  تلرىظٕمٓ َتبثٕؽي سٓ  ( َتلر1100ٓسٓ تسكٕه ت ظت  تلُفٕ ٓ، َظؼتق   زسَْ، 

 ( Ole Gabriel and Others,2016ت ظت  تلُفٕ ٓ، َظؼتق  

َ ع تىسَل  أُٔس، بفٍ تلعؼتقس  تلكسبق  تلمرتٕؽ تلرسب  لاعؼتق  ٌَُ خُظة تلطع س  تلمقع  ،  ث  

ٕس  تلسكُ ٕ  سٓ ( تلرٓ تىسَل   ٕسـ خُظة تلطع س  تلًسٕ  سٓ تلمكره 1104ظؼتق   ورع تلقسظؼ، 

( َتلرٓ تىسَل  أبفسظ خُظة تلطع س  تلًسٕ ،َظؼتق   ورع تلسإ  1102تلكُظتن، َظؼتق   قاطسن، 

( َتلرٓ تىسَل   كرُِ تلطع س  تلًسٕ  تلمقع   سٓ تلمكره ٕس  تلسكُ ٕ  ت ؼظوٕ ، 1110َتلهارٓ، 

 Kayleَظؼتق   (،Xuem,2002(، َظؼتق  1111( َظؼتق   أبُ  ُقٓ، 1110َظؼتق   زكه، 

Sckot&others,2001 ) 

 

 

 :انثحسيشكهح 
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وظىىؽت لمىىس ٔسققىىً تلكىىسظؼ تلرهىىؽْ لامبقكىىس  واىىّ  كىىرُِ تلفىىسل   ىىه سُتئىىع خمىى  بسوررىىسؼي تلمسىىؽ  

َواىىىىّ ؼأقىىىىٍس تىمٕىىىى   ٍىىىىسؼت   ت يىىىىفعة،ت قسقىىىىٓ لٍىىىىس، سإوٍىىىىس تُلٕىىىىً تٌرمس ىىىىس ضسيىىىىس واىىىىّ  سسىىىى  

 سٓ  كرُِ تلطع   تلمقع   لادمٍُؼ  تلرىظٕمٓ لعًٔ،  مس ٔهك  سسؼ س،  ٍمس تإلبعت 

َبسلرىىسلٓ َواىىّ تلًىىفٕع تلمقسبىى ، سىىإن وىىعم تىمٕىى  ٌىىػي تلمٍىىسؼت   ىىع ٔكىىري سىىٓ زىىعَث أؾ ىى  ترفاىىق 

واىىىّ  كىىىرُِ تلطىىىع س   ىىىس، َضسيىىى   إوكىىىسن ىىىع تكىىىُن  سقىىى  بسٕىىىسة َبمكىىىرُِ تلطع ىىى  تلمقع ىىى ، 

 تلًسٕ  سٓ تلمكره ٕس  

 تلرسل9ٓ لكبت  تلؽئٕفت ه ض    تلرسثٌىس ٔمكه تاطٕى  هكا  يٍ 

انرُظًٛدددٙ نًًاسعددداخ ئداسج انًدددٕاسد انثشدددشٚح ػهدددٗ ظدددٕدج انخذيدددح انًمذيدددح  اإلتدددذاعيدددا يدددذٖ ذدددأشٛش 

 ؟ فٙ يغرشفٗ طشفٙ

 تلرسلٕ 9 تل ؽوٕ َتر ؽ  وىً ت قئا  

 ِؽسٓ؟تلمُتؼظ تلرهؽٔ  سٓ  كره ّ  إظتؼة تلرىظٕمٓ لعِ تإلبعت  س َت     0

 ِؽسٓ؟ٓ  كره ّ تلطع   تلمقع   سخُظة  س  كرُِ   1

تلرىظٕمىىىٓ لىىىعِ  لإلبىىىعت ( α≤0.05ٌىىى  ُٔخىىىع أثىىىؽ غَ ظاللىىى  إزًىىىسئٕ  وىىىىع  كىىىرُِ ظاللىىى     2

 تلمُتؼظ تلرهؽٔ  واّ خُظة تلطع   تلمقع   سٓ  كره ّ ِؽسٓ؟ إظتؼة

( بىىىىٕه  رُقىىىىطس  α≤0.05ٌىىىى  تُخىىىىع سىىىىؽَ  غت  ظاللىىىى  إزًىىىىسئٕ  وىىىىىع  كىىىىرُِ ظاللىىىى     3

ٕمىىىٓ َ كىىىرُِ خىىىُظة تلطع ىىى  تلمقع ىىى  سىىىٓ  كرهىىى ّ تلرىظ تإلبىىىعت تقىىىردسبس  تلمرسىىىُثٕه زىىىُ  

 تلدىىىىىىف، تلمبٌىىىىى  تلفامىىىىىٓ، قىىىىىىُت  تلطع ىىىىى ، تلمكىىىىىمّ ِؽسىىىىىٓ تفىىىىىؿِ لامرتٕىىىىىؽت  تٖتٕىىىىى 9 

 ؟تلُفٕ ٓ(

( سىىىىىٓ  كىىىىىرُِ α≥0.05ٌىىىىى  تُخىىىىىع سىىىىىؽَ  غت  ظاللىىىىى  إزًىىىىىسئٕ  وىىىىىىع  كىىىىىرُِ ظاللىىىىى     4

فىىىىىؿْ تلرىظٕمىىىىىٓ لامىىىىىُف ٕه سىىىىىٓ إظتؼة تلمىىىىىُتؼظ تلرهىىىىىؽٔ  سىىىىىٓ  كرهىىىىى ّ ِؽسىىىىىٓ تُ  تإلبىىىىىعت 

، تلمبٌىىىىى  تلفامىىىىىٓ، وىىىىىعظ قىىىىىىُت  تالخرمسوٕىىىىى  تلدىىىىىىف، تلسسلىىىىى  مرتٕىىىىىؽت  تلعٔمُغؽتسٕىىىىى  لا

 تلطع  ، تلمكمّ تلُفٕ ٓ(؟

( سىىىٓ تقىىىعٔؽت  وٕىىىى  α≥0.05ٌىىى  تُخىىىع سىىىؽَ  غت  ظاللىىى  إزًىىىسئٕ  وىىىىع  كىىىرُِ ظاللىىى     5

مرتٕىىىؽت  تلعٔمُغؽتسٕىىى  تلعؼتقىىى  لمكىىىرُِ خىىىُظة تلطع ىىى  تلمقع ىىى  سىىىٓ  كرهىىى ّ ِؽسىىىٓ تُفىىىؿْ لا

 ، تلمبٌ  تلفامٓ، وعظ قىُت  تلطع  ، تلمكمّ تلُفٕ ٓ(؟تالخرمسوٕ تلدىف، تلسسل   

 

 

 

 :انثحسأْذاف 

 ئنٗ ذحمٛك األْذاف انرانٛح:ْذف انثحس 

 تلمُتؼظ تلرهؽٔ  سٓ  كره ّ ِؽسٓ  إظتؼةلممسؼقس   تلرىظٕمٓ تإلبعت تلرفؽى واّ َت    -0

تلمىىىىُتؼظ تلرهىىىىؽٔ   إظتؼة ظت    كىىىىسوعة  كرهىىىى ّ ِؽسىىىىٓ سىىىىٓ تلرفىىىىؽى واىىىىّ تلمكىىىىرُِ تلسىىىىسلٓ -1

تلرىظٕمىىىٓ لىىىعٍٔ ، ت  ىىىؽ تلىىىػْ  تإلبىىىعت سٍٕىىىس، َتلفمىىى  واىىىّ تطىىىُٔؽي َتسكىىىٕىً  ىىىه ضىىى   تىمٕىىى  

 قٕىفكف بسلُؽَؼة واّ تلمدرم  تلمسآ 

  كرُِ تلطع   تلمقع   سٓ  كره ّ ِؽسٓ واّ تلرىظٕمٓ  تإلبعت أثؽ بٕسن  -2

زىىىىُ  تإلبىىىىعت  تلرىظٕمىىىىٓ َخىىىىُظة  ُثىىىى تلكهىىىى  وىىىىه تل ىىىىؽَ  سىىىىٓ َخٍىىىىس  تلىظىىىىؽ لافٕىىىىى  تلمرس -3

 لامرتٕؽت  تلهطًٕ   تلمقع   بسلىكر تلطع   

 :انثحسفشضٛاخ 

 انفشضٛح األٔنٗ: -1

تلرىظٕمىىىىٓ واىىىىّ  لإلبىىىىعت ( α≤0.05ال ُٔخىىىىع أثىىىىؽ غَ ظاللىىىى  إزًىىىىسئٕ  وىىىىىع  كىىىىرُِ ظاللىىىى   9 

  كرُِ خُظة تلطع   تلمقع   سٓ  كره ّ ِؽسٓ 

تلرىظٕمىىىىٓ واىىىىّ  لإلبىىىىعت ( α≤0.05ع أثىىىىؽ غَ ظاللىىىى  إزًىىىىسئٕ  وىىىىىع  كىىىىرُِ ظاللىىىى   9 ال ُٔخىىىى

  كرُِ خُظة تلطع   تلمقع   سٓ  كره ّ ِؽسٓ 

 انفشضٛح انصاَٛح:  -2
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تلرىظٕمٓ  تإلبعت ( سٓ  كرُِ α≥0.05ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ  وىع  كرُِ ظالل   9 

 تلدىف، تلسسل  مرتٕؽت  تلعٔمُغؽتسٕ  ؽٔ  سٓ  كره ّ ِؽسٓ تُفؿْ لالامُف ٕه سٓ إظتؼة تلمُتؼظ تلره

 ، تلمبٌ  تلفامٓ، وعظ قىُت  تلطع  ، تلمكمّ تلُفٕ ٓ( تالخرمسوٕ 

تلرىظٕمٓ  تإلبعت ( سٓ  كرُِ α≥90.05 ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ  وىع  كرُِ ظالل   

 تلدىف، تلسسل  مرتٕؽت  تلعٔمُغؽتسٕ  سٓ  كره ّ ِؽسٓ تُفؿْ لالامُف ٕه سٓ إظتؼة تلمُتؼظ تلرهؽٔ  

 ، تلمبٌ  تلفامٓ، وعظ قىُت  تلطع  ، تلمكمّ تلُفٕ ٓ( تالخرمسوٕ 

 ٔٚرفشع يُٓا انفشضٛاخ انفشػٛح انرانٛح:

 تإلبعت ( سٓ  كرُِ α≥0.05ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ  وىع  كرُِ ظالل   9 9 1-0

 لمرتٕؽ تلدىف ظٕمٓ لامُف ٕه سٓ إظتؼة تلمُتؼظ تلرهؽٔ  سٓ  كره ّ ِؽسٓ تُفؿْ تلرى

 تإلبعت ( سٓ  كرُِ α≥0.05ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ  وىع  كرُِ ظالل   9 9 1-1

  تالخرمسوٕ تلسسل  تفؿِ لمرتٕؽ تلرىظٕمٓ لامُف ٕه سٓ إظتؼة تلمُتؼظ تلرهؽٔ  سٓ  كره ّ ِؽسٓ 

 تإلبعت ( سٓ  كرُِ α≥0.05ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ  وىع  كرُِ ظالل   9 9 1-2

  تلمبٌ  تلفامٓتفؿِ لمرتٕؽ تلرىظٕمٓ لامُف ٕه سٓ إظتؼة تلمُتؼظ تلرهؽٔ  سٓ  كره ّ ِؽسٓ 

 تإلبعت  كرُِ  ( سαٓ≥0.05ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ  وىع  كرُِ ظالل   9 9 1-3

  قىُت  تلطع  تفؿِ لمرتٕؽ تلرىظٕمٓ لامُف ٕه سٓ إظتؼة تلمُتؼظ تلرهؽٔ  سٓ  كره ّ ِؽسٓ 

 تإلبعت ( سٓ  كرُِ α≥0.05ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ  وىع  كرُِ ظالل    9 1-49

 مرتٕؽ تلمكمّ تلُفٕ ٓ تلرىظٕمٓ لامُف ٕه سٓ إظتؼة تلمُتؼظ تلرهؽٔ  سٓ  كره ّ ِؽسٓ تفؿِ ل

 انفشضٛح انصانصح: -3

( سىىٓ تقىىعٔؽت  وٕىىى  تلعؼتقىى  α≥0.05ال تُخىىع سىىؽَ  غت  ظاللىى  إزًىىسئٕ  وىىىع  كىىرُِ ظاللىى   9 

 تلدىىىف، تلسسلىى  مرتٕىىؽت  تلعٔمُغؽتسٕىى  لمكىىرُِ خىىُظة تلطع ىى  تلمقع ىى  سىىٓ  كرهىى ّ ِؽسىىٓ تُفىىؿْ لا

 ُت  تلطع  ، تلمكمّ تلُفٕ ٓ( ، تلمبٌ  تلفامٓ، وعظ قىتالخرمسوٕ 

( سىىٓ تقىىعٔؽت  وٕىىى  تلعؼتقىى  α≥90.05 ال تُخىىع سىىؽَ  غت  ظاللىى  إزًىىسئٕ  وىىىع  كىىرُِ ظاللىى   

 تلدىىىف، تلسسلىى  مرتٕىىؽت  تلعٔمُغؽتسٕىى  لمكىىرُِ خىىُظة تلطع ىى  تلمقع ىى  سىىٓ  كرهىى ّ ِؽسىىٓ تُفىىؿْ لا

 لمكمّ تلُفٕ ٓ( ، تلمبٌ  تلفامٓ، وعظ قىُت  تلطع  ، تتالخرمسوٕ 

 ٔٚرفشع يُٓا انفشضٛاخ انفشػٛح انرانٛح:

( سٓ تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  α≥0.05ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ  وىع  كرُِ ظالل   9 9 1-0

 لمكرُِ خُظة تلطع   تلمقع   سٓ  كره ّ ِؽسٓ تُفؿْ لمرتٕؽ تلدىف 

( سٓ تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  α≥0.05ل  إزًسئٕ  وىع  كرُِ ظالل   ال تُخع سؽَ  غت  ظال9 9 1-1

  تالخرمسوٕ لمكرُِ خُظة تلطع   تلمقع   سٓ  كره ّ ِؽسٓ تفؿِ لمرتٕؽ تلسسل  

( سٓ تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  α≥0.05ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ  وىع  كرُِ ظالل    9 1-29

 ع   سٓ  كره ّ ِؽسٓ تفؿِ لمرتٕؽ تلمبٌ  تلفامٓ لمكرُِ خُظة تلطع   تلمق

( سٓ تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  α≥0.05ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ  وىع  كرُِ ظالل   9 9 1-3

 لمكرُِ خُظة تلطع   تلمقع   سٓ  كره ّ ِؽسٓ تفؿِ لمرتٕؽ قىُت  تلطع   

( سٓ تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  α≥0.05إزًسئٕ  وىع  كرُِ ظالل    ال تُخع سؽَ  غت  ظالل 9 9 1-4

 لمكرُِ خُظة تلطع   تلمقع   سٓ  كره ّ ِؽسٓ تفؿِ لمرتٕؽ تلمكمّ تلُفٕ ٓ 

 أًْٛح انثحس: 

 تكمه أٌمٕ  تلرسث سٓ تلىقسِ تلرسلٕ 9

 أٔلا: األًْٛح انؼًهٛح:
 كرهىىى ّ ِؽسىىىٓ َتلىىىػْ تىسَلىىى  تلعؼتقىىى   بقكىىى  ؼئٕكىىىٕ  ٌَس ىىى  لامدرمىىى  تلكىىىفُظْ ٌَىىىٓ   0

 ٔقعم ضع س  يسٕ  ٌس   لقطس  َتق  
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تىرىى  أٌمٕىى  ٌىىػي تلعؼتقىى   ىىه أوٍىىس تكىىاّ تلُىىُ  واىىّ َتزىىعة  ىىه أٌىى  تلمهىىس   تلسسلٕىى  تلرىىٓ   1

ٔفىىىسوٓ  ىٍىىىس تلفىىىس اُن سىىىٓ تلمبقكىىىس  بهىىىك  وىىىسم، َسىىىٓ تلمبقكىىىس  تلًىىىسٕ  بهىىىك  ضىىىسو، 

 ٕمٓ أال ٌَٓ َخُظ وقى  اسُف سٓ  كرُِ  مسؼقس  تإلبعت  تلرىظ

 ىىىه تلممكىىىه أن تكىىىُن ٌىىىػي تلعؼتقىىى   ؽخفىىىس، ٔكرؽنىىىع بىىىً تلمىىىعؼت  َتلؽؤقىىىس  تلفىىىس اُن سىىىٓ   2

َؾتؼة تلًىىىىس  بكىىىى  وىىىىسم، َسىىىىٓ  كرهىىىى ّ ِؽسىىىىٓ بهىىىىك  ضىىىىسو، َ كىىىىسوعتٍ  سىىىىٓ تطىىىىُٔؽ 

َتىمٕىىى   مسؼقىىىس  تإلبىىىعت  تلرىظٕمىىىٓ لىىىعِ إظتؼة تلمىىىُتؼظ تلرهىىىؽٔ  لىىىعٍٔ   ىىىه أخىىى  تلُيىىىُ  

 م  تلمسآ لؽس   كرُِ تلطع   تلمقع   لامدر

تكىىىرمع ٌىىىػي تلعؼتقىىى  أٌمٕرٍىىىس  ىىىه تل سئىىىعة تلمكىىىرقرإ  تلمرُ فىىى ، َ قىىىعتؼ تلفسئىىىع تلىىىػْ ٔمكىىىه أن   3

ٔسققىىىىىً  كرهىىىىى ّ ِؽسىىىىىىٓ َتلمكرهىىىىى ٕس  َتلمبقكىىىىىس  تلممسثاىىىىىى ، َتوفكسقىىىىىس  غلىىىىى  واىىىىىىّ 

 تلمدرم ، إغت  س ت  ت ضػ بىرسئدٍس َتُيٕستٍس 

 شاَٛاا: األًْٛح انُظشٚح:

َتلرسىىىث تلفامىىىٓ سىىىٓ   ٍىىىُم تإلبىىىعت  تلرىظٕمىىىٓ َو  رىىىً بمكىىىرُِ خىىىُظة إثىىىؽت  تلمكررىىى  تلفامٕىىى    0

 تلطع   تلمقع   سٓ  كره ّ ِؽسٓ 

ٔب ىىى  تلرسزثىىىسن أن تكىىىٍ  ٌىىىػي تلعؼتقىىى  سىىىٓ ؾٔىىىسظة  فؽسرىىىً َإثىىىؽت   فاُ ستىىىً سىىىٓ ٌىىىػت تلمدىىىس ،   1

 َأن تًى  ٌػي تلعؼتق   إَسس  وامٕ  خعٔعة لامكرر  تلكفُظٔ  َتلفؽبٕ  

 :انثحسيرغٛشاخ 

 تلرىظٕمٓ  تإلبعت  انًرغٛش انًغرمم:-1

 تلطع   تلمقع    انًرغٛش انراتغ:-2

 :انثحسحذٔد 

تإلبىىىعت  تلرىظٕمىىىٓ لممسؼقىىىس  إظتؼة  واىىىّتلعؼتقىىى  تلسسلٕىىى   9 ت رًىىىؽ انًٕضدددٕػٙانحدددذ  -0

 تلمُتؼظ تلرهؽٔ  َتبثٕؽي واّ خُظة تلطع   تلمقع   

  تلمماك  تلفؽبٕ  تلكفُظٔ 9 انحذ انًكاَٙ -1

 ٌـ 0330-م91111 انحذ انضياَٙ -2

إظتؼة تلمىىىُتؼظ تلرهىىىؽٔ   تلعؼتقىىى  واىىىّ تلمىىىُف ٕه تلفىىىس إه سىىىٌٓىىىػي  ِرقىىى 9 انحدددذ انثشدددش٘ -3

  كره ّ ِؽسٓ  سٓ

 ٌػي تلعؼتق  واّ  كره ّ ِؽسٓ  ِرق 9 انحذ انًإعغٙ -4

 نهثحس اإلطاس انُظش٘

 انرُظًٛٙ اإلتذاع: انًثحس األٔل

 9يفٕٓو اإلتذاع انرُظًٛٙ

م ــسٌٕ  تلــرٓ تىسَلــ   َُــُ  تإلبــعت  تلرىظٕمــٓ َتضرا ــ  سٍٕــس تلَترسٔى  لقــع تفــعظ  

َتَر  سن ال ظ ٕق َتلمٍرمــٕه بسلمَُُ ، َ ه أخ  تلُيُ  إلّ   ٍُم تلعتؼقٕه َتٖؼت  بــٕه 

  ه  فؽس    ٍُم تإلبعت  أَال َخُبس، بع 

  ع ت  تفؽٔ ًطار تإلبـعت  ودـع ببوـً إلّ تلرفؽٔـ  تلاتـُْ لمًـ  مىس بسلؽخُ 9 لـُ ذؼشٚـف اإلتـذاع

 س هـٓ  خعٔـع واـّ غـٕؽ  أوهـبي بعأي َتلهـٓ  َتبرعوـ9ً تفـىٓ أزعث أبع  أَ إزـعتث،واـّ أوـ9ً "

  (1118ضٕؽ هللا،   ًكـسبق سن سٕ

 ض  خعٔـــعة َ  ٕـــعة  ـــه   سكسؼتُلٕـــع  ٌُ ـــعت  أوـــ9ً "بسإلب سٓ تاليط ذ سٕقًعأ ـس  "

 كـؽة تل أُٔـس واـّ أوـ9ً " ت  تفؽٔ ً،  مـس  ( 1118 تلعلٕمٓ، ت سؽتظســـؽظ أَ  دمُوـــ   ـــه 

 ( 1118 ضٕؽ هللا،  "تلطع   أَتإلورـسج تلفمإـ  أَ تطـُٔؽ  بتؽٌٔـر  تى ٕـػٌس تلرٓ دعٔـعة تل

واـّ ت ظت  إلّ   إا  أثـؽ تإلبـعت  سٓ تلمىظمـس   ـه إزـعتث تسكـٕىس  ٔرؽتَذ َٔررسٔهَٔمكـه أن 

تإلورــسج َتلطــؽ   تلرطُٔؽت مكــه أن ترُــمه ٌــػي  ه تلم، َ ٌَسئــا  خــٌُؽٔ وقا إزـعتث 

َتلططّ تلدعٔعة تلمرفاق  ،َتلرؽت ح تلركىُلُخٕــس َت وظم  تإلظتؼٔ تلٍٕس   تلرىظٕمٕ  َسٓ  تلسعٔث 

 ( 1100 تلرعٔكٓ، بسلفس إه

سٓ تإلظتؼة  تلدعٔعة  ٍــُم تإلبــعت  تلرىظٕمــٓ  ــه تلم ــسٌٕ   ٔفررؽرُظًٛـــٙ:ذؼشٚـــف اإلتـــذاع ان

ضسيـ  بفـع  َغل  تلفعٔـع  ـه تلم ـسٌٕ  تلمرفاقـ  بسإلبـعت  تلرىظٕمـٓ ت  ََ َواــ  تلمىظمس ، سقع 

لٕر   ، َقـاُ ٕ َإقرؽتتٕدٕ ٌٕكإـ  َ ـس نـطى لـً  ـه أبفـسظ  ،سٕـً تتكـس   دـسال  تلرسـث
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َتلمىردس  َتلطع س  أَ  ه ت سكسؼ  تلدعٔع تُلٕـعٌُ  تإلبـعت  تلرىظٕمـٓ واـّ أوـً " تفؽٔ 

  ىًُؼ،  ت  تفؽٔ ً  ه  ر  مـس  ( 1113، تلطرٕس " تطرٕقٍستلفم  واّ تلفمإس  َ رُلٍس َ

ضع ـ  أْ  أَ  مسؼقـ  أَأَ  ىـرح وإٍـس فٍـُؼ سكـؽة  ٔىرحتلفمإـ  تلـرٓ ٌُ  "9ببوـً (1101

 يسزيسؽٍَس وإٍ   ه  ر  ت  سٓ تلمىظم ، أَ  تلػٔه ٔفماُنترىٍٕس  ه  ر    ه تلممكهخعٔـعة 

