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 المجلة:بعامة النشر ال شروط-    ول  أ

 عدم تعارض المادة العلمية المقدمة للنشر مع قيم ومعتقدات وأعراف المجتمع اليمني والعربي. •
ولن يقدم لغرض النشر  ،ولم يسبق نشره ،أن بحثه عمل أصيل له                               باحث للمجلة إقرار ا خطي ا يفيد يقدم ال •

 في أي جهة علمية أخرى قبل انتهاء إجراءات التحكيم.
 التطبيقية.نسانية و اإلألبحاث األصلية التي تناقش قضايا وموضوعات في العلوم تنشر المجلة ا •
 تعتمد األصول العلمية المتبعة في قواعد النشر العلمية العالمية المتعارف عليها في إعداد األبحاث. أن •
ر لمرحلة للنشالمقدم تلتزم المجلة بإعالم الباحث بتسلم بحثه وتسجيله فور وصوله، وبعد اجتياز البحث  •

هيئة التحكيم تقوم إدارة المجلة بإخطار الباحث بقرار صالحية  المراجعة المبدئية، والتحكيم من قبل
البحث للنشر من عدمه خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ تسليم نسخة أصلية رقمية من البحث 

 إدارة تحرير المجلة. إلى
كلية أو الجوهرية تقوم إدارة المجلة بإرسال البحث بعض التعديالت الش إلىفي حال احتياج البحث   •

 الباحث ليتم التعديل.  إلى                             لكتروني ا مع مالحظات المحكمين إ
عدم قبول البحث للنشر من قبل هيئة التحكيم ترسل إدارة المجلة خطاب اعتذار عن عدم  في حال •

 لم تنشر. منشرت أسواء  أصحابها إلى                                                      النشر علم ا بأن البحوث التي ترسل للمجلة ال تعاد أو ترد 
تعرض البحوث والدراسات للتحكيم العلمي على نحو سري ولضمان السرية الكاملة يجب عدم ذكر اسم  •

 الباحث في أي صفحة من صفحات البحث أو أي إشارة تكشف عن هوية الباحث.
العلمية وجهة  يكتب في ورقة مستقلة، باللغتين العربية واإلنجليزية، عنوان البحث واسم الباحث وصفته •

 ورقم الهاتف والفاكس )إن وجد( والبريد اإللكتروني. ،عمله وعنوانه
 أصحابها. إلى                                                              البحوث التي ال ت عد وفق قواعد النشر وشروطه ال ينظر فيها وال تعاد  •
 ال يجوز إعادة نشر أبحاث المجلة في أي مطبوعة أخرى إال بإذن كتابي من رئيس تحريرها. •
 في المجلة عن آراء أصحابها فقط. تعبر المواد المنشورة •
                 يير المجلثة وبشثكل                                                                                    أن يكون البحثث مكتوب ثا بلغثة سثليمة، ومرا ي ثا لقواعثد الضثبط ودقثة الرسثوم واألشثكال حسثب معثا •

ثثثثا   (   41 )                         عثثثثريض( للعنثثثثاوين الرئيسثثثثة،  41      يثثثثة، و)                    عثثثثريض( للعنثثثثاوين الفر   41          ( للمثثثثتن، )  41      ببثثثثنط )                رقمثثثثي، ومطبوع 
               للنص اإلنجليزي.  Time New Romans          ص العربي،    للن  Simple Arabic       ، وبخط        للحواشي

 تؤول جميع حقوق النشر للمجلة. •
                                                                                                أن يكون البحث ملتزم ا بدقة التوثيق، وحسن استخدام المصادر والمراجع، وتثبيتها في نهاية البحث ويتم  •

 .وبحسب التخصص العلمي التوثيق وفق إحدى الطرق المعتمدة في التوثيق
 اج البحث وإبراز عناوينه بما يتناسب وأسلوبها في النشر.تحتفظ المجلة بحقها في إخر  •
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ترحب المجلة بنشر ما يصلها من ملخصات الرسائل الجامعية التي تم مناقشتها وإجازتها في حقول  •
 التطبيقية، على أن يكون الملخص من إعداد صاحب الرسالة نفسه.و العلوم اإلنسانية 

 النشر في المجلة: طلب-      ثاني ا
  :    اآلتي                               لكتروني على أن يحتوي الطلب على               بريد المجلة اإل     إلى  ت            ترسل الطلبا

 طلب النشر في المجلة. •
 سيرة ذاتية مختصرة للباحث/ الباحثين. •
 كلمة. 450ملخص باللغة العربية للبحث ال يتعدى صفحة واحدة وال يزيد عن  •
 كلمة. 450ملخص باللغة اإلنجليزية للبحث ال يتعدى صفحة واحدة وال يزيد عن  •
 لمات مفتاحية أسفل صفحة المختصر أو الموجز.ك •

 النشر: إجراءات-      ثالث ا
                       مجلثثثة جامعثثثة الجزيثثثرة علثثثى      إلثثثى                                                      ترسثثثل البحثثثوث والدراسثثثات وجميثثثع المراسثثثالت المتعلقثثثة بالمجلثثثة 

              العنوان اآلتي:
 : إب مدينةجمهورية اليمنية ثث ال •

 مجلة جامعة الجزيرة.  –جامعة الجزيرة 
  00917-1- 147141كس: ثث فا 00917-1-143711هاتف:  •

 university2018@gmail.com.js البريد اإللكتروني الخاص بالمجلة:
  النشر في المجلة:  رسوم-      رابع ا

                                                               تتقاضى المجلة مقابل نشر البحوث المحكمة والمقبولة الرسوم اآلتية:
 .دوالر أمريكي$( مائة 400هورية اليمنية )المرسلة من خارج الجم •
 ريال ألفعشرة  (40000)ريال يمني، منها (10000)المرسلة من داخل الجمهورية اليمنية  •

 .رسوم نشرألف ريال  ةعشر ( 40000)وللتحكيم 
                                       المقدمة من باحثي جامعة الجزيرة مجان ا. •
 لم يتم. مأ                                           غير قابلة لإلرجاع سواء  تم قبول البحث للنشر التحكيم رسوم  •

ا  الشتراك: رسوم-      خامس 
 ( عشرة ألف ريال يمني.40000لألفراد في اليمن مبلغ وقدره ) •
 ( اثنا عشر ألف ريال يمني.41000للمؤسسات في اليمن مبلغ وقدره )االشتراك السنوي  •

mailto:js.university2018@gmail.com/الايميل
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 بقلم  :الفتتاحية
 أ.د/ أحمد غالب الهبوب

  رئيس التحرير -رئيس الجامعة 

  ،        أقثثرانهم    علثثى          األفضثثلية                                              فثثي مختلثثف التخصصثثات العلميثثة واإلنسثثانية إلثثى تحقيثثق               يطمثثا البثثاحثون 
َ    ي َعثثد                          ولعثثل ميثثدان البحثثثث العلمثثي  ثثا كبيثثث                        ا بثثين البثثاحثين ألغثثثراض    ر                                         فثثثي مقدمثثة الميثثادين التثثثي تشثثهد تنافس 

     لبحثث       مجثال ا     ن     إ                                . ولعلنثا نتفثق مثع الثرأي القائثل  ا              قثد يكثون مادي ث      اآلخثر       والثبعض                        مختلفة، بعضثها معنثوي  
                          ، كمثثثا هثثثو الحثثثال فثثثي كثيثثثر مثثثن           والمحسثثثوبية                      مثثثا عثثثن عوامثثثل االرتجاليثثثة           إلثثثى حثثثد     ا                    العلمثثثي ال يثثثزال بعيثثثد  
ث  َ    َأن            من الممكن      ؛ إذ                 المجاالت الحياتية                معثين، العتبثارات         إداري            ا مثا لمنصثب                        يختار صثانع القثرار شخص 
ْ  إ ْن             خاصثثثة، حتثثثى و                ا المنصثثثب. لكثثثن                                                      افتقثثثر هثثثذا الشثثثخص إلثثثى الشثثثروط والمعثثثايير المطلوبثثثة لشثثثغل هثثثذ  

     باحثثث                                                                                       بالتأكيثثد، قثثد ال تكثثون مسثثاحة الحريثثة تلثثع متاحثثة لصثثانع القثثرار عنثثد التفكيثثر فثثي ترشثثيا عثثالم أو
                                       فكرة وجود مؤشر علمي يمكن من خالله تقييم    َ    َ      من َثم  َفإ ن                     مشروع علمي معين. و                    إلنجاز عمل بحثي أو

                   عثثدا النشثثاط البحثثثي،        أخثثرى          اعتبثثارات     ي    َ أَ      ا عثثن       بعيثثد                   األفضثثلية العلميثثة                            المنجثثز البحثثثي للعلمثثاء وقيثثا  
 .         األكاديمية                     ا للكثير من المؤسسات        ا ملح            صار مطلب  

                                    بشثكل مسثتمر مثن خثالل العمثل علثى اسثتيفاء         البحثيثة                                 تتنافس الجامعات في تطوير مجالتها       لذلع
     وسثثثاط                                             ا، متطلعثثثة أن يكثثثون لمجالتهثثثا مكانثثثة مرموقثثثة فثثثي األ        ا وفني ثثث                                شثثثروط البحثثثث العلمثثثي السثثثليمة علمي ثثث

                                                          ن الباحثين الجادين يحرصون على نشر أبحاثهم العلمية في مجثالت  أ     كما                              األكاديمية، الوطنية والدولية.
                                                                       محكمة ومعتمدة ألغراض النشر العلمي، تتمتع بسمعة عالية، لرصانتها العلمية.

    فثي    حتثى       يثؤثر     ه     ن ث   إ     بثل    ؛                              الرصين ال ينعكس على الباحث فحسثب     لمي                          ومن البديهيات أن النشر الع
                                               أصثثبا مثثن المتعثثارف عليثثه ارتبثثاط سثثمعة الجامعثثات علثثى      ؛ إذ                         الجامعثثة التثثي تنتسثثب إليهثثا    فثثي         المجلثثة و 

                                            المستوى الدولي بكم األعمال العلمية المنشورة.

 :      أبرزها        آليات،                          المجالت البحثية وفق ا لعدة          البحثي و         اإلنتاج            ويقيم مستوى 
  Citations           االستشثثثثهادات                      الثثثثذي يعكثثثثس متوسثثثثط عثثثثدد  IF  ( Impact Factor )             معامثثثثل التثثثثأثير .1

          وهو معامل    ،                 والعلوم االجتما ية          الطبيعية                                 نشرت في مجلة ما في مجالي العلوم      بحوث          المرجعية ل
   (.Reuters.com)  Thomson        رويترز،                               فقط من قبل موقع شركة تومسون      منا ي

       مرجعيثة                          فقثط عن عدد االستشثهادات ال       تعبثر  ال       التثي   EF   ( (Eigenfactor                      عالمثة القيمثة المالئمثة .2
                                                                     بثثل تأخثثثثذ فثثثثي الحثثثثسبان تثثثثرجيا إسثثثثهام االستثثثثشهادات الثثثثواردة مثثثثن    ؛                      لمقثثاالت نشثثرت فثثي مجلثثة مثثا

 .                                                  المجالت المرموقة عن تلع الواردة من المجالت المتواضعة
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                                                                    ويقثثثيس هثثذا المؤشثثر كثثثال  مثثثن اإلنتاجيثثثة العلميثثثة واألثثثر العلمثثثي الواضثثثا   H (h-index)        المؤشثثثر  .3
                                   مجلثثثة علميثثثة، أو مؤسثثثسة بحثيثثثة، أو      سثثهام  إ                                         لواحثثثد. كمثثثا يمكثثثن توليفثثثه لقيثثثا  مثثثستوى          للباحثثثث ا

  .    5002       عام Hirsch   Jorge          جورج هيرش            األرجنتيني                               وهذا المؤشر مقترح من العالم  .     دولثة
                               لترتيثثثثب المجثثثالت البحثيثثة، وهثثو   Ranking (SJR  SCImago Journal                    معامثثثل سثثثثكيماغو ) .4

                                                     عدد االستشهادات التي وردت مثن قبثل مجلثة مثثا، وأهميثثة        ويقيس                 ر العلمي للمجالت،          مقيا  لألث
                              التي ترد منها تلع االستشهادات.   ة               أو مكانثة المجل

َ    َوي َعثثد    Arabic Citations Index (ACI )                                الفهثثثثر  العربثثثثي لالستشثثثثهادات .5                  مبثثثثادرة عربيثثثثة      أولَ   
                                            فثثثي العالثثثم باللغثثثة العربيثثثة بنثثاء علثثى                       شثثر العلمثثي الصثثادرة                 تصنيثثف أوعيثثة الن ل           نظثثام آلثثي          إليجثثاد

                                                                                        تأثيرهثثثا فثثثي مجثثثثاالت تخصصهثثثا، إلثثثى جانثثثثب قيثثثا  كثثثثم االستشثثثثثهادات بمثثثثا تضمنتثثثثه األعمثثثثثال 
  .        الفهثثر     هذا                         األوعيثثة المدرجثثة فثثي                  المنشثثورة فثثي

                  تواصثثل إصثثرارها علثثى         ، فإنهثثا              ي أول خطواتهثثا فثث        ال تثثزال                                     وعلثثى الثثرغم مثثن أن مجلثثة جامعثثة الجزيثثرة
                                مسثتوى النشثر العلمثي الرصثين، وفقثا     إلى                  بمهامها العلميثة        مستقبال        لترتقي   ،                          استقطاب الباحثين المتميزين

ا بنظثام التصثنير العربثي                                         فإننثا نحثاول الموازنثة بثين ميثادين مثا ينشثر      لثذلع   ؛                                                 آلليات النشثر المثذكورة، بثدء 
         والشثثكلية        الفنيثثة            المنهجيثثة و                                     بمثثا نؤكثثده مثثن شثثروط خاصثثة بشثثأن الجوانثثب                  كمثثا نحثثاول التقيثثد    ،       مثثن بحثثوث
ا         معتذرين    ، و                                                              معتذرين عن عدم نشر بعض البحوث القيمة التي ال تتقيد بتلع الشروط        للبحوث،     عن        أيض 

                ، واثقثثين مثثن دعثثم        المسثثتمر                                                              أيثثة حثثاالت قصثثور أو ثغثثرات ربمثثا حصثثلل أو تحصثثل، ولكننثثا نعثثد بثثالتقويم 
    .                 ة العلمية الواعدة                   الجميع لهذه المسير 

          األكثاديمي               مثع إطاللثة العثام      يصثدر   «                   مجلثة جامعثة الجزيثرة »             هثذا العثدد مثن   َ    َأن      إلى               وتجدر اإلشارة
                                          باألبحاث العلمية الرصينة المواكبة لمستجدات         حافال    ا           يكون عام    َ  ْ َأنْ       نرجو       م الذي     5050   /    5002       الجديد 
                  وبإطاللثثة سثثريعة علثثى    .    5052              تيجية الجامعثثة      اسثثترا        َ                               خاصثثة وَأن  هثثذا العثثام يمثثثل بثثاكورة تنفيثثذ   ،     العصثثر

                             فثي البثاب األول مثن المجلثة، أمثا                    ا فثي مجثاالت متنوعثة       ( بحث ث 5 0      تضمن )     فقد  ،       الخامس               محتويات العدد
  . ( 3       وعددها)        وخارجها                                                تضمن عرضا لملخصات رسائل علمية نوقشل في الجامعة  ي               الباب الثاني، ف

             هيئثثة التحريثثر               للسثثادة أعضثثاء        التقثثدير    يم   عظثث                  نسثثجل خثثالص الشثثكر و     أن    إال    خيثثر               وال يسثثعنا فثثي األ
  ي  مث                                                      مثن يسثهم مثن قريثب أو بعيثد فثي الرقثي والنهثوض بالمسثتوي العل         ولكثل     ،                            والمحكمين والباحثين والقراء

      وجسثثرا                                            بثثين مختلثثف البثثاحثين والمفكثثرين أينمثثا وجثثدوا،        الفعثثال         للتواصثثل        أصثثيال    ا       علمي ثث     ر ا   منبثث   ى           للمجلثثة لتبقثث
         البشثثرية                             إلثثى اإلسثثهام فثثي تحقيثثق التنميثثة     فضثي       ، بمثثا ي         المجتمعيثثة        وبيئتهثثا                              للتفاعثل اإليجثثابي بثثين الجامعثثة

  .                                     االندماج في االقتصاد المبني على المعرفة               في ضوء متطلبات            المستدامة

 وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،،
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 نشروقواعد الاالفتتاحية                                                        مجلة جامعة الجزيرة               

 
 الصفحة املوضوع  م

 335 - 11 األحباث العلمية-الباب األول 

1 

                   ند الق ر اء السبعةاإلدغام ع

بشير محمد علي الشعيبي أ/
11-47 

2 

                             فقهية مقارنة اليمن أمنوذج ا(  ( دراسةالبيع بالتقسيط بني احلل واحلرمة

 صالح علي الفقيه د/

49-78 

3 

 برنامج تدرييب مقرتح لتنمية مهارات البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا 

 .إببكلية الرتبية يف جامعة 

 عبد الكريم أحمد عبده الفقيه /د

79-111 

4 

 حتديات التحول يف اجلامعات اليمنية إىل جمتمع املعرفة وسبل معاجلتها 

 عبده مصلح اليافعي مإبراهي /أ

113-139 

5 

 دور الذكاء االسرتاتيجي يف حتقيق امليزة التنافسية للجامعات
 أحمد عبد الله مقبل الجعشني /أ

141-179 

6 

 القيادة التحويلية أبعاد يف ضوء، القيادات اإلدارية جبامعة إب لتطوير أداءمقرتحة رؤية 

 عبد الحميد علي قائد مفرح /د

181-210 

7 

 إب حمافظة والتعليم الرتبية مكتب يف التميز إدارة تطبيق متطلبات

 مجيب علي عبده الجماعي /أ

211-236 

8 

املدرسة يف حمافظة  للدى أطفال ما قب  (SCAS)مقياس سبنس لقلق االطفال

 إب، اجلمهورية اليمنية تقنني

رام أحمد قايد البتول، أ/ إكد/ مأمون علي ناجي قاسم البناء، د/ يوسف محمد عبده الشجاع
237-269 

9 

 )تصور مقرتح( حبوث اإلدارة الرتبوية يفحصائية منهجية النمذجة اإل

 عدنان طه علي الجابريأ. ، أ.د/ فيصل القباطي

271-303 

10 

 يف حمافظة تعز واقع نظم املعلومات اإلدارية يف مكتب الرتبية والتعليم

سليم عبده قائد القباطي /د
305-322 

11 

 AES & Blowfishعلى السحابة باستخدام خوارزمييت  البيانات ضمان أمنية

 Ensuring Data Security onThe Cloud Using AES & Blowfish Algorithms 

 د الله الشيخهدى يحيى عب أ/

323-335 

 354-337 الرسائل العلمية-الباب الثاني 

 344-337دور التخطيط االسرتاتيجي يف تطوير أداء القيادات األكادميية واإلدارية يف اجلامعات  1
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 نشروقواعد الاالفتتاحية                                                        مجلة جامعة الجزيرة               

 (ةرسالة ماجستري، جامعة اجلزير). اليمناألهلية مبحافظة إب ــ 

 الله الجماعي  عزيزة أحمد عبدأ/

2 

 املالية على األداء املالي )دراسة تطبيقية على البنوك اإلسالمية اليمنية( أثر املخاطر

 أ/ أمين علي عبده الجماعي

345-352 

3 

 دور البحث الرتبوي يف صناعة القرار اإلداري من وجهة نظر القيادات الرتبوية يف حمافظة إب

 أروى محمد بشر نعمانأ/ 

353-358 
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Tel: 00967-773376620 

Emil:www.basheeralshouiby4@gmail.com 

                                        عة، ومعرفة حقيقته، وصور استعماله عند كل                                      ُ  َّ       هدف هذا البحث إلى دراسة اإلدغام عند الُقرَّاء السب
                                                                                   قااااارب، و ياااااا تواااااوخ اف باااااف وافتاااات،ف قدااااند  فاااا  اسااااتعماله، وقااااد اعتمااااد الباحااااث المااااند  الوصااااب  
                                                                                        افستقرائ ، وقد  كوا البحث من مقدمة اشاتمت  عتاى ع عر اإل اإلدغاام، وموا اعه، وتقساامه، وتسابا ه، 

                                                        استخدمته ف  نطقدا، وشواهدخ من شعر العرب، وقواعد عامة ف                                          وتنواعه، وفائد ه، والقبائل العر ية الت  
               ُ  َّ                                                         ُ  َّ          اإلدغام لجميع الُقرَّاء(، و تددا سابعة مباحاث، ت ال كال مبحاث ل دغاام عناد قاارب مان الُقارَّاء السابعة 
                                                ن                                       قراو يااه، و حتااو  كاال مبحااث عتااى مطتلاادن، كاال مطتااا لااراون واحااد ماان الااروا  عاان القااارب، إف إ ا ا باا  

                      ُ                                    حاااافإل اإلدغاااام واإلفداااار، لُيخ ااال مطتاااا لحاااافإل اف بااااف، ومطتاااا لحاااافإل                  الراو ااااا فااا  تغتاااا 
، ماع  كار ا دلاة  اا لكال راون                                                            و        و         ن               افتت،ف، كما  ضمن القواعد العامة والكتماإل المختتا  فدداا إفدااروا وادغامو
، كماا اعتماد الباحاث عتاى تقيااإل اليااللية فا  القاراءاإل السابع، وكاذلد من وماة المقدماة        ن     ن                                                                              مان شاعرن ونٍارن

ُ                                                                  زر ااة فاا  التجو ااد، ماا  ُتاات  البحااث  خا مااة  كاار فددااا تهاا  النتااائ  التاا   وصاال إلددااا الباحااث، وماان    الج                     
       تهمدا:

                                                                  تا اإلدغام لغة من لغاإل العرب اليددر ، قل هو من تصول التغة العر ية.  - 1
       مز .            ُ  َّ        و                                                              تا تكٍر الُقرَّاء إدغاموا هو اإلمام تقو عمرو الب ر ، و عدخ اإلمام الكسائ ، و عدخ اإلمام ح  - 2
          ُ  َّ        و                                                         تا تقل الُقرَّاء إدغاموا هو اقن كٍدر، م  اإلمام عاص ، م  اإلمام نافع، م  اقن عامر.- 3

 
                                                  اإلدغام، إدغام القراء، حقيقة اإلدغام، تنواع اإلدغام.                    الكلمات المفتاحية:
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 .بشير الشعيبيأ                                                                                      اإلدغام عند القراء السبعة                        

Abstract: 

The aim of this research is to study assimilation among the seven 

Qura’an Reciters, to know it, its use by each reciter and explain the aspects of 

their agreement and the difference in its use. The descriptive inductive 

approach is adopted. The research starts with an introduction which includes 

(definition of assimilation, its features, sections, causes, types, usefulness, the 

Arab tribes that used it in their speech, evidence for it from the Arabic poetry 

and general rules for assimilation for all reciters). It is followed by seven 

sections, each was devoted to a recite and his narrators, each section contains 

two requirements, each requirement for one narrator from the reciter. If 

narrators agree in most cases of assimilation one is devoted to cases of 

agreement, and another for cases of difference as well as the general rules 

and the words of differences to each narrator along with evidence from poetry 

and prose. The research depends on the verses of Shatiby in the seven 

recitations as well as Al-Jazriah introduction in Tajweed. The research ends 

with a conclusion in which the most important results of the research are 

included. The most important are:  
1. Assimilation is one of the well-known, essential phenomenon in Arab language 

2. The most use of assimilation is done by Imam Abu-Amr Al-Basri followed by Imam Al-

Kisaei, and Imam Hamzah. 

3. The least use of assimilation is done by Ibn Katheer then Imam Asim then Imam Nafi`, 

and then Ibn-Amer. 

keyword: Assimilation, Reciters assimilation, facts, types of assimilation. 

 



 2020 يناير –خامسد العدال – ثالثد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     13 

 .بشير الشعيبيأ                                                                                      اإلدغام عند القراء السبعة                        

 

                  وال ااا،  والسااا،م عتاااى   ،             ووافااار فضاااائته  ،                  ب عتاااى از ااال نعمائاااه       الحماااد  ،                    الحماااد ب رب العاااالمدن
 :       تما  عد                                        وعتى التا عدن لد   إحساا إلى يوم الدين،   ،                 وعتى آله وتصحا ه  ،                   تشرف رسته وتنليائه

    وماان   ،  ا      و و بساادرو   ،  ا     و  جو اادو   ،                              العتااوم المتعتقااة   تاااب ى  عااالى  ،  ا           و وترفعدااا  كاارو    ا                    و إا ماان تااال العتااوم قاادرو 
                  مو اوع عاإلدغاام عناد                       لاذا تحللا  تا تكتاا حاول    ؛                                             موا يع عت  التجو اد المدماة، معرفاة تح اام اإلدغاام

؛ إ                        رغبة من  ف  تدمة كتاب ى        السبعة(     ُ  َّ  الُقرَّاء -       الدراساة        الجمع و               لا  فباردخ تحاد  ا                     ؛    ، وهذا المو وع ادياد؛
                     موا اايع ملٍومااة فاا  كتااا   ،       الساابعة    ُ  َّ  الُقاارَّاء    عنااد          وكيبدتااه  ،                       فأح ااام اإلدغااام، وموا ااعه  -          عتاا  الباحااث    حااد

              فرغلاا  تا تامااع   ،           واإللمااام  ااه  ،                 فساادل الراااوع إليااه  ،                       غداار مجموعااة فاا   حااث واحااد  ،                  التجو ااد والقااراءاإل
            تا ف وا هذا      و آم،و   ،                 فسدل الراوع إليه  ،              َّ                                            المتبرف، وتل َّ شمته، ف  م اا واحد سدل العبار ، وا ح اإلشار 

                                    تا ياات   قسايمه إلااى  مددااد وساابعة مباحااث          المو ااوع              د اقتضاا  لليعااة   وقا  ،               لتقااارب والباحااث   ا          و البحاث مبداادو 
  ،                          نساأل ى تا ينباع قداذا البحاث  ،                        كماا سنو احه فا  تطاة البحاث  ،                     يتضمن كل مبحث مطتلدن  ،       وتا مة

  .                     وهو حسلنا ونع  الوكدل  ،              إنه اواد كر    ،             لواده الكر     ا           و و جعته تال و 

            ومن تال  لد   ،                              لي وا مند  حيا  لتبير ة امعاء  ،           ى لتعالمدن  و هدو   ،                               إا ى  عالى تنزل القرآا الكر 
اار ى  عتمااه اار  ،و ااه و جو اادخ  ،      وحب ااه  ،   َّ         فسَّ                    وماان لغااة العاارب التاا    ،                           فناازل القاارآا  التغااة العر يااة  ،       َّ               كمااا فسَّ

        واإلدغاام       فداار            السابعة فا  اإل    ُ  َّ  الُقارَّاء                      ومان تاال هاذا فقاد اتتتا    ،                                   نزل قدا القرآا لدجة اإلدغام واإلفدار
            ولعل القاارب   ،  ا      و وادغامو    ا                                                     و وف  جد صبحة من صبحاإل القرآا إف وفددا هذا افتت،ف إفدارو   ،  ا    و كٍدرو    ا     و اتت،فو 

             لتقاارب وتاصاة    ا    و معدنوا  -        إ ا ى   –         و                                               فجد صعو ةو ف  إ قاا موا ع اإلفدار واإلدغام، فكاا هذا البحث 
  .    ن                  وراون ف  اإلفدار واإلدغام                                             عتى إ قاا قواعد اإلدغام ومعرفة تصول كل قارب   ،                    حباظ القراءاإل السبع

  :    فأ                        فتتيار هذا المو وع ما         الباحث                     من ا سباب الت  دفع 
  .                                                           تا مو وع اإلفدار واإلدغام من الموا يع اليائكة ف  عت  القراءاإل  - 1
  .                                                             امع قواعد وتصول اإلدغام واإلفدار ف   حث مستقل ليسدل الراوع إليه  - 2
    ُ  َّ  الُقاارَّاء                                                               و ااع حتااول لتمياا ل فاا  إ قاااا القااراءاإل الساابع ومندااا مو ااوع اإلدغااام عنااد             المياااركة فاا    - 3

  .      السبعة
  .      الباحث            كوندا  خ ل   ؛                                  المدل لتبحث ف  مجال القراءاإل السبع  - 4
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 .بشير الشعيبيأ                                                                                      اإلدغام عند القراء السبعة                        

  :                                يددف البحث الحال  إلى  حقد  اآل  
  .                تتبة ف   حث واحد                              ف  اإلدغام  أنواعه وتقسامه المخ        وتصولد         السبعة     ُ  َّ  الُقرَّاء          امع قواعد - 1
  .                                       عتى حد  ليسدل الراوع إليه وافستباد  منه              ن  وامع مذها كلن    ،                        ن  و يح مذها كل قارب وراون   - 2
  .  ُ  َّ  الُقرَّاء    قدن    ا                        و كونه من تكٍر ا واه اتت،فو   ؛                                  قياا تهمية مو وع اإلدغام ف  القرآا  - 3
  .  ية                                                                  المياركة ف  إمراء اوانا البحث العتم  وتاصة ف  مجال القراءاإل القرآن  - 4

                                                                                    اعتمااد الباحااث المااند  الوصااب  افسااتقرائ ؛ كونااه المااند  المناسااا فاا  دراسااة ال اااهر ،  اإل ااافة 
                                                    إلى  عض الخطواإل ا لمندجية الت  اعتمدها الباحث، وه :

  .                                    كتا ة اآلفاإل القرآنية  الرس  العٍمان   - 1
                إف فااا  حاااال ا بااااف   ،       مطتاااا        ن ولكااال راون   ،              لكااال قاااارب مبحاااث  ،       ومطالاااا  ،                       قساااي  البحاااث إلاااى مباحاااث  - 2

  .                                    م  المطتا الٍان  موا ع افتت،ف قدندما  ،                        ن فأامعدما ف  مطتا واحد د      الراو 
  ،                                             صول من م ادرها المعتلر  مع  كر الجازء وال ابحة  ا         قواعد و   ال  و   ،        معتوماإل  ال  و   ،     قوال  ا           ومد  كل   - 3

  .       الدوامش         لقبه ف                اس  مؤلبه تو       مقروا         كل كتاب 
  .                         كوندا عمد  القراءاإل السبع  ؛ -       ما تم ن-       ياللية                  افستدفل  أقياإل ال  - 4
اا   ؛                                              والااروا  فتاارامتد  معروفااة ومطولااة فاا  كتااا التااراا     ُ  َّ  الُقاارَّاء              لاا  ت كاار  رامااة   - 5   ،               َّ وكااوا البحااث مح َّ

  .    لالة       وعدم اإل  ،                ق دإل  ه افتت ار
           وت ااارق  قياااة   ،            ورقااا  ال ااابحة  ، -      إا وااااد  -                                             عناااد  كااار الم اااادر فااا  الداااوامش ت كااار الكتااااب والجااازء  - 6

         فاا  قائمااة   ،  (          وعااام النياار  ،                 والناشاار، والطبعااة  -      إا واااد-      المحقاا   ،                         عر ااإل  الكتاااب عاساا  المؤلاا    الت
  .                  تيية إمقال الحواش   ،                 الم ادر والمرااع

  :               عتااى النحااو اآل اا   ،       مطتلاادن               و تضاامن كاال مبحااث   ،                                هااذا البحااث إلااى  مددااد وساابعة مباحااث       ينقساا 
                                         ام، وتقساااام اإلدغاااام، وتساااباب اإلدغاااام، وتناااواع                                              التمدداااد و ياااتمل عتاااى ع عر اااإل اإلدغاااام، وموا اااع اإلدغااا

                                                                                         اإلدغااام، فائااد  اإلدغااام، القبائاال العر يااة التاا  اسااتخدم  النطاا   اإلدغااام، شااواهد ماان اإلدغااام فاا  شااعر 
                                        تما المباحث والمطالا ف  عتى النحو اآل  :  ،  (  ُ  َّ  الُقرَّاء                            وقواعد عامة ف  اإلدغام لجميع   ،      العرب

   :           م،مة مطالا             المدن  وليه       م نافع                             المبحث ا ول: اإلدغام عند اإلما
  .                                                             اإلدغام عند اإلمام نافع المدن  قراو يه قالوا وورش عحافإل اف باف(  :            المطتا ا ول
  .                       اإلدغام عند اإلمام قالوا   :              المطتا الٍان 
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  .         اإلمام ورش           اإلدغام عند   :              المطتا الٍالث
   :    الا       م،مة مط            الم   وليه                                         المبحث الٍان : اإلدغام عند اإلمام اقن كٍدر 

  .                                                                 اإلدغام عند اإلمام اقن كٍدر الم   قراو يه اللز  وقنلل عحافإل اف باف(  :            المطتا ا ول  
  .                       اإلدغام عند اإلمام اللز    :              المطتا الٍان 
  .                     اإلدغام عند اإلمام قنلل  :              المطتا الٍالث

   :           م،مة مطالا             الب ر  وليه                          اإلدغام عند اإلمام تق  عمرو   :              المبحث الٍالث
  .                                                                     اإلدغام عند اإلمام تق  عمرو الب ر  قراو يه الدور  والسوس  عحافإل اف باف(   :           المطتا ا ول  

  .                        اإلدغام عند اإلمام الدور    :              المطتا الٍان 
  .                       اإلدغام عند اإلمام السوس   :              المطتا الٍالث

   :           م،مة مطالا             اليام  وليه                          اإلدغام عند اإلمام اقن عامر   :              المبحث الرا ع
  .                                                           اإلمام اقن عامر اليام  قراو يه هيام واقن  كواا عحافإل اف باف(           اإلدغام عند   :            المطتا ا ول  

  .                     اإلدغام عند اإلمام هيام  :              المطتا الٍان 
  .                          اإلدغام عند اإلمام اقن  كواا  :              المطتا الٍالث
   :                                  اإلدغام عند اإلمام عاص  وليه مطتباا  :              المبحث الخامس

                  ل عموا ع اف باف(.                                      اإلدغام عند اإلمام عاص  قراو يه شعبة وحب  :            المطتا ا ول
  .         ف  اإلدغام   ا                               و الموا ع الت  تال  فددا شعبة حب و   :              المطتا الٍان 
   :           م،مة مطالا           حمز  وليه                 اإلدغام عند اإلمام   :              المبحث السادس

  .                                                    اإلدغام عند اإلمام حمز  قراو يه تت  وت،د عحافإل اف باف(  :            المطتا ا ول
  .                    اإلدغام عند اإلمام تت   :              المطتا الٍان 

  .                    اإلدغام عند اإلمام ت،د  :       الٍالث        المطتا
   :       مطتباا              الكسائ  وليه                 اإلدغام عند اإلمام   :              المبحث السا ع

  .                                                                  اإلدغام عند اإلمام الكسائ  قراو يه تق  الحارث والدور  عموا ع اف باف(  :            المطتا ا ول
  .                الدور  ف  اإلدغام  ،                                  الموا ع الت  تال  فددا تقو الحارث  :              المطتا الٍان 
  .                  دا ته  نتائ  البحث            الخا مة: وفد

                                                                                 : قاد يارد فا  منافاا هاذا البحاث استياداد  أقيااإل مان "اليااللية" فا  القاراءاإل السابع ل ماام      مالحظة
            و عااارف موا اااع   ،                   حتاااى فعرفداااا القاااارب   ،                ، فأحللااا  قيانداااا  ُ  َّ  لتُقااارَّاء   ا                       و وقاااد اساااتخدم الياااالل  رماااو و   ،        الياااالل 

      :                وه  عتى النحو اآل  ،                                     افستيداد  ا قياإل اليعر ة ف  المن ومة
 الكسائي ر حمزة ف عاصم ن ابن عامر ك أبو عمرو ح ابن كثير د نافع أ  

 أبو الحارث س خلف ض شعبة ص هشام ل الدوري ط البزي هـ قالون ب

 الدوري ت خالد ق حفص ع ابن ذكوان م السوسي ي قنبل ز ورش ج
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ً ًاإلدغااااغةً  اااا  ً ً ًً ً ًً ًً               و ا افتعتتااااه،     عتااااى     تااااه،   دغم ت  و        الحاااارف       ُ تدغماااا ُ   :     فقااااال      حاااارف،    فاااا      حاااارف       إدتااااال   :ً
     فمااه    فاا         التجااام       وتدغاا       ليااه،    فاا        تدتتااه  :       التجااام       الباارس       وتدغاا          الاادواب،        تفااواخ     فاا         التجااام       إدتااال  :        واإلدغااام
  (1 ع .      الحروف           اإلدغام ف         اشتقاف      ومنه      هذا،    من       مأتو        الحرف    ف        الحرف        وادغام  :        ا  هر       قال       كذلد؛

ًً واصطالحً  ً ً ً        ير باع  ،  ا    و ميددو    ا    و واحدو    ا   و حرفو         ف دراا       حدث          المتحرق،       الحرف    ف         الساكن       الحرف       إدتال  ً:ًغًً
           ااالحرفدن                  اإلدغااام: هااو التباا    :      قولااه         الجاازر       اقاان    فااه  َّ عرَّ      وقااد  ،  (2 ع     و واحااد و          و ار باعااةو       قدمااا       النطاا      عنااد        التساااا
  (3 ع . ا    و ميددو          كالٍان      و حرفوا

ًًمواضعًاإلدغغة: ًً ًً ًً ً ً ًً                     وه  عتى النحو اآل  :  ،                                       ف وا اإلدغام ف  موا ع معدنة وحروف محدد   ً

       الحاااروف   ،                                                         ن، الماااي  السااااكنة،  ال إ ، دال قاااد،  ااااء التأنداااث، فم هااال و ااال                     الناااوا السااااكنة والتناااو 
  ،                                                                                                   المتمامتة مٍل: البااء والبااء( وعالادال والادال(، والحاروف المتقار اة مٍال: عالا،م والاراء(، وعالا،م والناوا(

  (4 ع .                      وعالتاء والدال( وغدرها  ،                                      الحروف المتجانسة مٍل: عالذال، والٍاء(

 

                                العتماء اإلدغام عتى النحو اآل  :     قس  
  .       الس وا     من      تكٍر        الحركة    إ    ؛     وقوعه       لكٍر    ا    و كلدرو          ن، وسم  د                               كلدر: وهو تا ف وا الحرفاا متحرك- 1
  . ا             و والٍان  متحركو    ا                                و صغدر: وهو ما كاا الحرف ا ول ساكنو - 2
  . ا            و والٍان  ساكنو    ا                                 و مطت : وهو ما كاا الحرف ا ول متحركو - 3

              يتبا  الحرفااا    تا                                                   ،ماة تساباب: التمامال، والتقاارب، والتجاانس، فالتمامال:        ل دغام م               أسباب اإلدغام:
اا اا              يتباا  الحرفاااا                     التاااء، والتجااانس: تا    فاا         والتاااء        الباااء،    فاا         كالباااء  ،     وصاابة   ا    و مخراو       صاابة،         و ختتبااا   ا    و مخراو
   و ت      صابة،    تو   ، ا    و مخراو                 يتقارب الحرفاا    تا                  الدال، والتقارب:    ف         والتاء        الذال،    ف         والٍاء        ال اء،    ف         كالذال
  (6 ع             كال،م والراء.  ،     وصبة   ا    و مخراو 

                                                           

   (.   102   /  21     دغ  ع                                 (، لساا العرب، اقن من ور، ماد :  59   / 8                                  (  دذيا التغة، لأل هر ، ماد : دغ  ع1
ة عص: 2    (.  98                              (، القول السديد، تقو الوفاعص:   95                                  (، غافة المر د، عطية قاقل ن ر عص:   12                                 َّ      ( العمدد ف  عت  التجو د، محمود  سَّ
   (.   152   / 2                     ( النير، فقن الجزر  ع3
    (.  1   / 1                      (، النير، فقن الجزر  ع   285                                    ( ين ر: إقرا  المعان ،  ق  شامة عص: 4
ة عص:    152   / 2        الجزر  ع                   ( ين ر: النير، فقن 5    (.   251                                  (، غافة المر د، عطية قاقل ن ر عص:   57                                  َّ      (، العمدد ف  عت  التجو د، محمود  سَّ
   (.  70                                  (، غافة المر د، عطية قاقل ن ر عص:    158   / 2                           ( ين ر: النير، فقن الجزر  ع6
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ًًأنااوااًاإلدغااغة: ًً ًً ًً ً ًً ً        لكاان ماان   ،            والخاا،ف لب اا   ،                           و عااض المااؤلبدن فجعتدااا تقسااام  ،                  ل دغااام تنااواع م،مااة  ً
   :    وه  (1 ع ،                                             وهذا الذ  اعتمدخ وحققه الدكتور تفمن رشد  سو د  ،                             حدث النط  والتطلد  فد  تنواع

  .                      تنو ن عند الواو والياء                                 و  وا عند إدغام النوا الساكنة وال  ،                إدغام ناقل  غنة  - 1
  .                                                       و  وا عند إدغام النوا الساكنة والتنو ن عند النوا والمي   ،                إدغام كامل  غنة- 2
  (2 ع .                                                      و  وا عند إدغام النوا الساكنة والتنو ن عند ال،م والراء  ،                    إدغام كامل  غدر غنة- 3

             المخار  ا ول،                           التب  لٍقل عود التسااا إلاى        خفيإل                            قال محمد م   ن ر: وفائد ه               فائدة اإلدغام:
    عسار   و                                         إفدار الحرفدن ليه ميقة ومقل عتاى التسااا،           لتخبة؛  ا    ا                                  و تو مقار ه، فاتتار العرب اإلدغام لتبو 

          ا عتااى مقاال           َّ  نااه قااد  غتَّاا  ؛                     تفساار وتقاارب إلااى الخبااة         فاإلدغااام   ،                           كمااا فياادد قااذلد الحااس والتجر ااة   ،     وكتبااة
    إلاى                                ؛  ا اإلنسااا إ ا نطا   حارف وعااد (3 ع ( د     َّ المقدَّا        ميا ع                ه النحاا  اإلفداار       َّ وقاد شابَّ   ،    حذف  ال        اإلفدار  

  (4 ع .                                                                       مٍته، تو إلى مقار ه ف وا كالرااع إلى حدث فارف، تو إلى قر ا من حدث فارف 

          كا،م العارب                                قاال تقاو عمارو قان العا،ء: اإلدغاام                                             القبائل العربية التي استخدمت النطق باإلدغام:
            لددا العدياد  إ                         ا اللدئة العراقية قد نزح  ت     تمنا         ا ما ع إ     ونحن    (5 ع ،                                     الذ  فجر  عتى تلسنتدا، وف فحسنوا غدرخ

                 نت اور تا اإلدغاام   ا ت      م نناا  ت   ،                        عاشاوا فا  اللدئاة الحجا  اة   ن  مما   ،          لى اللاداو  إ    قرب  ت                   من القبائل الت  ه  
           اء الكوفاااة،                        َّ ولعااال  لاااد هاااو الاااذ  اعااال قااارَّ   ،          لاااى العاااراف إ                         فااا  لدجااااإل القبائااال النا حاااة    ا        و كٍااار شااادوعو  ت    كااااا 

                            ا اللدئاااة الحجا  اااة كانااا  قدئاااة      ا   و ن ااارو   ؛                 اء م اااة، والمديناااة          َّ دغاااام مااان قااارَّ   ل          و كٍااار نقااا،و  ت                والب ااار ، والياااام 
          صااواإل وعاادم            لااى  حقداا  ا  ا                      لااى التااأن  فاا  النطاا ، و  إ                فددااا فمداال الناااس    ، ا                         و اسااتقرار، و دئااة حضااار  نسااليو 

                                                     ا القبائال التا  اساتخدم  اإلدغاام فا  ك،مداا ها :  ماي ، لا ،  إ                     ومن هنا فم ننا القاول    (6 ع ،           الختط قدندا
      مقياإل،   ،                                                                          ر قن وائال، علاد القايس، وتا القبائال التا  اساتخدم  اإلفداار فا  ك،مداا ها : قار ش      تسد،  

  (7 ع .           كنانة، هذيل

  (8 ع :                                      ومن شواهدخ ف  ك،م العرب قول عد  قن   د   :                            شواهد من اإلدغام في شعر العرب
                                                           

ر، تفمن سو دعص:1    (.   188                     َّ               ( ين ر: التجو د الم وَّ
ة عص:    (،    299                               ( ين ر: التمددد، فقن الجزر عص: 2     (.   70                                 (، غافة المر د، عطية قاقل ن ر عص:  11                               َّ      العمدد ف  عت  التجو د، محمود  سَّ
   (.   227                           : المدزاا، فر ال العلد عص:  ر         مقدد. ين      نه    ؛                        تكٍر من مر  دوا تا يلرحه   ه                                            ( ت  الذ  يرفع راته م  فعددها إلى الم اا نبس3
   (.   225                                       ( ندافة القول المبدد، محمد م   ن ر عص: 4
   (.   159   / 2            فقن الجزر  ع          ( النير،5
   (.  52   / 2                                                    ( القراءاإل وتمرها ف  عتوم العر ية، محمد سال  محيسن ع6
   (.  20                               ا ردا، لتباحث: لارف الوحوشعص:–            ، اامعة مؤ ة  خ                                                          ( ين ر: تمر تدب القلدتة ف   بر عاإل القواعد، رسالة دكتورا 7
                و                                          عراء، كااا ن ارانيوا وكااا فسا ن الحدار  وترساته صااحا الحدار  إلاى                                                                 ( عد  قن   د قن الحماار العبااد  التميما ، اااهت  ن اران  مان فحاول اليا8

                                                                                                                    متد الروم قددفة ودتل دمي  و كرها ف  شعرخ وهاو المعاروف  العبااد ، والعبااد ها  ن اارى الحدار ، قدال مااإل قلال اإلسا،م تو فا   مان 
         (،  ااار د    202 /  20                        ااار د دمياا ، اقاان عساااكر ع      ين اار:                                                                          الختباااء الراشاادين،  كاارخ محمااد قاان ساا،م فاا  الطبقااة الرا عااة ماان شااعراء الجاهتيااة.

   (.  55 / 2               اإلس،م، لتذهل  ع
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  (1 ع          وقال غدرخ:

  .  ُ  َّ  الُقرَّاء                           قواعد عامة ف  اإلدغام لجميع 
     وهااا :    ،          ُ                                                       السااابعة امااايُعد   إدغاااام الناااوا السااااكنة والتناااو ن عناااد حاااروف اإلدغاااام الساااتة    ُ  َّ  الُقااارَّاء    قااارت   -   و توفو 

  (3 ع            قال اليالل :   (2 ع    ".             غنة حروفه:"لر             واإلدغام  غدر   ،       "ينمو"  :                             "يرمتوا"، فاإلدغام  غنة حروفه

  (4 ع                    وقال الييد الجمزور :

    ُ  َّ  الُقارَّاء                      ل،شاتباخ، فح مداا لجمياع   ؛        فا،  ادغ   ،                                              وا ا كان  النوا السااكنة ماع حارف اإلدغاام فا  كتماة
  ،       الااادنيا  :    وهااا   ،                                                                         إفداااار مطتااا ، وقاااد ورد ااتمااااع الناااوا ماااع الاااواو واليااااء فااا  تر اااع كتمااااإل فااا  القااارآا

  (5 )            قال اليالل :  ،       وقنواا  ،       و نياا  ،       وصنواا

  (6 )                    وقال الييد الجمزور :

          عنادخ حاروف         فتكاوا                                 دغام عناد الاواو واليااء  غدار غناة،                    تت  عن حمز ، فته اإل    ُ  َّ  الُقرَّاء           واستٍن  من 
    قااال    ،                                                     وحااروف اإلدغااام  غداار غنااة هاا : عالااواو والياااء والاا،م والااراء(  ،                   هاا : عالنااوا والمااي (   ،           اإلدغااام  غنااة
  (7 ع        اليالل :

                                                           

   (.   159   / 2                      (، النير، فقن الجزر  ع  55                              ( إقرا  المعان ،  ق  شامة عص: 1
ة عص:   و    (،   12   / 1                           ( ين ر: النير، فقن الجزر  ع2    (.  95                               غافة المر د، عطية قاقل ن ر عص:   و    (،   11                               َّ      العمدد ف  عت  التجو د، محمود  سَّ
  .   185  ،    187                ياللية، قد  رق          ( متن ال3
  .  21  ،   20  ،  5                             ( متن  حبة ا لبال، تقياإل رق  4
  .   188                        ( متن الياللية، قد  رق  5
  .  22                             ( متن  حبة ا لبال، تقياإل رق  6
  .   185                        ( متن الياللية، قد  رق  7
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   چ          ی  ی  ی     چ                      عناد حارف الماي ، نحاو:        و متمام،و    ا          ُ                       و السبعة اميُعد  المي  الساكنة إدغامو     ُ  َّ  الُقرَّاء    دغ   ي  - ا    و مانيو 
                      ، قال الييد الجمزور : [   ٤٣١       البقر : ]

  (1 ع :          إلى تا قال

    قاال   ،   ُ  َّ  الُقارَّاء                 واا اإلدغاام لجمياع   ،  ا             و والٍان  متحركو   ،  ا              و وكاا ا ول ساكنو   ،                        إ ا التقى حرفاا متمام،ا  - ا    و مالٍو 
  (2 ع        اليالل :

اا       ڈ  ژ  چ   ،  [  ٧٨        ا نلياااء: ] چ   ککۀ چ                                  "إ " فاا  حرفاا  الااذال، وال اااء، مٍاال:            الساابعة  ال    ُ  َّ  الُقاارَّاء     تدغاا  - ا    و را عو

   چ ڻ   ڳ   ڳ چ ، [   ٦٥٢       البقاار : ]   چ         يئ جب  حخ    چ                                        وتدغمااوا دال "قااد" فاا  التاااء والاادال، مٍاال:  ،  [  ٣٣       الزتاارف: ]   چ ک
  ،  [  ٤٢       البقاااار : ]   چ       ىئىئىئی     چ                    والاااادال والطاااااء، مٍاااال:                               ، وتدغمااااوا  اااااء التأندااااث فاااا  التاااااء  [  ٢٤        المائااااد : ]

                       ، وتدغاااا  فم "هاااال و اااال" فاااا   [  ٤١     ال اااا : ]   چ          ىث  يث  جض      چ  ،  [  ٧٣     يااااونس: ]   چ        ٻ  ٻ ڀ   چ
   چ      ڈ ڈ ں  چ  ،  [  ٣٣      الطور: ]   چ   ٿ      ٺٺ ٺ چ  ، [   ٤٥٧       النساء: ]   چ    ڳڳڳں چ     مٍل:   ،      وال،م  ،      الراء

  (3 ع            قال اليالل :   ،                                   ، ول   قع ف  القرآا فم هل  عدها راء [  ٦٧      الروم: ]

اااا    چ   ٱٻپ چ                قولااااه  عااااالى:           ُ                           الساااابعة اماااايُعد   إدغااااام القاااااف فاااا  الكاااااف فاااا    ُ  َّ  الُقاااارَّاء    قاااارت   - ا    و تامسو
                                       د                       تحاادهما: إدغااام كاماال  ااذها اميااع صااباإل الماادغد ، والٍااان : إدغااام ناااقل    ،        ، قااواددن [  ٦٢        المرساا،إل: ]

          ، قااال اقاان  (4 ع                        د                                         حدااث  بقااى  عااض صااباإل الماادغد  وهاا  افسااتع،ء واإللباااف، و ااذها صاابة القتقتااة
     م ا       فاذها      لاد    ماع         افساتع،ء     صابة       إ قااء    فا        الخا،ف       وانماا          إدغامداا،    ف      ت،ف             الجزر : "ف،

ا        إدغاماه     إلاى       وغدارخ        الادان               اإلدغام، و هاا    مع        اقية      تندا     إلى       وغدرخ   ،       صاحيحاا          والوادااا   ، ا   و محضو
 " ا    و قياسو      تصح       الواه     هذا    تا    إف

                                                              ، والرااح عتى ما تملته المحققوا اإلدغام الكامل، واليه تشار اقن  (5 ع
  (6 ع       الجزر :

                                                           

  .  12  ،   28    رق         اللد                                             ( متن  حبة ا لبال،  اب تح ام المي  الساكنة، 1
  .   157                        ( متن الياللية، قد  رق  2
  .   159  ،    152                        ( متن الياللية، قد  رق  3
ة عص:    109                               ( ين ر: التمددد، فقن الجزر  عص:4    (.   259                                  (، غافة المر د، عطية قاقل ن ر عص:   58                                  َّ      (، العمدد ف  عت  التجو د، محمود  سَّ
   (    112   / 2                     ( النير، فقن الجزر  ع5
  .  27                               ( متن المقدمة الجزر ة، قد  رق  6
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  (1 ع .          من غدر ت،ف   ا   و محضو       و كام،و    ا                                     و إف تا السوس  تدغ  ف  هذخ الكتمة إدغامو 
   ں    چ   :           ُ                                                      السبعة امايُعد   اإلدغاام النااقل عناد إدغاام الطااء عناد التااء فا  مو اعدن    ُ  َّ  الُقرَّاء    قرت   - ا    و سادسو 

  ،              و اذها القتقتاة  ،                      حداث  بقاى صابة اإللبااف  ،  [  ٦٦      النمل: ]   چ          ېئ  ېئ  حئ     چ    ، [  ٦٧        المائد : ]   چ      ڻ  ۓ  
  (2 ع          قن الجزر :     قال ا

  :     يوسا  ]   چ                ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۉ    چ             ُ                                        السابعة امايُعد   إدغاام الناوا فا  الناوا فا  قولاه  عاالى:    ُ  َّ  الُقرَّاء    قرت   - ا    و سا عو 

ُ                  ُفياار إلدداا  االروم         محذوفاة   ا     و                     و إشاار و ماند  إلاى تا هنااق نونوا  ،                                ، لكن اإلدغام مع الروم تو اإلشمام [  ٤٤
  (4 ع            قال اليالل :   (3 ع ،         تو اإلشمام

      ، قاال  [  ٣٥      الكدا : ]   چ     ىئ  ىئيئ   چ                                                  السابعة إف اقان كٍدار الناوا فا  الناوا فا  قولاه  عاالى:    ُ  َّ  الُقارَّاء     تدغ  - ا    و مامنو 
  (5 ع        اليالل :

 

()

    قاال    ،            لسادن، الجاي (                                                                        ف در نافع  ال "إ " ف  الحروف الساتة اآل ياة: عالتااء، الازا ، ال ااد، الادال، ا  -   و توفو 
  (6 ع        اليالل :

  .                         فا ل  ف  "تارى" رمز لنافع

  ،  [  48  :        ]ا نبال   چ         ڄ  ڄ  ڱ   چ        كقوله:        والزا   ،  [  21   ]ص:   چ        ڃ  چ  چچ  چ                        فالتاء مٍل قوله  عالى: 
        والساااادن   ، [  39       ]الكداااا :   چ        ڎ ڎڈ ڳ     چ       كقولاااه:           ، والاااادال [  29        ]ا حقااااف:   چ   ٱٻٿ چ       كقولااااه:         وال ااااد
  . [  10        ]ا حزاب:   چ   ڌڎگ چ  :      كقوله        والجي    ، [  12       ]النور:   چ          ڄ   ڄ  ڇ     چ       كقوله: 

                                                           

   (.  88      ة عص:                               ( ين ر: إقرا  المعان ،  ق  شام1
  .  27                               ( متن المقدمة الجزر ة، قد  رق  2
   (.  25                                        (، إ حاف فض،ء البير، لتلنا الدميال  عص:    221                                      ( ين ر:  حلدر التيسدر، فقن الجزر  عص: 3
  .   552  ،    552                        ( متن الياللية، قد  رق  4
   .    892                        ( متن الياللية، قد  رق  5
  .   170  ،    195                        ( متن الياللية، قد  رق  6
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                         اء، الزا ، السدن، النوا،                                                                   ف در نافع فم "هل و ل" ف  الحروف الٍمانية اآل ية: عالتاء، الٍاء، ال   -    و مانيوا
        الضااد،  :         تحارف وها         خمساة       ختل                                                     الطاء، الضاد(، وفددا  ب دل عتى النحو اآل  : ف،م عقل(

   ىئ     چ  :    نحو  (   قل ع      عد    إف        القرآا    ف       قع    ل         الخمسة        الحروف              والسدن. فدذخ         والزا ،         وال اء،         والطاء،

   چ         ىئ  ی  جت     چ   ، [  ٤٦  :      البااااااااااااتح ]   چ     ڳ ھ     ڳ    چ    ، [   ٤٥٥       النساااااااااااااء: ]   چ            ٺ  ٺ  ٺ  ٹ    چ    ، [  ٦٧       ا حقاااااااااااااف: ]   چ       يئ  حت   
      عاد    إف       الحرف     هذا     فقع     فت        الٍاء       حرف                 ، وفم عهل(  ختل [  ٤٧     يوسا : ]             چ ڌ  ڌ گ  چ   ، [  ٣٣      الرعد: ]
  :     وهماا   ،     حارفدن    فا       وهال(        فم عقال        و ياترق   ، [  ٣٢         المطببادن: ]   چ     ٻپپڀ  چ            قولاه  عاالى:     ف   (   هل ع

   چ   ڎڎک چ   ، [  ٤٧        ا نلياااااء: ]   چ   گگڻ چ   :   نحاااو   ،  قااال      عااااد     فقاااع       مندماااا     ؛ فكاااال؛         والتااااء        الناااوا 
  . (1 ع [ ٣       المتد:  ]   چ       ڃ ڃ چ چ   ، [   ٤٢٣      الكد : ]   چ    گگگڳ چ  :    نحو   ، (  هل ع      و عد   ، [  ١٢  :        ا نلياء ]
  (2 ع .      والق ل  ،        اليعراء    تول    چ   ٱ    چ                                  تدغ  نافع نوا السدن عند المي  ف    - ا    و مالٍو 
    (3 ع                                                                            تدغ  نافع لب  "تتذإل" وكل ما هو ميت  من هذا التب  نحو: "ا خذ  " و"ا خذ موه ".- ا    و را عو 

              الازا ، الجااي ،   ،                                                                          ف دار قاالوا دال "قاد" فا  الحاروف الٍمانياة اآل يااة: عالسادن، الاذال، الضااد، ال ااء  -   و توفو 
  (4 ع            قال اليالل :  ،              ال اد، اليدن(

……………………………

     مٍااال:           ، والاااذال [ 1          ]المجادلاااة:   چ   ٱٻٿ چ                       فالسااادن مٍااال قولاااه  عاااالى:    .                          فالبااااء فااا  "قااادا" رماااز قاااالوا 
    ہ     چ        كقولااااه:         وال اااااء  ،  [  58       ]الااااروم:   چ          ۉ  ۉ   ېئ    چ         كقولااااه:          ، والضاااااد [   179  :        ]ا عااااراف   چ   ٱٻڄ چ

  :    مٍاااااااااااااااال       الجااااااااااااااااي        ، وفاااااااااااااااا  [ 5      المتااااااااااااااااد: ] چ    ڈڈژگ چ      مٍاااااااااااااااال:          ، والاااااااااااااااازا  [  24   ]ص:   چ      ہ  ائ  
       الياادن       ، وفاا  [  50         ]البرقاااا:   چ       ڻڻڻ ہ   چ      قولااه:      مٍاال       ال اااد       ، وفاا  [   170        ]النساااء:   چ   ىائجئ چ
  . [  30       ]يوس :    چ          جب  حب  مت      چ          مٍل:
    (                                                                                       ف در قالوا  اء التأندث ف  الحروف الستة اآل ياة: عالسادن، الٍااء، ال ااد، الازا ، ال ااء، الجاي  -    و مانيوا

  (5 )            قال اليالل :

                                                           

   (    222                                      (، الواف  ف  شرح الياللية، لتقا   عص:    200                               القراءاإل السبع، فقن البا ش عص:                    ( ين ر: اإلقناع ف 1
    (.    217                                         المبسوط ف  القراءاإل العير، فقن مدراا عص:    (2
   (.   100                               (، إقرا  المعان ،  ق  شامة عص:   22                            ( ين ر: التيسدر، لتدان  عص: 3
  .   172  ،    171                        ( متن الياللية، قد  رق  4
  .   175  ،    177    رق                       ( متن الياللية، قد 5



 2020 يناير –خامسد العدال – ثالثد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     22 

 .بشير الشعيبيأ                                                                                      اإلدغام عند القراء السبعة                        

     ٍااااء     ، وال [   261        ]البقااار :   چ   ڎڎڳ چ                       فالسااادن مٍااال قولاااه  عاااالى:    .                             فالبااااء مااان "قااادورخ" رماااز لقاااالوا 
          ، والاااازا  [  90        ]النساااااء:   چ          ہ  ھ  ې     چ        كقولااااه:         وال اااااد  ،  [  25  :        ]التو ااااة   چ    ڭڭڭۇ چ     مٍاااال: 
        والجاااي     ،  [  11         ]ا نليااااء:   چ       ٻ پ ڀ    چ         عاااالى:        كقولاااه        وال ااااء  ،  [  97        ]اإلساااراء:   چ       ڤ  ڦ ڦ   چ      مٍاال: 
  . [  56        ]النساء:   چ         گ   گ ں     چ     مٍل: 
  (1 ع            قال اليالل :   [  ١٦    هود: ] چ   ہہے چ                                         قرت قالوا  اإلفدار واإلدغام ف  قوله  عالى:   -    و مالٍوا

ا                   اإلفدار واإلدغام،  ،  [   ٤٨٢       ا عراف: ]   چ ۅ   ۋ   چ                      قرت قالوا قوله  عالى:   -    و را عو
  (2 ع            قال اليالل :

ا      ناه   ؛  [   ٦٧١       البقار : ]   فا     چ        ڑک  کڳ     چ                                   غاام البااء فا  الماي  فا  قولاه  عاالى:             قارت قاالوا  إد  -    و تامسو
  (3 ع .                   ْ فقرؤها  الجزم "فعذْب"

  ،                            الاازا ، الجااي ، ال اااد، الياادن(  ،                                                       ف داار ورش دال "قااد" فاا  الحااروف السااتة اآل يااة: عالساادن، الااذال  -   و توفو 
  (4 ع            قال اليالل :  ،  ء                              و دغ  دال "قد" عند الضاد وال ا

  (5 ع .                     و  در عند  قية الحروف  ،                                             ف، يدغ  ورش دال "قد" إف عند الضاد وال اء فقط
  ،                                    عالسااادن، الٍااااء، ال ااااد، الااازا ، الجاااي (       اآل ياااة:                                       ف دااار ورش  ااااء التأنداااث فااا  الحاااروف الخمساااة   -    و مانيوااا

  (6 ع              قال اليالل :  ،          ال اء فقط                        و دغ  عند حرف واحد وهو

  (7 ع                                             ف، يدغ  ورش  اء التأندث إف عند حرف ال اء فقط.