 ." طؽخس  تلمىظم سٓ فمإس  أَ تلرٕئ  أَ تلتلقـؽتؼ، َٔرؽتـي وإٍـس إزـعتث تلرتٕٕؽ سٓ 

ضاــق  َأ تقرسعتث وكــرىرح أن تإلبــعت  تلرىظٕمــٓ ٌــُ تلقــعؼة واــّٔمكىىس أن  مــس قــرق َ 

طؽٔق  إورسج أَ ل ٌػي تل كؽة سٓ تلمىظم ، قُت   سو  َتلرى ٕػ تلقسباــ  لارطرٕــقَت سكــسؼ تلدعٔــعة 

 .مىرح خعٔعل

 :خصائص اإلتذاع انرُظًٛٙ

 (11009ٔآ  وُؼْ،  ه أٌمٍس  س وعة،ٔبتٓ لإلبعت  تلرىظٕمٓ ضًسئى  ٔرُسؽ

 خعٔعة   ىردس ومإس  لرُلٕع ت سكسؼ أَ  سن أقُت    امُقسأَ   سكُقس نٕئستإلبعت  ٔمث    0

رتٕؽت  بفٍ تلَخُظ إ كسوٕ  لسًُ   ه ؽغ  واّ تل كرٍعسس، تإلبعت  ٔدي أن ٔكُن   1

  مططّ لٍستلطسؼئ  غٕؽ تل

 مـبضُغة سٓ تإلِـسؼ تلفـسمَتلمىظمـ ، لامىـسس  تلتسقٕـق إلّ  ـرؽٌ أن ٍٔـعى تإلبـعت   ه تلم  2

  تلمىظم ٌػي تلـػْ تفمـ  سًٕ   مٕـؿة لامدرمـ  َغل 

سٓ تلدٍُظ  تلدسظة ضًسئى تفم  واّ تلمكسٌم قمس  ٌَىس أن  س ت  غ ؽي  ه  تلرسزثسنَٔؽِ 

لٍس وعة ضًسئى  ُٔخع ِؽ   ر سَت ، َأن تلهطًٕ  تلمرعو  سٓ تلفم ببنكس  َ لألسؽتظ تإلبعتوٕ 

سإن تلهطًٕ   َإخمسال، ، _  رىس ُ ت زٕسن ردسوك     بفٍُس تلرفٍ، َ ع تكُن _سٓ بفٍ 

 .بسلمىظم  تلرس ٕؿ لاُيُ  إلّ تلرمٕؿ َتلمىسسك َ تإلثسؼةتلمرعو  بسسخ  ظتئم  إلّ 

 9انرُظًٛٙأًْٛح اإلتذاع 

 9(1113تلطرٕهس ، ٔآ  أٌمٕ  تإلبعت  تلرىظٕمٓ سٕمس َترسقق ترمث  

ٔـسظة تلقـعؼة تلرىسسكـٕ  لؿ تلرٓ تعس  ت قسقٕ  ـه تلفُت ـ   ت، تإلبـعت  تلرىظٕمـٓ َتزـع ٔفررؽ  0

 .ت قُت  تلرىسسكٕ  خمٕ  واـّ تلمـعِ تلطُٔ  سٓ َغل  لامىظمـس 

 ُوـً ٔـبتٓ لامىظم  لردـسَؾ تلُـتُِ تلرٕئٕـ  تلعتضإـ  أَ تلطسؼخٕـ    ٍم  َقـٕا ٌُ   1

،ِارــس  تلدمٍــُؼ   ( أَ بكــري ، تلمىسسكـ وـعؼة تلمـُتؼظلُـتُِ  ٍػي تتقـردسب  ل

  مٕــؿةر ثــ 9 ت ركــسر  ٍــسؼت   َغل  تلطٕــسؼت  تلرىظٕمٕــ  تلعتضإــ   تا  مس تقــرف

 .تلُيُ  إلّ  كرُِ وس   ه تلطمُذٔسقق   2

بمثسبــ  بسوــث واــّ ٔفع ،  وــً بهك  خػؼْ لفمإــ  تلرتٕــٕؽ سظ ٕــق ت فٕــسؼٔفررؽ   3

  (1100 وُؼْ،  ــ   ــس لــعِ تل ــؽظسُ قــرىرسِ تال

   تٍت ُ  تُ فسغسلرس  س سٓ تقــعٔ  ضع س   رمٕؿة لامكر ٕعٔه ٔكــسٌ   ه تلمب ع أوً   4

 .رٕئ  تلفم لفؿؾ  ُسؽ لاُ   َتلدٍع بهك   رٕؽ َ   5

سٓ ت ظت ،  تلكرٕؽتٕه وـرؽ تسقٕـق تلك ـس ة َتل سوإـ  ، َغل ورسخٕ  تلمىظمـ إل ٔفررؽ  سكىس  6

   رٕؽ بهك  لطس   َتلمـُتؼظت َتقـرطعتم تودـسؾ ت ٌـعتىٔكسٌ  سٓ َ

 َتلمؽسٌُ  َتل س ع  ه ض   تقإ  تلرسل  وُوٓ، َغل تسكٕه ٔكسٌ  سٓ   7

 دفاٍس خػتب  لامكرٍاكٕه َٔ كسورٍس َبهك  وسم تسكٕه يُؼة تلمىظم  ٔعو    8

ظتؼٔـ  تإلتلرفقٕـعت  سٓ خمٕـ  خُتوـي تلسٕـسة قـُت   سس  لمُتخٍـ   ٔفررؽ  ه تلساُ  تلمثاّسسإلبـعت  إغت، 

 .تال رًـسظٔ  أَ تلرقىٕ أَ 

 9أتؼاد اإلتذاع انرُظًٛٙ

 (11009بؽَبٓ، تٖتٓ  بفسظ سٓ ٌػي ت ترمث  أٌ  تلرىظٕمٓ أبفسظ  ٍم  خعت، زٕث  لإلبعت 

ت ـُ   ع  ـه ت سكـسؼ   رعسق  َ رٕؽة ـعؼة تلهـطى واـّ إورـسج  مٕـ   بٍس َٔقًع انطاللـح: -

 .بى  تلقعؼة تإلبعتوٕ تفرؽ  إن تلط    ىٕ   سعظة، َٔقس  سـرؽة ؾ ض  تلمرُقـّ تلفـسم 

 إورـسج  ـس ٌـُ غـٕؽ  ـبلُى َٔقًع بٍسأ ثـؽ تلطًـسئى تؼترسِـس بسإلبـعت ،  تفررؽ  ه9 َاألصانح -

لٍـس قـسبق، َغـٕؽ  ٔكهأيـٕا  إال إغت ل   تفررؽال  إن تل كـؽة، َ ـه تلفامـس   ـه ٔقـُ  َال تقإعْ

أيـسل   مس أن َبفٕـعة،غ ٕـ  غت  تؼترسِـس  تكُن  أنٔدي َ ،بفٕـعة تلمـعِأُٔس َ، بسلمؽةوسظٔـ  



 " دساعح حانح يغرشفٗ طشفٙ"أشش اإلتذاع انرُظًٛٙ نًًاسعاخ ئداسج انًٕاسد انثششٚح ػهٗ ظٕدج انخذيح انًمذيح

 - 12 -             2020  دٚغًثش  انؼذد انصاَٗ         انًعهح انؼهًٛح نهذساعاخ ٔانثحٕز انًانٛح ٔاإلداسٚح    انًعهذ انغاتغ
 

 تكسٌ تلرُيـ  إلٍٕـس، بـ   ـع  تلرٓ قرقأَ  تلمفؽَس تلهـطى ت سكـسؼ  ٔرؽ تل كـؽة ال تفـىٓ أن 

 ( 1100 س  ،  رُي  إلّ نٓ  خعٔع َغٕؽ  بلُىلا  كسوعتً ٌـػي ت سكسؼ سٓ

 رىُوـ ، َ ببقـسلٕي  طرا  تلمطرا   َتلر كـٕؽ تلسعٔث  َواّ تورٍسج تلطؽ   ؼةتلقع َتفعانًشَٔح: -

أَ  ،تلهـطى  ُ  ـس ٍسٔرعلظؼخ  تلكـٍُل  تلـرٓ تفرؽ وه ٌَٓ  وـعة،أبفـسظ َتلىظـؽ لامهـكا   ـه 

تلىظؽ إلّ ت نٕس   تفرؽ وهأوٍس ،  مـس غتتٍسبسـع  يوـعم تلرفًـي  سكـسؼ،   َخٍـ  وظـؽ  فٕىـ 

  وعةؾَتٔس  ه 

سٓ تلمُخُظة تلهـطى تلمرـع  ؼؤٔـ  تلكثـٕؽ  ـه تلمهـك   ٔكـرطٕ   ع  انحغاعـٛح نهًشــكالخ: -

َٔرطاـي تإلزكـسـ  مس ألضطـس  َوـُتزٓ تلقًـُؼ، بهك   رٕؽ ل َت سٍـُ  ،تلمُ ـ  تلُتزـع

 َتسعٔعٌس ،تلمهـكا  ٌػي واـّ تلؽؤٔـ  تلُتَـس   بفـسظ  عؼة  رٕؽةتلمرـع   ٌػت بسلمهـكا   ـه

 ( 1103تلمؽنع،   وىٍس تىد  ع تقرٕفسر  سس  تٖثسؼ تلرٓ تلفم  واّ َ  رٕؽت بع  ،تسعٔعت 

تلُتق  فىسيـؽ ت نـٕس  َسٍمـً لرسإـ  تلتلهـطى تلمرـع  بقعؼتـً واـّ  ٔرمٕؿانمذسج ػهٗ انرحهٛم: -

َخمفٍـس  ،اـّ تلمفاُ ـس سًـُ  و رٕؽة لاَت ر  ـً  ـعؼة  ،تلفىسيـؽٌػي لاف  ـس  بـٕه 

سكسؼ لألرىظٕ  تلإوسظة  تلسسخـ  لٍس،  مـس ٔمكىـً أُٔـس  س ظو  إغت بٍسَترُٔرٍـس َتالزر ـسف َتقُٔمٍـس 

 ضسي  بً َت نٕس  َسق أقف  عؼَق  

نـطى ٌىس  وـً إغت  ـسن إزٕـث  "إن تلكمٕ  تُلـع تلكٕ ٕـ 9"تقُ  ٌىس  سؽَٕ ػُصش انكى ٔانكٛف: -

َسٓ َ ـ   سـعظ،   مرسؾةسإوـً ال بـع أن ٔىـرح ٌـػي ت سكـسؼ بىُوٕـ   ،أ ـرؽ  ه ت سكسؼوـعظت  ًٔى 

وعظ  رٕؽ  ه ت سكسؼ  تُلٕعتإلوكسن َ رً سٓ  أ ُّإغت 9"تقـُ  ببوًأن ٌىـس  سؽَـٕ  أضـؽِ  مس 

  "بٕىٍس قركُن  إا  تلممرسؾةسسن ت سكسؼ 

َت قسلٕي تلسعٔث  َتلرسث وـه  َترىٍٕس ت سكسؼ اقضأضػ ؾ سم تلمرسظؼة سٓ  َٔفىّ بٍسانًخاطشج: -

ٔكـُن تل ـؽظ  ـسب  لرسمـ   طـسِؽ وستدـ  وـه ت ومـس   أنٔدي ساـُ  لٍـس، َسٓ و ـف تلُ ـ  تل

 بؽَبٓ،  وه غل   تلىستد تلمكـبَلٕس  تا  لمُتخٍـ   تلكس   َلعٔـً تالقـرفعتظ بٍس،ٔقـُم  ع تلـرٓ 

1100 ) 

 رُظًٛٙ:يصادس اإلتذاع ان

 ؽو تإلبعتوٕ  تلؽئٕكٕ  تل ًسظؼ  ه قرف  َ  زظ  بمؽت ر    فىٓع  تلمىظ  ، َسهابنب أنسؼ ظؼت ؽ

 (11039تلمؽنع،  تلرىظٕمٓ  تإلبعت َتلرٓ تفرؽ وه  ًسظؼ تلرسلٕ  

  . رُ ف ضسؼخٕ  غٕؽ سه  غٕؽ  رُ  ، َأزعتث َ رُ  ،ودسذ غٕؽ   0

سٓ فؽَى  أَ  س ٔدي أن ٔكُن وإً تلسس ، ٌ    س ٌُ   رؽ تلمُخُظوعم توكدسم تلُت     1

 أضؽِ 

  رتٕٕؽ سٓ تلفمإ تلوه تلسسخ  إلّ  تحتلىس ٓتإلبعتوتلفم    2

  طس  تلفم  أَ بىٕ   تلكُ سٓ بىٕ   طس   تلسسي  ٕؽٕتلرت  3

  سٓ تلفُت   تلعٔمتؽتسٕ  تلماسُف تلرتٕؽ  4

  سٓ تإلظؼت  َت  ؿخ تلهعٔع تلرتٕؽ   5

  ةتلمفؽس  تلدعٔع  6

 9اخ اإلتذاع انرُظًٛٙاعرشاذٛعٛ

، َٔقًـع بٍس تلكٕسقـس  لامىظم  أن تررىسٌـستلـرٓ ٔمكـه  تإلبعتوٕ ٌىس  تلفعٔـع  ـه تالقـرؽتتٕدٕس  ُٔخع 

تلــػْ ٔكــسوع َتلمىــسش تإلبــعتوٓ ظتضــ  تلمىظمــ   َضاقتًـم  لاــرؽَٔح لافمإــ  تإلبعتوٕــ   ع تلـرٓ 

 9(1100ت ضُؽ، ٔآ  س  ٌــػي تالقرؽتتٕدٕس أٌ  ه َ ــ ،واــّ تدــسَؾ تلفقرــس 

بهـك  وـسم  تلمبضُغة  ـه ت قـسلٕي أَ تلطـؽ   رٕؽة ٌُ ورسؼة وه  دمُوـ   انرطٕٚش انرُظًٛٙ: -

واّ  َتلفم  لرؿٔع  ه  عؼة تلمىظم  واّ تقر  تلرتٕـٕؽ ٍسمًٕم  ت ـه تلفاـُم تلكـاُ ٕ  َتلرٓ ت

َتــعؼٔي تلسكسقــٕ ، خمـ  تلرٕسوـس ،  9  ثاـ  واـّ ٌـػي تلطـؽ تأ ثؽ ؾٔـسظة سفسلٕرٍـس، َ ـه 

بهــك   ُخٍــ  ٌَــٓ  ،ارتٕــٕؽلتهــطٕى تلمىظمــ ، َتقــرطعتم َ ــ   َتطــُٔؽ تل ؽٔــق،َ

واـّ  وسلٓ، ٌَىـس  تؽ ٕـؿ ٍ ت سـؽتظ َتلف  ـس  بـٕى لعِ قـٕ سل  ،وــسم وســُ تلمسعظت  تلكاُ ٕ 

 تلرتٕٕؽ  فمإ   كرمؽة  ومإ  واّ تكٍٕ  َُ ـس  تلرتٕـٕؽ إؾتلـ   ف
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تًــمٕ  َزــعت  لاقٕــسم بسلىهــسِس  سلفم  واّ ٌَــُ  ٕــسم تلمىظمــ  ب انرخصــص انــٕظٛفٙ: -

 فؽَى  َزـعت  تىظٕمٕـ  غت  ٕتًـمٔدي لــرؽَٔح تإلبــعت  تلرىظٕمـٓ زٕث أوً تلمرطًًــ ، 

َزعت  تلرسث َتلرطُٔؽ أَ  وم  ـه تلفمإـ  تإلبعتوٕـ ،  ثـ   تلمرفعظة  تهـتٕإ    ئمـ  لامؽتزـ

ت  ثـؽ  تإلقرؽتتٕدٕ ٌـٓ  تإلقرؽتتٕدٕ أن تكـُن ٌـػي  َ ه تلممكهخمسوس  تلرططّٕ، تهكٕ  

تفم  واّ أومـس  إبعتوٕـ   إورسجإلّ  خسظة  سبإـ  ل قـرطعتم  ـه  رـ  تلمىظمـس  تلـرٓ تكـفّ

َٔفررؽ تلرطًى ت  ثؽ ، مس َال تكـُن خػؼٔـ  وُوس  س،  تىظٕمٕـ  يـتٕؽة  كـسزس تتطٕ 

 ( 1102 ه تقرؽتتٕدٕس  تإلبعت  تلرىظٕمٓ  غٔي،  تورهسؼت

ثسبرــ  أَ  رتــٕؽة، َ ــه ت  ثاــ   لٕك تلقــعؼة واــّ تقــرطعتم أنــكس  تىظٕمٕــ   ٌَٓانذٔسٚــح: -

  بفٕىًتلمطرًٕه لرى ٕػ  هؽَ   ت سؽتظدمٕ   دمُو   ه ت سًٕومُغج تلمً ُس  تلػْ ٔر   وإٍس

 :يؼٕلاخ اإلتذاع انرُظًٛٙ
َترمث  أٌ  ،تطـُٔؽي َخـىٓ تل ُتئـع  ىـً تمى  َتلفُت ـ  تلـرٓ،ؼت  زـُ   فُ ـس  تإلبـعت تٖتفـعظ   

 (11019 تلىدسؼ،س ٔآسٕمٌػي تلمفُ س  

بكــري تفــُظ أســؽتظ تلمدرمــ  واــّ َغل  عة  سكــسؼ تلدعٔــطؽذ تتلمقسَ ــ  تالخرمسوٕــ  ل  0

  قسَ ــ  تلرتٕٕؽ( سكؽة  فــٕه  سٓ إِــسؼ  تلىمطٓ تلر كــٕؽ

 بطُى تلر كٕؽ   ع قمٓ، ٌَػت  س تلسعٔث تلطُى  ه سه  ت سكسؼ َت قسلٕي تلقاق َ  1

كسؼ تلدعٔعة    ت س تفس اٍ ضرؽة َثقسس  تلقٕسظة تإلظتؼٔ ، َوعم تطرٕق تلعٔمقؽتِٕ  سٓ   ا   2

 تلـرٓ ٔرقـعم بٍس تلفس اُن 

  .لمرعوٕهٍبال  تتلسُتسؿ تلمسظٔ  َتلمفىُٔ  ل  ا  تقعٔ   3

 تلمىسش تلرىظٕمٓ تلًسٓ وعم تُتسؽ   4

 .     تلصَتالخرٍسظَتلرًؽى قإ  ٔكمر لألسؽتظ بسؽٔ  تلؽأْ  وعم تطرٕق ٌٕك  تىظٕمٓ  5

 ظٕدج انخذيح انًمذيح: انًثحس انصاَٙ

 ذؼشٚف انخذيح:

ٔكُن بسٕث سف  ٔمكه أن ٔسققً ِؽى  س إلّ ِؽى  ضؽ أظت  أَ واّ أوٍس " أْ  تلطع   وؽس ع لق

 ع وؽس  أُٔس،  سظٔس، أُٔس،، إورسخً  ٔكُن أنواّ ،ٕىرح وىً أْ تما  بإورسجقَخٌُؽي غٕؽ  امُـ، 

ٕؽت سقع َأض ،" سظٔس ت ر  ً  ه تلممكهتلمىرح غٕؽ تلمسظْ تلػْ ٔسرُْ واّ وم  َأظت  ٌٓ  ببوٍس "

 قسب   تلىٍسئٓ تسقق تلؽَس َتلقرُ  لعِ تلمكرٍا  ع تلىهسِس  َتلفمإس  تلرٓ    وؽس  واّ أوٍس "

 ( 1102تلركؽْ، ضطب  تقعٔمٍس أْ  ٔكُن سَٓظَن أن   سظْ ثمه

 ت قسـتكُن سٓ بسٕث ٔقع ٍس ِؽى إلّ ِؽى  ضؽ تلرٓ مى ف  تلىهسِ أَ تلتلطع   ببوٍس  وؽس  مس 

بمىرح  سسرقعٔ  تلطع    ع ٔكُن  ؽترط ،ٔرؽتي وإٍس أْ  اكٕ  ه تلممكه أن َٕؽ وسظٔ  غَغٕؽ  امُق  

 (Kotler&Armstrong,2004).ٔكُن ال سظْ أَ 

مؽترط  بهٓ  تلقسئم  بسع غتتٍس أَ َتلمعؼ   بسلسُتـ تلمى ف  تل"تلطع    ػل  واّ أوٍس  َ ع وؽس 

سٓ تلتسلي غٕؽ  امُق  لكىٍس  اكٕ  َ وإٍس أْي ٔرؽت َالتكُن  سبا  لاررسظ   أن،واّ  سظْ  امُـ

 Levelock,2004 ) 

 :يفٕٓو انخذيح انصحٛح

تلمكره ٕس  تلمكرُي س  َتلمىردس  تلمامُق  َغٕؽ تلمامُق  تلرٓ تقع ٍس  وهتلطع س  تلًسٕ   ؽتفر

ٕ  تلفقا تإلوكسن ق   تلمسسسظ  واّ  بٍعى تلف   َتلمؽت ؿ تلًسٕ  َتلدٍس  غت  َتلفٕسظت  

 ( 1103تلمكسوع،  َتلدكمٕ  

تلطع س   رمسثا   ه م ٔىطرق واّ   ٍُم تلطع   تلًسٕ ، زٕث إن إن   ٍُم تلطع   بهك  وسلػل  س

   ُمُوٍسزٕث 

 :يغرٕٚاخ انخذيح انصحٛح

ٌػي تلطع س  تلًسٕ  تلمقع   تطرا  تلًسٕ  لامُتِىٕه، طع س  تلإلّ تقعٔ  أْ وظسم يسٓ ٍٔعى 

سسن تلطع    ت، رطُؼَ  مٕؿت سن  كرُِ تلىظسم تلًسٓ  سإنلًسٓ تلمكرطعم، زكي تلىظسم تزرمس 

 بسضر ىتطرا  ال  مٕؿة َتلفكف يسٕر، َتلمكرُٔس  تلًسٕ  تلمقع    رطُؼة َركُن ق غسلرس، تلمقع   

َخُظة تلطع  ، ٌَػي تلمكرُٔس   وُوٕ َ رتٕؽة  ه زٕث   كرُتٌستلىظسم تلًسٓ ب  ٌٓ ثسبر   ه زٕث 

 :(1115 ، ظَٔ ٌٓ 
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 .ت َلٕ تلؽوسٔ  تلًسٕ   :األٔلانًغرٕٖ  -

  تلؽوسٔ  تلًسٕ  تلثسؤُ  نًغرٕٖ انصاَٙ:ا -

  "تلرطًًٓ تلثسلث تلؽوسٔ  تلًسٕ   انًغرٕٖ انصانس: -

 ت  ع  ُِٔا تلربٌٕإ  " ضع س  ؼوسٔ  ” تلؽوسٔ  تلًسٕ  تلؽتبف  انًغرٕٖ انشاتغ: -

 :يفٕٓو ظٕدج انخذيح انصحٛح

تل اك   تالضر سس ، زٕث تؽِ  ه  س، بفٌُىس َقىفؽٌ  ،زُ  تلمقًُظ بسلدُظة ُنتلرسزث ٔطرا 

إورسج تلمىرح تلفم  واّ أَ  ،إورسج  ىرح ضس   ه تلفُٕرتلفم  واّ  "9 تلدُظة ٌُ تفؽٔ تلٕسبسوٕ  أن 

   (Turpin.V,Dominique,1995) ه أَ   ؽة قإم  بطؽٔق 

 واّ تُ فس تقعٔ  ضع    مرسؾة أَ  ر ُ   واّ تلفم  ” ٌٓ أوٍس Zeithaml َBitnerوؽسٍسَ ع 

 (Bitner&Zeithaml,1996:p78).تلؿبسئه

ورمسظ تلمىظمس  تلًسٕ  َتلمفؽَس  التلمهرؽ    تلمؽ ؿٔ أ س خُظة تلطع   تلًسٕ  سقع وؽسرٍس تلٍٕئ  

لاممسؼق   س، تلسعٔث  تلمفرؽى بٍس ومُبسلمفسٕٔؽ  تلسقٕقٕ  تاللرؿتمظؼخ  9 "ببوٍس (تلمطرًؽ خس ُبسقمٍس 

قفٕع، ضسلع  خؽت  تهطٕى أَ  هكا  ِرٕ "إأَ  بهك  ضسو، تلدٕعة َتلىرسئح تلمرُ ف  لطع    سعظة

 ( 0883قفع،

أ ثؽ  ه ٌٓ إلٍٕس  ه  دس  أبفع أسقس ببوٍس "  ٔر  تلىظؽٕؽِ أن تلؽوسٔ  تلًسٕ  ٔدي أن سأ س  أظخؽن( 

ن تفطٓ تٌرمس س بسلمفسلد  تلطرٕ   تسرسج  ال َأن أوظم  تلؽوسٔ  تلطرٕ  ،أن تكُن  دؽظ ؼوسٔ  ِرٕي

 (Edgern,1991).َتلمفؽسٕ َتالخرمسوٕ   ه تلفُت   تلفسِ ٕ      ركس ا قاكآٌ ب  أُٔس  ،سقّ

 :يؼاٚٛش انعٕدج فٙ انخذياخ انصحٛح

غٕؽ  امُق ، َواّ  تكُن أوٍسًفُبس  تلرٓ ُٔتخٍٍس تلمؽَّ سٓ تقٕٕمٍ  لاطع    ه تلرسعٔس  َتل 

أَ ظؼخ   ه غل  سبوٍ  ٔفرمعَن سٓ تقٕٕمٍ  لدُظة تلطع   تلًسٕ  تلمقع   لٍ  واّ أقسـ  تلؽغ 

 فرمعٔه سٓ غل  واّ ضمك  أبفسظ ٌَ  خُظتٍس،  كرُِ 

ٌٓ Zithaml،Parasuraman,Berry,19969) 

  هكتسعٔعي  كرقس بتىكٕقً َسٕمس ت   ت ظت واّ تل سوا  ببوٍس تلقعؼة  تالورمسظٔ تفؽى َالػرًادٚح: -0

، أْ لٍسَظ   إودسؾي  ،واّ  ُؼظ تلطع   تالورمسظتلرٓ ٔر  سٍٕس عؼخ  تلبمفىّ  َ ُثُ ،ظ ٕق 

أٌمٕ  سٓ تسعٔع  ت  ثؽ ،َٔفررؽتلطمك  ت بفسظثرستس  ه  ت  ثؽٌُ ٌَػت تلرفع  ،تلركإ  زكي تلُوع

بقٕسقً لدُظة % بٌمٕ  وكرٕ  سٓ ت65ٌػت تلرفع ٔمث سفإس إظؼت س  خُظة تلطع   وىع تلؿبسئه َ

  (Kotler,2004)بس بفسظ ت ضؽِ

تلمسرسخٕه  لمكسوعة تلؿبسئه تإلؼتظةَخُظ " ٌٓ ببوٍس  تالقردسب تفؽى 9َالعرعاتح -1

َ كرُِ تلمكسوعة تلمقع   لامكر ٕع  ه  ر   تالودسؾ سٓ كؽو تل، بمفىّ بٍسسُؼت  َتؿَٔعٌ لاطع  ،

تلاط  ؽ ؿ ٌػت تلرفع واّ ٔعة، ََخُظ تلؽغر  سٓ تلمكسو بمفىّتلطع  ، لٍػي مُؼظ تل

، َٔمث  ٌػت تلرفع تلمهس  ، تلهكسَِ، ت قئا سٓ تلرفس      ِارس  تلؿبُن  ه  َت ي َتلمدس ا ،

  )1102 تلفدسؼ  ، تلدُظة   قٕسـ  بٌمٕ  وكرٕ  سٓ% 55

، تلمًعت ٕ  ت  سنَتلدعتؼة، َتلكٕسق   فؽس  تلمكرطع ٕه "ٔفؽى تلرُ ٕع واّ أوً 9َانرٕكٛذ -2

 فاُ س  َ ٕسق  تلقسئمٕه واّ تقعٔ  تلطع  ، َ عؼتٍ   إلّضاق تلثق ، َٔهٕؽ  كي ََتلقعؼة واّ 

  . بٌمٕ  وكرٕ  سٓ تلدُظة 08َٔمث  ٌػت تلرفع %  َتلثق ،ت  سن واّ تقراٍسم 

 ض  تلُيُ  لاؿبُن  ه  ٔفرؽ وهٔفؽى واّ أقسـ أن خٌُؽ تلر سو  تلفسِ ٓ ٌُ َ 9انرؼاطف -3

ٔؽغي زرمس، تلؿبُن ٌُ سؽظ ضسو، سسلؿبُن ٌػت ن بَب (،   زكي تلطاي لاطع  هطًٕتل ف   تل

بسلمكر ٕع َؼوسٔرً  تلمكث   ظؼخ  تلفىسٔ  إلَّٔهٕؽ ،  ٍ  َخٕعببن ٔهفؽ ببوً   ٍُم واّ وسُ 

َ فس ا  تلؿبسئه  إوكسوٕ ،ؼت ٕ   بطؽٔق لٍس  ز بمهس اً َتلفم  واّ إٔدسظ  َتالٌرمسمبهك  ضسو، 

 تلدُظة % بٌمٕ  وكرٕ  سٓ 51ك  نطًٓ، َٔمث  ٌػت تلرفع  بسؽتظ َبه

َت نطسو تلمسظٔ   ركٍٕ   ه  ظسٌؽ تلتفؽى بُي ٍس  ظٍؽت ضسؼخٕس ٌَٓ :انًهًٕعٛح -4

تلمفعت ، م  واّ تلفىسيؽ تلمسظٔ  لاطع    ر، ٌَٓ تهتالتًس َتلمكراؿ س  َ ُتظ 
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تلطسي  فىسيؽ تلتلفس إه( َ سس   ف  ب، تلكؽتقٓ، تلمكسئه، ت ظَٔ تلمرسوٓ،تلمقسوع، تٖال ،

  2014)تلطسئٓ،(تلطع    سظٔس تًُٔؽتفرؽ وه سلرٕئ  تلمسظٔ ، ٌَٓ ب

تلررسٔه تَُٕر ت كٕؽ َسٓ  تلطؽٔق تكٍ   اٍس بى ف  ال ع تلمفسٕٔؽ تلطمك  ٌػي ٌىس   ه ٔؽِ أن  لكه

أ س  َزكسقٕ ،ظ      ه أ ثؽ تلمكُ س تالورمسظٔ َتفع  مس سٓ خُظة تلطع   تلهس ا ،  تالضر ىَ

 ( 1100تلفدسؼ  ،  زكسقٕ  ظ   َتلمامُقٕ  سرمث  أظوّ تلمكُ س  

 :يُٓعٛح انذساعح ٔػشض ٔذحهٛم َرائعٓا

 يُٓط انذساعح:

تلمىىىٍح تلُيىى ٓ  تلرسزثىىسنبىىىس ، واىىّ ِرٕفىى  تلعؼتقىى  َت ٌىىعتى تلرىىٓ تكىىفّ لرسقٕقٍىىس سقىىع تقىىرطعم     

ؽة  مس تُخع سٓ تلُت   ٍَٔر  بُيى ٍس َيى س، ظ ٕقىس، َٔفرىؽ وىٍىس ، َتلػْ ٔفرمع واّ ظؼتق  تلظسٌتلرسإآ

أخى  تقرقًىس    ىهتفرٕؽت،  ٕ ٕس، َ مٕس،،  مس ال ٔكر ٓ ٌػت تلمىىٍح وىىع خمى  تلمفاُ ىس  تلمرفاقى  بسلظىسٌؽة 

 ظسٌؽٌس َو  ستٍس تلمطرا  ، ب  ٔرفعتي إلّ تلرسإ  َتلؽبّ َتلر كٕؽ لاُيُ  إلّ تقرىرسخس  ٔرىٓ وإٍس 

 لرًُؼ تلمقرؽذ بسٕث ٔؿٔع بٍس ؼيٕع تلمفؽس  وه تلمَُُ  ت

 يصادس ظًغ انًؼهٕياخ:

  ًعؼٔه أقسقٕه لامفاُ س 9 تلرسزثسنتقرطعم 

إلىىّ تلكرىىي َتلمؽتخىى  تلفؽبٕىى  َت خىرٕىى  غت  تلف  ىى ،  تلرسزثىىسنزٕىىث تتدىىً  انًصددادس انصإَٚددح:( 0 

لكىىسبق  تلرىىٓ تىسَلىى   َُىىُ  تلرسىىث، َتلىىعَؼٔس  َتلمقىىسال  َتلرقىىسؼٔؽ، َت بسىىسث َتلعؼتقىىس  ت

 َتلرسث َتلمطسلف  سٓ  ُت   تإلورؽو  تلمطرا   

إلىىٓ خمىى  تلرٕسوىىس   تلرسزثىىسنلمفسلدىى  تلدُتوىىي تلرسإإىى  لمَُىىُ  تلرسىىث لدىىب  انًصددادس األٔنٛددح:( 1 

 ت َلٕ   ه ض   تالقررسو   بظتة ؼئٕك  لارسث، يمم  ضًًٕس ،لٍػت تلتؽٌ 

 انذاسعح: يعرًغ

، َبىىس ، واىّ  هىكا  تلعؼتقى  تلرسزثىسنتلعؼتق  ٔفؽى ببوىً خمٕى    ىؽظت  تلظىسٌؽة تلرىٓ ٔعؼقىٍس   درم 

َأٌعتسٍس سسن تلمدرم  تلمكرٍعى ٔركُن  ه  ُف ٓ إظتؼة تلمُتؼظ تلرهىؽٔ  سىٓ  كرهى ّ ِؽسىٓ بسلمماكى  

 (  ُف س، 0311تلفؽبٕ  تلكفُظٔ  َتلرسل  وعظٌ   

 ػُٛح انذساعح:

 انؼُٛح العرطالػٛح: -

( تقررسو  ث  تضرٕسؼٌ  بطؽٔق  وهُتئٕ   ه  ُف ٓ إظتؼة تلمىُتؼظ 21تكُو  وٕى  تلعؼتق  تلردؽٔرٕ   ه  

تلعؼتق  َتلرسقق  ه ي زٕرٍس  أظتةتلرهؽٔ  سٓ  كره ّ ِؽسٓ بسلمماك  تلفؽبٕ  تلكفُظٔ  بتؽٌ تقىٕه 

فىعم َخىُظ  هىس   سىٓ تلًىع  سىٓ تلرسإى  تلىٍىسئٓ وظىؽت ل إظضسلٍىسَ ىع تى   ت يىإ لارطرٕق واّ تلفٕىى  

 َتلثرس  

 انؼُٛح األصهٛح )انفؼهٛح(: -

بسقرطعتم ِؽٔق  تلفٕى  تلفهُتئٕ  تلركٕط  بٍعى خم  تلرٕسوس  ت َلٕ  تل ؾ ى  لاعؼتقى ، َ ىع  تلرسزثسن سم 

( 011%(  ىه  درمى  تلعؼتقى  َبىػل  سىإن زدى  وٕىى  تلعؼتقى  ٔركىُن  ىه  61 7وكر    تلرسزثسنتضرسؼ 

  ُف   

 ج انذساعح:أدا

ذطثٛددك اإلتددذاع انرُظًٛددٙ نًًاسعدداخ ئداسج انًددٕاسد انثشددشٚح ػهددٗ ظددٕدج انخذيددح  أشددشتىى  إوىىعتظ تقىىررسو  

 ؼئٕكٕه9َتركُن تقررسو  تلعتؼق   ه  كمٕه يغرشفٗ طشفٙ  –انًمذيح دساعح حانح 

 ،تالخرمسوٕى ٌَُ ورسؼة وه تلرٕسوس  تلهطًىٕ  وىه تلمكىردٕي  تلدىىف، تلسسلى  انمغى األٔل:  -

 تلمبٌ  تلفامٓ،وعظ قىُت  تلطع  ، تلمكمّ تلُفٕ ٓ( 

تطرٕىق  تإلبىعت  تلرىظٕمىٓ لممسؼقىس  إظتؼة تلمىُتؼظ تلرهىؽٔ ( واىّ  أثىؽ  سىسَؼانصداَٙ: انمغى  -

 سقؽة9( 22 كره ّ ِؽسٓ، َٔركُن  ه   –خُظة تلطع   تلمقع   ظؼتق  زسل  

 (: ذٕصٚغ يؼاٚٛش العرثاَح1ظذٔل )

 ػذد انفمشاخ انًحأس م

 7 تلرفع ت َ / تإلبعت  تلهطًٓ سُؼ تإلبعت  تلرىظٕمٓ    0
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 ػذد انفمشاخ انًحأس م

 01 تلرفع تلثسوٓ/ تإلبعت  تإلظتؼْ لممسؼقس  إظتؼة تلمُتؼظ تلرهؽٔ    1

 04 إخمسلٓ  سُؼ خُظة تلطع   تلمقع     2

 28 يحأس العرثاَح ئظًانٙ

 ( 1خعَ  ؼ    ( لقٕسـ تقردسبس  تلمرسُثٕه ل قؽت  تالقررسو  زكي 4-0ت  تقرطعتم تلرعؼج  

 (: ذصحٛح العرثاَح 2ظذٔل )

  ُتسق بهعة  غٕؽ  ُتسق بهعة  تالقردسب 

 5 4 3 2 1 تلمقٕسـ

ظ  واىّ تلمُتسقى  تلفسلٕى   4 ه  تإلخسب َ امس ت رؽب   ل قردسب ،( 4-0 تلرعؼج  تلرسزثسنتضرسؼ 

 % 11واّ  س َؼظ سٓ تل قؽة تلمفىٕ  َ   تعؼج لً َؾن وكرٓ 

 ُاء أداج انذساعح:خطٕاخ ت

ٔالدغ اإلتدذاع انرُظًٛدٙ نًًاسعداخ ئداسج بإوىعتظ أظتة تلعؼتقى   تالقىررسو ( لمفؽسى   تلرسزثسن سم 

، بإترىىس  انًددٕاسد انثشددشٚح ٔأشددشِ ػهددٗ ظددٕدج انخذيددح انًمذيددح "دساعددح ذطثٛمٛددح ػهددٗ يغرشددفٗ طشفددٙ

 تلططُت  تلرسلٕ 9

تلًا  بمَُُ  تلعؼتق ، َتالقر سظة  ىٍس سٓ بىىس   تالِ   واّ ت ظر تإلظتؼْ َتلعؼتقس  تلكسبق  غت  - أ

 تالقررسو  َيٕسغ  سقؽتتٍس 

وعظت،  ه أقستػة تلدس فس  تلكفُظٔ  َتلمهؽسٕه تإلظتؼٕٔه سىٓ تسعٔىع أبفىسظ تالقىررسو   تلرسزثسنتقرهسؼ  - ر

 َسقؽتتٍس 

 تسعٔع تلمدسال  تلؽئٕكٕ  تلرٓ نمارٍس تالقررسو    0

 دس  تسعٔع تل قؽت  تلرٓ تق  تس        1

 وؽٌ تالقررسو  واّ تلمهؽى لاىقسل َإبعت  تلم زظس    2

 ت  تًمٕ  تالقررسو  سٓ يُؼتٍس ت َلٕ  َ ع تكُو   ه ث ث  سسَؼ أقسقٕ    3

 َتإلظتؼٔى (  ىه تلمسكمىٕه غَْ تلطرىؽة سىٓ تلمدىسال  ت  سظٔمٕى  3تى  وىؽٌ تالقىررسو  واىّ    4

( ٔرىىٕه أقىىمس  أوُىىس  لدىىى  0    َتلماسىىق ؼ ىى ت ومىىس  إظتؼةَتإلزًىىسئٕ  سىىٓ  ىى   ىىه  دىىس  

 تلرسكٕ  

سىىٓ َىىُ   ؼت  تلمسكمىىٕه تىى  تفىىعٔ  بفىىٍ سقىىؽت  تالقىىررسو   ىىه زٕىىث تلسىىػى أَ تإلَىىسس    5

 ( 2( سقؽة،  اسق  22َتلرفعٔ ، لركرقؽ تالقررسو  سٓ يُؼتٍس تلىٍسئٕ  واّ  

 صذق أداج انذساعح:

وٕىى  تقىرط وٕ   َت  تُؾٔ ً،ٔقًع بًع  تالقررسو  أن تقٕف أقئا  تالقررسو   س ََف  لقٕسق

بسلرب ىع  تلرسزثىسنَ ىع  ىسم  تقررسو  الضررسؼ تالتكس  تلعتضآ َتلًىع  تلرىىسئٓ َثرىس  تالقىررسو ، 21 زدمٍس

  ه يع  تالقررسو  بطؽٔقرٕه9

 انًحكًٍٛ "انصذق انظاْش٘": صذق-1
س  (  رطًًىٕه سىٓ  دى2تالقررسو  واّ  دمُوى   ىه تلمسكمىٕه تبل ى   ىه   تلرسزثسنوؽٌ 

سىٓ َىُ  ٖؼت  تلمسكمٕه َ سم بإخؽت   س ٔاؿم  ه زػى َتفىعٔ   تلرسزثسنإظتؼة ت ومس  ، َ ع تقردسر 

  تلمقرؽزس  تلمقع  

 انًمٛاط: صذق-2

 Internal Validityالذغاق انذاخهٙ  أٔلا:

تلػْ تىرمٓ  ُٔقًع بًِعِ  تاِلتكسِ  تلعتِضآ  عِ تِتكس  ُ   سَقؽة  ه سَقؽتِ  تاِلقرِرسو     تلِمسُؼ

بسكىسر تالتكىس  تلىعتضآ ل قىررسو  َغلى   ىه ضى   زكىسر  فىس     تلرسزثىسنإلٕ  ٌػي تل قؽة، َ ع  ىسم 

 تالؼترسِ بٕه    سقؽة  ه سقؽت   سسَؼ تالقررسو  َتلعؼخ  تلكإ  لامسُؼ و كً  

  َرائط الذغاق انذاخهٙ: -

 سد انثششٚحانًحٕس األٔل: اإلتذاع انرُظًٛٙ نًًاسعاخ ئداسج انًٕا

 (: يؼايم السذثاط تٍٛ كم فمشج يٍ فمشاخ اإلتذاع انشخصٙ " ٔانذسظح انكهٛح نهًحٕس3ظذٔل )
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 انثؼذ األٔل/اإلتذاع انشخصٙ و

 يؼايم

 تٛشعٌٕ

 نالسذثاط

 انمًٛح

 الحرًانٛح

(Sig.) 

**826 1 .  ٕعة  امس  سٓ َيٕسغرٍس بكٍُل  أسكسؼْ وه تلرفرٕؽ واّ تلقعؼة لعْ 0  1 111 

**731 1 . ًٕؽة ؾ ىٕ   عة ض   سكؽة  ه أ ثؽ تقعٔ  واّ تلقعؼة لعْ 1  1 111 

**807 1 .بكؽو  تل ف  ؼظّ وا تلقعؼة أ ا  2  1 111 

**815 1 .بسلسدح وسظة ؼأٔٓ سؽٌ أقرطٕ  3  1 111 

**703 1 . طرا   بطؽ  ت نٕس  ؼؤٔ  واّ تلقعؼة لعْ 4  1 111 

**821 1 .َتلمُت   تلًفسر  ُتخٍ  وىع ت سكسؼ تركّٕ واّ تلقعؼة لعْ 5  1 111 

**674 1 .َت كٕؽٌس ت سكسؼ بٕه تلف    إظؼت  أقرطٕ  6  1 111 

**805 1 .تلمطرا   تلمُت   سٓ تالقرعال  واّ تلقعؼة لعْ 7  1 111 

   α=10 1تالؼترسِ ظت  إزًسئٕس، وىع  كرُْ ظالل   *

قىؽة  ىه سقىؽت   سىُؼ "تإلبىعت  تلهطًىٓ" (  فس ى  تالؼترىسِ بىٕه  ى  س2َُٔر خعَ  ؼ    

 α= 10 1َتلعؼخ  تلكإ  لامسُؼ، َتلىػْ ٔرىٕه أن  فىس    تالؼترىسِ تلمرٕىى  ظتلى  وىىع  كىرُْ  فىُٔى  

 َبػل  ٔفررؽ تلمسُؼ يسظ  لمس ََ  لقٕسقً 

 (: يؼايم السذثاط تٍٛ كم فمشج يٍ فمشاخ اإلتذاع اإلداس٘ ٔانذسظح انكهٛح نهًحٕس4ظذٔل )

 ؼذ انصاَٙ/اإلتذاع اإلداس٘انث و

 يؼايم

 تٛشعٌٕ

 نالسذثاط

 انمًٛح

 الحرًانٛح

(Sig.) 

**766 1 .تلفم   هس   لمُتخٍ  تلكؽٔف  تلساُ  ت رؽتذ واّ تلقعؼة لعْ 0  1 111 

**850 1  رفعظة  بطؽ  أومس   ه إلٓ ٔكىع  س أودؿ 1  1 111 

**817 1 تلفم   تودسؾ سٓ تلمررف  تإلخؽت ت  تكؽتؼ وه أبرفع 2  1 111 

**782 1 .تلفم   دس  سٓ أ ع ٍس خعٔعة أسكسؼ تقعٔ  واّ أزؽو 3  1 111 

**832 1 .َٔكؽ براقسئٕ  تلفم  لرطُٔؽ  رىُو  أسكسؼ تقعٔ  واّ تلقعؼة لعْ 4  1 111 

**776 1 .تلدعٔعة تلفم  ِؽ     تلركٕ  واّ تلقعؼة لعْ 5  1 111 

**727 1 .زعَثٍس  ر  تلفم  بمهك   أتىرب 6  1 111 

**637 1 .زعَثٍس ٔمكه تلرٓ تلفم  لمهك   أضطّ 7  1 111 

**757 1 .وم   ه بً أ ُم  س سٓ تلُف  أَ تلقًُؼ أَخً  فؽس  واّ أزؽو 8  1 111 

**867 1 تلفم   ٍسم تدؿئ  واّ تلقعؼة أ را  01  1 111 

   α=10 1تالؼترسِ ظت  إزًسئٕس، وىع  كرُْ ظالل   *

(  فس   تالؼترىسِ بىٕه  ى  سقىؽة  ىه سقىؽت  "تإلبىعت  تإلظتؼْ" َتلعؼخى  3   َُٔر خعَ  ؼ 

َبػل  ٔفررىؽ  α= 10 1تلكإ  لامسُؼ، َتلػْ ٔرٕه أن  فس    تالؼترسِ تلمرٕى  ظتل  وىع  كرُْ  فىُٔ  

 تلمسُؼ يسظ  لمس ََ  لقٕسقً 
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 انًحٕس انصاَٙ: ظٕدج انخذيح انًمذيح

 ٍٛ كم فمشج يٍ فمشاخ ظٕدج انخذيح انًمذيح ٔانذسظح انكهٛح نهًحٕس(: يؼايم السذثاط ت5ظذٔل )

 انًحٕس انصاَٙ/ ظٕدج انخذيح انًمذيح 

 يؼايم

 تٛشعٌٕ

 نالسذثاط

 انمًٛح

 الحرًانٛح

(Sig.) 