                                                           

  .   182                        ( متن الياللية، قد  رق  1
  .   189  ،    182                        ( متن الياللية، قد  رق  2
   (.   100                                    ( ين ر: إقرا  المعان ،  ق  شامة عص: 3
  .   172  ،    171                        ( متن الياللية، قد  رق  4
   (.   222                                           (،  قر ا المعان ، سدد فشدن، تالد الحاف  عص:  99                                              ( ين ر: الكاف  ف  القراءاإل السبع، فقن شر ح عص:5
  .   175  ،    177                        ( متن الياللية، قد  رق  6
    (.    212                                            (،  قر ا المعان ، سدد فشدن، تالد الحاف  عص:   22                            ( ين ر: التيسدر، لتدان  عص: 7
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ٍوااا         واإلفدااار   ،  چ  ژ    ڈ  چ                     وورد عنااه الااواددن فاا    ،  چ     ڤ ڦ    چ                        قاارت ورش  اإلدغااام فاا  نااوا   -    و مال
  )2(            قال اليالل :  ،  (1 ع                         تشدر وعتيه تكٍر تهل ا داء

ا     (3 ع .                                                                          تدغ  ورش لب  "تتذإل" وكل ما هو ميت  من هذا التب  نحو: "ا خذ  " و"ا خذ موه "  -    و را عو

 

()

   ،                                           عالتاء، الزا ، ال اد، الدال، السدن، الجي (       اآل ية:                   " ف  الحروف الستة         ال "إ               ف در اقن كٍدر   -   و توفو 
  (4 ع            قال اليالل :

  .                             فالدال ف  "دوام" رمز فقن كٍدر

     وف   ،  [  48        ]ا نباال:   چ         ڄ  ڄ  ڱ    چ         كقوله:       الزا      وف   ،  [  21   ]ص:   چ             ڃ  چ   چ  چ    چ                 مٍل قوله  عالى: 
       السادن     وفا    ، [  39       ]الكد :   چ     ڈ ڳ       ڎ ڎ   چ       كقوله:        الدال       ، وف  [  29        ]ا حقاف:   چ   ٱٻٿ چ       كقوله:        ال اد
  . [  10        ]ا حزاب:   چ  ڎگ   ڌ چ  :      كقوله       الجي      وف    ، [  12       ]النور:   چ          ڄ   ڄ  ڇ     چ       كقوله: 
                      الضاااد، وال اااء، الاازا ،   ،              عالساادن، الااذال       اآل يااة:                                           ف داار اقاان كٍداار دال "قااد" فاا  الحااروف الٍمانيااة   -    و مانيوااا

  (5 ع            قال اليالل :  ،                     الجي ، ال اد، اليدن(

……………………………

  (6 ) .                           فالدال ف  "دل" رمز فقن كٍدر

  ،  [   179  :        ]ا عاااراف   چ       ٻ  ڄ        ٱ  چ      مٍااال:           ، والاااذال [ 1          ]المجادلاااة:   چ         ٱ  ٻ  ٿ    چ                        فالسااادن مٍااال قولاااه  عاااالى: 
   ڈ    چ      مٍال:           ، والزا  [  24   ]ص:   چ          ہ   ہ  ائ    چ        كقوله:         وال اء  ،  [  58       ]الروم:   چ          ۉ  ۉ   ېئ    چ        كقوله:         والضاد

                                                           

   (.   222                                                ( ين ر:  قر ا المعان ، سدد فشدن، تالد الحاف  عص:1
  .   182                        ( متن الياللية، قد  رق  2
   (.   255        امة عص:                        (، إقرا  المعان ،  ق  ش  22                      ( التيسدر، لتدان  عص: 3
  .   170  ،    195                        ( متن الياللية، قد  رق  4
  .   172  ،    171                        ( متن الياللية، قد  رق  5
  .   172  ،    171                        ( متن الياللية، قد  رق  6
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              ڻ  ڻ  ڻ    ہ   چ      قولااه:      مٍاال          ، وال اااد [   170        ]النساااء:   چ       ى  ائ     چ      مٍاال:           ، والجااي  [ 5       ]المتاد:   چ        ڈ  ژ گ  

  . [  30 :     ]يوس    چ          جب  حب  مت      چ     مٍل:         واليدن  ،  [  50        البرقاا: ] چ
ٍوااا                                     عالساادن، الٍاااء، ال اااد، الاازا ، ال اااء،        اآل يااة:                                           ف داار اقاان كٍداار  اااء التأندااث فاا  الحااروف السااتة   -    و مال

  (1 )            قال اليالل :  ،       الجي (

" رماز فقان كٍدار           فالدال ف            ، والٍااء [   261        ]البقار :   چ         ڎ  ڎ  ڳ     چ                       فالسادن مٍال قولاه  عاالى:    .   ؛              "در؛
     مٍال:           ، والزا  [  90       النساء: ] چ   ہھې چ       كقوله:           ، وال اد [  25        ]التو ة:   چ            ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     چ     مٍل: 

   گ چ     مٍااال:          والجاااي   ، [  11         ]ا نليااااء:   چ    ٻپڀ   چ      مٍااال:         وال ااااء  ،  [  97        ]اإلساااراء:   چ    ڤڦڦ  چ

  . [  56        ]النساء:   چ     گ ں
ا                                                                                         ف در اقن كٍدر فم "هل و ل" فا  الحاروف الٍمانياة اآل ياة: عالتااء، الٍااء، ال ااء، الازا ، السادن،   -    و را عو

  (2 ع .                    النوا، الطاء، الضاد(
ا   (3 ع .      والق ل  ،        اليعراء    تول    چ   ٱ    چ                                      تدغ  اقن كٍدر نوا السدن عند المي  ف    -    و تامسو
اااا      ناااه   ؛  [   ٦٧١       البقااار : ]   چ          ڑ  ک  کڳ     چ                          ر واإلدغاااام فااا  قولاااه  عاااالى:                   قااارت اقااان كٍدااار  اإلفداااا  -    و سادسو

  (5 ع :           قال اليالل   ،  (4 ع .                   ْ             فقرؤها  الجزم "فعذْب" فته الواددن

  .                            فالدال من" دنا" رمز فقن كٍدر

  (6 ع            قال اليالل :  ،  [  ١٦    هود: ]   چ  ے    ہ   ہ   چ                                         قرت اللز   اإلفدار واإلدغام ف  قوله  عالى:   -   و توفو 

                                                           

  .   175  ،    177                        ( متن الياللية، قد  رق  1
   (.   122   / 2                         (، هدافة القار ، لتمرصب ع 5   / 1                     ( النير، فقن الجزر  ع2
    (.    217    عص:                                        ( المبسوط ف  القراءاإل العير، فقن مدراا 3
    (.    225                                  (، الواف  شرح الياللية، لتقا  عص:   20   / 1                           ( ين ر: النير، فقن الجزر  ع4
  .   189                        ( متن الياللية، قد  رق  5
  .   182                        ( متن الياللية، قد  رق  6
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                           ، عتاى تا تصاتدا  ااءاا تدغما   ا                   و ف  واحاد وم،مادن مو اعو                                      و قرت اللز   إدغام التاء ف  التاء وص،و   -    و مانيوا
   ا                                        و فااإ ا كاااا قلتداا تلاا  فتماد ا لاا  سا  حركاااإل ماادو   ،          و            فت اابح  ااءو واحااد  ميادد   ،                 ولاى فاا  الٍانياة ا

  :    اآل                  ، وه  عتى النحو   ُ  َّ  الُقرَّاء                                           تما عند اللدء  الكتمة فته التخفيإل مٍل  قية   ،  ا   و ف مو 
  [   ٤٢٣         آل عمراا: ]   چ    ڄ  ڃ  چ                 اا قوله  عالى: 2                [   ٦٢٨       البقر : ]   چ     ڻ  ڻ   چ                 اا قوله  عالى: 1
     [ ٦        المائد : ]   چ          ۆئ  ۆئ  چ                اا قوله  عالى:  4          [  ٣٨       النساء: ]   چ         ڇ  ڇ  ڍ    چ             قوله  عالى:     اا 3
                                                    (1 ع چ  ۈئ   چ         اا لب :  6          [   ٤٥٣       ا نعام: ]   چ      ڍ  ڌ  چ                اا قوله  عالى:  5
     [  ٦٥        ال افاإل: ]   چ            ٻ  ٻ     ٻ    چ                اا قوله  عالى:  8                                                     (2 ع چ   ہ    چ   :       اا لب  7
     [  ٤٥      النور: ]   چ         ں  ڻ  ے    چ                اا قوله  عالى:   10      [  ٤١      التدل: ]   چ          وئ  ۇئ  ۇئ         چ                اا قوله  عالى:  9

    (3 ع چ ۋ چ        اا لب :   12   [   ٤٢٥    هود: ]   چ    ڭۇۇ  چ               اا قوله  عالى:   11
     [  ٣٣  :       ا حزاب ]   چ   ڃچک چ               اا قوله  عالى:   14    [  ١٢       ا نبال: ] چ   ٻٻٺ چ           قوله  عالى:   اا   13
  [  ٥٦       التو ة: ]   چ                  ڳ  ڳ  ڳ        ے   چ               اا قوله  عالى:   16  [  ٥٦       ا حزاب: ]   چ    ڇڇڍگ چ               اا قوله  عالى:   15

     [  ٣٧      القت : ]   چ              ىئ یی  ی  ی     چ               اا قوله  عالى:   18    [ ٧      المتد: ]   چ          ہ  ہ  ۇ     چ                اا قوله  عالى:   17
   ،   چ    مئىئيئمث چ               ااااااا قولاااااه  عاااااالى:   20  ، [  ٤٢    عااااابس: ]   چ             ڃ   ڃ  ڃ  چ    چ                ااااااا قولاااااه  عاااااالى:   19

                    ، وورد عنااااه الخاااا،ف فاااا   [  ٤٣   ،  12  ،   11        الحجااااراإل: ]         الااااٍ،ث فاااا     چ   ژ      ڇڇ چ  ،  چ   ڀٺڄ چ
  ۀ   چ              وقولاااه  عاااالى:   ،  [   ٤١٣      عماااراا:    آل ]   چ  ڄ    ٹ   ٹ    ٹٹ چ                هماااا قولاااه  عاااالى:    ن      مو اااعدن

ا مٍل  قية                                    و ، والرااح تا له فددما التخفيإل وص،و  [  ٢٥          الواقعة: ]   چ  ہہ   (4 ع .  ُ  َّ  الُقرَّاء  د  و           و ددءو

  (5 ع . [  ١٦    هود: ]   چ             ہ  ہ  ے  چ                                 قرت قنلل  اإلدغام ف  قوله  عالى: 

                                                           

 چچ  ڇڇ  ڇ   ڇ   ڍ      ڍڌ  ژ    چ  چڃ  ڃ  چ  چ  [، و١١٧األعراف:] چۈئ   ېئ  ېئ  ۆئ  ۈئ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ    چ( 1

 [.١٥]اليعراء:  چڌ  ڎ   ڎ    ڍ  ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  [، و٦٩طه:]
   ھ          ہ  ہ         ۀ  ہ  ہ    چ   "                         د د َّ ُ حدااث فقاارؤخ اقاان كٍداار "مااا  دنداازَّلُ  [ ٨      احلجررر:  ]   چ              ک  ک    ک  ڳ          ڑ  ک چ                          ( ورد فاا  تر عااة موا ااع وهاا : 2

   .       [ . ٤  - ٣      القدر: ]   چ   ...     ٿ            ٿ   ٿ  ٿ                  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ    چ   [   ٢٢٢  –   ٢٢١        الشعراء:       ]موضعا    چ                   ھ   ے     ے  ۓ  ۓ          ھ  ھ
  چ     [،  ٧٧    هررو : ]   چ                ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڳ    چ     [، ٣    هررو : ]   چ                                   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې      ې    چ                                      ( ورد لباا   ولااوا فاا  تمسااة موا ااع وهاا  :3

   چ                                      ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    چ     [،  ٧٤      النررررررررررررررررررررررررررررررررور: ]   چ                              پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ ڤ  

    .   [ ٩         املمتحنة:  ]   چ       ں  ںہ            ڱ  ڱ  ڱ         چ   [  ٢٢       األنفال: ]
   (.   108                                      (  قر ا المعان ، سدد فشدن تقو البرحعص:4
   (.   221                                                 ( ين ر: اإلقناع ف  القراءاإل السبع، فقن البا ش عص: 5
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():

                     ال ااد، الادال، السادن،                                                                     تدغ  تقو عمرو الب ر   ال "إ " ف  الحروف الستة اآل ية: عالتاء، الزا ،   -   و توفو 
   چ       ڄ  ڄ  ڱ چ      مٍااال:        والااازا   ،  [  21   ]ص:   چ             ڃ  چ   چ  چ    چ                          ، فالتااااء مٍااال قولاااه  عاااالى:  (1 ع      الجاااي (
   چ        ڎ ڎڈ ڳ     چ       كقولااااااااه:           ، والاااااااادال [  29        ]ا حقاااااااااف:   چ         ٱ  ٻ  ٿ    چ        كقولااااااااه:         وال اااااااااد  ،  [  48        ]ا نبااااااااال:
  . [  10        ]ا حزاب:   چ  ڎگ   ڌ چ  :      كقوله        والجي    ، [  12       ]النور:   چ          ڄ   ڄ  ڇ     چ       كقوله:         والسدن   ، [  39       ]الكد :

                                                                                      تدغ  تقاو عمارو الب ار  دال "قاد" فا  الحاروف الٍمانياة اآل ياة: عالسادن، الاذال، الضااد، وال ااء،   -    و مانيوا
     مٍاال:           ، والاذال [ 1          ]المجادلاة:   چ    ٱ ٻٿ چ                         ، فالسادن مٍال قولاه  عااالى:  (2 ع                           الازا ، الجاي ، ال ااد، الياادن(

       ہ   ہ    چ        كقولاااه:         وال ااااء  ،  [  58       ]الاااروم:   چ   ۉۉېئ چ     مٍااال:           ، والضااااد [   179       ا عاااراف: ] چ   ٻڄ    ٱ چ

  ،  [   170        ]النساااء:   چ   ىائ   چ      مٍاال:           ، والجااي  [ 5       ]المتااد:   چ           ڈ  ڈ  ژ گ    چ      مٍاال:           ، والاازا  [  24   ]ص:   چ   ائ  
    . [  30      ]يوس :   چ          جب  حب  مت      چ     مٍل:         واليدن  ،  [  50         ]البرقاا:   چ            ڻڻ  ڻ    ہ   چ      قوله:      مٍل        وال اد

ٍوااا                      ال اااد، الاازا ، ال اااء،                 عالساادن، الٍاااء،       اآل يااة:                                           تدغاا  تقااو عماارو  اااء التأندااث فاا  الحااروف السااتة   -    و مال
   چ            ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     چ     مٍال:           ، والٍااء [   261        ]البقار :   چ         ڎ  ڎ  ڳ     چ                       فالسدن مٍل قوله  عالى:   ،  (3 ع      الجي (
  ،  [  97        ]اإلساراء:   چ   ڦ    ڤڦ چ  :    مٍال          ، والزا  [  90        ]النسااء:   چ   ہھې چ     مٍل:           ، وال اد [  25        ]التو ة:
  . [  56        ]النساء:   چ         گ   گ ں   چ     مٍل:         والجي   ،  [  11        ا نلياء: ] چ   ٻپڀ چ     مٍل:         وال اء

ا                              عالتاء، الٍاء، ال اء، الزا ،        اآل ية:                                                     ف در تقو عمرو الب ر  فم "هل و ل" ف  الحروف الٍمانية   -    و را عو
     :                                                                     السااااااادن، النااااااااوا، الطاااااااااء، الضااااااااد(، وورد عنااااااااه اإلدغااااااااام فاااااااا  مو اااااااعدن همااااااااا قولااااااااه  عااااااااالى

  (5 ع              ، قال اليالل : (4 ع  [ ٧       الحاقة: ]   چ                  ىئ  ی  ی  ی  ی       چ   ،  [ ٣      المتد: ]   چ     ڃڃچچچ چ

" رمز  ق  عمرو ُ  َّ              فالحاء ف  "ُحاَّ            .  
ا   :                              وقد ورد هذا ف  تمسة موا اع وها   ،                                                  قرت تقو عمرو الب ر   اإلدغام ف   اء الجزم ف  الباء  -    و تامسو

   چ                ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ىئ     چ   ،  [  ٨١       النساااااااااء: ]   چ                         ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی      چ             قولااااااااه  عااااااااالى:

                                                           

   (. 2   / 1                      (، النير، فقن الجزر  ع   287                                    ( ين ر: إقرا  المعان ،  ق  شامة عص: 1
   (. 2   / 1        الجزر  ع               (، النير، فقن   285                                    ( ين ر: إقرا  المعان ،  ق  شامة عص: 2
   (   22  ،   21                            ( ين ر: التيسدر، لتدان  عص: 3
   (.  22                            ( ين ر: التيسدر، لتدان  عص: 4
  .   151                        ( متن الياللية، قد  رق  5
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         حت  خت  مت     چ  ،  [  ٣٨   لاااااااه: ]   چ             ۅ  ۉ  ۉ   ی         چ  ،  [  ٢٣       اإلساااااااراء: ]   چ               ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ھ   چ   ، [ ٥      الرعاااااااد: ]

  (1 ع              ، قال اليالل : [  ٤٤        الحجراإل: ]   چ             ىت  يت  جث  مث   

اا    چ     ٹٹٹڤ  چ                                                         تدغاا  تقاو عماارو الب اار  لبا : "عااذإل" و"نلااذ دا" فا  قولااه  عااالى:   -    و سادسو
  (2 ع              ، قال اليالل : [  ٣٢   له: ]   چ                 ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۋ    چ   ،  [  20         ، الدتاا:  ٦٨     غافر: ]

  .                             فالحاء ف  "حماد" رمز  ق  عمرو
ا ً   (  3 )   چ   حب    چ                                              تدغ  تقو عمرو الب ر  الٍاء ف  التاء ف  لب :  -    و سا عو

   چ    ٻ       چ                                                                     تقااو عماارو الب اار  "الاادال ماان هجاااء حاارف ال اااد" عنااد الااذال فاا  قولااه  عااالى:      تدغاا   -    و مامنوااا
                                      ڱ  ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ھ      چ                             ، وكاذلد الادال عناد الٍااء فا  [ ٦  - ٤     مر  : ]

                           المبارد والجماع حدٍماا اااء فا     چ چ   چ  ،  چ  ۅ   چ                          وكذلد الٍاء عناد التااء فا     ، [   ٤١٥         آل عمراا: ]   چ
  (4 ع .      القرآا

ا   (5 ع .      والق ل  ،        اليعراء    تول    چ ٱ چ                                             تدغ  تقو عمرو الب ر  نوا السدن عند المي  ف   -    و  اسعو
                                                                              تدغاا  تقااو عماارو الب اار  الااذال عنااد التاااء فاا  لباا  تتااذإل، تتااذ  ، وا خااذ   حدٍمااا ااااء فاا    -    و عاشااروا

  (6 ع                    القرآا، قال اليالل :

  .                والباقوا يدغموا   ،                      دروا ه  حبل واقن كٍدر     فالم 
  (7 ع . [  ١٦    هود: ]   چ          ہ  ہ  ے     چ                                              حاد  عير: تدغ  تقو عمرو الب ر  قوله  عالى: 

  (8 ع . [   ٤٨٢       ا عراف: ]   چ          ۋۋ  ۅ  ائ     چ                                           مان  عير: تدغ  تقو عمرو الب ر  قوله  عالى: 

                                                           

  .   155                        ( متن الياللية، قد  رق  1
   .    155                        ( متن الياللية، قد  رق  2
              ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ           ەئەئ وئ وئ   چ  [  ٤٣       األعررراف: ]   چ                              مئ  ىئ  يئ  جبحب  خب  مب      ىب  يب     چ                      ( ورد فاا  مو ااعدن همااا: 3

   .  [  ٧٢        الزخرف:  ]   چ
   (.  22                            ( ين ر: التيسدر، لتدان  عص: 4
    (.    217                                           ( المبسوط ف  القراءاإل العير، فقن مدراا عص: 5
      182                        ( متن الياللية، قد  رق  6
   (.   202                                                 ( ين ر: المبسوط ف  القراءاإل العير، فقن مدراا عص: 7
   (.   100            ق  شامة عص:                    (، إقرا  المعان ،    22                            ( ين ر: التيسدر، لتدان  عص: 8
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   ف     چ          ڑ  ک  کڳ     چ                                                                     مالث عير: قرت تقو عمرو الب ر   إدغام الباء عند المي  ف  قوله  عالى:
   (1 ع                       ْ              نه فقرؤها  الجزم "فعذْب" فته اإلدغام.  ؛  [   ٦٧١       البقر : ]

  ،  [  ٧٤       النساء: ]   چ   ٿٹچ چ                                                                   را ع عير: قرت تقو عمرو الب ر   إدغام التاء ف  الطاء ف  قوله  عالى: 
  (2 ع            قال اليالل :

                                                                                            قرت الدور  عن تق  عمرو  اإلفدار واإلدغام ف  الا،م المجزوماة عناد الاراء فا  مٍال قولاه  عاالى:  -  و وفو  ت

  (3 ع            قال اليالل :   [  ٧٢       التو ة: ]   چ          ٱ    ٻ ڤ    چ   ،  [  ١٧      الطور: ]   چ                ی  جئ       حئ يب    چ 

                                 وسنذكر له موا ع اإلدغام كما فأ  :  ،                                           السوس  قطا اإلدغام من الروا  والقراء العير       اإلمام      د   د عد  ُ فُ 
                                               ف  ال،م المجزومة عند الراء ف  مٍل قوله  عالى:   ا    و واحدو                                     و قرت السوس  عن تق  عمرو  اإلدغام قوفو   -   و توفو 

  (4 ع            قال اليالل :   [  ٧٢       التو ة: ]   چ          ٱ    ٻ ڤ    چ   ،  [  ١٧      الطور: ]   چ                ی  جئ       حئ يب    چ 

  .                             قاعد  السوس  ف  اإلدغام الكلدر  -    و مانيوا

                               ا المتماام،ا فا  كتماة فا، يادغ  إف           تماا إ ا كاا  ،                                            قرت السوس   إدغام كل حرفدن متمامتدن متحاركدن
    تماا   ،  [  ١٦       المادمر: ]   چ        مج  جح   حخ چ  ،  [   ٦٢٢       البقار : ]   چ   ڻۇ   چ       هماا:   ،                           كتمتدن ف  القارآا الكار   فقاط

   ۇ    چ   [  ٨٨       البقر : ]   چ     پ ڀ   ٻ  چ       نحو:   ا   و وتطو    ا                                                    و من كتمتدن فددغ  كل حرفدن متمامتدن متحركدن التقيا لب و 

  (5 ع . [ 2   :    بقر   ال ]   چ   ڤ     ٺ   ٺ   چ  ، [ ٣          المنافقوا: ]   چ      ۇ  ٴۇ  

  (6 ع   ه :  ،                          فمتنع اإلدغام ف  تر ع حافإل
  . [  ١٢      النبأ: ]   چ                  ں          ڻ  ڻ      چ   :                                             تا ف وا الحرف المدغ   اء متكت  مٍل قوله  عالى  - 1

                                                           

   (.   202                                           ( المبسوط ف  القراءاإل العير، فقن مدراا عص: 1
  .   701                        ( متن الياللية، قد  رق  2
  .   180                        ( متن الياللية، قد  رق  3
  .   180                        ( متن الياللية، قد  رق  4
   (.   180   / 2                      (، النير، فقن الجزر  ع  52 / 2                            ( ين ر: التذكر ، فقن غتلوا ع5
   (.   155   / 2                      (، النير، فقن الجزر  ع  52  ،   51 / 2                            ( ين ر: التذكر ، فقن غتلوا ع6
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  . [  ٣٣      يونس:  ]   چ        ڦ  ڄ ڃ     چ                                              تا ف وا الحرف المدغ   اء مخالا مٍل قوله  عالى   - 2
نو   - 3   . [  ٣٤         آل عمراا: ]   چ          چ  چ   چ     چ                مٍل قوله  عالى   ا                        َّ و تا ف وا الحرف المدغ  منوَّ
      . [   ٤١٦       ا عراف: ]   چ         ڱ  ڱ  ے     چ               مٍل قوله  عالى    ا                         و تا ف وا الحرف المدغ  ميددو   - 4

                                     اإلدغااام واإلفداار  سالا الجاازم، وها : قولااه    ،                                        * هنااق ما،ث كتماااإل ل ماام السوسا  فددااا وادااا
   ڈ    چ    :           وقولاااه  عااااالى  ،  [ ٣      يوسااا :  ]   چ         ڱ  ڱ  ۀ     چ              وقولاااه  عااااالى:  ،  [  ٧٥         آل عماااراا: ]   چ    ڦڦچ  چ               عاااالى:

  (1 ع . [  ٦٧     غافر: ]   چ       ڈ   ڱ  

        ماا  يلاادل   "   ۈ                                فقرؤهااا السوساا   حااذف الياااء "واآلء   ،  [ ١      الطاا،ف: ]   چ     ۈ  ۈ   چ                    * فاا  قولااه  عااالى
   :                                الدمز  فاء ساكنة لي وا له واداا

  .                             ا الياء عار ة وحركتدا عار ة  ؛       اإلفدار- 1
  (2 ع       ال غدر.                                                              اإلدغام؛  ا الياء ساكنة و عدها فاء متحركة لي وا من قلدل اإلدغام   - 2

   :                                             ف  كتمة، حرفدن فقط هما القاف ف  الكاف  يرلدن   ا      و متقار و    ا                       و يدغ  اإلمام السوس  إدغامو 
  .                       تا ف وا قلل القاف متحرق- 1
  (3 ) . چ    ڳ      چ  ،  چ    ڻ     چ   ،  چ       ۈ        چ                                  تا ف وا  عد الكاف مي  امع، مٍل:  - 2

   :      واداا   [ 5                 ]ف  سور  التحر  :   چ      ھ  ۆ    چ          ف  كتمة  :      مالحظة
  .                                                           اإلفدار  سلا عدم  وفر اليرط الٍان  فت  فأإل  عد الكاف مي  امع  - ت
  ،                                              و ا الٍأنداااث فااا  الناااوا تمقااال مااان التاااذكدر فااا  الماااي   ،                               اإلدغاااام؛  ا الناااوا تمقااال مااان الماااي   - ب

  (4 ع                والواداا صحيحاا.
  (5 ع                                           ا كاا الحرف المدغ  من توائل كت  اللد  اآل  :                          * يدغ  السوس  من كتمتدن إ 

  (6 ) :  ه   ،                          فمتنع اإلدغام ف  تر ع حافإل

  . [  ١٥      الق ل: ]   چ        ٹ  ٹ ڄ     چ                                                تا ف وا الحرف المدغ   اء متكت  مٍل قوله  عالى:  - 1
                                                           

   (.  82                               (، إقرا  المعان ،  ق  شامة عص:   12                            ( ين ر: التيسدر، لتدان  عص: 1
   (.  90                               (،  قر ا المعان ، سدد فشدن عص:   98                                       ( ين ر: الواف  شرح الياللية، لتقا  عص: 2
  . (   187   / 2                      (، النير، فقن الجزر  ع  88                                    ( ين ر: إقرا  المعان ،  ق  شامة عص: 3
    (.   88                               (، إقرا  المعان ،  ق  شامة عص:   11                            ( ين ر: التيسدر، لتدان  عص: 4
  .   225                        ( متن الياللية، قد  رق  5
   (.  52  ،   50                              (، إقرا  المعان ،  ق  شامة عص:  12                            ( ين ر: التيسدر، لتدان  عص: 6
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  . [   ٦١٨       البقر : ]   چ             ڻ  ڻ  ڻ  ۈ      چ                                            تا ف وا الحرف المدغ  مجزوم مٍل قوله  عالى:  - 2
ا مٍل قوله  عالى:   - 3   . [  ٨٧     هود:  ]   چ          ٴۇ  ۋ   ۋ    چ                         َّ                  تا ف وا الحرف المدغ  منوَّ
  . [   ٦٢٢       البقر : ]   چ       ہ  ہۇ    چ                                            تا ف وا الحرف المدغ  ميدد مٍل قوله  عالى:  - 4

  (1 ) :                                              اإلمام السوس  من كتمتدن ف  عالمتقارب والمتجانس(                                    ب دل الكتماإل والموا ع الت  يدغمدا 
  . [   185         آل عمراا: ]   چ          ھ   ھ  ۆ     چ                                    يدغ  الحاء ف  العدن ف  قوله  عالى:  - 1
  :                                                                    د           ياادغ  القاااف فاا  الكاااف والكاااف فاا  القاااف  ياارط  تا ف ف ااوا قلاال الحاارف الماادغد  ساااكن، مٍاال  - 2

             ومٍاااااال ماااااا فقاااااد   ،  [  ١٥    ناااااور:  ال ]   چ     ٺٺڇ   چ   ، [  ٤٢        البرقااااااا: ] چ   ۇئۆئۆئ چ   ، [  ٤٨      النحااااال: ]   چ  ٿڤ   ٿ   ٿ چ
    [  ٤٤       الجمعة: ]   چ   ڇڇک چ   ، [  ٨٢     يوس : ] چ   ڭۇۈ چ            شرط اإلدغام: 

        فا  قولاه    ن              والجي  ف  اليد  ،  [ ١- ٣        المعار : ]   چ     ۉ ې    چ                                           يدغ  الجي  ف  حرفدن التاء ف  قوله  عالى:  - 3
  . [  ٦٣      البتح: ]   چ          ڃ  ڃ  ڑ     چ         عالى: 

                         كذلد يدغ  الضاد ف  اليادن    . [  ١٦    راء:   اإلس ]   چ              ڎ  ڈ   ڈ   ژ     چ                                   يدغ  اليدن ف  السدن ف  قوله  عالى:   - 4
  . [  ٢٦      النور: ]   چ         ڤ  ڦ  چ    چ                ف  قوله  عالى: 

          والساادن فاا    ،  [ ٨        التكااو ر: ]   چ            ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    چ   :                       فاا  الاازا  فاا  قولااه  عااالى  ،                    ياادغ  الساادن فاا  حاارفدن  - 5
  .                                     فته اإلفدار واإلدغام، واإلدغام هو المقدم   ، [ ١     مر  : ]   چ         ٹ  ٹ  ڤ       چ                          اليدن  خ،ف ف  قوله  عالى: 

  (2 ع                               يدغ  السوس  الدال ف  عير  تحرف:  - 6
 المثال الحرف المثال الحرف

 ېئ  ېئ    ىئ  ىئ الدال في الثاء ژ  ژ   ڑ الدال في التاء

 ٺ  ٺ الدال في الزاي ڳ  ڳ الدال في السين

 ٹ  ٹ الدال في الصادًڇ  ڇ  ڍ الدال في الذال

 ڦ  ڦ  ڄ الدال في الظاء ھ  ھ الدال في الشين

 ہ  ہ الدال في الجيم ک  ک  ک ضادالدال في ال

                                                                                و دغ  السوس  الدال ف  هذخ الحروف  يرط تا ف  كاوا مبتوحاة  عاد سااكن إف حارف الادال فا  
ا   ،  چ                گ  گ  گ   گ  ڳ  چ                             عاد سااكن، مٍال قولاه  عاالى:   ا                              و التاء فإنه يدغمه ولاو كااا مبتوحو

  (3 ع .        ا السوس               ز غ"، فددغمد "                          فإا ت ا عمرو فقرؤها  التاء  ،  چ     ېېېىى چ              وقوله  عالى:

                                                           

   (.  72               لية، لتقا  عص:                    (، الواف  شرح اليال  52                               (، إقرا  المعان ،  ق  شامة عص:   12                            ( ين ر: التيسدر، لتدان  عص: 1
   (.  71                                  (، الواف  شرح الياللية، لتقا  عص:   51                                    ( ين ر: إقرا  المعان ،  ق  شامة عص: 2
   (.   182                           (، غدث النبع، لت باق   عص:   19                            ( ين ر: التيسدر، لتدان  عص: 3
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                            ا إدغام التاء ف  التاء من   ؛                                                              يدغ  التاء ف  العير  ا حرف ومعدا الطاء، لي وا الطاء قدل التاء  - 7  
  .             وا مٍتة كاآل    ،  (1 ع             قلدل المتمامل

 المثال الحرف المثال الحرف

 ڃ ڃ التاء في الثاء ۇ  ۇ التاء في الطاء

 ۆۇ   ۆ   التاء في الزاي ڻ   ۀ   التاء في السين

 چ  چ التاء في الصاد ې  ې   التاء في الذال

 ڍ      ڌ التاء في الظاء گ     گ    التاء في الشين

 ژ  ڑ التاء في الجيم گ  ڳ   التاء في الضاد

  :                     واإلفدار ف  تمسة موا ع                            ورد عن السوس  واداا اإلدغام  :      مالحظة
  [  ٨٣       البقرة: ]   چ  وئ         ەئ  ەئ        چ   ـ  2                                  [ ٧      اجلمعة: ]   چ        ڑ  ڑ  ک   چ     ـ  1

  [     الروم ]   چ             ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  چ   ـ  4                              [  ٦٢       اإلسراء: ]   چ        وئ  وئ  ۇئ   چ   ـ  3
    (2 ع . [  ٦٨ :    مر   ]   چ            ڤ  ڦ   ڦ       چ  ـ  6       [   ٤٢٦ :      النساء ]   چ        ٿ  ٿ  ٿ   چ   ـ  5

   :    وه    (3 ع                              يدغ  السوس  الٍاء ف  تمسة تحرف- 8
 المثال الحرف

 ۋ  ۋ   الثاء في التاء
 ڦ  ڦ الثاء في السين

 ۓ ے في الذال الثاء
 ۋ  ۋ     الثاء في الشين
 ۈ  ۈ   دالثاء في الضا

   :                           تدغ  السوس  الذال ف  حرفدن  - 9

    وفااا    ،  [  ٢٣       الكدااا :  ]   چ       ڦ  ڦ     چ               وقولاااه  عاااالى:  ،  [  ٢٤      الكدااا : ]   چ   ی    چ                          فااا  السااادن فااا  قولاااه  عاااالى:
  (5 ع              ، قال اليالل : (4 ع . [ ٣      الجن:  ]   چ           ڦ  ڦ    ڦ    چ                       ال اد ف  قوله  عالى:

                                                           

   (.  52                               (، إقرا  المعان ،  ق  شامة عص:   19                            ( ين ر: التيسدر، لتدان  عص: 1
   (.  59                               (، إقرا  المعان ،  ق  شامة عص:   19    عص:                         ( ين ر: التيسدر، لتدان  2
   (.  57                               (، إقرا  المعان ،  ق  شامة عص:   17                            ( ين ر: التيسدر، لتدان  عص: 3
                     ( الم دراا السا قاا.4
  .   225                        ( متن الياللية، قد  رق  5
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  ،                                                                                     تدغ  السوس  ال،م ف  الراء والراء ف  ال،م   يرط تا ف ف وا الحرف المدغ  مبتوح  عد ساكن  -  10
"، فإا ال،م ُيادغد  ولاو كااا مبتاوح  عاد حارف                                ُ   د              د            ُ   د                        فإ ا كاا مبتوح  عد ساكن، فإنه ُف ددر إف كتمة "قالد

   آل  ]   چ            ک  ک     گ    چ   ،  [  ٣٦        إقااااااارا ي : ]   چ        ائ  ەئ ېئ     چ و  ،  [  ٨٧    هاااااااود: ]   چ    ۋ       ۓ  ۓ  چ            سااااااااكن مٍااااااال:
  چ                           و  داار فاا  نحااو قولااه  عااالى:  ،  [ ١        ا نلياااء: ]   چ   ڃڃڍ چ  ،  [  ٣٢       البقاار : ]   چ   ٻٻڦ     چ  ،  [   ٤٣٢      عمااراا:

  ،  (1 ع . [  ٤٢           المناااااااافقوا:  ]   چ   ې       ۈ ۈ چ  ،  [  ٤٣        افنبطاااااااار: ]   چ              ژ ژ     ڑ  ک   چ  ،  [  ٨٨     الحاااااا : ]   چ         ڱ  ں  ڻ  
  (2 ع            قال اليالل :

      ڎ  ڈ    چ                                                                       يدغ  السوس  النوا ف  الا،م والاراء  يارط تا  قاع الناوا  عاد حارف متحارق مٍال:   -  11

  (3 ع . [   ٦٥٣       البقر : ]   چ       ی  ی     چ   ،  [   ٤٢٨       ا عراف: ]   چ   ڱ  

   چ          ٿ   ٿ  ڄ    چ   ،  [ ٤        إقاارا ي : ]   چ         ڤ  ڦ ڄ      چ                 ن            ا كاناا   عااد حاارفن ساااكن، نحااو:             و  داار النااوا إ
  (4 ع . [  ٣٧         المؤمنوا: ]   چ           ۇئ  ۇئ    ۆئ     چ                فإنه يدغ  مٍل:  ،              إف لب : "نحن"  ،  [   ٤٦٧       البقر : ]

      و  ابح   ،                                                                ُ            إ ا ااءإل المي  متحركة  عاد حارف متحارق واااء  عادها  ااء، فاإا السوسا  ُفسا   ن الماي   -  12
     ڤ      چ   ،  [  ٥١       اإلسااراء: ]   چ   ڻ     گ   گ   چ  :                               لح   إتباااء شاابو  مٍاال قولااه  عااالى                      مااي  ساااكنة  عاادها  اااء فااا

  (5 ع            قال اليالل :  ،  [ ١      العت : ]   چ              ژ  ژ  ڑ    ڑ    چ   ،  [   ٤١٤       النساء: ]   چ      ڤ ڃ   

     چ  چ   چ    ، [   ٤٣٦       البقار : ]   چ   ہہۇ چ                   كن فإنداا   دار نحاو:                              فإ ا ااءإل المي  متحركة  عاد ساا

  . [   ٦١٣       البقر : ]   چ    ک   
  ،  [  ١٢  :        المائاد  ]   چ   ڎڎڈ چ                                                             يدغ  السوس   اء "فعذب" ف  مي  "من فياء" ف  امياع القارآا نحاو:  -  13

  (6 ع            قال اليالل :

                                                           

   (.  55                               (، إقرا  المعان ،  ق  شامة عص:   15                            ( ين ر: التيسدر، لتدان  عص: 1
  .   292  ،    290                        ( متن الياللية، قد  رق  2
   (.  55                               (، إقرا  المعان ،  ق  شامة عص:   15                            ( ين ر: التيسدر، لتدان  عص: 3
   (.  58                               (، إقرا  المعان ،  ق  شامة عص:   18                            ( ين ر: التيسدر، لتدان  عص: 4
  .   291                        ( متن الياللية، قد  رق  5
   .    292                        ( متن الياللية، قد  رق  6
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  ،  [   ٤٣٢      عماااااراا:    آل ]   چ            ک  ک     گ     چ                                                ف فمناااااع اإلدغاااااام العاااااار  اإلمالاااااة فااااا  مٍااااال قولاااااه  عاااااالى:  -   و توفو 
                    فاإلدغاام ف قاد لياه مان   ،                              ا اإلدغام عاار  واإلمالاة تصاتية  ،  [   ٤٣١-   ٤٣٣         آل عمراا: ]   چ   ەئەئوئ چ

                       الكسار  إسا اا الاراء حاال                                                                 س دن الحرف، واإلمالة ه   سالا تا الاراء م ساور  متطرفاة، فتماا  ال
    (1 ع                                                                                اإلدغام، فدت ور البعض تا سلا اإلمالة قد  ال، ولكن ال حيح اإل ياا  اإلمالة مع اإلدغام.

                                                                                   عند اإلدغام إما تا ف وا إدغام محض مع الس وا، تو إدغام مع اإلشامام، تو إدغاام ماع الاروم،   -    و مانيوا
     ه :   ،  م                               من اإلدغام ف يدتتدا الروم واإلشما   ا            و لكن هناق صورو 

    چ     ڎ  ڎ    چ                     الباء مع المي  نحو:  - 2         چ         ڈ   ڈ       چ                     الباء مع الباء نحو:  - 1
      چ    گ  گ      چ                      المي  مع الباء نحو:  - 4                 چ   ٻ پ  چ                      المي  مع المي  نحو:  - 3

    ه :  ،                              و اد  عض تهل ا داء صور  تامسة
  (2 ) . چ          ڭ  ڭ   ڭ    چ                        ا الباء مع الباء نحو: 5
                ، فعند  لد ف اوا  ا                                  د                                و عند اإلدغام إ ا كاا قلل الحرف المدغد  حرف ساكن، فإا اإلدغام ف وا عسدرو   -    و مالٍوا

  :           هناق مذ باا
      .            اإلدغام المحض  :                   مذها المتقدمدن وهو  - 1
                            د   نااه  اإلدغااام فساا ن الحاارف الماادغد    ؛                       د اتاات،س حركااة الحاارف الماادغد   :                   مااذها المتااأتر ن وهااو  - 2

  :      ن مٍااال د         د                        ركاااة المااادغد   لتاااتختل مااان ااتمااااع سااااكن               ف،قاااد مااان اتااات،س ح  ،              ليجتماااع سااااكناا
  ،  [  ٦٧     ف ااات : ]   چ  ۇئۈئ   وئ   چ  ،  [  ٣٣        المائاااد : ]   چ      ڦڦڄچ    چ   ،  [   ٤٣٣  :       ا عاااراف ]   چ   ڃڃچ چ
    (3 ) .                           والمذ باا صحيحاا مقروء قدما  ،  [  ٦٣     مر  : ]   چ   ڎڎڈ چ

():

  )4( [ ٤      القت : ]   چ ژ   ڈ  چ    ، [ ٤   فس: ]   چ  ڤڦ  چ                                   تدغ  اقن عامر النوا ف  قوله  عالى:  -   و توفو 

                                                           

   (.  98                     المعان ، سدد فشدن عص:         (،  قر ا   55                                    ( ين ر: إقرا  المعان ،  ق  شامة عص: 1
   (.  98                                           (،  قر ا المعان ، سدد فشدن، تالد الحاف  عص:   200                                    ( ين ر: إقرا  المعان ،  ق  شامة عص: 2
   (.  70                                           (،  قر ا المعان ، سدد فشدن، تالد الحاف  عص:   202                                    ( ين ر: إقرا  المعان ،  ق  شامة عص: 3
    (.    212                                  المعان ، سدد فشدن، تالد الحاف  عص:          (،  قر ا   258                                    ( ين ر: إقرا  المعان ،  ق  شامة عص: 4
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  :     مار   ]   چ  ٱٻ  چ                                                                   تدغ  اقن عامر "الدال من هجاء حرف ال اد" عند الذال ف  قولاه  عاالى:  -    و مانيوا

  ،  [   ٤١٥  :         آل عماراا ]   چ          ںڻڻڻڻۀۀہ ھ      ڱں چ                          وكذلد الادال عناد الٍااء فا   ،  [ ٦  - ٤
  (1 ع                                               المبرد والجمع حدٍما ااء ف  القرآا، قال اليالل :   چ چ چ ، چ ۅ چ                          وكذلد الٍاء عند التاء ف 

  .                 والباقوا يدغموندا  ،   ص                                             فالم دروا لدذخ الموا ع ه  نافع واقن كٍدر وعا
  (2 ع .         ء، والق ل      اليعرا    تول    چ ٱ چ                                      تدغ  اقن عامر نوا السدن عند المي  ف   -    و مالٍوا
ااا     قااال   ،                                                                              تدغاا  اقاان عااامر الااذال عنااد التاااء فاا  لباا  تتااذإل، تتااذ  ، وا خااذ   حدٍمااا ااااء فاا  القاارآا  -    و را عو

  (3 ع :       اليالل 

  .                والباقوا يدغموا   ،                           فالم دروا ه  حبل واقن كٍدر

  ،  (4 ع                                                                                     تدغا  هياام  ال "إ " فا  الحاروف الساتة اآل ياة: عالتااء، الازا ، ال ااد، الادال، السادن، الجاي (.  -   و توفو 
  ،  [  48        ]ا نبااال:   چ   ڄڄڱ چ        كقولااه:       الاازا        ، وفاا  [  21  ص: ] چ      ڃچ چچ   چ                 مٍاال قولااه  عااالى: 

   چ       ڎ ڎڈڳ     چ        كقولاااه:       الااادال       ، وفااا  [  29        ]ا حقااااف:   چ   ٱٻٿ چ        كقولاااه:       ال ااااد     وفااا 
   چ گ    ڌڎ چ  :      كقولااه       الجااي      وفاا    ، [  12       ]النااور:   چ    ڄڄ ڇ چ       كقولااه:        الساادن     وفاا    ، [  39  :       ]الكداا 
    [  10        ]ا حزاب:

       الجاي ،                        الضااد، وال ااء، الازا ،  ،              عالسادن، الاذال       اآل ياة:                                       تدغ  هيام دال "قد" فا  الحاروف الٍمانياة   -    و مانيوا
   چ    ٱٻڄ  چ     مٍل:           ، والذال [ 1         المجادلة: ] چ   ٱٻٿ چ                                       ال اد، اليدن(، فالسدن مٍل قوله  عالى:

  ،  [  24   ]ص:   چ          ہ   ہ  ائ    چ         كقوله:        وال اء  ،  [  58       ]الروم:   چ          ۉ  ۉ   ېئ    چ         كقوله:          ، والضاد [   179  :        ]ا عراف
        ، وفاا [   170        ]النساااء:   چ       ى  ائ     چ       مٍاال:       الجااي        ، وفاا  [ 5       ]المتااد:   چ           ڈ  ڈ  ژ گ    چ       مٍاال:        والاازا 
   چ       جب  حب مت    چ      مٍااااال:       اليااااادن     وفااااا   ،  [  50         ]البرقااااااا:   چ              ڻ  ڻ  ڻ    ہ    چ       قولاااااه:      مٍااااال       ال ااااااد

   (5 ) . [  ٦١  ص:       ] سور     چ      ہ ہائ   چ                وهو قوله  عالى:   ،                                إف تنه تفدر مو ع واحد ف  القرآا  ،  [  30      ]يوس :

                                                           

  .   181                        ( متن الياللية، قد  رق  1
    (.    217                                           ( المبسوط ف  القراءاإل العير، فقن مدراا عص: 2
  .   182                        ( متن الياللية، قد  رق  3
    (.   21                            ( ين ر: التيسدر، لتدان  عص: 4
   (. 2   / 1                      (، النير، فقن الجزر  ع   288                                    ( ين ر: إقرا  المعان ،  ق  شامة عص: 5
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ٍوااا    ڭ     چ      مٍاال:        فالٍاااء  ،                      عالٍاااء، ال اااد، ال اااء(   :                                            تدغاا  هيااام  اااء التأندااث فاا  الحااروف الٍ،مااة اآل يااة  -    و مال

        عاااالى:        كقولاااه        وال ااااء  ،  [  90        ]النساااء:   چ          ہ  ھ  ې     چ         كقولاااه:          ، وال ااااد [  25        ]التو ااة:   چ         ڭ  ڭ  ۇ  
  ،  (1 ع       والاااازا (  ،                   وهاااا ع الساااادن، والجااااي    ،                         ، وتفدرهااااا عنااااد  قيااااة الحااااروف [  11         ]ا نلياااااء:   چ       ٻ پ ڀ    چ 

  ،  [ 6 5        ]النساء:   چ         گ   گ ں     چ      مٍل:          ، والجي  [   261        ]البقر :   چ         ڎ  ڎ  ڳ     چ                        فالسدن مٍل قوله  عالى:
  (2 ع            قال اليالل :   ، [  97        ]اإلسراء:   چ       ڤ  ڦ ڦ   چ       مٍل:        والزا 

  (3 ع            قال اليالل :  ،  [  ١٢     الح : ]   چ       ڦ ڦ ڍ    چ                                        وورد عن هيام اإلفدار ف  مو ع واحد وهو:

  ،                                                                                        يدغ  هيام فم "هل و ل" ف  الحروف الستة اآل ية: عالتاء، الٍاء، ال اء، الزا ، السدن، الطاء(  - ا    و را عو 
                                                 والضااد( وكاذلد مو اع ساور  الرعاد وهاو قولاه  عاالى:  ،                                     وورد عنه اإلفدار عند حارفدن همااعالنوا 

  (4 ع            قال اليالل :  ،  [  ٤٢      الرعد: ]   چ             ڳ  ڳ   ڳ  ھ   چ

ا   . (5 )   چ حب  چ                                   تدغ  هيام الٍاء ف  التاء ف  لب :  -    و تامسو

  ،  (6 ع                                                                                    تفدر اقن  كواا  ال "إ " ف  الحروف الخمسة اآل ياة: عالتااء، الازا ، ال ااد، السادن، الجاي (.  -   و توفو 
  (7 ع            قال اليالل :  ،      الدال  :            احد فقط وهو                        وتدغ   ال "إ " ف  حرف و 

      وتدغاا    ،                     الجااي ، ال اااد، الياادن(  ،                                                       تفداار اقاان  كااواا دال "قااد" فاا  الحااروف ا ر عااة اآل يااة: عالساادن  -    و مانيوااا
                 خ،ف ف  مو ع واحد       وله ال  ،                                                              ف  الحروف ا ر عة الباقية وه : عالضاد، والذال، والزا ، وال اء(

  (9 ع            قال اليالل :  ،  (8 ع . [ ٥      المتد: ]   چ           ڈ  ڈ  ژ گ    چ                  وهو قوله  عالى:

                                                           

   (. 9   / 1                      (، النير، فقن الجزر  ع  55                                                 ( ين ر: اإلقناع ف  القراءاإل السبع، فقن البا ش عص: 1
  .   178                        ( متن الياللية، قد  رق  2
  .   175                        ( متن الياللية، قد  رق  3
  .   151                        ( متن الياللية، قد  رق  4
                      ۇئ  ۇئ               ۆئ           ەئەئ وئ وئ   چ  [  ١٣        ]ا عاااراف:   چ                              مئ  ىئ  يئ  جبحب  خب  مب      ىب  يب     چ                      ( ورد فااا  مو اااعدن هماااا: 5

    [.   ٨٦         ]الزترف:    چ   ۆئ  
   (. 1   / 1                      (، النير، فقن الجزر  ع   287                                    ( ين ر: إقرا  المعان ،  ق  شامة عص: 6
  .   172                        ( متن الياللية، قد  رق  7
   (.   288                                    ( ين ر: إقرا  المعان ،  ق  شامة عص: 8
  .   179  ،    172                        ( متن الياللية، قد  رق  9
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ٍوااا             وتفدرهااا عنااد   ،                      عالٍاااء، ال اااد، ال اااء(       اآل يااة:        الٍ،مااة                                       تدغاا  اقاان  كااواا  اااء التأندااث فاا  الحااروف  -    و مال
  (2 ع            قال اليالل :  ،  (1 ع       والزا (  ،       والجي   ،                        قية الحروف وه ع السدن

   ، [  ٣٢  :     الحا  ]   چ     ۇۇې     چ                                                            وورد عن اقن  كواا الخت  عاإلفدار واإلدغام( ف  مو ع واحد وهو:
  (3 ع             قال اليالل : 

ا                                                                                            يدغ  اقن  كواا فم "هل و ل" ف  الحروف الٍمانية اآل ية: عالتاء، الٍاء، ال ااء، الازا ، السادن،   -    و را عو
  (4 ع .                    النوا، الطاء، الضاد(

ا   (5 ع . [   ٤٨٢     عراف:  ا  ]   چ   ائ     ۅ   ۋ  چ                             تدغ  اقن  كواا قوله  عالى:  -    و تامسو

ًًًمالحظاا :ً ً ً ً                                                                    ا باا  راو ااا عاصاا  ع شااعبة وحباال( فاا  اميااع موا ااع وحااافإل اإلدغااام، ولاا  فخااال  ً
  .                                   إف ف  حالتدن ف  القرآا ف  عد  موا ع   ا        و شعبة حب و 

ً

  (6 ع                                                                                     تفدر عاص   ال "إ " ف  الحروف الستة اآل ية: عالتاء، الزا ، ال اد، الدال، السدن، الجي (.  -   ً أوًل 
  (7 ع            قال اليالل :

  .                            فالنوا ف  "نسيمدا" رمز لعاص 
                             الضاد، وال اء، الزا ، الجي ،   ،                                ف الٍمانية اآل ية: عالسدن، الذال                            تفدر عاص  دال "قد" ف  الحرو   -    و مانيوا

  (8 ع            قال اليالل :  ،              ال اد، اليدن(

                                                           

   (. 9   / 1                      (، النير، فقن الجزر  ع   285    عص:                                  ( ين ر: إقرا  المعان ،  ق  شامة1
  .   178                        ( متن الياللية، قد  رق  2
  .   175                        ( متن الياللية، قد  رق  3
  .   152  ،    150                        ( متن الياللية، قد  رق  4
   (.   100                               (، إقرا  المعان ،  ق  شامة عص:   22                            ( ين ر: التيسدر، لتدان  عص: 5
   (. 2   / 1          ن الجزر  ع            (، النير، فق   287                                    ( ين ر: إقرا  المعان ،  ق  شامة عص: 6
  .   170  ،    195                        ( متن الياللية، قد  رق  7
  .   172  ،    171                        ( متن الياللية، قد  رق  8
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……………………………

      مٍاال:          ، والااذال [ 1          ]المجادلااة:   چ   ٱٻٿ چ                       فالساادن مٍاال قولااه  عااالى:    .                         فااالنوا فاا  "نجاا " رمااز لعاصاا 
   چ    ہ ہائ چ        كقوله:          ، وال اء [  58       ]الاروم:   چ    ۉۉ ېئ چ        كقوله:          ، والضاد [   179  :        ]ا عراف   چ   ٱٻڄ چ
       ال ااد       ، وف  [   170        ]النساء:   چ  ىائ چ      مٍل:       الجي        ، وف  [ 5      المتد: ] چ      ڈڈژگ   چ      مٍل:          ، والزا  [  24  :   ]ص
  . [  30      ]يوس :   چ          جب  حب  مت      چ     مٍل:        اليدن     وف   ،  [  50        البرقاا: ] چ         ڻڻڻ   ہ   چ       قوله:     مٍل
ٍواااا                                                                                  تفدااار عاصااا   ااااء التأنداااث فااا  الحاااروف الساااتة اآل ياااة: عالسااادن، الٍااااء، ال ااااد، الااازا ، ال ااااء،   -    و مال

  (1 )            قال اليالل :   ،      الجي (

  .                          فالنوا ف  "نمته" رمز لعاص 
ااا                                                                                     ف داار عاصاا  فم "هاال و اال" فاا  الحااروف الٍمانيااة اآل يااة: عالتاااء، الٍاااء، ال اااء، الاازا ، الساادن،   -    و را عو

  (3 ع            قال اليالل :  ،  (2 ع                    النوا، الطاء، الضاد(

  .-        إا شاء ى  -   ا                                                         و و ل " إف الكسائ  وروا  حمز  ف   عض الحروف، كما سنو حه فحقو   ،               ف، يدغ  فم "هل

ا   (4 ع .         ء، والق ل      اليعرا    تول    چ ٱ چ                  لسدن عند المي  ف                 تدغ  عاص  نوا ا  -    و تامسو

ا    چ      ٱ ٻ     چ                                                              تفدر عاص  "الدال من هجاء حرف ال ااد" عناد الاذال فا  قولاه  عاالى:   -    و سادسو
                                  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       چ                           وكااذلد الاادال عنااد الٍاااء فاا   ،  [ ٦  - ٤  :     ماار   ]

                        المبرد والجمع حدٍما اااء    چ چ   چ  ، چ  ۅ   چ                          وكذلد الٍاء عند التاء ف    ،  [   ٤١٥         آل عماراا: ]   چ   ھ  
  (6 ع            قال اليالل :  ،  (5 ع         ف  القرآا

  .                         فالنوا من "ن ر" رمز لعاص 

                                                           

  .   175  ،    177                        ( متن الياللية، قد  رق  1
  .   151                        ( متن الياللية، قد  رق  2
  .   152  ،    150                        ( متن الياللية، قد  رق  3
    (.    217                                           ( المبسوط ف  القراءاإل العير، فقن مدراا عص: 4
   (.  22   / 1                      (، النير، فقن الجزر  ع   255                    معان ،  ق  شامة عص:                 ( ين ر: إقرا  ال5
  .   181                        ( متن الياللية، قد  رق  6



 2020 يناير –خامسد العدال – ثالثد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     38 

 .بشير الشعيبيأ                                                                                      اإلدغام عند القراء السبعة                        

        وتفدرهاااا   ،  [ ٤       القتااا :  ]   چ       ڈژ  ژ    چ    ، [ ٦  – ٤   فاااس: ]   چ       ڤ ڦ      چ                فااا  قولاااه  عاااالى:                 تدغااا  شاااعبة الناااوا   -   و توفو 
 )1(            قال اليالل :   ،   حبل

  .                       فالعدن ف  "عن" رمز لحبل
  ،                            وا خااذ   حدٍمااا ااااء فاا  القاارآا  ،       وا خااذإل  ،      تتااذ    ،                                      تدغاا  شااعبة الااذال عنااد التاااء فاا  لباا  تتااذإل  -    و مانيوااا

  (2 ع            قال اليالل :   ،           وتفدرها حبل

  .                والباقوا يدغموا   ،                           فالم دروا ه  حبل واقن كٍدر

()

                            الضاااد، ال اااء، الاازا ، الجااي ،   ،              عالساادن، الااذال       اآل يااة:                                       تدغاا  حمااز  دال "قااد" فاا  الحااروف الٍمانيااة   -   و توفو 
      ٱ  ٻ    چ    :   مٍاال          ، والااذال [ 1          ]المجادلااة:   چ     ٱٻٿ    چ                           ، فالساادن مٍاال قولااه  عااالى: (3 ع .             ال اااد، الياادن(

   چ     ہہائ   چ        كقولاااااه:        وال ااااااء  ،  [  58       ]الاااااروم:   چ   ۉۉېئ چ        كقولاااااه:          ، والضااااااد [   179       عاااااراف:  ]ا   چ    ڄ   
          ، وال ااد [   170        ]النسااء:   چ  ىائ چ     مٍال:           ، والجاي  [ 5       ]المتاد:   چ           ڈ  ڈ  ژ گ    چ       مٍال:          ، والازا  [  24   ]ص:
ً . [  30      ]يوس :   چ          جب  حب  مت      چ     مٍل:         واليدن  ،  [  50         ]البرقاا:   چ    ڻڻڻہ چ      قوله:      مٍل

                                    عالساااادن، الٍاااااء، ال اااااد، الاااازا ، ال اااااء،        اآل يااااة:          وف السااااتة                               تدغاااا  حمااااز   اااااء التأندااااث فاااا  الحاااار   -    و مانيوااااا
   چ            ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     چ     مٍال:           ، والٍااء [   261        ]البقر :   چ         ڎ  ڎ  ڳ     چ                       فالسدن مٍل قوله  عالى:  . (4 ع      الجي (
   چ   ڤڦڦ چ      مٍااااااال:        والااااااازا   ،  [  90       النساااااااء: ] چ   ہھې چ        كقولاااااااه:          ، وال اااااااد [  25        ]التو ااااااة:
  . [  56        ]النساء:   چ   گگں چ      مٍل:         والجي    ،  [  11        ا نلياء: ] چ   ٻپڀ چ      مٍل:        وال اء  ،  [  97        ]اإلسراء:

                وورد عناه اإلفداار   ،                                                                    تدغ  حمز  فم "هال و ال" فا  الحاروف الٍ،ماة اآل ياة: عالتااء، الٍااء، السادن(  -    و مالٍوا
  (5 ع            قال اليالل :   ،             الطاء، الضاد(  ،                                              عند الحروف الباقية وه : عال اء، الزا ، النوا 

                                                           

  .   182                        ( متن الياللية، قد  رق  1
  .   182                        ( متن الياللية، قد  رق  2
   (. 2   / 1                      (، النير، فقن الجزر  ع   285                                    ( ين ر: إقرا  المعان ،  ق  شامة عص: 3
   (.  55           البا ش عص:                                        ( ين ر: اإلقناع ف  القراءاإل السبع، فقن4
  .   152  ،    150                        ( متن الياللية، قد  رق  5
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   چ     ٺٺٺٿٹ چ                                                       وورد الخاااا،ف عاااان تاااا،د فاااا  مو ااااع سااااور  النساااااء وهااااو قولااااه  عااااالى:
  (1 ع   :           قال اليالل    [   ٤٥٥       النساء: ]

ا   (2 ع       ليالل :     قال ا  ،  چ      ۆ  ۋ    چ  و  ،  چ  ٹ   چ                                   تدغ  حمز  الذال ف  التاء ف  لب :  -    و را عو

                                      فاليدن من "شواهد" رمز لحمز  والكسائ .
ا   (4 ع            قال اليالل :  ،  (3 )   چ     حب      چ                                   تدغ  حمز  الٍاء عند التاء ف  لب :   -    و تامسو

  .                       رعه" رمز لحمز  والكسائ             فاليدن من "ش
ااااا     قااااال    ، [ ٤      القتاااا : ]   چ       ڈژ  ژ    چ    ، [ ٦  – ٤   فااااس: ]   چ     ڤ ڦ  چ                                تفداااار حمااااز  النااااوا فاااا  قولااااه  عااااالى:   -    و سادسو

  )5(        اليالل :

  .                         فالباء من "فتى" رمز لحمز 
ا   ،  [ ٦  - ٤     ماار  : ]   چ      ٱ ٻ     چ                                 اااد" عنااد الااذال فاا  قولااه  عااالى:                               تدغاا  حمااز  "الاادال ماان هجاااء حاارف ال  -    و سااا عو

  ،  [   ٤١٥         آل عماااااراا: ]   چ                                ڱ  ں ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ھ     چ                           وكاااااذلد الااااادال عناااااد الٍااااااء فااااا 
  (6 ع .                                 المبرد والجمع حدٍما ااء ف  القرآا   چ چ   چ  ،  چ  ۅ   چ                           وكذلد الٍاء عند التاء ف 

  (7 )              قال اليالل :  ،          ء، والق ل     ليعرا ا    تول    چ ٱ چ                                 تفدر حمز  نوا السدن عند المي  ف    -    و مامنوا

ا     قاااال    ،                           وا خاااذ   حدٍماااا اااااء فااا  القااارآا  ،      تتاااذ    ،                                      تدغااا  حماااز  الاااذال عناااد التااااء فااا  لبااا  تتاااذإل  -    و  اساااعو
  (8 ع        اليالل :

                                                           

  .   151                        ( متن الياللية، قد  رق  1
   .    155                        ( متن الياللية، قد  رق  2
   چ                    ەئەئ وئ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    چ  [  ٤٣       األعرررررراف: ]   چ                              مئ  ىئ  يئ  جبحب  خب  مب      ىب  يب     چ                      ( ورد فااااا  مو اااااعدن هماااااا: 3

    [.   ٨٦         ]الزترف: 
  .   180  ،    155                        ( متن الياللية، قد  رق  4
  .   182                        ( متن الياللية، قد  رق  5
   (.  22                       (، التيسدر، لتدان  عص:    288                                    ( السبعة ف  القراءاإل، فقن مجاهد عص: 6
  .   182                        ( متن الياللية، قد  رق  7
  .   182                        ( متن الياللية، قد  رق  8
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  .                والباقوا يدغموا   ،                           فالم دروا ه  حبل واقن كٍدر
    (1 ع . [   ٤٨٢       ا عراف: ]   چ      ۅ  ائ       ۋ   چ                      تدغ  حمز  قوله  عالى:   -    و عاشروا