**837 1 .يؽٔر بهك  ؼقسلرٍس سٓ تلدُظة تلمكره ّ تررىّ   0  1 111 

1   
 تلؽئٕكٕ  تلمؽخفٕ  ٌٓ تلعَلٕ  َتلمفسٕٔؽ لامُتي س  تلمطسبق 

 لامكره ّ 
1 768**  1 111 

2   
تلمُتظ تلطرٕ  بىس ، واّ خُظة تلمُتظ سٓ  تب ٕه واّ تلمكره ّ تقُم

 تلمقسم ت َ  
1 713**  1 111 

3   

تلدُال  تلعَؼْ   تلر رٕم إخؽت  واّ تلمكره ّ تفرمع

خُظة لطع   تلطرٕ  سٓ خمٕ    ه لارب ع تلؽ سبٕ (ظتض  تلمىهبة

 .ت  كسم

1 675**  1 111 

4   
تلفمإس  تلدؽتزٕ   إخؽت  وىع تلمسعظة بسلمُتوٕع تلمكره ّ تارؿم

 .بسقرمؽتؼ لمؽَسٌس
1 667**  1 111 

**715 1 تلمكره ّ ٔقُم برب ٕه تلمُتظ تلطرٕ  بسلُ   تلمىسقي    5  1 111 

6   
تالقردسب  لرب ٕه  بكؽو  تقُم تلمطؿَن بسلمكره ّقٕسق  إظتؼة 

 .ُتؼثتلمرىُو  سٓ زس  زعَث تلك تلطارس 
1 837**  1 111 

**824 1 .تلفامٕ  تلمبٌ   غَْ ت سؽتظ تقرقطسر إلّ تلمكره ّ تكفّ   7  1 111 

8   
 بمطرا  َتلركُٔه لارفإ  َتلرعؼٔي تلفس اُن سٓ تلمكره ّ ٔطُ 

 . كرمؽ َبهك  تلُقسئ 
1 84** 8 1 111 

01   
واّ  لارفؽى ظَؼْ بهك  تالقرط وٕ  تلعؼتقس  إخؽت  ٔر 

 َتُ فستٍ   تلمؽَّ َؼغرس  كرقرإ تلم تالزرٕسخس 
1 757**  1 111 

00   
تلمؽَّ  َؼغرس تزرٕسخس   لرتٕؽ تلمكره ّ تكردٕي

 .َتلمؽتخفٕه
1 576**  1 111 

01   
 سٓ تلمفعت  تلسسيا  تلرطُؼت   ُت ر  واّ تلمكره ّ ٔفم 

 .تلطرٕ  َتٖال 
1 801**  1 111 

02   
 واّ سظؼٔه  تدفاٍ   رفعظة  ٍسؼت  تلمكره ّ سٓ تلفس اُن ٔمرا 

 .وم   طاُر  ىٍ  أَ َفٕ    ه أظت  أ ثؽ
1 665**  1 111 

03   
لرسكٕه  تلفسلٕ  تلك س ة غَْ بسلفس إه تالزر سف واّ تلمكره ّ ٔفم 

 تإلورسخٕ  َتلؽ ٓ بسلطع س  تلمقع   
1 826**  1 111 

04   
ٔفم  تلقك  تلمطرى بسلمكره ّ إلّ تكؽتؼ ومإس  يٕسو  ت خٍؿة 

 بسقرمؽتؼ 
1 584**  1 111 

   α=10 1** تالؼترسِ ظت  إزًسئٕس، وىع  كرُْ ظالل  

(  فس ىى  تالؼترىىسِ بىىٕه  ىى  سقىىؽة  ىىه سقىىؽت   سىىُؼ " خىىُظة تلطع ىى  تلمقع ىى  " 4خىىعَ  ؼ ىى   َُٔىىر 

 α= 10 1َتلعؼخ  تلكإ  لامسُؼ، َتلىػْ ٔرىٕه أن  فىس    تالؼترىسِ تلمرٕىى  ظتلى  وىىع  كىرُْ  فىُٔى  

 لمس ََ  لقٕسقً َبػل  ٔفررؽ تلمدس  يسظ  

 Structure Validityانصذق انثُائٙ  شاَٛاا:

ٔفررؽ تلًع  تلرىسئٓ أزع  قسٕٔف يع  ت ظتة تلػْ ٔقٕف  عِ تسقق ت ٌعتى تلرىٓ تؽٔىع ت ظتة تلُيىُ  

 إلٍٕس، َٔرٕه  عْ تؼترسِ     سُؼ  ه  سسَؼ تلعؼتق  بسلعؼخ  تلكإ  ل قؽت  تالقررسو  

 

 

 اط تٍٛ دسظح كم يحٕس ٔانذسظح انكهٛح نالعرثاَح(: يؼايم السذث6ظذٔل )
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 م

 
 انًحأس

 يؼايم

 تٛشعٌٕ

 نالسذثاط

 انمًٛح

 الحرًانٛح

(Sig.) 

 سُؼ تإلبعت  تلرىظٕمٓ    0

لممسؼقس  إظتؼة تلمُتؼظ 

 تلرهؽٔ 

 0.000 **838 1 تلرفع ت َ / تإلبعت  تلهطًٓ

 0.000 **785 1 تلرفع تلثسوٓ/ تإلبعت  تإلظتؼْ   1

2   
ت َ / إخمسلٓ  سُؼ تإلبعت  تلرىظٕمٓ لممسؼقس  إظتؼة  تلمسُؼ

 تلمُتؼظ تلرهؽٔ 
1 817** 

0.000 

 0.000 **803 1 تلمسُؼ تلثسوٓ/ خُظة تلطع   تلمقع     3

   α=10 1تالؼترسِ ظت  إزًسئٕس، وىع  كرُْ ظالل   *

زًىسئٕس، وىىع  كىرُْ ( أن خمٕ   فس    تالؼترسِ سىٓ خمٕى   سىسَؼ تالقىررسو  ظتلى  إ5ٔرٕه خعَ  ؼ    

 َبػل  ٔفررؽ خمٕ   دسال  تالقررسو  يسظ ً لمس ََ  لقٕسقً  α=10 1 فىُٔ  

 شثاخ أداج انذساعح:

ٔقًع بثرس  تالقررسو  أن تفطٓ ٌىػي تالقىررسو  و ىف تلىرٕدى  لىُ تى  إوىسظة تُؾٔى  تالقىررسو  أ ثىؽ  ىه  ىؽة 

و  ٔفىىٓ تالقىرقؽتؼ سىٓ ورىسئح تالقىررسو  تلظؽَى َتلهؽَِ، أَ بفرسؼة أضىؽِ أن ثرىس  تالقىررس و ف تس 

 َوعم تتٕٕؽٌس بهك   رٕؽ سٕمس لُ ت  إوسظة تُؾٔفٍس واّ ت سؽتظ وعة  ؽت  ض   سرؽت  ؾ ىٕ   فٕى  

 Cronbach's Alpha ؽَورىسش فس ى  أل ىس  تلعؼتقى   ىه ضى  9 تقىررسو  ىه ثرىس   تلرسزثىسنَ ىع تسقىق 

Coefficient  6ٌٓ  رٕى  سٓ خعَ  ؼ      مسَِؽٔق  تلردؿئ  تلىً ٕ  َ سو  تلىرسئح  ) 

 (: يؼايم أنفا كشَٔثاخ ٔانرعضئح انُصفٛح نمٛاط شثاخ العرثاَح7ظذٔل )

 

 

 م
 انًحأس

 ػذد

 انفمشاخ

 يؼايم أنفا

 كشَٔثاخ
 انرعضئح انُصفٛح

 سُؼ تإلبعت     0

تلرىظٕمٓ لممسؼقس  

إظتؼة تلمُتؼظ 

 تلرهؽٔ 

 801 1 816 1 7 ت َ / تإلبعت  تلهطًٓتلرفع 

 824 1 827 1 10 تلرفع تلثسوٓ/ تإلبعت  تإلظتؼْ   1

2   
تلمسُؼ ت َ / إخمسلٓ  سُؼ تإلبعت  تلرىظٕمٓ لممسؼقس  

 إظتؼة تلمُتؼظ تلرهؽٔ 
07 1 861 1 817 

 824 1 861 1 04 تلمسُؼ تلثسوٓ/ خُظة تلطع   تلمقع     3

 815 1 852 1 22 يحأس العرثاَح ئظًانٙ 

( أن  ٕم   فس ى  أل ىس  ؽَورىسش  ؽت فى  إلخمىسلٓ تالقىررسو  6تلمَُس  سٓ خعَ  ؼ     تلىرسئحٔرُر  ه 

 ( 0.926(، بٕىمس بطؽٔق  تلردؿئ  تلىً ٕ  سرات   0.963زٕث بات  بطؽٔق  تل س  ؽَورسش  

ؼظ تلرهىىؽٔ  ترىىؽتَذ بىىٕه مسُؼ تإلبىىعت  تلرىظٕمىىٓ لممسؼقىىس  إظتؼة تلمىىُتاأ ىىس  ٕمىى   فس ىى  أل ىىس  ؽَورىىسض

زكىي ِؽٔقى  تلردؿئى  تلىًى ٕ  سكسوى  تلىرىسئح  أ ىس(، 0.972( بٕىمس لدمٕى  تلمدىسال   0.938 -0.927 

 ( 0.928لدمٕ  تلمدسال    ( بٕىمس0.935 -0.912 ؽورسش زٕث ترؽتَذ بٕه   أل س هسبٍ  لطؽٔق  

زكىي ِؽٔقى   أ ىس(، .8610  باتى   أل ىس  ؽَورىسش  ؽت فى  لمسىُؼ خىُظة تلطع ى  تلمقع ى  فس  أ س  ٕم  

 ( 824 1 ؽَورسش زٕث بات    أل ستلردؿئ  تلىً ٕ  سكسو  تلىرسئح  هسبٍ  لطؽٔق  

 ع  تلرسزثسن(  سبا  لارُؾٔ   َٔكُن 1َبػل  تكُن تالقررسو  سٓ يُؼتٍس تلىٍسئٕ   مس ٌٓ سٓ تلماسق ؼ    

ًىس  تالقىررسو  َيى زٕرٍس لرسإى  تلىرىسئح إقررسو  تلعؼتق   مىس ٔدفاىً واىّ ثقى  بتب ع  ه يع  َثرس  

 َتإلخسب  واّ أقئا  تلعؼتق  َتضررسؼ سؽَٕستٍس 

 ئظشاءاخ ذطثٛك أدٔاخ انذساعح:

بفىع تالورٍىس   ىه  سسى  تلرفىعٔ   تى  تطرٕىق تالقىررسو  واىّ وٕىى  تلعؼتقى  سىٓ فىؽَى   ئمى ، زٕىث تىى  

واّ وٕى  تلعؼتقى  بسٕىث تفطىّ تالقىررسو   ىه  ، َت  تُؾٔ  تالقررسوس تلرسزثسنتلرطرٕق بفع تكٍٕ   ٍم  



 " دساعح حانح يغرشفٗ طشفٙ"أشش اإلتذاع انرُظًٛٙ نًًاسعاخ ئداسج انًٕاسد انثششٚح ػهٗ ظٕدج انخذيح انًمذيح

 - 21 -             2020  دٚغًثش  انؼذد انصاَٗ         انًعهح انؼهًٛح نهذساعاخ ٔانثحٕز انًانٛح ٔاإلداسٚح    انًعهذ انغاتغ
 

ضىى   ؼتبىىّ تلكرؽَوىىٓ ٔقىىُم تلمىىُف ٕه سىىٓ إظتؼة تلمىىُتؼظ تلرهىىؽٔ  سىىٓ  كرهىى ّ ِؽسىىٓ برفرئرٍىىس، َبفىىع 

 تالورٍس   ه تطرٕق تالقررسو  ُخمف  خمٕ  تإلخسبس  لرًسٕسٍس َتسإاٍس 

 انًؼانعاخ اإلحصائٛح انًغرخذيح فٙ انذساعح:

 Statistical Package for theقىررسو   ىه ضىى   بؽوىس ح تلرسإى  تإلزًىسئٓتال َتسإى تى  ت ؽٔى  

Social Sciences (SPSS)   

 األدٔاخ اإلحصائٛح انًغرخذيح:

تلىكي تلمئُٔ  َتلركؽتؼت  َتلمرُقّ تلسكسب9ٓ ٔكرطعم ٌػت ت  ىؽ بهىك  أقسقىٓ  غىؽتٌ  فؽسى   -0

 تلعؼتق    تكؽتؼ سئس   رتٕؽ  س َٔر  تالقر سظة  ىٍس سٓ َي  وٕى 

  Multiple linear regressionتضررسؼ تالوسعتؼ تلططٓ تلمرفعظ  -1

  One Sample T Testلفٕى  َتزعة  Tتضررسؼ -2

( لمفؽسىى   ىىس إغت  ىىسن ٌىىىس  Independent Samples T-Testسىىٓ زسلىى  وٕىرىىٕه   Tتضررىىسؼ  -3

 سؽَ س  غت  ظالل  إزًسئٕ  بٕه  دمُورٕه  ه تلرٕسوس  تلمكرقا   

لمفؽسى   ىس إغت  ىسن ٌىىس  سؽَ ىس  غت  ظاللى  Kruskal Wallis Testكس  َتالـ تضررىسؼ  ؽَقى -4

 إزًسئٕ  بٕه ث ث  دمُوس  أَ أ ثؽ  ه تلرٕسوس  ال ترر  تلرُؾٔ  تلطرٕفٓ 

 لفٕىرٕه  كرقارٕه ال تررفسن تلرُؾٔ  تلطرٕفٓ  Mann-Whitney Uتضررسؼ  سؤُرىٓ -5

لمفؽس   س إغت  سن ٌىس  سؽَ س  غت  ظاللى   One-Way ANOVAتضررسؼ تسإ  تلررسٔه ت زسظْ  -6

 إزًسئٕ  بٕه ث ث  دمُوس  أَ أ ثؽ  ه تلرٕسوس  ترر  تلرُؾٔ  تلطرٕفٓ 

  ( لامقسؼوس  تلرفعٔ  تلثىسئٕ Scheffeتالضررسؼت    -7

 ػشض ٔذحهٛم انثٛاَاخ

سبى  وىه ، َغلى   ىه ضى   تإلخرسإى  تلرٕسوىس  َتضررىسؼ سؽَىٕس  تلعؼتقى ٔرُمه ٌػت تلمسىُؼ وؽَىس، ل

أقىىئا  تلعؼتقىى  َتقىىرفؽتٌ أبىىؽؾ ورىىسئح تالقىىررسو  َتلرىىٓ تىى  تلرُيىى  إلٍٕىىس  ىىه ضىى   تسإىى  سقؽتتٍىىس، 

، تلمبٌى  تلفامىٓ، وىعظ تالخرمسوٕى َتلُ ُى واّ  رتٕؽت  تلعؼتق  تلرٓ تنىرما  واىّ  تلدىىف، تلسسلى  

 تقىىررسو   تلمردمفىى   ىىه قىىُت  تلطع ىى ، تلمكىىمّ تلُفٕ ٓ( لىىػت تىى  إخىىؽت  تلمفسلدىس  تإلزًىىسئٕ  لارٕسوىىس

لاسًىُ  واىّ ورىسئح  (SPSS)تلعؼتق ، إغ ت  تقرطعتم بؽوس ح تلىؽؾم تإلزًىسئٕ  لاعؼتقىس  تالخرمسوٕى  

 تلعؼتق  تلرٓ قٕر  وؽٍَس َتسإاٍس سٓ ٌػت تلمسُؼ  

 ذحهٛم انثٛاَاخ انشخصٛح:

 َسٕمس ٔآ وؽٌ لطًسئى وٕى  تلعؼتق  َسق تلرٕسوس  تلهطًٕ  

 ػُٛح انذساعح ٔفك انعُظ (: ذٕصٚغ8ظذٔل )

 انُغثح انركشاس 

 37.7% 46 أَصٗ

 62.3% 76 ركش

 100.0% 122 انًعًٕع

 تإلوسث% ٌه  ه 6 26%  ه تلمرسُثٕه ٌ   ه تلػ ُؼ، بٕىمس 2 51 أن( 7ٔرُر  ه ض   خعَ   

تلفم  زٕث تر ق ٌػي تلىرٕد     قُ  تلفم  سٓ تلمماك  تلفؽبٕ  تلكفُظٔ  بهك  وسم، زٕث أن سؽو 

 تكُن لًسلر تلػ ُؼ 

 

 

 (: ذٕصٚغ ػُٛح انذساعح ٔفك انحانح الظرًاػٛح9ظذٔل )

 انُغثح انركشاس 

 43.4% 53 أػضب

 55.7% 68 يرضٔض
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 8.% 1 يُفصهح

 100.0% 122 اإلظًانٙ

% غٕىؽ 3 32%  ه وٕى  تلعؼتق   رؿَخُن ٌَٓ تلىكر  ت واىّ، بٕىمىس 6 44 أن( 8ٔرُر  ه خعَ   

 %  ى ًا  ٌَٓ سٓ تلمؽتر  ت ضٕؽة 7 1ٕىمس  رؿَخُن، ب

 (: ذٕصٚغ ػُٛح انذساعح ٔفك انًإْم انؼه10ًٙظذٔل )

 انُغثح انركشاس 

 20.5% 25 دتهٕو فألم

 50.8% 62 ظايؼٙ

 23.0% 28 ياظغرٛش

 5.7% 7 دكرٕساِ

 100.0% 122 اإلظًانٙ

%  سخكىرٕؽ، 12ت واىّ، بٕىمىس %  بٌاٍ  تلفامٓ خس فٓ ٌَىٓ تلىكىر  7 41 أن( 01ٔرُر  ه خعَ   

% ظ رُؼتي ٌَٓ سٓ تلمؽتر  ت ضٕؽة، ٔرُر  ه تلدعَ  أن وٕى  تلعؼتق  6 4% ظباُم سب  ، 4 11ٔإٍس 

 رفامُن بهك  خٕىع َلىعٍٔ  تلهىٍسظة تلدس فٕى  ت َلىّ أَ تلهىٍسظة تلفإىس، لىػل  سىإن تلمكرهى ّ تكىفّ إلىّ 

 ي  رطارس، أقسقٕس،  ه  رطارس  تلفم  تقرقطسر تلك س ت  تلفامٕ  َت  سظٔمٕ  َتفررؽ

 ػذد عُٕاخ انخذيحذٕصٚغ ػُٛح انذساعح ٔفك (: 11ظذٔل )

 انُغثح انركشاس 

 15.6% 19 عُٕاخ 5الم يٍ 

 33.6% 41 عُٕاخ 10يٍ  ألم-5يٍ 

 27.9% 34 عُح 15ألم يٍ-10يٍ 

 23.0% 28 عُح فأكصش  15يٍ 

 100.0% 122 اإلظًانٙ

-01%  ه 8 16 ، بٕىمسعُٕاخ 10يٍ  ألم-5يٍ % قىُت  ضع رٍ  5 22 نأ( 00ٔرُر  ه خعَ   

قىُت ، ٌَػت ٔع   4% أ    ه 5 04قى  سب ثؽ، َسٓ تلمؽتر  ت ضٕؽة  04%  ه 12قى ،  04 ه  أ  

واّ تُسؽ تلطرؽة تلفمإ  لعِ تلمُف ٕه  مس ٔعسفٍ  لافم  بهك   ُْ  ه أخ  تمٕؿ تلمكره ّ تلرٓ 

 ٔفماُن سٍٕس 

 انًغًٗ انٕظٛفٙذٕصٚغ ػُٛح انذساعح ٔفك (: 12ظذٔل )

 انُغثح انركشاس 

 33.6% 41 سئٛظ لغى

 7.4% 9 يذٚش

 50.0% 61 يٕظف

 9.0% 11 َائة يذٚش

 100.0% 100 اإلظًانٙ

%  ه 5 22 ت واّ، بٕىمس%  ه وٕى  تلعؼتق  ٌ   ُف ٕه ٌَٓ تلىكر  41 أن( 01ٔرُر  ه خعَ   

% ٌ  3 6%  كمسٌ  تلُفٕ ٓ وسئي  عٔؽ، َسٓ تلمؽتر  ت ضٕؽة 8كسم، وٕى  تلعؼتق  ٌ  ؼؤقس  أ 

  عؼت  

 انذساعح:نإلظاتح ػهٗ ذغاؤلخ 
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 انًٕاسد انثششٚح فٙ يغرشفٗ طشفٙ؟ ئداسجانرُظًٛٙ نذٖ  اإلتذاعأٔلا: يا ٔالغ 

 أٔل: انثُؼذ األٔل/ اإلتذاع انشخصٙ

 ذاع انشخصٙ(: انٕعظ انحغاتٙ ٔانٕصٌ انُغثٙ نثُؼذ اإلت13ظذٔل )

 انثُؼذ األٔل/اإلتذاع انشخصٙ 
انٕعظ 

 انحغاتٙ

الَحشاف 

 انًؼٛاس٘

انٕصٌ 

انُغثٙ 

% 

لًٛح 

 الخرثاس

 انًؼُٕٚح

p- 

value 

ذشذٛة 

 انفمشج

0-  
 وه تلرفرٕؽ واّ تلقعؼة لعْ

 َيٕسغرٍس بكٍُل  أسكسؼْ

 .  ٕعة  امس  سٓ

3.89 .883 77.8 11.070 .000 5 

1-  
 أ ثؽ تقعٔ  واّ تلقعؼة لعْ

 ؾ ىٕ   عة ض   سكؽة  ه

 . ًٕؽة

3.74 .898 74.8 9.072 .000 7 

2-  
 تل ف  ؼظ واّ تلقعؼة أ ا 

 .بكؽو 
3.79 .998 75.8 8.711 .000 6 

3-  
 وسظة ؼأٔٓ سؽٌ أقرطٕ 

 .بسلسدح
3.66 1.049 73.2 6.989 .000 8 

4-  
 ؼؤٔ  واّ تلقعؼة لعْ

 . طرا   بطؽ  ت نٕس 
3.91 .853 78.2 11.783 .000 3 

5-  
 تركّٕ واّ تلقعؼة ْلع

  ُتخٍ  وىع ت سكسؼ

 .َتلمُت   تلًفسر

4.03 .833 80.6 13.702 .000 1 

6-  
 بٕه تلف    إظؼت  أقرطٕ 

 .َت كٕؽٌس ت سكسؼ
3.89 .969 77.8 10.184 .000 4 

7-  
 تالقرعال  واّ تلقعؼة لعْ

 .تلمطرا   تلمُت   سٓ
4.03 .833 80.6 13.702 .000 2 

 
 تُؼذ اإلتذاع ئظًانٙ

 انشخصٙ
3.868 .642 77.36 14.919 .000 -- 

% َبمرُقّ 77.36تلُؾن تلىكرٓ إلخمسلٓ بُفع تإلبعت  تلهطًٓ با   أن( 02ٔرُر  ه خعَ  ؼ    

، بٕىمس ل قؽت  بُفع تإلبعت  تلهطًٓ تذسظح كثٛشج، ٌَُ 0.642( َتوسؽتى  فٕسؼْ با  3.868با   

، َتلمُت   (  تلًفسر  ُتخٍ  وىع ت سكسؼ تركّٕ واّ تلقعؼة  سو  تل قؽتٕه تلكسظق  َتلثس ى   لعْ

% 5 71بُؾن وكرٓ با   ت َلّ( تزرارس تلمؽتر  .تلمطرا   تلمُت   تالقرعال  سٓ واّ تلقعؼة  لعْ

 ت سكسؼتلقعؼة واّ تركّٕ غل  أن  تلرسزثسن( ٌَٓ بعؼخ   رٕؽة، َٔفؿَ 4.03َبمرُقّ زكسبٓ با   

ا   ٌٓ  ٍسؼة وسبف   ه ومق تلردسؼر تلرٓ  ع ٔمؽ بٍس تلفس اُن سٓ تلمدس  َتالقرعال  سٓ تلمُت   تلمطر

  ؽٍٔ،زٕسة  إوقسغتلًسٓ َتلػٔه ٔرفؽَُن لمُت   تسرسج  ىٍ  تقرعالال َتًؽسس قؽٔفس  ع ٔكسٌ  سٓ 

( تزرا  تلمؽتر  ت ضٕؽة بُؾن وكرٓ .بسلسدح وسظة ؼأٔٓ سؽٌ بٕىمس  سو  تل قؽة تلؽتبف   أقرطٕ 

تلردؽب  تلمكرمؽة غل  أن  تلرسزثسن( ٌَٓ بعؼخ   رٕؽة، َٔفؿَ 55 2مرُقّ زكسبٓ با   % َب1 62

تلرٓ ٔرمر  بٍس تلفس   سٓ تلمدس  تلًسٓ  ه ض   سرؽة تلفم  تلطُٔا  َزد  تلمُت   تلرٓ  ؽ بٍس 