     ناااه   ؛  [   ٦٧١        البقااار :       ]ساااور     چ           ڑ  ک  ک ڳ    چ                                                   حااااد  عيااار: تدغااا  حماااز  البااااء فااا  الماااي  فااا  قولاااه  عاااالى: 
  (2 ع            قال اليالل :                 لي وا له اإلدغام،   ،                   فقرؤها  جزم النوا 

  (3 ع : ا        و وقال تفضو 

  (4 ع            قال اليالل :  ،  [  ٧٤       النساء: ]   چ         ٿ  ٹ  چ     چ                                      مان  عير: قرت حمز   إدغام قوله  عالى: 

  .                        فالباء من "ف " رمز لحمز 
             ليقرتهااا قنااوا   ،  [  ٣٢      النماال: ]   چ     ٻ ٺ    چ                                               قاارت حمااز   إدغااام النااوا فاا  النااوا فاا  قولااه  عااالى:   :         مالااث عياار

  (5 ع            قال اليالل :  ،            واحد  ميدد 

  .       ز لحمز                   فالباء من "فا " رم
          وفا  الازا    ،  [ ٤        ال افاإل: ]   چ   ٱٻٻ چ                                                        تامس عير: قرت حمز   إدغام التاء ف  ال اد ف  قوله  عالى: 

   چ   پپپ چ                            ، وفاااا  الااااذال فاااا  قولااااه  عااااالى: [ ٦        ال ااااافاإل: ]   چ   ٻٻپ چ               فاااا  قولااااه  عااااالى: 
  (7 ع            قال اليالل :  ،  (6 ع          من غدر روم   ا   و محضو    ا     و إدغامو   ،  [ ٤         الذار اإل: ]   چ         ې  ې  ې    چ        ، وف  [ ٣        ال افاإل: ]

  ،  [ ٥  :        المرساا،إل ]   چ         ڱ  ں  ں    چ                                                     وورد عاان تاا،د اإلفدااار واإلدغااام فاا  مو ااعدن همااا قولااه  عااالى:
  (8 ع            قال اليالل :  ،  [ ٣         العادفاإل: ]   چ          ڱ  ڱ   ڱ    چ               وقوله  عالى:

                                                           

   (.  22   / 1                      (، النير، فقن الجزر  ع  22                            ( ين ر: التيسدر، لتدان  عص: 1
  .   189                        ( متن الياللية، قد  رق  2
  .   922  ،    922                  الياللية، قد  رق         ( متن3
  .   701                        ( متن الياللية، قد  رق  4
  .   525                        ( متن الياللية، قد  رق  5
   (.   927                                    ( السبعة ف  القراءاإل، فقن مجاهد عص: 6
   .    552                        ( متن الياللية، قد  رق  7
   .    552                        ( متن الياللية، قد  رق  8
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             ، فاالزا  مٍال  (1 ع                             عالازا ، ال ااد، السادن، الجاي (.       اآل ياة:                                    تفدر تت   ال "إ " ف  الحروف ا ر عة   -   و توفو 
              والسادن كقولاه:   ،  [  29  :        ]ا حقااف   چ   ٿ   ٻ   ٱ   چ        كقولاه:        وال اد  ،  [  48        ]ا نبال:   چ   ڱ   ڄ   ڄ   چ             قوله  عالى:

                    وتدغااااا  فااااا  حااااارفدن هماااااا:  . [  10        ]ا حااااازاب:   چ   ڌڎگ چ  :      كقولاااااه        والجاااااي    ، [  12       ]الناااااور:   چ        ڄ ڄ  ڇ     چ
   چ        ٱ  ٻ ڀ    چ   :                  ، والادال مٍاال قولااه [   ٤٦١      عمااراا:    آل ]   چ         ڤ  ڤ  ڃ    چ   :                فالتااء مٍاال قولاه  ،        والاادال(  ،       عالتااء

  (2 ع              قال اليالل :  ، [  ٥٦      الحجر: ]

  ،  (3 ع                                     عالتااااء، الااازا ، ال ااااد، الااادال، السااادن (.       اآل ياااة:                                    تدغااا  تااا،د  ال "إ " فااا  الحاااروف الخمساااة   -   و توفو 
  (4 ع                                           وتفدر ف  حرف واحد وهو: عالجي ( قال اليالل :

  .                         فالقاف من "قوله" رمز لخ،د
    ېئ      چ   :          قولااه  عااالى  :                              وقااد ورد هااذا فاا  تمسااة موا ااع وهاا   ،                                  قاارت تاا،د  إدغااام  اااء الجاازم فاا  الباااء  -    و مانيوااا

   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   چ  ،  [ ٥      الرعااااد: ] چ  ىئ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   چ   ، [  ٨١       النساااااء: ]   چ   ی   ی   ی   ىئ    ىئىئ

  ،  [  ٤٤        الحجاراإل: ]   چ      مث      يت جث   ىت   مت   خت   حت   چ  ،  [  ٣٨   لاه: ]   چ   ی   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   چ   ، [  ٢٣       اإلسراء: ]   چ   ھ
  (5 ع            قال اليالل :  ،                                                            إف تنه ورد عن ت،د واداا اإلفدار واإلدغام ف  مو ع سور  الحجراإل

  .                       فالقاف من "قد" رمز لخ،د
ٍواااااا     قاااااال    ، [  ١٦    هاااااود: ]   چ          ہ  ہ  ے     چ                     فداااااار فااااا  قولاااااه  عاااااالى:                         قااااارت تااااا،د قاااااواد  اإلدغاااااام واإل  -    و مال

  (6 ع        اليالل :

                                                           

   (. 2   / 1     ع                    (، النير، فقن الجزر    287                                    ( ين ر: إقرا  المعان ،  ق  شامة عص: 1
  .   172                        ( متن الياللية، قد  رق  2
   (.   222                                           (،  قر ا المعان ، سدد فشدن، تالد الحاف  عص: 2   / 1                           ( ين ر: النير، فقن الجزر  ع3
   .    170                        ( متن الياللية، قد  رق  4
  .   155                        ( متن الياللية، قد  رق  5
  .   182                        ( متن الياللية، قد  رق  6
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ً

      ، مٍل  (1 ع                                                                                  تدغ  الكسائ   ال "إ " ف  الحروف الخمسة اآل ية: عالتاء، الزا ، ال اد، الدال، السدن (  -   و توفو 
     وفاااا   ،  [  48        ]ا نبااااال:   چ         ڄ  ڄ  ڱ    چ         كقولااااه:       الاااازا      وفاااا   ،  [  21   ]ص:   چ             ڃ  چ   چ  چ    چ              قولااااه  عااااالى:

     وفا    ، [  39       ]الكدا :   چ        ڎ ڎڈ ڳ     چ      وله:  كق       الدال       ، وف  [  29        ]ا حقاف:   چ         ٱ  ٻ  ٿ    چ         كقوله:       ال اد
  :                                     وتفداااااار فاااااا  حاااااارف واحااااااد وهااااااو: عالجااااااي ( كقولااااااه     ، [  12       ]النااااااور:   چ          ڄ   ڄ  ڇ     چ        كقولااااااه:       الساااااادن

  (2 ع            قال اليالل :  ،  [  10        ]ا حزاب:   چ   ڌڎگ چ

                      الضااااد، وال ااااء، الااازا ،   ،                  ياااة: عالسااادن، الاااذال                                            تدغااا  الكساااائ  دال "قاااد" فااا  الحاااروف الٍمانياااة اآل   -    و مانيواااا
   ٱ   چ     مٍل:           ، والذال [ 1          ]المجادلة:   چ         ٱ  ٻ  ٿ    چ                        فالسدن مٍل قوله  عالى:   ،  (3 ع .                    الجي ، ال اد، اليدن(

   چ  ائ    ہ   ہ چ        كقولاه:        وال ااء  ،  [  58       ]الاروم:   چ     ۉۉېئ چ        كقولاه:          ، والضااد [   179        ]ا عاراف:   چ    ٻ  ڄ
          ، وال ااااد [   170        ]النسااااء:   چ  ىائ چ      مٍااال:          ، والجاااي  [ 5  :       ]المتاااد   چ   ڈڈژ   چ      مٍااال:          ، والااازا  [  24   ]ص:
    . [  30      ]يوس :   چ      جب حب مت    چ     مٍل:         واليدن  ،  [  50         ]البرقاا:   چ       ڻڻڻ ہ   چ      مٍل:

ٍواااا                                                                                     تدغااا  الكساااائ   ااااء التأنداااث فااا  الحاااروف الساااتة اآل ياااة: عالسااادن، الٍااااء، ال ااااد، الااازا ، ال ااااء،   -    و مال
         ڭ  ڭ  ڭ     چ     ٍاااال: م        والٍااااء  ،  [   261        ]البقااار :   چ         ڎ  ڎ  ڳ     چ                 مٍااال قولااااه  عاااالى:         ، فالسااادن  (4 ع      الجاااي (

   چ    ڤڦڦ  چ      مٍال:        والازا    ، [  90        ]النسااء:   چ   ہھې چ      مٍال:        وال اد  ،  [  25  :        ]التو ة   چ ۇ
  :        ]النساااء   چ     گگں   چ     مٍاال:            ،  والجااي  [  11         ]ا نلياااء:   چ   ٻپڀ  چ       مٍاال:        وال اااء  ،  [  97  :        ]اإلسااراء

56  ] .  
ااا        الساادن،                                                                                 تدغاا  الكسااائ  فم "هاال و اال" فاا  الحااروف الٍمانيااة اآل يااة: عالتاااء، الٍاااء، ال اااء، الاازا ،   -    و را عو

   ،                      النوا، الطاء، الضاد (
  (5 ع            قال اليالل :

                                                           

   (. 2   / 1                     ، النير، فقن الجزر  ع (   287                                    ( ين ر: إقرا  المعان ،  ق  شامة عص: 1
   .    170                        ( متن الياللية، قد  رق  2
   (.   229                                           (،  قر ا المعان ، سدد فشدن، تالد الحاف  عص: 2   / 1                           ( ين ر: النير، فقن الجزر  ع3
   (.  57                               (، سرا  القارب، فقن القاصح عص:  9   / 1                           ( ين ر: النير، فقن الجزر  ع4
  .   152  ،    150                        ( متن الياللية، قد  رق  5
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ااا                قولااه  عااالى:  :        ااع وهاا                        وقااد ورد هااذا فاا  تمسااة موا  ،                                      قاارت الكسااائ   إدغااام  اااء الجاازم فاا  الباااء  -    و تامسو
  ،  [ ٥      الرعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااد: ]   چ     ٴۇۋۋۅىئ چ   ، [  ٨١       النسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء: ]   چ     ىئىئییی   ىئ   ېئ چ
   مت   خت   حت   چ  ،  [  ٣٨   لااااه: ]   چ          ۅۉۉ  ېېی   چ   ، [  ٢٣       اإلسااااراء: ]   چ   ۀہھ    ڻۀ چ

   ،  [  ٤٤        الحجراإل: ]   چ    مث        يت جث   ىت
  (1 ع            قال اليالل :

  .       لتكسائ                     فالراء من "رسا" رمز 
اااا     قاااال   ،  [ ٣    سااابأ:      ]ساااور     چ     ڦڄ ڄڍ   چ                                            تدغااا  الكساااائ  البااااء فااا  البااااء فااا  قولاااه  عاااالى:  -    و سادسو

  (2 ع :       اليالل 
……………………

  .                             فالراء من "راعوا" رمز لتكسائ 
ا   (3 ع          ل اليالل :  قا   ، چ      ۆ  ۋ    چ  و  ،  چ  ٹ   چ                                      تدغ  الكسائ  الذال ف  التاء ف  لب :  -    و سا عو

  .                                    فاليدن من "شواهد" رمز لحمز  والكسائ 
  (5 ع            قال اليالل :   ، (4 )   چ     حب      چ                                       تدغ  الكسائ  الٍاء عند التاء ف  لب :  -    و مامنوا

  .                            من "شرعه" رمز لحمز  والكسائ         فاليدن
ا    (6 ع . [ ٤       القت :  ]     چ   ڈژژ چ   ، [ ٦  – ٤   فس: ] چ   ڤ ڦ  چ                                   تدغ  الكسائ  النوا ف  قوله  عالى:   -    و  اسعو
   چ      ٱ ٻ     چ                                                                  تدغاا  الكسااائ  "الاادال ماان هجاااء حاارف ال اااد" عنااد الااذال فاا  قولااه  عااالى:  -    و عاشااروا
   آل  ]   چ                  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ھ                        ڱ  ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ    چ                             ، وكذلد الادال عناد الٍااء فا  [ ٦  - ٤     مار  : ]

                                                           

  .   155                 لياللية، قد  رق         ( متن ا1
   .    158                        ( متن الياللية، قد  رق  2
   .    155                        ( متن الياللية، قد  رق  3
   چ                       ەئەئ وئ وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ    چ  [  ٤٣       األعررررراف: ]   چ                              مئ  ىئ  يئ  جبحب  خب  مب      ىب  يب     چ                      ( ورد فاااا  مو ااااعدن همااااا: 4

    [.   ٨٦         ]الزترف: 
  .   180  ،    155                        ( متن الياللية، قد  رق  5
   (.   957        عص:                           ( ين ر: غدث النبع، لتسباقس6
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  ،                                  المبرد والجمع حدٍما ااء ف  القرآا   چ چ   چ  ،  چ  ۅ   چ                          وكذلد الٍاء عند التاء ف    ،  [   ٤١٥      عمراا:
  (1 ع            قال اليالل :

  .                والباقوا يدغموا   ،                                ف، ف در إف نافع واقن كٍدر وعاص 
  (2 ع .         ء، والق ل      اليعرا    تول    چ ٱ چ                                               حاد  عير: تدغ  الكسائ  نوا السدن عند المي  ف 

  (3 ع                            وا خذ   حدٍما ااء ف  القرآا.  ،      تتذ    ،                                                   مان  عير: تدغ  الكسائ  الذال عند التاء ف  لب  تتذإل
    (4 ع . [  ١٦    هود: ]   چ          ہ  ہ  ے     چ                                               مالث عير: قرت الكسائ   اإلدغام ف  قوله  عالى:

    (5 ) . [   ٤٨٢       ا عراف: ]   چ      ۅ  ائ       ۋ   چ                                    را ع عير: تدغ  الكسائ  قوله  عالى:
  ؛  [   ٦٧١        البقار :          ]فا  ساور     چ           ڑ  ک  ک ڳ    چ                                                       تامس عير: تدغ  الكسائ  الباء ف  المي  ف  قوله  عالى:

  (6 ع                لي وا له اإلدغام.  ،                        نه فقرؤها  جزم النوا 

ْ                                         تدغ  تقو الحارث فم "فبعْل" المجزومة ف   ال " لد" ف  القرآا الكر     (8 ع            قال اليالل :  ،  (7 ع                       

   مااان                                          و عاااد افنتدااااء مااان هاااذا البحاااث،  وصااات  إلاااى عااادد   ،                                 الحماااد ب الاااذ  قنعمتاااه  ااات  ال اااالحاإل
   :                       النتائ  عتى النحو اآل  

  .                           قل هو من تصول التغة العر ية  ،                                    تا اإلدغام لغة من لغاإل العرب اليددر   - 1
  . ه     وحاف                                            السبعة مذهلد  اإلدغام ف  تغتا موا ع اإلدغام    ُ  َّ  الُقرَّاء        تا تغتا   - 2
  .    كرنا                                          ل  يدغ  مع راو يه إف ف  موا ع معدود  كما        ؛ إ                                تا اإلمام اقن كٍدر تقل قارب يدغ   - 3

                                                           

  .   181                        ( متن الياللية، قد  رق  1
    (.    217                                           ( المبسوط ف  القراءاإل العير، فقن مدراا عص: 2
   (.  22                            ( ين ر: التيسدر، لتدان  عص: 3
   (.   202                               (، سرا  القارب، فقن القاصح عص:   22   / 1                           ( ين ر: النير، فقن الجزر  ع4
   (.   225                    لياللية، لتقا   عص:                (، الواف  شرح ا   202                                    ( ين ر: سرا  القارب، فقن القاصح عص: 5
   (.   202                                                 ( ين ر: المبسوط ف  القراءاإل العير، فقن مدراا عص: 6
                   ې   ې  ې  ى  ى  ائ    چ     [،    ٢٣١       البقررة: ]   چ                        ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ڍ      چ                                                 ( وردإل فا  القارآا الكار   فاا  ساتة موا اع وهاا  كااآل   : 7

   چ                      ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    چ    [،  ٣٢       النسررررررراء: ]   چ               ڍ  ڌ ڌ ڎ   ڎک   چ   [،  ٢٨         آل عمرررررررا : ]   چ        ائ  ەئ ىئ  

    [.  ٣           ]المنافقوا:   چ                           ہ  ھ        ھ  ھ  ھ  ے  ے    چ    [،  ٦٨        الفرقا : ]   چ                      ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ    چ    [،   ١١٤       النساء: ]
  .   158                        ( متن الياللية، قد  رق  8
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      .                و عدخ اإلمام حمز   ،                    و عدخ اإلمام الكسائ   ،                          هو اإلمام تقو عمرو الب ر     ا     و إدغامو     ُ  َّ  الُقرَّاء        تا تكٍر   - 4
  .           م  اقن عامر  ،              م  اإلمام نافع  ،              م  اإلمام عاص   ،            هو اقن كٍدر   ا     و إدغامو     ُ  َّ  الُقرَّاء       تا تقل   - 5
                     م واإلفداااار هااا  مااان تكٍااار                                                              تا تح اااام الناااوا السااااكنة والتناااو ن، والماااي  السااااكنة، مااان حداااث اإلدغاااا  - 6

  .      السبعة    ُ  َّ  الُقرَّاء                      ا ح ام الت  ا ب  فددا 
  .                          هو  اب "حروف قر   مخارادا"   ا      و وافدارو    ا     و إدغامو     ُ  َّ  الُقرَّاء    قدن    ا                       و تا من تكٍر ا قواب اتت،فو    7
     اميع     عند                   ، فجا فددا اإلدغام  ا             و والٍان  متحركو    ا                                                و تا قاعد  "التقاء المتمامتدن"  حدث ف وا ا ول ساكنو   - 8

  .                  ول  فخال  فددا تحد  ،   ُ  َّ  الُقرَّاء                                    وهذخ القاعد  ه  الت  ا ب  فددا اميع   ،   اء  ُ  َّ الُقرَّ 
                     وكتماإل مطرد  ف  اميع   ،                                                            تا تغتا ما وقع ليه افتت،ف ف  اإلدغام واإلفدار ه  قواعد تصولية  - 9

  .                     إف كتماإل معدود  قتدتة   ا      و وافدارو    ا     و إدغامو     ُ  َّ  الُقرَّاء                               وف يواد كتماإل فرشية اتتت  فددا   ،       القرآا
  ،                             و عارف امياع ا وااه فا  كال قاراء   ،                      جعال الطالاا يتا  تكٍار  ،                               تا دراسة القاراءاإل السابع  طرقداا  -  10

  .                        وتاصة  اب اإلدغام واإلفدار

                                    تما التوصياإل والمقترحاإل فد  كاآل  : 
                                            قتتقااا  كيفياااة اإلدغاااام ال اااحيحة مااان تفاااواخ المياااافد   ،        والحبااااظ  ،              القااارآا الكااار        لتباااة             يوصااا  الباحاااث   ااااا  1

  ،                                        ف فجداد كيفياة اإلدغاام، تاصاة اإلدغاام النااقل      طتباة          إا تغتاا ال      ؛ إ            اء المتقندن      والقر   ،          المعتلر ن
  .                            تو اإلدغام مع الروم تو اإلشمام

اد    ،                             فمن قرت روافة تو قراء  مبرد   ،                         اإللمام  القراءاإل السبع  ،             َّ  القرآا والحبَّاظ      لتبة        اا توص   2    فا     ا    و قاصارو ُ  د   ُفعد
ااا                   ا تتاااذ القاااراءاإل ام  ؛                        تاااد الروافاااة تو القاااراء  ااا  ،       و ودراساااةو    ا و عو   ،             جمياااع ا وااااه   ا               و  جعااال الطالاااا متمو

  .                           وتاصة ف   اب اإلدغام واإلفدار
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)

Tel: 00967-777960949 

ننحياااالناس ااااونفن    ااا ن نن نننن نن نن نننننن ننإطال اااان ن ن نننفهاااسنمرااا   لنننن ننن ننن ن نننننوم جااا  لنن نباسااا   ا ننن نن ننن نناسشااا  اإلنامساااالميإلنمااا ن اااال ننننن ن ن نن ن ننننن ن ن نننننن ن نن
ننننننننننننمصا  هاناس  ا  ل ننن ناس سننن ننن  اكبنهاااناس وا  نو   ا ناساامنا مجامنسج يا نماانننننن نن ننن ننن ننن ننن ن ننننن ن نن ننن ن ننننننن نن ننن نرا ج نفاسنحياالناس ااونين ننننننننن نن نننن ننن ا نننونننن،نن

نناساا ج نفااسنحيااالناس اااونفااسن ننن ننننننننن نن نننن نن نناساصاا  ناس  اا   لن ن نننننننن ن نناسكجياا نننننن ننماا نننننن نن اااامال ننناسن ن ننن ناس ااسنننننننا يجااإلنناسن ننسااتن كاا نما وفااإلنماا نننننن ن ننننن نننن ن نننن
ن باام نوإننكاناامنم  اا  لنبصاا  لن  اامنفااسننن،نن ننن نننننن ن ننننن ن ن ننن ننننن ننسااو  ناسك اابنو  اا ا ناساث اااعنمجاامنطياا ناس برااي ناسااا ن  اا  ننننن نن ننن ننننن نن نننننن نننن نننننن نننننن نن ننن نن ننننننن ن ن

نظاه لنواساإلنوم  ش لنبشكمنكبي  ننننن نن نننن ن نننن نننن نن ننن ن ننننًنطمن    نض و لنس اضناس اون حياًناننن؛نن ننن نننننن نننننننن ن نن نن ننن  ن.ن

ننننن ااااناساث اااعنط  اساا ةن  اسااإلن  نننننساااا نن ننننن نن نننننن نطي اامن  ياا ن  ان ااةنح االنو ااثمنإساالناسباا ا نننإلنننيثين اانننننننن نن ننننن نننن نن ن نن نن نننننن ن نن ننن نن نناس هااا سنماا نننننن ن نن ننن ننن
ننننحيا نحثاةن نن نننننننح م اة،نوهاااناس اا نيثكا نكامن ثاوناسجها  نسبياانننون نن ن ن نننن نننن ن نن ن نننن ن نننننننن نننننن نننماهياإلنهاااناسبيا ن نننننننن نننن نننوشا وطةنوضا ابوةننننننن ننن ن ن ننن نن ن ن

نوآ ابةناس سنيصي نماهانحالف ن ن ننننننن نن ننن ننننن ونح امانننننننننن ن نن نن.نن
ننطي ناس بري ،ن  اسإلنفقية،ن ن اعناسبي .نن                  الكلمات المفتاحية: نننننننن ننننننننننن نن نننن نن نننننن ننن

Abstract: 

People lives are developing without stopping. Islamic law keeps up with 

this development by its different resources and finding the ideal solutions for 

all what is new in life. In late ages, many rearrangements have happened in 

modern deals which were previously unknown and even if it was excited 

before in lines of books and scholars sayings for instance installment sale. It 

has become a widespread continuously phenomenon that is recently necessary 

for some people lives. Thus, the scientists studied it in original study that 

showed all its aspects until it reached the final decisions in terms of being 

halal or taboo. This research summarizes all the efforts that demonstrate the 

nature of this sale, its conditions, its controls, and its manners of becomes 

halal or taboo. 

  
Keywords: Sale by installments, jurisprudence study, types of sale, Forbiddance of installments, 

permissibility of installments. 

 



 2020 يناير –خامسد العدال – ثالثد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     50 

 د. عادل الفقيهأ.      (        اليمن أنموذًجا مقارنة ةيهالبيع بالتقسيط بين الحل والحرمة  )دراسة فق

ننناسا اا نرن اناسااااس ي ن اااسقناسكثااق،نومشاا عناسشاا ا  نوا حكاااانس صاااساهتنفااسنكاامنو اامنوحااي ،ن نن ن نن نن نن ن نن ننننن ننن نننننن ن ن نن نن ننن ن ننننن ن نن ننن نن نننن ننن نن ننننن نننن ن نن ننن ن نن
نننننننننو   هاااانبشااا  اإلن يااا ناس  ساااثي ناس اااسن ااااع نشاااامثإلنومك ثاااإلنسكااامنماااانيصاااث نحياااالنامنرااااننفاااسناسااا نيان ن نن نن نن نننننن نن نن نننن نن ن نننننننن نننننن نن ننن نن ن نننن ننن ن ننننن ن ن ننننن ن نننن نننن

نننواآل  ل. ن ن ننن

نننواسصاللنواسرالانعثلناس  ا ثن ح إلنسثااس ي نما  نطا نعبا نعنعثياةنوعثالنآ ننن ننننن نن نننن نن ننننن ننن نننننننننننن نن ن ننننننن نن ننن ن ننن ننن ن ننساةنو اا ةن ف امنننن ن نننننن ن ن ننن
نننناسصاللنو زكلناس رثيت ننننن نن نن ننن ن نننننننوبااا نن،ننن

ننننسبااا ن ااا تنعن اااااسلنشااا ا اةناس اااسن ناسهاااانإسااالنا   نباسشااا  اإلنامساااالميإل ن ن نننننن ن ننننن ن ن ننن ننننن نن نننن ن نننننننن ن نن ننن ننن نننن ننن ننناس اااسن ااااع ن حكامهاااانننن نننن ننن ننن نن ن نن
ننننننو  اع هانشامثإلنسج ي نن احسناسايالنوم ظ إلنسج ي نشؤونهاناس ك ثفإل. ننننننننن ن نن ننن ننننن ننن ننننن نننن ن نن ننن ننن ننننننن ننن نن نن ننن

نوذسااون نهاااناط  اامنعثاالننااا نيابااقنمصاااس ناس اااونفااسنكاامنعصاا نومكااان نن نن نن ن ن نن ن نن ننن نننننن ننن ننن نن ننن ن ننن نن نن ننننننن نن نن ننو فااسننن،نننن نننباا ااا هتنوفنننن نننننن نن ن
ننن  يقنطهانوفن  كث نع ن  نمر  ىن  نيبثغةناس ج   نفسن  نش ننم نشؤوننحيا اةنسا اًعنا  ال يا ن ن ًننن نن ن نننننن نن نن ن نن ننن نن نن ننن ننن ننن نننننننننننننن ن نن ننن ننن ن نن نن ننننن نننننن نن نن،ننإلن

ننننننننن وناساب يإل ننن وناس اامال ينن،نن نننننننن نن،ن ونغيا نذساونما ن ما  نحياا هتناسااماإلن وناسكا اإلنإلن نن نننن نننن ننننننننننن ننن ن ننن ن نن نننن نن نن ننوذساون نهاانماانوضاامنننن؛ننن نن ن ننن ننن نن نن ننن
نإفنس ابيقنمصاس ناسع اا نفاسناسااا  نن نننن نننننن نننن ننن ننن ننن نننن نننن ونفاسناس ا  نو  عناس فاسا نعا هتنن،نن ننن نننننننن نن نن نن نننن ننن نح الن اا ناسا اضننن نننننن نننن نننننإنناسشا  اإلنن"نن:ننن ن نننن ن

نكثهانمصاس  ننن نإمان  عنمفاس ن ون ثبنمصاس نن،ننننننن ننن ننن نن نن نننن نننننن نننن(1ن)ن.ن"ننننن

نننننوهاانا م نواض نوثاطمنوم يب نسكمنم ني اب نو ر ب ئن حكااناسش  اإلنامسالميإل. ن ن نننننن ن ننننننن ننن ن ننن نن نن نننننن ننن نننن ننننن نن نننن نن ن نن نن نن ننننننن

ننومصااااس ناس ااااون  غيااا نو  كيااازنو  بااا  نمااا نزمااااننإسااالنزمااااننحرااابن غيااا نو  وااا  نحياااالناس ااااون ننننننننن ننن ن ننن نن ننننن ن ن نن ننن نن نننن ننن نن ن نن ننننن نن ننننن نن نننننن نننننن ننن نن
ننفاسايالنفسن و  نمر   نحربناسا ا ن نننن ن ن نن ننن نننن ن ننن نننننن ننن ثنواس ر ج ا ناس سن اصم،نف اننعيشةناسي انم ن و  نم راا عنننن نن ننننن ن ننن نننن نننننن نن نننننننن ن ن ننن ننننن ننن نن نننن نن ن

ننفااسن  ياا نم اااحسناسايااالنيك ثاا نبشااكمنكبياا نع ااانعاشااةن  اا ا نانا وا اام،نوب اااعنعثاالنذسااونفاس صاااس ن ننن نننننن نننن نن نننننن ننن ننن ن نننننننن نننن نن ننن ن نن ننننن نن ننن ننن نننننن نننن ن ننننن ننن نن ن
نن ك ثاا نو  غياا نط اااعنعثاالن غياا نن اا ناسايااالنفااسناس ج  اا ،نوماا نه ااانكاااننفطاا نسثشاا  اإلنامسااالميإلنماا ن ن ننننن ن ن نننننن ن نننننن نن نن نننن نن ن ن ننن ن نن ننننن نننننن نننن ن ننن ننننن نن ننننننن ننننن نن ننن ن

نننم اك ااإلنكاامنذسااونوفااقنم ا  هااان ننننننن نن نن نننن ن نننننن ننح االنفن  كثاا نعاا نحيااالناس اااو،نوعثيهااان نن   اا ناساثاا  ناس  اساا إلنسكاامنن ن ننننن ننننننن ن نن ننننن ن ننن نننن نننن ننن ننننننننن نن ن نن نن نننن نن نن
نننننننوا اإلن ونحا ثإلناس ج  نب انفنيكاس نم ا  هانو حكامها. نن نننننننننن ننن ننن نننننن نن نن ننننننن نن نننننننن

ننوهاانمانكاننم ناسش  اإلنامسالميإلنع نط  قنعث ا هاناساي ن ام انب اانعثايهتن يا ن يااانط  ضاي ن نن ن ننننننننن نن نننننن ننن نننن ننننن نننننننننننن نن نن ن نن ن ننننن ن ن نننننن ن نننن ننن نننننننننن
ننًننن حكامهاااناسشاا  اإلنفااسنكاامنماااناساا ج نماا نو ااا  نوحاا ا ثنوفًبااان نن ننن ن ن نن نننن نن ن ننن نن نننن نن ن نن نننننن ن ننننن نننن ننسث صااا  ناس  ااا  لنسثفبااةنامسااالمسناسااا نن ننننن نن ن ن نننننننننننن نننننن ننن ننن

ننيا  ااسنبايااالناس اااوناسا ثيااإلنواس راا ج ا نواسااا ا ثناس ااسنيعيشاا نهاني ميااا،نوماا نهااا ناس راا ج ا ناس ااسن ننننن ننن نن ننننننن نن ن ن نننننن نننننن ن نن ننن ننننن ننن ن ننن نن ننن نن نننن نننننننننن ننننننننن ننن نننن
ننكانمنباا إلنإسلن فا يمنفسناس  مناسااض نمراسإل:ن)اسبي نباس بري (ناس سنستن ك نما وفإلنفاسناسرااطقن ننن نننن نننننن نننن ننننننن نننننن نن ننننننن ننننننننننن ننن ن نن نننن نن نننن ننن نن ننننن ننننن نن ننن ننن

ننطهاااانافسااتنوإن ااانب ساا اعن  اا ىنساا  نناااك ه ننننن ن ن نن ن ن نننننن ننننن ننن ننن ن ننننن ننننانفحًبااا،نوهااسنوإننكاناامنم  اا  لنماا ن باامنبصاا  نم ف  ااإلنن نننننن ن ننن نننن ن نننن ن ن ننن ننننن نن نن نن نًنننن ن نن

                                                           
نن  اع نا حكاا.ناساانط نعب ناسرالانن-1 ن نننننن نن ننن ننننننننن ن نننن نن  ن.ن9ن/ن1نن:نن
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نننو ثيثااإلنفااسن  اا ا ناساث اااعنوفااسنبواا نناسك اابنإفن نهااان  اا امنفااسناس  اامناسااضاا ن  جاامنظاااه لنو ماا ان ن نن ننن ن نن نن ننننن ن نن نننن نن نننن ننن ن نن نننن نننن ننن نننننن ن ن ننن نن نننن نننننن نن نننن نننننننن
نننننم اا  نعثيةنفسن غثبناسبث انناسا بيإلنوامسالميإل. ن ن نن ننننن ننننن نننننننن نن ننن نننننن نن ن ننننن

نساانكاننفط نم نإي احنها ناس ر سإلنوبياننحكتناسش عنفيهانباس فصيمنم ن بمنع نن نننن ننن نن ننننننننننننن ن نننننن نن نننن ننننن ننننننن نن نن نننن ننننن نن ننث ااعنا ماإلنح الننننننن نن ننن ن ننننن ن
ننياثتناس اون اإلن ونفرا نمانيب م ننبةنفسنهااناسبي . نننننننن نن نننننن ن نن ننننننننن ننن نننن ن نن نننننننننن

ننوهاااناسبيا نهاا نة اا لنعاا نا فاابنطاي ناس ااا  نواس شا   نعثاالن اصايمناس بيا نو   ياامناساج  نكثااةن ون ننننننن نننننن نن ننن نن ننننننن نن ن ننن نن نن ن نن نننن نن ننننننن نننن نننننن ن ننن ننن نن ن نن ننننننننن
ننبا اةنعثاالن  راااونماث ماإلنم راااو إلن ونمك ثفااإل.نوس ااان  ا  نهااااناسبياا ن ماا انظااه انوعاماااني ااا ونعثاالن نن نن ن نن نننن ننن ننن ن نن ننن ن ننن نننننننن نن نن نننن نن ننننننن ننن ننننن نن نننننن ننننن نن نننن نن ننن نن

ننوابنواسا نفاسن غثاب نن ننن ننن ن نن نن نن نناسا و ،نكااننسااًماانعثالنعث ااعنا ماإلن نني ضاا انو بي ا انسث ااون حكااانهاااناسبيا نننن نننننننن نننن ن ننن ننننننن ننننن ننن ن ن ن ننن نننن ن ننننن نن نن نن ننًننن ننن نن ننن ن ننن
نننننننننننبشكمنمفصمنح لنياثتناس اونمانيب م ننعثيةنم نحي نم افب ةنسثش  اإلنامسالميإلن ونمكاسف ةنسها. ننن نننننن ن ن نننننن ن ننننننننن ننن نن نن نننننن نن ن ننننننننن ننننننننننن نن نن ن نننن نن نن

ننوب اااعنعثاالنذسااون ااااناساث اااعنط ااا ناس راااسإلنو   اايثهانوفااقن حكااااناسشاا  اإلنامسااالميإل،نماا ن ااال ن ن ن نن ن نننننن ن ن نننننن ن نننننن ن ننن نن نننننن ننن ننننن ننننن ن نننننن نننننننننن نننن نن نننننن
نناسك بنون نن نناس ا ثنواس  اسا نواسف اوىنواس سا مناساث يإلن)ما ر ي ن ون ك   ا (نون يجاإلنسااسونا  ثفامناسف ا ىننننن ن نننننن نننن ننن نننننن نننن نننننن ننننن ننن ننن ن ننننننننننننن نننن ننن نن ن نننننن نن نن نن نننن نن ن ن ننن

نننفسنهااناسبي ،نوذهبنطي ناساث اعنطي نمجيانوماا انوذساونط ااًعنعثالن  اعا نو حكاااناس ااهبناساا ني  ااةن ننننن ننننن ن نن نننننن ن نن ننن نن ننن نن ًنن ننننن ننن ننن ن نن نن نن ننن نننننننننننن نننن ن نن ننن نننننننن نن ن
نواحٍ نم هت،نو حيانان   ىنيك ننعثلنحربنمانفه اةناساااستنما نا ح نو ف سنبةنكمُّ ن ننن ن ننننن ننننن ننننننن ن ن نن نن نن ن نننن ن ن ننننننن نن نٍنننننننن نن ن نُّ نننننن ننا يا نواس صا فنفاسننننن ننن ن ن نننن نن ننن

ننذسونا م ،نوسك ناسج ه  ناسغاسبنكاننم نإ ازلنهااناسبي نبش وونوض اب . ننن ن ن نن نن ن ننن نننننننن ننن نن ننن ننن نننن نننننننن ننن نننن ننن ننن نن ننن ننن

نن ننها ناس راسإلن  ي لنعثي انفسناسي  نطهااناسشكمناسكبي ؛ن نهانوإننكانمنم    لنم ن بامنوسكا ننن-   ً أوًل  ن نن نن نننن ننننن نن ننن ننننن نن ننننن ننن ننننننن نن ننننننننن نننننن ننننننن نننننن ننننن ننننننن نن ن
ننبصاا  ن ثيثااإلنوماصاا  ل،نوسكاا نبااا نوظهاا  ناسب اا  نامسااالميإلنوا ننننن ن ن ننن ن ننننننن ن ن ن ننن ننن ن نن ننننن ن ن نن ننننننننن ن نننننن شااا هانبصاا  لنكبياا لنوم ا ساا هانن ن نننن ننن ننننننن ن ننننن نن نن

ننننننننننننسهااااناسبياا نوثبااإلن غثاابناس اااونطهااا ناسب اا  ن  اا  نكجياا نماا ناس اااونيب ماا ننب  ا سااإلنهااا ناسا ثيااإلن ننن ن نننننن ن ن ن نننن نننننن ن نن ننننن نن ننن ن نننننننن ننن نننننن نن نننننن نن نننننننن ن
ننبشكمنكبي نومر   . ننن نن نن ننننن نن نن

ننذك نااانا اا ال ناساث اااعنفااسنهااا ناس راااسإل،نونااا نفااسناسااي  نساا ي انباااضناس ااااهبناس   اا  لنطااي ننن-   ً  ثانًيااا نننننن ن ن ننننن نننن نننن ن ننننننننن نننننن ننن ن نن نننننن ننننننن نن ننننن نننننن ن نن ننننن نن
نننناس اااونماا ن شااه هاناس اااهبناسشااافاسنثاات نننن نننن ن نن نننننن نن ننن ن نن نننناسا اا  نوغياا نذسااو،نوامعااالان اا نير  اايزن حيانااانعث اااعننننننن نن نننننن ننن نن نن ننننننن ن ن نن ننن نننن ننن نن ننن نن

ننمااا ناس ااااهبناسا ااا  نس ااضااا ا ن ونف ااااوىن ونيبااا انبااااضنعث ااااعنهاااااناس ااااهبنب سبااااعناسااا  وون نن ننننننن ننننن ن نن نننننن نننن نن نن ن نننن ن ننن ننن ن نن ننن ننن نن ن نن نننن ننن نننن ن نن نننن ن
نننواسكواابنواس ااضاا ا نفااسناس رااا  نو ب ماا ننط ااا  تنهااااناسبياا ن وناسباا  نبجاا از نط اااًعنعثاالن  اعاا ن نن ننن نن ًنن نننننن نن ن ننن ن ننننن ننن نننننننن نننن ن نننن ن نن ننن ننن نن ننننن ننن نن ن نن نننن نن ن ن ننن

نننماهبهتنم ن ونن ننيشي وانإسالنا ا ال ناساث ااع نننننن ن نن ننن نننننن نن ننن ننن ن ننن نننننن ننفاسنهاا ناس را سإل؛نهايفهتناسا اضنما ناس   ا  ي ننننن ننن ن ن ننننن ن نن نننننننننننننننن ننننننن نن ن
نننننننننننن ننهاانه ن   نكمناس ااهبنفكاننفط نم ناس فصيمنسث اونبش ننها ناس ر سإلناس ه إل. ننننننن نن نن ننن نننننن نن نننننن ننننن نن ننننن نننننننن ننن ن ننن ن نننن نن نن

نننن يجإلنسا اثإلنهاانا م نفسناسي  نف ننامشكاف نح سةنكجي لنو ا إلنطي نطث اإلناساثاتنفكامنواحا ننن-    ً ثالًثا نن نن ن نننننننننننن نن ننننن ننن ننن ننننننن ن نن ن ننن ن ننن نننن نننننن ننن نن ننننن نننننن نننن ننن
ننننيف سنباس  ض عنحربنماانسا  ن ون ا  نوإننكااننذسا نن نن نن ننن ننن ننن نن ننن نن ن ن ننن ن ن نننننن نننونمكاسًفاانس  هجاةنفاضاو بمناسف ا ىنفاسنذساو،نننن نننن ننن ن نننننن نن ن ن ننننن نننًننننننن ننن

ننعثاالناساكااانم ااانهاا نحا اامنفااسن غثاابناساا و ناس ااسن  اامنفيهاااناساث اااعن حكاااانهااا ناس راااسإلنماا ن ن ننننن ننننننن نننن ن ننننن ننننننن نننن ن ننن ننننن ن ننننن نن ننن ننن ن نن نن ن ننن ننن ن ننننن نن
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ننننن اااال ناس جاااام ناسفبهياااإلن ونهيىاااإلناسف ااااوىناسشااا ةيإل،نفكااااننهاااااناسجهااا نمااوساااإلنمااا ناس احااا نمزاساااإلن ن نن ن نننننن ن نننن نن نننن ن نننننن نن نن ننننننن ن نننن ن نننننننننن نن ننننننننننن ننن ننننن ن ن
نناسغ   نس ىنباضناس او. نننننن نننن نننن ن ننننن

ننننن يجااإلنسااا انوضاا حن حكااااننن-   ً  رابًعااا ن نننن ن ن نننن نننن ننهااا ناس راااسإلنوحاا اث هانفااسناسااي  نفباا ن اااانباااضناس اااونماا ن  ااااانننن نن ن ننن ن نن نننننن ن ننننننننننن نننننن ننننننننن ن ننننن ننننننن
ننن ؤوونا م ا نم ن  ا نونراعنفسنافس ج ا نفسنهااناسجانبنط اًعنعثلنف ااوىنما ن اا نبااسج از،ن نن ن ننننن نننن ن نن ن ننننن نن ًنن ننننن ننن نننننن نن ننن ننننن ن ننن ننننن نن نن ننن نن ننن نن نن ننن ننن
ننننننننوسك هتنما س انذسونط وننض اب ن ونش وونف  ا انفسناسا اانم نحي نفنياث  ننوذسونس ااسف هتن نننن ننن نن ن نننننن نن نن نن ننننن ن نننن نننن ننن ننن نن ن نن ننن ننن ن نن ن نننن ننننن نن ننننننننن

نننسثش وونواس  اب ناس سناش  طه نن ننن ننننن ننن ن ننن نن نن ن نناناساث اعناسبا ثي نباسج از.نن نن ن ننننن نننننننننننننننننن

ننو  ن ثبيمنشكصًياناسا ي نم ناف صاف ناس سن ر  نع نحكتنباضنهاا ناس ااامال نوو ا  ن نن ننن نن نن نن ن ننن ننننننن نن نننننن نن ن نن نن ننن ننننن ن نن نن ننن ننًنننننننننن ن ن نن نننننننن
نن غثبهانيب نفسناسا اانس كاسف هانسثش ووناس سنوضاهاناساث اعنسصاإلنهااناسبي . نننننننن ننن ن نننننننننننننن ن نن ننننن نن ن نننننننننن نننننن ن نننن ننن نننننننن نن

ً  خامًسا ننننه ا نباضنا  وااعنواس  ا ساا ناس اسن   كبهاانبااضناسب ا  نامساالميإلن وناس-    نننننن ن ن ننن ن نننننن ن نننن نننن ننن ننننن نن ن نننننن نننن ن ن ننن نننن نن ب  اإلناس اسن ا نفنننن ننننن ننننننن نن
نن ك ننع نع ا نوإن اانس رااهمنبااضناس ا ظفي ناسصاغا نوعا اناس  اباإلناسصاا مإلنعثايهتنما ن بامناسجهاا ن نن ن نننن نننن ن نننننن نننن نن نننننننن نننننن ن نن ننن نننن ننن ن ن نننن ن ننن ن نن ننننن ننن ننن ن نن ن نن ن نن

ننناسش ةيإلنفسناسب ونس  فيانط   نعب ناف فابن  فيًاانح هًيانوع اناس راهمنفسن  نط  ن ونش و. ن نن ننننننن ننن ننن ن نن نننننننن نننًنن ن نننننننًنن نننن ننننن ننن ننننننننننن نننننن نننننن ن ننن

ننننننننننيه  نهااناس ا نإسلن ابيقنع لن م  ،ن ه ها: نننننن نن ننن ننن نننن ن ننننننن نن نننن
ننطياننم انن- 1 ننن ننك إلناسش  اإلنواسفبةن ص  انسج ي نمانير ج نفسنحيالناس اونفسنكمنزماننومكان.ننن نننن نن ننن نن ننن ننن ننننننننن نن نننن نن نننننن ننن نننن ن ن ن ننننننن ننننن ن ننننننن
نننطياننحقيبإلنطي ناس بري نك نةن  يً انعثلناس ج   ناسي  سنو  ضياة.- 2 نن ن نن نن ننننننن ننن ننننن نن نننًننن نننن ننن نن نننننن نننننننن نن نننن
ننطيانناسص  ناسصاياإلنواسجا الناس سني ك نم ن السهانهااناس  عنم ناسبي .-نا 3 نننننن نننن ننننننن ننننن ن نن ننن ننننن نننننن ننن ننن ننن نن ن ننننن ن نننن نننن
نننطيانناسش وونواس  اب ناس سنيجبنا  انطهانح لني-نا 4 نن ننننننن ن ننن ن ننن ننننن ننن ن ننن نن نن ن نننن ننص  نهااناسبي نحالف.ننن ن ن نن نننننننن نن ننن

نننننننننه ا ناسا ي نم ناس  اسا ناسراببإلناس سنباجمنهااناس  عنم ناسبي ع،نم ها: نننننن نننن ننننننن نن نن ننن ننننننننن نننن نن نن ننننن نننننننننن نننن
ننن حكاااااانطياااا ناس برااااي نفااااسناسفبااااةنامسااااالمس،نبااااا نم شاااا  نب جثااااإلن اماااااإلناس جاااااحنس بااااااثن)اساثاااا ان -1 ن نننننن نن نن ننن نن نننننن ننن ننن ن ننننن ن نننن ن نننن نن ن ن نننن ننننن ن نن نن نننننن ن ننننن ن ن

نننننامنرانيإل(،ناس جث ن) ننننننننننن نن نننن(نسر إلن  22ن  ننا.    2013ننن

نطي ناس بري نو حكامة.نسثي اننط  -2 ننن ننننن ننننننن نن نن نن نننننن ن  كسناس  كس،ن ا ناشبيثيا،ناس  ا ،نونننن ننن ننن نننننننننن ننن ننننن نن ننننن نن  نننها.    1424نن،ن 1ن

نننننحكاااتنطيااا ناس براااي نفاااسناسشااا  اإلنواسباااان ن،نما ااا نعبثاااإلنامطااا اهيت،نباااا نم شااا  نفاااسنمجثاااإلناسشااا ةيإلن -3 ن نننننن ننن ن ننن ن نننن ن نننننننن ن ن نننننن ننن ن نننن ن ننن ننن ننننن ن نننن ن نن نن نننننن ن نننن ن
ننواس  اسا نامسالميإلناس سن ص  نع ن اماإلناسك  م. نن ننننننننن نن ن نن نن ننن نننننننن ن ن ننن نن نن  نننن

ننننطي ناس بري نو وبيبا ةناس اا  ل،ن  اسإلنفبهيإلنإعا ا نما ا  نما ا نعثاسنما ا  ،نباا ن ك -4 ن ننننن ن ن ننن نن ننن ن نننن ن ن نننننن نننننننننن نن ننننن ن ننننننننننننن نن نن نن نننننن ننننننن يثاسنمبا اننن ننن
نننس يمن   إلناس ا ر ي نفسنعث اناس حسنواس  اث،ن رتناسفبةنو    ناسفبةنكثيإلنمااا  ناسا حسنواساثا ان ننننن نن نن نننن ن نن نننننننننننننن ن ن نن ننننننننن نننن نن نننن نن نن ننننن نن نن ننن ننن ن نننننننن ننن ننن

نننامنرانيإلناسجاماإلنامسالميإلناسااس يإل،نماسيا اني ني ،ن ننن ننننن ننننننننننننننننننن ن ن ننننننن نننننننن نن  ننا.    2002ن
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ننهااا نبااااضناس  اسااا نوه اااا نغي هااااناسكجياا نوسك هاااان ك ثاا نعااا نباج اااانهاااانفاااسن نهااان كث ااامنعااا ن ن نن ن نننننن نننن ننننن ننننن ننن ن نن ننن نننن نننن نن ننننننننن نن نن نننن نن نن نن ننننن ن ننننن
نننناس  ضااا عنبشاااكمنعااااان نن نن نننن ن ن ننو  اوسااامنمج  ااااا ن ااا نفن ك ثااا ناسف ااا ىنفيهاااانبشاااكمنكبيااا ،نوك بااامنس ج  ااااا نننن نن ننن نننن نننن ننن ننننن نن نننن نننن ن نننننن ننن ننن ننن نن نن ننن ننن نن نننن

نننما سمنهاانا م نم انف  لنط  ثإل،نوهاانيك ث نباج اناسا ني ا ثنع نحاسإلناس ج   ناسي  سناساا نياا ن ننن ننننن ننننننن ننن نننننننن نن ن نن نن نننن نننننننن ننن ننن نننننن نننننن ن ننن نننننننن نن ننننن نن نن نن
ننهاانا م نس يةن  يً ا،نو يً ان ك ث نهياةناسف ا ىنبشاكمنكبيا نو ا اإلنفاسنهاااناس ا عنما ناسبيا ع نننننن ن ننن ننننننن نن نننن ننن نن ننننن نن ننن ن نننننننننن ننن ننن نً ننن نننًنننن ننننننن نن ننوسكا نن  ، ننننن ن ن نن

ناس  ض ن ننننن عن  يً انكج  نهيةناس كاسفا ناس سن ا اجنإسلن   ية.ننن ننن نننن ننن ننن ننننن ننننن ننننننننن ن نننًننننن نننن

نناااناس اا هسنافساا ب ا سناسااا ن  اامنماا ن السااةنباساا ب اعناس ااا لناساث يااإلنماا نم ااانهانا  ااثيإلنو  اهااانفااسن 1 نننن نننن ننننن ن ننننننن ننن ن ننننننننننننن نننننن ننن نننننن ن نن ن نن ن ننن ننننن ننن ننن ن ننن ننن نننن
ننهااناس ا . ن نننننننن

ننناناس  هسناس اثيثسناسا ن  منم ن السةنط اثيمناس ا لناساث يإلناس سن  ا هانو ر  هانإسلنمواسب.ن 2 ننن ننن نننننننن نن ننننننن نن نننننننننننننننننننن ننن نننننن ن نن ننن نننن ننننن نننن ننننن نننننننن
ننننننننننناناس  هسناس با ننحي ن  سمنمر سإلنهااناس ا ن  اسإلنمبا نإلنطي ناس ااهبناسفبهيإلنوا   ا ناس ا   ل. 3 نن نن نن نننننننننن نننننننن نننننن نننننن نن ننن ن ننننننن ننننن ننن نن ننن نن ننن ننننننن نننننننن

ننسكمنمانسبقن  يمن نن ك بنفسنهااناس  ض عنمااوسإلنوإساهاًمانفاسن  ضاي نحكاتنهاااناسبيا نوبياانن نننن نن نننننننن ننن ن نن نن ن ننن نننًنننن نن نننن نن نننن ن ن ننننننن نن ننن ننننن ننن ننن نن نن ننننن نن
ننننننن اا   نوشاا وطةنوضاا ابوةناسصاااياإلناس ااسنوضاااهاناساث اااعناساااي ن  ااازو ؛نوذسااون ننهااااناسب نن ن نن ننن ننننن نن ننن نننننننن ننننننننن ن نن نننننن نن ن ننننن ننن ن ن ننن نن ن ن نننن ننياا ن  اا  نن نن ننن ن

ننًنني  ش نطي ناس اونبشكمنكبي ،نوبص  نمك ثفإل،نو    نكجي نم ناس اوني ا س نةنإًمانبا ًاان ونمش  ً ا. نن ننن نننننًننننننًنننن نن ننننن نننننن ننن ننننن نن نن ننننننن نننن ن نن ننن ننننن نن ننن نننننن نننن ن نننن

ننو ننهااناسبي نيا نن ًعانم ن ن اعناس ااوننواس  احتنطي ناس راث ي ،نكااننيجابن فنيءرااعنفه اة،نو نن نن نننن نننننن نننء ننن ن ننن نن ننن نننن ننننن ننننن نن نننن نن ن ننننننننن نننن نًنننن ننننننن نننننننن نن نن
نننيوبااقنعثاالناس  ااةناسصاااي ،نوذسااونح االنيااؤ  ن و  نفااسن  مااإلناس ج  اا نو ع نن ن نن نننننن نن نن ننننن ننن نن ننن نن نن ننن ننن نن ن ننننن ن نننن نن نن نن ننايااإلنمصاااس ناس اااوناس ااسنن ننننن نننننن ننن ننننن

ننيا ااا  ننإسيهااا،نواس ااسن اااع ناسشاا  اإلنامسااالميإلنس عاي هااانوافه  اااانطهااا،نوسي ابااقنذسااونكاااننفطاا نماا ن ن نننن نن نن نن نننن نن نننن نننن ننننن نن ن نن ننن ننننن نننننن ن ن نننننن ن نننن ننن نن نننن نننن ننننن ن ن ننن ن
نن  ضي نحك ةنوماني اثقنبةنح لنيري ناس اونعثلنه ىنوبصي لنما ن ما هتنفاسنهااانا ما ناس را ا ثن نن نن ننننن ن ن ننننن نن ننننن ن ننن ن ننن نن نن نن نن نن نن نن نننننن نن ننن نن ننننن نننننننن ننننن نن نن ن ن

نننننفااسنحيااا هت،نطاامنو  اا ا انفااسنحا ااإلنماسااإلنإسيااةنفااسنباااضنا و ااا نن ي ننن ن ننن ن ننن ننننننننن ننننن نن نن نننن ن نن نن نن ننننننننن نن ننجااإلنس ااانياااان  نماا نضاايقنفااسنن ننن نن نن ن ننن ننن نننن نننن
نننمعيش هت؛نن يجإلنسبثإلناس ا نفسني ن غثبن ط اعناس ج  ا ؛نا ما ناساا نفني كا هتنما نشا اعنبااضنا ما  ن ن ن ننن ن ننننن ن نن ن ننننن نننن نن ننننن ن ن نننن ن نن ننننننننننن نن نننننن ننن نننننننننننن ننننننننن نن ن

نناس سن  ن ك ننض و  إلنس ىناس اض. نننننن نننننننن ن نن ن ننننننن نننن

ننإًذانفا م ن  نيص  نض و لنس ىناس اضنو  ًفانس ىناس اضناآل  نوم نذساونكااننفنطا نما نطياانن ننننن ن ننننن نن نن نن نننن نن نن ن ن ننن نننننن نًننننن نن نن نننننن ننننننن ن نن نن نننننن نن ننًنننن
ننننننحقيبإلنهااناسبي نوحك ة. نن نننننننن ننننننن

ننس  نعن ااسلن ننياي  سنو  فب سنسبياننذسونإنةنعثلنمانيشاعن  ي .ن  ننننننن نننننن نن نننننن نننن نننننن نننن نن نن ننننننن ننن نننننن نن ننن

نن ك ننهااناس ا نم نمب مإلنوثالثإلنم اح نو ا  إلنوفها و. ن نننن ننننننن نن ن ننننننن نن نننننننن ننن ن ننننننن نن ن ننن
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ننوهيةن  باإلنمواسب،نهس: ن ننن ننن نننننن ننننننن

ننفااسنهااااناس وثاابنساا  ن عاا  ناسبياا نفااسناسثغااإلنواف ااوالحن وف ننن ن ن ن ن نن ننن ننننن ننن نننننن ن ن ننن ن ن نن نن ننننننن نن ننن،نثااتن عاا  نطياا ناس برااي نم ضاا عنن ن ن ننن نن نننننن نننن ن ن نننننن
نناس ا نثانًيانوذسونعثلناس ا ناآل س. نن ننن ن ننننن نن نن ننن ننننننًنن ن  ننن

نناسبي نسغإلنمص  نباع،نوه نم ا سإلنما نب ا ،ن ونمباطثإلنشسنبشسع،ن ون ف نع  نو  انمانع  ننن- 1 ن ن نننننن نن نن ن ن نن نننن ننننن ن ننن ن ننننننننن نننن ننننن ننننننننننن نن ننن نننن نن ننننننن نننن
نع ااة.نو ياام:نهاا نموثااقناس  ا سااإلنف باطثااإلناسرااثاإلنباسرااثاإلن راا لنطيًاااانسغااإلنك باطث هاا نننننننننن ننننًنننن نن نننننن نننننننن ننننننننننننننننننننن نن ننن ن ننن ننن نننانباس باا ،نو بااا :نننننن نننن نننننننننن

نن ح ناس  باطثي نمبي نوسآل  نث  . نننن ن ن نن نن ننننن نننننننننننن نن(1ن)ن
ننننننننننننعء  َِّ ناسبي نا والحانباسا ي نم ناس ا  فا نفسناس ااهبناسفقيةناس ك ثفإل،نم ها:نن- 2 نننننننننننن نننننننن ننن نننن نننننن نننننننننننن ن ن ن ننن َنننننن ن ِّ ننء

ننفب نع فةناسا فيإلنب نة:نم ا سإلناس ا نباس ا ،نوزا نبا هتنباس  اضس،نو يمن يً انإنة:نم ا سإلناس ا ن نننننننننننننننننن نً نننن ننن ننن ن نن نننننننن ننننننن ننن ننننننن ننننننننننننننننننننننن نننننن ن نننن
ننباس ا نباس  اضسنبو  قنافك را ننن ننن نن ن ننن ن نن نننننن ننا.نو يمنه :نم ا سإلنشسعنم غ انهيةنب جثةنعثلنو ةنمكصا فن  نننننن ننن ن ن ن ننننن نن نن نننننننننننن ن نن نننن ن نننننننننن ن نن ننن ننن

ننب يجاان ون ااطس. ن ننننن ننن نن نننننننننننوع فةناس اسكيإلنب نة:نعب نمااوضإلنعثلنغي نم اف نوفنم اإلنسالننن(2ن)ننن نن نننننن نن نن نن ننن ن ننننننن ننننننننننننننننننن ننوذساونسالح ا ازن  ، نن نن نن ن ننن ننن
نع نمجمنام ا لنواس كاح نننننن ننن نن ن ننن نننن ننننو ش منه إلناسج انواسص  نواسرثت.  ، ن ننن نن ن ن ننن نن ن ننننننن نن نن  ن(3ن)نن

ننننوع فةن ناسشافعيإلنب نة:نمباطثإلنما نب ا نعثلنو ةنمكصنن ن ننننن نن نن نن ننننن ننننننننننننننننننن ننن نن ف،ن ونه نعب نمااوضإلنماسيإلن في نمثوننن نننننننننننننننن ن ننننننن نن ن نن نننن ن
نننعي ن ونم فاإلنعثلناس  طي نفنعثلنو ةناسب بإل ننننننن نن نن نن نننننننننن نن نننننننن ننن ننوع فةناسا اطثإلنب نة:نم ا سإلنما نننن(4ن)ن.نن نننننننننننننننننننننن نننننن ننوسا نفاسناساماإل-نن ننننن ننن نن وننن–نن ن

ننم فاااإلنم احااإلنب جاامن حاا ه انعثاالناس  طياا نغياا ن بااانو اا  ، ن نن نننن نن نن نننننننننن نن نننن نن ننن نننننن نننننن ننوع فااةناساا اضنب نااة:نم ا سااإلناس ااا نباس ااا نننن(5ن)ننن نن ننننن نن ننننننننننننننننن نننننننن نن
ننننًنن  ثيًكانو  ثًكا ننن،نو يمن يً ا:نن(6ن)ننننًننن نً نننن ننن نننننننه ن  ثيوناس ا نب ا نب يجاانو ب  نع ن  اضسنم ه انن ن نن ننن ن نن ن ننن نن نن ننننن ننننن نننننن نننننن نن.ن(7ن)ن

ننوم ااانساابقننراا وي ننباا  نإنناسبياا نهاا نم ا سااإلنمااا نب ااا نوساا نفااسناسامااإل،ن ونم فاااإلنم احااإلنعثاالن نن ننن نننننن ننننن ننننن ننننن ننن نن نن نن ننن نن ننننننننن ن نن نننننن ننن ن نننن نن نن ننن نن ننن نن
ناس  طي ،نغي ن بانو    ن نن نننن نن نن ننن.ننننننننن

                                                           
ني ظ :ناس ص احناس  ي نن-1 ننننننن ننن نننننن ن نسثفي مسننن،نن نن ن99ن/ن1ننن:نننن نن،نسرانناسا ا.نفط نم ظ  ن ن نننن نن ننن ن ننننن نن ن559ن/ن1ننن:ننن ن ننن،ناسصااح.نسثج ه  نن نن ن ننننن نن ن ن1119ن/ن3ننن:نننن ن ن  ن
ننني ظااا :نشااا حننن-2 ن ننن ن نفااا  ناسبااا ي نن ننن نننن ن454ن/ن5ننن:نن ن نننننن،نمجثاااإلنا حكاااااناسا سياااإلناس اااا لن)ن نننننننننننننن ن ن ننننن ن105ننن ن ن(نوشااا حها،ناسبااا ا  ن نننننننننننن ن ن ن133ن/ن5ننن:نن ن نن،نحاشااايإلناطااا نن نننننن نن نن

نعاط ي   ن.ن3ن/ن4ننن:ننننن
ني ظ :ناساواانن-3 نن ن ننننن ن ن555ن/ن4ننن:نن ن  ن
ني ظ :ناسبثي بسنن-4 نن نننننننن ن ن155ن/ن5ننن:نن ن ن،نمغ لناس ا اجن ننن ننننن  ننن5ن/ن5ننن:ننننن
ننننننني ظ :ناس غ سنفط ن  امةنن-5 نن نن نننننننن ن  ن.ن4ن/ن5ننن:نن
ني ظ :نكشا ناسب اعنن-6 ننننننن نن نننن ن نسثبه  سننن،نن نن ن149ن/ن3ننن:نننن ن  ن.ن
ننننننني ظ :ن حكااناسنن-7 نننن ن نب آننن نن نسثجصافننن،ن نن ن ن119ن/ن5ننن:نن ن  ن.ن
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نناس بري نفسناسثغاإلنما   ذنما :ناسبِّرا نباسكرا ن)اساا  (نوها ننن- 1 نن ننن نن ننننن ن نننننن ن ننننننِّ ن ننن ن نن ننن ننننن ننن نن نننيا اس:ناس صايب.نواسج ا ن  رااو.نمجام:ننننن ننننن نن نننن ن ن ننن ننن نن نننننن ننن
نًنح منو ح ا نو ر ناسك اجن برايوًن نن نننن نن ن نننن ن نن نن ننن نن نن نننن اثاةن  اااع،نننانن ن نننو يام:ناسبرا :ناساصاإلنواس صايب،نيباا :ن  اانننن(1ن)نننننن نننن نننننن نن نننن ننن ن ننننن ن نننننن ننن

ننكاامنواحاا ن رااوةن  :نحصاا ة.نو برااو اناسشااسعنطياا هتن  :ن باساا   نعثاالناسااا  نوناسراا اع.نو راا ن ن نن ننننن ن نننن نن نن نننن نن ننن نن نننننن نننننننننن ن ننننن ن ن ننن ننننن ن ننن نننن ن نننن نن نن ن
ننناسشسعن  :نف  ة نننن نننن ن نًن،نو يمن يً نن(2ن)نن نننن ننن ،نوام راو:نافنننانن نه :ناس َّْب ي ء نننن نن نن نن نن نء ننننننَّْننن نننن  راا.ن ننن

نًنو برااو اناسشااسعنطياا هت:نا  راا   نباسراا  إل،نو راا ناسشااسعن براايوًن نن ننننن ن نننن ن نن ننننن ن نننننن نن ننننننننننننن ن ننننن ن ن نن اثااةن  ااااًعنماث مااإلن ااؤ  نفااسنننناننن ننن نن نننن ن ًننننن نن ن نننننن
نننن و ا نماث مإل. ننننن ننن ننننًنفاس بري نإذًننن(ن3ن)ننن نن ننه ن جا إلناسشسعنإسلن  اااعنم  اثثاإل،نك   يامن يا نب ا اإلن سا ن  اا نإسالنننناننننن نننن ننن نن نننننننننن نننن نن نننننننننننننننن ن ننن ننننن ن نننننن ن ننن ن

نعش لن ساطي نعثلن نني ف نم ةنعش لنآف ن  ا نكمن سب عنو  ن ك ننا  راو نن نن ننن ن نننننن ننن نن ننن ننن ننن نن ن نننن ن ن نننننن ننننن ننن نن نن نننن نننن ن ننننم فاو إل.ننن ننننن
ننذك نانسابًبان ننهااناسبي نطهاانافساتنساتنيكا نم  ا ً انفاسنمصاوث ناساث ااعنا وا ام،نوسكا ني  ا نفاسننن- 2 نننن ن ننن ن نن ننن ننن ن ننننن نننننن نن ن ننن نًنننن ن ن ننن ن ننننننن ن نننننننن نننننننن نن نننًنننن نننن نن

ننة اا ا هتنمااانيفياا نما ااا نفااسنطياا عناآل ااا ،نفنسااي انوبياا ناس برااي نيااا نف ًعااانماا نطياا عناآل ااا ناس ااسن ننننن نن ن نننن نننن ن نًننن نننن ننن نن نننننن ننن ننننن نن ننن نن ن نننن نننن ننننننننننننننن نننننن ننن
نن  اعناسرثاإلنفيهانطج  نمؤ من عثلنم ناسرا ناسااسس. ننن نننن نن نننن ننن نن ننن نن ننن ننننننننننننن نننن نننن

نننسكا نيك ثا نع اة نن ننن ننن ن نًنفاسن نناس براي ن ا نيكا نناساج  نماؤ اًلنننن ن ن ن نن نننننن ن ن نننننن نن نننننن ننن نننعثالن فااا نم با باإل،ن ونم  اعا ل،نطي  ااانننن نننننننن نننننن نننننن نننننن نن نننن نن
نًنطي ناآل منيك نناسج  نمؤ اًلن ن ن ننن نننننن ن نننن ن ن ننن نننننم لنيري ل،ن ونكبي ل،نسك ني ف ن  ثإلنوح ل.نننن ننننن نن ننننن نننننن ننننن ننننن نن نن(4ن)ننننن

نن مان فسإلناس بري ناف والحيإل،نفب ن ا   ن  ًاانف  ال ناس اهب،نوم ن ثوناس ا  فا : نننن نننننن نننن نن ننن ن نننننن ن نن ن ننننًننن ننننننننننننن ن ن ن ن ننن نن نننننننن نننننن

نناس برااي نهاا : ن نن نن ننن   ياامن  اعناساا ي نمنننننن ننننننننننن نن ننننننننف ً ااانإساالن و ااا نم ااا  لنوم اي ااإل.نن ننننن نننن ننن ننن نًننننن ننننننو ياامنهاا :نطياا نياجاامنهيااةنننن(5ن)ن ن نننن ننننن ن نن ننن
ننناس بياا نو ؤ اامناسااج  نكثااة،ن ونبا ااةنعثاالن  راااونماث مااإلنوآ ااا نماث مااإل. ن ننننن نن نن ننن ن ننننن نن نننن نن ننن نننن نننننننن نننننن ن ن نن نن ننو ياامن ي ااانهاا :ن   ياامنننن(6ن)ننننن نن ننننن ن ننن نننن ننن

ننًناسا  نمف  ًن نننن ن نًنعثلن و ا نماث مإل،نوكمن اعنيامنو  ةنير لن راوًنننناننن ن ننن نن نننننن نن ن نننن ن نن نن ننننن ننننن ننن ننن ننن،نو را لن ااعناساج  ناس باطامنسجااعننانن ن ننن نننننننن ننننننن ن نن نن نن نن
نًنم ناس بي ن روًن ن ننن ننننننن نن(7ن)ننا.ن

ننوع ف نن ةناسثج اإلناس ا  اإلنسث اا ثناساث ياإلنوامف ااعنباس  ثكاإلناسا بياإلناسراا  يإلنب ناة:نطيا ناسراثاإلنطاج  ننن نننننننن نننن ننننننننننننن نن ننننننن نننننن نننننننننننن نن نننننننننن ن ن نننننن ننننننننن نننننن
ننننمؤ م،نير  نعثلنف  ا نم ف  إل. ننننن نن نننن نن نننن نننن نن نن(8ن)ن

                                                           
ني ظ :ناس ص احناس  ي نن-1 ننننننن ننن نننننن ن ن503ن/ن5ننن،نن ن نن.نونن نسرانناسا انن ن ننننن نن ن377ن/ن7ننن:ن ن  ن.ن
ني ظ :نسرانناسا انن-2 ن ننننن نن نننن ن ن377ن/ن7ننن،نن ن  ن.ن
ني ظااا ناس صااا احناس  يااا نن-3 ننننننن ننن ننننن ن ن503ن/ن5نن ن ن،ناسباااام وناس ااااي .نسثفيااا وزنآباااا  ن نننننننن ننننننن نن ننننن ن ننن ن535ن/ن5ن:نننن ن ن،نماجاااتنسغاااإلناسفباااة.نس ا ااا ن واون ننن ننن ن نننننن نننننن نننن ن،نفنننن نننن

ن141 ن  ن.ن
ني ظ :ن س ااناس ابابناس ب .ن ساسإلن ك   ا .نحر ن واانن4 نن ن نن ن ن نننننن ننننننننن ننن نن نننن ننن نن ننن ننن نننن ن ن35نفننن،نن  ن.ن
نننني ظ :ن   ناساكاانش حنمجثإلنا حكاانننن-5 ن ننننن نننن ن ننننن ننننن نننن ن ن510ن/ن1ننن،نن ن ن111نننننننن.نما لن)ن ن ن(،نف اوىناس مثسن ننن نننن ن ن571ن/ن3ننن:نننننن ن  نن.نن
ني ظ :نمصوثاا ناسففةناسااسسنناس اا  نننن-6 ن نننننننن ننن نننننننننن نن نن ن نننن ن ن،نفنن ن151نن ن نننننننننننن،نماجتناس صوثاا ناف  صا يإلنفسنسغإلناسفبهان ننننننن ننن ننن نن نن ن نننننن نع،نفنننن ن105ننن ن  ن.ن
نننني ظ :ن   ناساكاانش حنمجثإلنا حكاانن7 ن ننننن نننن ن ننننن ننننن نننن ن ن510ن/ن1نننن:ننن ن ن111نننننننن.نما لن)ن ن  نن(.ن
نني ظ :نف اوىناسثج نن8 ننننن ن نننننن ن نننننإلناس ا  إلنسث ا ثناساث يإلنوامف اعنن نن نننننننننن ن ن ن15ننن:ننننننننننننن ن533ن/ن ن  ن.ن
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نًنم انسبقني   ن ننطي ناس براي نها ننا عنما نطيا عناآل اا ناس اسنيكا ننفيهاان حا ناسا ضاي نماؤ  ًن ن ن ن نن نن ن نننننن نننن نننن ن ن ننن ننننن نن ن نننن نننن ن ننن ننن ن نن نن نننننن نننن ننن ن نننن نن نننانننن
نننًنع نمجثاناساب ،ن  و ًن ن ننننننننن نن ننن ننع نا    ناس ب  لناس سن ش  ونننان نن ننن ننننننن نننننن ن ن ن ننن نننو   ه انع  نام  اانعثلنإ  اعنعب ناسبي ،نننن نننننننن نننن ن ننن نن نننننن ننننن نننن نن نن

نننننًنوه نطي ن اجمنهيةناسرثاإل،نو    منهيةناسج  نكثةن ونبا ةنعثلن  راونماث مإلنآل ا نماث مإل،نوغاسً ا ننننن ننننن نن ن نننن ننننن نن نننن نن ننن نننن ننننننن نننننننننن ن نننن نننننن نننننننن ن نننن نننن نننانن
ننيك نناسج  ناس ؤ من كج نم ناسج  ناس اجم. ن نننننن نننننن ننن ننننن نن ننننن نننننن ن ننن

1

نه ا ناسا ي نم ناسص  ناس سني ا ونفيهاانطيا ناس براي نطاي ناس ااو نننننن نننن نن نننننن ننننن نننن ن ننننن نننننن ن نننن نننننننننن ننهاا نا يااا،نم هاانماانها ن اا انننننن ننن نن ن ننن ننن نننننننن ننننن
ننوم هانمانه نما ا،نوذسونعثلناس ا ناآل س: نن ننن ن ننننن نن نن ننن نننن ن ننن ن نننننننننن

نًن ننيبص ناس ر هثوناس ا  ناسا نيبي ناسرثاإلنباس بري نهيكب  نطج  هانإذان  ا ن ننيا ف نحااًفن نن نن ننننن ننننن ننننننننننننننن نن نننن نن نننننننننن نننن ننننن ننننن ن نننننن نننن نننننن نننن نننوث  هاانننن نننن
نًنإذان  ا ن ننياا ف نمبرااوًن ن نننن ننننن ننننن نن،نوهاا نبوبياااإلناساااا ن عثاالنماا ناسااج  ناسااااسس،نهيك ااا ناس شاا  نناننننن نن ننننن ننن ننننن ننن نننن نننننن ن نن نن ننن نن ننننن ننن ننن نن نن ناسااج  ناس ؤ اامننن ن ن ننننن نننننن

ننناس برا ،نو ا تناف فااابنعثالنذساو.نوهااا نهاسناسصا  لناسصاااياإلنواسجاا النسبيا ناس برااي ،نوهااانماان  ا سااةن ن نننننن ننننن ننن نن نننننن نننننن ننن ننن ننن نن ن نننننن ن نننن ن ننننن ننن نننن نن نن نننن نننننن ننن ن نننن
ننناسب اا  نامسااالميإلنوباااضناس ؤسرااا ناس جا  ااإلنفااسناسااي  نوإننشاااطهانباااضناس كاسفااا نمجاامنعاا انحيااازلن ننن نننن نن نننن ننننن ننننن ن ننننننن نن نن نن نننننن ننننن نن ننننن نن ن ن ننننن ن نن ننننن ن ن ننن ن نننن

نننننناسرثاإلنحيازلنكامثإلن حيانا،ن وناس ب نفسنباضناس اامال نام  ا يإلن ن ن ننن ن نننننننن نننن ننن نننننن نننننننن نننننننننن ننن ننننن نننننناس سنفن ك ننمبص  لنغاس ا.نن نننن ن نننن ن نننن نن نننن

نًن ننيبص ناس ر هثوناس ا  نو ش   نم ةنشيىانمؤ اًلن ن ن نننننن نننننن ن نن نن نن ن نننننن نننن نننننن نننن ننب  راو،نثتنيب انبا نذساونطبيا نمااناشا  ا نما نننن ن نننن نن نننن نن ننننن ننننننننن نننننننن نن ننن
ننننننًناس ا  ننفرةننب ًن نننن ننب  منم ناسج  ناسا ن ش  اهانم ة،نوهاانه نطيا ناساي اإلنوها نفنيجا زنعثالنحرابناسا   نننناننننن نن نننن ن ن نن نن ننن ن ننن نن نن ننننننننن نننن ن ننننن نننننننننن نن ننن ننننن نننننن ننن ننن

ننننننننننناس ا  نم ن   ن  ه  ناساث اعن ننن نن ن ننن ننن ن نن ننننم ناسا فيإلنواس اسكيإلنواسا بثيإلنو اس نفسنذساوناسشاافعيإلنو  اازو .نن نن نن نننن ننن نننن نننن ننن نننن ننننننن ننن نننننننننن نننننن نننن ننإفننن(ن2ن)ن ن
نإذانبااااعنمااااناشااا  ىنسوااا   ن ن ننن ن نن نننن نن ننآ ااا نفنعال اااإلنساااةنباس اااا  نإطال اااا،نوذساااونساا  اااةنسث اااا ناس بااا  نفاااسنبااااضننننننننن ن ننن ن نن نن ننننن نن نننننن نن ننن ننن نننن ن ن ننن ننن ننننننننن ن ن نن نن ن ن

نننا حياننف نةن ا ا.ن ننن ننننننن ننن ن نن

ننن ننيبصاا ناس راا هثوناسب ااون ون حاا نا غ ياااعنو وثاابنم ااةن ننيشاا   نسااةنسااثا ننننن ن نن ننن ننننننن نن نن نننننن ن نننن ننن ننن نننننن نننن نننننن نننن ننإلنماا ناسرااث نعثاالن ننن ننن نن نن نن نننن ن نن
نني ف نسةنث  هانباس بري نم نز اا لنفاسناسراا نعا ناساج  ناساااسس،نوباا ن نني فباانعثالنذساونيبا اناسب اون ون ننن ننننننن نننن نننن نن نننننننن نننن نن ننن ننن نننن نننننن ن نن نن نننن ننننننن نن ننن نن نننننننننننننننن ننن
نن احبناس ا نب عواعناس ر هثونث  ناسرثاإلنسيب انه نبش ا هانط وننعثتناسو  ناآل  ن ون ؤ  ةنسث بي ن ننننننننننن نن ننن ن ن ننن ن ن نننننن نن ن نننننننن ن ننن ن ننن نننننننن نننن نننن نننن ننننننن ن نننن نننننن ن نن

                                                           
ني ظااا :نطيااا ناس براااي ن اثيااامنفبهاااسنوا  صاااا  نن-1 ننن نننن نن ن نننن ننن ننن نن نننننن ننننن ن ن،نفنن ن57نن نن،نطيااا ناس براااي نو حكاماااةن ننن نن نن نن نننننن ن،نفنننن ن119نننن ن ننن،نطيااا ناس براااي نو وبيبا اااةنن ننننن نن نن نن نننننن ن ننن

نناس اا  ل ن ن،نفننننن ن35نن  ن.ن
ام،نثاتنيشا   هانم اةنباا نذساونطاج  ٍننن-2 ثاإًلنعثلنشك نآ  نطج ٍ نماث انمؤ َّ نٍنطي ناساي إلنه :نه ن ننيبيَ نشكٌ نسِّ ننننن ننننن نننننننننن نن ننننننن نَّ ن نننن ٍننننن ننننن ن ننن ن ن نن نن ننًنن نِّ ن نٌ ن ن َنن ننننن ننن ن ننن ن ننننننننن ننن  امننن ننن

ننننننننًننم َّانباَعهانبةننبً ا َن ني ظ :ناس  ر ونن.ننَّنننن ن ن ننننننن ن ن541ن/ن9ننن:نن ن نننن،نط ايإلناس ج ه ن ن119ن/ن1ن:ننننننننننن ن ن،نمغ سناس ا اجن ننن ننننن ن35ن/ن5نن:نننننن ن،ناس غ سن ن45ن/ن4ننن:ننننننن  ن.ن
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ننننب ا لن نةن عوا ناس ا نفب نو ااناس را هثونبكامنشاسعنوهااا ننن ن نن ن ننن نننن نننننننن نن نننن نننننننن ن ننننننن نننفنيجا زن ناةنة اا لنعا ن ا  ن ا نم فااإلننننننن ننننن ن نن ن ننن ن ننن ننن نننن ننن ن ننن
ننفه ن با،نوها ناسص  لنم    لنم  ش لنع  نانفسناسي  . نننننن ننننننن ننن ن ننننننن نن ننننن ن ننننننن ننننن نن ننن

ننننوهااا ناسصاا  لنم  اا  لنع اا ناناآلننفااسناسااي  نوبصاا  لنكبياا لنو   جاامنفااسن ننباااضناس  ااا نواس راااعن نننن نن نن ن نننن ن ننن ننن ننن ننننن ننن ننننننن ن نن نن نننننن ننن ن ننننننن نننن ن ن ننننن ن ننننننن
ننس يهتن م ا نكجي لنوسير انباا إلنسهانوسيرا انط جاا ني اا  وانفيهاانف  ا امن ن نن ننننن نننننن ن ننننن نن ننننن ن ننن ننننننن نن نننن ن ننن ننن ننننن نن ننم ااس نمي اة،نفث اانسا ا انطبيا ننننننننن نننننن ننن ننن نننننننننن نننن

نننناس بري نو  از ن  ا وان ننير ج  وان م اسهتنفاسنهاااناسجانابناساا نفنيكثفهاتنكجيا نع ااعنحرابناع باا هت،ن ننننن ننن ن ن ننننن نن نننننن نننننن نن ننننن ننن نننننن نن ننننننن نننننن نننن ننن نننن ننن نننن نن نن نن نن نننن
ننهيب م انباف فابنم نباضناس جا ناسك ا ن وناس اال ناس جا  إلناسكبي لناس اسن ا ف ناسكجيا نما ناسراث ناس اسن ننننن نن نننن ن نن ننننننن نن ننن نننننن ننننننننن نن ننننن ن ن ننننن ننن ننننننن نن ننننن نننن ننن نننن ننننن نن ننن

نننيا ا هاناس اونفي فب انماهتنعثالن نهاتن نننن نن نننننننن ننننننن نننننننن ننن ننسا  ني ساث نن شاكافنما ن ابثهتنسي  ااوانبااضناس  اا  ناس اسنن ننننن ننن ننننن ن نننن نن ننننننننننن ن نن نن ن ننن ن نن ن ننن ن ن
نننننيا ا  نهانفي تناف فابنعثلنإعوا هتنماني   وننوع انمواسب هتنباسج  ناسا نس  نيب م ننهتنبر ا   نننن نن ن نن نننن ن ن نن ننننن ننننننننننننن نننننن نن ن ننن نننننننننن ن ننن نن نن نننن ننننننننننن ن ننن نن.ن

ننثااتنيب ماا ننبامشاااعإلنطااي ناس اااون نهااتنيب ماا ننباااسبي نباس برااي نس اا ني  اا نذسااونهياا  سنإساايهتناس اااون نننننننننننن نننننن نننننن ننن ن ننن نن ننننننن ننننننن ن ن ن ننننن نننن نننننن ننننن نن ن نننن ن ن ن ننننن
ننسيش  وانم هتناسرث ناس سن ننننن نن ننننننننننن نن نني   ونهانو  فب ننماهتنعثلنكمنشسعنو  يف ننف بنسا ناسرثاإلناس بث ناسا ننن ننننن نننننننننن نننن نن نن ن ننن ن ننن نن ننن ن نن ننن نن ننننننن ن ننننن ننننن ننن ن

نني   ونااةنكفا اا لنثااتنياا م وهتنباساااهاانإساالناس ااامناس جااا  ناس  فااقنماااةنساااببان  اااناسرااثاإل،نوهااتنساا  ن ن ن ننن ن نننننن ننننن ن نننننن ننن ننن ننننننن ن نن ننننن ن ننننن نننن نن ننننننننن ننننننننننننننننن ننن ن
ننيب ماا ننبراا ا ناسااج  نعثاالن ننيراا  نإساايهتناسااج  نبااا نذسااونعثاالن  راااونبااا نإضااافإلناسفا اا لنإسيااةنحراابن ن ن نننننننننننننننننن نننن ننن نن نننن نن نن ننننن ننن نننننننننننننن ننن ننن نن نن ننننننننن ننن ن ن ن نن

نننناف فابناس نننن نن ربق.ن نن نن

ننننوهااناسبي نطها ناسص  لنغي ن ا ان نناس ا  نيبي نمانسيانع   نوهاانم هسنع ة. نن نننننننن ننننن نن ننننننن ننننن ن نننننن ن نن ننن نن نن نننن ن ننننننننن نننننننننن

1

ننطياا ناس برااي نناا عنماا ن ناا اعناسبياا عنساااانفاا ننشاا ووناسبياا ناساامااإلن شاا ثةني ااا نإسيااةنمج  عااإلنماا ن ن ننن ن نن نننننننن نن نننننن نننن نننننن نننننن نن ن نن ننننننننن نننننننن نننن ن ننن ننن نن نننننن نن
ناسش ووناسكا إلنبةنوهسنعثلناس ا ناآل س نن ننن ن ننننن نن نن نن نننننن نن نننن نن ن ننن:ننن

ن ن -1 نننفنيك ننطي ناس بري نذ  اإلنإسلناس با،نو ط زناسص  ناس اسني اباقنفيهااناس اا عنباس براي نإسالناس بااننن نننن نننن نن نننننننن ننننننن نننن نن نننن نننننن ن ننننن ننن ننننن نننن ننننننن ننن نن نننننن نننن ن نن-نننن
ننننننننننطي ناساي يإل.  نن

ننننننًن ننيك نناس ا  نماسكًن -2 ننننننن ن نننن ننننننننننسثرثاإل،نفالنيج زن ننيءب اناس ا  نعثلنطي نسثاإلنسيرمنم ث كةنسة،نعثلننيإلن ناةننننان نن نننننننن ننننن ن ننننننن نن نننن نن نن نننءننننننننن نننن ن ننن ننننننن نن
نإذان تناساب نم ناس ش   ،ن ش  اهانوسث هانبا نذسو.ن مانط ننننننن نننننننننننن ن ننننن نن نننن ن نن ننننن نننننثبنش اعناسراثاإلنما نشاك نسيرامنع ا  ننننننننننننننن نن ن نننن ن ن نن ن ننننن نننننن ن نن ن

نننننًنسيب انط  ثكهانوما نثاتنطياهاانعثالنطاسبهاانطا ب ،نفجاا انإننكاانناس ا م  نيشا   نس فراةنو   ثاونمثًكا ننننن ننن ننننن ن نن نننن ننن نننن نن نن ننن ننن نننن نن نننن نننن نن نن ننن نننننننن نن ننننننننننن ننناننن
ننننن،نوم نغي نإساااناآلم نط  فيانمانوع نبةنم نش اعناسرثاإل.نانننننًنحقيقيًن نننننن ن نن نننننننن نننننننننننن نن ننننن نننن نن نن نن  نن

                                                           
نني ظاا :نطياا ناس برااي نو حكامااةنن-1 ننن نن نن نن نننننن ننننن ن نسااثي اننطاا ن  كااسناس  كااسننن،نن نن ننننن نن ننن ننن نن،نفنننننن ن341نن ن ن351-ن ن ننن،ناس برااي .نسث صاا  نن ن نننننن نن ن،نفنننننن ن350نن ن ننن،ناس برااي ننن نن نننننن

نسثب غش نن ن،نفننن ن93نن ننن،ناسفبةناس ير نفسنض عناسك اانواسر إلن ننن نن نننننننن ن نن ننن ن ن،نفنننننننننننن ن30نن  ن.ن
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ننن نن ك نناسرثاإلنمبب ضإلنسث ا  ،نفالنيكفسن  ثوناس ا  نسثرثاإلناس سني غابنفاسنط -3 ننن نن ننن نننننننن نننن ننننننن ننننن ننننن نننن نننننننن ن نننننننن نننن ن نننن ننياهاانباس براي ،نطامنفنن نن نننن نن نننننننن نن
نننننًنطاا نماا ن اا ضناسرااثاإلناس اا ا نطياهااانباس برااي ناسقاا ضناس ا باا نس جثهااان باامناس صاا  نفيهااانباااسبي ،ن ًياا نننننننن نننن ن ن ننننن ننننن نننننن نننننننن نن نننن نن نننننننن ننننننن ن ننننننن نننن نننن ن ننناننن

ننننًنكانمن ثوناسرثاإلنطاامًن ننننن نننن نننن ننن ونغي  .ننناننن نن نن  ن

ن ننيك نناسا ضان -4 نن ن ننننن ن نننن نننناسج  نواسرثاإلنن-ن ننن نن ننم انفنيج  نطي ه ان باناس ريىإل،نوذساونسثا الزانطاي نطيا ناس براي ننن-نننن نن نننننن نننن ننننن ن ننننن ننن نننننن ننننننن ننننننننن ن ن ننن نننن
ننوبي نا  مناس   بنفن نن نن ننننن ن ن ننن نننن فاعنافش  ا نفسنعثإلناس با.ننن نننننن نن ننن نن نن ن  نننننن

نننننًن ننيك نناسج  نفسنطي ناس بري ن ي ًن -5 نن نننننن نننن ننن نننننن ن نننن نننًنفنعي ًننننان نًن نناسج  نفسنطي ناس بري نفنيك ننإفنم  اًلننننانن نن ننن ننن ن نننن نن نن نننننن نننن ننن نننننن ننوا  منفنننن نن ن ن نن
ننيص ن   سةنإفنعثلناس ي نناس سن ببمناسجب  نفسناسامإل،ن وننا ةيان. ننن ن ننن ن نننننننننن ننن ن نننننن ننننن ننننن ن نننننن نن نن ننننن ن ننن ن  ن

نن نن ك نناسرثاإلناس بياإلنحاسإلنفنمؤ ثإل؛ن نناس بي نإذان  من -6 ن ننننننن ننننننن ن نننننن ننن ننننن ننننننننننننن نننن ن نننن ننم ن نننن–ن ننن نًناسج  نمؤ من  اًلنن ن ننن نن ننن ننفب ن ابقننن-نننن نن ننننن
ننننك ننذسونم نطي ناسكاسئنباسكاسئ،نوه نم هسنع ة. نن ننننن نن ننن نننننننن ننننننن نننن ننن نننن ن  ن

ننًن ننيكاا ننا  اامنماث ًماا -7 ننننن ن ن ننن ن ن ننن نننننننننفااالنطاا نماا نطياااننعاا  نا  راااو،نوو اامن  اعنكاامن راا ،نوماا لناس برااي نكامثااإل،ننننان نن ننننننننن ننن ن ننن ن ننننننن ننن ننن نن نن ننننن نن ننننن ن ننننن ن
ننننًنو ا  نهاان ا ي ًن ننننن نننن نًنم   وًننننانن نن ننفنياصمنماةننااعنطي ناسو في .نننانن ننن ن نننن نننننن ننننننن ن ن  ننن

نننننننفنيج زنإساااناس ش   نع  ناساب ن ونهي ان -8 ننننننننننن نن ن نن ننننننن ننننن ن ننط ف نمبث نزا  نعثلنمانا فبانعثياةنع ا ناسابا نفاسنحاا ننن-نننبا ننن نن نن ننننننننننن ننننن ننننننننننن نن ننننن نن ننننن ننن
ننن     نع ن ف نا  راو؛ن ننذسون بانما ا. ن ننننن نن نننن ن ننن نن نن ننن نننن ن ننن ن  نن

نًن ننيكاا ننطياا ناس برااي نم جاااًن -9 ن نننن نن نننننن نننن ن ن ننن ننننننفااالنيصاا ن اثيااقنعباا ناسبياا نعثاالن  اعن  ياا نا  راااو،نطاامنفنطاا ن ننياا تننننان نننننن نن نننن نن نن ننن ننن ننننننن نن نن نننننننن نن نننننن ن ننن ن
نناسبي نبص  لنم جال،ن    بنعثيةن  ي ناآلثا ناس     إلنعثلنعب ناسبي نف  ن   ننن ننن نننننننن نن نن ننننن نننننن ننن ننن ننن ننننن نن نن نننننن ن نننننن ن ننن  ننننو  .نننن

1

ننه ا نباضناس  اب ناس سنيجبناس اامهانطي ناس ا  نواس ش   نح النيكا نناسبيا ن اا ا،نوهاسنعثالن نن نن نن ننن ننن نن نننننن ن ن ننن نن نن ن نن نننن نن ننننننن نننننننن ننننن ن ننن ننننن ننن ن نننن نننن ننن
ناس ا ناآل س نن ننن ن ننن:نننن

نننننًن ج زناسا ا لنفسناسج  ناس ؤ منعا ناساج  ناسااا ،نك اانيجا زنذكا نث ا ناس بيا ننبا ًن -10 ننننننن ن ننن ن نننن ن نننن نننن نن نننن نننننن ن نن نن ننننن نننننن ننننننن ننننن ن نن،نوث  اةنبا  رااوننان نن نن نننننننن نن
ننننننننس  لنماث مإل،نوفنيص ناسبيا نإفنإذان اااناساا ا ن نننننن ننن نننننن ن نننن ننننن نن اننباس با ن وناس   يام،نفا ننو ا ناسبيا نما ناس ا   نطاي ننننننننن نننننن ننننن ن نن نننننن نن نن ننننن نن نننننن نننننننننن نن

ننًناس ب نواس   يمنب ننستنياصمناف فابناسجازانعثلنث  نواح نما  ،نفه نغي ن ا انش عًن ن نن ننن نن نن نن ننننننن نننن نن نن نننن نن ننن نن نننن نننن ننن ن ن نننننن نننن نن ننننن  ن.نانننننن

ننًنفنيج زنش عًن -11 ن ننن ن نن،نفسنطي ناآل م،ناس  صي نفسناسابا نعثالنف ا ا ناس براي نمفصا سإلنعا ناساج  ناساااسسنناننن ننن نننن نننننن ن نننن ن نننن نن ننننننننن ننن نن نننننننن ننن نن ننننننن ن ن ننن نننن ننن
نننننننننباي ن     نباآل م،نس اًعن  فقناساا  ا ًننننن نن ن ننن ن ن نننن ننن ننن نن ننننننننعثلناسفا  لن ان بوهانباسفا  لناسرا  ل.ن ننننننننننننننن نن ننننننننننننن نن  نن

ننإذان    ناس ش   ناس  ي نفسن ف نا  راونع ناس  ع ناس ا  نفاالنيجا زنإسااماةن  نز اا لنعثالناسا ي ن -12 نننننن نن نننننن نن نننن نن ننننن ن ننن ننننن ننننننن ننننن ن نن نن نن ننن نننن ننن ننننننن ن نن ننننن ن نننننن
نننبش ونساطقن ونط وننش و؛ن ننذسون بانما ا. ن ننننن نن نننن ن نننن ن نن ن نننن ننن ننن ننن ن  ن

                                                           
ني ظااا نحكاااات،ناسبيااا نباس برااااي نن-1 نن ننننننن ن ننننننن ن نن ن ن،نفنن ن11نن نن،نطيااا ناس برااااي نو وبيبا اااةناس اا اااا لن ن نننننننن ننننن نن نن نن نننننن ن ن،نفننن ن41نننن ننن،ناس براااي ناس صاااا  نن ن ننننن نن ن،نفنننننن ن35نننن نن،نن

ن  ا ا نمج  ناسفبةنامسالمس نن ن ن ننننننننن نن ننن نن نن ن،نفن ن109نننن ن  ن.ن
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ننًنيا انعثلناس  ي ناس ثسعن نني اطمنفسن  اعنمانحمنما نا  رااو،نوما نذساونفنيجا زنشا عًن -13 ن ننن ن ننن نن نننن نن ننن نن نن ننن ن نن ن نننننننننن ننن ن ننننن نننن نننننن ننننننن نن ننن ن نناشا نننان نن اونن نن
ننننناس ا  ضنفسنحاسإلناس    نع نا  اع. ننن ن نن ن ننننننننن نن ننن نن  نننن

نننيج زن ننيش  وناس ا  نبا  منحث  نا  راون بمنم اعي ها،نع  ن    ناس  ي نعا ن  اعنبا اها،نماان -14 ننننن ننننننننن ن نن ننننننن ن نننننن نننن ننن نن ننن نننن نن نن ننن ن نن نن ن ن نننن نننننننن نن ننن نننن ن ن
نننننننننننن ااناس  ي ن  ن ضسنطهااناسش ونع  ناس اا  . ننن ن ننننننننن ن ن ننننن  ننننننننن

ننفنحقنسث ا  نفسنافح فاظنب ثكيإلناس بي نبا ناسبي ،نوسك نيج زنسث ا  ن ننيش  ونعثلناس شا   ن -15 ن نن ننننن نن ننن نن ننن ننن نننننننن ن ننن ننن ننن نننننننننن نننننننننننننن نننن ن ننن ننن ننننننن ن نن ها ننننن نن
ننننناس بي نع   نس  اننحبةنفسناس يفاعنا  راوناس ؤ ثإل. ننننن نن نن نننننننن ننن ننننن نن ننن نننننن نن  ننننن

ننناساويوإلنم ناس ي ناس ؤ من  من اجيثةنس اعن كانمنبوثبناس ا  ن وناس  ي ن)وضا ن اجيام(ن اا الن -16 ننن ننن نن نننن ن ن ننن ننننننن ننن ننننننن نن ننن نننننننن ن ننننن نننن ن ن نن نن ننننن نننننن نننن نن ن نن
ننًنش عًن نن،نفن   منفسناس باناس ا انإذانستن ك نط اًعنعثلنا فابنمربق.نان نن ننن نننننن نن ًنن ننننن نننننننننننن ن ننننننن نننن ننن ن نننن  نن

ننننننيج زنا فابناس   اي ي نعثلنحث  نسا  نا  راونع  نام -17 نن نن نن ننن ننن نن ن نن نن نن نن ننننننننننن ننننننن ن نن  اعناس  ي نع نوفااعن  ن را نما نا  رااونن نن نن ننن ن نن ن ننن نننننن نن ن نن ننننننن ننن
نًناس ر ابإلنعثيةنمانستنيك نمار ًن ن نننن ننننننننننننن نننن نن  ن.ناننن

ننضاب نامعرا ناسا ني  بنامنظا :ن فنيك ننسث  ي نما نزا  نعا نح ا جاةنا  اثيإلنيفاسنط ي اةن ون -18 ننننننننن ننننننن ن نننن ننن ن نن ن ننننن نن نننن ننننننن ن نننن نننن نن نن ننن نن ننن ننننن نن ن ن ننن ننن
 ن.نانننًنعي ًن

1

ننع اناس  س نفسنها ناس اامثإلنس اعنم ناس ا  ن وناس ش   . -1 ن نن ننننن ننن ننننننن ننننن ن ننننننننننننن نن ننن ن ن  ننننننن

نننننع انام  اانم ناس  -2 ننننننن نًنش   نعثلنطي ناس بري نإفنإذانكاانن اا  ًنننننن ننننن نن نننننن ننن نن نننننن نننن نن نن ن ننًنعثالن را ي نا  رااونفاسنم ا ي هاانعازًمانننانن نن ننن ننننن ننن ننن نن نن نننننن ننن نننانن
نننننعثلناسر ا . نننن  نن

ننع اناس غال ناس ا  نساا إلناس اونإسلناس   يم،نواس بري نباس غاافلنفاسننرا إلناسا ب ناس اسني ااهانعثالن -3 نن ننننن ننن ننننن نن نننننن ننن نننن نن نننننن نن ننننن ننن نن نننننن نننن ننننننن نن ننن ننننننن ن ننن ننننن
نن  وناس ا . نننننن  نن

ننن ننيك ننك -4 ن نننن ننننم ناس ا  نواس ش   نحر ناسب اعنوا  اعننن نم نن نن نننن ننننن ن ن نن ن نن نننن نن ننننننن  ن.ن

ننك ابإلناس ي ن -5 ننننننوامشها نعثية.ننننننننننن ننننن ن  نن

2

نًنشاااعنطياا ناس برااي نفااسناآلونااإلنا  ياا لنفااسناسكجياا نماا ناسبثاا انناسا بيااإلنوامسااالميإلنوان شاا نان شااا ًن نن ننننن ن نننن ننننن ن ن نن ننننن ننننن نننننننن ن نن ننننننن نننن نن ن ننننن ن ننن ننن نن نننننن نننن نننانن
نًنواسااًاانطااي ناسا ياا نماا ن ط اااعن ثااوناس ج  اااا ،نح االن  اا  نفااسنباااضناسبثاا انن ماا ًن ن ننن نننننننن ن ننن ننن نن ننن نن ننن نن ننن ننننن نننننننننن ن ننننننننن نًننننن ننننًنضاا و  ًننننانن ننن،نفبث ااان جاا ننان نننن ننننن

                                                           
ني ظ :نطي ناس بري ن اثيمنفبهسنوا  صا  نن-1 ننن نننن نن ننننن ننن ننن نن نننننن ننننن ن ن،نفنن ن17نننن نننننننن،نطي ناس بري نو حكامةنوآ ابة.نن نننننن نن نن نن نننننن ن109نننن ن  ن.ن
نني ظاا :نطياا ناس برااي نو حكامااةنن-2 ننن نن نن نن نننننن ننننن ن ن،نفنن ن351نن ن ن،نطياا ناس برااي ن نن نننننن ننن.نسث صاا  ننننن ن ن،نفننننن ن15نننن ننن،نطياا ناس برااي ن اثياامنفبهااسنوا  صااا  .نن ننن نننن نن ن نننن ننن ننن نن نننننن نننن

ن14  ن.ن
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ننًنم ظًفاا ن نن وننننان نننم ظفااإلن ونماا اط نعااا  نفااسن ثااوناساابال نإفنوهاا ني ااا ونهاااانا ماا نو راا في نم ااة،نوذسااونس ااانن ننن ننن ننننننننننن نن نن ن ن ننننن نن ن نن ننن نن نن نننن ننننن نننن ننن ننن نن ن نن ن نن ننننن ن ن
نياببةنهااناسبي نم نف ا  نسكمنم ناس ا  نواس ش   نوهسنكاآل س نن نننن نن نن ن نن نننن نن ننننننن ننن ننننننن ننن ننن نننننننن ننننن ننن:نن

ننير وي ناس ش   ناساص  نعثلناسرثاإل،نوافس   اعنباس هالكهان وناس ا اسها،ن بمن نني ك ةن  ثةن ون -1 ننننن ننننننننن ننن نننننننننننن ننن نننننن ننن نننن ننننن ن نن نننننن نننن نن نن ن ن ن نننن ن نن ننننن نن نن ن
نًنث و ااةنماا نذسااو،نوهاا نطاا ًفن نننن نن ننن نننن ن ننننن نننننعاا ن ننياا   نثااتنيشاا   نباس باا ،نف نااةنيشاا   نباس برااي ،نفي اجاامناسرااثاإلنننن نننن ن ننننننن نن ننننننن ن نن نننننننننننننننن ن نن نننننن ن نننن ننن ن

ننو ر  نث  هان  راونبا نذسو. نننننننن نن نننننننننننن  نن

نننننًناس ا  نيا  نفسنمبياا ة،نو ا  نما ن سااسي ةناس را  قيإل،نفيبيا ننبا ًن -2 ننننننننننن ن نننننننننن ننن ن نننننن ننننننننننن ننننن ننن نًنو برايوًنننناننننن نن نن،نو را في نفاسنحاا ناس براي نناننن نن نننننن نن نن ننننننن نن نن
ننم نز ا لناسج  ن  مناس بري . نن نننننن ن ن نن نننننننننن نن  ن

1

نننإننسث بري نآثاً انسيى نًنن ننننن نن نننننن ننإلنعثلناسف  نوعثلناس ج   ،نفاسف  ن  نيكا ننساةن  امنثاطامنن ننننن ن نننننن ن ن ننننننن ننننننن ننن ننننن ننن ننن ننننن نن نننم  ابن ونغيا  ننن–نن نن نن ننن نن ن
نننننيكفسنحا  ةنوحا ا ن س  ة،نفا ذانماان   امننفراةنفاسنم اهاا ناس براي نفاالن را  نعا نحاساةنونفراي ةننن– ننن ننننن نن ن نن نن ننن ننن نن نننننن نن ننننن نننن نننن ن ننننن نننننننننن ن ننن نن ننن نننن نن نن ننن

نًنوضيبةنإذانعجانع ناس ر ي ،ن ونكانن ر ي  نس  راونمكاًلن ن ننن نن نن ننننننن ننن نننن ننننننن ننننن ن نن ن ن ننننننننن ننباس ااما ةنا   ى،نثتني جاوزن ث نذسونإسلنننن نننن نننن ننننن نن نننننننن ن ن ن نننننننن نننن
ننن ف ا  نن س  ةنومر  ىنمعيش هت.نوماناس ج   نإفن ف ا نيك ن نن سً ا،نوا س نهسنسب ا ناس ج   .نننن ننن ننننن نننننن ن نن ن ن نن نًننن ن ننن ن نن نننننن نننن ننن ننن ننننننن نننننن نن ننن ن نن نن نننن ن  ن

نننًنوامسالانوإننكاننفني   نعب ًن نن ننننن نن نننن نن ننن ن ن نننهيةنم فاإلنسث او،نوسيانهيةنض  نعثيهت،نك ان نةني  شلنم نمااننننانن نن ننن ن نننننننننننننننننن ننن ن نننننن ننن ننن نننننننننننننن
ن با   ناسابا  ،نو ؤ اا  ناس ظ  اا ناف  صااا يإلنما ن ننسثاام ن ثاا  نفاسناس باا  نبشا ون ننيكا ننذسااو نننن ن ن ننن نننن ن نننن نننننن نننن نننن نن نننن ننن ن نننننن ننن ننن ننن ن نننننننن نن ننن ن نننننننن ننفاسنظاامننننن ن نن ن

ننماامثإلنسيانفيهانماظ  نش عس،نم نذسونكثةنإفن نن وحناسش  اإلنامسالميإلنفن ابانسث رثتن ننيعايشن نن ننن ننننن ننننننن ننن ننننن ن ن نننننن ن نننننن نن ننن ننننننن نننن نننن نن ن ننن ن ن نننننننن ننننننننن
نن ه ناس ي ،نو ننيغ بننفرةنباسا ي ننما ن  امناسك اسياا ناس اسنكااننما ناس  كا ن ننياياانطا ونهان ونن نن ننن ن نننننن نننننن ننن ننن ن نننننن ن نن نن نن ننننن نننننننننن ن ننن ن نن ن نننننننن ننننن نننن نن ننن نننننن نن

ننني  ث نبشسع،نوف بنطي ناساكتناسش عسناسا نيجياناس اامثإلنم نحي نا  م،ن ن ن ننن نن نن نننننننننننن نن ننن ننننن نن ن نننننن نننن ننننن نن نننن ن ننن ننفهسنما ناس  احاا نوباي ننننن ننن نن نن ننننننن ن نن نن
نننن ننير  ناس رثتنفسناس ا ا ناس  احنح لنيب نفسناسا اا. ن نننن ننن نننن نن نن ننننننن ننننن ننن ننننن ننننن ن ن ننن نن

ا َّ ناس ج  ا نعثالنافسا هال نهي اانها نما ن بيامناس ا  ن ننوهيةنمفر لنم ن هإلناس  اسغإلنهياة،نف ناةنيءا  ن ننننن ننننن ن نن ن ننن نننن ن ننن ن ننن نن نن ن نن ننننن نَّ ن  ننننننننننننننننننننننننء نن ننننن ننننننن
ننواسك اسيا ،نوسياناساا يا نواس  و  ا ،نوهاانيؤ  نإسلن شكيمناس ج   نفسنط ب ي : ننننن نن ننن ننن ننننن ننن ننن نننن نن نننننن ننن ننننن ن ننن نن ننن نن نننن ننن ننن  ننننننننن

ننط بإلنم  فإلنياننن-ن  ننننن نن ا نث اؤهانعثلنحرااناسر ا نا عظتنم ناس ج   ،نوهسنط بإلناس جا نواس   جي .ننننننن نن نننننن نن نن نننننننن نن نن ننن ننن ننننن نننن ن ن ننننن ن نننن نن ن نن نن نننن نن نننننن
ننط بإلنكا حإلن ا منسارااناسو بإلنا وسل،نوهسنط بإلناس ر هثكي .نن-نا نننننن نننننننن نن نن ننن نن ن نننننن نننن نن ن ننن نننننن ننننننننن

نباس هااا ،نواسشااها لنفااسنساابيمنعن كفاا نكاامنشااسعنإفناساا ي ،نفااا  ن ننوثاني ه ااا:ن نناسااَ يَ نَهاات نباسثياام،نوذ   ن ن نننن نننننن نننن ن نن ن نن ننننن نن ننن نن ننننننن ننن ننن نن ننننن ن  نن ننن ن نننننن َن َنن ننننَنن ننننن ننننننن
ننننننباا م نهاااانشاا نةن نني نفاا نننننن نننن نن نننننةناسااا ،نوفنيباا انعثيااة؛ن ماا  نفن راا الن  اا ااةنإفنإذانكاااننه ااا نضاا و لنننن ن نن ننن نن نن نننننن ننننننننننن ن ننن ننن ن ن نننننن نننننننن ننن ن نننن

ننمثاإلن ثجىةنإسلنذسو. نننن نننننن ننننن ننن

                                                           
نننني ظ :نطي ناس بري نو وبيبا ةناس اا  ل.نما   نما  نعثس،نطي ناس بري ننش  ة.ن ا  كةن    نحك ةنن-1 نننن ن ننن نن نننننننن ننن نن نننننن ننننن نن نننن نننن نن ننننن ن ننننننننننننن نن نن نن نننننن ننننن ن ن،نفنن ن133نننن ن  ن.ن
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ننننًناسبياا نباس برااي نك ااانماا نما ااانساااببًن ننننننن ن ننن ننن نن ننننننن نننننهاا نناا عنماا ن ناا اعناسبياا نإذنإنااةن اا  لنماا ن اا  نطياا ناس راايىإلننننانننن ننننن ننننن ن نن ن نننن ن ننننننننن نننننننن نننن ن ننن ننن ن
نياجمنهيةناس بي نو    منهيةناسج  ،نكثةن ونبا ة،نع نننن نننن نننننننن نننننننننن ن نننن نن ننننننننننن ن نننننثلن  راونماث مإلنآل ا نماث مإلنوبي ناس بري نستننن نن نننننن ننن نننن ننننن نن ن نننن ننننن نن نننن ن

ننيا  نطهااناس صوث نع  ناسفبهاعناسب امل،نسك ن    نفسنة ا ا هتنمانيءفيا نما اا نفاسنطيا عناآل اا ناس اسن ننننن نن ن نننن نننن ننننننننننءننننننننننن ننن نن ننننن ننن ننننن نننننننننننننننننن نن نن ن نننننننننن ن نن
نننننن  اااعنفيهاااناسرااثاإلنطااج  نمؤ اامن عثاالنماا ناسرااا ناسجااا  ،نواف اا ال نطي ه ااانهاا ن نناس برااي نيكاا ننهيااةن ن ن ننن نن نننننن ننن ن ننن نننننن ن نن ن نن ننن ن نن نننن نن نننن ن نن نن ننن ن ن ننن نننننننن ننننن نننن ننن

نًناسج  نمؤ اًلن ن ن ننن ننننننعثلن فاا نم بانننننن نننننن نًن بإلن ونم  اع ل،نطي  انطي ناآل منيك نناسج  نمؤ اًلننن نن ننن نننننن ن نننن ن ن ننن ننننننننننننن نننننن ننننم لنيراي ل،ن ونكبيا ل،نننننننن ننننن ننننن نن ننننن
ننننوسك ني ف ن  ثإلنواح ل. نن ننننن نن ننننن ننن(ن1ن)ننن

ننإذانفبيا ناس براي نهاا نطيا ناسشااسعنطاج  نمؤ امنياا ف نعثالن  راااونماث ماإلنفاسن و ااا نماا  لنباا كج ن ننننننننن ننن ننن ننن ننننن ننننن نن نننن نن نن ننننن ن ن ننن نننننن ن نننن نننن ن نن نن نننننن ننننننن
نما نث اا ناسااا ،نسكاا ناساث ااعنا  ثفاا انفاسنهااا ناسا اا لنهاامنهاسن اااياإلن انف نوساببناسكاا نننن نن ن ننن نننننن نن ن نن ن نن ن نننننن نننننن نن نننن نننن ننننن نننننن ن نننن نن نننن ن ننن ننال نها نهاامنن ن نن ن نن ن

نن ا نها ناسا ا لن بان انف نباع  ا ن نناس بانز ا لنمباطمناسام ن ونا  م. ن ن ننن ننن نن نننن نننننننننن نننن نننن ننن نننن ننننن ننننننن نننننن نننننن ننننننن
نو  نا  ث ناساث اعنفسنها ناس ر سإلنعثلن  سي ،نه ا:ن

نننوه نماهبن  ه  ناساث اعنم ناسا فيإل،نواس اسكيإلنواسشافعيإل،نواسا اطثإل،نونبمنع ن  اعاإلن            القول األول:  ننن نن ن نن ننن نننننننن ننن ننننن ننن ننن نننننننننن ننننننن نننن نننننننننننن ننن نن ن نننن نن
نننكبي لنم ناسرث نوبةن ا ن كج نا ننننن نننننن نن نن نننن نننن نساث اعناس اا    ننن نن ن نن،نو  ىن  اااانهاااناسبا  ن ا ازناسا اا لنفاسنن(2ن)نننننننننننن ننننننن نننن نن ن نن ن ننننننن نن نن ن ننن ن نن نن

ناسااج  ننظياا نا  اامنوب اااعنعثيااةنفاا ننطياا ناس برااي نع اا هتن ااا ا.نيباا  ناطاا نعاطاا ي  ننننن نن نننن ن ننننن ننن ننن ننن نن نن نننننن نننن ننننننن نننننن نن ن ن ننن نن ننن ننيااا ا ناسااج  ننننن:ننننن ننننننننن ن
نن  م:ن  :نبرببنا  م. ن ن ننن نن نننن نننن ن نن(3ن)ن

نو ب  ناسكاسانس:ناسج  ن  نيا ا نس كاننا  ام ن ن ننن ننننننننن نننننن ننننننن ننن نننننن ن نن.نو اا ناسا  اانس:نإنن ثاوناساصاإلن ك ثا نبارابنن(4ن)ننن ن ن ننن ننن نننن ن نننن نننن نننن ننننن نننن ننن نن
نًننن  نا  ام،نو  بااة،نفباا :نسآل امنحصااإلنما ناساج  نو ك ثاا ن  ًباانوبااً ا.نطا نن نًننن ننن ننن نن نن نننننن ن ننن ن نن ن ن نننن نننننننن نن ننن ن ن ننن نًننو اااس ا:ن اامنسثامااننمباا اً انننن(5ن)ن نننننن ننن نننن ن ن نننن نننن

ننم ناسج  . نننننن نن(6ن)ن

                                                           
ني ظ نن-1 ن ن س ااناس ابابناس ب .نحر ن وااننن:نن نن ن نن ن ن ننن نن نننن ننن نن ننن ننن ن،نفن ن33نننن  ن.ن
ني ظاا :نطاا ا  ناسصاا ا  نن-2 نننن نننن ننننننن ن ن117ن/ن5نن:ننن ن ننننننننننن،نط ايااإلناس ج هاا نونهايااإلناس بن ننن نن نن صاا ننننننننننن ن101ن/ن5نن:نن ن ن،ناس هاااان نن ن519ن/ن1نننن:نننننن ن ن،ناس باا عن ن105ن/ن4نن:نننننننن ن نن،نن

ننيمنا وطا  نن ن ن ننن ن190ن/ن5نننن:ننن ن ننن،نف اوىناط نباز،نن نننن نننن ن ن19ننننن ن105ن/ن ن ن،ناس  استنفسناسفبةنامماامسن ننن ن ننننننننن نننن نن ن،نفننننن ن174نننن ن ننن،ناسا و ناس  اي نشا حنن ن نن نن ننننن نن نننن
نننمج  عناسفبةناسكبي ،ن نننننننننننننن نن ن559ن/ن3ن ن ن،نش حناس يمنوشفاعناساثيمن نننننننننن ن نن ننننننن ن ن45ن/ن9نن:ننن نن،ناس اثس.ناط نحاان ن نن ننننن نن ن377ن/ن7نن:نننننن ن نن.ن

ني ظ :نحاشيإلناط نعاط ي -3 ننننن نن نننننن نن ننن ن ن144ن/ن5نن:ننن ن  ن.ن
ننظ :نني نن-4 نط ا  ناسص ا  ننن نننن نننن ن117ن/ن5نن:ننننن ن  ن.ن
نني ظ :نحاشينن-5 نن ننن ن ناسا  انسنننإلنن ننننن ن179ن/ن5نن:ننن ن  ن.ن
نني ظ :نن-6 ن ننننط ايإلناس ج ه نننن ن101ن/ن5نننن:نننننننننن ن  ن.ن
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ننو ب  ناممااناسشافاسن ح ةنع:نإنناسواااناسا نإسلن  من   ابن  امن ي اإلنما ناساا نإسالنا  امننن ن ن ننن نننن ننننن ن ننن نننن نننن نن ننن ن ننن نننن نننننننن نننن نننن ننننن نن نننن ننننننن ننن ن ننن
نننننا با . ننو اس ان يً ا:نا  منيباطثةن ر نم ناسج  .ننن(1ن)ن نننننن ننن ن نننننننننن ن ن نننن نً ننننن ننننو ا ناسننن(2ن)نننن ننا اطثإل:نا  مني  اان راًوانما ناساج  ،ننن نننننن ن ًننن ن نننن نننن ن ن نن(ن3ن)ننننننننن

ننو اس ان يً ا:نف نن  ثإلناس بي نمباسإلنبج ثإلناسج  ن بري . نن نننن ننننننننن ننننننننن نننننننننن نن ننننن نً ننننن نن(4ن)نننن

ننننيباا  ناممااااناس  مااا :نإذان ااا ناس ااا  :ن طياااونهااااناسجاا انط باا نباشاا لنوب راا إلنباشاا   ،نفاا ذانفا  ااةن نننننننننن نن ن نننننن ننن ننن ن ننننننننن ن ننننننن نن ن نننننن ننننننن ننننننننن ننن ننننننن ن ننن ن نن
نننعثاالن حااا ه انفاااالنباا ونإذانكانااامناسابااا لنعثااالن حاا ه ا نن ننن نن ننننننننن ننننننننن نننن ننننن نن ننن نن،نو اااا نامماااااناسكواااطس:ن(5ن)نن ننن ن نننننن ن ننن ننن نننو ماااانإذانباعاااةنب حااا ننننن ننننن ننننننننن نن

نننننننناساب ي نفسنمجثاناساب ،نفه ن اي نفن ال نهية،نومانس ا نسغ نفنعب لنسة،نو نناساا اإلنماساإلنإسياةن ننننن نن نننن نن ننننننن نن نن نن نننننن ن نننن ننننننن ن ن نن نن نن ن نن ننننننننننن نن ننن ننن نننننن
نن فًاانسثا جنع نا مإل،نو رهياًلنسثاص  نعثلناساا ا نسث ا ا ي . نن ننن ننننن نن نن نننن نن نن ن ن ن ننن نً ننن نن ننننن ننن ن ننن ن نن(6ن)ننًننننن

نننو باا  ناممااااناسشاا كانس:ن"يجاا زنطياا ناسشااسعنباا كج نماا نسااا ني مااةن  اامناس راا .ن  :نا  اام"، ن ن نننن ننننن ننننن ن ن ننن ن ننن نن نن ن نن ننننننن ن نننن ننننن ن ننننن نننن ن نننننن ن ننن ن نن(ن7ن)ننن

ننننننو ب  ناممااناط نعجي ي نم ناس اا ا   :ن"وهياةن ا ازناسا اا لنفاسنطيا ناس براي نو هاة:نن ننهاا ناسا اا لن نننننن نن نننننن نن نن نن نننننن نننن ننننننن نننن نن ن ننننن نننن نن ن ننننننن ننن ننننن نن ننننننن ننن ن ننن
ننننفسناسا ي نمباطمنا  منوهاانفنيش  ةنعثلن ح ". ننن نن ننننن ننن ننننن نن ن ن ننن نننننن ننن نننن نننن(8ن)ن

نننو  ناس   ن  ه  ناساث اعنعثلنمانذهب انإسيةنباسا ي نم نا  سإلنوهسنعثلناس ا ناآل س:ن نن ننن ن ننننن نن نن نن ننننن ننن ننننننننننننننننن نن نننننن نن ننننننننننن ننن نن ننن نننننن

نن سةن اااسل:ن  ننن نننن]اس با ل:ن         الَِّّبَر             وَحَرَّم َ           الْبَيْعَ        اللّهُ           }وَأَحَلَّننننن نن.نوهاا ناآلياإلنعاماإلن شا منب فه مهااناسبيا نطج  اي نن[   225ننننن ننننننن ننننننن نن نننننن نن نننن نن نننن نننننن نن
ن ح ه انمؤ من عثلنم ناآل   ن ن ننن ننن نن ننن نن ننننن نن  نن(.9ن)ن

ننن  سةن ااسل:ن- 1 نننننننن نننن]اس رااع:نن         مِّنكُمْ         تَََّاضٍ     عَن           تِجَ رَةً         تَكُونَ     أَن       }إِالَّن نننننن[.نواسشااه ن ننما ن ع اا ناس جاا لناسب  29نننن نن ننننن نن ن ننن ن نن نننن نن ننن نننننيا نباس رايىإلنننن نننننن ن
نننننوفنطاا نماا ن نن كاا ننسااةنث اا ل،نو ثااوناسج اا لن ا ثااإلنفااسنبااااناس جااا ل،نوسيراامن ا ثااإلنفااسنبااااناس بااا،ن نننن نننن ننننن نننن ن ننن نننن نن ننننن نننن ننننن ننننن ن ننننن ننن نننن ن نننننن ن ن ننن ننن ن نننننن

نواس ضانثاطم نننننن ن ننن نناسبي ناس ؤ منط  قنم نط بن  و  ناس جا ل.ننن؛ننن نن ننننن ننن نننن ن نن ننن نن ن نن نن ننننن نننننن  ن(10ن)ن

                                                           
نني ظ :نن-1 ن ننا انننن ن93ن/ن3نن:نن  ن.ن
نني ظ :نن-2 ن نمغ سناس ا اجنننن ننن ننننن ن71ن/ن5نننن:نننن  ن.ن
نني ظ :نن-3 ن نننننننف اوىناط ن ي يإلنننن نننن ن ن194ن/ن4ننن:ننن ن  ن.ن
نني ظ :نن-4 ن ننننننناس غ س.ناط ن  امةنننن ننننن ن533ن/ن3ننن:ننننن ن  ن.ن
نني ظ :نن-5 ن نننس  ناس  ما ،ننننن ننن ننننن ن59نن ن499ن/ن ن  ن.ن
ننننمااستناسر  ،نسنن-6 نن نثكواطسنننننننن ننن ن ن109ن/ن5نننن:نن ن  ن.ن
ننيمنا وطا .نسثش كانسنن-7 نننن ن ننننن نن ن ن ننن ن153ن/ن5نننن:ننن ن  ن.ن
نني ظ :نن-8 ن ننننش حنك ااناسبي عنم نطث الناس  اا.نننن نننننن نننن نننن نننننن نننننن  ن
ني ظ :ننيمنا وطا نن-9 نن ن ن ننن ننننن ن ن103ن/ن5نن:ننن ن نن.ن

ني ظاا :ننياامنا وطااا نن-10 نن ن ن ننن ننننن ن ن173ن/ن5نننن:ننن ن نن،نطياا ناس برااي .ن نن نننننن نننن /نإطاا اهيتناساا اط .نمجثااإلنماجااتناسفبااةنامسااالمس،نعاا  ننننننن ننن نن ن ن نننننننننن نننننن نننن ننننننننننن ن559ن/ن1نننن:نن9ننننن ن نن،نن
ننننننحكتنطي ناس بري نفسناسش  اإلنواسبان ننننن ن نننن ننن نن نننننن ننننن ن.نما  نعبثةنافط اهيت،نبا نم ش  نفسنمجثإلناسش ةيإلنواس  اسا نامسالميإلننننننن ن ن ننن نن نن نننن ننننن ن نننننن ننن نننن ن نننن ن نننننننن نن نننننن نننن نننن ن

نناس سن ص  نع ن اماإلناسك  م. نن ننننننننن نن ن نن نن ننن ن173ننن ن  ن.ن
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ننن  سةن ااسل:ن- 2 نننننننن نننن.ناسشااه ن ننعن بااحناس  اي اإل،نوساتنن(1ن)             فَ كْتُبُوهُ          مُّسَمًّى        أَجَلٍ       إِلَى          بِدَيْنٍ             تَدَايَنتُم       إِذَا          آمَنُواْ          الَّذِينَ         أَيُّهَ       }يَ ن نننننننننننن ننننن نن نننن نن نننن
نننيشاا  ون نن كاا نناس  اي ااإلنبرااا ناس  اامناسااضاا ،نواساا ي نيصااا ةناسا ااا لنفااسناسااج  نفااسناسغاسااب،ن ننننننن ننن نننننن ننننننن نننننن ن ننن ننننن ننن ن نن نننن نن نننن نن نننننننننننن ن ن ننن نننن نن ن
ننواسرك  نفاسنماا  ناساا اإلنطياان،نواآلياإلن ا  اإلنفاسن ا ازناسبيا ن  امنماثا ان ونماا و ،ن نن ن نننن نن ننن نننن ننننن ن ن نن نننننن نن ن نن نننن نن ن نننن نن ننن نننننن نن نننن ن ن ننن ننن ن نن ننن

ننننننما لناس ي :ناسبي ن وناسش اعنب  م،نواس  ا ننن ن نننننن ن نننن ننن ننننننن نننننن ني :ناس  اي نبا  مننن ن ن نننن ننننننننن نننن(2ن)ن.ن

نننوسااسونطيا ناسرااثاإلنباس براي نماا نز اا لناسااج  نمشا وع ن ننن نننننننننن نن ن نن نن نننننننننن نننن نننن نن نااةن ا امنفااسنع ا اناآليااإلنوفنيجا زناسباا  نننن؛نننن ن نننننن ن نننن نننن نننن ن ن نن ننن ن نننننن
نننبا مااإلناس برااي نماا نز ااا لناسااج  نإفنطاا سيمن اا   ن اااي ،نوبياا ناسرااثاإلنطااج  نمؤ اامنماا ناسا ااا لنم ااان ننننننن نننن ن نن ن ن ننن نننننننن نننن ننن ننن نن ن نن نن ن نن نننننن ننن نننننننننن نن ن نن نن نننننننن ن ن

ننن     ةنها ناآليإل ننننن ننننن نننننن نةنم ناس  اي ا ناسجا النهيك ننمش وعنط ننن؛نن ن ننن ن نننننن ننن نننن نننننننننن ننن ناآليإلننننن نن(3ن)ن.ننن

نننع نعا شإلن ضسنعنع هان اسم:ن -1 نننننننن نن نن ن ن ننن ننن نن نننن اع نط   لنفباسم:نإنسنكا بمن هثسنعثلن ر ن و ابنفسنكامنعااانن"ن نن ن نن ننن ننن ننن ن ننن نن نن ننننن نننننن ننننن ننننننن نن ننن ننن
ن و يةنف عي ي س ننننن ننننننن ننننناسشااه ن ننط  ا لن شا   ننفراهانما نساا  هانط را ن و ابنفاسنكامنعااان و ياةنوهااانننن(4ن)نن".ن ننننن ننننن نن ن نن ننن ننن ننن ن ننننننننن نن ن نننن نننن ن نن نننن نن ننن نننن نن نن

ننه نطي ناس بري ،نوستني كا نذساوناس باسن نننننن نننن ن نننننن ننن نن نننننن نننن ننننطامن  ا  ،نوساتنننن نننن نننن نني اةنع اة،نوفنفا بنفاسنذساونطاي نكا نناساج  نن نننننن ن ن نن نننن نننن نننن نننن ننننن نننن
نم اثاًلنس ان  اعنبةناسرثاإلننبً ا،ن ونزا ً انعثلنذسونبرببنا  م ن ن ننن نن ننن نننن نن نننًننن نن نننننننًننننن ننننننن نننننننن نً  ن(5ن)ن.نننن

انف فا نامطمنفكاناني  اناس اي نن نناس بسننع نعب نعنط نع  ونط ناسااف -2 نن م  ن ننيجهان يشن نننننننن نننننننننن نن ننن ًننننننن نن نن نن ننن نننن نن
نإسلن  م نعثلناسج  ناسا ي نواض ناس فسإلنعثلن ن(6).باس اي   نم ن طمناسص  إل نز ا ل  ازن  ا

 (7)نظي نا  م.