س  بؽأًٔ لفعم تال رى تٖضؽطؽى تدفاً  سظؼت واّ تقرسُسؼ ت سكسؼ َتقرىرسِ تلسدح بمس ال ٔع   دسال لا

ظَ س  إ ىسوٍستلمعو  بسلسد  تلمىسقر  ظَ س، َضسي  أوٍ  ٔرفس اُن    سئس   ثٕؽة َوقُ   طرا   ٔدي 

 بسلسدح تلمىسقر  سٓ  طرا  تلمُت   

 ( 1110 ورع تلسإ  َتلهارٓ، َتر ق    ظؼتق   ،(1102 قاطسن، َتر ق ٌػي تلىرسئح    ظؼتق 

 :س٘شاَٛاا: انثاؼذ انصاَٙ/ اإلتذاع اإلدا

 (: انٕعظ انحغاتٙ ٔانٕصٌ انُغثٙ نثُؼذ اإلتذاع اإلداس14٘ظذٔل )



 " دساعح حانح يغرشفٗ طشفٙ"أشش اإلتذاع انرُظًٛٙ نًًاسعاخ ئداسج انًٕاسد انثششٚح ػهٗ ظٕدج انخذيح انًمذيح

 - 23 -             2020  دٚغًثش  انؼذد انصاَٗ         انًعهح انؼهًٛح نهذساعاخ ٔانثحٕز انًانٛح ٔاإلداسٚح    انًعهذ انغاتغ
 

 انثاؼذ انصاَٙ/اإلتذاع اإلداس٘ 
انٕعظ 

 انحغاتٙ

الَحشاف 

 انًؼٛاس٘

انٕصٌ 

انُغثٙ 

% 

لًٛح 

 الخرثاس

 انًؼُٕٚح

p- 

value 

ذشذٛة 

 انفمشج

0-  
 ت رؽتذ واّ تلقعؼة لعْ

 لمُتخٍ  تلكؽٔف  تلساُ 

 .تلفم   هس  

3.95 .880 79 11.934 .000 8 

1-  
 أومس   ه إلّ ٔكىع  س أودؿ

  رفعظة  بطؽ 
3.99 .838 79.8 13.071 .000 5 

2-  
 تإلخؽت ت  تكؽتؼ وه أبرفع

 تلفم   تودسؾ سٓ تلمررف 
3.78 1.000 75.6 8.600 .000 9 

3-  
 أسكسؼ تقعٔ  واّ أزؽو

  دس  سٓ أ ع ٍس خعٔعة

 .تلفم 

4.06 .893 81.2 13.071 .000 3 

4-  
 أسكسؼ تقعٔ  واّ لقعؼةت لعْ

 تلفم  لرطُٔؽ  رىُو 

 .َٔكؽ براقسئٕ 

3.96 .922 79.2 11.492 .000 7 

5-  
    تلركٕ  واّ تلقعؼة لعْ

 .تلدعٔعة تلفم  ِؽ 
4.13 .862 82.6 14.495 .000 2 

6-  
  ر  تلفم  بمهك   أتىرب

 .زعَثٍس
3.76 1.013 75.2 8.314 .000 10 

7-  
 تلرٓ تلفم  لمهك   أضطّ

 .زعَثٍس ٔمكه
3.97 1.004 79.4 10.645 .000 6 

8-  
 أَخً  فؽس  واّ أزؽو

 سٕمس تلُف  أَ تلقًُؼ

 .وم   ه بً أ ُم

4.02 .862 80.4 13.019 .000 4 

01-  
 تدؿئ  واّ تلقعؼة أ را 

 تلفم   ٍسم
4.16 .817 83.2 15.740 .000 1 

 -- 000. 16.193 79.56 667. 3.978 تاؼذ اإلتذاع اإلداس٘ ئظًانٙ 

% َبمرُقّ با  45 68تلُؾن تلىكرٓ إلخمسلٓ بُفع تإلبعت  تإلظتؼْ با   أنٔرُر ( 14ض   خعَ    ه

، بٕىمس ل قؽت  ب،فع تإلبعت  تإلظتؼْ  سو  تذسظح كثٛشج(، ٌَُ 556 1( َتوسؽتى  فٕسؼْ با   3.978 

بُؾن وكرٓ  ت َلّ تلفم  ( تزرا  تلمؽتر   ٍسم تدؿئ  واّ تلقعؼة تل قؽة تلفسنؽة َتلرٓ وًٍس  أ را 

( ٌَٓ بعؼخ   رٕؽة، بٕىمس  سو  تل قؽة تلكسبف   أتىرب بمهك   تلفم  05 3% َبمرُقّ با   1 72با  

( ٌَٓ بعؼخ   رٕؽة؛ 3.76% َبمرُقّ با   1 64 ر  زعَثٍس( تزرا  تلمؽتر  ت ضٕؽة بُؾن وكرٓ 

ٓ  كره ّ ِؽسٓ  ؽترط  بمعِ تإلظتؼْ لعِ تلفس إه س تإلبعت غل  أن  ٍسؼت   تلرسزثسنَٔفؿَ 

تلرعؼٔي َتلرطُٔؽ تلػْ ٔراقُوً، َ ؽترط  أُٔس بمعِ تلؽغر  سٓ تالؼتقس  سٓ تلكا  تلُفٕ ٓ َمه 

تلؽغرس  تلُفٕ ٕ  لك   ُف   مس ٔسر  وإٍ  تلفم  واّ تىمٕ  ٌػي تلمٍسؼت  بهك  سؽظْ قفٕس 

  كرُٔس  أسُ   إلّلاُيُ  

انُغثٙ نًحٕس اإلتذاع انرُظًٛٙ نًًاسعاخ ئداسج انًٕاسد  (: انٕعظ انحغاتٙ ٔانٕص15ٌظذٔل )

 انثششٚح

 

أتؼاد اإلتذاع انرُظًٛٙ 

نًًاسعاخ ئداسج انًٕاسد 

 انثششٚح

انٕعظ 

 انحغاتٙ

الَحشاف 

 انًؼٛاس٘

انٕصٌ 

انُغثٙ 

% 

لًٛح 

 الخرثاس

 انًؼُٕٚح

p- 

value 

ذشذٛة 

 انفمشج

0-  
تلرُفع ت َ / تإلبعت  

 تلهطًٓ
3.868 .642 77.36 14.919 .000 2 
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1-  
تلرُفع تلثسوٓ/ تإلبعت  

 تإلظتؼْ
3.978 .667 79.56 16.193 .000 1 

 

إخمسلٓ أبفسظ تإلبعت  

تلرىظٕمٓ لممسؼقس  

 إظتؼة تلمُتؼظ تلرهؽٔ 

3.929 .629 78.58 16.307 .000 -- 

ة تلمُتؼظ تلرىظٕمٓ لممسؼقس  إظتؼ تإلبعت  سُؼ  إلخمسلٓتلُؾن تلىكرٓ  أنٔرُر ( 04خعَ    ه ض  

؛ تذسظح كثٛشج(، ٌَُ 518 1( َتوسؽتى  فٕسؼْ با   3.929% َبمرُقّ با   78.58تلرهؽٔ  با  

% َبمرُقّ با  45 68بُؾن وكرٓ با   ت َلّبٕىمس تزر   تلرُفع تلثسوٓ/ تإلبعت  تإلظتؼْ( تلمؽتر  

ٌُ ومّ تإلبعت   ( ٌَػت ٔع  واّ أن ومّ تإلبعت  تإلظتؼ556ْ 1( َتوسؽتى  فٕسؼْ با   867 2 

تلرىظٕمٓ تلكسئع لافس إه سٓ إظتؼة تلمُتؼظ تلرهؽٔ  سٓ  كره ّ ِؽسٓ، سٕمس تزر   تلرُفع ت َ / تإلبعت  

( َتوسؽتى  فٕسؼْ با  757 2% َبمرُقّ با   25 66بُؾن با   ت ضٕؽةتلهطًٓ( تلمؽتر  

يٕ  لعِ نسغ  تلُفٕ   تلهطًٓ ٌُ ومّ أ تإلبعت ومّ غل  إلّ أن  تلرسزثسن(، َٔفؿَ 531 1 

تإلظتؼٔ  سٓ  كره ّ ِؽسٓ، ٌَُ ومّ وسب   ه تلهطًٕ  َال ٔمكه يقاً بهك  خٕع بسقرطعتم تلرعؼٔي 

 َتلرطُٔؽ بهك  وسم  

 شاَٛاا: يا يغرٕٖ ظٕدج انخذيح انًمذيح فٙ يغرشفٗ طشفٙ؟

 

 (: انٕعظ انحغاتٙ ٔانٕصٌ انُغثٙ نًحٕس ظٕدج انخذيح انًمذيح16ظذٔل )

 
ظٕدج انخذيح يحٕس/ 

 انًمذيح

انٕعظ 

 انحغاتٙ

الَحشاف 

 انًؼٛاس٘

انٕصٌ 

انُغثٙ 

% 

لًٛح 

 الخرثاس

 انًؼُٕٚح

p- 

value 

ذشذٛة 

 انفمشج

0-  
 سٓ تلدُظة تلمكره ّ تررىّ

 .يؽٔر بهك  ؼقسلرٍس
3.93 .972 78.6 10.524 .000 5 

1-  

 لامُتي س  تلمطسبق 

 ٌٓ تلعَلٕ  َتلمفسٕٔؽ

 تلؽئٕكٕ  تلمؽخفٕ 

 لامكره ّ 

3.99 1.008 79.8 10.866 .000 3 

2-  

 تب ٕه واّ تلمكره ّ تقُم

تلمُتظ تلطرٕ  بىس ، واّ خُظة 

 تلمُتظ سٓ تلمقسم ت َ  

 

4.04 .931 80.8 12.355 .000 2 

3-  

 إخؽت  واّ تلمكره ّ تفرمع

تلدُال  تلعَؼْ   تلر رٕم

 لارب ع تلؽ سبٕ (ظتض  تلمىهبة

خُظة لطع   تلطرٕ  سٓ   ه

 .ت  كسمخمٕ  

3.92 1.072 78.4 9.455 .000 6 

4-  

 بسلمُتوٕع تلمكره ّ تارؿم

تلفمإس   إخؽت  وىع تلمسعظة

 تلدؽتزٕ  لمؽَسٌس

 .بسقرمؽتؼ

4.04 .847 80.8 13.576 .000 1 

5-  
تلمكره ّ ٔقُم برب ٕه تلمُتظ 

 تلطرٕ  بسلُ   تلمىسقي 
3.87 1.012 77.4 9.484 .000 7 

6-  

تلمطؿَن قٕسق  إظتؼة 

 بكؽو  قُمت بسلمكره ّ

 تالقردسب  لرب ٕه تلطارس 

تلمرىُو  سٓ زس  زعَث 

3.98 .953 79.6 11.396 .000 4 
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ظٕدج انخذيح يحٕس/ 

 انًمذيح

انٕعظ 

 انحغاتٙ

الَحشاف 

 انًؼٛاس٘

انٕصٌ 

انُغثٙ 

% 

لًٛح 

 الخرثاس

 انًؼُٕٚح

p- 

value 

ذشذٛة 

 انفمشج

 .تلكُتؼث

7-  
 إلّ تلمكره ّ تكفّ

 غَْ ت سؽتظ تقرقطسر

 .تلفامٕ  تلمبٌ  

3.79 1.115 75.8 7.794 .000 11 

8-  

تلفس اُن سٓ  ٔطُ 

 لارفإ  َتلرعؼٔي تلمكره ّ

 تلُقسئ  بمطرا  َتلركُٔه

 . كرمؽ َبهك 

3.80 1.083 76 8.110 .000 10 

01-  

 تلعؼتقس  إخؽت  ٔر 

 ظَؼْ بهك  تالقرط وٕ 

 واّ تالزرٕسخس  لارفؽى

 تلمؽَّ َؼغرس  تلمكرقرإ 

 َتُ فستٍ  

3.77 1.148 75.4 7.411 .000 12 

00-  
 لرتٕؽت  تلمكره ّ تكردٕي

تلمؽَّ  َؼغرس  زسخس 

 .َتلمؽتخفٕه

3.81 1.023 76.2 8.760 .000 9 

01-  
  ُت ر  واّ تلمكره ّ ٔفم 

سٓ  تلسسيا  تلرطُؼت 

 .تلطرٕ  َتٖال  تلمفعت 

3.62 1.108 72.4 6.208 .000 13 

02-  

 سٓ تلفس اُن ٔمرا 

  رفعظة  ٍسؼت  تلمكره ّ

أظت   واّ  سظؼٔه تدفاٍ 

وم   أَ َفٕ    ه أ ثؽ

 . طاُر  ىٍ 

3.84 1.039 76.8 8.885 .000 8 

03-  

 واّ تلمكره ّ ٔفم 

 غَْ بسلفس إه تالزر سف

لرسكٕه  تلفسلٕ  تلك س ة

تإلورسخٕ  َتلؽ ٓ بسلطع س  

 تلمقع   

3.62 1.086 72.4 6.337 .000 14 

04-  

ٔفم  تلقك  تلمطرى 

بسلمكره ّ إلّ تكؽتؼ 

ومإس  يٕسو  ت خٍؿة 

 بسقرمؽتؼ 

3.46 1.179 69.2 4.299 .000 15 

 
يحٕس ظٕدج انخذيح  ئظًانٙ

 انًمذيح
3.832 .772 76.64 11.898 .000 -- 

% 53 65تلُؾن تلىكرٓ إلخمسلٓ  سُؼ خُظة تلطع   تلمقع   با   أن( 05ٔرُر  ه خعَ  ؼ    

، بٕىمس ل قؽت  بُفع خُظة تذسظح كثٛشج، ٌَُ 0.772( َتوسؽتى  فٕسؼْ با  3.832َبمرُقّ با   

ُتظ تلطرٕ  بىس ، واّ خُظة تلم واّ تب ٕهتلطع   تلمقع    سو  تل قؽتٕه تلثسلث  َتلطس ك   تقُم تلمكره ّ 

  تلمُتظ سٓ تلمقسم ت َ 

بسقرمؽتؼ( تزرارس تلمؽتر   تلفمإس  تلدؽتزٕ  لمؽَسٌس إخؽت  وىع تلمسعظة بسلمُتوٕع تلمكره ّ  تارؿم

غل   تلرسزثسن( ٌَٓ بعؼخ   رٕؽة، َٔفؿَ 13 3% َبمرُقّ زكسبٓ با   7 71ت َلّ بُؾن وكرٓ با  

   رٕؽة لهؽٔس  َتقف   ه تلمدرم  تلمسآ  مس ٔدفاً  ارؿ س برب ٕه  كره ّ ِؽى ٔقعم ضع سأن 
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تلمُتظ تلطرٕ  بهك   كرمؽ تسكرس  ْ ِسؼئ،  مس أوً ٔؽ ؿ واّ خُظة تلمُتظ تلرٓ  ع ٔكُن قُ  

بٕىمس  سو  تل قؽة تلطس ك  وهؽ  خُظتٍس وسئقس أ سم قمفرً واّ تلمعِ تلطُٔ  سٓ تقعٔ  تلطع   تلًسٕ ،

تلمطرى بسلمكره ّ إلّ تكؽتؼ ومإس  يٕسو  ت خٍؿة بسقرمؽتؼ ( تزرا  تلمؽتر  ت ضٕؽة   ٔفم  تلقك 

غل  أن  تلرسزثسن( ٌَٓ بعؼخ   رٕؽة، َٔفؿَ 35 2% َبمرُقّ زكسبٓ با   1 58بُؾن وكرٓ 

 كره ّ ِؽسٓ ٔقُم بداي أخٍؿة ِرٕ  زعٔث  َسق تلمفسٕٔؽ َتلمُتي س  تلعَلٕ  َتلرٓ ال ترطاي يٕسو  

 تلمٍرؽئ  َتلقعٔم  َتلرٓ  ع ال ٔر  تسعٔثٍس  مس سٓ  كره ٕس  بب سلٕ  أضؽِ  بس خٍؿةٕؽة  قسؼو   ث

 ( 1111 باسسج َتلدسبؽْ، َتر ق ٌػي تلىرسئح    ظؼتق 

 اخرثاس انفشضٛاخ:

 تضررسؼ تل ؽَٕس  زُ  أثؽ  رتٕؽ واّ  رتٕؽ أضؽ  ه  رتٕؽت  تلعؼتق   تل ؽَٕ  تلؽئٕكٕ  ت َلّ(9

 ال ُٔخع أثؽ غَ ظالل  إزًسئٕ  لمرتٕؽ واّ  رتٕؽ أضؽ  ه  رتٕؽت  تلعؼتق   انصفشٚح: انفشضٛح

 ُٔخع أثؽ غَ ظالل  إزًسئٕ  لمرتٕؽ واّ  رتٕؽ أضؽ  ه  رتٕؽت  تلعؼتق   انفشضٛح انثذٚهح:

سإوىىً ال ٔمكىىه ؼسىىٍ تل ؽَىىٕ  تلًىى ؽٔ   α≤0.05أ رىىؽ  ىىه  كىىرُِ تلعاللىى   Sig.(P-value)إغت  سوىى  

ٓ ال ُٔخىع أثىؽ غَ ظاللىى  إزًىسئٕ  لمرتٕىؽ واىىّ  رتٕىؽ أضىؽ  ىه  رتٕىىؽت  تلعؼتقى ، أ ىس إغت  سوىى  َبسلرىسل

Sig.(P-value)   أ    ه  كرُِ تلعاللα≤0.05   سٕر  ؼسٍ تل ؽَٕ  تلً ؽٔ  َ رُ  تل ؽَٕ  تلرعٔاى

 تلقسئا  ببوً ُٔخع أثؽ غَ ظالل  إزًسئٕ  لمرتٕؽ واّ  رتٕؽ أضؽ  ه  رتٕؽت  تلعؼتق  

 هٛم انثٛاَاخ فٙ ضٕء انفشضٛح انشئٛغٛح األٔنٗ:ذح

تلرىظٕمٓ واّ خُظة تلطع    لإلبعت ( α≤ 14 91 ال ُٔخع أثؽ غَ ظالل  تزًسئٕ  وىع  كرُِ ظالل   

 تلمقع   سٓ  كره ّ ِؽسٓ 

اىّ خىُظة تلطع ى  تلرىظٕمىٓ و لإلبىعت ( α≤ 14 91ُٔخع أثىؽ غَ ظاللى  تزًىسئٕ  وىىع  كىرُِ ظاللى   

 تلمقع   سٓ  كره ّ ِؽسٓ 

أبفسظ تإلبعت  تلرىظٕمٓ لممسؼقس  إظتؼة تلمُتؼظ تلرهؽٔ   تإلبعت   لاُ ُى واّ  كرُِ تبثٕؽ

تضررسؼ تالوسعتؼ  تلرسزثسنتلهطًٓ، تإلبعت  تإلظتؼْ( ُ درمف  واّ خُظة تلطع   تلمقع  ، تقرطعم 

 رسئح  مس َُٔسٍس تلدعَ  تلرسل9َٓ سو  تلى Stepwiseتلمرفعظ بسقرطعتم ِؽٔق  

(: َرائط اخرثاس ذحهٛم الَحذاس انًرؼذد نرأشٛش اإلتذاع انرُظًٛٙ نًًاسعاخ ئداسج انًٕاسد 17ظذٔل )

 انثششٚح ػهٗ ظٕدج انخذيح انًمذيح

انًرغٛش 

 انراتغ

(R) 

 السذثاط

(R²) 

يؼايم 

انرحذ

 ٚذ 

F 

 انًحغٕتح

DF  دسظاخ

 انحشٚح

Sig. 

يغرٕٖ 

 انذلنح

ß يم الَحذاسيؼا 
T 

 انًحغٕتح

Sig. 

يغرٕٖ 

 انذلنح

ظٕدج 

انخذيح 

 انًمذيح

.543
a

 111 1 1 تالوسعتؼ 50.154 295. 

تلمقعتؼ 

 تلثسب 
1.308 1.308 .001 

تإلبعت  

 تلهطًٓ
.652 .652 .000 

 

  ه ض   تلدعَ  تلكسبق ٔمكه تقرىرسج  س ٔا9ٓ 

خُظة تلطع   تلمقع   ٌَُ ٔمث   أن Stepwise تلىٍسئٓ بسقرطعتم ِؽٔق  ومُغج تالوسعتؼٔرٕه  - أ

 ظالل  إزًسئٕ  بـ  تإلبعت  تلهطًٓ(  بًُؼة خٌُؽٔ  َغت  تلرسب  ٔربثؽتلمرتٕؽ 

 Stepwiseِؽٔق  زكي  إزًسئٕ ٕؽ غت ظالل  تبثتإلبعت  تإلظتؼْ( لفعم َخُظ تلمرتٕؽ  ت  تقررفسظ  - ر

    خُظة تلطع   تلمقع   

ٌَػت  184 1، بٕىمس با   فس   تلرسعٔع 432 1 فس   تالؼترسِ بات    ٕم  أنأفٍؽ  ورسئح تلرسإ   -  

تلمرتٕؽت  تلمكرقا  تلرسلٕ   تبثٕؽ إلّخُظة تلطع   تلمقع   ٔفُظ  %  ه تلرتٕؽ س4ٓ 18 أن ٔفىٓ

 "، َتلرس ٓ تإلبعت  تلهطًٓ( "ٌَٓ وكر  تبثٕؽ  رٕؽة خعت، لمرتٕؽ َتزع ٔبثؽ سٓ خُظة تلطع  

 خُظة تلطع   تلمقع    تلرسب  سٓأضؽِ تبثؽ واّ تلمرتٕؽ % ٔفُظ لفُت   4 61
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 انرأشٛش:يؼادنح 

 ( تإلبعت  تلهطًٓ) 0.652+  1.308=ظٕدج انخذيح انًمذيح

خُظة تلطع   تلمرتٕؽ تلرسب    ؾٔسظة ، َتر قاّ( بمقعتؼ َزعة َتزعة تإلبعت  تلهطًٓوىع ؾٔسظة    0

 ( 541 1( بمقعتؼ  تلمقع  

 تالٌرمسم بمسُؼ  تإلبعت  تلهطًٓ(  بزع  سسَؼ تإلبعت  تلرىظٕمٓ  إلّ ٔعوُ تلمفىٕٕهٌَػت  س 

تلهطًٓ تلىسب   ه ِرٕف  تلمُف  َنطًٕرً تلرٓ ت  يقاٍس ورؽ  تإلبعت غل  إلّ أن  تلرسزثسنَٔفؿَ 

تطرا   لإلبعت قىُت  وعٔعة ال ٔمكه أن ٔرتٕؽ ِرفس لاقُتوٕه تإلظتؼٔ  بهك   رسنؽ، زٕث أن ٌىس   ُٕال 

ت  ََ  ضط  ُِٔا  تلمعِ َ عوُ   بسلسُتسؿ  أن إالأضؽِ َال ٔمكه بكٍُل  تتٕٕؽٌس  إلّطًٕ   ه ن

  ه  ر  تإلظتؼة 

 ذحهٛم انثٛاَاخ فٙ ضٕء انفشضٛح انشئٛغٛح انصاَٛح:

تلرىظٕمىىٓ  تإلبىىعت ( سىىٓ  كىىرُِ α≥0.05ال تُخىىع سىىؽَ  غت  ظاللىى  إزًىىسئٕ  وىىىع  كىىرُِ ظاللىى   9 

 تلدىىف، تلسسلى  مرتٕؽت  تلعٔمُغؽتسٕى  ٓ إظتؼة تلمُتؼظ تلرهؽٔ  سٓ  كره ّ ِؽسٓ تُفؿْ لالامُف ٕه س

 ، تلمبٌ  تلفامٓ، وعظ قىُت  تلطع  ، تلمكمّ تلُفٕ ٓ( تالخرمسوٕ 

تلرىظٕمىىٓ  تإلبىىعت ( سىىٓ  كىىرُِ α≥90.05 ال تُخىىع سىىؽَ  غت  ظاللىى  إزًىىسئٕ  وىىىع  كىىرُِ ظاللىى   

 تلدىىف، تلسسلى  مرتٕؽت  تلعٔمُغؽتسٕى  تؼة تلمُتؼظ تلرهؽٔ  سٓ  كره ّ ِؽسٓ تُفؿْ لالامُف ٕه سٓ إظ

 ، تلمبٌ  تلفامٓ، وعظ قىُت  تلطع  ، تلمكمّ تلُفٕ ٓ( تالخرمسوٕ 

 

 

 ٔٚرفشع يُٓا انفشضٛاخ انفشػٛح انرانٛح:

ٙ نهًٕظفٍٛ فٙ انرُظًٛ اإلتذاع(  فٙ α≤0.05يغرٕٖ )أٔل: ل ذٕظذ فشٔق راخ دلنح ئحصائٛح ػُذ 

 ئداسج انًٕاسد انثششٚح فٙ يغرشفٗ طشفٙ ذُؼضٖ نًرغٛش )انعُظ(.