ننننعااا نعا شاااإلن ضاااسنعنع هاااا:ن -3 نن نن نن ن ن ننن ننن نن نن نناس باااسنن"ن ن ننننن نناشااا  ىنطااًماااانمااا نيهااا   نإسااالن  ااامنو ه اااةن  ًعاااانمااا نننن ن نن نًن نننن ننن نن ن ننن نننن نن ن ننن ن نن نننًن نن ن نن ن
نننننواسشاه نه ن ننم ناس اث ان نناسيه   نفني ك ن ننيبي ناسوااانإسلن  منطج  اةنفاسنو  اةننن،نن(8ن)ن"ننننح ي  نن ننننننننن ن ننن ننننننن نننن ننننن ننن ننننن نن نن نننننن نننن ننننننن ننن ننن ن ننن نن ننن

                                                           
نننننننننس  لناس ب ل.نآيإل.)نن-1 نننننننن ن515ن ن  نن(.ن
نني ظ :نا ساونفسناس فري .نساي نح ىننن-2 ن ن ننننن ننن نن نننننن ننن نن ن نننن ن ن957ن/ن1نن:ننن ن  ن.ن
نني ظ :ناسب اع نواس  اب ناسفبهياإل.نسثا ك   .نما ا نشابي .نن-3 ننن ننن ن ننننن نننننننننننننننن ننن ن ننن ننن نن نننننن ن ن15نن ن،نكث اا نمك اا ل)نعبا ا ،ن حكان ن نننننننن نننن ننن ننن نن ناا،نما اع((نفطا نباازنننن نننن نن ننن ن نن ن ن،نفنننن نننن

ن137 ن  ن.ن
ننن    ةناس كا  ننن-4 نن ننننننن ن ن975ننن/ن5نننن:نن ن  ن.ن
نننني ظ :ن يري ناساالانش حنع  لنا حكاانن-5 ن نننننن ننن ن ننن ننننن نن ننننن ن ن419ن/ن1نن:ننن ن ن،نف اوىناط نبازن نننن نننن ن ن19نننن:نننننن ن14ن/ن  ن.ن
نن    ةن ط ن او .نك ااناسبي عنن-6 نننننن ننننننن نننن نننننن ن ن570ن/ن5نن:نن ن ننن،نواسااكتنفسناس ر    نو ا ن اي نامس ا نوعثلنش ونمرثتن نننن ن نن ننن ننننن ن ننن نن ن نن ننن نن ن ننن ننننن نننننن ننن ن47ن/ن4نن:ننن  ن.ن
نننننننننني ظ :نطي ناس بري نو وبيبا ةناسنن-7 نن نن نن نننننن ننننن ن نن اا  لنن ن ن،نفننن ن14نن  ن.ن
ننن    اااةناس كاااا  ننن-8 نن نننننن ن ن ن797ن/ن5نن:نن ن ننننن،نومراااثتنفاااسنك اااااناس راااا الن ننننن نن ننن ن نننن نن ن15559ن/ن3نن:ننن ن ن ن ن15نن.نن ننننن،ني ظااا :نحكاااتنطيااا ناس براااي نفاااسناسشااا  اإلنن ن نننن ن نن نن نننننن ن نننن ن ننن ن نننن

نواسبان ن.نما  نعبثة.نف نننننن نننن نننن ن ن174نننننن ن  ن.ن
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نناسااض ،ن نناسيها   ن هامنشا نوط ا ،نفاالني كا نسهاا ننن ن نننن نننن ن ن ن نن ن نن ن ننن نن ن ننننن ن ننن ن نن ننننننننناناسيها   ن ننيبيا ناسشااي نإسالن  ام،نطج  اةننن ن ننن نننن ننن نننن ننننن ننن نن ن ننننن
ناسااض نف  نهاانعثلن  ازناسبي نباس بري نم نز ا لناسج   نننننننننن نن ننن نن ننننننن نننننن نن ن نن نن نننن نن نننن ن نن نن(1ن)ن.نن

ننناسقياونعثلناسراثت نننن نن نن ننننننإذنفن اال نعثالنمشا وةيإلناسراثتنس اان و ن ناةنننن؛ننننن نن ننن ننننن نننننن نن ن ننن نن نن ن ن نن ننن اا :نننننن ننما نساث نفاسن  ا نن"نن ن ننن ننن نن نن ن
ننفثيرث نفسنكيمنماث انووزننماث ا نننننننن ننن ننننن نننن ننن نن نن(2ن)ن.ن"ننن

ن اس ا:نإننطي ناس بري نفس ننن نن نننننن نننن ننننن نننما لنماامثإلنطي ناسرثتننننن نننن ننننننننننن ننننفرة؛ننننن نًننن نناس ا  نفسناسرثتنيبي نم نذم ةنحب ًبااننننن نن ننننننن ننن ننننننن نننن ننن ننننننن ن
ننن ونغي هااا نن نن نننننننم ااانيصاا ناسرااثتنهيااةنن-ن نننن ن نننن نننننطااج  نحاضاا ن  اامنماا ناسااج  ناسااا ني اااعنبااةناس رااثتنهيااةنو اامناسرااثت،ننن-ن نننن نن نننننننن نننننننن ننننن ننننن نننننن ن نن نننن ن نن نن ننن

ننسك نناس رثتنهيةنمؤ اًل،نواسج  نمؤ اًل،نوه ن ا انبام  اع،نواسرثتنفسنما لناسبيا ن نننننن ننننن ننننن ننن ننن ننن ن نننن ننن نن نن نن نً ن ن ننن ننننن نن نً ن ن ننننننننن ننننن ن ننننفراةننن ننإسالن  امن وننن ننن ن ننن نن
ناسبيا  ننباس براي ،نفا ب ناسااج  نفاسناسراثتن  امن اا  ي ن راثيتناسراثاإلنمجامناسا ااا لنفاسنساا ناسراثاإلنمباطاامننننننن ننننننننن نننن نن نن ننننننن نننن ننننننن ننننننن ننن نن نننن ن ن نننن نننن ننن نننننن نننننن نن ننننن

نن   ي ناسج  نسبا  ن سا  نعن نن ن ن ن نن ن نننن نننننن نن نننس اان ا اناس  ي اإلنو هثهاانيراث  ننفاسناسج اا ناسرا إلنواسرا  ي :ننننن نننن ننن نننن نننن نن ننننن ننن ن ننن نننن نننن ننننننننننننننن ننما ن ساث نن"ن نن ننن ن
نننفثيرث نفسنكيمنماث انووزننماث انإسلن  منماث ا( ننننن ن ننن ننننن نننننننن ننن ننننن نننن ننن نن نن.ن(3ن)ننننن

ننفاس بسن ننستنيشا  ون ننيكا نننننننن ن ننن نننن نن نننذساونبراا ناس  امناسااضا ،نوسا نكااننح اًماان شا  ونذساونننن ننننن نن ن ننًننن ن نن نن نن نن ننن ن نن نننن نن نننن نن ننن نن ناةنفنننن؛نننن نننن
ننننننننيج زن   ي ناسكالانع نو مناساا إلنإسية. نن نننن نن نن ن ننن ننننن نن ننننن ن نن(4ن)ن

ننوما لنذسونبباعناسشاسعنعثالنماانكااننعثياةنح النيبا ان سيامنعثالن غيا نذساوناسااا ،نوا  امنفاسن ننن ن ن نن ننن نن نننن نننن ننننن نن نن نننننن نننن نن ننننن نن نن ننن نن نن ننن ن ننننننننن نننن نننن
نناس اامال نامباحإلنم لنكانمنط ضلناس  اا  ي ناسجا ا نا م ننن ن ننن نننن ننننننننننن ن ن ننن ننننن ننننن ننن ننن ن نن نهي اان  ايااانوفنياا انم هاانوفني وامنإفننننننن ننن ن ننننن ننن ننننن ن نننن ننن ننننننن نننن

ننمان  ناسش عنعثلن ا   ة،نوستني  ن سيمن واسناسجب  نواس فسإلنعثلن ا  تناسبي نباس بري ،نفي بلنا م ن نن ننن ننننننن نن ننننننن نننننننن ن ننن نن نننن نننن نن ن نننننن نن ننن نننننن ننننن نننننن ن ننن نن ننن ن نننن نننن
ننعثلنا  منوه نامباحإل ننن ننن نن نن ن ن ننن نن(5ن)ن.نن

                                                           
نني ظاا :نحكااتناسبياا نباس برااي .نا.نفااا انما اا ناسكبيرااس.،نطياا ناس برااي .ن .نسااا ناسكااجالننمبااا نم شاا  نعثاالن اافاا ننن-1 نن نن نن نن ننن ن نننن ننننن ن نن نننننن نننننن نن نننننن نننننن ن نننننننن ن ننن ننننننننن نن ننننننن ننننننن ن ننن ن نن

نننامن  نم.. نن ننن  ن
نننن    ةننن-2 ن ننناس كا  .نبااناسرثتن نننن نننننن نن ن711ن/ن5نننن:نننن ن  ن.ن
نن    ةنماسونفسناس  ط نن-3 ن ننننن ننن ننننننن ن ن175ن/ن3نننن:نن ن ن،نواسااكتنفسناس ر    ن ن ننن ننننن نننننن ننن ن519ن/ن5نننن:ننن ن نن،نو    ةناس  ما نفسنس  ةنو ا :نح ي نحر نن ن ن نن ننن ننن ننن ننننن نن ننن ننن ننننننن ن نن نن

ن اي نواسا منعثلنهاانع  ن همناساثتنم ن  اااناس بس نننننن نن ن ننن ننننننننن نننننن نننن نن نن نن ننننن نن نن نننوغي هتننن ن311ن/ن3نن:نننن ن  ن.ن
نني ظ :نن-4 ن ناس غ سنننن ن331ن/ن4نننن:نننننن ن نن،نع نناس اب  ن ننننننن ن ن ن551ن/ن9نننن:ننن ن ننننننن،نعثتن    ناسفبةن ن ن ننننن ن،نفنن ن105نننن ن نننن،نطي ناس بري نو وبيبا اةناس اا ا ل،نن ن ننننننننننننن نن نن نن نننننن نننن

ن14 ن،نه امشنش حنا زها ن ننن ن نننن ن نن ننن ن ن13ن/ن4نن:ننن نن،نمجثإلناف  صا نامسالمس،نف  ىناسشيخناط نباز.ن نننن نننن نن نننن ن ننننن نن ن ن ننننن ننن ننننن ن43ننن نن.ن
نننننننني ظ :نعثتن    ناسفبة.نن-5 ن ن ننننن ننن ن ن105نن ن  ن.ن
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نن ا ناس جياوننسهااناسبي :نإنناساا إلنماسإلنإسلناسبي نب  منوإسلن بري ن نن نننن ننن نن ن نننن نننننن ننننن ننننن نن نننن نننن ننننننننننن نن نن ننننن ناسج  نن ننننن ا إلنها نا ياااننن-نننن ننننن ننن نن
ننننناس سنكج  نفيهانحا ا ناس اونوم وث ا هتنم نضا نم   ف هتنوم   ا هت ن ننن نننننن ن نننن نن نن ننننننننن ننن نن نننننن نن نن ننننننن ن نننن ننف فًباانب  ااااناساا اا ننن-ننن نن نن نننن نن ن ننًننننن ن

ننهؤفع،نواس ا مي نم  نفني ا ف نماهاتناس اا نسرا نحا اا ناساياالناس  اا  ل،نفنساي انما ناس  سا ناس اا  ن ننن نننن ن ن ننننن ن ننننن نن نننننن ننننننننن نننن نن نن ننن ننن نن ننننن نننن نن نننن نن نننن نننننننن ننننن ن
ناسا نيشه  نعاستناسي ا،نوم  نا غ ياعنسثب  ناسار  ن ن نننن ن ننننننننن ن ننن ننن نننن نننننننن ننننن ننن نننير  عسنو   ننننننن نماننوهننن؛ننن نن نن ن ننن ن ط ا ن ننسر نحا ا ناس اوننننننن نننننن نن نن ننن ن

نننن شاايإلناس  اا عنفااسناس بااا،نوماا نم اك ااإلناسشاا  اإلنامسااالميإلنساا ااا ناس اااونوفااقناس اا اب ناسشاا ةيإلنوعاا ان ن ننننن ن نننن ننن ن نننن نن نن نننننن نن نن نننننن ن ن نننننن ن نننننننن ننن ن ن ننننن نننن نننن نن نننننن ن
نن كثفهانفسن  نزمانن ونمكاننع ن ثبيإلنم وث ا ناسايال،ن  يانطي ناس بري نوفقنض اب نوش وونسيكا نن ن ن نننن نن ن ن نن ننن ن نن نن نن نن نننننن نننن نن ننننننن نننن نننن نننننننننن ن نن ننننن ننن ننن نن ننن ننننننن ن

نحاًلنسها ناساا ا  نن نن نننننننن نً نننننن نناسا ا لنفن  ايننن؛ن نننننن نننن ن نع ضانعا ناساماانن نننن نننن نن ننن ن ن نننك ان ا ناس كاسف ن،ننننن ن نننن ننننن ننط سيمن ننباضناس اوننننننن نننننن نننن ننن نننن
ننننن  نيبي نسثا ةنبا  منب  منم ااناشا  اهانباةنسبثاإلناسوثابنعثالناس  ااعإلنوسثكا  نما نكراا هانو  صاها،ن ننن ننن ننن ننن ن نن ن ن ننن ننن نن ننننن نن نن نن ننننننننننننننن نن نننن ننن ننننن ن ن نننننننن نن نننننن
ننننننطاامن اا ني ااو نسبياهااان حيانااانب  اامنماا ن ي  هاااناساقيقيااإلنباآل اامن ونباساا اام،نفاثاالنهاااانفن  اااي ناسا ااا لن نننن نن نننن نننن نن نننننن ن ننننننن ننن ن ن ننننننننن ننننن نننننن ن نن ننننننننن نننن نننننن ن ن نننننن ن

نننسثامان،نطمناسا ا نننن نننن ننن ننننننن لنفسن كج نا حياننغي نما يإلنن نن نن ننن ن ننن ننننن نن(1ن)ن.نننن

ننوهاا نمااهبناسا  يااإلنوبااضناسشااافعيإل،نو واياإلنسثا اطثااإل،نوا باضايإل،نوهاا ن ا  نز اا ننن             القاول الثااان : نن نن ن ننن نن ننننن ننن نن نننننننن ننننننننن ننننن ننن نننن ن نن نننننن نننن ن نن نن نن
ننناسااطااا ي نعثاااسنطااا ناسارااا ،نواس ا ااا ،نواس  صااا  نبااااي،نمااا ناسبااا املنواممااااانيايااالنواممااااانا س اااانس،ن ننن نن ننننن ن نن نن ن ن ننننن ن نن نن نننن نننن ن ننن نن ننن ن ننننن ننن ن ننننن ننن ن ن نننن ن نن نن نن ننن نننن

نننواساااا ك   /نعباااا ناساااا ح  نعباااا ناسكاااااسق،نواساااا ك   /نعبااااا ن ن نننن نننن نن ننن ننن ننننن ن نن ننن ن نننن ن نننن نننن نناساظاااايتنطاااا و نواسشاااايخنما اااا ن طاااا نزهاااا لنمااااا ننن ن ننن ن ن نن ن نننن ن ننن نن ننن نن ن نن نننن ننن
نناس اا    . نن ن نننننن

نوهااتنياا ونن نناسبياا نباس برااي نإننسااتنيكاا نهيااةنز ااا لنباااس ب نعاا ناسبياا ناس باا  ،نفهاا ن اااي  نن ن نن ن نننن ننننننن نننننن ن نن نن ننننننننن نننننن ن نننننن ننن نن ننننننن نننننن ننن نن نننن نااةنننن؛ننننن
نننع منإنرانسنيؤ  ن اح ةن نةنان ظا نذساوناس ارا  نإسالنميرا  نو  امنساةناس بثا نإسالنما لنفحباإل،نو ماان نن ننننن ن نننن نن نننن نننننننننن ن نن ننن ن نننن ننننن ن نننننن نننن ن ننننننن نننن نن نن نن ننن ننن نننن نن

ننننننننننننإذانكانناسبي نباس بري نسباعنفا  ل نن ننننننن نننننن نننن ونز ا لنع ناس ب ناس ب  نفهاانح اان وًااانوفنيجا زناس اامامنباةنننننننن ن نننننننن ن نننن نًننن ننننن ن ننننننن ننننننن نن نننن ن نننننن نن نننن ناةنننن؛ن
نننن بان نناسا ا لنمباطمناسام ن ونا  من بانوهاانه نطي ناس بري نفه نح اانوفنيج زناس ااممنبة ننننننننن ن نننن نننن ن نن نننن نن نننننن نننن ن ننننن نننن نن ن ن ننن ننن نن نننن نننننننننن نننن ن نن(2ن)ن.نننن

نم ها:نن،و  ناس  س انعثلن اإلنمانذهب انإسيةنباسا ي نم نا  سإل

اس  س انه انبا  ان ا  تناس بانعثلنح مإلناسبي نن[،225]اس ب ل:ن الَِّّبَ  وَحََّم َ يْعَالْبَ اللّهُ وَأَحَلَّ}  سةن ااسل:ن -1
 نناسا ا لناس سنحصثمنفسنطي ناس ريىإلنهسنم ن  منا  منفهسنز ا لنن؛باس بري نم نز ا لناسج  

                                                           
ني ظااا :ناس  رااا ونن-1 ن ن ننننننن ن ن55نن:ننن ن31ن/ن ننن،نمب ماااإلناطااا ن ثااا ون.نن ن ننن نن ننننن ن359ننننن ن ن،ناسجاااام ن حكاااااناسبااا آنن نن ن نننننن ن ن نن ننن ن1117ن/ن5نن:ننننن ن ن نننننننن،نطيااا ناس براااي نو وبيبا اااةنن نن نن نن نننننن نننن

نننناس اا  ل.ن ن ن13ننننن ن    ناسفبةنامسالمس.نوه إلناساحيثسنن،نن نننن ننننننن ننن نن ن ن ننننننننن ن ن ن50نن:نن ن190ن/ن ن  ن.ن
ننننننننني ظا :ناس وضاإلناس  ياإلنن-2 نن ننننن ن ن11ن/ن5نن:ننن نن،نا ان ن11ن/ن3نن:نننن ن،ن عاالاناس ا  اي ن نننن ن ننننن ن ن150ن/ن3نن:نننن ن ن،نشا حنك اااناس يامن نننننن نننننن ن ن151ن/ن5نننن:ننن ن نن،ننيامنا وطااا نن نن ن ن ننن نننن

ن190ن/ن5 ن ننن،ناسااو نم نف او ناساالمإلنا س انس.نن ننننن ننننن ننننن ن ننننن ننن ن نن ن415نننن ن ن،ناسب  ناسفصمنفسنطي عناآل ا ن نن ن نننن نننن ننن ن ننننن ن ن13ن/ن5نن:نننننن نننن،ناس  يانفاسنفباةناسرا إلنن نننننننن ننن ننن نننن
ننواسك ااناساان ننننن نن ا.نننننن ن341ن ن نننننن،نطي ناس بري .نهشاانساي .نن نننن ن ننن نن نننننن ن55نننن  ن.ن
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ا لنسا ن ب  إلنما مإل،نسا اناسف بنطي ه انوبي ناسا ا لنفسنا  منفسنعب ناسب  .ن  ن نهتن اس انز 
 .(1)اسرثاإلنطج  ناس ؤ منعثلنز ا لناس ي نمباطمنز ا لنا  م

ننن  سةن ااسل:ن -2 نننننننن ننن.نوشاه هتنه :نن(2ن)        مِّنكُمْ          تَََّاضٍ     عَن           تِجَ رَةً         تَكُونَ     أَن      إِالَّ              بِ لْبَ طِلِ            بَيْنَكُمْ               أَمْوَالَكُمْ             تَأْكُلُواْ    الَ          آمَنُواْ          الَّذِينَ         أَيُّهَ       }يَ ن ن ننن نن نن ن نن
ننننإننع ص ناس ضانمفب  نفسناس نننن نننننن ن نننن ن نن نن نبي نباس بري ن نن ننننننن نن نناس شا   نيكا نن حياًناانم او نإسالنذساونوسا ن يا نننن؛نن نن نن نن نن نننن نننن ن ن نننًنننن ننن ن ن ننن ن نن ننننن ن

ننس انا  ا . ننن  ن(3ن)ننننن

نننع ن طسنه   لننن -3 نن ن نن نننن ننن اا :ننننننن ناةنننن نننما نبااعنطيا اي نفاسنطيااةنفثاةن وكراهان وناس باان"نن نننن ننننن نن نننننننن نننن ننن ننننننن نننن نن.نو اةناس فساإلنما نن(4ن)ننن"ن ن نننن نننننن ن نن
نننننناسا ي ن نةن ننن نعثمناس هسنع ناسبيا ي نفسنطياةنباس   عنفسناس با،نفا لنفنيب نفسناس باني  انب  امنننن نننننن نننننن نننن ننن نننن نن نن نننننن نننن نننن نن نننننننننن ننن ننننننننن ن نن نننننن نننن

نناسج ي ي ،نو نةنإذان  انبا عثلنيك نن  نو  نفسناس با.نوهااانما اا ن ننز اا لنساا ناس براي نما ن  امن ن ننن ن نن نن نننننن نن نننننن نن نننننننننننن ننننن نننن ننن نن ننننن ن نننن نن ن ننننن نننننننننن ننن ننننننن
نننا  مني  منفسناس با نننن ننن ن نننن ن ن  ن(5ن)ن.ن

.نو ةناس فسإلن(6)إل"نهلنع نطيا ي نفسنطياإلن ون فب ي نفسن فب":ننناس بسن ننع ن طسنه   لن -1
ا،نوباش   ن نن نن   ناس ا  نهاانسونباش لننب ن نن ن ننن نننننًنننن ن نننن ننننن نن ننننننن ن ننن هاانه نطي ناس بري ،نوهااني  نعثلن نناس بري ،نونبن

 .(7)ز ا لنسا ناس بري نع ناسرا ناسااسسنغي ن ا ال

نننن  سةن -2 نفنيامنسث نوبي ،نوفنش طاننفسنطي ،نوفنطي نمانسيانع   ،نوفن ب نمانستن    ن"نن:نن نن ننننننننن نن ننن ننن ننن نن ننننننن ننننن ننن نننن ننن ننن ن ننن ننن ننن نن نن نن ن  ن.ن(8ن)ن"ننن

نننو ااةناس فسااإلن نناسا ااا لنمباطاامنا  اامنهااسنماا نبااااناسشاا طي نفااسنطياا ،نوماا نباااانسااث نوبياا ،نفصاافإل -3 نننن ننن نن نن نن نننن ن ن ننن نننن ننن ننن ن نننن نننن ن نن ن نن ن ن ننن نننننننننن نننن ننننن نننننن ننن
نناسشاا طي نفااسنطياا ن ننيباا  :ناس بياا نباس باا نبكاااانوباس راايىإلنبكااا نننننن ننننن نننن نننننننننن نننننننن ن نننن ننن نننن ننن ننن ن نوذسااونغياا ن ااا اننننا،نن ننن نن نن نن نن نااةنسااتنيااا  نننن؛ننن ن ن نننننننن

                                                           
ني ظ :ن حكااناسب آن.نسثجصافنن-1 نن ن ننننن نن نننننننن نننن ن ن119ن/ن5نن:ننن ن ن،ننيمنا وطا ن نن ن ن ننن نسثش كانسنن،ننننن نننن ن ن190ن/ننن5نن:ننن ن ننن،ناساااو نما نف ااوىناساالماإلنا س اانس.نن ننننن نننن ن ننننن ن ننننن ن نن ن نن نننن

ن419 ن نننن،نامماانز  .ن ط نزه لنان نن نن نن ننننن ننننن ن591ننن ن  نننناا..ن
ننننننننننس  لناس راع.نآيإلن)نن-2 ننننننن ن559ن ن  نن(.ن
ننني ظاا :ناسااااو نماا نف اااوىناساالمااإلنا س ااانس.ننن-3 ننننن نننن ن ننننن ن ننننن ن نن ن نن ننننن ن ن415نن ن نن،ناسباا  نن ن ناسفصاامنفااسنطياا عناآل ااا ننننن نن ن نننن نننن ننن ن ن13ن/ن5نن:نننن نننن،ناساا  يانفااسنفبااةناسراا إلنن نننننننن ننن ننن نننن

ننواسك ااناساا ا. نن ننننن ن341نننننن ن نننننن،نطي ناس بري .نهشاانساي .نن نننن ن ننن نن نننننن ن55نننن ننننن،ن ط زن   ناسبي عناسفاس ل.ن .نما  نوفاع.ن نننن ننننننننن ننننننن ننننننن ن ننن ن41نننن  ن.ن
نن    ةن ط ن او .نك اانام ا لنن-4 نن ن ننن ننننننن نننن نننننن ن ن599ن/ن5نننن:نن ن ننن،ن اي ناطا نح اان،نن ننن نن نننن نن ن ن11نن ن347ن/ن ن ننن،ن اا ناسشايخنا س اانسنحا ي نحرا ،ني ظا :نن ن ننننن ن ن نن ننن نن ننننن ننن نن نننن نننن

ن اي نو يزناسجام  ننن نننن نن ن نن نن ن41ن/ن5نن:نن ننننط  ت)ننن ن9119ن ن ن  ن(ن
ننني ظاا :ناسااااو نماا نف اااوىناساالمااإلنا س ااانس.ننن-5 ننننن نننن ن ننننن ن ننننن ن نن ن نن ننننن ن ن415نن ن ن،ناسباا  ناسفصاامنفااسنطياا عناآل ااا ن نن ن نننن نننن ننن ن ننننن ن ن13ن/ن5نن:نننننن نننن،ناساا  يانفااسنفبااةناسراا إلنن نننننننن ننن ننن نننن

ننواسك ااناساا ا. نن ننننن ن341نننننن ن نننننن،نطي ناس بري .نهشاانساي .نن نننن ن ننن نن نننننن ن55نننن  ن.ن
نننن    ةناسبيهبسنفسنس  ةنن-6 نن ننن نننننننننن ن ن343ن/ن5نن:نن ن ن،نواس  ما نو ا نح ي ن طسنه   لنحر ن اي ن نن ن نن ن ن ننن نن ن نن نننن ننن نن ننن نن ننن نننن ن554ن/ن3نننن:ننن ن  ن.ن
ننننني ظاا :ناسنن-7 ن نننااااو نماا نف اااوىناساالمااإلنا س ااانس.ننن ننننن نننن ن ننننن ن ننننن ن نن ن ن415نن ن ن،ناسباا  ناسفصاامنفااسنطياا عناآل ااا ن نن ن نننن نننن ننن ن ننننن ن ن13ن/ن5نن:نننننن نننن،ناساا  يانفااسنفبااةناسراا إلنن نننننننن ننن ننن نننن

ننواسك ااناساا ا. نن ننننن ن341نننننن ن نننننن،نطي ناس بري .نهشاانساي .نن نننن ن ننن نن نننننن ن55نننن  ن.ن
ننن    ااةن طاا ن او .نن-8 نننن ننننن ن ن ن551ن ن نن،ناطاا نح اااننفااسن اااياةن نن ن نن ننن ننن نن ن191ن/ن1نننن:ننننن ن ن،نواسااااكتنفااسناس راا    ن ن ننن ننننن نننننن ننن ن51ن/ن5نننن:ننن نن،ن ااااةنا س ااانسنفااسنن ننن ننننن نننن ن ن نن

نن اي نوضعيزناسجام . ننن نننن نن ن ن نن نن  ن
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نناسج  ،نو ماناسبي نم ناسراث نفها ن ننيبيا نم اةنشايًىانسيب ضاةن ونيؤ ثاةنفاسناساج  نسياوياةنعثالنذساون نننن نن نننن ننننن نننننن نننننن ننن نننن ن نننًننننن نننننن ننننن ننن ن ننن نن نننن ننن ننننننننن ننن نننن
ننن بًاا،نوهاان   ن  ننفًاانو ي ان   ن  ننفًاانفه نح اا ن نن ننننًننننن ن نن ن ننننننن ننننًننن ن نن ن نننننن ًنننن  ن.ن(1ن)نن

.نو ةناس فسإل:ن ننطي ن(2)" ناس  و نوبي ناسغ و ،نوبي ناسج  ن بمن نن    ع نطيننهلن س  نعن" -4
هاانن نةنفنيببمنباسا ا لن  مناس  لنإفناس  و نفسناسغاسب،نو ؤ  ن؛اس بري نم نطي ناس  و 

نٍنإن اناسبي نع ن  ا نن":ناس ا لن  سةن نن ننن ن نن ن(3)".ننننننننن

نوه نيفي ن نناسبي ناسجا ا ننن نننن نننننن نننننننن ننش ًعانمان  ف نهيةنع ص ناس ضاانما ننننن ن ننن ن نننن ن نن نننننن نن نًننننننن ننناس  اا ا ي نبا   اعناسابا ،نوفن ضاانن ن ننن ننننننننننن ن نننن ننننننننن
ننم نافضو ا نوامك ا نهيك نناسبي نباطاًلنوعثيةننفاس ا  نب  منواس ش   نإسلن  منكاله انم و نسثبي ن نننننن ن ن ننننن ن ننن ن ننن نننن ن نن نننن نن ن نننن ننننننننننننن ن نً ن نننن نننننن ن ننننننن نن نن نن نن ن ن ن ننن ن

نننوفنيص بنعثيه ان  سةنس اانةنو ااسل:ن ننننن ننننن نن نننن نننننننن نن نن ننننن]اس راع:ن                                                     إِلَّ  أَنْ تَكُونَ تِجَ رَةً عَنْ تَََّاضٍ مِنْكُمْ  }نننن ننننو  سةننننن[،  29نننن ننإن اناسبي نن"نن:ننن ننننننننن
ننع ن ن  ا ن نن ن.نواس ضانه انغي نم  ف نفاسبي نغي ن اي ن"ن نن ن نن نن نن ننننننن نن نننن نن نننن ننن ن ننن نن(4ن)ن.نن

نننننننذك نااانهي ااانساابقن  اا ا ناساث اااعنو  ساا هتنفااسنمراا سإلناسبياا نباس برااي نساا اعناس بااي ن وناس ااا ا،نو  ي ااان نننن ن ننننن ننن ننننننننن ن نن نن ننننننن ننننننننن ننن ننننننننن نننن نننننن نن نننن نن ننن نننننن نن
ننننننكيزناس   نوناا شنو افا نو  ا نكامنف  اقنما هتنعثالنماانذهابنإسياة ن نننن نن نن ننننن نن نن ننن ن نن ننن نن نننن نن نننن نن ننن ننن ننن؛نوها نمااننن نن نن ننيجاامناسا اضني ا   نفاسننن ننننن نننن نننننن ن ن ن

ننننها ناس ر سإلنم نحي نام  اانعثيهان ون  كها ننن ننننننن نننننن ننن نن نن نننننن ننن نةنستني   نسةناسب  ناسا ن و اى نإسياةننفراة،نوهااانماانننن؛ننننننن ننننن نننن ننننننننن نن ن ننن ننننن ن نننننننن ن ننننننننن
ننن   ن نننصمنإسيةنفسنهااناس  ا .نف  ن ال نماانسابقننا ىن ننكامنف  اقن نن ننن ن نن ننن ن ننن نن ننن نن ن ن نن ننننن ن نننننننن نن نننننننن ن ننن ننننن نننننسا   نب ج  عاإلنما نا  ساإلننان ننن ن ننن ن نن نننن ننن

نننناس اسنياا ىن نهاان اا عتن  ساةنومااانذهاابنإسياة،نوباااس ظ نإسالنهااا ن نن نننن ن ننننن نننننننن ن ننننن نننن نننن ننننن نننن ن ننن ننا  سااإلننا ىن نن  سااإلناسبا  نا و ن  اا ىنماا نننن ن نن ن نننن ن ن ننن ن نننننننننن ننن ن نننننن ن
نن  سإلناسب  ناسجانسناس سني ك ن ننيء  نعثيهانو  ا شن ننننن نننننن ننن نننء ننن ننننن ننننن ننننننن ن نعثلناس ا ناآل سنننننننن نن ننن ن ننننن ننن:ننن

نن:ن يااوناسا اا لنفاسناسبيا نباس براي نعثالناسا اا لنفاسناسا ي ن                                    الدليل األول من أدلة القول الثان  وهو نننننن ننننننن نننن نن نن نن ننننننن نننننن ننننننن نننن ننننن
ننمباطمنا  م. ن ن ننن نننننن  ناساث اعناس جياوننسبي ناس بري نعثلنهااناسننن(5ن)نننن نن نن نن نن نننننن ننننن نن نن نن سيمنب نن اس ا:نإننهااناسقيااون يااونما ننننننننننننننن ن نن ننننن ننننننننن نن ننننن ننننن نننن ننن

ننناسفا بنطي ناس قيانواس قيانعثية؛ن نناسا ا لنفاسناسا ي نمباطامناسا اا لنفاسنا  امنهاسنز اا لنفاسناسا ي ،ن نننننن ننننننن نن ن نن ن ن ننن ننننننن نننن نننننن نننننن ننننننن نننن ن نننننن نن نننننن نن ننننننن ننننن نننن
نن مانز ا لناسج  نفسناسبي نباس بري نفها ناسا ا لنز ا لنفسن ي إلناسرثاإلنمباطمنز ا لنا  م،نفاسا ا لنإذانفاسن ننننننننننن نننننن ن ن ننننننن نن ننننننننن ننننننننن ننننننن نننننن ننننننننن نن ننننننن نننننن ننن نننننننننن نننن

نن ي إلناسرثاإلنوسيانفسن ننن ننن ننننن نناس ي ناسا نننننننن ننننن نننناسا ا لنهيةن با،نوز ا لنا ساا نطا ا لناآل اا نفاسناسبيا نفنعال اإلنننننن ا نننن ن نن نن نننننن ننن نن ن ننننننن ننن ننن ن نننننننن ننننن نننننننننن نن

                                                           
ننني ظاا :ناسااااو نماا نف اااوىناساالمااإلنا س ااانس.ننن-1 ننننن نننن ن ننننن ن ننننن ن نن ن نن ننننن ن ن415نن ن ن،ناسباا  ناسفصاامنفااسنطياا عناآل ااا ن نن ن نننن نننن ننن ن ننننن ن ن13ن/ن5نن:نننننن نننن،ناساا  يانفااسنفبااةناسراا إلنن نننننننن ننن ننن نننن

ننواسك ااناساا ا. نن ننننن ن341نننننن ن نننننن،نطي ناس بري .نهشاانساي .نن نننن ن ننن نن نننننن ن55نننن  ن.ن
ن    ةن ط ن او نب س ا نضعيزنن-2 نن ن ننننن ننننن نننن نننننن ن ن593ن/ن3نن:نن ن  ن.ن
نننن    اااةناطاااا نما اااةنفااااسنساااا  ةنن-3 نن ن ننن نننن ن نننن ن ن ن737ن/ن5نن:نن ن ن،نواسبيهباااسن ن نننننن ن17ن/ن9نننن:ننن نن،ن ااااا ناممااااانا س ااااانسنن ننن نن ننننن ن ننن نن ننحاااا ي ن ااااي ،ني ظاااا :ن اااااي ننن نن ن ننن ن ننننن نن ن نن ننن

نوضعيزنناسجام ناسصغي  ننن نننن ننن ننننن نن ن ن19نننن:نن ن307ن/ن ن  ن.ن
ننني ظ :نامماانز  .ن ط نزه ل.نن-4 نن نن نن ننننن ننننن نننن ن ن594نن ن ننننن،ناط زن   ناسبي ناسفاس ل.ن .نما  نوفاع.ن نننن ننننننننن نننننن ننننننن ن ننن ن41نننن  ن.ن
نني ظ :ناسب  ناسفصمنفسنطي نا  م.نن-5 ن ن ننن نننن ننن ن ننننن ن نننننن ن ن55نن نننن،نبا ثنفسناس با.ن نننن ننن ن ن ن51ننن  ن.ن
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نننسهااانباس بااا نننننن ن نهااانطياا نواسا ااا لناساا ااثإلنطااي ناسرااا   ناس اجاامنواس ؤ اامنسيراامنماا ناسباا  ننن؛ن ن ننننن ن نن ن نننن ن ن نننن نن ن نننننن نن نن نننن نننننن نن نننننننن ننن نن ننننن ننفهااسنمجاامنننن،نن نننن ن ن
نننناف  ال ناس     نطي ن ساا ناسبي نباسج ثإلنواس جا إل. ن نننن ننننن ننننن نننننن ننن ننن ننننن نن ننننن ن نن ن نن

نننننننوه ا نط ننشاسا نطاي ناس باانواسبيا نباس ب ننننن نننن نننن نننن ن نن نن ن ننن ننراي نفاس باانز اا لن حا ناس  رااو ي نعثالناآل ا ،نوفن رااو ننننن ن نن نننن ننن ن ن ننن نن نن ننن نن ننننننن ننننننن نننن ننننن نن
نننننننننننننطااي ناسشااسعنوث  ااةنماا نا اا ال ن  راايه ا،نفااالنيصاا ن ااا  تناسا ااا لنفااسناسبياا نطااج  نمؤ اام:نفاس اامثااإلن ن ن ننن ننننن نننننن ننننننن نننننن ن ننن ن ننن نننننننن نن نن ن نن ننن ن نننننن ننن ن نننن نن
نناس ب  إلن ا اجنإسلنا اا ناسج انوا  م،نواسا ا لنمباطمنا  م،نوفسنطي ناس بري نستني اا ن ا اناسبا سي ن نننننننن نن ننن ننننننن نن نننننن نننن نن ننن ن ن ننن نننننننننن ننن ننن ن ن نن نن نن نننننن نننن نننن ننن ننننن نن نن

ننفاس بي نسثاإلنمجاًلنون ن نً ننننننن نن نننث  هانع ثإلنو  يإلنفاسرثاإلنسيرمنم ن ا اناسا ثاإلناس   ياإل،نوهاا ناسراثاإلنسهاانم ااف ،ننننننن ننننننن نننننن ننننننن ننننننن ننننننننننن نن نن ننن ن ننننننن ننننننننن ننننن نننننن
ننو ساا هان ك ث نبا  ال نا زمان،نفهسنفسنو منسهانسا ،نوفسنو منآ  نسهانسا نآ  ،نسااسوننكاانن نن ننن نننننن ن ننن نن نننننن ن ننن نن نن نن ننن نن نننننن نن نن ننن ننننن ننن ن ننن ن نن نننن ننن ننننن ننن نن
ننا  اامنفااسنطياا ناس راايىإلنهاا ناساا اعسنسا ااا لنث اا ناسرااثاإل،نوه ااا ناسكجياا نماا ناساا واعسناس ااسن اا ن ااؤ  نإساالن نننن نن نننننن ننننن ن نن ننننن ن نن ننننننن نننن نننننن نننن ن ننننننن ننن ن نننننن ن ننننن ننننن نننن ننن ن ن ن

ننا ن نننن فاعنث  ناسرثاإلن نننن نننن نننننننوهاانسيانم ناس با،نوبهاانفنيص نمانذهب انإسيةننن،ننن نن نننننن ن ننن نننننن ننننن نننن ننن نن(1ن)ن.ننننننن

ننوه ن نناس ضانمفبا  نفاسناسبيا نباس براي .ن  ناساث ااعناس جيااوننسبيا ناس براي نعثالننن              الدليل الثان : نن نن نن نننننن ننننن نن نن ننننننن ننننننن ننن نن ننننننن نننننن نننن نننننن ن نننن ننن نن
نهااااناساا سيمنباا نن اااس ا:نإنناس ضااانثاطاام نننننن ن نننن ننننن ننننن نننن نن ننماا نيبياا نطااج  نمؤ اامنإن ااانيفاثااةن ل ااإلنفااسناساصاا  نعثاالنننن؛ننننننننن نن نن ن ن ن نننن نننننن ننننننننن نننن ن ن ننن ننننن ننننن ن نن ن

ناسج  نا ع ن ننن ننثلننظي ن   ي ناس ف ،نومانكاننكااسونفاالناضاو ا نهياة،نو مااناس شا   نف ناةنكااسونباف  ياا ننننن نننن ن نننن ننن ننننننن ن نن نننننن نن ننننننن نن ن ن ننن ننن ننن نن نننننن ننن نننننن نن نننن نن ننن ن
ننفاسنافم  ااعنعاا ناسشا اع،ن وناس اا نعاا ن ا   نآ ا ن ونسااثاإلنط يثاإل،ن ون ننيب ا  نحراا انسيا ف نباااسج  ن ننننننن نننننننن ن نن ن ننننن ننن ننننننننننننن نن ننن ن ننن ن نننن ن نن ن ننننن نننننن ن نننن ن نن ننننن ننن ن

ننننننًناس اجمنسثرثاإلناس سني   ها،نإذًن ننن ننن نننننننن نننن ن ننانفاس ضانم    نوفنإ  ا نعثلن ح نس اًعناس ا  ن وناس ش نننن ننننن ننن ًننننننن نن ن ننن ننن نن نن ننن نننن ننن نن نننن ن نن  نننننن نن(2ن)ن.ن

ننيبااا  ناساالماااإلناطااا نبااااز:نإننهاااا ناس اامثاااإلنفنبااا ونطهاااا ننن نن نن ننننننننننننن نن نننن نن نن ن نننن ن ننننن ن ن ننن ننطيااا ناس بااا نغيااا ناس   يااام،نوساااتنياااا نننن؛ن ن نننن ننن ن ن نننننن ن ن ننن ننننن ن ننن ن
نناس راااث  ننيرااا ا ث ننهاااا ناس اامثاااإلنوهااا نكام  ااااعنمااا هتنعثااالن  ازهاااا،نوهاااا ناس اامثاااإلنمااا ناس ااا اي ا ن نننننن نننن ن ننننننننننننن ن ننننن نن ن نن نن ننننن نن نن ن ن نننن ن ن ننننننننننننن نن ن ننننن ننن ن ننن ننن

نناسجااا ال ننن نننننننننننننن ننكاااًلنماا ناس ااا  نواس شاا   نم  فاا نطهااا ناس اامثااإل،نننن؛نن ننن نننننن ن نن نننن نن ننننننن ن ن نً ن نن نن نناس ااا  نإن ااانونننونن ننن نننن ننننننن ننافااقنعثاالناس   ياامنماا نن ن نن نن نننننن نن نن نن
ننننان فاعاااةنباسا اااا ل،نواس شااا   نإن اااان ضاااسنطااااسونمااا ن  ااامناس هثاااإلنوعجاااا نعااا ن راااثيتناساااج  ننباااً ا،نوهااااان ن نًنننن ننن ننننننننن ننن ن ننن ن نن ننننننننن ن ننن ن نن ننن نن ن ن ننن نننن ن نن نننن ننننننن نننننن ننننن

نننننننط ضاه انو  افبه ا نن نننن نن ن نن.ن(3ن)ن

نننوهاا ناس هااسنعاا نطيا ااي نفااسنطياااإلن شاايإلناس  اا عنفااسناس بااانن              الاادليل الثالاا : نننن نننن نن نننننن ن ننن نننن ننن ننننننن ن نن ن ننننن ن ننوهاااانحا اامنفااسنطياا نننن،ن نننن ننن ن نن نننن ن
ناس برااي .ن  ناساث اااعناس جياااوننسبياا ناس برااي نعثاال نن نن نن نننننن ننننن نن نن ننننننن ننننننن ننن نن ننهااااناساا سيمنباا نن اااس ا:نإننهاااانا ماا نفني وبااقنعثاالننننننن نن نن نن نننن نن ن ن ننننن نن ننننن ننننن نننن ننننننننن

نطي ناس بري  نن نننننن ننننننن نناسبي نو  نعثلن ح ناسا ضي ننبً ان وننريىإلنفالن    ن   لناسبيا ي نفسنطياإل.ننن؛نن ننن ننننننننننن ن نننن ننن نننننن ننن ننننًنننن نن ن نننننن ننن نن نن نن نن نننننن نن

                                                           
نني ظ :نعثتن    ناسفبة.نما  ناساحيثس.نن-1 نننن نننننن نننننننننن ن ن ننننن ننن ن ن55نن نن،ناس  يانفسن    ناسفبة.نز  ان.ن نننن ننننننننن ن ن ننن ننن ننن ن194نننن ن  ن.ن
نننني ظاا :نامماااانز اا .نن-2 نننن ن نننن ن ن594نن ن ننن،نوامسااالانوثبافااإلنامنراااان.نن نن نن نننننننن ننن ن ن نن ن371نن ن ننناس جثااإلناساث يااإلنس جااا لنا زهاا .نننن نن ن نننن نن نننننننننننننن ن90ننن ن95-ن ن،ننياامنا وطاااا ن نن ن ن ننن نن:ننننن

ن175ن/ن5 ن  ن.ن
ننننف اوىنإسالميإلنن-3 ن ننن ن ن331ن/ن5نن:نننن ن  ن.ن
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 د. عادل الفقيهأ.      (        اليمن أنموذًجا مقارنة ةيهالبيع بالتقسيط بين الحل والحرمة  )دراسة فق

نننوإن انه نعب نواح نعثلنسثاإلنواح لنطج  نواح .نيب  ناممااناط ناسقيتنفسناس اثيقنعثلنذساو:نوفن ننن نننن نن نن نننننننن ننننننننن ننننننن ننن ن نننننن نن نن ننننننن نن ننننن نن نن ننن نن نننن نن ن نننننن
نن فب ي نه انوإن انهسن فبإلنوا ننننن نن ن نننننن نننن نن نح لنب ح ناسج  يي ،نوسيانهانه ان بانوفن هاسإل،نوفنغ  نوفن  ا ننننن نننننن ننن ن ننن ننننننن ننن نننن نننن ننن نن ننن ننن نننننننننن نن،نن(1ن)ن…نننننن

نننإًذانفاسااا ي ناسااا ناساا  س انبااةنعثاالنذسااون ااا جنمااامناس ااااع ننننن ن نننن نن نن نننن نن نننننن نننن ننن ننننن ننن ننننغايااإلنمااانهيااةناس فسااإلنعثاالناس  اا نماا ننإنننإذنننن؛ننًننننن ن نن نننننن نن نننن نننننننننن ننننن نن
نناسبي نإذانو  نعثلنها ناسص  ل،نوهسن ننيب  ننبً انبكاا،نونريىإلنبكاا،نفنإذان ا نم ن و نا م :ننري نننن نن ننن ن ننن ننن نننننننن ننننننننننن نن ننننًننننننننن ن نننن ننن نن ننننن ن نننننن نن نن نن نن نننننن نننىإلننننن

ننننبكاانفب نوكانن كج نم نسا ني مة. ننن نن نن ننن ننننن ننن نن نننننننن

ننننوكاسون حا ي نطيا ي نفسنطياإل،نو فب ي نفسن فبإلنفن  وبقنعثلناسبي نباس بري نإفنفسن   لن ن نن ننن ننن نن ننننننن نننننن نن نن نن نننن ننننن نن ننن ننننن ن نننننننن ننن ننننننن نننن ننن نننن
ننننواح لنك انذك نانسابًبانوهسن ننيب  نسةن طياونها نب ا إلن س ننبً انماجاًل،نوب اا  سن سا نإسالننهاياإلناسرا إلن نننننننننن نننن نننن نننن نن نن نً نن ننننًننن نننننننننننن نن ننننننننن ن نننن ننن نن نننًننن نننن نننننننننن نن

نننننو ف   انوفنيا  ن ح ه ا،ن مانس نح  ن  نن نننننننننن نن ننننن نننن نننن نننةناش  ىنفسنحاض لن وناش  اهانإسلن  منوسيرمنم نطيا اي نفاسننننن ننن ننننننن ننن ن ننن نن ن ننن ننننننن نن ننن نننن ن نن نن ننن ن نن نننن
ننننطياااة،نفاا ذان ااا نسااة:ناشاا   منمبرااوانب ااا  سن ساا نفباا ن  اامن اافبإلنواحاا ل،نوسااتن اا تن اافب  نننننننن ننننن نن ننننن نن ن ننننننن نننن نننن نننن ن نننن نن نن ننننننن ننننننننننن نننن،نوبياا نواحاا ننانن نن نن ننن ننن

ننوث  نواح ،نو  نا فقنعثيةناس ا  نواس ش   نبصفإلنحاس إل،نوغاياإلنماانهياةنما نز اا لناساج  نو ا  نعا  ن ن ن ننن ن ن نن نننننننننن نن ن ننننننن نننننن ننننن نن نننن ننن ن نن نننن نن نننننننننن نن ننننننن نننن نن نن ننن
نننم ناس ا  نس  عي نم نا ننن ننن نننن ننننننن ننسبي ،نطي ناس ب نوبي ناس ريىإلنف ذان تناسابا نعثالن يه اانفاالني  ا نطي ه اانعبا اننطامنن ننن نننن ننن ننننننن ن ننن نننن ننننن نن ننننننننننننننننننن ننننن ننن نننننننن ننننن ننن

ننعب نواح  نن نن.ن(2ن)نننن

ننننو   ناسجهاسإلنواسغ  نفسنطي ناس بري ،ن  ناساث اعناس جياوننسبي ناس بري نعثالنهاااننن              الدليل الرابع: نن نن نن نن نننننن ننننن نن نن نننننننننننننن ننن نن نننننن نننن نننن نننن نننننن ننننن نن
ناس سيمنب نن اس ا:نإنن اثيثهتنهاانفنيص  ن ننن نننن نننننننننن ننننن ننننن نننن نننن نناسرا نفسنطي ناس بري نيك ننماننن؛ننننن ن نننن نن نننننن نننن ننن نن نننن نننننث ًماا،نوماا ً ا،نواسصافبإلنن ننن ننًنننن نن نًنننن ن

نن اا تنباباا نعثاالن حاا ناسج  يااي نبااا نا  يا ه ااا،نفااالنيف   ااانإفنبااا نا  يااا ن نننن نننن ننن ننننن ننننن ننننن نن نننن نننن ننن نننننننننن ننن نن ننننننحاا ناسج  يااي ،نوا  يااا ناسصاافبإل،نن ننننننننن نننن نننن نن ننن نننننننننن
نننوإم اااعناساباا ،نوماا نثااتنفااالن هاسااإل،نوفنغاا  نوفن اافب ي نفااسن اافبإل،نوفنطيا ااي نفااسنطياااإل،نوإن ااانطياااإلن ننننن ننن نننن نننن ننن نننننننن نننننن نن ننن ننننن ننن ننن ن ننن ننننننن نن نننننن نن ننننننننننن ننن

نننننواحاا ل،ن ماااناس  هااسنع ااةنفهاا ناسبياا نطااج  نغياا نماثاا نن نن ننننن نننننن ن ننننن نن ن ننننننن نننننن ننننن ا،نوفنياثااتنكاامنواحاا نم ه ااانعثاالنمااانو ااامنعثيااةننن نن ن نن ننن نن نن ننن نننننن نن نن ن نننننننن نننن
ننننن افب ة،نوهااانفنيكااس نهياةن حا ن نااةنم هاسنع اة،نما ن  امناسغا  ،نوعاا انما فاإلناساج  ناساا ناشا  ىنبااةن ن نن ننن ننننن نننننننن نننننن ن نننن ن نننن ن ننن ن ننننن نن ن ننننننننن ننننننن ننن ننن ننننن ننننننن

ناسرثاإل،نوهاانفني   نفسناسبي نباس بري  نن ننننننن نننننن ننننن ننن ننننن نننننن نن.ن(3ن)نن

ننننننوه ن نناسبي نباس بري نم نبااناسش طي نفسنطي ،نوم نبااانساث نوبيا ناس  نن              الدليل الخامس: ننن نن نن نن نننن نن ننن نننن ننن ننن ن نننن نننن ننن نن ننننننن نننننن ننن ننهاسننن ن
ننع ه انم ن س  نعن نن ن نن نن ننن ا :ننننننن؛نإذننننننن نننفنيامنسث نوبي ،نوفنش طاننفاسنطيا ،نوفنطيا نماانسايانع ا  ،نوفنن"نن ننن ننن نن ننننن نن ننننن ننن نننن ننن ننن ن ننن ننن ننن نن نن نن ن ننن

                                                           
ننننننني ظ :ننإعالاناس   اي .نفط ناسقيتنن-1 نن ننن نننن نننننن ن ننننن ن ن150ن/ن3نننن:ننن ن  ن.ن
نن.ني ظ :ناس  ر و.-2 ن ن ننننننن ن نسثر  راسنننننن ن نن ن ن51-ن1ن/ن7نننن:ننن ن،نط اياإلناس ج ها نونهاياإلناس ب صا .نفن نننن نننننننننننن ننن نن ننطا ن شا ننننننننننن ن نن ن133ن/ن5نننن:نن ن نن،ناس ج ا ع.نسث ا و نن نن ننننننن ن ن نننن:نننننن

ن375ن/ن9 ن نن،ناس غ ااس.نفطاا ن  امااإلن ننننن نن ننن ن559ننن/ن4نننن:نننننننن ن ن،نمااااستناسراا  .نسثكواااطسن ننن ن ننننن نن ننننننن ن155ن/ن3نننن:نننن ن ن،ن عااالاناس اا  اي ن نننن ن ننننن ن ن150ن/ن3نننن:نننن ن نن،ننياامنن نننن
نا وطا  نن ن ن ن175ن/ن5نننن:نن ن  ن.ن

نن.ني ظ :ناس  ر و.-3 ن ن ننننننن ن نسثر  راسنننننن ن نن ن ن51-ن1ن/ن7نننن:ننن نن،نط اياإلناس ج ها نونهاياإلناس ب صا .نفطا ن شا ن ن نن نن نننن نننننننننننن ننن نن ن133ن/ن5نننن:نننننننننننن ن نن،ناس ج ا ع.نسث ا و نن نن ننننننن ن ن نننن:نننننن
ن375ن/ن9 ن ننس غ ااس.نفطاا ن  امااإلننن،نان ننننن نن ننن ن559ننن/ن4نننن:ننننن ن ن،نمااااستناسراا  .نسثكواااطسن ننن ن ننننن نن ننننننن ن155ن/ن3نننن:نننن ن ن،ن عااالاناس اا  اي ن نننن ن ننننن ن ن150ن/ن3نننن:نننن ن نن،ننياامنن نننن

نا وطا  نن ن ن ن175ن/ن5نننن:نن ن  ن.ن
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ن ب نمانستن     نن ننننننننن نن.نو ةناس فسإلنم ناسا ي نهس:نإنناسا ا لنمباطمنا  منهسنما نباااناسشا طي نفاسنن(1ن)ن"نن ننن ننن ن نننن نننن ن نن ن نن ن ن ننن نننننننننن نننن نننن ن نن ننن نننن ننننن ننننننن نن
نننننطياا نوماا نباااانسااث نوبياا نفصاافإلناسشاا طي نفاااسنطياا :ن ننيباا  نباس باا نبكاااانوباس راايىإلن ننننن نننن نننننننننن ن نننن نننن نننن ننن ننن ن نننننن ننن ننن نن نن نن نننن ن ن نن ننبكاااانوذسااونغيااا ننن نن نن ننن نننن ن

ن ا ا نن.ن  ناساث اعناس جياوننسبيا ناس براي نعثالنهاااناسا سيمنبا نن ااس ا:نإنن افإلناسراث نواسبيا نهاسن ننن(2ن)ننن ننن ن نن ننننن نن نن نننننن نن ننننن ننننن نننن ننننننننن نن نن نن نن نننننن ننننن نن نن نننننننننننننن نن
نيبيااا نم اااةنشااايًىانسيب ضاااة،ن ونيؤ ثاااةنفاااسناساااج  نسياوياااةنعثااالنذساااون بااا  نن نن نننن نن نننن ننننن نننننن ن ننننن ننن ننننن ن نننًننننن نننننن ننوهااااانحااا اانغيااا ن اااا ا.نيبااا  نننن،ننن ن ن نننن ننن نن ن ن نننن ن نننن ن

ننناسكواطس:ن ننن ن نننوذسونمجمن ننيب  ن طياونهااناساب نبك ري ن ي ا ن عثلنمن"نن نن ننن نننننن نن نن ننننننننننن نن نننننن ن نننن ننن نننن نن نعثلن نن رثف سن س ن  هاتنفاسنننن ننننن ننن نننن نننن ننن ننن نن نن
ننم اعن طياةنم ونإسلن  م،ن ونيب  ن طياةنبكااانعثالن نن با  ن سا ن  هاتنو كا ننما الناسراث ناسبا  ن ن ننننن نن نننن ننننن ن ن نن نننن ننن نننن ن نننن ننن نن نننن ننننننننن ن نننن نننن ن ننن نننن نننننننننن ننن

ننوذسونفاس  نننن ننننن نةنيب ضةنعثلن ننيااطيةننن؛ننن ننن ننن نن ننن ن نن.ن(3ن)ننن"نننننن

ننو فإلناسش طي نفسنطي :ن ننيب  ناس بي نباس ب نبكاانوباس ريىإلنبكاانوذسونغي ن ا ان يً ا. نً نننن ننن نن نن نن ننن نننننننننن ننننن نننننننننننننن ننننننن ن نننن نننن نننن ننن ننن ن نننننن نن

ننو فإلنش ط ن نننن ننن نفسنطنين ني :ن ننيب  :نبا وننبً انط ي ا نونريىإلنط ي ا   ننن نن نننننننننن نن نن ننننًنننننننن نننننن ن نننن نننن نن(4ن)ن.ن

نننن  سةننن              الدليل السادس: نننم نباعنطيا ي نفسنطياإلنفثةن وكرهان وناس بان"نن:نن نننن ننننن نن نننننننننننن ننن ننننننن نننن ننوه نيفي ن ننما نبااعنننن،ن(5ن)ن"ن نننن ن نن نننننننن نن
ننطاااج  نمؤ ااامن كجااا نمااا ناساااج  ناساااااسسنفاثياااةن نني  اااانبا  ااامنم ه اااانوإفن  ااامنفاااسناس بااااناس اااا ا ن ننننننن نننن ن نن ن ننن نن ننن ننننن ن ن ننننن نننن ننننننننن ننن نننن نننننن ن نن ننننن ن ن ننن ننن  نننن(6ن)ن.ننن

ننننناساث اعناس جياوننسبي ناس  ننننن نن نن ننبري نعثلنهاااناسا سيمنبا نن ااس ا:نإنناساا ي نفنيفيا ن اا  تناسبيا نطاج  نمؤ امنننننننننننن ن ن ننن ننننن نننننننن ن نننننننن نن ننن نننن ننننن ننننن نننن ننننننننن نن نن نن نن ن
نن كج نم ناسج  ناسااسس،نطمنيفي ن نناس   اياي نإذان ف  ان ونن ا يا ناسج  اي ،نف اانيرا ابةناس اا  نها ن  امن نننن ن نن ننننننننن نن نننن نننن ننننننننننن ننن ن ننننن نننننننن ننننننننننن نننننننن نننن ننن نننن نننننن ننن ننن

ننناسج  ي نإسلن با ناآل ثي نكسنفنيباانفسناس باناس ا انبص  لن وعيإل ن ننننن ن نننن ن ننننننن نننن نننننننن نن ننن ننن ن نننننننن نننن نن.ن(7ن)نننننن

نننننننننو  نفر ناط ناسقيتنا نننن ن نننسا ي نب ننيبي ناس  مناسرثاإلنب ا إلنمؤ ثإلنثتنيش   هانم ةنب ا  ي نحاسننننن نن ننننننننننننننن نن ننننننننن نننننننننننن نننن نن نننن ننننن نننن ننن نن،نف نننإلن نننن
نن  انباسج  ناساا  ن  انباس با،نوإنن  انباس ا  ن  اانب وكراه انوها نما ن عظاتناساا ا  نإسالناس باا،نو ناةنفن ننننن ننننن نننن نننن ننن نننننن ن ننن ن نن نن ننننن نن ننننن ننن ننننننننن ننن نن ننننن نننننن نننننن نننن نننننننن ن

نننًننيا سناس هسنع ناسبي نبك ري نحاسإلن ونب ا إلنمؤ ثإل،نفهسنسيرمن  اً انوفن هاسإلنوفنغ وً ان ن ننن نننننن ننن نًنن ننننن ن نننن نننننننن ننننننننن نننننن نن نن نن ننن نننننن ن نن نننننن ننوفنشيًىانم نننن نننًننن ننن
ننناس فاس ،نف نناس ا  ن ي ناس ش   نطي ن  ناسج  يي نشاعنوسيانهاانب با نم ن كيا  نباا ناسبيا نطاي نا  اان ن ننن نننن ننننننن نننن نن ننن ننننننننننن نن ننن نننن نن ننننننننن ننن نننن ن نن ننننن نن نن ننننننن نننننن ننننن