تٍٛ يرٕعظ دسظاخ ذمذٚش ػُٛح  لخرثاس انفشٔق)خ( نؼُٛرٍٛ يغرمهرٍٛ  َرائط اخرثاس(: 18ظذٔل )

 انرُظًٛٙ نهًٕظفٍٛ فٙ ئداسج انًٕاسد انثششٚح فٙ يغرشفٗ طشفٙ ذؼضٖ نهعُظ اإلتذاعانذساعح فٙ 

 انًعال
 لًٛح نًرٕعطاخا

 tالخرثاس 

 انمًٛح

 الحرًانٛح

(Sig.) 

 انذلنح اإلحصائٛح
 أَصٗ ركش

 غٕؽ ظتل  إزًسئٕس،  284. 1.076 3.8502 3.9766 انرُظًٛٙ اإلتذاع

 ه   كرقارٕه أ رؽ  ( لفٕىرٕه  ورسئح تضررسؼتلمقسبا  الضررسؼ  (.Sig)ترٕه أن تلقٕم  تالزرمسلٕ  

تلرىظٕمٓ بسلىكر  لادىف،  مس َُٔر أوً ال تُخع سؽَ  غت   تإلبعت  إلخمسلαٓ = 0.05 كرُِ تلعالل  

تلرىظٕمٓ لامُف ٕه سٓ إظتؼة تلمُتؼظ تلرهؽٔ  سٓ  تإلبعت ( سٓ α=  0.05ظالل  إزًسئٕ  وىع  كرُِ  

  كره ّ ِؽسٓ تُفؿِ لمرتٕؽ  تلدىف( 

ِ تلدىكٕه واّ توررسؼ أن     ىٍمس  ع ت  ال تهك  سسؼ س لع تإلبعت  كرُٔس  غل  إلّ أن  تلرسزثسنَٔفؿَ 

ٔهك  زسسؿت لعٍٔمس  تلرىظٕمٓ تإلبعت تلدىكٕه، َأن   س بٕهتُفٕ ً بفع تخرٕسؾي لمرطارس  وعة ال تطرا  

 واّ توررسؼ  س قٕسقق  ه ورسئح إٔدسبٕ  ال ٔكرتىٓ أزع تلدىكٕه وىٍس 

انرُظًٛدٙ نهًدٕظفٍٛ فدٙ  اإلتدذاع(  فٙ α≤0.05يغرٕٖ )شاَٛاا: ل ذٕظذ فشٔق راخ دلنح ئحصائٛح ػُذ 

 (.الظرًاػٛحئداسج انًٕاسد انثششٚح فٙ يغرشفٗ طشفٙ ذُؼضٖ نًرغٛش )انحانح 

 Kruskal Wallisلارسقق  ه يس  ٌػي تل ؽَٕ  ت  تقرطعتم تالضررسؼ تلتٕىؽ  فامىٓ  ؽَقىكس  َتالـ

Testن زدى  تلفٕىى   ىسن يىتٕؽ خىعت،  وٕىرٕه  كرقارٕه سب ثؽ ال ترر  تلرُؾٔ  تلطرٕفىٓ، َغلى  ؼتي بٕه 

سٓ سئ  " ى ًا "، َغل  لاكه  وىه ظاللى  تل ىؽَ  بىٕه ؼتىي ظؼخىس  تقىعٔؽ وٕىى  تلعؼتقى  سىٓ تإلبىعت  

 ، َسٕمس ٔآ ت ًٕ  لاىرسئح9تالخرمسوٕ تلرىظٕمٓ تفؿِ لاسسل  

ش انفشٔق تٍٛ سذة دسظاخ ذمذKruskal Wallis Testٚ( َرائط اخرثاس كشٔعكال ٔالط19ظذٔل )

 الظرًاػٛحػُٛح انذساعح فٙ اإلتذاع انرُظًٛٙ ذؼضٖ نهحانح 

 
تلسسل  

 تالخرمسوٕ 
 انؼذد

يرٕعظ 

 انشذة

-Chiلًٛح 

Square 

يغرٕٖ 

 انذلنح

انذلنح 

 اإلحصائٛح



 " دساعح حانح يغرشفٗ طشفٙ"أشش اإلتذاع انرُظًٛٙ نًًاسعاخ ئداسج انًٕاسد انثششٚح ػهٗ ظٕدج انخذيح انًمذيح

 - 28 -             2020  دٚغًثش  انؼذد انصاَٗ         انًعهح انؼهًٛح نهذساعاخ ٔانثحٕز انًانٛح ٔاإلداسٚح    انًعهذ انغاتغ
 

 اإلتذاع

 انرُظًٛٙ

 62.48 53 أوؿر

2.086 .352 
غٕؽ ظتل  

 إزًسئٕ 
 61.48 68  رؿَج

 11.00 1  ى ًا 

 (Kruskal Wallis  ورسئح تضررسؼتلمقسبا  الضررسؼ  (.Sig)َ  تلكسبق أن تلقٕم  تالزرمسلٕ  ترٕه  ه تلدع

،  مس َُٔر أوً تالخرمسوٕ تلرىظٕمٓ بسلىكر  لاسسل   تإلبعت  إلخمسلαٓ=  0.05أ رؽ  ه  كرُِ تلعالل  

ف ٕه سٓ إظتؼة تلرىظٕمٓ لامُ تإلبعت ( سٓ α=  0.05ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ  وىع  كرُِ  

 ( تالخرمسوٕ تلمُتؼظ تلرهؽٔ  سٓ  كره ّ ِؽسٓ تُفؿِ لمرتٕؽ  تلسسل  

 تإلبعت تلؿَتج أَ وع ً سٓ  ٕؿتن تلفق  ال ًٔى  سسؼ س  ع ٔمى  يسزرً  ه غل  إلّ أن  تلرسزثسنَٔفؿَ 

ً تلى كٕ  واّ توررسؼ تبثٕؽتت تإلبعت تلرىظٕمٓ،  مس أن زسال  تالو ًس  تلرٓ  ع تهك  وسئقس أ سم 

تلمًسزر  لٍػت تالو ًس  تكسظ تكُن  فعَ   لقا  تلسسال  بهك  ضسو لعِ تلفٕى  تلمرسُث  سٓ  كره ّ 

 ِؽسٓ 

انرُظًٛدٙ نهًدٕظفٍٛ فدٙ  اإلتدذاع( فدٙ α≤0.05شانصاا: ل ذٕظذ فشٔق راخ دلنح ئحصائٛح ػُدذ يغدرٕٖ )

 نؼهًٙ(.ئداسج انًٕاسد انثششٚح فٙ يغرشفٗ طشفٙ ذؼضٖ نًرغٛش )انًإْم ا

( Shapiro-Wilk تضررىسؼ  Tests of Normalityإخىؽت  تضررىسؼ تلرُؾٔى  تلطرٕفىٓ  تلرسزثىسنَ ىع  ىسم 

" بسلىكىر  لاعؼخى  َظ رىُؼتي، َ سخكىرٕؽل سى تورعتلٕ  تلرٕسوس  سٓ تلمبٌ  تلفامٓ تل ئس  "ظباىُم سب ى ، 

ٔكىُن تُؾٔى  تلرٕسوىس  ِرٕفٕىس،، تىظٕمٓ، َغلى   ن  فظى  تالضررىسؼت  تلمفامٕى  تهىرؽِ أن  لإلبعت تلكإ  

َ ن وعظ تلفٕى  سٓ ٌػي تل ئ   سن يتٕؽت، وكرٕس،، َٔمكه تدىسَؾ نىؽِ تورعتلٕى  تلرٕسوىس  سىٓ بىس ٓ تل ئىس  

تىظٕمىٓ،  لإلبىعت  ن زد  تلفٕى   رٕؽ وكىرٕس،  َ ىع  ىسن تُؾٔى  تلرٕسوىس  تورىعتلٓ سىٓ تاى  تل ئىس  بسلىكىر  

 بىٕه One Way-ANOVAت  تقرطعتم تسإ  تلررىسٔه ت زىسظْ َلػل  َلارسقق  ه يس  ٌػي تل ؽَٕ  

وٕىرٕه  كرقارٕه سب ثؽ ترر  تلرُؾٔ  تلطرٕفىٓ، لاكهى  وىه ظاللى  تل ىؽَ  بىٕه  رُقىّ ظؼخىس    رُقطٓ

 تلرىظٕمٓ تفؿِ لامبٌ  تلفامٓ، َسٕمس ٔآ ت ًٕ  لاىرسئح9 تإلبعت تقعٔؽ وٕى  تلعؼتق  سٓ 

 لخرثاس  One Way-ANOVAثاٍٚ األحاد٘ ( َرائط اخرثاس ذحهٛم انر20ظذٔل )

انرُظًٛٙ نهًٕظفٍٛ فٙ ئداسج انًٕاسد  اإلتذاعانفشٔق تٍٛ يرٕعظ دسظاخ ذمذٚش ػُٛح انذساعح فٙ 

 انثششٚح فٙ يغرشفٗ طشفٙ ذؼضٖ نهًإْم انؼهًٙ

 انًعال
 لًٛح انًرٕعطاخ

 Fالخرثاس

 انمًٛح

 الحرًانٛح

(Sig.) 

انذلنح 

 دكرٕساِ ياظغرٛش يؼٙظا دتهٕو فألم اإلحصائٛح

 اإلتذاع

 انرُظًٛٙ

3.7556 3.8889 4.0119 4.5714 3.518 .017 
 ظتل  إزًسئٕس، 

 14 1تلمقسبا  الضررسؼ "تسإ  تلررسٔه ت زسظْ" ت    ه  كرُِ تلعالل   (.Sig)ترٕه أن تلقٕم  تالزرمسلٕ  

 =αٓمس َُٔر  106 1رُِ تلعالل  تلرىظٕمٓ بسلىكر  لامبٌ  تلفامٓ زٕث  سو   ك تإلبعت  إلخمسل 

 تفؿِ لمرتٕؽ تلمبٌ  تلفامٓ  تلرىظٕمٓ تإلبعت َخُظ سؽَ   فىُٔ  بٕه تقردسبس  تلمرسُثٕه زُ  

، Leveneَلرسعٔع تتدسي تل ؽَ  لًسلر أْ سئ ، ت  أَال، سسى تلرٕسوس  بسقرطعتم تضررسؼ   

، َ سو  تلىرسئح  مس (Scheffe عْ تالضررسؼ تلرف تلرسزثسنَ سو  تلرٕسوس   ردسوك ، لػل  تقرطعم 

 9تلدعَ  تلرسلَُٓٔسٍس 

( نرحذٚذ اذعاِ انفشٔق فٙ التذاع انرُظًٛٙ تانُغثح  Scheffe(: َرائط الخرثاس انثؼذ٘ )21ظذٔل )

 نهًإْم انؼهًٙ

 دكرٕساِ ياظغرٛش ظايؼٙ دتهٕو فألم  انًعًٕػح

 دتهٕو فألم
 فشق انًرٕعطاخ

 
-.07935 -.25821 -.92786

*
 

 008. 508. 960. يغرٕٖ انذلنح

 ظايؼٙ
 07935. فشق انًرٕعطاخ

 
-.17886 -.84850

*
 

 009. 652. 960. يغرٕٖ انذلنح

 ياظغرٛش
 17886. 25821. فشق انًرٕعطاخ

 
-.66964 

 090. 652. 508. يغرٕٖ انذلنح



 " دساعح حانح يغرشفٗ طشفٙ"أشش اإلتذاع انرُظًٛٙ نًًاسعاخ ئداسج انًٕاسد انثششٚح ػهٗ ظٕدج انخذيح انًمذيح

 - 29 -             2020  دٚغًثش  انؼذد انصاَٗ         انًعهح انؼهًٛح نهذساعاخ ٔانثحٕز انًانٛح ٔاإلداسٚح    انًعهذ انغاتغ
 

 دكرٕساِ ياظغرٛش ظايؼٙ دتهٕو فألم  انًعًٕػح

 دكرٕساِ
92786. فشق انًرٕعطاخ

*
 .84850

*
 .66964 

 
 090. 009. 008. يغرٕٖ انذلنح

 0.05*انفشٔق دانح ئحصائٛاا ػُذ يغرٕٖ دلنح 

 يا ٚهٙ: انعذٔل انغاتكٚرثٍٛ يٍ 

    05.0تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظالل ٓتلرىظٕمٓ بٕه زما   تإلبعت ( س

  تلع رُؼتيَبٕه تلػٔه  بٌاٍ  تلفامٓ  ظباُم سب  ، َخس فٓ( لًسلر زما   تلع رُؼتي

    05.0ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ  وىع  كرُِ تلعالل ٓتلرىظٕمٓ بٕه  تإلبعت ( س

  رُقطس  ظؼخس  تلفٕى  سٓ بس ٓ سئس  تلمبٌ  تلفامٓ بٕه    سئرٕه واّ زعة 

ؼتي َ س أن تالضر ى  ع ورح  ىطقٕس بكري ترسوع تلمكرُِ تلفقآ لسما  تلع رُغل  إلّ  تلرسزثسنَٔفؿَ 

ًٔسزي غل   ه ََوٓ َثقسس   رٕؽة تهك  سسؼ س  رٕؽت بٕىٍ  َبٕه تلػٔه ل  ٔسًاُت واّ أْ نٍسظت  

وإس،  مس أن زما  تلهٍسظت  تلفإس ٔرمرفُن بسؽو نعٔع َبسكسقٕ  تدفاٍ  ٔررعوُن أسكسؼت  كرمؽة 

 واّ نكاٍ  تالخرمسوٓ تإلظتؼة تلفإس َتلمُف ُن بهك  وسم ز سفس  ملردفاٍ  سٓ تلمقع   ظَ س أ س

انرُظًٛدٙ نهًدٕظفٍٛ فدٙ  اإلتدذاع( فٙ α≤0.05يغرٕٖ )ساتؼاا: ل ذٕظذ فشٔق راخ دلنح ئحصائٛح ػُذ 

 ئداسج انًٕاسد انثششٚح فٙ يغرشفٗ طشفٙ ذؼضٖ نًرغٛش )ػذد عُٕاخ انخذيح(.

 

( Shapiro-Wilk تضررىسؼ  Tests of Normalityإخىؽت  تضررىسؼ تلرُؾٔى  تلطرٕفىٓ  تلرسزثىسنَ ىع  ىسم 

قى  سب ثؽ بسلىكر   04قىُت  َسئ   ه  4سٓ سئ  أ    ه وعظ قىُت  تلطع   ل سى تورعتلٕ  تلرٕسوس  سٓ 

تىظٕمىٓ، َغلى   ن  فظى  تالضررىسؼت  تلمفامٕى  تهىرؽِ أن ٔكىُن تُؾٔى  تلرٕسوىس   لإلبىعت لاعؼخ  تلكإ  

َٔمكه تدسَؾ نؽِ تورعتلٕى  تلرٕسوىس  سىٓ بىس ٓ ِرٕفٕس،، َ ن وعظ تلفٕى  سٓ ٌػي تل ئ   سن يتٕؽت، وكرٕس،، 

تىظٕمٓ،  لإلبعت تل ئس   ن زد  تلفٕى   رٕؽ وكرٕس،  َ ع  سن تُؾٔ  تلرٕسوس  تورعتلٓ سٓ تا  تل ئ  بسلىكر  

 بىٕه One Way-ANOVAَلػل  َلارسقق  ه يس  ٌػي تل ؽَٕ  ت  تقرطعتم تسإ  تلررىسٔه ت زىسظْ 

ؽ ترر  تلرُؾٔ  تلطرٕفىٓ، لاكهى  وىه ظاللى  تل ىؽَ  بىٕه  رُقىّ ظؼخىس  وٕىرٕه  كرقارٕه سب ث  رُقطٓ

 تلرىظٕمٓ تفؿِ لفعظ قىُت  تلطع  ، َسٕمس ٔآ ت ًٕ  لاىرسئح9 تإلبعت تقعٔؽ وٕى  تلعؼتق  سٓ 

 لخرثاس  One Way-ANOVA( َرائط اخرثاس ذحهٛم انرثاٍٚ األحاد٘ 22ظذٔل )

انرُظًٛٙ نهًٕظفٍٛ فٙ ئداسج انًٕاسد  اإلتذاعاعح فٙ انفشٔق تٍٛ يرٕعظ دسظاخ ذمذٚش ػُٛح انذس

 انثششٚح فٙ يغرشفٗ طشفٙ ذؼضٖ نؼذد عُٕاخ انخذيح

 انًعال

 انًرٕعطاخ
 لًٛح

 Fالخرثاس

 انمًٛح

 الحرًانٛح

(Sig.) 

انذلنح 

  5ألم يٍ  اإلحصائٛح
ألم يٍ  – 5

10 

ألم يٍ  – 10

15 
 فأكصش 15

 اإلتذاع

 انرُظًٛٙ
3.9503 3.8008 4.0114 4.0020 .892 .447 

غٕؽ ظتل  

 إزًسئٕس، 

 14 1تلمقسبا  الضررسؼ "تسإ  تلررسٔه ت زسظْ" أ رؽ  ه  كرُِ تلعالل   (.Sig)ترٕه أن تلقٕم  تالزرمسلٕ  

 =αٓمس  336 1تلرىظٕمٓ بسلىكر  لفعظ قىُت  تلطع   زٕث  سو   كرُِ تلعالل   تإلبعت  إلخمسل 

تفؿِ لمرتٕؽ وعظ  تلرىظٕمٓ تإلبعت بٕه تقردسبس  تلمرسُثٕه زُ   َُٔر وعم َخُظ سؽَ   فىُٔ 

 قىُت  تلطع   

زٕث أن تلمُف   ،تلرىظٕمٓ ال ٔطرا  بسضر ى وعظ قىُت  تلطع   تإلبعت غل  إلّ أن  تلرسزثسنَٔفؿَ 

تلُفٕ ٓ لُمسن تؼتقسئً سٓ تلفم ،  تإلبعت زعٔثس ٔكفّ لرقعٔ   كرُِ خٕع  ه تلػْ ت  تُفٕ ً 

 تإلبعت مُف  يسزي قىُت  تلطع   تلكرٕؽة ٔرمر  بطرؽة تدفاً ٔسسسظ واّ  كرُٔس  خٕعة  ه َتل

تلُفٕ ٓ لُمسن وعم تالقرتىس  وىً، أَ تططًٕ  مه ٔقاُن وىً  ه زٕث قىُت  تلطع   َتلمُف ُن 

 زعٔثس 

 

هًٕظفٍٛ فدٙ انرُظًٛٙ ن اإلتذاع( فٙ α≤0.05يغرٕٖ )خايغاا: ل ذٕظذ فشٔق راخ دلنح ئحصائٛح ػُذ 

 ئداسج انًٕاسد انثششٚح فٙ يغرشفٗ طشفٙ ذؼضٖ نًرغٛش )انًغًٗ انٕظٛفٙ(.



 " دساعح حانح يغرشفٗ طشفٙ"أشش اإلتذاع انرُظًٛٙ نًًاسعاخ ئداسج انًٕاسد انثششٚح ػهٗ ظٕدج انخذيح انًمذيح

 - 31 -             2020  دٚغًثش  انؼذد انصاَٗ         انًعهح انؼهًٛح نهذساعاخ ٔانثحٕز انًانٛح ٔاإلداسٚح    انًعهذ انغاتغ
 

( Shapiro-Wilk تضررسؼ  Tests of Normalityإخؽت  تضررسؼ تلرُؾٔ  تلطرٕفٓ  تلرسزثسنَ ع  سم 

 ت لإلبعسٓ سئ   عٔؽ َوسئي  عٔؽ بسلىكر  لاعؼخ  تلكإ   تلمكمّ تلُفٕ ٓل سى تورعتلٕ  تلرٕسوس  سٓ 

تىظٕمٓ، َغل   ن  فظ  تالضررسؼت  تلمفامٕ  تهرؽِ أن ٔكُن تُؾٔ  تلرٕسوس  ِرٕفٕس،، َ ن وعظ تلفٕى  

سٓ ٌستٕه تل ئرٕه  سن يتٕؽت، وكرٕس،، َٔمكه تدسَؾ نؽِ تورعتلٕ  تلرٕسوس  سٓ بس ٓ تل ئس   ن زد  

تلرىظٕمٓ، َلػل   لإلبعت  ئس  بسلىكر  تلفٕى   رٕؽ وكرٕس،  َ ع  سن تُؾٔ  تلرٕسوس  غٕؽ تورعتلٓ سٓ تا  تل

 Kruskal Wallis َلارسقق  ه يس  ٌػي تل ؽَٕ  ت  تقرطعتم تالضررسؼ تلتٕؽ  فامٓ  ؽَقكسلُتالـ

Testوٕىرٕه  كرقارٕه سب ثؽ ال ترر  تلرُؾٔ  تلطرٕفٓ، لاكه  وه ظالل  تل ؽَ  بٕه ؼتي   رُقطٓ بٕه

 ظٕمٓ تفؿِ لامكمّ تلُفٕ ٓ، َسٕمس ٔآ ت ًٕ  لاىرسئح9تلرى تإلبعت ظؼخس  تقعٔؽ وٕى  تلعؼتق  سٓ 

 

انفشٔق تٍٛ سذة دسظاخ ذمذٚش Kruskal Wallis Test ( َرائط اخرثاس كشٔعكال ٔالط23ظذٔل )

 انرُظًٛٙ ذؼضٖ نهًغًٗ انٕظٛفٙ اإلتذاعػُٛح انذساعح فٙ 

 يرٕعظ انشذة انؼذد انؼهًٙ انًإْم 
-Chiلًٛح 

Square 

يغرٕٖ 

 انذلنح

نح انذل

 اإلحصائٛح

 اإلتذاع

 انرُظًٛٙ

 65.65 41 ؼئٕف  ك 

25.480 .000 
ظتل  

 إزًسئٕ 

 98.22 9  عٔؽ

 48.33 61  ُف 

 89.05 11 وسئي  عٔؽ

 تإلبعت  ( لاعؼخ  تلكإ  لرقعٔؽ أسؽتظ تلفٕى  زُ  Sigٔررٕه  ه تلدعَ  تلكسبق أنَّ تلقٕم  تالزرمسلٕ   

(،  مس ٔعل  واّ َخُظ سؽَ  05.0مّ تلُفٕ ٓ أ    ه  كرُِ ظالل   تلرىظٕمٓ بسضر ى تلمك

( بٕه ؼتي ظؼخس  تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  زُ  05.0غت  ظالل  إزًسئٕ  وىع  كرُِ ظالل   

 تلرىظٕمٓ تفؿِ لامكمّ تلُفٕ ٓ  تإلبعت 

لفٕىرٕه  Mann-Whitney Uتضررسؼ  سؤُرىٓ تلرسزثسن َلرسعٔع تتدسي تل ؽَ  لًسلر أْ سئ ، تقرطعم

 كرقارٕه ال تررفسن تلرُؾٔ  تلطرٕفٓ لامقسؼو  بٕه  رُقطس  ؼتي تلفٕى  سٓ تلعؼخ  تلكإ  لإلبعت  

 تلرىظٕمٓ بٕه    سئرٕه واّ زعة  ه سئس  تلمكمّ تلُفٕ ٓ، َأفٍؽ  تلىرسئح أو9ً

    05.0تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظالل ٓتلرىظٕمٓ بٕه ؼئٕف تلقك   تإلبعت ( س