ننننننننوامم اعنثالثإلن ياا ننننن نن ننن.نن(8ن)نن

                                                           
ننن.سبقن ك  جة.-1 نن ن ننن نن  ن
نن.ني ظ :ناسب  ناسفصمنفسنطي نا  م.-2 ن ن ننن نننن ننن ن ننننن ن نننننن ن ن55نننن نننن،نبا ثنفسناس با.ن نننن ننن ن ن ن51ننن  ن.ن
نن.ع  ناس اب  -3 ننننننن ن ن ن595ن/ن9نننن:نن ن  ن.ن
نن.ني ظ :نهيضناسب ي نش حناسجام ناسصغي نسث  او ن-4 ن ننننننن ننن نننن ننن ننننن ن نن ننننننن ننننن ن ن535ن/ن9نننن:ننننن ن  ن.ن
ننن.سبقن ك  جة.-5 نن ن ننن نن  ن
ننننن.ني ظ :ن ط زن   ناسبي ناسفاس ل.ن-6 نننننن ننننننن ن ننن ننننن ن ن47نننن  ن.ن
ن.ني ظ :نفبةنامماانا -7 نننننن نننننننن ن نوزاعسنننن ن نننن .نعب نعناسجب   ننن،نننن نن نننن نننن ن119ن/ن5نننن:نننن ن  نن.نن
ننننننن.ني ظ :ن عالاناس   اي ،ناط ناسقيت-8 ننننن نننن نننننن ن نننن ن ن149ن/ن5نننن:ننننن ن  ن.ن
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نح ي ناس هسنع نطي ناس  و نن              الدليل السابع: ن ن ننننن نننن ن نن نننننن ننوذسون نةنفنيب انعثلن ف نث  ن عثلنم ن   ي نننن؛ننن نن نننن ننن نن ننن نننن نننن نن ننننننن نننن نن ننن
نناساا ف ن نإفنننن ناس  ااو ننن ن ن نساااسوننهااسنعاا ناساا غال ننن؛ننن ن ننن ننن ن نن ن ننن نننحا  ااةننننن نننن  ناساث اااعناس جياااوننسبياا ناس برااي نعثاالنهاااانننن(1ن)ن.نن نن نن نن نن نننننن ننننن نن نن ننننننن ننننننن

ننننناسااا سيمنبااا نن ااااس ا:نإننهاااااناساااا ي ن وا ن طااا ن او نب سااا ا نضاااعيز،ن اااا نفاااسنعااا نناس ابااا  :نفاااسنإسااا ا ن ننن ن نننن ن نننننن ن ن نن ن نن نن ننن نن ن ننننن ننننن نننن ن نننننن نن ننن نننننن نن ننننن ننن نن نن نن ننننن
نناساا ي ن  اامنمجهاا  نفننا   نماا نهاا نو ااا ناطا نمفثاا :ن اااس نفنيااا  ،ن فا  نع ااة،نواسشاايخنفنيااا  ن ن ن ننن نن نن ننن ننننن ننن ننننن ن ن ننن نن ننن ننن ننننن نننن ننن نن ن نن ن نن ن نننن نن ن ن ن ننن نن نن ننن نن

ن يً ا.نإًذانفاسا ي نضعيزنفالنيص ننن ننن نن ن نن ننن نننننًننننن نً نننن نافح جاجنبةنن نن نن ن نن.ن(2ن)ننن

ننها نهسن  سإلناس اناي نسثبي نباس بري نو ثوناس  و نواس  ا شإلنعثيهانم ن بمناس جياا  ،نوما ن اال ن ن ن نن نن ننن نن نن ننننن نننن ننننننن ننن ننننننن ننن نن نننن ننن نن نن ننننننن نننننن نننننننننننننن ن نننن
نهاانوذسون بي نس ان  لن  سإلناس جيا  نوكاسون  لنوحجإلنم ا شا هتنو  و هاتنعثالن  ساإلناس ااناي  ننننن ننننننننن نن ننن نن ننن نننننن ننننننن نن ننن ننن نننن نن نن نن ننننننننننن ننننننن ننننن ننن نن؛نوها ننننن نن نننمااننن

نننيباااي نط ضااا حن  ااااانناسبااا  ناسبا ااامنبجااا ازنطيااا ناس براااي نوفاااقنا نن نن نن نننننن نننن نن ن ننن ننننننن ن ن نننن نن نن ننن ن ن ننن ننننس ااا اب نواسشااا وونواآل ااناس اااسنذك هاااانننن نننن ننننن ننن نن نن نن ن ننن نن ننن ن ن
ننننبج از نن ننننننننننننننناساث اعناسبا ث نن ن نوهااني  افقنم نمااس ناس ش   نامسالمسننن،ننن نن ن ن ننن نن ن ننننن ن نن ننن ننن ننن نننًنإذن ننعن ااسلنستنيا انشايىًنننن؛ننننننن ننن ن نننننن نننننن نن ننعثالننننانننن نن

نننًناس كثفي نإفنف  نسهتن ط ابًن نننننننن نننن ننن ننم ناساال ،نفيهاان  ااعنحا اا هتنو ثابنمصااساهتناس ني  اإلنوا   و اإلنعثالنننناننننننن نن ننننن ن ن نن نننن ننننننننن ننن ننن ننن نننننن نن نننن نننن ننننن ن ن نننن ن
نننننننننننح نس اع،نوعثلنهاانعب ناسفبهاع نننن نن ننن ننننن ن ننن اع  هتناس شه  لننننن نن ننننننننن نننحي نو  نش عنعنف  مناس صثاإل(ننن:ن)نن نن ننننن ننننن ننن ن نننن نن ننن

ننوها نهسناس صثاإلناساقيبإلناس سنفن  اا  نما ناسشا ع.نوما نهاا ناس شا  اا ناس اسنسهاان ث هاانفاسن ننننن ننننن ننن ننننن نننن ن ننننننن نن نن نننن ن نننن ن نن ن نننننن نن ننننننننن ننننن نن ننننن ن ننننن
ننننننناس اامال ناس اسيإلنطي ناس اونواس سنفنغ لنع هان ا إلنها نا ياانسر ناساا ا ناس  ا  لنسهتنوسايا هتن نن ننننننننننننننن نن نن ننننن نننننن ننننن ننن نن ننننن نن نن نن نن نننن نن نننننن نننننننننننن ن نننننن

نننناسي ميإل ننواس فااعنب صااساهننن،ننن ننن ننننننن نننتناس  فاو اإلننن ننطيا ناس براي (ناساا نن)نننننننننن نننننن نن نننننن نُّنيءَاا ُّننن َن ننًنن ًعانننء ننما ن نا اعنطيا عناس رايىإل،ناس اسني فاقننننان ننننن ننننننننن نننننن نننننن نننن ن
ننننننفيهانعثلن اجيمناس بي نو   يمناسج  ،نكثةن ونبا ةنعثلن  راونم راو إلن ونمك ثفإل. ننن ننننن نن نننن نن نننن نن ننن نننن نننننننن نننننن نن ننن نن ننننننن نن نننن نن نننننن

ننففسنطي ناس بري نحمنس شاكمناس اونوم اعالنس صاساهت،نو ا إلنفسنهااناساص ناساا نغثبامنننناننًنإذًن ننن نن ننننن ن ننننننن نن نننن ننن ننننن ننن نننننن نن نن نن نننننن ننن نننن ن نن نن نننننن نننن نن
نعثيااةناس ااا ل،نوضاايق نن ن نننننن ننحااا ناس اااونفااسنمعيشاا هتنماا نمااان  اا نبااةنا مااتنماا نضاا ا قنماسيااإلن اثاامناس اااونننننننننن نننننن ننن نننننننن ننن ن نن ن ننن ن نننننن ن نننن نن ن ننننن نن ننن ننن نننننن نن

نيا ا  ننإسلن شياعن  ن ك ننض و  إلنوسك نفنير ويا ننشا ا هانباس اا  نن ننننننننن ن نن ن ننن نن ننن نن ننن نننننن ن نن ن نننننننننن ننن نننن ن ن ننن نننننننن نناس اا نغيا نم ا ف نسا يهتنننن؛ن نن نننن نن نن نن نننن ن
ننًنم نع انإمكانيإلن  في ناس ا نفحبًن ن نن نننننن ننن ننننننننننننن نن نسكجا لناس  وث اا ناسي مياإلناس اسنيب ما ننب  ا هاانفكااننشا ا هانباس براي نننان نن ننننننننننن ن نن نن نننن ننننننن ن نن نننن نننننننن ننننن نننن ننننننن ننننن

نننننننننه نا نربنوا ف منسهااات. ن نن نن نن ن نن ننن نن

ننًنفبياا ناس برااي ن ااا انشاا عًنننناننًنإذًن ن نن ننن نن نن نننننن ننوفااقناس اا اب نواآل اانواسشاا ووناس ااسنذك هاااناساث اااع،ن نااةني  افااقنننناننن ننن نننننن ننننن نننننننن نننن ننننن نن ن ننن نن ننن نن نن ننن ن نننن نن
ننو   ا ننانم نم ا ئناسش  اإلنامسالميإلناس سننعننن نننننننن ن ن نننننن ن نننن نننننن ننننط  منعثلن ثبناس صاس نو  عناس فاس نع ن ط اعنا مإل.ناننن ننننننننن ن ننن نننننننن نن نن ننن ننننن نن نن نن نن نننن

 

نناسبياا نواسشاا اعنضاا و لنماا نضاا و  ا ناساياانن- 1 نننن ننننن ن نن ن ننننن ن نننن ن ننن نن ننساااانشاا نننن؛ننالنننن ن ننةنعن ااااسلنووضاا نسهاااناس اا اب نوا سااااننعنننن ن ن نن نن ننن ن ننننن ننن ن نن نن ننن ننن نننن
نناسصاياإل نن ن  ن.نن

                                                           
ننننن.ني ظ :ن ط زن   ناسبي ناسفاس ل.ن-1 نننننن ننننننن ن ننن ننننن ن ن41نننن  ن
نن.ني ظ :نع نناس اب  -2 ننننننن ن ن ننن ن ن535ن/ن9نننن:ننننن ن  ن.ن
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 د. عادل الفقيهأ.      (        اليمن أنموذًجا مقارنة ةيهالبيع بالتقسيط بين الحل والحرمة  )دراسة فق

نننًنطياا ناس برااي نسااتنيكاا نمصاا وفًننن- 2 ن ننن ن نننننن نن نننننن ننح االناسباا نناسااااسسنوإننكاااننسااةنباااضنامشااا ا نواساا ف منفااسنننناننننًن اا ي ًننننانن ننن نن نننن نن نن نن ن ننن ن نننننن نن نن نن نن ننن ننننن ننننن نن
نننا حا ي نوك بناسفبةناسب ي إلنوسك نبص  ن ن ننن ننن نننننننننننننننن ننن نن نننن ن نن   ى.ن ن ن  ن

ننعااا  نطيااا ناس براااي ننن- 4 نن نننننن ن ننن ن ننناسا يااا نمااا ناس ا  فاااا نم هااااننبن نننن نن نن نننننن ن ننننننننننن ناااةن   يااامن  اعناسااا يننننننن ن ن ننننن نمف  اااانإسااالن و اااا نم اااا  لننننننن نننن ننن ننن نننننن نننن
 ننننننننوم اي إل.

نننننننسةناسا ي نم ناسص  نم هانن- 5 ن نننن  نن:نننننننننننن

ن ننياهبناس شنن-ن  ننننن ن نننن نًن  نإسلناس ا  نباس بري نهيا  نسثاإلنمانهيكبا  ناس اا  نطج  هاانع ا ناسا ف نحااًفنن ن نن نن نننننننن ننن نننننن نننننننن نن نننننننننن نننن نننن نن ننننننن ننننننن نننن نننوبج  هاانننن ننننن
نًنع  ناس ف ن بريوًن نن نننن نننننهيك ا ناس ش   ناس بري ن  ناسج  ناس ؤ منو  تننننانننننننن نن نن ننننن نننننن ننن نن نننننن ن نن ننننن ننن ناف فاابنن نننن ننننعثالنذساونوهاا ن ا  لنننن ن ننننن نن نننن نن

ننن اياإل. نن  ن

نًن ننياهبناس ش   نإسلناس ا  نهيش   نم ةنسثاإلنمانمؤ اًلننن-نا ن ن ننننننننن نننننن ن نن نننن ننننننن نننن ن نن ننننن ن نننن ننننننًنثتنيب انطبياهانسةن  نسث ا  ننفرةننبا ًننن،نن نننن ن نننننن نننننننننننننن ننناننننن
ننننننننب  منم ناسج  ناسا ناش  اهانم ة نن ننن ننننن نننننن ننن نننوهاانه نطي ناساي إلنوه نفنيج ز.ننن،ننن ن ننن نن نن ننننننننن نننن ن  ننننن

ننننننه ا نباضناسش وونسصاإلنهااناسبي نم هانن- 2 نننننننن ننن ن ننن نن ن نننن نننن ننن ننفنيك ننطيا ناس براي نذ  ااإلنسث باانن:نننن ننننن نن ننن نن نننننن نننن ن نننن نن ننننننننطيا ناساي اإلن)ننن نن نننن،نن(نن ن
ننيك نن ن ننننننًناس ا  نماسكًننننن نسثرثاإل،ن نن ك نناسرثاإلنمبب ضإلنسث ا  ننناننننن نننننننن ن نننننننن نننن ن نننن ننننننن نن ننيك نناسا ضانن،ننن ن ننننن ن نننن ننننننننم انفنيج  نطي هانننننن ن ن ننن نننن

ننننن بااااناس رااا إل،ن نننننًنننيكااا نناساااج  نفاااسنطيااا ناس براااي ن يً ااان ننننننن نن نننننن ن ننن ن نن نننننن ن ن نننًنفنعيً اااننناننن نن،ن نن كااا نناسراااثاإلناس  اعاااإلنحاساااإلنفننانن ننننن ننن نننننننننن نننن ن ن ننن ننن
ننًنمؤ ثااإل،ن ننيكاا ننا  اامنماث ًماا ننننن ن ن ننن ن ن ننن ننننننن ن،نفنان نننيجاا زنإساااااناس شاا   نع اا ناساباا ن ونهي ااانبااا  نطاا ف نمنننن ننننننن نننن نننن ننننننننننن نن ن نن ننننننن ننننن ن نننننبثاا نزا اا نن نن نن

نعثلنمانا فقنعثيةن  نسبب نن نن ن ننننن نن نننننننن نًن ننيك ننطي ناس بري نم جاًننن،ننن ن نننن نن نننننن نننن ن نننن نط ونن اثيقنننان نننننن ن  ن.نن

ننوضامنبااضناس ا اب نسصااإلنهاااناسبيا نم هاانن- 2 نننن نننننننن ننن ن ننن ننن ن نننن ن ننن نن ن ا ازناسا اا لنفاسناساج  ناس ؤ امنعا ناسااا ننن:ن نن نننن ن نن ن ن ننننن نننننن ننننننن نننن نن ننننعا انننن؛ن
ننًن  ازناس  صي نفسناساب نعثلنف ا  ناس بري نمفص ًفن ن نننن نن ننننننننن ننن نن نننننننن ننن نن نننننن نن نعا ناساج  ناساااسسننن ننن نننن نننننن ننفنيجا زنإسااااناس شا   نننن؛ن ن نن ننننننن ننننن ن ننن

نننب  نم اس نإ نننننن نذان    نع ن ر ي نباضنا  رااونن نن نن ننن ننننننن ننن ن نن ن ننياا انعثالناس ا ي نننن؛ننننن ننن نننن نن ننن ن ناس ثاسعن ن ننن نني اطامنفاسن  اعنمااننننننن ننننننن ننن ن ننننن ن
نحمنم نا  راو نن نن ننن ننن نوه ا نض اب ن   ىنذك  نفسنث اياناس ا ننن.ن ن ننننننننننن ننن ن نننن ن ن ننن ننن ن نن  ننننننننننننننننننننننننننننننننن.نننن

نننننننه ا نآ اانس جمنهااناس  عنم ناسبي عنم هانن- 8 نننننن نننن ننننننن نن ننننن ننننن نننع اناس  س نهياة،نعا انام ا اانعثياةنإفنفاسنحاا ناسبا  لننن:نننن نننننن نن نن ننن نننننن نننننن ننننن ننننننن ن ن ننننننن
نننعثلن ر ي نا  راونف نن نن نننننن ننن ننسنم ا ي ها،نع اناس غال ناس ا  نحا إلناس اونس جمنهااناس  عنفسناسا اا لنفاسننن ننننننن نننن نننن ننننننن نن ننننن ننننننن نن نن ننننننن ن ننن ننننن ننننننننن ننن

ن ساا  ننن ن ناس  ا ناس وث بإل،ن ننيك ننكم نننن ننن ن نننن نننننن نن ننننننن ننننننم ناس ا  نواس شا   نحرا ناسب ااعنوا  اع،نننننن نن نننن ننننن ن ن نن ن نن نننن نن ننننننن ننننوامشاها نننننناط اإلن نكن ن نننن
 نننننعثية.

ننه ااا نباااضناسف ا اا نسهااااناسبياا نم هااانن- 9 نننن نننننننن نننننن ننننن ن ننن ننننحصاا  ناس شاا   نعثاالنحا  ااةننن:نننن نن نن نن نن ن نن ننننن ن ن نننومب غااالن ننبرااه سإلنو راا ،ن  ساا ننننننن ن ن نننن ن نن نننن نن ن
نن جا نفسنمبياا هتناس بروإلنم ن ال نز ا لناسج  ن  مناس بري .نناس نن نننننن ن ن نن نننننننننن نن ن ن نن نننن ن ننننننننننننننن ننن نن  ن

ننا  ثاا ناساث اااعنفااسنهااااناسبياا نماا نحياا ناسااامنوننن- 2 1 نن ن نننن نن نن ن نن نننننننن نن ننننن نننننن ننن ننناسا مااإلن ن ننفاااهبناسج هاا  نإساالن اا از نوحثااةنوذهاابننننن ن نن ننننن ننن نن ن نن ننننن ن نن نننن ن نن
ننناس اضنا ننن  نإسلنح م ةنوع ان  از .نآلنننن نن ن ننننن ننننن ن نن نننن  ن

ناس   ناس    نواس ك ا نه ن  ازنهااناسبي نبش وطةنوض ابوةناسراببإلنوساا إلناس ااونن-  12 ننننننن نن نن نننننن ننننن ننن ن ن ننن نن ن ننن نننننننن نن نن ن نن ن نن ننن نننن نن نن ننننن نن ننننساةنفاسنهاا ننننن نن نننن
ننننا ياا ناسب  لنع ننننننوع اننن،ن ن ننن ننننننافس غ اعنننننن ن ننننن حيانانننننع ةننن  ن.ن

 : التوصيات
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ننطيااا ناس براااي نمااا ناسبيااا عناس   شااا لنبكجااا لنطاااي ناس ااااونفاااسناس  ااامناسااضااا نن يجاااإلنسث ضااا ناس عيشاااسننن- 1 ن نن ننننن ن ن ننننن ننننن ن نن نننن نن نننن ن نن نننننن ننننن نننننن ن نننننننن نننننن ن نن نن نننننن نن
نناسصابن نن نسث اونن نًنسااني  غسن نني  انحبةنكاماًلنننن؛نننن ننننننن ننن نننن ننن ننم نامي احنواسبياننم نحي ننننننننننن نن نن ننن نننننن نن نن نن ننن نن  از ن ونع ان  از ن نن ن نننن نن نننن نن  ن.ن

نعثاالنوسااا منامنن- 2 ننن ننن ن نن نننننعااالاناس ك ثفااإلن نن باا انط  ضااي نهااااناس اا عنماا ناسبياا عنوإ شااا ناس اااونإساالناسو  بااإلننن ن نننن نننن نننننننن ن نن ننن نننننن ن ننن ننننننن نن نن ن ننننن نننن ننننننن نننننن ن
ننناسصاياإلنس  ا س ةن ونناس   عنفسناسا اا ن نننن نننن نن نننن ن نننننن ننننننن نن ن  ن.نن

ننإساااناسب   نواس ؤسرا ناس    ثيإلنا   ىنسهااناس  عنما ن نا اعناسبيا عنب  ا سا ةنعثالناسشاكمنا مجامننن- 3 ننن ننن نن نننن نن نننن ن ننننننن نننننننن نننن ن ننن نننننننننن ن ن ن ننننننن نننننن نن ن ن نننن نن ن نننننننن نن
ننننننننننننم نحي ناسش وونواس  اب نوامش ا نعثلناسا ثيإلنكث نن نن نن ن ن نن نن ننن ن ننن نن نن ن نننن نن نن  ن.ننهان

ننعثلناسجها ناسشا ةيإلنواس  اطياإلنفاسناسب ا  نامساالميإلنم ا  اإلنهاااناس ا عنط  اباإلنكامثاإلن ا امنع اةنكامننن- 4 ن نننن نن نن ننننننننننننن نننن ننننننن نننننن نننننن ن ن ننن ن نننننن نننننننن ننن ننننن ن نننن ننن نننن نن
ناسشبها  نننن  ننن.نن
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 طي و (.ن–اس ك  إلناساث يإلن)ناس ص احناس  ي ن ح  نط نما  ناسفي مس، -1
 ا.1911ن-ها1401ناسو اإلنا وسل،نطي و ن– ا نإحياعناس  اثنن،نسرانناسا انفط نم ظ   -2
ان ابيقن ح  نعب ن1979-هان1399ن،اسو اإلناسجانيإلن،نطي و ن،ن ا ناساثتنسث اليي ن،ناسصااحنمس اعيمناسج ه  ن -3

 اسغف  نعواع.
 ا.5003 ا ناسفك ،ن مشقنن،ناسبام وناسفبهسنسرا  ن طسناسابيب -4
 اسصا بن  ااو .هان ابيقنما  ن1405ن، ا نإحياعناس  اثناسا بسنطي و ن، حكااناسب آننسثجصاف -5
 ا.1913ن-هان1403ن،اسو اإلناسجانيإلن،ن ا ناسفك نسثو اعإلنواس ش نطي و ن،نا انسثشافاس -6
 ها.1405اسو اإلنا وسل،نن،نطي و ن– ا ناسفك نن،ناس غ سنفط ن  امإل -7
 ها.1415طي و ناسو اإلناسجانيإل،نن- ا ناسك بناساث يإلن،نع نناس اب  نسش اناساقنآبا   -8
 ا.1911ن-هان1401ن،اسو اإلناسجانيإلن،ن ا ناس فا انطي و نانسب انن،ن ن واون ثاإلن سماجتنسغإلناسفبةنس ا  -9

 . ابيقنعصااناس ي ناسص اطسن،نان5000هانان1451اسو اإلنا وسلنن،ن ا ناسا ي ن،ننيمنا وطا نسثش كانس -10
 ا.ن5001هان1451 وسلإع ا نما  نط نإط اهيتنمك بناساث يإلنسث  اثناسو اإلنا:ناسااو نم نف اوىناساالمإلنا س انسن -11
 ان5001هانان1451اس  يانفسنفبإلناسر إلنواسك ااناساا ان /نعب ناساظيتنط و ن ا ناط ن  بناسو اإلناسجاسجإلن -12
 ان5004اسو اإلنا وسسنن،ن طسن،ن ا ناسبثتن،نما  ناساحيثسن،نعثتن    ناسفبةن  -13
 ان5000هان1451ن،اسراباإلاسو اإلنن،نمؤسرإلناس ساسإلن،ناس  يانفسن    ناسفبةن .نعب ناسك  تنز  ان -14
 .نا5009هان1459ن، ا ناس فا انا   نناسو اإلنا وسلن.اسب اع ناسكثيإلنواس  اب ناسفبهيإلنس ا  نشبي  -15
 ا ناسك بناساث يإل،ناسو اإلنن،عالعناس ي نبك نط نمرا  نط ن ح  ناسكاسانسن،نط ا  ناسص ا  نفسن   يبناسش ا  ن -16

 .طي و نانسب انن،ها1409،ناسجانيإل
 . ا ناسفك نطي و نانسب انن،ن طسنإساابناسشي از نناس هاا -17
 .هان1400اس ك بنامسالمسنانطي و نن،ناس ب عنفط نمفث ن -18
ط اعإلنن،نعب اس ح  نط ن است:ن بسناس ي ن ط ناسع اون ح  نط نعب ناساثيتناط ن ي يإلن،ن ابيقن،نمج  عناسف اوىن -19

   لناناسرا  يإل.ناس  ي إلناس  ن،نها1419،نمج  ناس ثونسو اعإلناس صا ناسش  ز
 ا5009هان1457ن،اسو اإلناسجاسجإلن،ن ا ناسفك ن مشقن،ناس اامال ناس اسيإلناس اا  لن /نوه إلناساحيثس -20
طي ناس بري نو وبيبا ةناس اا  ن  اسإلنفبهيإلنمبا نإلنبا نم ش  نب جثإلنم كاناسك مإلنوافس شا ا ناس اجيإلننبكثيإلن -21

حر ناسري نحام ن واانا س اذناس راع نببرتناسثغإلناسا بيإلنناناس ك   ن/5009اآل ااناسا  ناسصا  نفسني سي ن
 كثيإلناآل اان اماإلناس   هيإل.

 .ان5001ون ا ناي  ا نباسباه لنس إلن،ن س ااناس ابابناس ب ن ساسإلن ك   ا نم ش  لن /نحر ناسري ن واا -22
 ابيقنما  نعب اسرالانناسج ز إلما  نط ن طسنبك نط ن ي انط نسا ناط ن يتنن،نإعالاناس   اي نع ن اناسااس ي  -23

 .طي و نانسب انن،ن ا ناسك بناساث يإلن،ها1411ن،5،ناسو اإلنإط اهيت
 اسبام وناس اي نس ج ناس ي نما  نط نياب اناسفي وزن با  نانوناس ؤسرإلناسا بيإلنسثو اعإلنطي و . -24
 .سب اننطي و نان،نها1414 ا ناس ا فإل،ننط وننط اإلن،نما  نط ن ح  نط ن طسنسهمناسر  رسن،ناس  ر و -25
ون ا ناسك بنن،هان405اس ر    نعثلناسصاياي نس ا  نط نعب عن ط نعب عناسااكتناس يراط   ناس   فسنس إل -26

 مصوفسنعب اسبا  نعوا.ن:ن ابيقن،اناسو اإلنا وسس1990هان1411 ،نطي ونن،اساث يإل
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ن -27 ناس   فل نعاط ي  ناط  نسثاالمإل ناس ك ا  ناس   نعثل ناس ا ا  ن   نها1555حاشيإل ن، ن ا  ناسا بسو ناس  اث ن،نإحياع
 .نها1407.اسو اإلناسجانيإلن،نطي و 

 .ها1391طي و ن.نون ا ناسفك ناسا بس.نحاشيإلناس ه نسنعثسنش حناسا  انسنس ك ص نسي  ن ثيمن -28
 .ها1405ون ا ناسفك نطي و نن. ا اإلناسشيخنهال نمصيثاسن.كشا ناسب اعنسثبه  سنع نم  نام  اعنسثاجاو ن -29
 .ها1371اساثبسنس إلنن–ون.نها977 سفاظناس  هاجنسثكويبناسش بي سناس   فلنمغ سناس ا اجنإسسنما فإلن -30
 ط  ناس اه ناسااس سنسثفك نامسالمسن،ن /ننا ةنح ا نماجتناس صوثاا ناف  صا يإلنفسنسغإلناسفبهاع. -31
 .ناسباه ل.نون ا ناسشاب.نمب مإلناط ن ث ونن -32
نطي ناس بري نو وبيبا ةناس اا  ل -33 نس يمن   إلن  اسإلنفبهيإلنإع ا نما   نم. ا  نعثسنما   .نبا ن ك يثسنمب ا

ناسجاماإلن نامنرانيإل نواساث ا ناس حس نماا   نكثيإل ناسفبة نو     ناسفبة ن رت نواس  اث. ناس حس نعث ا نفس اس ا ر ي 
 .ا5009ماسيا اني ني ن.نامسالميإلناسااس يإل

 1990ان1410و.ن ا ناسبثت.ن مشق.ن فيقني ناناس ص  ن.نطي ناس بري نن اثيمنفبهسنوا  صا   -34
 ا نإحياعناس  اثناسا بسنانطي و ن،ن.نما  نط نةيرلن ط نةيرلناس  ما ناسرث س.ناسجام ناسصاي نس  ناس  ما  -35

 .ن ح  نما  نشاك نوآ  ونن:ن ابيق
ن، ا  كة -36 نطي ناس بري ن)نش  ة ناسا  )،ن    ، ن، ناسج   ناس رثت ن نإع ا نمجثإل ناس ثكإلن99حك ة( (ن ا ناط ن ا  إل.

 .ناسا بيإلناسرا  يإل
نطي و اس ك بن.نما  ننا  ناس ي نا س انس.نواعناسغثيمنفسن ك  سن حا ي نم ا ناسربيمإ ن -37 ناسو اإلننامسالمس. ا

 ا.ن1915هان1405اسجانيإلنان
 .نا5003 ا ناسرالانسثو اعإلنواس ش .ناسباه لناناسو اإلناسرا سإلانس إل.نا ساونفسناس فري .نساي نح ىن -38
 .ناسباه ل.نشا عنط  نساي .نفك ناسا بسامماانز  نان  سيزنما  ن ط نزه ل.ن ا ناس -39
ط ايإلناس ج ه نونهايإلناس ب ص نان ط ناس سي نما  نط ن ح  نط نما  نط ن ح  نط ن ش ناسب طبسناسشهي نباط ن ش ن -40

 ها.نمو اإلنمصوفلناس اطسناساثبسنو وف  .595:ناسافي .ناس   فل
با نم ش  نفسنمجثإلناسش ةيإلنواس  اسا نامسالميإلنحكتنطي ناس بري نفسناسش  اإلنواسبان ن.نما  نعبثإلنامط اهيت.ن -41

 اس سن ص  نع ن اماإلناسك  م.
اس و ناس  ي نش حنمج  عناسفبةناسكبي .نسثاالمإلنش  ناس ي ناساري نط ن ح  ناسرياغس.نمك  إلناس ؤ  نباسوا  ن -42

 ا.1991اسرا  يإل.ناسو اإلناسجانيإل.نن–
ناسرجر ا -43 نا شا  نط  نسثي ان ن او  ن طس ن او . ن طس نس   نس إل ناس   فل نها575نس ناساا ان. نعب  نما   ض وة

 ا.5010طي و .ناسو اإلناس اباإلنس إلنن-سب ان.ناسكاس  .ن ا ناسك بناساث يإل
ناسبا  نعوا.ن:نس  ناسبيهبسناسكب ى.ن ح  نط ناساري نط نعثسنط نم سلن ط نبك ناسبيهبس.ن ابيق -44 ما  نعب 

 ا.1994ن-هان1414مك  إلن ا ناس از.نمكإلناس ك مإل.ن
ون.ناس  ثكإلناسا بيإلناسرا  يإلن–اس يمنوشفاعناساثيم.نسثاالمإلنما  نط ني س ن طفيش.نمك  إلنام شا نبج لننش ح -45

5. 
.نشايبنا  نؤوو.نمؤسرإلناس ساسإل:ن طسنحا تنما  نط نح اننط ن ح  ناس  ي سناس ر س.ن ابيق.ن اي ناط نح ان -46

 ا.1993س إلن.نطي و 
   نو   يبنوإش ا نما  نط ن.ن.نعب ناساا انط نعب نعنط نبازمج  عنف اوىنومباف ناط نبازنك ااناس ع ل -47

 .ها.ناس  ا 1453.نس إلن5اسو اإل.ن ا ناس ؤ  نسث ش نواس  ز  .نساي ناسش با 
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ها.نم ش  ا ناس ك بناس جا  ن459اس   فلنس إلنن-اس اثس.نسإلماانما  نعثسنط ن ح  نط نساي نط نحاااناسظاه  ن -48
 طي و .ن–سثو اعإلنواس  ز  ن

ناس يراط   نن- ر    نعثلناسصاياي اس -49 ناسااكت نع نعب  نط  نما   نع نعب  ناسبا  نن- ط  نعب  نمصوفل  ابيق:
 ا.1990اسو اإلنا وسلن.نسب انن– ا ناسك بناساث يإل.نطي و ن.نعوا

  ح  نط نح بمن ط نعب نعناسشي انس.نمؤسرإلن  ط إل.ناسباه ل..نمر  ن ح   -50
ناس  استنفسناسفبةناممامس -51 ناس ر انس.ن ا ناساه اعنسثو اعإلن  سيزنح. نط نعب ناساا اناس يث س.ن ابيق:نما     ال

 .طي و نانسب ان.نواس ش 
 طي و .ن ابيق:نما  نفؤا نعب ناس ا س..نس  ناط نما ة.نما  نط نيا  ن ط نعب نعناسباو  س.ن ا ناسفك  -52
نامسنم ظ مإلناس اقيبا ناسا يجإلنما  ننا  ناس ي نا س انس.نمص  ناسك اا:نط ن. اي نوضعيزناسجام ناسصغي  -53

 م نإن اجنم كانن  نامسالان بااثناسب آنننواسر إلنبامسك    إل.ن-اس جانسن–
ناس ب  إلن -54 نا حا ي  نو ابيق ناسفبهيإل ناس ظ  ا  نو هت ناس اهبيإل نواآل اع ناسش ةيإل نس  سإل ناسشامم نو  س ة نامسالمس اسفبة

كثيإلناسش  اإل.ن ا نن–فبةنامسالمسنو   سةنبجاماإلن مشقن . .نوه إلناساحيثس.ن س اذنو  يان رتناسنو ك  جها.
 . مشقنانس   إلن.اسفك 

ناسو اطثرسن -55 ناس ح   نعب  نط  نما   نط  نما   نع نعب  ن ط  ناس ي  نش ا ناسكثيم. نمك ص  نسش ح ناسجثيم م اهب
ناس   فل ناس نعي س) نباساواا ناس ا و  ناس غ بس، نن ننننن نن ٌنننن ننن ن نن ن نننن ن نن ننننن نن نن ننننن نط اإل954: ناسك ب. نعاست ن ا  نع ي ا . نزك  ا .نها( ابيق:

 ا.5003ن-ها1453
ن ثي بسنوع ي ل.ن ح  نسالمإلناسبثي بسنو ح  ناسب سرسنع ي ل.ناس اش :ن ا ناسفك  -56 سب ان.نط وننن–طي و نن-حاشي ا

 ا.1995ن-هان1415ط اإل،ن
ناس بري ن اثيمنفبهسنوا  صا  . -57 نطي  ن ا ناسبثت: نا وسلن– مشقنن- فيقني ناناس ص  . ناسو  نن-اسو اإل س إل

 ها.1410
فسنض عناسك اانواسر إل.نس ج  عإلنم ناس ؤسفي .نم    نعثلنم   ناس  س عإلناسفبهيإلناسشامثإلنعثلنناسفبةناس ير  -58

 ش كإلنامن  نم.
ناس ؤ  ن -59 نمك  إل ناسرياغس. ن ح   نط  ناساري  ناس ي  نش   نسثاالمإل ناسكبي . ناسفبة نمج  ع نش ح ناس  ي  اس و 

 ا.1991اسرا  يإل.ناسو اإلناسجانيإل.نن-باسوا  
ناسا -60 نوشفاع ناس يم نبج لش ح نام شا  نمك  إل ن طفيش. ني س  نط  نما   نسثاالمإل ناسرا  يإل.نن-ثيم. ناسا بيإل اس  ثكإل

 اسو اإلناسجانيإل.
 ا.1914ها،ن1404.ن .نما  نوفاع.نمو اإلناسراا ل.ن ط زن   ناسبي عناسفاس ل -61
اس ا ثننإ ا لإلنم اع((نسثشيخنعب ناساا انط نباز،ن  اهانعب نعنط ن ا نع.ن  اس،نعبا  ،ن حكاا)نكث ا نمك ا ل -62

 اساث يإلنوامف اعنواس ع لنوام شا .
(،نوزا لنا و ا ناسا ا يإل،نإحياعناس  اثنامسالمس:نمو اإلن5/119 .نعب نعنما  ناسجب   ).نفبةنامماانا وزاعس -63

 ا.1397،1977ام شا ،نبغ ا ن
 ص  نع ن اماإلن.نإلناسا  ناسراب سث ك   نما  نعبثإلنامط اهيتننش  ةنمجثإلناسش  ا.نبا نفسنحكتناسبي نباس بري  -64

 اسك  م.
 طي و ،نبغ ا ..نمك  إلناس ه إل.ن   ناساكاانش حنمجثإلنا حكاا -65
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طي و نانسب ان.نط اإلن.نمر  نامماانز  نط نعثسنط ناساري نط ن طسنطاسبن ضسنعنع هت"نم ش  ا نمك  إلناسايال -66
 ا.1999

 اسفك .ن:ن ا 1و.نها1349فط ن ا ناس اسكسن ن.ناسب اني ناسفبهيإل -67
ها.نمو اإلنمصوفلناساثبس.ن1004س ا  ن طسناسع اون ح  نط نح الناس مثسن ن.ننهايإلناس ا اجنش حناس  هاج -68

 ا.1997هان1379اسو اإلنا  ي لن
ناسبهيإل -69 ناس    نش ح ناس  يإل ناس وضإل ناس ا فإل.ن. ن ا  ناس    س. ناساري س نعثس نط  نحر  نط  ن  يق ن ناسويب  طس

 طي و .
ناسفبهيإل -70 ناس  س عإل نا. نامسالميإلوزا ل نواسشؤون ن و ا  نا وسل. ناسو اإل ناسك  م. ن1405. نمو اإلن1915ها ا.

 .اس  س عإلناسفبهيإل
 ا.1913اس جثإلناساث يإلنسكثيإلناس جا لنبا زه ،ناسا  ناسرا و،.ن -71
م س عإلناس ا ثنواس باف ناساث يإل.ن   نوإع ا ناس اح نفسناسب آننواسر إل.نم    نعثلنم   ناس  س عإلناسشامثإل.ن -72

 ا نامن  نم.عثلن فا
ناس ط  -73 ن ا  نط غش. نآ  نما   نط  نهشاا نوآ ابة. ن حكامة ناس بري  نطي  نا وسل. ناسو اإل ناس  ا . ناسو  ن. س إل

 ها.1419
 ها.1454اسو اإلنا وسل.نس إلناسو اإلنن-اس  ا ن-طي ناس بري نو حكامة.نسثي اننط ن  كسناس  كس.ن ا ناشبيثيا -74
 مص .ن-اسا بس.نشا عنط  نساي .ناسباه ل  سيزنما  ن ط نزه ل.ن ا ناسفك ن.نامماانز   -75
اس  استنفسناسفبةناممامس.نح النط نعب ناساا اناس يث س.ن ابيقنما   ناس ر انس.ن ا ناساه اعنسثو اعإلنواس ش .ن -76

 سب ان.ن–طي و ن
ناس جاحنس بااث -77 نبا نم ش  نب جثإلن اماإل نطي ناس بري نفسناسفبةنامسالمس. ناس جث )ن حكاا نامنرانيإل(. ناساث ا

 ا.5013(نسر إلن57)
ن   ناساكاانش حنغ  نا حكاا.نمنالن ر ونما  نط نف ام زنط نعثس -78 نن نن نننن ننن ننن ننننن نننن ن ن نن نننننننء ن نننن ن ننن ن ننننن ننننن  سب ان.ن- ا نإحياعناسك بناسا بيإل.نطي و .نن
 س   ا.ن- ا ناسفك .ن مشقن4اس اامال ناس اسيإلناس اا  ل.نوه إلناساحيثس،نو -79
اساج انيإل.ن ابيق:نن  نما  .ناس اش :نمجثإلنا حكااناسا سيإل.ن  سيزنسج إلنمك نإلنم نع لنعث اعنوفبهانفسناسكالفإلن -80

 باكر ان.نن-آ ن انباال،نك ا شس
شع اننن53-17،ناس  اب نفسن  لنم ن15  ا نمج  ناسفبةنامسالمس،ناس و لناسرا سإل،نبش نناسبي نباس بري ،ن  تن -81

ن1410 ناس  افق نن50-14ها نج1990آذا  ناسرا و، ناسا   ناس ج   نومجثإل نن1ا. نجن193ف ناسراب  نواسا   ،
 م   ن.9ف5

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/6-2htm ن 
ن.ها1390.نط اإلن1با ثنفسناس با.نما  نن ط نزه ل،نو -82
ناس ك ا . -83 نسث اثيم ناس   فسناف  يا  ناس   ثس نم  و  نط  نما    نط  نعب ع ن اثيق913: نها ن ط: نما     ناسشيخ

 ا.ن1937-هانن1359(نو    هان ا ناسك بناساث يإلنانطي و )ناسباه لن–مو اإلناساثبسن:ناس اش ن.  يبإل
طةن:ن ابيق.نما  نط نعب اس ا سنط ني س ناسا  انسناس ص  نا زه  نن.ش حناسا  انسنعثلنم ط ننامماانماسو -84

 .اناسباه لنانمص نانمك  إلناسجبافإلناس ي يإل5003هانان1454اسو اإلنا وسسن.نسا ناس ؤو عب ن
ناسف وبن -85 ن ن اع نفس ناسب وب ن) ن ا  ناسف وب ناس اسكسن( ناس ح   نعب  نإ   انط  نط  ن ح   ناس ي  ناسع اونشهاا ن ط  .

 .نعاستناسك ب.نط وننط اإل.نها914اسشهي نباسب افسناس   فلن

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/6-2htm
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ي ناط نحر ننم ص  نط ني نانط ن الحناس ن.  ا قن وسسناس هسنسش حناس   هسنناس ا و نبش حنم  هسنام ا ا  -86
 .نعاستناسك ب.نا1993-هان1414هاناسو اإلنا وسلن1051ط نإ   اناسبه  سناسا بثسناس   فلن

 ا ن.نها.نط وننط اإل191ك ا ناس ي نما  نط نعب اس اح ناسري اسسناس ا و نباط ناسه ااناس   فلن.نف  ناسب ي  -87
 .اسفك 

نا حكاا -88 ن يري ناساالانش حنع  ل عب اس ح  نط ن اس نط نح  نط نما  نط نح  ننعب اس ح  نعب عنط ن ط .
اسو اإلن.نما  ن  اسنط نحر نحالب:نفها سةحببةنوعثقنعثيإلنو  جن حا يجةنو   ن.ها1453اس رااناس   فلن

 .ا ما ا .نمك  إلناسصاابإل،ناسباه لن.انمك  إلنناس اباي 5009هان1459اسااش لن
اط إل،نش اناس ي ن:نهان  اها957مثسناسشافاسناس   فلنشهااناس ي ن ح  نط نح النا نصا  ناس ن.نف اوىناس مثس -89

 .اس ك  إلنامسالميإل.نها1004ما  نط ن طسناسع اون ح  نط نح النشهااناس ي ناس مثسناس   فلن
 اسرا  يإل..نمك  إلناس  ي إل.نس ي نعاط ناسا  .نامسالانوثبافإلنامنران -90
ن -91 نفس ناس ير ناسفبة ساسإل ناسر فن. نغانت نط  ن اس  نا ون. ناسو اإل نوا و ا ن1455سس نامسالميإل ناسشؤون نوزا ل ها

 .ناس  ثكإلناسا بيإلناسرا  يإل–واس ع لنوام شا ن
 ها.1405اسك  من.نونمك  إلناط ن ي يإل.نعب اس ح  ننعب اسكاسق.ناسب  ناسفصمنفسنطي عناآل ا  -92
 .ناسا ابن..نوزا لناس اا  1949اسو اإلنا وسلنمو اإلناساانسنن.م ي ناسباضس.نش حناس جثإل -93
 .اناس ك  إلناساث يإل1911هانان1401.ن5و.نها311 طسنسثي اننح  نط نما  ناسكواطسن ن.نستناسر  ماا -94
 .ها1405ش ا ن،ن11اسا  ن.نمجثإلناف  صا نامسالمس -95
ط هانناس ي ن)اس   فلن.ن ط نإسااب.نإط اهيتنط ننما  نط نعب نعنط نما  ناط نمفث .ناس ب عنفسنش حناس ب   -96

 .طي و نانسي ان.ن ا ناسك بناساث يإل.نا1997هانن1411ها(ناسو اإلنا وسسن114
 ا ناسبثتناناس ا ن.نها1459ن-ا5001ط اإلن.ننا ةنح ا .نماجتناس صوثاا ناس اسيإلنواف  صا يإلنفسنسغإلناسفبهاع -97

 .اسشاميإل
 .ناح  نط نعب اس زابناس و ش:ن   نو   يبن.اسثج إلناس ا  إلنسث ا ثناساث يإلنوامف اعن.ف اوىناسثج إلناس ا  إل -98
  اس ك  إلناس جا  إلناسكب ىنانمص .نها1359هيضناسب ي نش حناسجام ناسصغي نساب ناسثويزناس  او ناسو اإلنا وسسن -99
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 د/عبد الكريم الفقيه         برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات البحث التربوي لدى طلبة الدراسات العليا

 

  

Tel: 00967-773813720 

Emil:Dr.alfakih2012@gmail.com

                                                               تصميم  رناما ت تمدي مي  ح منن ل  يممر  هماياث البحمث ال ن ملب لمد    بمر      إلى                  يهدف البحث الحالي 
مم   ،  إب      جا يممر                                 الدياسمماث الي ممما لممي ل مممر ال ن مممر            لي غيممناث   ا                                        وال يممنف ى ممى ال ممنوذ لممي اممت  اليهمماياث تبي 

                     وال طل نب وقام رم ما     ،                                            قد اس خدم الباحث الي هت اللص ي ر لعمه اليسحي  و    ،              والحس  الي يي(   ،        المناا ت )
                           %(  ن اليج يمع اصصم ي الينمل  56 )       سبر ر   ، ا        (  الب  90 )                                        اس باار لجيع المماااث  بحت ى ى ىي ر  ن

                                    وت  تح يل المماااث باسم خدام اصسمالي     ،                               بطن حر اليي ر اليشلائمر الطبقمر              ت  اخ مايا    ا،        (  الب  160 )     ن
   ،                ليي  ممممين  سمممم ح  ين  T-Test         واخ بمممماي   ،             ناف اليعمممممايب  حمممم   االا   ،                 : الي لسممممح الحسمممماري     اآلتمممممر        إلحصممممائمر  ا

  :    اآلتي                                                    واخ باي تح يل ال باين اصحادب. وقد أظهنث ا ائت البحث 

                           ليهمماياث البحممث ال ن مملب جممما ث     إب      جا يممر                                 الدياسمماث الي ممما لممي ل مممر ال ن مممر                  ديجممر اح ممماب   بممر     أ  -
        حيممث ر مم    ؛                اليجمماالث النئمسممر        إجيممالي    أو                    اإلجيممالي اليممام لمم داو          سمم ل     ى                    رديجممر لميممنو، سمملا  ى مم
    (. 0.75 )          عمايب           و ااحناف   (، 4.19 )                       الي لسح الحساري اليام

      لجيمممممع    ا                     جمممما ث رديجممممر لميممممنو جممممد      إب      جا يممممر                                 الدياسمممماث الي ممممما لممممي ل مممممر ال ن مممممر                    ديجممممر اح ماجمممماث   بممممر     أ  -
  .       اليجاالث

                                    ( رممممين اسممم جاباث ألممممناد ىي مممر البحممممث احممممل 0.05 )             سمممم ل  الداللمممر                                  ال تلجمممد لممممنوذ ةاث داللمممر إحصممممائمر ى مممد   -
       والحسممم     ،                                                                                اح مممماجه  ليهممماياث البحمممث الي يمممي ى مممى  جيمممل اصداو، وى مممى اليجممماالث: تيممم   لي غيمممن المناممما ت

        الي يي.

                                    ( رممين اسمم جاباث ألممناد ىي ممر البحممث احممل 0.05 )                                             تلجممد لممنوذ ةاث داللممر إحصممائمر ى ممد  سمم ل  الداللممر -
                                                         البحث الي يي تي   لي غين المناا ت ولصالح   بر الدل ليا .                  اح ماجه  ليهاياث

الدياساث الي ما لي ل مر اللصلل إلى رناا ت تدي مي  ح نن ل  يمر  هاياث البحث الي يي لد    بر  -
 .إبجا ير ال ن مر 

 ت رناا: اليهاياث البحثمر، اليهاياث البحثر اليط ل ر لط بر الدياساث الي ما، الكلمات المفتاحية
 تدي مي  ح نن ل  يمر اليهاياث البحثمر.
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Abstract: 

This paper aimed at: a) identifying the research skills required for the 

postgraduate students in the Faculty of Education at Ibb University; and b) 

identifying the differences among those skills based on the variables of 

scientific department and program. To achieve the study objectives, a 

descriptive and developmental survey approach was administered on (90) 

students, i.e., 56% of the society of the study (160) who were selected based on 

the stratified random sampling. To analyze the data, a number of statistical 

techniques were used, namely Mean (M), Standard Deviation (SD), t-Test for 

Two Independent Samples, and One-Way Annova. 
The study revealed the following findings:  

- The degree of the students' needs to the research skills in general, and at the level 

of the main areas of the tool, was high, M = 4.19, SD = 0.75. 

- The degree of the students' needs was very high in general. 

- There were no statistically significant differences at the level of p < 0.05 between 

the sample's responses in regard to their needs to the research skills attributed 

to the scientific department variable. 

- There were no statistically significant differences at the level of p < 0.05 between 

the sample's responses in regard to their needs to the research skills attributed 

to the program variable, in favor of the Ph.D. students.         

- A proposed training program for developing the research skills with the 

postgraduate students in the Faculty of Education at Ibb University was 

designed.   

Keywords: The Research Skills, Research Skills Required For The Postgraduate Students, A 

Proposed Training Program For Developing The Research Skills. 
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1

َ  ُّ ُيَيدُّ       ولمل     ،                   اخ   مت ال سميماث إ                                                         البحث الي يي  ظ ر ل بحمل  لمي لمل  ممادين اليينلمر اليخ   مر و ُ 
                                      امممه  لجمممه احمممل  ممممادين ال ن ممممر وى ممم  الممم     أ                           مممن  جممماالث البحمممث الي يمممي  يمممن                       البحمممث ال ن ممملب  جممماال  

         يشيل ةلم     ،                                        جه احل تحسين اليي مر ال ن ل ر وال ي ميمر                لهل بحث ى يي  ل    ،                        لييالجر اليشنالث ال ن ل ر
    .                                                                        ال حسين جيمع جلاا  الي يمر ال ن ل ر بيا ليها اليدخالث واليي ماث واليخنجاث

َ  ُّ ُتَيدُّ         و ن ا ا        وتط ع    ،                                                               الجا ياث  ؤسساث تن ل ر اج ياعمر ى يمر تحدم تخصصاث  ينفمر  خ   ر  ُ 
             ال يممال لممي حممل         لإلسممهام                       وتطممحهمما لخد ممر اليج يممع    ا       وإا اجهمم                    ممن خممالل احممل اليينلممر       همم            رممدوي وظم ممي 

                                والقممممام بمممالبحل  الي يممممر ال ظن مممر    ،                                               مممن خمممالل يلمممد  بمممالةلادي البشمممن ر اليؤا مممر والي خصصمممر   ،       شمممنالته
   ىممن                                           تسمه  لمي يقمي اليج يمع وتييم   وي ادتمه ل مال      ، و                                             وال طممقممر ى مى اخم الف أالاىهما وتيمدد اتجاااتهما

                                لممتل  تيثممل الدياسمماث الي ممما لممي أب    ؛                              لممناد اليج يممع و ؤسسمماته اليخ   ممر                          دويامما لممي تحممدي  االس شمماياث ص
                                                                                             جا يمر قيمر الهمنم ال ي ميمي؛ وةلم  ليما لهما  من أايممر خاصمر لمي يلمد اليج يمع بالبماحثين والي يما  المتين 

                                   لملاه  يي  ةمل   هماياث البحمث الي يمي  ،                                                        يسهيل  لي إيجاد الح لل الي ي حر بنالر اليشنالث اليج يعممر
     (.2010 :265 ،      ال ينب )

                                                                بر الدياساث الي ما  هاياث البحث الي يي  من خمالل اليحمنياث ال مي        إكساب                  كيا أاها تسيى إلى 
   ،              ولمفممر تح ي هما   ،                                      ال ي تةسممه   هماياث ال يا مل  مع الممااماث                                    تحد ها لي  جال اإلحصا  و  اات البحث

                         ل أايمر لميمنو لمي الييمدا                        ولل  البحث ال ن لب يح    (2:2012 ،      ىسينب  )                           واللصلل إلى ا ائت وتلصماث
                                                                  ال ن لب ليا له  ن أثن لي إيجاد ح لل ل يشنالث ال ي تؤيذ ال ن ل ين. 

                              ييممل ى ممى إ ناامممر تححيممت الغايمماث  ت                                                             البحممث ال ن مملب أداو ى يمممر ل طممل ن اليي مممر ال ن ل ممر وال ي ميمممر
                ن يجمم  أ  ينممل                     لممي إحممدا  ةلمم  ال طممل         اإلسممهام                                               ال ممي ينسمميها اليج يممع لهمما. ولةممي يي  مم  الحممديو ى ممى 

                                   لمتا لم   ت يممر  هماياث البحمث ال ن ملب   ؛  (2:2017 ،     اييما  )                                     ى ى قدي  ن الخصائص والشمنو  اليؤا مر.
                                                    ي ه  لممي تلجمممه الييايسمماث ال ن ل ممر لممه ىائممد  اليبا ممن  ى                                  الدياسمماث الي ممما وة ممادو ل مما ته  ولمما   ر       لممد    بمم

       وتححيممت    ،                    ل باليؤسسمماث ال ن ل ممر                                                           و يممن اليبا ممن سمملا   ى ممى اليممد  الحصممين أو الطل ممل لممي تجل ممد الييمم
 :124 ،    وحسن   ،       الن ا ي )                                                        لي  جاالث ال  يمر البشن ر واليج يعمر ى ى اليس ل  الل  ي      أل ل       يدالث 

                                                                                 . وامممتا لمممن ي ححمممت إال  مممن خمممالل االا يمممام بمممالمنا ت ال دي مممممر ال مممي ت ممممي اح ماجممماث البممماحثين   ( 2014
   ب.                                                  والط بر لي الدياساث الي ما لي  هاياث البحث ال ن ل 

                                                 وضمنويو  يايسم ها  من قممل   بمر الدياسماث الي مما لغمن     ،                                وى ى الن    ن أايممر  هماياث البحمث
              الباحمث  من خمالل      لم                                   ول ححيت أاداف اليي ممر ال ي ميممر؛    ،          ن الجلدو                 ى ى  س ل  ىال           أبحاثه        إاجاة
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        اممديو لممي   -           ى ممى حممد ى يممه-    وجممد    قممد                                                         ا الىممه ى ممى اليديممد  ممن الدياسمماث السممابحر ى ممى اليسمم ل  اليح ممي 
         تييممل ى ممى      ال ممي   و    ،                                                                          الدياسمماث والبحممل  ال ممي ت  مماول  همماياث البحممث ال ن مملب لممد    بممر الدياسمماث الي ممما

     ص  و    ،                                                                                  تحممدي  رنامما ت تممدي مي   اسمم  إلكسمماره  اممت  اليهمماياث لممي  خ  مم  اليناحممل ال ممي ييممن رهمما البحممث
             واتا  ا أرنة    ،            أو بال ح ماث   ،   ناي            أو اتخاة الح   ،                                                       الدياساث ت نل  ى ى البحث ال ن لب وىالق ه باللاقع  أ 

                                                                                                ال جلو اليينفمر والي يمر لهتا البحث  ن خالل تحدي  رناا ت تدي مي  ح نن ل  يمر  هاياث البحث الي يمي 
  .  إب                                                        ال ن لب لد    بر الدياساث الي ما لي ل ماث ال ن مر جا ير 

2

        وال ححمت           وإثنائهما                      ليال لي تلليمد الييمايف                                                      ته   اليؤسساث ال ن ل ر بالبحث ال ن لب ليا له  ن دوي
     ُ         لتل  ُتي ي  ثمل    ،                                               باإلضالر إلى حل اليشنالث ال ي تيلذ تطلي اليج يياث   ،                       ن صح ها و ما  لائدتها

                           الجيمد الممتب ييمملد بممال  ع ى ممى         اإلىممداد                  وتييممل ى ممى إىممدادا     ،                                     امت  اليؤسسمماث ب ىممداد البمماحثين اليمؤا ين
ممم أ                                 اليج يمممع لمممي  جاالتمممه اليخ   مممر؛  يمممن                                 لييظممم    بمممر الياجسممم ين والمممدل ليا      ا،                         اللاقمممع  يمممن ةلممم  تيا  

                            ، و حيل  لي لثين  ن  شنالته.                      هاياث البحث ال ن لب            ي خبطل  لي 

      جممللي  ال       ودياسممر    ، (2010 )             ودياسممر  نممند   ، (2007 )        الصممااع                              وتشممين ىممدد  ممن الدياسمماث، لدياسممر 
                           يلىر  ن اليشنالث ال ي ييااي       إلى  ج   (2014 )                 ودياسر البيدااي   ، (2014 )          الي ينب           (، ودياسر 2013 )

ا                                    همما   بممر الدايسمماث الي ممما لممي  جممال        إىممداد        بنمفمممر          ممنوي ا  و    ،                    اخ ممماي  لضمملد الدياسممر     ممن             البحممث رممد  
   ،        الي اسممبر   ر   ائم صمم   اإلح        اصسممالي            واسمم خدام   ،              شممن ر الدياسممر        وتحديممد   ،                            الخطممح البحثمممر بشممنل ى يممي سمم م 

           اصكادييممممر                 صممميل ر لمممي الة ابمممر        جمممدو    و    ،        اقشممم ها          ال  مممائت و         وت سمممين   ،                    أدواث البحمممث الييمممدااي        وإىمممداد
  .       ال حدير  و            ال ح ي مر

             و حلم ر دي      ،  إب      جا ير   –                               ى ل ايئر تدي   لي ل مر ال ن مر       رلص ه                     و ن خالل خمنو الباحث 
                         و مممن خمممالل ا الىمممه ى مممى البحمممل     ،                                                       حمممني   ممماات البحمممث الي يمممي لينح  مممي البنممماللي ل  والياجسممم ين

          لمي  هماياث    ا      لميمن     ا         الحم  ضمي      ،                             و  ابي مه لخططهم  و  اقشم ه لهم   ،         ها الط بمر                          والنسائل الي يمر ال ي ي  ج
                                                                 و اإلضمممالر إلمممى الشمممنل  اليا مممر  مممن أى ممما  ايئمممر ال مممدي   بالة ممممر  مممن تمممداى    ،     لمممديه          ن ممملب         البحمممث ال

                                              ولمممتا يممماتي امممتا البحمممث لمممي سمممماذ ال اكيمممد ى مممى أايممممر    ،                                        اليسممم ل  البحثمممي لمممبيد   بمممر الدياسممماث الي مممما
       وتم  خص    ،  إب       بجا يمر                                 الدياسماث الي مما لمي ل ممر ال ن ممر                               هماياث البحمث الي يمي لمد    بمر             ال نلي  ى ى 

   :     اآلتي                              شن ر البحث لي السؤال النئم  
                                الدياسماث الي مما لمي ل ممر ال ن ممر                                                                    ا المناا ت ال دي مي اليح نن ل  يمر  هاياث البحث ال ن ملب لمد    بمر  -

                             لي ضل  اح ماجاته  ال دي ممر؟    إب      جا ير 

   ر:    اآلتم               اصسئ ر ال نعمر     ىن                          ن  ينلر ةل   ن خالل اإلجابر     و ين -
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                        الدياسمماث الي ممما لممي ل مممر                                                                     مما االح ماجمماث ال دي ممممر لممي  همماياث البحممث الي يممي ال ن مملب الالة ممر لط بممر  -
        هممماياث    ،     البحممث        أدرمممماث        همماياث    ،           اليممام ل بحمممث      مماي          هممماياث اإل )          لمممي  جمماالث    إب      جا يممر         ال ن مممر 

                              هماياث ل ابمر ال حن من ال همائي    ،            وىمن  ال  مائت       حصمائي  اإل            ياث ال ح يل     ها   ،                      هجمر البحث وأدواته
                       البحث وىنضه و  اقش ه(؟        وإخناب

       اليي مر        ألمناد                  لمي   لسمطاث إجابماث  )  0.05 )                                                ال تلجمد لمنوذ ةاث داللمر إحصمائمر ى مد  سم ل  الداللمر -
            س  الي يي(؟   الح   ،        المناا ت )                                                              احل اح ماجاته  ال دي ممر لي  هاياث البحث ال ن لب تي   لي غين

3

                                                                                    يهممدف البحممث الحممالي إلممى ر مما  رنامما ت تممدي مي  ح ممنن ل  يمممر  همماياث البحممث ال ن مملب لممد    بممر 
                                                        لي ضل  اح ماجاته  ال دي ممر اليط ل ر  ن خالل ال ينف ى ى:    إب                         الدياساث الي ما لي جا ير 

                                الدياسمماث الي ممما لممي ل مممر ال ن مممر      بممر                                                          دياسممر االح ماجمماث ال دي ممممر ليهمماياث البحممث ال ن مملب الالة ممر لط -
               همماياث   هجمممر    ،     البحممث        أدرممماث        همماياث    ،           اليممام ل بحممث      مماي          همماياث اإل )          لممي  جمماالث    إب      جا يممر 

        وإخمناب                              هماياث ل ابمر ال حن من ال همائي    ،            وىمن  ال  مائت       حصمائي  اإل                هاياث ال ح يمل    ،             البحث وأدواته
                       البحث وىنضه و  اقش ه(.

                                       ىي ممر البحممث احممل اح ماجمماته  ال دي ممممر لممي        ألممناد       ( رممين0.05 )        الداللممر                            ال ممنوذ اإلحصممائمر ى ممد  سمم ل   -
               الحس  الي يي(.   ،        المناا ت )                                 جاالث  هاياث البحث تي   لي غين

4

  :     اآلتمر                                   تةين أايمر البحث الحالي لي الجلاا  
               ر والي يث ممر لممي                                                                           يسممه  البحممث الحممالي لممي تحممدي  إضممالر  ينفمممر تةمماد تةممل   ائبممر لممي الين بممر الجا عممم -

                       الجا يماث المي ممر و  هما    لي                                                                رناا ت ل  يمر  هاياث الباحثين والط بر لي لالر المنا ت الدياسمر       ىداد  إ 
  .  إب      جا ير 

                                                                                         ال  ائت ال ي تلصمل إليهما البحمث الحمالي ت يمد القمماداث وصماايي الحمناياث والسماسماث لمي الدياسماث     أ  -
          يلع  س ل      لي                             خالل تحدي  وسي ر   هجمر تساىد      ن    إب                             الجا ياث المي مر و  ها جا ير    لي        الي ما 

          ال مي يينممن                                                                               هماياث الط بمر لمي الدياسماث الي مما تح ملب ى ممى اصاشمطر واصسمالي  والييمايف البحثممر
                                                يلع  س ل    بر الدياساث الي ما  اجسم ين ودل مليا       إلى    دلر  ا         الخطح اله       إىداد                 يس  يدوا   ها لي     أ 

  .             ولمفمر ت ييها                 لي البحث الي يي

                                                                                      ال  مممائت ال مممي تلصمممل إليهممما البحمممث الحمممالي ت يمممد البممماحثين واليه يمممين لمممي تطمممل ن الدياسممماث الي مممما      أ -
             ن الدياساث            د         إجنا                                                                   و نا جها الي يمر  ن خالل ت و دا  باليؤ ناث الي يمر ال ي تساىدا  لي 

                                                                            والبحل  الي يمر الهادلر إلى يلع  س ل  الط بر لي رنا ت الياجس ين والدل ليا .
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5

                                    البحثمممر لممد    بممر الدياسمماث الي ممما لممي                  ل  يمممر اليهمماياث                                        الحممد اليلضمملىي: ر مما  رنامما ت تممدي مي  ح ممنن  -
  .            ك مر ال ن مر

                                                                                           الحممد البشمممنب: جيمممع   بمممر الدياسممماث الي ممما لمممي لالممر  ناحمممل الدياسمممر لمنامما جي الياجسممم ين والمممدل ليا   -
   .   إب                             اليحيدين بن مر ال ن مر جا ير 

                  قسمم  اصصمملل واإلدايو  )                                                                           ي: ل مممر ال ن مممر باصقسممام الي يمممر ال ممي ت ممللن ليهمما رممنا ت ل دياسمماث الي ممما واممي           الحممد الينمماا -
                          قس  اصصلل وتي م  الةباي(.   ،                            قس  الي لم ال ن ل ر وال  سمر   ،              نائت ال دي    و             قس  الي اات    ،        ال ن ل ر

   م.    2019 /    2018              ليام الجا يي                                                               الحد ال  ااي: ت  ت  يت البحث الحالي خالل ال صل الدياسي اصول  ن ا -

6

 

       وخمممممناث    ،              بيهمممماياث و يممممايف   ،                            واليخطممممح لهمممما ل  و ممممد الي ممممدي ين   ،                          ييممممنف بااممممه:  الجهمممملد الي ظيممممر
                                    وس لله   ن أجل تطل ن ل اير أدائه     ،                                               وتس هدف إحدا  تغييناث إيجارمر  س ينو لي خمناته    ،        جددو

   (.14:2007 ،       الطيااي )

                                             اممملد  مممن أاممملاد ال مممدي   يهمممدف إلمممى إىمممداد اصلمممناد          ( باامممه:2011 )         وال جممماي   ،              يممما يينلمممه  مممحاته ك
                             بيممما ي  مممت  مممع الخممممناث ال ي يممممر    ،                                                         وتمممدي مه  لمممي  جمممال  يمممين وتطمممل ن  يمممايله  و هممماياته  واتجااممماته 

                                 ايلا  وحاجاته  ل  يمر  هايو  ا .  و           ل ي دي ين 

                                  ىممن  خطممح  صممي   ممن  جيلىممر  ممن اللحممداث    و   اي     : عبمم    بأمرر         ًّ إج ائيًّررا                        ويعرر ا الن مررالت الترر  ين  
   ،           اليمممام ل بحمممث      ممماي          هممماياث اإل )                                                                ال ي ميممممر ال دي مممممر ل  يممممر ل ابمممر البحمممث الي يمممي ال ن ممملب لمممي  جممماالث

   ،            وىممن  ال  ممائت       حصممائي  اإل                همماياث ال ح يممل    ،                            همماياث   هجمممر البحممث وأدواتممه   ،     البحممث        أدرممماث        همماياث 
        واصامممداف    ،                و  ممم  الهمممدف اليمممام   ،                   بحمممث وىنضمممه و  اقشممم ه(  ال        وإخمممناب                              هممماياث ل ابمممر ال حن مممن ال همممائي 

                وأدواث ال حل  .   ،       واإلدايو   ،               وأسالي  ال دي     ،                                   واليح ل  واصاشطر واللسائل ال ي ميمر   ،         ال ي ميمر

 

                                                                            جيلىر  ن الييايف والحمدياث ال مي يجم  أ  يي  ةهما الط بمر ل ينيم ه   من اإلىمداد   :           تينف بااها
                                                                  وت  مين  هماياث    لىمر ار مدا    من صمما ر الي ملا  وتحديمد اليشمن ر ولمن     ،              لة ابر خطر بحث      الجيد 

                                                                                   ال ممممنو  وتحديممممد اصاممممداف واصايمممممر و  غيممممناث البحممممث وحممممدود  و  ااجممممه وأدواتممممه وىي  ممممه واصسممممالي  
   (.9:2018   ،     اليل )                                    اإلحصائمر وال لثيت بشنل ى يي صحمح
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                                   جيلىممر  ممن الييايسمماث والحممدياث ال ممي         بأمتررا       ًّ  ائيًّررا  إج                                  ويعرر ا الحاحررا لتررا ات الحرررا الت  رر   
      البحمث                 ت  يتا  لخطملاث         لي أث ا      إب                                                               ي بغي  ناىاتها  ن قمل   بر الدايساث الي ما بن مر ال ن مر جا ير 

                                                                اليحنياث الدياسمر وأىياله  البحثمر ولتل  ال طميمت لمي ىيمل النسمائل          لي أث ا                        ال ن لب  ن خالل ال ي   
         الجا عمر

 

           لمممي رناممما جي     إب                                                  بااهممما: جيممممع الط بمممر اليحيمممدين لمممي ل ممممر ال ن ممممر جا يمممر         ًّ إجنائمًّممما              يينلهممما الباحمممث 
   ،                      اصصمملل واإلدايو ال ن ل ممر )                                                                  الياجسمم ين والممدل ليا  لممي تخصصمماث الدياسمماث الي ممما لممي رنامما ت  اجسمم ين

                   و  بمر المدل ليا  لممي    ،                   ممر وتي مم  الةبمماي(          أصمملل ال ن    ،                        الي مملم ال  سممر وال ن ل مر   ،                      الي ماات و نائمت ال مدي  
                             تخصص اإلدايو واصصلل ال ن ل ر.

12018 

                                                                                       ادلت الدياسر إلى تحيم   هاياث ال لثيت واالق با  الي يي لي ضل  اليسم جداث ال ة لللجممر لمد  
                                           ن وجهمممر اظمممنا ، واتبمممع الباحثممما  اليممم هت اللصممم ي                                            بمممر الدياسممماث الي مممما لمممي جا يممماث قطممماد ىممم و  ممم

                      ( لحنو،  بحت ى ى ىي ر 83 )                                   ن ثالثر  حاوي يئمسر، ي ديب تح ها   ر                  رم ا  اس باار  نلا       وقا ا          ال ح ي ي، 
                          ا و البمر  من جا يمر اصقصمى،        (  الب م23 ) و                      من الجا يمر اإلسمال مر،          و البمر     ا        (  الب م40 )              قصدير قلا ها

      اآلتي:    ها   أاي          ىدو ا ائت                     ، وخ صت الدياسر إلى      اصةان   ير              و البر  ن جا    ا        (  الب  43 ) و
                                                              صممم اث الباحمممث الي يمممي، و هممماياث ال لثيمممت واالق بممما  الي يمممي( لمممد    بمممر  )                   تممملالن  سممم ل  لمممل  مممن   -

                  ( بال نتيم ، ولمتل  81% ) و    (،84% )                                                      الدياساث الي ما لي جا ياث قطاد ىم و رديجمر  نت يمر ر غمت
                                                  بمما  الي يممي باسمم خدام اليسمم جداث ال ة لللجمممر رديجممر                                      تمملالن  سمم ل  لممل  ممن  همماياث ال لثيممت واالق

   (.72% )               لسطر ر غت

                                                                                      ال تلجممد لممنوذ لممي أداو الدياسممر لممد    بممر الدياسمماث الي ممما لممي جا يمماث قطمماد ىمم و  ممن وجهممر اظممنا   -
                                     تي   ليغين الج  ، أو لي غين الجا ير.

22017

         الدياسمماث                                                سمم حم ي باليهماياث البحثمممر المالةم تلالنامما لمد   ممالب                              امدلت الدياسممر إلمى تحممدي  تصملي  
     وقممممد   ،                               اجسمممم ين( ليلاجهممممر  سمممم جداث اليصممممن  -     در مممملم )                  جا يممممر الي مممم  فمصممممل                       الي ممممما لممممي ل مممممر ال ن مممممر 

           والدياسممممماث          ال ن ممممملب          ال خطممممممح        أسمممممالي       كاحمممممد       دل ممممماب        وأسممممم لب         اللصممممم ي،        اليممممم هت           الباحث ممممما          اسممممم خد ت

        وتةلاممت           اليخ   ممر،        بجلالتممه       دل مماب       صسمم لب          الي اسممبر        اصداو    ا     رلصمم ه        سمم باار   باال          االسمم ياار     وتمم              اليسمم حم مر،

      ةوب          ال مممممدي        ايئمممممر       أى ممممما      مممممن   ، ا      خميمممممن     (18 )       ىمممممددا      ر ممممم          الخممممممنا      مممممن         جيلىمممممر     مممممن         الدياسمممممر      ىي مممممر



 2020يناير  – خامسد العدال – ثالثد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     86 

 د/عبد الكريم الفقيه         برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات البحث التربوي لدى طلبة الدراسات العليا

       اآلتممي:       أايهمما       ا ممائت     ىممدو     إلممى         الدياسممر       وخ صممت   ،    فمصممل       الي مم        جا يممر         ال ن مممر       بن مممر          اليخ   ممر          ال خصصمماث

    أ      يجم    ،       وحماتممر             وتة لللجممر،           أكادييممر،         هماياث    لمي         الييث مر         البحثممر          اليهماياث     ن     لىر    جي     إلى        ال لصل

     مع         ال يا مل        يينم ه        خاللهما     من      ال مي      فمصمل       الي م        جا يمر         ال ن ممر      ك ممر    لي        الي ما          الدياساث   ر     ب     رها       ي ح ى

       اليصن.          س جداث

32016

                                                    ل ايمماث البحممث الي يممي لممد    بممر الدياسمماث الي ممما لممي               الةشمم  ىممن  سمم ل      إلممى             اممدلت الدياسممر 
     وامملد    ،                       لي غيممناث ال مملد االج يمماىي   ا                                      والةشمم  ىممن ال ممنوذ لممي اممت  الة ايمماث تعب مم   ،                   جا يممر الخ مممت الين ممي

          و البممر  ممن    ا        (  الب مم12 )       مم ه    ،      و البممر   ا        (  الب مم60 )                     وا مم ي ت الدياسممر ى ممى   ،               والديجممر الي يمممر  ،         المنامما ت
                      لدياسر أداو تال ت  ن ا       ألناد          و بحت ى ى    ،                         و البر  ن  س ل  الياجس ين   ا        (  الب  48 ) و   ،                 س ل  الدل ليا  

                                        وقمممد أظهمممنث ال  مممائت أ   سممم ل  ل ايممماث البحمممث    ،                                         ( لحمممنو ت ي مممت بن ايممماث و هممماياث البحمممث الي يمممي49 )
مم   ،                                                           الي يممي لااممت  نت يمما وأى ممى  ممن اللسممح ال نضممي لييظمم  لحممناث اصداو           حممناث  ل   ا                  لممي حممين لمما    خ   

                                                      ليما أظهمنث ال  مائت ىمدم وجملد لمنوذ لمي  سم ل  امت  الة ايماث    ،                            ت رم ا  االخ باياث اليحايم         ال ي ت ي
                                                  لممي حممين ظهممنث ال ممنوذ ى ممى  سمم ل  الديجممر الي يمممر لصممالح    ،                                 تيمم ب ل  مملد االج يمماىي وامملد المنامما ت

                 ديجر الدل ليا . 

42016

          المممدل ليا          بمممر                             البحمممث ل حديمممد  مممد  تلالناممما لمممد                                          اممدلت الدياسمممر إلمممى تحمممل    هممماياث ل ابمممر خطمممر 
                              همما ول ححيممت اممتا الهممدف تمم  إىممداد                                                       تخصممص   مماات و ممنذ تممدي   بجا يممر اإل ممام وتحممدي  تصمملي ل  يي

       ثباتهما   و                     وتم  ال اكمد  من صمدقها    ،       (  همايو   132 )                     ( ى صنا ي مديب تح هما  12 )                         بطاقر تح يل  ح ل  ت ي ت
                                     قس  الي اات لي ال  نو  ما رمين اليما ين     إلى            مر اليحد ر                                     تح يل  ح ل  ىشن ن خطر  ن الخطح البحث     وت 

                                                   ل  سممممجيل لديجممممر الممممدل ليا  وأسمممم نث ال  ممممائت ىممممن أ  تمممملالن   1435/1434-  1433/1432          الجمممما ييين 
   (. 1.9 )                         حيممث ر مم  الي لسممح الحسمماري   ؛                                                     همماياث البحممث الي يممي لممي الخطممح اليحد ممر لمما  رديجممر ضممعم ر

                                                 ن ل خطممح البحثمممر ليمممالب أوجممه الحصممملي وتحممدي  ال لصمممماث                                       ولممي ضممل  ال  مممائت تمم  ر ممما  ال صمملي اليح مممن 
        الط بمر                                                                                            واليح نحاث و  ها: الي اير ر حدي  رنا ت تدي مممر ل  يممر  هماياث ل ابمر الخطمح البحثممر لنلمع ل ما و 

             تطميمت ال صملي   و    ،                              الدل ليا  تخصمص  م هت و منذ تمدي          بر                          وتطميت ال صلي اليح نن ى ى    ،       البحثمر
                           د مممت ال صممملي اليح مممنن لمممي  حمممني   و                                      ليا  بجا يمممر اإل مممام والجا يممماث اصخمممن .                     اليح مممنن ى مممى  مممالب المممدل

                                  اات البحث لي  نح ر الدل ليا .
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52015

                                                                                       ادلت الدياسر إلى الةش  ىن  د  لاى ممر المناما ت ال مدي مي اليح منن لمي ت يممر الجاام  اليينلمي 
                     الباحممث ب ىمداد رنامما ت       وقمام   ،                         ل ن ملب لط بمر ل مممر ال ن ممر                                           واصدائمي ليهماياث ل ابممر تحن من البحمث ال  سممي وا

                               طاقر  الحظر صدا   هماياث ل بحمث   و                                                             تدي مي يس  د إلى الطن حر الي ظل مر لي ال دي   واخ باي  ينلي 
                                                                                        ال  سممي وال ن مملب. وقممد ا مم ي ت ل  مما اصداتممين ى ممى سممت  همماياث لنعمممر اممي: الصممما ر الد محممر لي مملا  

        و ناجيمممر    ،                                  وتحديمممد  شمممن ر البحمممث وأادالمممه وصمممما  ه   ،                وتين مممل اليصمممط حاث                ول ابمممر اليحد مممر   ،     البحمممث
               واسمم خدم الباحممث    ،                 وال لثيممت واليناجمع   ،                      وإجمنا اث البحممث وتصميميه   ،              صمما ر ال نضممماث  و              أدرمماث البحممث 

                             و بحمت الدياسمر ى مى ىي مر ر غمت   ،     يمدب  و                                                       ال صيم   به ال جن مي ةا اليجيلىر اللاحمدو  مع  مما  قم مي 
                                                                                 اإلي اد ال  سي وال ن لب بن مر ال ن مر  ن التين أاهلا   ط باث دياسمر  ثمل   ماات              (  البر  ن قس14 )

                رين   لسطاث يتم     ا                                                وتلص ت ا ائت الدياسر إلى وجلد لنوذ دالر إحصائم     ،                        البحث واالخ باياث ال  سمر
      ولاامت    ،     ملب                                                                                     ديجاث اليي ر ى ى ال طممحين الحم ي والبيدب ل جاا  اليينلي واصدائي ليهاياث البحمث ال ن 

                                                                  ليا لش ت ال  ائت أ  المناا ت ال دي مي ةو أثن لمين لي ت يممر الجاام     ،                           ال نوذ لصالح ال طميت البيدب
                                       اليينلي واصدائي ليهاياث البحث ال ن لب.

62014

         لمي تحمدي                                                                 ينلر وجهر اظن أى ا  ايئر ال دي   لي ل مماث ال ن ممر السملداامر    إلى              ادلت الدياسر 
            لمي ضمل  خيسمر    ،                  الجا يماث السملداامر   لمي                                                         ح نن ل طل ن وظم ر البحمث الي يمي ال ن ملب بن مماث ال ن ممر 

                                               الجا ياث الين مر لي  جال البحث الي يي ال ن لب.   لي                                    ن  يايين ضيا  جلدو ل ماث ال ن مر 

         ةلاممت  ممن                            ولغممن  الدياسممر صممييت اسمم باار ت   ،                                          وقممد اسمم خدم الباحثمما  اليمم هت اللصمم ي ال ح ي ممي
                        (  من أى ما  ايئمر ال مدي   42 )                                       ولاات ىي ر الدياسر  حصلدو ىدد ألناداا   ،                   ( لحنو لي س ر  حاوي60 )

                                                                            أسممم اة  سممماىد ليممما لممملذ  مممن الي خصصمممين لمممي الي ممملم ال ن ل مممر لمممي ثمممال   مممن ل مممماث ال ن ممممر        رديجمممر
   ،                 ي ملم وال ة لللجمما                 وجا ير السلدا  ل    ،                       وجا ير أم دي ا  اإلسال مر   ،                              السلداامر بنل  ن جا ير الخن لم

       أايهما:    ،                                وخنجت الدياسر باليديد  من ال  مائت   ،                          (  ن اليج يع الة ي ل دياسر22.8% )                   ولاات اسبر اليي ر
                                                                                         تحمممل اليي ممر ل طميممت  يممايين ضمميا  جمملدو البحممث الي يممي ال ن مملب ل جا يمماث الين مممر لممي تطممل ن البحممث 

                    الجا ياث السلداامر.   لي                        ال ن لب بن ماث ال ن مر 

82013

                   الدياسمماث الي ممما لممي         البمماث     همما                                                      اممدلت الدياسممر إلممى الةشمم  ىممن اليهمماياث البحثمممر ال ممي تيممااي
                                                ال ممي  لممي تطممحهمما ولممتل  الةشمم  ىممن أسممباب ةلمم  ال ممي    و                  جا يممر الي مم  سمميلد    لممي              ك مممر ال ن مممر 

                  ت اللصم ي ال ح ي مي                          وقد اس خد ت الباحثمر اليم ه   ،                                             والييل ى ى سمل ت يي ها وتطل ناا  ن وجهر اظنان
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                                                     وتةممل   ج يممع الدياسممر  ممن  البمماث الدياسمماث الي ممما بينح ممر   ،                                   وقا ممت ر صمميم  اسمم باار لجيممع المماامماث
                            اليج يمع، وتلصم ت الدياسمر إلمى        ألمناد                       و بحر الدياسر ى ى جيممع    ،      البر   (178 )       ىددان                  الدل ليا  البال 

  :        ت، أايها      ال  ائ           اليديد  ن

                                                             ي اليهاياث البحثمر ال ي تيااي  الباث الدياساث الي مما لمي ل ممر                                ر   الي لسح الحساري اليام ليحل 
                   ( وال   لسح يحع لي 2.66 )                                ال ي  لي تطممحها  ن وجهر اظنان    ن                  جا ير الي   سيلد    لي         ال ن مر 

                                                             ( واممي ال ئممر ال ممي تشممين إلممى خممماي اليياامماو رديجممر   لسممطر و ممن ا مما 3.40   إلممى     161 2   ممن )               ال ئممر الثالثممر
                                   جا يمر الي م  سميلد تيمااي ال مي  رديجمر    لمي                                   ث الدياساث الي ما لمي ل ممر ال ن ممر                    يينن الحلل إ   البا

                                                                 لسطر لي تطميت اليهاياث البحثمر اللايدو لي اليحلي بصليو ىا ر.

92012

      الحمن      أم                                                                           ادلت الدياسر إلمى ال يمنف ى مى الصميل اث ال مي تلاجمه  مالب الدياسماث الي مما بجا يمر 
                                   و ينلر ال نوذ رين   لسمطا ديجماث ت م     ،                                           مر  ن وجهر اظن أى ا  ايئر ال دي   بالة مر          ل مر ال ن    لي 

            ت سممين ا ممائت   و    ،             إجممنا اث البحممث  و    ،                              اإل مماي ال ظممنب والدياسمماث السممابحر )                           الصمميل اث البحثمممر لممي لممل  ممن
      وتةممل     ،                                      وقممد اسمم خدم الباحممث اليمم هت اللصمم ي اليسممحي   ،         وال لثيممت(   ،          واليح نحمماث   ،         وال لصممماث   ،     البحممث

                    الحممن  ل يممام الجمما يي     أم      جا يممر    لممي              ل مممر ال ن مممر    لممي                                         ج يممع الدياسممر  ممن جيمممع أى مما  ايئممر ال ممدي     
                                             لجيمممع رمااممماث الدياسمممر  مممن خمممالل تطممحهممما ى مممى  ج يمممع          اسممم باار               واسممم خدم الباحمممث     امممم  1432 /1431
   ممر                                          أايهما: لما  الي لسمح الحسماري ل صميل اث البحث   ،                                  وتلصل الباحمث إلمى  جيلىمر  من ال  مائت   ،       الدياسر

         أ ما فميما    ،                              اليناجمع وال لثيمت( رديجمر   لسمطر   ،              اليمدخل ل دياسمر )                                 لطالب الياجس ين لي لل  من اليحماوي
                                            ت سممين ال  ممائت( لحممد لااممت لميممنو و   مملذ لممي ةلمم     ،               إجممنا اث الدياسممر   ،             اإل مماي ال ظممنب  )                ي ي ممت باليحمماوي

                ى ممى الصمميل اث لممي                                          أ مما فميمما ي ي ممت بطممالب الممدل ليا  لحممد لااممت أ    ، (    3194 )                      إجممنا اث البحممث بي لسممح
                   ( أب رديجر   لسطر.    3125 )                                      اليحلي الي ي ت ر  سين ال  ائت بي لسح

10Vehvilanen,2009

                                                                           اممدلت الدياسمممر إلممى الةشممم  ىممن تصممملياث  ممالب الياجسممم ين حمملل اليشممماكل الينتبطممر بصمممما ر 
               وقممد تةلاممت ىي ممر    ،     جسمم ين                                                   الحصمملل ى ممى ال غتيممر الناجيممر  ممن اليشممنف ى ممى يسممالر اليا  و              شممن ر البحممث 

                                واسم خد ت الدياسمر أسم لب اليحار مر    ،                                    ن   بر الياجس ين لمي جا يماث ال منو ت   ا        (  الب  36 )            الدياسر  ن
  : ا ه     ، أاي       ال  ائت     ىدو                   وتلص ت الدياسر إلى    ،                           ن أجل الحصلل ى ى تصلياته 

                          شن ر بحثمر يينن دياسم ها                                                                             أ   يظ  الطالب اليشايلين لي ات  الدياسر قد سج لا أاه  يياال   ن  شن ر إيجاد -
م       أ مايث    ليما    ،                  لمي يسمالر الياجسم ين                                      أ  الطمالب يي حمد  أ  اليشمنلين ال يحممد ل       إلمى   ا                       ا مائت امت  الدياسمر أي  

                                                                            ال غتير الناجير ال نوي ر وال اقدو  ن أجل  ساىدته  لي ل ابر يسالر الياجس ين.
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                                                مر  ن الدياساث السابحر لي ىدد  ن اليلاضمع   ها:                     اس  ادو الدياسر الحال
                 ر ا  أداو البحث.  -                           تحديد الي هت الي اس  ل بحث   -         ال ظنب       اي  اإل -

                                                         اخ ماي اصسالي  اإلحصائمر. ر ا  المناا ت ال دي مي اليح نن. -

                    دياسمممر ق مممايا ال ن ممممر     لمممي        اا يا مممه                        البحمممث الي يمممي المممتب يصممم           حمممد أاممملاد أ                  ييمممد البحمممث ال ن ممملب 
                        لهمممتا يجممم  االا يمممام بالبحمممث    ؛                                             و مممنتبح بسماسممم ها وخططهممما و نا جهممما ايتبا ممما وثمحممما      هممما      و يالج         اليخ   مممر 
                                                                            ى ممى ت يي ممه وتطممل ن  وإكسمماب  هاياتممه لط بممر الدايسمماث الي ممما لممل  الهممدف اصسمميى   ممه         والييممل        ال ن مملب 

                                ل هممم  أبيممماد اليي ممممر ال ن ل مممر و ممما          واصرمممدال       الح ممملل                                            الةشممم  ىمممن اليينلمممر الجديمممدو ال مممي تسمممه  لمممي  مممنن
   ،      اصاممداف   ،      اصايمممر )                                                لممتا يأ  الباحممث ال طممنذ إلممى البحممث ال ن مملب  ممن خممالل   ؛                 يلاجههمما  ممن صمميل اث

                          اليهاياث( ى ى ال حل اآلتي:   ،       الخطلاث   ،       الخصائص   ،         اليس ل اث

1

َ  ُّ ُيَيدُّ                                                   ال ي تؤخت بيين االى باي ى مد الي اضم ر رمين الجا يماث                                    البحث الي يي ال ن لب احد اليؤ ناثُ 
                لخممممر لمممي ةلممم     ، ا                                                               ا ريممملث خممممنو تسمممخن البحمممث الي يمممي لخد مممر اليج يمممع وااليتحممما  بمممه ح ممماي        رلصممم ه

                                    وت و مد اليؤسسماث بالي خصصمين وال  يمين    ،                     وت يممر القمم  اإلاسماامر   ،                               اإلسهام لي يقمي ال ةمن وتحمدم الي م 
               ا  ممن خممالل إيجمماد  همم                         تممتليل الصمميل اث ال ممي تلاجه     إلممى        باإلضممالر    ،        اليخ   ممر                         والخمممنا  لممي لالممر اليجمماالث 

                    أايمممر البحممث ال ن مملب     أ              و يمما سمممت اجممد    ،                                               ح مملل ليشمماك ها  ممن خممالل اسمم خدام خطمملاث البحممث الي يممي
  : (46:2009 ،    ىطمر )    تي         ت ج ى باآل

         ال ن مر.       أاداف                              الطنذ وأكثناا لاى مر لي تححيت       أل ل         الةش  ىن    -

              سمم اث ال ن ل ممر                       لممي ضممل  ال ظن ماث وال        إليهما                             اممداف ال ن ل ممر ال مي يجمم  السمميي   اص      أل مل         الةشم  ىممن  -
      الةشم    و                                     باإلضمالر إلمى تح يمل السماسماث ال ن ل مر    ،                                             ال ي يينن اى ياداا وتم يها لي اليجمال ال ن ملب 

                 ن ث   يالج ها.  و                     ىن ت ا ي الخ ل ليها 

          ل ي ميمر.      مر ا ي   الي       أاداف                           ال شن ياث اإلداي ر بيا يخدم   و              تطل ن اصاظير  -

                                                 السمل الالة ر لنلع العمر  خنجاث الي يمر ال ن ل ر.      أل ل     ييثل  -

                                                              يلع ل اير الدايسين الباحثين وتيني ه   ن   ط باث البحث الي يي. -

                                                       البحممممث ال ن مممملب يسممميى إلممممى دياسممممر اليشممممنالث ال ن ل ممممر الي ي حممممر     إ                       و يممما سمممممت اسمممم طمع الحمممملل 
         واصسمالي     ،                         و خنجاث اليي مر ال ي ميمر   ،               اظير وال شن ياث   واص   ،                   والسماساث ال ي ميمر   ،                باصاداف ال ن ل ر

        اليشمنالث   و    ،                                                                                  الي يمر اليس خد ر باإلضالر إلى اليشنالث اإلداي ر الي همر ةاث اليالقر باليي ممر ال ن ل مر
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                                      وةلمم   ممن خممالل ت مماول اليديممد  ممن الي غيممناث    ،                     لممل  ممن اليي مم  واليمم ي     ي                           ال  سمممر واالج ياعمممر ال ممي تي مم
                     ي يمممر ال ي ممم  والي مم   ب                       جيميهمما بطن حممر أو بمماخن        تممنتبح      ال ممي                               ج ياعمممر وال  ظميمممر واليينفمممر  اال  و         ال  سمممر 

                                                                                          لد  الي ي يين ولي تحصي ه  اصكادييي ولمي تطمل ن قمدياته  و هماياته  وإ نااماته  الشخصممر وىي مماث 
                               ال ةمل ال  سي واالج ياىي لديه .

2

        همممما   ،                                           ياسممممر أب  لضمممملد تن مممملب إلممممى تححيممممت ىممممدد  ممممن اصاممممداف د    لممممي                   يسمممميى البحممممث ال ن مممملب 
   (:2012 :10 ،     لحيهي )
   ،                                                 و شنالتها البايةو والييل ى ى تحمدي  الح ملل الي اسمبر   ،              ليينلر خصائصها   ،                         دياسر واقع ال ظ  ال ن ل ر -

                                       بحصد ة ادو ل ا تها الداخ مر والخايجمر.

  .    أل ل                                    تب يسهل ال يا ل االج ياىي  يها بصليو   ال      اص ن   ؛                       ينلر الطممير اإلاساامر    لي                  ساىدو ال ن ل ين  -

                                                                                      اليساىدو لي تحديد لاى مر الطنذ واصسالي  اليس خد ر لي حجنو الدياسر والييل ى ى تطل ناا. -

َ  ُّ ُيَيمممدُّ                  أ  البحمممث ال ن ممملب    (  31  :     2005 )          و  ممممل جمممارن                                        الحممملو اليحنلمممر ويا  الحمممناي ال ن ممملب ويسممم    ُ 
                        وح لل ل يشنالث اليديوسر.       أردال       اث و                                          السماسر ال ي ميمر  ن خالل  ا يحدم  ن  ي ل 

3

                 اليشمممن ر اليبحلثمممر     إ    رمممل    ؛              ى مممى  سممم ل  واحمممد   ت                                         إ  الجهممملد اليمتولمممر لمممي البحمممل  ال ن ل مممر لمسممم
                             وا ما  تمديب لهمت  اليسم ل اث  من    ،  خمن آ                                                     واالح ماجاث واللقت و س ل  الباحثين يخ     من  سم ل  إلمى 

    صمم           و ممن ثمم                   واصسممالي  الي هجمممر          واصاممداف                    لممي اليشممن ر اليبحلثممر    ا         ى تيحيممد          إلممى اصى مم   ا             اصداممى تيحيممد  
     :    إلى              ات  اليس ل اث     ( 2009 :48-49 )      ىطمر

                                                                                      س ل  بحل  الط بمر لمي الدياسماث اصولممر لمي الجا يماث وال سمميا لمي ل مماث ال ن ممر حيمث ال ييم ح   -
                                ل تخصصه يخ ع ل ي اقشر وال حل  .      لي  جا   ا             ل  ي ج  بحث                                       الطال  ديجر تخنجه  ن ات  الة ماث  ا

َ  ُّ وُ َيممدُّ           الممدل ليا    و                                       سمم ل  بحممل  الط بممر لممي  نح ممر الياجسمم ين   -             ممن اليسمم ل     ا       تيحيممد        أكثممن            اممتا اليسمم ل   ُ 
                 ى مى اخ مماي  شمن ر    ا       وقمادي           وأدواتمه                    بي ماات البحمث الي يمي    ا                     الباحمث ا ما ىايل م  ل       حيث ينم   ؛      السارت
                                        لالة مممر لجيمممع الممااممماث والييمممل ى مممى  يالج هممما                                  ال خطممممح لهممما  مممن حيمممث تحديمممد اصدواث ا  و       بحثممممر 

                                               ا ممائت لحممل اليشممن ر البحثمممر  ثممل اممت  البحممل  ال تممم       إلممى                    ت سمميناا لغممن  ال لصممل   و           و  اقشمم ها 
                                                                        بيد   اقشاث ى يمر  ن لجا    خصصر ل  اكد  ن صح ها وسال ر إجنا اتها وتملالن     إال         إجاةتها

                           يايين البحث الي يي ليها.
                                                                 واممتا اليسمم ل   ممن البحممل  ال ممي يحمملم بممه الحاصمم ل  ى ممى  ممهادو الممدل ليا                        سمم ل  بحممل  ال ن مممر:  -

                                               هادو الدل ليا  تي ح صاحمها  نتبر أس اة  ساىد         ؛ إة إ      أى ى                                 و ن مل  بال ن مر إلى  نتبر ى يمر 
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    أ                                            ولين ين   لي ال نقمي  من  نتبمر إلمى أخمن  ى ممه    ،                                      وتاتي بيداا  نتبر أس اة  شاي  ث  أس اة
                    و ن أا   ا ييي  امت     ،                                                 لبحل  تخ ع ل  حيم  والحصلل ى ى ديجر تحدين ر  يي ر             ي ج  ىدد  ن ا

م   ،                                       البحل  أاها تجنب لي  يدا  ال خصص الدقيت    ا                                           باإلضالر إلى للاها  خ صنو ق ي ر الحج   ماس 
                                 صالحر ل  شن لي  جالث ى يمر  حنير.  و                  رنسائل الدل ليا  

4

م م   ا         ا وسم لل           لضملعم     ا                         ييثل البحث ال ن ملب   هج            لما  الىهما      أيما                الس حصما  الحقمحمر             ةما ال     ا        ظي 
   (:41:2009   ،      س ميا  )                    يي  بااه ىي مر  و 
                                           ظير تسيى ويا  الحقمحر لحل  شن ر  حددو. -

  . ا                                           طقمر ةاث خطلاث    ابير تدى  بي ها بي    -

                واقعمر تجن ممر. -

                       لثلقر قار ر ل  ةناي. -

             لر اإلاساامر.            ة ادو اليين      ت يد   و               لجهر ل حديث  -

          اامر.       أداو                اشطر  لضلعمر و  -

       والدقممر    ،            ا: اليلضمملعمر همم                                  جيلىممر  ممن خصممائص البحممث ال ن مملب أاي   (  22  :     2008 )            وأويد الحمماي 
        وأ  يممم      ،   امممدف         ن ممملب                  وأ  ينمممل  ل بحمممث ال   ،                      وإ نااممممر تةمممناي ال  مممائت   ،                 وال مسمممين واالخ صممماي   ،        واالخ بممماي

       ارهر.                  ؤ بحاالث و لاق   ش م                           اس خدام ا ائت البحث لي ال  

5 

                و  اقشم ه ل يديمد    ،       وإ مناله   ،         وال ن ملب                                                  ن خالل ا الد الباحث ى مى ىمدد  من ل م  البحمث الي يمي
  :  تي                                     ن النسائل ل اه يلج  ت   الخطلاث باآل

                                         أ  يمم   جيممع  ي ل مماث لافمممر وحديثممر حمملل  لضممع    ا              و ممن اليهمم  جممد     ،                        تحديممد  جممال البحممث و لضمملىه -
  . ه                  البحث اليناد ل ار 

                       ع سؤال البحث ولنوضه.   ا           ينل    سح      أ                                           ول ار ه بشنل يثين اا يام الحايئ  ع  ناىاث   ،      البحث      ى لا        اخ ماي -

                                            مع   اقشم ها  مع اليشمنف ى ممه لغمن  تيمدي ها ثم     ،    بحثمه   لمي       الباحمث      ى يهما      سمسمين     ال مي      الخطر    وضع -
 .                                            ىنضها ى ى لج ر السي اي بالحس  اليي ي إلقناياا

           والمدوي اث،   ،         اليلسملىاث (        واليناجمع        اليصمادي   لمي                      ى ملا  البحمث و  غيناتمه         عممر حملل     اللا          الي ااممر        الحمنا و -
  .   إلخ …          اإللة نوامر        اليلاقع    ،          الدل ليا           أ نوحاث   ،               يسائل الياجس ين   ،         اليؤتيناث

  . َ َّ ُ َأاَّهُ      وى ل    ،     البحث       لضلد     تخدم     ال ي         واليناجع        اليصادي      تحديد -
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              البطاقماث بشمنل                      ه  ن خالل الة ابر ى ى                       ا ي يد الباحث لي  لضي                 واليناجع وت خمص              قنا و اليصادي  -
       النأب.      إلردا   ؛       اليشنف    ى ى       وىنضها   ،     لثت

ّ   تّج م    ثم     و من  ،         ل صمحمحها       اليشمنف    ى مى       وىنضمها     اصول      ال صمل       سملدو      ك ابمر -       ل ابمر            اصخطما  ى مد  

       البحث.     لصلل     بقمر        سلداث

              مص لةمل  ما ويد                                                                           ك ابر   خص البحث بحيث تةل  الي او ن واليي ل اث اللايدو فمه اي عبايو ىن ت خ -
 .       الباحث      إليها     تلصل     ال ي           ا  ال  ائت  أ            ع ت يي ه    ،            لي   ن البحث

  .    ةل       اص ن        إ  تط            اليحد ر    ى ى              بيد ال يديالث        إجنا  -

  .       واص نال   ،        والجداول   ،               قائير اليح ل اث      ك ابر   ث    ،       واإلادا                  ك ابر ل ير الشنن  -

                ال ي يدي  ليها.                                     و حس  اصدلر الي ظير لتل  لي الجا ير   ،     الغالف     ص حر      ك ابر  -

6

                                                                      البحل  الي يمر بشنل ىام وال ن ل ر ى ى وجه الخصلص وجلد ىمدد  من اليهماياث        إاجاة      ي ط   
                                                                                         البحثر ال ي يج  ى ى الباحث اك سارها ح ى ي ينن  ن إاجاة بحثه الي يي حلل دياسمر  شمن ر  حمددو 

                              لمي سمميل ال لصمل إلمى ا مائت يينمن    ،  قمل أ     وجهمد    ،   وقمت     ولمي   ،                     رديجر ىالممر  من الجملدو   ،              أو ظاانو  يي ر
                                                               ل ةل ىيل بحثي  هاياث  ه مر  ينفمر يجم  أ  ي صم  ليهما  من يمؤدب امتا   ،                       االى ياد ى يها وتييميها

                                     وي م  امتا ال  ملد لحمد ات مت الةثيمنو   من    ،                            لي تص مل  هاياث البحمث الي يمي   ا                  إال أا ا اجد ت لى     ،     الييل
                          و من امت  اليهماياث ال مي يجم     ،                                 هاياث ل   يت خطملاث البحمث الي يمي      تحديد      حلل                  ك اب البحث الي يي 

                  ر الي يث ر باآلتي:                                                أ  ي ص  رها الباحث ح ى ي حن بحثه اليهاياث اصدائم
   ،                                                  قمديو الباحمث ى مى ال يمنف ى مى الي اصمن اصساسممر ل يشمن ر                      اليام ل بحث ال مي تممين       اي          هاياث اإل   -

                   و حمدد  صمط حاث بحثمه    ، ا            و لضمح أامداله   ،    هما    أايي         ليا يحمدد    ،                           وصما  ها بصليو واضحر و حددو
                    بيمد تحديممد املد ال ممن     ،                                            ثم  يصممم  لمنو  البحممث باسم لب ى يممي وقارمل لالخ بمماي   ، ا      واضممح     ا       تحديمد  

  . (55:2014 ،        واليصميي   ،       صلي )              أو  ين  با ن   ا                        الي اس  سلا  لا   با ن  

           تحصمى  صمادي   و    ، ه ئم     وإجنا       البحمث        أدرمماث        ناجيمر                                 البحث ال مي تممين قمديو الباحمث ى مى         أدرماث        هاياث  -
      تحديممد   و      ا                  يحسممن ت ظممم   ح ممل     ليمما                             و سمم بيد  مما ال صمم ه لممه بالبحممث         تح ي همما  و     ها    ت حصمم  و           اليي ل مماث 

                               وضممع الجممدول ال   ممي ل   يممت  ناحممل             باإلضممالر إلممى    ، (251:2015-262 ،       الةح مملث )      ردقممر        صممادي  
   (.96:2010   ،       أرل ىالم )       البحث

                                  تحديممد اليمم هت الي يممي الي اسمم  لبحممث            الباحممث ى ممى               ال ممي تمممين قممديو          وأدواتممه                     همماياث   هجمممر البحممث  -
                                 واخ ممممماي اصدواث اصكثممممن لاى مممممر لجيممممع    ،         بشممممنل دقيممممت        وىي  ممممه                    وتحديممممد  ج يممممع البحممممث   ،       اليشممممن ر
                         ولمممي اصخيمممن   اقشمممر ال  مممائت    ،                                                واخ مممماي اإلجمممنا اث اإلحصمممائمر الي اسمممبر ل  ممم  الممااممماث   ،        الممااممماث

   (.55:2014 ،        واليصميي   ،       صلي )     ود          البحث وحد       أاداف                            وت سيناا باس لب ى يي لي ضل  
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                                    تمممين قممديو الباحممث ى ممى اخ ممماي اصسممالي       ال ممي                         وىممن  ال  ممائت و  اقشمم ها         اإلحصممائي                همماياث ال ح يممل  -
         الي اقشممر             يسممهل ىي مممر               ولممت أسمم لب ى يممي     همما   مل   وت   ،                    و ممن ثمم  تح يممل ال  ممائت   ،                 اإلحصممائمر الي اسممبر

   (.53:2009 ،    ىطمر )     سبر                             ولي اصخين ي خت الحناياث الي ا   ،                 ال  سين واالس   اب  و 

      حسممن   و                                ى ممى كمن ممر تحن ممن البحممث ول ار ممه                                                 همماياث ىممن  البحممث و  اقشمم ه ال ممي تمممين قممديو الباحممث      -
                              تلثيت اليي ل اث وةلن اليصادي.

   ،       وال  ممؤ   ،                              ت يثمل بحمديو الباحمث ى مى اليالحظمر          أخمن          (  هماياث 2009 :42-43 )              و  مل سم ميا 
            ليممما يمممن  ليمممن                       وال مممااي وىمممدم ال سمممند.   ،         واالسممم   اب   ،      والدقمممر         واص اامممر   ،        وال طميمممت   ،        وال جن ممم    ،         واليحايامممر

                                  ت لالن لد  الباحث اليهاياث اآلتمر:    أ     يج     َ َّ   أَنَّه    Kerlinger&Lee (2000 )     ولي     ل جن 
                  وال غتير الناجير.   ،                 وال  ةين ال صليب    ،       واإلرداد   ،       والخمال   ،                                        هاياث ال  ةين ال اقد: وت يثل لي الي طت -

                      وتح ي همما إليجمماد الح مملل    ،        وتين  همما   ،                            حممديو ى ممى تحديممد  شممن ر الدياسممر                             همماياث حممل اليشممن ر: وت ط مم  ال -
              الي اسبر لها.

                                                                                          هاياث االتصال: وتي ي قديو الباحث ى ى ال لاصل  ع اآلخن ن لجيع اليي ياث والمماااث ال ي تححت  -
                             أاداف البحل  وت سن ا ائجها. 

ا  ن الباحث ى مى تححمت امدف البحمث والي يثمل لمي               يح منن ل  يممر   ال        مدي مي   ال    ت     مناما  ال     ر ما                                                  وحنص 
    لحممد                             لممي ضممل  اح ماجمماته  ال دي ممممر     إب                                                        همماياث البحممث ال ن مملب لممد    بممر الدياسمماث الي ممما لممي جا يممر 
         ل منامممما ت                رلصمممم ها  ح ممممل        البحممممث        أداو                                                  ىنمممم  اليهمممماياث اليممممتلليو أىممممال  بشممممنل اح ماجمممماث ت ممممي  ها 

  .                           اليس هدف لي الدياسر الحالمر

1

                      حيمث تم  اسم خدام اليم هت    ؛                                      الي هت اللص ي ر لعمه اليسحي وال طمل نب      ى ى                   اى يد البحث الحالي 
         لممممد    بممممر     همممما      وتح ي                         لممممي  همممماياث البحممممث ال ن مممملب    ر                                      اللصمممم ي اليسممممحي: للصمممم  االح ماجمممماث ال دي مممممم

                     لصمم ي ال طممل نب ل صمميم                             لممي حممين تمم  اسمم خدام اليمم هت ال   ،  إب                   ل مممر ال ن مممر جا يممر    لممي                 الدياسمماث الي ممما 
  .  إب                   ل مر ال ن مر جا ير    لي                                                                        المناا ت ال دي مي ل  يمر  هاياث البحث ال ن لب لد    بر الدياساث الي ما 

2

                         دل مليا ( لمي ل ممر ال ن ممر    ،        اجسم ين )                                                      تةل   ج يع البحث الحالي  ن جيمع   بر الدياسماث الي مما
          ممن   بممر   (35 ) و         ياجسمم ين           ممن   بممر ال  ( 125 )       مم ه           و البممر            (  المم   160 )              البممال  ىممددا     إب      جا يممر 

                                ( ولممممت اإلحصممما اث النسمممميمر  مممن امابممممر 2018/2017 ) و   ، (2016/2015 )                         دل ليا  ل ىمممملاد الدياسممممر  الممم
              ل مر ال ن مر.   لي                 الدياساث الي ما 
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 ( يوضح توزيع مجتمع البحث3-1) جدول

 

 م
 القسم

 مجتمع البحث
 النسبة اإلجمالي

 برنامج الدكتوراه يربرنامج الماجست

 67% 107 35 72 األصول واإلدارة التربوية 1

 14% 23 // 23 العلوم النفسية والتربوية 2

 9% 14 // 14 المناهج وطرائق التدريس 3

 10% 16 // 16 أصول التربية وتعليم الكبار 4

 100% 160 35 125 اإلجمالي

3

              وقد ت  اخ ماي    ،          ( دل ليا  20 ) و           (  اجس ين70 )        ه    ،      و البر   ا   ب       (  ال90 )                     تةلات ىي ر البحث  ن
          يلضح ةل .      اآلتي          ( والجدول 56% )        و  سبر   ،                                 اليي ر بالطن حر اليشلائمر الطبقمر

 ( يوضح توزيع عينة البحث3-2) جدول

 

 م

 

 القسم

 عينة البحث
 النسبة اإلجمالي

 برنامج الدكتوراه برنامج الماجستير

 67% 60 20 40 رة التربويةاألصول واإلدا 1

 14% 13 // 13 العلوم النفسية والتربوية 2

 9% 8 // 8 المناهج وطرائق التدريس 3

 10% 9 // 9 أصول التربية وتعليم الكبار 4

 100% 90 20 70 اإلجمالي

4

              ث مت باالسم باار         بحمث تي ل                                         ولغمن  تححيمت أادالمه قمام الباحمث رم ما  أداو    ،           أسئ ر البحث    ىن       لإلجابر 
  :     اآلتمر                          حيث ت  وضيها بحس  الخطلاث 

                                  حيمث تيمت االسم  ادو  من اال مالد ى مى ل م     ،                                          اال الد ى ى اصدب ال ظنب الي ي ت بيلضملد البحمث -
                       البحث الي يي وال ن لب.

                                           الدياساث السابحر ةاث اليالقر بيشن ر البحث.     ى ى        اال الد   -

                     تلةىت خيسر  جاالث: اي    ،      ( حاجر70 ) و   ،  الث     (  جا5 )                                   وقد تةلات اصداو بصليتها اصولمر  ن
  ( 10 )    ى ممى               البحممث واح مملث        أدرممماث        همماياث    ،      ( حاجممر28 )    ى ممى                     اليممام ل بحممث واح مملث      مماي          همماياث اإل

       حصممممائي  اإل                همممماياث ال ح يممممل    ،      ( حاجممممر14 )                                         همممماياث   هجمممممر البحممممث وأدواتممممه واح مممملث ى ممممى   ،  اث   حاجمممم
            البحمممث وىنضمممه         وإخمممناب             حن مممن ال همممائي                  هممماياث ل ابمممر ال    ،    اث   حاجممم  ( 8 )                         وىمممن  ال  مممائت واح ممملث ى مممى

  .  اث     ( حاج10 )                     و  اقش ه واح لث ى ى
5

                                                                             ليينلر صدذ أداو البحث تم  االى يماد ى مى أسم لب الصمدذ الظماانب  من خمالل ىمن  االسم باار 
                          لغممن   ينلممر   اسممبر ال حممناث    ،   صممين ص خ                                  جيلىممر  ممن اليحنيممين والخمممنا  الي    ى ممى                 بصممليتها اصولمممر
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  ( 10 )                         حيمممث تممم  ىمممن  االسممم باار ى مممى   ؛                                          وسمممال ر صمممما  ها ال غل مممر و مممد  اا يائهممما ل يجمممال        ووضممملحها 
                           وال غمر الين ممر  من الجا يماث    ،                       والي اات و نائت ال مدي     ،                                   ن أساتتو اإلدايو وال خطمح ال ن لب          حنيين

         ار لط بممر                                                                  إلرممدا  الممنأب لممي  ممد    اسممبر االح ماجمماث ال دي ممممر ال ممي ت ممي  ها االسمم با   ،                اليح مممر والين مممر
                               ىيممل ال يممديالث ى ممى االسمم باار سمملا    و                   وتمم  اصخممت بمم يائه     إب      جا يممر                                 الدياسمماث الي ممما لممي ل مممر ال ن مممر 
                             بالحتف أو اإلضالر أو ال يديل.

 ( يوضح نتائج التحكيم3/3) جدول

 المجاالت م
عدد االحتياجات 

 األوليةبصورتها 
عدد االحتياجات 

 المحذوفة

عدد االحتياجات 

 المضافة

الحتياجات عدد ا

 المعدلة

عدد االحتياجات 

 بصورتها النهائية

 28 6 2 2 28 العام للبحث طارمهارات اإل 1

 10 2 - - 10 البحث أدبياتمهارات  2

 14 - - - 14 مهارات منهجية البحث وأدواته 3

4 
 اإلحصائيمهارات التحليل 

 وعرض النتائج
8 - - 1 8 

5 
مهارات كتابة التقرير النهائي 

 البحث وعرضه ومناقشته جوإخرا
10 1 1 2 10 

 70 11 3 3 70 اإلجمالي

6

       أسممم لب                                                                           تمم   ينلممر ثبممماث أداو البحممث  ممن خمممالل اسمم خدام  ن حمممر االتسمماذ الممداخ ي لممم داو باى يمماد 
   ،                         اصداو ال مي ت ةمل   من  جماالث                            للاهما اصسم لب اص ثمل  مع امت   ؛ (Alpha Cronpach )             أل اكنوابما 

                   و ممن ثمم  أصممبحت اصداو    ،                         واممي ديجممر  حمللممر  ممن الثبمماث   ، (74 )                                يا ممل الثبمماث الة ممي لمم داو   ر مم     حيممث
                            حمللر بصليتها ال هائمر.  

7

                                              قممممام الباحممممث ر طممحهمممما ى ممممى   بممممر الدياسمممماث الي ممممما    همممما     وثبات                             بيممممد ال اكممممد  ممممن صممممدذ أداو البحممممث 
                                           بيممد تلضمممح الهممدف   همما و يااممت اليسمم جيمين بمما     ،  إب     يممر                     ( لممي ل مممر ال ن مممر جا         ودل ممليا           اجسمم ين  )

                          وى مد اسم نجاد االسم باااث  من    ،                               ُ                            المماااث س يا ل بسمن ر تا مر ولمن ُتسم خدم إال ص منا  البحمث الي يمي
          ( ليياج مممر SPSS )                                       مممن خمممالل اسممم خدام رناممما ت الحممم م اإلحصمممائمر   ا        إحصمممائم                     اليي مممر تممم   يالج هممما        ألمممناد

     بحث.                          المماااث بحس   ا ي ط به ال
8

                                ل حن  ى ى ديجر اح ماب اليهاياث:      اآلتي                   ت  اس خدام اليعماي    ،                       ل يقما  الخياسي الي ديب   ا     ولح  
 ( يوضح معامالت الثبات لمحاور أداة البحث3/5) جدول

 التقدير المدى م

 ا          كبيرة جد   4.20 -   5 1

 كبيرة 3.40  - 4.19 2

 متوسطة 2.60  -  3.39 3

 صغيرة 1.80  -  2.59 4

 ا          صغيرة جد   1 -  1.79 5
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9

                                                                     أسممممئ ر البحممممث تمممم  تح يممممل المماامممماث باسمممم خدام رنامممما ت الح  ممممر اإلحصممممائمر ل ي مممملم     ىممممن       لإلجابممممر 
   ر:    اآلتم                           و اس خدام اصسالي  اإلحصائمر    ، (SPSS )           االج ياعمر

                                                  ليئل ر للص  ىي ر الدياسر بال سبر ل مماااث اصولمر.                  ال ةناياث وال س  ا -1

                                            ( ل  اكد  ن االتساذ الداخ ي ل حناث االس باار.Cornbak- Alpha )                     يادلر أل اكنوابا  -2
                                                                   واالاحنالممماث اليعماي مممر لحسممماب القميمممر ال مممي ييطيهممما ألمممناد ىي مممر البحمممث لةمممل    ،                  الي لسمممطاث الحسمممارمر -3

                                 والي لسح الحساري اليام لةل  جال.   ،  ث(      اليجاال )                       أو  جيلىر  ن العباياث   ،     عبايو
                 لي غين المناا ت.   ا                                                               ين  س ح  ين ليينلر ال نوذ رين   لسطاث اس جاباث ىي ر البحث ولح          ( ليي T.Test )                االخ باي ال ائي -4

              لي غين الحس .   ا                                                     ( ليينلر ال نوذ رين   لسطاث اس جاباث ىي ر البحث ولح  ANOVA )                      تح يل ال باين اصحادب -5

1

                                                       مما االح ماجممماث ال دي ممممر ليهمماياث البحمممث ال ن مملب لممد    بمممر            ل بحمممث ى ممى:              السممؤال اصول    يمم ص 
                                           ؟ وقمممد تيمممت اإلجابمممر ى مممه  مممن خمممالل حسممماب الي لسمممطاث   إب      جا يمممر                                 الدياسممماث الي مممما لمممي ل ممممر ال ن ممممر 

         الدياسمماث                                                                          واالاحنالمماث اليعماي ممر والنتبممر وديجممر االح ممماب ليهمماياث البحممث الي يممي لممد    بممر           الحسممارمر
                                                        حيممث ر غممت  ميممر الي لسممح الحسمماري لديجممر اح ممماب اليهمماياث ى ممى   ؛   إب      جا يممر                        الي ممما لممي ل مممر ال ن مممر 
    .  ل       يلضح ة    (  1- 4 )            (، والجدول0.75 )                 بااحناف  عمايب    ، (4.19 )           بشنل  ىام                   س ل   جاالث اصداو 

 (1-4) جدول

 قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات االحتياج للمجاالت الرئيسة

 لدى أفراد عينة البحث حسب مجاالتها ومجمل األداة

 المتوسط الحسابي المجـــال  رقم المجال
االنحراف 

 المعياري

 الترتيب بحسب

 المتوسط الحسابي
 درجة االحتياج

 ا          كبيرة جد   1 87. 4.25 العام للبحث طارمهارات اإل االحتياجات في 1

 ا          كبيرة جد   2 87. 4.24 البحث أدبياتاالحتياجات في مهارات  2

 ا          كبيرة جد   3 91. 4.21 االحتياجات في مهارات منهجية البحث وأدواته 3

4 
االحتياجات في مهارات التحليل 

 وعرض النتائج  اإلحصائي

4.17 1.00 
4 

 كبيرة

5 
االحتياجات في مهارات كتابة التقرير النهائي 

 البحث وعرضه ومناقشته وإخراج
4.08 .83 

5 
 كبيرة

 كبيرة  75. 4.19 المتوسط العـام

        البحثممر           ل يهماياث    إب      جا يمر                                 الدياساث الي ما لي ل مر ال ن مر                       ( أ  ديجر اح ماب   بر 1-4 )        الجدول     ن    َ  يَمين
            (، ى مى جيممع 4.19 )                                                      اظمنا  لاامت رديجمر لميمنو، رداللمر الي لسمح اليمام المتب ر م       وجهمر                      وى ى اليس ل  الة ي  ن 

                                           (، واممتا يي ممي أ  ألممناد ىي ممر البحممث يممنو  أاهمم  4.25  -4.08 )             اليجمماالث رممين   ت     تناوحمم    إة   ؛                 اليجمماالث  بشممنل ىممام
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         ال ي تيد                                      و بادئ وخطلاث البحث الي يي و هاياته     أس       تلالن      إلى                               هاياث البحث الي يي وا  بحاجر      إلى        ي  حنو  
            اليام ل بحث       اي                                  النقي بيهاياته  البحثمر لي  جال اإل     إلى                                                      احطر رداير وضنوي ر ل  ادو دالعمر   بر الدياساث الي ما 

        ال ح يمل        إجمنا      إلمى                                                                  ولمفمر تحديمد الي هجممر و  ما  اصدواث الي اسمبر لجيمع الممااماث باإلضمالر    ،       ال ظنب        إ اي        ول ابر 
                       البحث بالصليو الالئحر.         وإخناب             وىن  ال  ائت    ،       الي اس        حصائي  اإل

                   الدياساث الي ما لي                        َ                                     نن ىن  ت صي ي ليس ل  تَصلياث ىي ر البحث احل ديجر اح ماب   بر  ي  و 
مم   ،                                  ليهمماياث البحممث الي يممي  ممن وجهمر اظممنا     إب      جا يممر              ك ممر ال ن مممر                    لةممل  جممال  ممن  جمماالث    ا          وةلمم  ولح 

  :              ى ى ال حل اآلتي    واي    ،     البحث

                          وديجممر االح ممماب لةممل لحممنو  ممن    ،                    واالاحنالمماث اليعماي ممر   ،                    ( الي لسممطاث الحسممارمر2-4 )                 يمممين الجممدول يقمم 
  .  إب      جا ير                          ث الي ما لي ل مر ال ن مر        الدياسا                             اليام ل بحث  ن وجهر اظن   بر       اي                    لحناث  جال  هاياث اإل

 ( 2-4) جدول

 العام للبحث طارودرجة االحتياج لفقرات مهارات اإلوالرتبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

فقرةرقم ال  المتوسط االحتياجات 
االنحراف 

 المعياري

الترتيب 

بحسب 

 المتوسط

 درجة االحتياج

ضحة ومحددة1صياغة أهداف البحث بلغة وا 14  كبيرة جدا 1 89. 4.45 

 كبيرة جدا 2 79. 4.43 صياغة مشكلة البحث بداللة العنوان1 9

1ا      دقيق   ا                         تحديد مشكلة البحث تحديد   10  كبيرة جدا 3 91. 4.42 

 كبيرة جدا 4 91. 4.40 تحديد الحدود الزمانية للفترة التي ينفذ فيها البحث1 21

1البحث بدقةتحديد متغيرات  3  كبيرة جدا 7 93. 4.38 

 كبيرة جدا 5 83. 4.38 تحديد الحدود الجغرافية لألماكن التي يشملها البحث1 20

ضوع البحث1وبطريقة واضحة ومرتبطة بم اإلجرائيصياغة التعريف  28  كبيرة جدا 6 88. 4.38 

 كبيرة جدا 9 91. 4.37 تحديد الحدود البشرية لمجتمع وعينة البحث1 22

لحات البحث بشكل دقيق1تحديد مصط 25  كبيرة جدا 8 87. 4.37 

 كبيرة جدا 10 91. 4.34 ربط تساؤالت البحث بأهدافه وحدوده1 12

 كبيرة جدا 11 78. 4.33 عرض مقدمة البحث بتسلسل منطقي1 5

 كبيرة جدا 12 96. 4.33 تحديد الحدود الموضوعية للبحث1 19

 كبيرة جدا 13 92. 4.32 صياغة أسئلة البحث صياغة علمية1 11

 كبيرة جدا 14 90. 4.28 كتابة مصطلحات البحث بداللة عنوان البحث ومتغيراته1 26

علمي وإجرائي1 البحث بشكلصياغة مصطلحات  27  كبيرة جدا 15 87. 4.26 

 كبيرة جدا 17 1.1 4.24 تحديد الفجوة العلمية لبحثة بطريقة دقيقة1 7

لة البحثية1صياغة أهداف البحث بداللة المشك 13  كبيرة جدا 16 99. 4.24 

 كبيرة جدا 19 1.14 4.23 صياغة عنوان البحث بطريقة علمية سليمة1 1

 كبيرة جدا 18 1.02 4.23 صياغة عنوان البحث بما يتفق مع تخصص الباحث1 2

البحث بطريقة قابلة للقياس1 أهدافصياغة  15  كبيرة جدا 20 93. 4.22 

ضوء دالالت الموضوع1صياغة عنوان البحث في  4  كبيرة 21 99. 4.16 

 كبيرة 22 1.02 4.14 إبراز القيمة العلمية للبحث1 18

العلمية الداعمة لموضوع البحث1 األسانيداستعراض  6  كبيرة 23 87. 4.06 

 كبيرة 24 1.02 4.03 صياغة فرضيات البحث بأسلوب واضح ودقيق وقابل للقياس. 23

من إسهامات علمية وتطبيقية1إبراز ما يقدمه البحث  16  كبيرة 25 99. 4.02 

 كبيرة 26 99. 4.01 صياغة فرضيات للبحث بداللة المتغيرات1 24

 كبيرة 27 1.06 3.98 تحديد المجاالت الجديدة التي يسهم فيها البحث1 17

موضوع البحث1 المستفيدة منتحديد الجهات  8  كبيرة 28 1.13 3.96 

 ا          كبيرة جد    87. 4.25 المتوسط العام
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      جا يممر                                 الدياسمماث الي ممما لممي ل مممر ال ن مممر                             اح ماجمماث ىي ممر البحممث  ممن   بممر     أ   ( 2-4 )                ي  ممح  ممن الجممدول
           وةلم  رداللمر   ،       اليجمال        إجيمالي          ى مى  سم ل     ا                رديجر لمينو جمد        جا ث   ،           اليام ل بحث      اي                 لي  جال  هاياث اإل    إب

                                    و يممد تنتيم  االح ماجمماث ال دي مممر ر مما     ، ا          لميممنو جمد                          الممتب يحار مه ديجممر اح مماب   و   ( 4.25 )                        الي لسمح اليمام الممتب ر م 
                                      ى ى  مير الي لسطاث الحسارمر ات ح أ : 

                                (  صمممما ر أامممداف البحمممث ر غمممر واضمممحر 14 )                                                       أى مممى ثالثمممر اح ماجممماث تدي مممممر ى مممى ال نتيممم  امممي العبمممايو يقممم  -
        ر البحممث             صمما ر  شممن    (9 )                   ت يهما العبممايو يقمم    ، (4.45 )                              حيممث حصم ت ى ممى   لسممح حسماري ر مم    ؛       و حمددو 

              تحديممد  شممن ر    (10 )                   ت يهمما العبممايو يقمم    ، (4.43 )                              حيممث حصمم ت ى ممى   لسممح حسمماري ر مم    ؛              رداللممر الي مملا  
    (. 4.42 )                              حيث حص ت ى ى   لسح حساري ر     ؛   ا      د مح     ا             البحث تحديد  

   ؛                                     صمما ر لنضمماث ل بحمث رداللمر الي غيمناث    (24 )                                                      أقل ثالثمر اح ماجماث تدي مممر ى مى ال نتيم  امي العبمايو يقم  -
                             تحديممد اليجمماالث الجديممدو ال ممي    (17 )                   ت يهمما العبممايو يقمم    ، (4.01 )                              حيممث حصمم ت ى ممى   لسممح حسمماري ر مم 

               تحديممد الجهمماث    (8 )             العبممايو يقمم       ت يهمما    ، (3.98 )                              حيممث حصمم ت ى ممى   لسممح حسمماري ر مم    ؛                يسممه  ليهمما البحممث 
    (. 3.96 )                              حيث حص ت ى ى   لسح حساري ر     ؛             لضلد البحث               اليس  يدو  ن

   لممي     إب      جا يممر                                 الدياسمماث الي ممما لممي ل مممر ال ن مممر                                          حممث ديجممر ايت مماد الحاجممر ال دي ممممر لممد    بممر           و  سمن البا
                  ولنوضمها يح ماب إلمى    ،              وصمما ر أامدالها   ،                         ص  تحديمد اليشمن ر وصمما  ها   ؛            اليمام ل بحمث(      ماي          هاياث اإل )       جال

            باإلضمممالر إلمممى    ،      بحمممل                                                     وامممي أ ممملي ين سممممها الطالممم  بالييايسمممر الي يممممر واليي ممممر ل   ،                     خممممنو وديايمممر  مممن الباحمممث
                   وح حماث ال حماا ال مي    ،          واليمؤتيناث   ،                              واليشايلر لمي المدوياث ال دي مممر   ،                                      الحنا اث الي ييحر لي  جال البحث الي يي

                                      تثاي ليها اليديد  ن الح ايا البحثمر. 