 َتلمعٔؽ لًسلر تلمعٔؽ 

    05.0تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظالل ٓتلرىظٕمٓ بٕه ؼئٕف تلقك   تإلبعت ( س

 َتلمُف  لًسلر ؼئٕف تلقك  

    05.0تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظالل ٓتلرىظٕمٓ بٕه ؼئٕف تلقك   تإلبعت ( س

 وسئي تلمعٔؽ لًسلر وسئي تلمعٔؽ َ

    05.0تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظالل ٓتلرىظٕمٓ بٕه تلمعٔؽ  تإلبعت ( س

 َتلمُف  لًسلر تلمعٔؽ 

    05.0ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظالل ٓتلرىظٕمٓ بٕه تلمعٔؽ  تإلبعت ( س

 َوسئي تلمعٔؽ 

    05.0تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظالل ٓتلرىظٕمٓ بٕه تلمُف   تإلبعت ( س

 َوسئي تلمعٔؽ لًسلر وسئي تلمعٔؽ 

فاقس بمعِ تلؽتز  تلرٓ تضر ى تلمكمّ تلُفٕ ٓ ٔرؽ  أثؽت لعِ تلمُف   رغل  إلّ أن  تلرسزثسنَٔفؿَ 

ٔراقسٌس سٓ وماً  رفاق  بسلدسوي تلمسظْ واّ توررسؼ تضر ى ت خُؼ َتلدُتوي تالخرمسوٕ   س بٕه 

تلعؼخس  تلفإس َتلعوٕس، َتؼترسِ غل  بسلؽَس تلُفٕ ٓ، َ مٕ  َتّ تلفم  تلماقسة واّ وستقً  ه  ر  

  سوعة تلدمٍُؼ تلمراقٓ لاطع   تلًسٕ   تلعؼخ  تلرٓ تفاُي، َتلُتّ تلىستح أُٔس  امس ت رؽر  ه

 ذحهٛم انثٛاَاخ فٙ ضٕء انفشضٛح انشئٛغٛح انصانصح:



 " دساعح حانح يغرشفٗ طشفٙ"أشش اإلتذاع انرُظًٛٙ نًًاسعاخ ئداسج انًٕاسد انثششٚح ػهٗ ظٕدج انخذيح انًمذيح

 - 31 -             2020  دٚغًثش  انؼذد انصاَٗ         انًعهح انؼهًٛح نهذساعاخ ٔانثحٕز انًانٛح ٔاإلداسٚح    انًعهذ انغاتغ
 

( سىىٓ تقىىعٔؽت  وٕىىى  تلعؼتقىى  α≥0.05ال تُخىىع سىىؽَ  غت  ظاللىى  إزًىىسئٕ  وىىىع  كىىرُِ ظاللىى   9 

ىف، تلسسلىى   تلدىىمرتٕىىؽت  تلعٔمُغؽتسٕىى  لمكىىرُِ خىىُظة تلطع ىى  تلمقع ىى  سىىٓ  كرهىى ّ ِؽسىىٓ تُفىىؿْ لا

 ، تلمبٌ  تلفامٓ، وعظ قىُت  تلطع  ، تلمكمّ تلُفٕ ٓ( تالخرمسوٕ 

( سىىٓ تقىىعٔؽت  وٕىىى  تلعؼتقىى  α≥90.05 ال تُخىىع سىىؽَ  غت  ظاللىى  إزًىىسئٕ  وىىىع  كىىرُِ ظاللىى   

 تلدىىىف، تلسسلىى  مرتٕىىؽت  تلعٔمُغؽتسٕىى  لمكىىرُِ خىىُظة تلطع ىى  تلمقع ىى  سىىٓ  كرهىى ّ ِؽسىىٓ تُفىىؿْ لا

 ، تلمبٌ  تلفامٓ، وعظ قىُت  تلطع  ، تلمكمّ تلُفٕ ٓ( خرمسوٕ تال

 ٔٚرفشع يُٓا انفشضٛاخ انفشػٛح انرانٛح:

(  فٙ ذمذٚشاخ ػُٛح انذساعح نًغرٕٖ α≤0.05يغرٕٖ )أٔل: ل ذٕظذ فشٔق راخ دلنح ئحصائٛح ػُذ 

 ظٕدج انخذيح انًمذيح فٙ يغرشفٗ طشفٙ ذُؼضٖ نًرغٛش )انعُظ(.

تٍٛ يرٕعظ دسظاخ ذمذٚش ػُٛح  لخرثاس انفشٔق)خ( نؼُٛرٍٛ يغرمهرٍٛ  ائط اخرثاسَر(: 24ظذٔل )

 انذساعح نًغرٕٖ ظٕدج انخذيح انًمذيح فٙ يغرشفٗ طشفٙ ذؼضٖ نهعُظ

 انًعال
 لًٛح انًرٕعطاخ

 tالخرثاس 

 انمًٛح

 الحرًانٛح

(Sig.) 

 انذلنح اإلحصائٛح
 أَصٗ ركش

 غٕؽ ظتل  إزًسئٕس،  148. 1.456 3.7014 3.9105 ظٕدج انخذيح انًمذيح

 ه   كرقارٕه أ رؽ  ( لفٕىرٕه  ورسئح تضررسؼتلمقسبا  الضررسؼ  (.Sig)ترٕه أن تلقٕم  تالزرمسلٕ  

تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  لمكرُِ خُظة تلطع   تلمقع   بسلىكر  لادىف،  إلخمسلαٓ=  0.05 كرُِ تلعالل  

( سٓ تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  α=  0.05زًسئٕ  وىع  كرُِ   مس َُٔر أوً ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إ

 لمكرُِ خُظة تلطع   تلمقع   سٓ  كره ّ ِؽسٓ تُفؿِ لمرتٕؽ  تلدىف( 

 أَ ت خسؾت غل  إلّ أوً ال ُٔخع تمٕٕؿ لعِ إظتؼة تلمكره ّ سٓ تقعٔ  تلسُتسؿ أَ  تلرسزثسنفؿَ َٔ

 كرُِ خُظة  تلمىسقي لك  تلطؽسٕه،  مس ٔدف  تلف َت  واّ أقسـ تلدىف،  مس َٔر  تقعٔ  تلرعؼٔي

 تلطع    رىسقرس    تلؽَس تلُفٕ ٓ تلمرُلع  ه وعم تلرمٕٕؿ لعِ    تلدىكٕه 

(  فٙ ذمذٚشاخ ػُٛح انذساعح نًغدرٕٖ α≤0.05يغرٕٖ )شاَٛاا: ل ذٕظذ فشٔق راخ دلنح ئحصائٛح ػُذ 

 (.الظرًاػٛحانح ظٕدج انخذيح انًمذيح فٙ يغرشفٗ طشفٙ ذُؼضٖ نًرغٛش )انح

 Kruskal Wallis لارسقق  ه يس  ٌػي تل ؽَٕ  ت  تقرطعتم تالضررسؼ تلتٕؽ  فامٓ  ؽَقىكس  َتالـ

Testوٕىرٕه  كرقارٕه سب ثؽ ال ترر  تلرُؾٔ  تلطرٕفىٓ، َغلى   ن زدى  تلفٕىى   ىسن يىتٕؽ خىعت،  ؼتي بٕه

قعٔؽ وٕى  تلعؼتقى  لمكىرُِ خىُظة سٓ سئ  " ى ًا "، َغل  لاكه  وه ظالل  تل ؽَ  بٕه ؼتي ظؼخس  ت

 ، َسٕمس ٔآ ت ًٕ  لاىرسئح9تالخرمسوٕ تلطع   تلمقع   تفؿِ لاسسل  

نهفشٔق تٍٛ سذة دسظاخ ذمذٚش Kruskal Wallis Test ( َرائط اخرثاس كشٔعكال ٔالط25ظذٔل )

 الظرًاػٛحػُٛح انذساعح نًغرٕٖ ظٕدج انخذيح انًمذيح ذؼضٖ نهحانح 

 
تلسسل  

 ٕ تالخرمسو
 انؼذد

يرٕعظ 

 انشذة

-Chiلًٛح 

Square 

يغرٕٖ 

 انذلنح

انذلنح 

 اإلحصائٛح

ظٕدج 

انخذيح 

 انًمذيح

 65.42 53 أوؿر

1.660 .436 
غٕؽ ظتل  

 إزًسئٕ 
 58.13 68  رؿَج

 83.50 1  ى ًا 

( Kruskal Wallis  ورسئح تضررسؼتلمقسبا  الضررسؼ  (.Sig)ترٕه  ه تلدعَ  تلكسبق أن تلقٕم  تالزرمسلٕ  

تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  لمكرُِ خُظة تلطع   تلمقع   بسلىكر   إلخمسلαٓ=  0.05أ رؽ  ه  كرُِ تلعالل  

( سٓ α=  0.05،  مس َُٔر أوً ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ  وىع  كرُِ  تالخرمسوٕ لاسسل  

ٓ تُفؿِ لمرتٕؽ  تلسسل  تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  لمكرُِ خُظة تلطع   تلمقع   سٓ  كره ّ ِؽس

 ( تالخرمسوٕ 

 مس ٔدف  خمٕفٍ  سٓ و ف  تالخرمسوٕ غل  إلّ تقسؼر تلمؽتز  تلفمؽٔ  لدمٕ  تلسسال   تلرسزثسنَٔفؿَ 

بكري تلسسل  تالخرمسوٕ  سٓ  سُتؼ  كرُِ تلطع  ،  مس أن ِرٕف  تلفم  تإلظتؼْ سٓ تلمكره ّ ال تًى  

أيىسى تلسسال  تالخرمسوٕ   قسؼو  بتٕؽٌس،  مس  إلزعِتلمُسؽة  ِرٕف  تلفم  أَ  كسوً أَ تإل كسوٕس 



 " دساعح حانح يغرشفٗ طشفٙ"أشش اإلتذاع انرُظًٛٙ نًًاسعاخ ئداسج انًٕاسد انثششٚح ػهٗ ظٕدج انخذيح انًمذيح

 - 32 -             2020  دٚغًثش  انؼذد انصاَٗ         انًعهح انؼهًٛح نهذساعاخ ٔانثحٕز انًانٛح ٔاإلداسٚح    انًعهذ انغاتغ
 

ٔدف   كرُِ خُظة تلطع   تلمقع    رقسؼبس،  مس أن تلسسال  تلرٓ وسو   ه تالو ًس  َتلػْ  ع ٔبثؽ 

 و كٕس واّ  كرُِ تلدُظة تكسظ تكُن  فعَ   

ػُٛددح انذساعددح نًغددرٕٖ  ( ذمددذٚشاخα≤0.05شانصدداا: ل ذٕظددذ فددشٔق راخ دلنددح ئحصددائٛح ػُددذ يغددرٕٖ )

 ظٕدج انخذيح انًمذيح فٙ يغرشفٗ طشفٙ ذؼضٖ نًرغٛش )انًإْم انؼهًٙ(.

( Shapiro-Wilk تضررىسؼ  Tests of Normalityإخىؽت  تضررىسؼ تلرُؾٔى  تلطرٕفىٓ  تلرسزثىسنَ ىع  ىسم 

كىر  لاعؼخى  " بسلىَظ رىُؼتي، َ سخكىرٕؽل سى تورعتلٕ  تلرٕسوس  سٓ تلمبٌ  تلفامٓ تل ئس  "ظباىُم سب ى ، 

تلكإىى  لرقىىعٔؽت  وٕىىى  تلعؼتقىى  لمكىىرُِ خىىُظة تلطع ىى  تلمقع ىى ، َغلىى   ن  فظىى  تالضررىىسؼت  تلمفامٕىى  

تهرؽِ أن ٔكُن تُؾٔ  تلرٕسوس  ِرٕفٕس،، َ ن وعظ تلفٕى  سٓ ٌػي تل ئ   سن يتٕؽت، وكىرٕس،، َٔمكىه تدىسَؾ 

وكرٕس،  َ ع  سن تُؾٔ  تلرٕسوىس  غٕىؽ تورىعتلٓ  نؽِ تورعتلٕ  تلرٕسوس  سٓ بس ٓ تل ئس   ن زد  تلفٕى   رٕؽ

سٓ تا  تل ئس  بسلىكر  لرقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  لمكرُِ خىُظة تلطع ى  تلمقع ى ، َلىػل  لارسقىق  ىه يىس  

 ؼتىي بىٕهKruskal Wallis Test ٌػي تل ؽَىٕ  تى  تقىرطعتم تالضررىسؼ تلتٕىؽ  فامىٓ  ؽَقىكس  َتالـ

ٔ  تلطرٕفٓ، َغل  لاكه  وه ظالل  تل ؽَ  بٕه ؼتي ظؼخىس  تقىعٔؽ وٕىرٕه  كرقارٕه سب ثؽ ال ترر  تلرُؾ

 وٕى  تلعؼتق  لمكرُِ خُظة تلطع   تلمقع   تفؿِ لامبٌ  تلفامٓ، َسٕمس ٔآ ت ًٕ  لاىرسئح9

نهفشٔق تٍٛ سذة دسظاخ ذمذٚش Kruskal Wallis Test ( َرائط اخرثاس كشٔعكال ٔالط26ظذٔل )

 ًإْم انؼهًٙيح انًمذيح ذؼضٖ نهػُٛح انذساعح نًغرٕٖ ظٕدج انخذ

 انؼذد تلمبٌ  تلفامٓ 
يرٕعظ 

 انشذة

-Chiلًٛح 

Square 

يغرٕٖ 

 انذلنح

انذلنح 

 اإلحصائٛح

ظٕدج 

انخذيح 

 انًمذيح

 65.26 25 ظباُم سب  

1.164 .762 
غٕؽ ظتل  

 إزًسئٕ 

 58.31 62 خس فٓ

 63.41 28  سخكرٕؽ

 68.71 7 ظ رُؼتي

( Kruskal Wallisتضررسؼ   تلمقسبا  الضررسؼ ورسئح (.Sig)َ  تلكسبق أن تلقٕم  تالزرمسلٕ  ترٕه  ه تلدع

تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  لمكرُِ خُظة تلطع   تلمقع   بسلىكر   إلخمسلαٓ=  0.05أ رؽ  ه  كرُِ تلعالل  

( سٓ α=  0.05لامبٌ  تلفامٓ،  مس َُٔر أوً ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ  وىع  كرُِ  

تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  لمكرُِ خُظة تلطع   تلمقع   سٓ  كره ّ ِؽسٓ تُفؿِ لمرتٕؽ  تلمبٌ  

 تلفامٓ( 

نسغآ تلُفسئ  تإلظتؼٔ  سٓ  كره ّ ِؽسىٓ ٔرمرفىُن بطرىؽة وسلٕى  تمكىىٍ   أنغل  إلّ  تلرسزثسن َٔفؿَ

رىعؼٔي َتلرطىُٔؽ تلمكىرمؽ لٍى   ه تقعٔ  ضع    رمٕؿة واّ تلؽغ   ه تضر ى  كرُٔستٍ  تلفامٕ  بكري تل

 َتلػْ ٔدف  سسؼ  ت ظت  سٓ تقعٔ  تلطع   َئٕ   س بٕه  كرُٔستٍ  تلفامٕ  تلمطرا   

( فٙ ذمذٚشاخ ػُٛح انذساعدح نًغدرٕٖ α≤0.05يغرٕٖ )ساتؼاا: ل ذٕظذ فشٔق راخ دلنح ئحصائٛح ػُذ 

 خذيح(.ظٕدج انخذيح انًمذيح فٙ يغرشفٗ طشفٙ ذؼضٖ نًرغٛش )ػذد عُٕاخ ان
( Shapiro-Wilk تضررىسؼ  Tests of Normalityإخىؽت  تضررىسؼ تلرُؾٔى  تلطرٕفىٓ  تلرسزثىسنَ ىع  ىسم 

قى  سب ثؽ بسلىكر   04قىُت  َسئ   ه  4سٓ سئ  أ    ه وعظ قىُت  تلطع   ل سى تورعتلٕ  تلرٕسوس  سٓ 

 ن  فظىى  تالضررىىسؼت   لاعؼخىى  تلكإىى  لرقىىعٔؽت  وٕىىى  تلعؼتقىى  لمكىىرُِ خىىُظة تلطع ىى  تلمقع ىى ، َغلىى 

تلمفامٕىى  تهىىرؽِ أن ٔكىىُن تُؾٔىى  تلرٕسوىىس  ِرٕفٕىىس،، َ ن وىىعظ تلفٕىىى  سىىٓ ٌىىػي تل ئىى   ىىسن يىىتٕؽت، وكىىرٕس،، 

َٔمكه تدسَؾ نؽِ تورعتلٕ  تلرٕسوس  سٓ بس ٓ تل ئس   ن زد  تلفٕى   رٕؽ وكرٕس،  َ ع  سن تُؾٔ  تلرٕسوس  

َلىػل  َلارسقىق  ىه  تلمقع ى ،ى  تلعؼتق  لمكرُِ خُظة تلطع   تورعتلٓ سٓ تا  تل ئ  بسلىكر  لرقعٔؽت  وٕ

وٕىرىٕه   رُقىطٓ بىٕه One Way-ANOVAيس  ٌػي تل ؽَٕ  تى  تقىرطعتم تسإى  تلررىسٔه ت زىسظْ 

 كرقارٕه سب ثؽ ترر  تلرُؾٔ  تلطرٕفٓ، لاكه  وه ظالل  تل ؽَ  بٕه  رُقّ ظؼخس  تقعٔؽ وٕى  تلعؼتقى  

 قع   تفؿِ لفعظ قىُت  تلطع  ، َسٕمس ٔآ ت ًٕ  لاىرسئح9سٓ لمكرُِ خُظة تلطع   تلم

 لخرثاس  One Way-ANOVA( َرائط اخرثاس ذحهٛم انرثاٍٚ األحاد٘ 27ظذٔل )

انرُظًٛٙ نهًٕظفٍٛ فٙ ئداسج انًٕاسد  اإلتذاعانفشٔق تٍٛ يرٕعظ دسظاخ ذمذٚش ػُٛح انذساعح فٙ 

 انثششٚح فٙ يغرشفٗ طشفٙ ذؼضٖ نؼذد عُٕاخ انخذيح

 انذلنح اإلحصائٛح انمًٛح لًٛح انًرٕعطاخ انًعال
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  5ألم يٍ 
ألم يٍ  – 5

10 

ألم يٍ  – 10

15 
 فأكصش 15

 الحرًانٛح Fالخرثاس

(Sig.) 

ظٕدج انخذيح 

 انًمذيح
3.9053 3.8699 3.7863 3.7810 .167 .918 

غٕؽ ظتل  

 إزًسئٕس، 

 14 1"تسإ  تلررسٔه ت زسظْ" أ رؽ  ه  كرُِ تلعالل  تلمقسبا  الضررسؼ  (.Sig)ترٕه أن تلقٕم  تالزرمسلٕ  

 =αٓتقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  لمكرُِ خُظة تلطع   تلمقع   بسلىكر  لفعظ قىُت  تلطع   زٕث  إلخمسل

 مس َُٔر وعم َخُظ سؽَ   فىُٔ  زُ  تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  لمكرُِ  807 1 سو   كرُِ تلعالل  

 ٕؽ وعظ قىُت  تلطع   خُظة تلطع   تلمقع   تفؿِ لمرت

سٓ تلتسلي  وعظ قىُت  تلطع   ال ٔمث  سسؼ س  رٕؽت لعِ تقعٔؽت  تلمُف ٕهغل  إلّ أن  تلرسزثسنَٔفؿَ 

، زٕث أن خمٕ  تلفس إه سٓ تلُفسئ  تإلظتؼٔ  سٓ  كره ّ ِؽسٓ ٔرمرفُن سٓ تلمبقكس  تلمهسبٍ 

  زرّ تلػٔه ل  ٔمُُت قىُت  ضع    رٕؽة بطرؽة  رٕؽة تدفاٍ   سظؼٔه واّ تلرمٕٕؿ َتقعٔؽ خُظة تلطع 

 بسوررسؼٌ  أيسسر نٍسظة وامٕ  

( فددٙ ذمددذٚشاخ ػُٛددح انذساعددح α≤0.05يغددرٕٖ )خايغدداا: ل ذٕظددذ فددشٔق راخ دلنددح ئحصددائٛح ػُددذ 

 نًغرٕٖ ظٕدج انخذيح انًمذيح فٙ يغرشفٗ طشفٙ ذؼضٖ نًرغٛش )انًغًٗ انٕظٛفٙ(.
( Shapiro-Wilk تضررسؼ  Tests of Normalityٔ  تلطرٕفٓ إخؽت  تضررسؼ تلرُؾ تلرسزثسنَ ع  سم 

سٓ سئ   عٔؽ َوسئي  عٔؽ بسلىكر  لاعؼخ  تلكإ  لرقعٔؽت   تلمكمّ تلُفٕ ٓل سى تورعتلٕ  تلرٕسوس  سٓ 

وٕى  تلعؼتق  لمكرُِ خُظة تلطع   تلمقع  ، َغل   ن  فظ  تالضررسؼت  تلمفامٕ  تهرؽِ أن ٔكُن 

س،، َ ن وعظ تلفٕى  سٓ ٌستٕه تل ئرٕه  سن يتٕؽت، وكرٕس،، َٔمكه تدسَؾ نؽِ تُؾٔ  تلرٕسوس  ِرٕفٕ

تورعتلٕ  تلرٕسوس  سٓ بس ٓ تل ئس   ن زد  تلفٕى   رٕؽ وكرٕس،  َ ع  سن تُؾٔ  تلرٕسوس  غٕؽ تورعتلٓ سٓ 

يس  ٌػي  تا  تل ئس  بسلىكر  لرقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  لمكرُِ خُظة تلطع   تلمقع  ، َلػل  َلارسقق  ه

  رُقطٓ بٕهKruskal Wallis Test تل ؽَٕ  ت  تقرطعتم تالضررسؼ تلتٕؽ  فامٓ  ؽَقكس  َتالـ

وٕىرٕه  كرقارٕه سب ثؽ ال ترر  تلرُؾٔ  تلطرٕفٓ، لاكه  وه ظالل  تل ؽَ  بٕه ؼتي ظؼخس  تقعٔؽ وٕى  

 ٕ  لاىرسئح9تلعؼتق  لمكرُِ خُظة تلطع   تلمقع   تفؿِ لامكمّ تلُفٕ ٓ، َسٕمس ٔآ ت ً

انفشٔق تٍٛ سذة دسظاخ ذمذٚش Kruskal Wallis Test ( َرائط اخرثاس كشٔعكال ٔالط28ظذٔل )

 ػُٛح انذساعح نًغرٕٖ ظٕدج انخذيح انًمذيح ذؼضٖ نهًغًٗ انٕظٛفٙ

 يرٕعظ انشذة انؼذد انؼهًٙ انًإْم 
-Chiلًٛح 

Square 

يغرٕٖ 

 انذلنح

انذلنح 

 اإلحصائٛح

ظٕدج 

انخذيح 

 انًمذيح

 53.34 41 ؼئٕف  ك 

10.816 .013 
ظتل  

 إزًسئٕ 

 95.56 9  عٔؽ

 61.00 61  ُف 

 66.82 11 وسئي  عٔؽ

 ( لاعؼخ  تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  لمكرُِ خُظة Sigٔررٕه  ه تلدعَ  تلكسبق أنَّ تلقٕم  تالزرمسلٕ   

(،  مس ٔعل  واّ َخُظ 05.0 تلطع   تلمقع   بسضر ى تلمكمّ تلُفٕ ٓ أ    ه  كرُِ ظالل  

( بٕه ؼتي ظؼخس  تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  05.0سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ  وىع  كرُِ ظالل   

 لمكرُِ خُظة تلطع   تلمقع   تفؿِ لامكمّ تلُفٕ ٓ 

لفٕىرٕه  Mann-Whitney Uٓتضررسؼ  سؤُرى تلرسزثسنَلرسعٔع تتدسي تل ؽَ  لًسلر أْ سئ ، تقرطعم 

 كرقارٕه ال تررفسن تلرُؾٔ  تلطرٕفٓ لامقسؼو  بٕه  رُقطس  ؼتي تلفٕى  سٓ تلعؼخ  تلكإ  لرقعٔؽت  وٕى  

تلعؼتق  لمكرُِ خُظة تلطع   تلمقع   بٕه    سئرٕه واّ زعة  ه سئس  تلمكمّ تلُفٕ ٓ، َأفٍؽ  

 تلىرسئح أو9ً

  ُِ05.0ظالل   تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ   كر ُِسٓ تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  لمكر )

 خُظة تلطع   تلمقع   بٕه ؼئٕف تلقك  َتلمعٔؽ لًسلر تلمعٔؽ 

    05.0ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظالل ُِسٓ تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  لمكر )

 مُف  خُظة تلطع   تلمقع   بٕه ؼئٕف تلقك  َتل

    05.0ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظالل ُِسٓ تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  لمكر )

 خُظة تلطع   تلمقع   بٕه ؼئٕف تلقك  وسئي تلمعٔؽ 
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    05.0تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظالل ُِسٓ تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  لمكر )

 طع   تلمقع   بٕه تلمعٔؽ َتلمُف  لًسلر تلمعٔؽ خُظة تل

    05.0ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظالل ُِسٓ تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  لمكر )

 خُظة تلطع   تلمقع   بٕه تلمعٔؽ َوسئي تلمعٔؽ 

    05.0ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظالل ُِسٓ تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  لمكر )

 خُظة تلطع   تلمقع   بٕه تلمُف  َوسئي تلمعٔؽ 

 يهخص َرائط انذساعح:

 :ْٙ ئنٗ يعًٕػح انُرائط انرانٛح انثحس ذٕصم

   ٔ78.58با  تلُؾن تلىكرٓ إلخمسلٓ  سُؼ تإلبعت  تلرىظٕمٓ لممسؼقس  إظتؼة تلمُتؼظ تلرهؽ %

  ( ٌَُ بعؼخ   رٕؽة3.929َبمرُقّ  

  ًٓبعؼخ  3.868% َبمرُقّ  77.36با  تلُؾن تلىكرٓ إلخمسلٓ بُفع تإلبعت  تلهط ٌَُ )

  رٕؽة 

  ْبعؼخ   رٕؽة 3.978% َبمرُقّ  45 68با  تلُؾن تلىكرٓ إلخمسلٓ بُفع تإلبعت  تإلظتؼ ٌَُ ) 

    3.832% َبمرُقّ  53 65با  تلُؾن تلىكرٓ إلخمسلٓ  سُؼ خُظة تلطع   تلمقع ٌَُ ،)

  رٕؽة  بعؼخ 

  ًه تلرتٕؽ 4 18ُٔخع تبثٕؽ إٔدسبٓ لإلبعت  تلرىظٕمٓ واّ خُظة تلطع   تلمقع  ، َأن  س وكرر  %

سٓ خُظة تلطع   تلمقع   ٔفُظ تلّ تبثٕؽ تلمرتٕؽت  تلمكرقا  تلرسلٕ   تإلبعت  تلهطًٓ( "ٌَٓ وكر  

ُظ لفُت   أضؽِ تبثؽ % ٔف4 61تبثٕؽ  رٕؽة خعت، لمرتٕؽ َتزع ٔبثؽ سٓ خُظة تلطع  "، َتلرس ٓ 

 واّ تلمرتٕؽ تلرسب  سٓ خُظة تلطع   تلمقع   

   ُِال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ  وىع  كرα=0.05 ٓسٓ تالبعت  تلرىظٕمٓ لامُف ٕه س  )

إظتؼة تلمُتؼظ تلرهؽٔ  سٓ  كره ّ ِؽسٓ تُفؿِ لامرتٕؽت   تلدىف، تلسسل  تالخرمسوٕ ، وعظ 

 قىُت  تلطع  ( 

 05.0ت  ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظالل   تُخع سؽَ  غ  سٓ تالبعت  تلرىظٕمٓ بٕه زما )

 تلع رُؼتي َبٕه تلػٔه  بٌاٍ  تلفامٓ  ظباُم سب  ، َخس فٓ( لًسلر زما  تلع رُؼتي 

    05.0تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظالللقك  ( سٓ تالبعت  تلرىظٕمٓ بٕه ؼئٕف ت

 َتلمعٔؽ لًسلر تلمعٔؽ 

    05.0تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظالل  سٓ تالبعت  تلرىظٕمٓ بٕه ؼئٕف تلقك )

 َتلمُف  لًسلر ؼئٕف تلقك  

    05.0تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظالل  سٓ تالبعت  تلرىظٕمٓ بٕه ؼئٕف تلقك )

 ي تلمعٔؽ لًسلر وسئي تلمعٔؽ وسئ

    05.0تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظالل سٓ تالبعت  تلرىظٕمٓ بٕه تلمعٔؽ )

 َتلمُف  لًسلر تلمعٔؽ 

    05.0ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظالل سٓ تالبعت  تلرىظٕمٓ بٕه تلمعٔؽ )

 ؽ َوسئي تلمعٔ

    05.0تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظالل  سٓ تالبعت  تلرىظٕمٓ بٕه تلمُف )

 َوسئي تلمعٔؽ لًسلر وسئي تلمعٔؽ 

    0.05ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ  وىع  كرُِ ظالل≤α  سٓ تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق )

ؿْ لامرتٕؽت  تلعٔمُغؽتسٕ   تلدىف، تلسسل  لمكرُِ خُظة تلطع   تلمقع   سٓ  كره ّ ِؽسٓ تُف

 تالخرمسوٕ ، تلمبٌ  تلفامٓ، وعظ قىُت  تلطع  ( 

    05.0تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظالل ُِسٓ تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  لمكر )

 خُظة تلطع   تلمقع   بٕه ؼئٕف تلقك  َتلمعٔؽ لًسلر تلمعٔؽ 
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  05.0ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظالل    ال تُخع سؽَ  غت ُِسٓ تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  لمكر )

 خُظة تلطع   تلمقع   بٕه ؼئٕف تلقك  َتلمُف  

    05.0ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظالل ُِسٓ تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  لمكر )

 لقك  وسئي تلمعٔؽ خُظة تلطع   تلمقع   بٕه ؼئٕف ت

    05.0تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظالل ُِسٓ تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  لمكر )

 خُظة تلطع   تلمقع   بٕه تلمعٔؽ َتلمُف  لًسلر تلمعٔؽ 

    05.0ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظاللق  لمكرُِ ( سٓ تقعٔؽت  وٕى  تلعؼت

 خُظة تلطع   تلمقع   بٕه تلمعٔؽ َوسئي تلمعٔؽ 

    05.0ال تُخع سؽَ  غت  ظالل  إزًسئٕ   كرُِ ظالل ُِسٓ تقعٔؽت  وٕى  تلعؼتق  لمكر )

 خُظة تلطع   تلمقع   بٕه تلمُف  َوسئي تلمعٔؽ 

 ذٕصٛاخ انذساعح:

 9 س ٔآ تلرسزثسنذ ٔقرؽ تلرٓ تُي  إلٍٕس تلرسثسٓ َُ  تلىرسئح 

تلهطًٓ لعِ تلفس إه سٓ تلُفسئ  تإلظتؼٔ  لعِ  كره ّ ِؽسىٓ  تإلبعت تالٌرمسم برفؿٔؿ  ٍسؼت    0

لمس لً  ه ظَؼ  رٕؽ سٓ ؾٔسظة  كرُِ خُظة تلطع س  تلمقع   َ س لػل   ىه توفكسقىس  إٔدسبٕى  واىّ 

 تلمكره ّ 

سىٓ  تلقىؽتؼت  تتطىسغ ومإى  سىٓ ضسيى َ تاليىطىسوٓ تلىػ س  أقىسلٕي تقرطعتم واّ تهدٕ  تلفس إه  1

 .يسٕس  إظتؼٔ   ؽتؼت  إلّ تتطسغ تلُيُ  سٓ  رٕؽة أٌمٕ   ه سٓ غل  ،لمس كره ّ ِؽسٓ

  ثٕىؽة سؽيىس،  تلفس إه سٓ تلُفىسئ  تإلظتؼٔى  سىٓ  كرهى ّ ِؽسىٓ إوطس  سٓ أ رؽ بًُؼة تالٌرمسم  2

 تلقؽتؼت   تتطسغ ومإ  تاليطىسوٓ سٓ تلػ س  أقسلٕي تطرٕق َ مسؼق  تطُٔؽ أخ   ه

بهىك  أ ثىؽ  تاليىطىسوٓ تلىػ س  أقىسلٕي  ى  تلرفس ى  بٍىعى ّتلمكرهى  سىٓ تلفىس إه  ٍىسؼت  تىمٕ   3

 تُقفس 

 سىٓ تتٕٕىؽ ٔىر  إزىعتث َبسلرىسلٓ تلمكرهى ّ  كىرُِ واىّ تل فىس  تلقىؽتؼ تتطىسغ َؽَؼة واّ تلرؽ ٕؿ  4

 .لساٍس تلمىسقي ؽتؼتلق تتطسغ ث  َ ه  س  هكا   دس  تهطٕى واّ َبسالورمسظ  سعظة، أٌعتى

 سؽو تلفم  واّ سرر ض    ه َغل  تلقؽتؼت  سٓ تلمكره ّ تتطسغ سٓ تإلوكسوٕ  تلقٕ  ؾٔسظة تورمسظ  5

 تلكس ى  سًٕ  تلرهؽٔ  لاقعؼت  تلمكره ّ تقرطعتم لؿٔسظة خعٔعة َ سس 

 خمٕىى  سىىٓ تلمىىُف ٕه تلفىىس إه خمٕىى   هىىسؼ   َتفىىسَن ضىى    ىىه تلرفىىسَن  سىىس  تلفمىى  واىىّ ؾٔىىسظة  6

 .تلمكره ّ سٓ تإلظتؼٔ  تلمكرُٔس 

 تتطسغ تلقؽتؼ لعِ تلمكره ّ  سٓ ومإ  تورمسظٌس تلُتخي َتلمَُُوٕ  تلفامٕ  ت قف تسعٔع  7

 تلمبقكس  تلًسٕ   سٓ تاليطىسوٓ تلػ س  زُ  تلفم  َؼنس   ه تلفعٔع تلفم  واّ وقع  8

 تلىىىػ س  أقىىسلٕي قتطرٕىى لؿٔىىسظة بىىػل  تلطسيىى  َتلعؼتقىىس  تلرسىىُث إوىىعتظ تلمىىُف ٕه  ىىه تلطاىىي  01

 .تاليطىسوٓ سٓ تلمكره ّ

 انًشاظغ ٔانًصادس

 انًشاظغ انؼشتٛح:   

   ومىسن9 ظتؼ يى س  ئداسج انًدٕاسد انثشدشٚح: ئطداس َظدش٘ ٔحدالخ ػًهٛدح. (،1101أبُ نٕط ، وىسظؼ

 لاطرسو  َتلىهؽ َتلرُؾٔ  

  عٛاخ " أعا1عهغهح ئداسج األداء العرشاذٛعٙ"(، 1118إظؼٔف، َتئ  َتلتسلرٓ، ِسٌؽ

 ، تلطرف  ت َلّ، ظتؼ َتئ  لاىهؽ، ومسن اإلداسج ٔتطالح انرمٛٛى انًرٕاصٌ

  ،ْظؼتق   ٕعتوٕ  سٓ وىعظ  ىه  إىس   أشش أتؼاد انٛمظح انزُْٛح فٙ اإلتذاع انرُظًٛٙأقمس  ًِ وُؼ 

  1103خس ف  بتعتظ(،  دا  تلفاُم تال رًسظٔ  َتإلظتؼٔ ،  إ  تإلظتؼة َتال رًسظ، خس ف  بتعتظ، 

  ،ذًُٛـدـح اإلتـدـذاع ٔدٔسِ فدـٙ انشفدـغ يدـٍ أداء انًُظًـدـاخ، يهرمدـٗ دٔندٙ بعٔكـٓ سٍٕمـ  َ ضـؽَن

 3، حـٕل اإلتـذاع ٔانرغٛدـٛش انرُظًٛدـٙ فدٙ انًُظًدـاخ انحذٚصدـح دساعدـح ٔذعدـاسب ٔطُٛدـح ٔدٔنٛدـح

 .1100 سُٔ  07َ08خس ف  قفع ظزاي، تلرإعة، تلدؿتئؽ، ُٔ ٓ 

   ْظؼتق   ٕعتوٕ  سٓ انرُظًٛٙ فٙ ظٕدج انخذياخ انصحٛح"  اإلتذاع"أشش  (،1111باسسج َتلدسبؽ

 .تلٕمه،تلمكره ٕس  تلفس ا  سٓ  سسسظ  زُؽ ُ 
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 ٓانًذساء انمادج نذٖ انرُظًٛٙ اإلتذاع"(،1111) أ ؽم َبعؼْ غسؾْ َتلمطٕؽْ، سسئؿ تلرٕست 

 تلكسظـ، بتعتظ  ف ، تلفعظتلدس  تلمب ُن  إ  ،  دا " يُظًاذّ ٔفاػهٛح كفاءج ٔاَؼكاعاذّ ػهٗ

  تلطرف  تلثسوٕ ،  طرف  أبىس  انمٕاػذ انًُٓعٛح نثُاء العرثٛاٌ(  1101تلدؽخسَْ، ؾٔسظ ،

 تلدؽتذ، ساكطٕه 

 ظؼتق "انٕظٛفٙ األداء ذحغٍٛ فٙ انرُظًٛٙ اإلتذاع دٔس"،(م1111)أُٔر تلدفرؽْ، وعوسن ، 

إظتؼة  تلفإس تلعؼتقس   ىهُؼة،  إ   سخكرٕؽ غٕؽ تلطإ ، ؼقسل   ٍؽبس  واّ ٌٕئ   ٕعتوٕ 

 تالومس ، تلطإ ، ساكطٕه 

   ،ظتؼ أقىىس   لاىهىىؽ َتلرُؾٔىى ، ومىىسن، ت ؼظن، تلطرفىى   اإلتددذاع اإلداس٘،( 1118خمىىس  ضٕىىؽ هللا

 ت َلّ 

  ،َْظؼتق  تطرٕقٕ  واّ انرُظًٛٙ ٔذأشٛشِ فٙ األداء انٕظٛفٙ"  اإلتذاع" (،1100  إٔمسنزس

 .لفؽت ، ا نؽ   تبه  سخع تلفس 

   ت ؼظن، ومسن،  بقك  تلُؼت  لاىهؽ يُاْط انثحس انؼهًٙ(9 1115تلسمعتوٓ،  ُسق ، 

  ،أشش انمٕج انرُظًٛٛح ػهٗ اإلتذاع انٕظٛفٙ نهؼدايهٍٛ فدٙ انثُدٕن انرعاسٚدح ضسلع غٔي، زكٕه أبُ ؾٔع

ت ؼظن، ؼقىىسل   سخكىىرٕؽ غٕىىؽ  ىهىىُؼة،  إىى  إظتؼة ت ومىىس ، خس فىى  تلهىىؽ  ت َقىىّ،  األسدَٛددح،

1101  

   9 ظؼتق  ذمٛٛى ظٕدج انخذياخ انصحٛح يٍ ٔظٓح َظش انًشضٗ(، " 1107ظؼة، غؽٔي َقفٕع"

  قسؼو  بٕه تلمكره ٕس  تلسكُ ٕ  َتلطسي ، قاطى  ومسن  

   ، ذدأشٛش يمدذساخ اإلتدذاع العدرشاذٛعٙ ٔسأط انًدال الظرًداػٙ فدٙ تُدـاء (، 1118تلعلٕمٓ، وؽت

، ظؼتقىىـ  تسإإىىـ  سىىٓ وٕىىىـ   ىىـه تلمًىىـسؼى تلفؽت ٕىىـ  تلطسيىىـ (، رذايحانًٛددـضج انرُافغددـٛح انًغددـ

  ـػ ؽة  قع   لىٕ  نٍسظة  سخكرٕؽ سٓ إظتؼة ت ومس ، بتعتظ، تلفؽت  

  ،َظددى انًؼهٕيدداخ انصددحٛح انًحٕعددثح ٔأششْددا ػهددٗ انمددشاساخ اإلداسٚددح ٔانطثٛددح" ظَٔىى ،  ًىىرسذ

، غىؿة، ساكىطٕه، تإلقى  ٕ  سخكرٕؽ، تلدس ف  ظؼتق  تطرٕقٕ  واّ  كره ّ غؿة ت َؼَبٓ، ؼقسل  

 .م1101

   تسإإ  واّ ت خٍؿة  " ظؼتق ٔػاللرّ تاألداء انٕظٛفٙ اإلداس٘ اإلتذاع" ٌـ(0313ؼَس، زست

 بمطسؼ تلما  ورع تلفؿٔؿ بدعة  ت  ىٕ 

  ظؼتق  انٕظٛفٙ"  األداءفٙ ذحغٍٛ  اإلداس٘ اإلتذاع" دٔس اعرشاذٛعٛاخ (، 1102تلكفعْ،  بٔع

 تسإإ  واّ  فم  تقمى  تلكُس ، تلفؽت  

   َتلرُؾٔ ، تلقسٌؽة  لاىهؽ تلىُؼ ظتؼ ،انثششٚح انًٕاسد ئداسج(،1101قفٕع،أزمع 

  ،يددذ٘ فاػهٛددح تددشايط انعددٕدج انُٕػٛددح تًغرشددفٛاخ ٔصاسج انصددحح انغددؼٕدٚح، قىىفٕع، ضسلىىع قىىفٕع

 م 0885، تلمداع تلثسوٓ، تلفعظ ت َ ، اإلداسٚحانًعهح انؼشتٛح نهؼهٕو 

  ٓظؼتق   "أتؼاد ظٕدج انخذياخ انصحٛح يٍ ٔظٓح َظش انًغرفٛذٍٚ "(،1102قاطسن، َسس  وا

تطرٕقٕ  سٓ  دمُو   ه تلمكره ٕس  ت ٌإ  سٓ  سسسظ  تلرًؽة،  دا  تلفاُم تإلظتؼٔ  

 .َتال رًسظٔ ،  إ  تإلظتؼة َتال رًسظ، خس ف  تلرًؽة، تلفؽت ، تلمداع تلطس ف، تلفعظ تلفسنؽ

 ٌظتؼ تلٕىىسؾَؼْ تلفامٕىى  َظشٚددح انًُظًددح يددذخم انؼًهٛدداخؽ  سكىىه  ىًىىُؼ، وفمىى  تلط ىىسخٓ، ِىىس ،

 ، بتعتظ، تلفؽت  1101لاىهؽ َتلرُؾٔ ، ت ؼظن، تلطرف  ت َلّ، 

  ، دٔس أَظًددح انًؼهٕيدداخ فددٙ ذحمٛددك اإلتددذاع انًإعغددٙ )دساعددح تلطرٕهىىس ، واىىٓ  سمىىُظ وطٕىى

ؼقىسل   سخكىرٕؽ غٕىؽ  ىهىُؼة، خس فى  تلٕؽ ىُ ،  (،اعركشافٛح فٙ لطاع انُٓذعدح انطثٛدح األسدَدٙ

 .5، و9 1113ت ؼظن، 

  ٓيغرٕٖ انخذياخ انصحٛح انًمذيح فٙ (،1110ورع تلسإ ، أزمع َتلهارٓ، سًٕ   ؽو"

ظؼتق  تقٕمًٕ  ه َخٍ  وظؽ ت ِرس  تلفس إه سٍٕس،  دا   بت   انًغرشفٛاخ انحكٕيٛح األسدَٛح "

 ) .5تلفعظ    05لارسُث َتلعؼتقس ،  داع  

 لٛاط ظٕدج انخذياخ انصحٛح فٙ انًغرشفٛاخ انحكٕيٛح فٙ ،" (1104)ورع تلقسظؼ وُؼ

"، ظؼتق   ٕعتوٕ  واّ تلمكره ٕس  تلرفإمٕ  تلكرؽِ انغٕداٌ يٍ ٔظٓح َظش انًشضٗ ٔانًشاظؼٍٛ

 بُالٔ  تلطؽُِم، تلكُظتن،



 " دساعح حانح يغرشفٗ طشفٙ"أشش اإلتذاع انرُظًٛٙ نًًاسعاخ ئداسج انًٕاسد انثششٚح ػهٗ ظٕدج انخذيح انًمذيح

 - 37 -             2020  دٚغًثش  انؼذد انصاَٗ         انًعهح انؼهًٛح نهذساعاخ ٔانثحٕز انًانٛح ٔاإلداسٚح    انًعهذ انغاتغ
 

  ،غ انمدشاساخ فدٙ تهدذٚاخ لطداع دٔس َظى انًؼهٕياخ اإلداسٚح انًحٕعثح فدٙ ػًهٛدح صدُغىٕ ،  سٌؽ

 .م1113، غؿة، ساكطٕه، تإلق  ٕ ساكطٕه، ؼقسل   سخكرٕؽ، تلدس ف   غضج،

  ،انًـٕظفٍٛ، )دساعـح حاندـح يعًٕػدـح  ئتذاعػهـٗ  اإلداس٘أشش انرًكٍٛ س    سمع، به وسسا   ـعَؼ

رىظٕمىـٓ سىٓ تلمىظمىس  تلمارقـّ تلـعَلٓ زـُ  تإلبـعت  َتلرتٕـٕؽ تل ، Orangeالذصـالخ األسدَٛـح

  1100تلسعٔث ، خس ف  قفع ظزاي، تلرإعة، تلدؿتئؽ، 

 لافاُم تلقسظقٕ  ،  دا "انرُظًٛٙ اإلتذاع فٙ انًال سأط أشش"(،م1111) سف ، ورعهللا 

 ، تلفعظ تلثسلث 01تإلظتؼٔ  َتال رًسظٔ ، تلمداع 

  ،ظؼتقى  ٛكدم انرُظًٛدٙ ٔاألداءٔانٓ اإلعدرشاذٛعٛحذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ ٔأششْا ػهدٗ  رسؼ ، ؾٔسظ ،

 .م1113، ت ؼظنتسإإ  لهؽ س  تلرب ٕه ت ؼظوٕ ، ؼقسل   سخكرٕؽ، 

  ،  أشددش اإلتدذاع انرُظًٛددٙ ػهددٗ أداء انؼددايهٍٛ فدٙ انًإعغدداخ انصددغٛشج ٔانًرٕعددطح سدىُبٓ أقىىس 

اى ،  زسل  نؽ   َزعة تسُٔ  تلر قرٕ  لادىُر بُؼ ا (،  ػ ؽة  سقرؽ، خس ف   سيعْ  ؽبسذ َؼ 

  1105تلدؿتئؽ، 

  ،انًُداخ انرُظًٛدٙ ٔػاللردّ تاإلتدذاع اإلداس٘ ندذٖ يُغدٕتٙ يذٚشٚدح اندذفاع  سمع قفُظ به زسَؽ

، ؼقىىسل   سخكىىرٕؽ غٕىىؽ  ىهىىُؼة،  كىى  تلفاىىُم تإلظتؼٔىى ،  إىى  تلعؼتقىىس  انًددذَٙ تانًُطمددح انشددشلٛح

  1101تلفإس، خس ف  وسٔ  تلفؽبٕ  لافاُم ت  ىٕ ، تلؽٔسٌ، تلكفُظٔ ، 

  ،ؼقىىىسل   سخكىىرٕؽ غٕىىىؽ انصمددح انرُظًٛٛدددح ٔػاللرٓددا تاإلتددذاع اإلداس٘ ىىىّ ورىىع تلٍىىىسظْ تلمؽنىىع ،

 ىهىىُؼة،  كىى  تلفاىىُم تإلظتؼٔىى ،  إىى  تلفاىىُم تالخرمسوٕىى  َتإلظتؼٔىى ، خس فىى  وىىسٔ  تلفؽبٕىى  لافاىىُم 

  1103ت  ىٕ ، تلؽٔسٌ، تلكفُظٔ ، 
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