                                وديجممر االح ممماب لةممل لحممنو  ممن لحممناث    ،              المماث اليعماي ممر       واالاحن    ،                    ( الي لسممطاث الحسممارمر3-4 )   ُ          يُمممين الجممدول
  .  إب      جا ير                                 الدياساث الي ما لي ل مر ال ن مر                   ن وجهر اظن   بر        البحث        أدرماث             جال  هاياث 

 ( 3-4) جدول

 البحث أدبياتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة االحتياج لفقرات مهارات 

فقرةرقم ال تاالحتياجا   المتوسط 
االنحراف 

 المعياري

الترتيب 

بحسب 

 المتوسط
 درجة االحتياج

ا          كبيرة جد   1 92. 4.38 .عرض الدراسات السابقة بطريقة علمية ومنهجية صحيحة 8  

ا          كبيرة جد   2 72. 4.34 .تحديد العناصر الرئيسة لإلطار النظري بشكل مناسب 2  

حث يعلق على الدارسات السابقة وبحسب متغيرات الب 9

 .مع بيان أوجه الشبه واالختالف

ا          كبيرة جد   3 99. 4.33  

ا          كبيرة جد   4 84. 4.28 .ذات العالقة بموضوع البحث األدبياتاستخالص  1  

ا          كبيرة جد   5 90. 4.28 .استخدام مهارات التوثيق المختلفة إجادة 5  

ا          كبيرة جد   6 96. 4.27 .بأساليب التوثيق المعتمدة اإللمام 6  

ا          كبيرة جد   7 82. 4.23  .يات البحث بشكل منطقيعرض أدب 7  

ا          كبيرة جد   8 1.06 4.23 .إبراز اإلفادة العلمية من الدراسات السابقة 10  

عرض الخريطة المفهومية ألدبيات البحث بمنهجية  3

 .علمية متعارف عليها

 كبيرة 9 84. 4.10

 كبيرة 10 1.07 4.00 .البحث أدبياتعن  اإللكترونيالتمكن من مهارات البحث  4

 كبيرة جدا  87. 4.24 المتوسط العام
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             ل مممر ال ن مممر    لممي                                             اح ماجماث ىي ممر البحممث  من   بممر الدياسمماث الي مما     أ   ( 3-4 )                ي  مح  ممن الجممدول
  ،       اليجممال        إجيممالي          ى ممى  سمم ل     ا                رديجممر لميممنو جممد        جمما ث   ،     البحممث        أدرممماث        همماياث         لممي  جممال     إب      جا يممر 

           و يمممد تنتيممم     ، ا                                     ( والمممتب يحار مممه ديجمممر اح مممماب لميمممنو جمممد  4.24 )                                   وةلممم  رداللمممر الي لسمممح اليمممام المممتب ر ممم 
                                                               االح ماجاث ال دي ممر ر ا  ى ى  مير الي لسطاث الحسارمر ات ح أ : 

                              ىممن  الدياسمماث السممابحر بطن حممر    (8 )                                                       أى ممى ثالثممر اح ماجمماث تدي ممممر ى ممى ال نتيمم  اممي العبممايو يقمم  -
   (2 )                   ت يهما العبمايو يقم    ، (4.38 )                               حيث حص ت ى ى   لسح حسماري ر م   ؛                    ى يمر و  هجمر صحمحر 

                              حيمث حصم ت ى مى   لسمح حسماري ر م   ؛                                                 تحديد الي اصن النئمسمر لإل ماي ال ظمنب بشمنل   اسم  
                                                        يي ممت ى ممى الدايسمماث السممابحر و حسمم    غيممناث البحممث  ممع رممما     (9 )                   ت يهمما العبممايو يقمم    ، (4.34 )

    (. 4.33 )                          حص ت ى ى   لسح حساري ر      إة   ؛                   أوجه الشبه واالخ الف 

   ،                              ىمن  أدرمماث البحمث بشمنل   طحمي    (7 )                                                      أقل ثالثر اح ماجاث تدي ممر ى ى ال نتي  اي العبمايو يقم  -
                                                                      إرمناة اإللمادو الي يممر  من الدياسماث السمابحر  حيمث حصم  ا ى مى   لسمح حسماري    (10 )              والعبايو يق 

      ى يممممر                                              ىمممن  الخن طمممر الي هل ممممر صدرممماث البحمممث بي هجممممر    (3 )                   ت يهممما العبمممايو يقمم   ،  (4.23 )     ر مم 
            الممم ينن  مممن   ( 4 )                   ت يهممما العبمممايو يقممم   ،  (4.10 )                              حيمممث حصممم ت ى مممى   لسمممح حسممماري ر ممم    ؛               يمممايف ى يهممما 
   .  (4.00 )                              حيث حص ت ى ى   لسح حساري ر     ؛      البحث         أدرماث   ىن            اإللة نواي              هاياث البحث 

     يممر   جا                                الدياسمماث الي ممما لممي ل مممر ال ن مممر                                                    و  سممن الباحممث ديجممر ايت مماد الحاجممر ال دي ممممر لممد    بممر 
           وىنضممه بشممنل    ،                                   تحديممد الي اصممن النئمسممر لإل مماي ال ظممنب      بمما   (      البحممث        أدرممماث        همماياث  )         لممي  جممال    إب

                وىنضممها وال ي يممت    ،                                                                باإلضممالر إلممى اا حمما  الدياسمماث السممابحر ال ممي ت  اسمم   ممع   غيممناث البحممث   ،       طحممي
            احممث لممي ر مما                للاممه يسمماىد الب   ؛       ال ظممنب       مماي        صايمممر اإل   ،                               يح مماب إلممى خمممنو وديايممر  ممن الباحممث     ،     ى يهمما

                                                               باإلضممالر إلممى تلظم ممه لممي   اقشممر ال  ممائت وت سمميناا واممي أ مملي ين سمممها    ،                        اصدواث اليسمم خد ر لممي بحثممه
   ،                                                  باإلضالر إلى الحنا اث الي ييحر لمي  جمال البحمث الي يمي   ،                                        الطال  بالييايسر الي يمر واليي مر ل بحل 

                                           ال ي تثاي ليها اليديد  ن الح ايا البحثمر.               وح حاث ال حاا    ،          واليؤتيناث   ،                              واليشايلر لي الدوياث ال دي ممر

                                                                                  باإلضمممالر إلمممى الطن حمممر ال ح يديمممر ال مممي ييايسمممها أى ممما  ايئمممر ال مممدي   لمممي تمممدي    حمممني البحمممث 
                                                           ، وال ي ال تناىي االا يام بالجاا  اليي مي وة مادو الم  ن اليخصمص   إب                               ال ن لب لي ل مر ال ن مر بجا ير 

                                                         والتب يينمن أ  يسمه  لمي ت يممر  هماياث البحمث الي يمي لمد    بمر          الدياسر،          لي أث ا                    ل  طممحاث الي يمر 
   .   إب       بجا ير                                 الدياساث الي ما لي ل مر ال ن مر 

                          وديجمر االح مماب لةمل لحمنو  من    ،                    واالاحنالاث اليعماي مر   ،                    ( الي لسطاث الحسارمر4-4 )    ُ         يُمين الجدول
             ل مممر ال ن مممر    لممي                                   ممن وجهممر اظممن   بممر الدياسمماث الي ممما                              لتررا ات لجتةيررة الحرررا و  وا رر    ال         لحممناث  جمم

    .  إب      جا ير 
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 ( 4-4) جدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة االحتياج لفقرات مهارات منهجية البحث وأدواته 

رقم 

فقرةال  
 المتوسط االحتياجات

االنحراف 

 المعياري

يب الترت

بحسب 

 المتوسط

درجة 

 االحتياج

 ا          كبيرة جد   1 1.46 4.73 .استخدم األساليب اإلحصائية المناسبة بطريقة إلكترونية 14

 ا          كبيرة جد   2 89. 4.36 .وأهدافهبما يتفق          إجرائي ا ا                        تحديد منهج البحث تحديد   1

 ا          كبيرة جد   3 90. 4.34 .اختيار عينة البحث بطريقة علمية دقيقة 6

 ا          كبيرة جد   4 86. 4.33 .ديد مجتمع البحث بأسلوب علميتح 2

 ا          كبيرة جد   5 93. 4.29 .ا                                                 تحديد حجم ونسبة العينة إلى المجتمع تحديدا  سليم   4

 ا          كبيرة جد   6 90. 4.28 .التمييز بين العينات العشوائية وغير عشوائية 5

 ا      ة جد  كبير 7 1.07 4.27 .التحقق من ثبات أداة البحث بطريقة علمية 11

 ا          كبيرة جد   8 1.02 4.26 .تحديد األدوات المناسبة لجمع البيانات والمعلومات من عينة البحث 8

 ا          كبيرة جد   9 1.07 4.23 .التحقق من صدق أداة البحث بطريقة علمية 10

 كبيرة 10 1.13 4.19 .تصميم أدوات البحث بأسلوب علمي دقيق 9

 كبيرة 11 1.01 4.14 .يقتحديد إطار المجتمع األصلي بشكل دق 3

 كبيرة 12 96. 4.07 .تحديد خصائص العينة بحسب متغيرات البحث 7

 كبيرة 13 1.13 4.06 .تحديد االختبارات اإلحصائية المالئمة لفرضيات البحث 12

 كبيرة 14 1.26 3.36 .استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة بطريقة يدوية 13

 ا          كبيرة جد    0.91 4.21 المتوسط العام

                                الدياسمماث الي مما لممي ل مممر ال ن مممر                             اح ماجماث ىي ممر البحممث  من   بممر     أ   ( 4-4 )                ي  مح  ممن الجممدول
        إجيممالي          ى ممى  سمم ل     ا                رديجممر لميممنو جممد        جمما ث   ،                            همماياث   هجمممر البحممث وأدواتممه        لممي  جممال     إب      جا يممر 
     و يمممد    ، ا          لميممنو جممد                             ( والممتب يحار ممه ديجمممر اح ممماب 4.21 )                                   وةلمم  رداللممر الي لسممح اليمممام الممتب ر مم   ،       اليجممال

                                                                     تنتي  االح ماجاث ال دي ممر ر ا  ى ى  مير الي لسطاث الحسارمر ات ح أ : 

                          اسممم خدم اصسمممالي  اإلحصمممائمر    (14 )                                                       أى مممى ثالثمممر اح ماجممماث تدي مممممر ى مممى ال نتيممم  امممي العبمممايو يقممم  -
   (1 )                   ت يها العبايو يقم    ، (4.73 )                              حيث حص ت ى ى   لسح حساري ر     ؛                          الي اسبر بطن حر إلة نوامر 

                              حيممث حصمم ت ى ممى   لسممح حسمماري ر مم    ؛         وأادالممه         بيمما ي  ممت         ًّ إجنائمًّمما   ا                          تحديممد  مم هت البحممث تحديممد  
               حص ت ى ى   لسمح       ؛ إة                                       اخ ماي ىي ر البحث بطن حر ى يمر د محر    (6 )                   ت يها العبايو يق    ، (4.36 )

      . (4.34 )           حساري ر  

                        تحديمممد خصمممائص اليي مممر بحسممم       (7 )                                                      أقمممل ثالثمممر اح ماجممماث تدي مممممر ى مممى ال نتيممم  امممي العبمممايو يقممم  -
        تحديمد    (12 )             العبمايو يقم       ت يهما    ، (4.06 )                              حيث حص ت ى ى   لسمح حسماري ر م   ؛                 غيناث البحث 

                              حيممممث حصمممم ت ى ممممى   لسممممح حسمممماري ر مممم    ؛                                         االخ بمممماياث اإلحصممممائمر اليالئيممممر ل نضممممماث البحممممث 
    حيمممث    ؛      يدو مممر                                             اسممم خدام اصسمممالي  اإلحصمممائمر الي اسمممبر بطن حمممر   (13 )                   ت يهممما العبمممايو يقممم    ، (4.06 )

    . (3.36 )                          حص ت ى ى   لسح حساري ر  

      جا يممر                                 الدياسمماث الي ممما لممي ل مممر ال ن مممر                                                    و  سممن الباحممث ديجممر ايت مماد الحاجممر ال دي ممممر لممد    بممر 
                                                ( ص    هجمممر البحممث وأدواتممه وىي ممه  ممن اامم  اإلجممنا اث                             همماياث   هجمممر البحممث وأدواتممه )         لممي  جممال    إب

                         وتحديمد ىي مر البحمث وخصمائص    ،                               حديد اليم هت اليسم خدم لمي البحمث ل   ،                            ال ي يحلم رها الباحث لي بحثه
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           وال اكممد  ممن            الةنتلامممر                  واسمم خدا ها بطن حممر    ،                                             وتحديممد االخ بمماياث الي اسممبر صسممئ ر البحممث وأادالممه   ،      اليي ممر
                                  واممي أ مملي ين سمممها الطالمم  بالييايسممر    ،                               يح مماب إلممى خمممنو وديايممر  ممن الباحممث     ،                    ال  ممائت بطن حممر يدو ممر

              وح حماث ال حماا    ،          واليمؤتيناث   ،                                          باإلضمالر إلمى واليشمايلر لمي المدوياث ال دي مممر   ،           ممر ل بحمل              الي يمر واليي
                                         واالس ياار ربيد الي خصصين لي اتا اليجال.    ،                                    ال ي ي   ليها ت اول اصسالي  اإلحصائمر

                          وديجمر االح مماب لةمل لحمنو  من    ،                    واالاحنالاث اليعماي مر   ،             سطاث الحسارمر        ( الي ل 5-4 )    ُ         يُمين الجدول
     ل ممر    لمي                                   ن وجهمر اظمن   بمر الدياسماث الي مما              وع ض الجتائت          اإلحصائ                لتا ات الترليل            لحناث  جال 

    .    إب              ال ن مر جا ير 
 ( 5-4) جدول

 وعرض النتائج اإلحصائيمهارات التحليل  المعيارية والرتبة ودرجة االحتياج لفقراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

فقرةرقم ال  المتوسط االحتياجات 
االنحراف 

 المعياري

الترتيب 

بحسب 

 المتوسط

 درجة االحتياج

 ا                                          عرض بيانات البحث بجداول وأشكال مرتبه وفق   1

 .لترتيب األسئلة

 ا          كبيرة جد   1 1.07 4.28

 ا          كبيرة جد   2 1.03 4.22 .وإجرائيةصياغة النتاج صياغة واضحة  5

 ا          كبيرة جد   3 1.07 4.21 .عرض نتائج البحث بتسلسل منطقي 2

 كبيرة 4 1.03 4.18 .                                        صياغة مقترحات لتوسيع نطاق البحث مستقبال   8

 كبيرة 5 1.00 4.16  .استخالص استنتاجات البحث بطريقة منطقية 6

 ةكبير 6 1.06 4.16  .صياغة توصيات البحث بشكل إجرائي قابل للتطبيق 7

مناقشة نتائج البحث في ضوء األساس النظري  3

 .وأدبيات البحث

 كبيرة 7 1.05 4.08

 كبيرة 8 1.10 4.06 .تفسر نتائج البحث في ضوء الدراسات السابقة 4

 كبيرة  1.00 4.17 المتوسط العام

  ر                               الدياسمماث الي مما لممي ل مممر ال ن ممم                            اح ماجماث ىي ممر البحممث  من   بممر     أ   ( 5-4 )                ي  مح  ممن الجممدول
                      رديجممر لميممنو ى ممى  سمم ل        جمما ث   ،            وعرر ض الجتررائت         اإلحصررائ                لتررا ات الترليررل         لممي  جممال     إب      جا يممر 
     و يمد    ،                                ( والمتب يحار مه ديجمر اح مماب لميمنو4.17 )                                   وةلم  رداللمر الي لسمح اليمام المتب ر م   ،       اليجال        إجيالي

                                                                     تنتي  االح ماجاث ال دي ممر ر ا  ى ى  مير الي لسطاث الحسارمر ات ح أ : 

                                 ىن  رماااث البحث بجداول وأ نال    (1 )                                                ثر اح ماجاث تدي ممر ى ى ال نتي  اي العبايو يق        أى ى ثال -
   (5 )                   ت يها العبايو يقم    ، (4.28 )                              حيث حص ت ى ى   لسح حساري ر     ؛              ل نتي  اصسئ ر    ا            نتبه ولح  

      ت يهما    ، (4.22 )                              حيمث حصم ت ى مى   لسمح حسماري ر م    ؛          وإجنائمر                           صما ر ال  اب صما ر واضحر 
     (.  4.21 )                              حيث حص ت ى ى   لسح حساري ر     ؛                               ىن  ا ائت البحث ر س سل   طحي    (2 )        يو يق      العبا

                                اسم خالص اسم   اجاث البحمث بطن حمر    (6 )                                                      أقل ثالثر اح ماجاث تدي ممر ى ى ال نتيم  امي العبمايو يقم  -
          ا ى مى       حيمث حصم   ؛                                              صما ر تلصماث البحمث بشمنل إجنائمي قارمل ل  طميمت    (7 )                   ت يها العبايو يق    ،         طقمر 

                                           اقشمممر ا مممائت البحمممث لمممي ضمممل  اصسممما  ال ظمممنب    (3 )             العبمممايو يقممم       ت يهممما    ، (4.16 )                   لسمممح حسممماري ر ممم 
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             ت سمممن ا مممائت    (4 )                   ت يهممما العبمممايو يقممم    ، (4.08 )                              حيمممث حصممم ت ى مممى   لسمممح حسممماري ر ممم    ؛              وأدرمممماث البحمممث 
    (. 4.06 )                              حيث حص ت ى ى   لسح حساري ر     ؛                              البحث لي ضل  الدياساث السابحر 

      جا يممر                                 الدياسمماث الي ممما لممي ل مممر ال ن مممر                                                ن الباحممث ديجممر ايت مماد الحاجممر ال دي ممممر لممد    بممر     و  سمم
                                تح يمل ال  مائت وت سميناا لمي البحمث        إلمى أ     (            وع ض الجترائت         اإلحصائ                لتا ات الترليل  )         لي  جال    إب

       ول ابر    ، ا       وت سينا   ،               واس خالص ال  ائت   ،             لين  المماااث   ،                                         ن اصي  اليناحل ى ى   بر الدياساث الي ما
                                  واممي أ مملي ين سمممها الطالمم  بالييايسممر    ،                                                    االسمم   اجاث وال لصممماث يح مماب إلممى خمممنو وديايممر  ممن الباحممث

   ،             وح حماث ال حماا   ،          واليمؤتيناث   ،                                         باإلضمالر إلمى اليشمايلر لمي المدوياث ال دي مممر   ،                       الي يمر واليي مر ل بحمل 
         واإلحصما    ،       الي ماات   و                  مي ي  اولهما  حمني                             ال يلجد ت سيت رمين اليلاضممع ال   َ َّ ُ َأاَّهُ                         كيا يي و الباحث ةل  إلى 

   ،                                           بر الدياساث الي ما  هايو البحث وال ح يل       إكساب         هدلا إلى   و       اآلخن                           بحيث لل  ح ل  يي ة اليح ل  
  .   اآل                                        لل   حنياث الدياساث الي ما ل  تلص  ح ى      إلى                                   واتا الحصلي لي  ح ل  اليادتين ييلد 

                          وديجمر االح مماب لةمل لحمنو  من    ،                    واالاحنالاث اليعماي مر   ،                    ( الي لسطاث الحسارمر6-4 )    ُ         يُمين الجدول
                  ممن وجهممر اظممن   بممر                       الحرررا وع  رر  ولجا  ررت         وإخرر ا                              لتررا ات اتابررة الت  يرر  الجتررائ             لحممناث  جممال 

    .    إب                   ل مر ال ن مر جا ير    لي                 الدياساث الي ما 
 ( 6-4) جدول

 وإخراجالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة االحتياج لفقرات مهارات كتابة التقرير النهائي 

 البحث وعرضه ومناقشته 

فقرة رقم ال االنحراف  المتوسط االحتياجات 

 المعياري

الترتيب بحسب 

 المتوسط

 درجة االحتياج

ا          كبيرة جد   1 92. 4.31 .بطريقة علمية استخدم عالمات الترقيم 10  

 كبيرة 2 1.06 4.19 .كتابة التقرير النهائي بطريقة منهجية سليمة 3

 كبيرة 3 93. 4.18 .تحديد العناصر الواجب عرضها 1

 كبيرة 4 1.06 4.17 .إبراز شخصية الباحث من حيث اللغة واألسلوب 9

 كبيرة 5 1.09 4.13    .طاريح الجامعيةلدليل كتابة الرسائل واأل ا                 كتابة البحث وفق   4

 كبيرة 6 98. 4.11 .إتقان استخدام الحاسوب بشكل جيد 2

 كبيرة 7 1.19 4.02 .تدوين واختزال مالحظات المناقشين 7

 كبيرة 8 1.05 3.98 .الذكي اإلنصاتتطبيق مهارات  8

ةكبير 9 1.01 3.88  . إبراز مدى مهاراته في االلتزام بوقت العرض 6  

 كبيرة 10 1.07 3.87 (1منهجي، شكلي، موضوعي) تقديم عرض احترافي 5

 كبيرة  83. 4.08 المتوسط العام

                                الدياسمماث الي مما لممي ل مممر ال ن مممر                             اح ماجماث ىي ممر البحممث  من   بممر     أ   ( 6-4 )                ي  مح  ممن الجممدول
      رديجمر       جما ث   ،                    الحررا وع  ر  ولجا  رت         وإخر ا                              لتا ات اتابة الت  ير  الجترائ          لي  جال     إب      جا ير 

                    ( والممتب يحار ممه ديجممر 4.08 )                                   وةلمم  رداللممر الي لسممح اليممام الممتب ر مم   ،       اليجممال        إجيممالي                كميممنو ى ممى  سمم ل  
                                                                          و يد تنتي  االح ماجاث ال دي ممر ر ا  ى ى  مير الي لسطاث الحسارمر ات ح أ :    ،            اح ماب لمينو
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                        دم ىال مماث ال ممن م  بطن حممر       اسمم خ   (10 )                                                       أى ممى ثالثممر اح ماجمماث تدي ممممر ى ممى ال نتيمم  اممي العبممايو يقمم  -
                ك ابمممر ال حن مممن    (3 )                   ت يهممما العبمممايو يقممم    ، (4.31 )                              حيمممث حصممم ت ى مممى   لسمممح حسممماري ر ممم    ؛      ى يممممر 

                   ت يهما العبمايو يقم    ، (4.19 )                              حيث حص ت ى ى   لسح حساري ر م    ؛                            ال هائي بطن حر   هجمر س مير 
      . (4.18 )                              حيث حص ت ى ى   لسح حساري ر     ؛                             تحديد الي اصن اللاج  ىنضها    (1 )

    حيث    ؛      التلي         اإلاصاث               تطميت  هاياث    (8 )                                                      أقل ثالثر اح ماجاث تدي ممر ى ى ال نتي  اي العبايو يق  -
                               إرممناة  ممد   هاياتممه لممي االل مم ام    (6 )             العبممايو يقمم       ت يهمما    ، (3.98 )                          حصمم ت ى ممى   لسممح حسمماري ر مم 

        تحمممدي     (5 )                   ت يهممما العبمممايو يقممم    ، (3.88 )                              حيمممث حصممم ت ى مممى   لسمممح حسممماري ر ممم     ؛           رلقمممت اليمممن 
    . (3.87 )                              حيث حص ت ى ى   لسح حساري ر      ( ؛                      هجي،  ن ي،  لضلىي )             ىن  اح نالي

      جا يممر                                 الدياسمماث الي ممما لممي ل مممر ال ن مممر                                                    و  سممن الباحممث ديجممر ايت مماد الحاجممر ال دي ممممر لممد    بممر 
   صمن          تحديمد ى ا     بما   (                     الحررا وع  ر  ولجا  رت        إخر ا   و                               لتا ات اتابرة الت  ير  الجترائ  )         لي  جال    إب

                       واالل م ام باللقمت اليحمدد    ،                  ل يمن  بشمنل اح نالمي        إىمداد             باإلضمالر إلمى    ،                   ول ار ه باس لب ى يي   ،       ال حن ن
                        وامي أ ملي ين سممها الطالم     ،                                   ليالحظاتهما يح ماب إلمى  همايو  من الباحمث         واإلاصماث   ،                 ن لج مر الي اقشمر

              وح ملي   اقشماث    ،        دي مممر                                  باإلضمالر إلمى اليشمايلر لمي المدوياث ال   ،                                 بالييايسر الي يممر واليي ممر ل بحمل 
   ،                                          لم  ي ي يمه  من أب ل ماب ي حمد  ىمن البحمث الي يمي                      الباحمث يم ي     هما  ما      َّ ؛ ص َّ                       بر الدياساث الي مما

                                                             حممني البحممث ال ن مملب ينلمم  ى ممى  همماياث ت  يممت الباحممث لبحثممه و غ ممل     أ                         كيمما ييمم و الباحممث ةلمم  إلممى 
               لج ر الي اقشر.      أ ام         وإلحائه              هاياث الين  

                                                هررل   جرر   رر ود لات  صلررة إحصررائية عجرر  ل ررت   ال صلررة                  الثممااي ل بحممث ى ممى:         السممؤال    يمم ص 
( α = 0.05 )   الن مرالت )                                            العيجرة مرر  لترا ات الحررا العلمر   عرغ  لمت ير          ر ا                      لت سطات إجابات        ،   

         التخصص(؟
                                 ي اث اليس ح ر الخ باي داللر ال نوذ      ( ل يt-test )                             السؤال اس خدم الباحث اخ باي    اتا            ولإلجابر ىن 

  ( ANOVA )                                   ولمتل  اسم خدم تح يمل ال بماين اصحمادب   ،               لي غين المناما ت   ا                              رين   لسطاث ألناد اليي ر ولح  
               لي غين ال خصص.   ا                                                      ل صلياث ألناد ىي ر البحث احل  هاياث البحث الي يي ولح  
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1

 ( 7-4) جدول

 برنامجلمتغير ال ا                                                                    ( للعينات المستقلة الختبار داللة الفروق بين متوسطات أفراد العينة وفق  t-test) نتائج اختبار

 البرنامج                 

 المجـال

 (20ن =) دكتوراه (70ن =) ماجستير
درجة 

 الحرية

 قيمة

 ت()

مستوى 

 الداللة عند

(0.05) 
المتوسط  الداللة اللفظية

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

متوسط ال

 الحسابي

االنحراف 

 المعيـاري

 طارمهارات اإلاالحتياجات في 

 العام للبحث
 ال توجد فروق 0.10 2.17 88 0.71 4.48 0.92 4.25

 أدبياتاالحتياجات في مهارات 

 البحث
4.17 0.95 4.50 0.56 

88 
 توجد فروق 0.03 4.79

االحتياجات في مهارات منهجية 

 البحث وأدواته
4.55 1.15 4.48 0.65 

88 
 ال توجد فروق 0.46 0.54

االحتياجات في مهارات التحليل 

وعرض النتائج اإلحصائي  
4.16 1.09 4.43 0.68 

88 
 توجد فروق  0.04 4.16

االحتياجات في مهارات كتابة 

البحث  وإخراجالتقرير النهائي 

 وعرضه ومناقشته

4.16 0.87 4.48 0.63 

88 

 ال توجد فروق 0.12 2.42

 0.57 4.48 0.80 4.21 الكلية الدرجة
88 

 ال توجد فروق 0.10 2.69

 =  )                                                     ( أاممه ال تلجممد لممنوذ ةاث داللممر إحصممائمر ى ممد  سمم ل  الداللممر7-4 )                ي  مح  ممن الجممدول

    ى ممى                                              همماياث البحممث الي يممي لممد    بممر ل مممر ال ن مممر                                    ( رممين   لسممطاث ألممناد ىي ممر البحممث احممل 0.05
                    لترا ات لجتةيرة الحررا    ،           العرا  للحررا     طا          لتا ات اإل )       اث لي                                  جيل اصداو، وى ى اليجاالث: االح ماج

   إة    ؛                      ( تيم   لي غيمن المناما ت                    الحررا وع  ر  ولجا  رت        إخر ا   و                               لتا ات اتابرة الت  ير  الجترائ    ،       و  وا  
                                 يمم   ةلمم  إلممى أ  جيمممع ألممناد ىي ممر   و    ، (    0105 )                                             كااممت جيمممع  ممم   سمم ل  الداللممر اإلحصممائمر أكمممن  ممن

                                                                     اك ساب   بر الدياساث الي ما ليهماياث البحمث الي يمي ي م  اخم الف المناما ت                       البحث    حل  حلل أايمر 
          دل ليا (.   ،        اجس ين )

                                                                        ري يمممممما تمممممممين ل مممممما  ممممممن جهممممممر أخممممممن  وجمممممملد لممممممنوذ ةاث داللممممممر إحصممممممائمر ى ممممممد  سمممممم ل  الداللممممممر 
  ( =0.05 رمممين   لسمممطاث ألمممناد ىي مممر البحمممث لمممي اح ماجممماته  لمممي  جمممالي  هممماياث البحمممث الي يمممي )                                                                          

      لصمالح    ،             وىمن  ال  مائت(       حصمائي  اإل        ال ح يمل          و هاياث   ،     البحث        أدرماث        هاياث  )            ح ماجاث لي    : اال     اآلتمر
            رمدأث الصمليو    ،                                                              و ي   ةل  إلى أ    بر الدل ليا   ن خمالل  يايسم ه  ل اشمطر البحثممر   ،                 بر الدل ليا  

   بممممر       ممممن         أكثممممن                                                         احممممل اح ممممماجه  ل  يمممممر  همممماياته  البحثمممممر وأايمممممر اك سمممماره  لهمممما       أكثممممن           ت  ممممح لممممديه  
            الياجس ين. 
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2

 (8-4) جدول

 ( لتصورات أفراد عينة البحث ANOVA) نتائج تحليل التباين األحادي

 لمتغير القسم         إب وفق اكلية التربية جامعة  العلمي فينحو احتياجات مهارات البحث 

 مصدر التباين المجــــال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

ات متوسط

 المربعات

 قيمة

 ف()

مستوى 

 الداللة

(0.05) 

الداللة 

 اللفظية

مهارات االحتياجات في 

العام للبحث طاراإل  

 495. 3 1.485 ما بين المجموعات

.772 

 

.642 

 

.590 
ال توجد 

 فروق
 86 66.362 داخل المجموعات

 89 67.847 المجموع

االحتياجات في مهارات 

البحث أدبيات  

 1.724 3 5.172 المجموعاتما بين 

.732 

2.355 

 

ال توجد  078.

 86 62.950 داخل المجموعات فروق

 89 68.122 المجموع

االحتياجات في مهارات 

 منهجية البحث وأدواته

 2.750 3 8.250 ما بين المجموعات

7.653 

.359 

 

.783 

 

ال توجد 

 86 658.150 داخل المجموعات فروق

 89 666.400 المجموع

االحتياجات في مهارات 

 اإلحصائيالتحليل 

 وعرض النتائج

 383. 3 1.148 ما بين المجموعات

1.028 

 

.372 

 

.773 

 
ال توجد 

 فروق

 

 86 88.433 داخل المجموعات

 89 89.581 المجموع
االحتياجات في مهارات كتابة 

البحث  وإخراجالتقرير النهائي 

 وعرضه ومناقشته

 364. 3 1.093 ما بين المجموعات

.692 

.526 .665 
ال توجد 

 فروق
 86 59.529 داخل المجموعات

 89 60.622 المجموع

 الدرجة الكلية

 297. 3 890. ما بين المجموعات

.574 

.517 .672 
ال توجد 

 فروق 
 86 49.367 داخل المجموعات

 89 50.256 المجموع

                                       ( أاممه ال تلجممد لممنوذ ةاث داللممر إحصممائمر ى ممد 8-4 )                        امماث اإلحصممائمر لممي الجممدول             ي  ممح  ممن المما
                                                                ( رمممين اسممم جاباث ألمممناد ىي مممر البحمممث احمممل اح مممماجه  ليهممماياث البحمممث ييممم   =0.05 )               سممم ل  الداللمممر

     أصممملل    ،              الي ممملم ال  سممممر   ،                      الي ممماات و نائمممت ال مممدي     ،                      اصصممملل واإلدايو ال ن ل مممر )                     لي غيمممن الحسممم  الي يمممي
               ي م  الةباي( .          ال ن مر وت

                         باقسا ه  اليخ   ر    حل     ،                                                              و ي   ةل  إلى أ  جيمع ألناد ىي ر البحث  ن   بر الدياساث الي ما  
                                ديجممر اح ممماب  همماياث البحممث الي يممي     لممي   ا       ممؤثن                                                 ى ممى  سمم ل  اليجمماالث أ    غيممن الحسمم  ال ييممد ىمما ال  

                            ياث البحممث الي يمي بصمم ر دائيممر                                                              لطالم  الدياسمماث الي مما  هيمما لمما  قسميه ل اممه بحاجمر إلممى اك سمماب  هما
          الجا عمر.          واص اي ح               ل ار ه ل نسائل           لي أث ا                                                إلاجاة اليهام وال ة مل البحثمر خالل دياس ه ولتل  
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                                   ي لممد    بممر الدياسمماث الي ممما لممي ل مممر                                                        مما المنامما ت ال ممدي مي اليح ممنن ل  يمممر  همماياث البحممث الي يمم
    ؟    إب              ال ن مر جا ير 

                                                                                        ول ححيت ادف البحث ت  ر ا  المناما ت ال مدي مي اليح منن ل  يممر  هماياث البحمث الي يمي لمد    بمر 
                البحثممر ل ححيمت                                  لمي اليحمام اصول ى مى ت يممر  هماياته            إب ل ييمل                                      الدياساث الي ما لي ل مر ال ن مر جا ير 

           لي جلاامهما    ا          لاةا                  الي ما  ر ا                                         باإلضالر إلى ر ا   خصماث   بر الدياساث   ،     يعمر                أ نا  ى يمر و ج 
                                                                                                الي يمر واليهاي ر وال ةن ر، وتااي ه  الخ ماي  لضلىاث بحثمر ت لالت  ع  يلله  وقدياته  ويغباته   ن 

             ياسر الي ما.                                                              تةش  ىن ت   الجلاا  ال ي لها أثن واضح لي إ ناامر اجاحه  لي الد                 خالل  يايين ى يمر 

                         ل خطلاث الي يمر اآلتيمر:    ا     ولح     ،                                        وت  ال لصل إلى المناا ت ال دي مي اليح نن

1 

                    بحيمث يم   تحمدي   يظم     ه       و هاياتم                                                     ىديد  ن الدياساث ب نويو االا يمام بن ايماث البحمث الي يمي       أوصت -
                                          و  مماات البحمث الي يممي وةلمم   من خممالل تح يممل                                          اليحمنياث الدياسمممر باإلضمالر إلممى  حممنيب اإلحصما

                                                                       اليشممايلر لممي الممدوياث والممليا ال دي ممممر وال ممدواث اليممؤتيناث الي يمممر الخاصممر     أو             بيممد الدياسمماث 
                                                 الك ساب   بر الدياساث الي ما  هاياث البحث الي يي.    اا    واحد                     بيهاياث البحث الي يي 

    أو              سمملا  ال ةممالمل        أىيممال              يمم   تحدييممه  ممن                                  بممر الدياسمماث الي ممما  ممن خممالل  مما     لممي              الحصمملي اليالحمم   -
                                                          اليالحظاث ى ى النسائل ال ي ي     اقشها لي  نح ر الياجس ين.     إلى                      الخطح البحثمر باإلضالر 

                    للامه يييمل ى مى تححيمت    ؛  إب                                                                 المناا ت ال مدي مي اليح منن يماتي ت مممر ل  لجهماث االسم ناتمجمر لجا يمر     أ  -
                                             ححيت اليي و ال  السمر رين الجا ياث المي مر.  ت     إلى                                   الجلدو لي البحل  الي شليو بيا يؤدب 

                                                                                        تيثممل ت يمممر  همماياث البحممث أحممد أرممنة االتجاامماث الحديثممر ال ممي لنضمم ها ثممليو اليي ل مماث وتة لللجممما  -
                           اليي ياث لي وق  ا الناان. 

2

 

                                             لبحممث الي يممي لممد    بممر الدياسمماث الي ممما لممي ل مممر                                          تيثممل الهممدف اليممام ل منامما ت ر  يمممر  همماياث ا
               هماياث   هجممر    ؛     البحمث        أدرمماث        هماياث    ؛           اليمام ل بحمث      ماي          هاياث اإل )          لي  جاالث    إب              ال ن مر جا ير 
        وإخمممناب                              هممماياث ل ابمممر ال حن مممن ال همممائي    ؛            وىمممن  ال  مممائت       حصمممائي  اإل                هممماياث ال ح يمممل    ؛             البحمممث وأدواتمممه

                       البحث وىنضه و  اقش ه(.
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   ا                                                                                                ي لقممع بيممد االا همما   ممن تطميممت المنامما ت ال ممدي مي أ  ينممل   المم  الدياسمماث الي ممما لممي ل مممر ال ن مممر قممادي  
  :     اآلتمر                 اس خدام اليهاياث     ى ى 

                          اليام لي البحل  ال ن ل ر.      اي  اإل      تحديد         هاياث  -

  .  ها      وتح ي                     لي البحل  ال ن ل ر         اصدرماث              هاياث تحديد  -

                                       الي هجمر واإلجنا اث لي البحل  ال ن ل ر.              هاياث تحديد  -

                 ل بحل  ال ن ل ر.       حصائي  اإل                هاياث ال ح يل  -

                                                 هاياث ل ابر ال حاي ن ال هائمر ل بحل  ال ن ل ر. -

  .    ها      و  اقش    ها    وىنض                 البحل  ال ن ل ر       إخناب        هاياث  -
3

  .  إب      جا ير                      ي ما لي ل مر ال ن مر            الدياساث ال                            ت حدد ال ئر اليس هدلر بط بر 
4

   ، ا                                                                                                      ل ححيت الهدف اليام ل مناا ت ت  صما ر اصاداف ال ي يمر لي ضل  قائير اليهاياث ال مي تم  ال لصمل إليهما سمابح  
  :    اآلتي                                                                          و  ا  ى مه ت  تحديد  ح ل  المناا ت ال دي مي  ن اليلاضمع اليلضحر لي الجدول 

 المجال
توى المح

 التدريسي
 المفردات

 عدد الساعات الجلسات التدريبية

 التطبيقية النظرية التطبيقية النظرية

 

 مدخل البحث التربوي
 البحث التربوي

 ،وخصائصه ،واهميه ،مفهوم البحث

 1ومعايير تقيميه ،وأنواعه
 

1 

 

- 

 

3 

 

- 

 طارمهارات اإل

 العام للبحث

 مشكلة البحث

 أهمية البحث

 حدود البحث

 فرضيات البحث

 مصطلحات البحث

المشكلة: تعريفها ومصادر الحصول 

عليها، واختيارها وطرق صياغتها 

 والمعايير الواجب توافرها فيها1

وأنواع الفرضيات  ،الفرضيات: تعريفها

 1وطرق صياغتها ،وأهميتها ،البحثية

 ومصطلحاته ،حدود البحث وأهمية

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

 أدبياتمهارات 

 طاراإل) البحث

 النظري(

البيانات 

 والمعلومات

 النظري طاراإل

 الدراسات السابقة

وطرق  ،البيانات والمعلومات: أنواعها

 الحصول عليها
وخطوات  ،الدراسات السابقة: مفهومها

 ومعايير اختيارها1 ،والغرض منها ،مراجعتها

 

 

2 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

مهارات منهجية 

 البحث وأدواته

 مناهج البحث

 ثأدوات البح

 عينة البحث

 ومعايير اختيارها ،أنواعها ،مناهج البحث

 ،مميزات كل منها ،أدوات البحث: أنواعها

 ومعايير تقيمها ،وخطوات بنائها ،وعيوبها

تقدير حجم  ،األنواع ،عينة البحث: التعريف

 والعوامل المؤثرة في تقدير الحجم1 ،العينة

 

 

3 

 

 

2 

 

 

9 

 

 

6 

مهارات التحليل 

 اإلحصائي

 النتائجوعرض 

عرض وتحليل 

 البيانات

تفسير النتائج 

 ومناقشتها

إجراءات عرض  ،عرض وتحليل البيانات

األخطاء الشائعة في  ،وتحليل البيانات

 وتحليلمعيار عرض  ،تحليل البيانات

 ،تفسير النتائج ومناقشتها ،البيانات

معيار تفسير  ،إجراءات تفسير نتائج البحث

 نتائج البحث1

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

مهارات كتابة 

التقرير النهائي 

وإخراج البحث 

 وعرضه ومناقشته

التقرير النهائي 

وإخراج  للبحث

 البحث وعرضه1

 ،وخصائصه ،وعناصره ،مفهومه

االعتبارات الفنية لكتابة تقرير  ،ومكوناته

 وإخراجه ،ومعايير تقويمه ،البحث

 وعرضه1

 

 

1 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

1 

 13 38 4 11 اإلجمالي
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5

                                                    لي ىي مر ال مدي   ال مي ت  اسم   مع ال ئمر اليدي مر ولمتل     ا        وتشل ح         إثايو                       ت  تحديد اصسالي  اصكثن 
                      و ن ات  اصسالي  اآلتي:   ،        المناا ت       أاداف                   ا يييل ى ى تححيت 

   ،  ممر                          ىمن  اصلمالم والشمنائع ال دي م   ،         ويا الييمل   ،            دياسر الحالمر   ،          لي  اصدواي   ،         الي اقشاث   ،         اليحاضناث -
                 ال ي   ال ياواي.   ،             ال ي   التاتي  ،             اليص  التا ي

6

 تي:البرنامج المتمثلة باآل أهدافتحقيق  فيتستخدم الوسائل التدريبية التي تساعد 

                 ال لحاث اللي مر. ،        داتا  ل( )          جهاة ىن    ،           أجه و حاسلب

7

                                      ن لممي تممدي    حممنياث   مماات البحممث ال ن مملب  ي                       ا  ايئممر ال ممدي   الي خصصمم                 يمم   االسمم ياار باى مم
  .  إب                                                              لط بر البناللي ل  والياجس ين والدل ليا  لي ل مر ال ن مر جا ير          واإلحصا 

8

  ؛   إب      جا يممر    لممي              وضمميا  الجمملدو          ال ي ممم                                                     يمم   ال ممدي   لممي قاىمماث ال ممدي   ال ابيممر لينلمم  ال طممل ن
           ال دي مي.           المناا ت       إاجان    لي          ا يساىد                        ال دي ممر اليجه و بنل            ن الحاىاث                    كلاه يي    اليديد

9

      ول ىمن   ؤ          للامه اليسم   ؛  إب                                                                يشنف ى ى ال مدي   قسم  اصصملل واإلدايو ال ن ل مر بن ممر ال ن ممر جا يمر 
      ليا .                           ولتل    بر الياجس ين والدل    ،                                                   تدي    حني   اات البحث ال ن لب لةل   بر البناللي ل 

10

     و ممدو    ،                                          تلاجمد   بممر الدياسمماث الي مما لممي ل ممر ال ن مممر         لمي أث مما                                    ييمد اللقممت الي اسم  ل   يممت المنامما ت 
  .        لي اليلم                                        المناا ت ال ىشنو أيام رلاقع اي ع ساىاث

11

  .                               اخ باياث قم مر و يدير ل ي دي ين       إجنا  -

                                 ما  أدا  الي دي ين لي الييدا . -

                                            حار ر  ع الي دي ين حلل المناا ت ال دي مي.      جنا  إ -

                                                اسممبر المنامما ت ال ممدي مي لهمم  اممل المم  ن والحاىممر      إلممى                                           اسمم باار ل حممل   أدا     ممتب المنامما ت باإلضممالر  -
                         واليح ل  ي مي   ط باته .



 2020يناير  – خامسد العدال – ثالثد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     109 

 د/عبد الكريم الفقيه         برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات البحث التربوي لدى طلبة الدراسات العليا

            لبحممث الي يممي                                                            ال  ممائت ال ممي أظهممنث ديجممر اح ممماب لميممنو لممي جيمممع  جمماالث  همماياث ا     إلممى       بممال ظن 
                       ل   الباحث يلصي باآلتي:   ،  إب      جا ير                                 الدياساث الي ما لي ل مر ال ن مر          لد    بر 

                                                                                         االسمم  ادو  ممن أدواث البحممث الحممالي والي يث ممر لممي قائيممر  همماياث البحممث الي يممي اللاجمم  تلالنامما لممد   -
              ي يمد لمي ت يممر                                   أو المناما ت ال مدي مي اليح منن بيما   ،  إب                                             بر الدياساث الي مما لمي ل ممر ال ن ممر جا يمر 

                          ويلع  س ل  أدائه  البحثي.   ،  إب      جا ير                                 الدياساث الي ما لي ل مر ال ن مر              هاياث   بر 

           ل  يمممنف ى مممى     إب      جا يمممر                                 الدياسممماث الي مممما لمممي ل ممممر ال ن ممممر                                          إقا مممر الممممنا ت ال دي مممممر وال ااي ممممر لط بمممر  -
                               هاياث البحث الي يي اليخ   ر.

          ر اسمم ةياال     اآلتممم                            يح ممنن الباحممث إجممنا  الدياسمماث    ،            البحممث الحممالي             ث ى ممه ا ممائت    ن  سمم أ          لممي ضممل   مما 
              ل بحث الحالي:

                                                                                          إجممنا  دياسممر ليينلممر لاى مممر المنامما ت اليح ممنن لممي ت يمممر  همماياث البحممث الي يممي لممد    بممر الدياسمماث  -
                 ن خالل ال طميت.    إب                             الي ما لي ل مر ال ن مر جا ير 

                                                            حديمممد االح ماجممماث ال دي مممممر لط بمممر الدياسممماث الي مممما لمممي الة مممماث                                إجمممنا  دياسمممر  ياث مممر لهمممتا البحمممث ل -
  .  إب                        اليخ   ر ال ابير لجا ير 

  .  إب                                                                 دياسر ليينلر  يلقاث البحث الي يي لد    بر الدياساث الي ما بجا ير        إجنا  -
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بيهدددالبحث ادددلبحثاددد ث  ببب بببب ب ببببب بب بإثددد ببب بببمعرفددد بببب ببحثتادددا  لبحثتددد بالحادددتبحثي معددد لبحث إل ددد بث تادددل بإثددد بميتإددد ببببب ب بب ببب بببب ب ب ببببببببببببب بب ببب ببببب بب ببب ببببب بببب ببب
بببحثإعرف  بوسبلبب،ببببب بب ببببمع ثيته ببب بوحستخامبحث البحثإلهجببب،بببب ببببببب ب ببببببب بب بحثلصدي بببب بب ب بحثتا ي د بببب بببب ببالصدلبحث ادلبإثد باإ د بمد ببببقدابببوبببب،ببب ب ببببب بب بببب ب ببببب ب ب ب
بحثلت ئج ببب:ببببببأهإه ببب،بببببب

 .حث إل  بب ثي مع لب لهلضثب،ومتط   اتب،وخص ئصتب،حثإعرف بميتإ بأهإ   -
بحنتق  بم بااابحثت بوحثتكللثلا  بوحالاتإ ع  بوحالقتص د  بحثس  س  ب لحثتاا بمعرف بأهإ   -

 .بحثإعرف بميتإ بإث بحث إل  بحثي مع ل
بححت  ا لبا ب  بأالبم بوإصالحبااايلبإث بات جابحث إ بف بحثي مع بحثتع  مبملظلم بأن -

 .ي حثإخت بحثتاا  لبع  بوحثتغ بب،وحثإستقب   بحثا ث  بحثتع  مبخام بع  بحثط ب
ب.حثي مع بب ثتع  مبحثثق باقلضبقابحألك د إ  بحثكي ءحلبهيرةبأن -

بكإ بالصلبحث البحثا ث بإث بميإلع بم بحثتلص  ل ببب ب ببببب ببببب بب ببب بببب ببب بببب ب ببببب ب ب ببب:ببببببأهإه ببب،ببببب

بوااايابتواا ي بحث إل  بحثي مع لف ببحثع إ بوحث البحثي مع بث تع  مبحثق ئمبحثلض بدرحس ب -
 .ثه بحثت بع بحثتع  إ  بوحثإؤسس لبحثع إ بث الوحبحثع ث بحثتع  مبوزحرةبالحاتبحثت بوحثتاا  لبحثإشكالل

 .حثع إ بوحث البحثع ث بث تع  مبوطل  بحسترحا ي  باطلير -
 .حثش م  بحثتلإ  ببخططبارا طبحثع إ بث  البوحضا بخط ببلض بحث إل  بحثي مع لبق  مبضرورة -
بحث البصلاوقببإيرحدحلبالس  ،بحثإعرف بونشربحثع إ بحث البثخام بااياةبملحردبع بحث ال -

 .حثي مع لببعضف ببحثإلالدبحثع إ 
ب.وقط ع اتبحثإيتإ بومؤسس لبحث إل  بحثي مع لببي بعالق بإ ي د -

  .ثتاا  لحب–ف بربميتإ بحثإع الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

The current research aims to find out the challenges facing Yemeni 

universities to shift into a knowledge society, and ways to address them. The 

current research adopted the descriptive analytical method, and reached a 

number of conclusions, the most important of which are: 

- The importance of the knowledge society, its characteristics, and its 

requirements, in the promotion of Yemeni universities. 

- The importance of knowing the political, economic, social and technological 

challenges that limit the transition of Yemeni universities to the 

knowledge society. 

- The university education system in Yemen needs modernization and reform 

in order to meet the needs of the demand for the current and future 

education service, and to overcome the various challenges. 

- The migration of academic people may undermine confidence in university 

education. 

The current research also reached a set of recommendations, the most 

important of which are: 

- Studying and analyzing the current situation of university education and 

scientific research in Yemeni universities and identifying the problems 

and challenges facing the Ministry of Higher Education and Scientific 

Research and its educational institutions. 

- Developing a national strategy for higher education and scientific research. 

- The need for Yemeni universities to develop a clear plan for scientific 

research linked to comprehensive development plans. 

- Search for new resources to serve scientific research and disseminate 

knowledge, expand the revenues of the Scientific Research Fund located 

in some universities. 

- Establishing a relationship between Yemeni universities and community 

institutions and sectors. 
Keywords: Challenges – Knowledge Society. 
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ببببببأص اتبحثي مع ب بببب ب بب ببببببببف بدو بحثع ثمب ب ببب ببحثيلم–ب بب بازء ببب-ببب ببببببحبم بح  ةبحب بب بثإيتإ ببب ببب بببباؤثربف تبواتأثرببتبببب ببببب بببببب بب بببواسهمببداوربببب،ب بببببب بب
ببببب  بف بخامتتبب بفع ب بب ببب بببوااسي بمستلىبمع شتتببب،ب بب ببب ب بب ببب بب ب ببمد بلثدفبفهنهد ببوبببب،بب ببببب بببب ببلحادتبحثعايدابمد بحثتادا  لببعخده بخد را بباببب بب بب بببب بببب بببب ببببب ب بببببببببب بب

بببب يرضددده بحثلحقددد بحثددداوث بوحثتادددلاللبحثع ثإ ددد بحالقتصددد د  بوحثس  سددد  بوحالاتإ ع ددد بوحثتكللثلا ددد بوحثع إ ددد ،ب بببببب ببب بب بب بببببب ببب ب بببب ب بب بببب ببب ببب بببببب ببب بببب بببببببب بب ب بببب بب بب ببببب ب بب بببببب ب بب
بببوملهددد بحسدددتااحتبنظدددمباع  إ ددد بحايثددد بمثدددلبحثتع ددد مبعددد ببعدددا،بواطدددلربميددد اللبحث ادددلبحثع إددد ،بوازحيددداب بب بب ببب ب بببببب ب ببببب ب بب بببب ب بب بببب ببب ب بببببببببب ب بببب ببب ببب بببببببب ببب ببب بب بببب ببب

ببحسدددتخاحمبحثلسددد ئطبحنثكترون ددد بفددد بحثي معددد  ببب بببب ب ببب ببب بببب ببب ببب ب ببببببب بب ببب،بوزيددد دةبحثتعددد ونبحثع إددد ببدددي بمؤسسددد لبحثتع ددد مبحثيددد مع ،بب بببب بببببببببببب بب ب ب ببب بب بب ب بببببب ب بب بببببببببب بب
بببببببببواددداويلبحثتع ددد م بب بوبعخددده بح خدددربدحخ ددد ببب،ببب بب بببب ب ب ببببب بببإثدددلببإيإلعددد بحثتادددا  لبحثاحخ  ددد بحثخ صددد بببيتببوبببب،ببب بب ببببب بب بببببب بببب بببببب ب بب بببب ب بب ثإيتإعددد لبببب بب ببب ببب

ببحثإا  ددد بحثتددد باقدددامبهدددخدبحثي معددد لبخدددام اه بفيهددد  بببببببببب بب بب ببب بببببب ببببببب بببببببب بببملهددد بضدددعقبحثط قددد بحالسدددت ع ب  بثهدددخدبحثإؤسسددد ل،بببوبببب،ببب بب ب ب ببببببب بببببببببب ب بببب بب بببب بب ببب بب
ببوازحيددددابحثط ددددببحالاتإدددد ع بع يهدددد  ببب بب ب بب بب ب ببب ب ب ببببب بب بببب،بوصددددعلب بحثتددددلحزنببددددي بحثكددددمبوحثلددددل بفدددد بملظلمدددد بحثعإددددلبفدددد بهددددخدببب بب ب بب ب بببببب ب ب بببب ب ببب ب ببب ببب بببب بب ببب بب ب بببببب بب ب بب

ببحثإؤسس ل،بوصعلب بحثتك د بمد بمتط  د لبحثسدلقبفد بهدخدبحثإيتإعد ل،بوضدعقبمخراد لبحثإؤسسد لب بب ب ب ببببب ببب ب ببب بب ب ببب بب ببب ببببببب بب ببب ب ب بببب بببب بببب ب بب ببببببببب بب ب ببب بب ب ب ببب
ببحثإتإث  بف بحألعاحدبحثه ئ  بم بحثخرييي بغيربحثإالئإي بثإستياحلبحثعصربف بظلباغييربطب عد بمهد ب ب بببب ببب بب بببببب ب بب ببب ب ببببب ببب بب بببب بببب ببببب بب بب بب بب ب بببب بببببببببببببب ب ببب بببببببببب

بحثإستقبل بببب ببببوأشك ثببببب ب)برك لببب،ببه بب ببب ببب(.   092-   043ببب، 9   022ب،بب

ببثددخحبأصدد اتبحثي معدد لبحثيددلم ببببب بب ببب بببب ب بب ببمط ث دد بأكثددربمدد بأمبوقددتبمخدد ببإلحاهدد بحثتاددا  لبحثيسدد مبحثتدد بببببببب ببببببب ب بببب بببب بببببب ب بب بببب ب ببب بب بب ببب ب بب ببببببببب ب
ببحست بخامتب بف بهخحبحثعصرببببب ب ببببببب بب بببوثك باقلمبببب،ب بببب ببببببحثي مع بببب بببببببببببهخحبحثاور؛بفه ببا ا بإث باصا حبمسد ربنظدمبحثتع د مبب ببب بب ببب بب ب ببب ببببب بب ببب بببببب بببببببببب

بحثيددد مع  بببب بببببببببايدددلباتادددل بحثي معددد لبإثددد بميتإعددد لبث دددتع مببب،بب بب ببب ببب بببب بب ببب بببب ب ب بببب ب ب ببببمددد بخدددال بحثدددتع مبحثلشدددطبوحثدددتببب،ب بب ب بببببببببببب ب ب بب ببع مبحثتعددد ون بب بب بب ببببببب
بوحثعإلببروحبحثيريق بب ببببببب ببب بوإق م بعالقد بشدرحك بع د بحثإسدتلىبحثإا د بوحثعد ثإ ببب،ببببب بببب ببب بب بب ببببب ب بب ببببب بب ببببب ب بببب ب ببوحسدتخاحمبحثتكللثلا د ببشدكلبببب،ببببببب بب بببببب بب بببببببببب بب بب

ببمكثددقبفدد باإ دد بعإ   اهدد بوأنظإتهدد  ببب ببب ببب بببببب بب ببب بب ببب بببببببببببببببببببببببوحثعإددلبع دد بنشددربثق فدد بحثتلإ دد بحثإهل دد ببب،ببب ب ببب بب بب ب ببوبلدد ءبإنسدد نبقدد دربع دد بببب،بببب بب بب ببببب بب بببببببب
ببحثع شبف بميتإ بحثإعرف بوملحاه بحثتاا  لبحثإتس رع بوحثإتللع بببببب بببب بب بببببب بببب ببببببب بب بب بببب بببببب ببب ببب ببب بب ب)حثصغيرببب،ب بب ببب ببب(.  13ببب،    0225ب،ببب

بوقددابأشدد رل ب بب بمؤشددرحلبحثتع دد مبحثيدد مع ببببببب بببب بببببببببببب بب ب ب ببإثدد بببب،ب(  13بب:ب  11ببب،    0214ب)ب،ب ببببببببببظلمدد بحثتع دد مببملبببنبأبب ب بحثيدد مع ببب بببب ببفدد ببببب ب
بحثدددد إ  ببب ب اتدددد جببب بب ب بببإثدددد بااددددايلبوإصددددالحبمدددد بأاددددلبا ب دددد بححت  ادددد لبحثط ددددببع دددد بخامدددد بحثتع دددد مبحثا ث دددد بببب ببب بببببب ببببببب بب بب ب ب بب ب ب بببب بب بببب بببب ببببب ب ببب ب بب ب ب بب بب ببب ببب ب ب

بببببببوحثإستقب    ببببببببوحثتغ ببع  بحثتادا  لبوحثإشدكاللبحثإخت يد بفد بحثه كدلبحثتع  ببب،بببب ب بببببب ببببببب ببببب ب بب بببب بب بببب ببببب بب بب ببببإد بحثإعقدابوغيدربحثإدرنبثهدخدببببببب بببب ب بببب ببب ببببببببب ب
ببحثإلظلمدد  ب ب بوكددخثفبصددلب بحالنتقدد  بإثدد بسددلقبحثعإددلببب،بببب ب ببببب ب ب بب بببب ببببب ببببب ب بب ببببببببإضدد ف بإثدد بحثإشددكاللبحثخ صدد ببدد ثيلدةبوحثكيدد ءةببب،بببب بببب ب بببببب بب بببب ب بب ببببب ببببببب ببب،ب

ببببإدد ب ببإكلهدد بمدد بحثتاددل بادداريي  بناددلبنظدد مباع  إدد بأكثددرباللعدد ب ب ب بببب ببببب ب بببببببب ببب ب ببببب بب بببب ب ب ببببب ب ببب ببوكددخثفبعددامباددلفربرىيدد بثدداىبوحضددع بببب،ببب بب بب بب ببببببب بب بب ببببب بب ببب ب
بس  سددد لبحثتع ددد مبحثيددد مع بثهدددخدبحثإشدددكالل ب بب ببببببب ببب بببب بببببببببببب بب بببببببببحيدددلبيلحادددتبحثتع ددد ببب،ببب بب ببب ب ببمبحثيددد مع بأزمددد باتإثدددلبفددد بس  سددد لبب بب ببب بب ب بب ب بببببب ب ببب بببب بببب

ببببحنصالحبحثه ك  بوعامبحالستقرحربحثس  س بحثت بأرهقتبميزحن د بمؤسسد ات ب ب ببببببب بببب ببب ببب ببببب ب ببب بببب بب ببب ب بببببب بب بببببببب ب ب ب ببب نضد ف بإثد ببط ثد بحثشد   بببب،ب ببب ببببببب ببب ببببببب ب بب
بوهيرةبحثكي ءحلبحثت بقلضتبحثثق ببد ثتع  مبحثيد مع  بببب ببببببببببببببببببب ب ب ببب ببببب بببببببببب ب ببببوعدامبادلفربحثبل د بحثتات د ببب،بب بببببببببببب بب ببببب ببكإد بأنبس  سد بحثتلسد بببب،ب ب ب بببببب ببب بب بببب ب

ببفدددد بحثتع دددد مبحثيدددد مع بثددددمباددددرح بحثعاحثدددد بوك ببب ببببببببب ب ببب بب بببب بببببب بببببب ببيدددد ءةبحثيددددرعبث تلزيدددد بحثيغرحفدددد بوحثسددددك ن ببددددي بما فظدددد لبب بب ببب ببب بب بب بببب ببب بب ب بب بب بببب ببب ببببب ب ب ببببببب
ببببحثيإهلريدد  ببب بهددخحبوقددابأشدد رلببب،بب ب بب ببببب بببدرحسدد ببببببب بب ببببحثرشدديا، بببعبددا(ب ب ببوحثرفدد ع ، بب ب ببب بب مدداهقببوبببب،    0222ببببب ب بب بوحثخطيددبببب،    0221ببب،بب بب ب بب،بببب
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ببإث بببب،ب(    0210 ببأنببب ببحثسدبببفد بب ببب بب ببادان بمخراد لبحثتع د مبحثيد مع ببب بببب بببببببببببب ببب ب ببب ببأنإد ببب بب عدلدبإثد بحثإشدكاللبحألك د إ د بحثتد ببببب بببببببببببب ببب ب بب ببببب ببببب ب ب
ببيلحاهه بأعخ ءبحثهيئ بحثتاريس  ،بوب ببببب بب ببببببببببببببب ب بببببب بب ببأوصتببخرورةبحثتلإ  بحثإهل د بثهدمب بببببببببببببببببببببب ب ببب ب ب ببأمد بازويدابحثي معد لبب ثإكت د لبببب،ب بببببببببب بب ببب ببببببب بببب ب

بببببببببحثاايث بفهنبهخحبالب اظ بب هتإ مبب ثي مع لبحث إل   ببببب ببببببببب بببب ب ب ببب بببب بب بببببببب بويعزىبحثسدبببإثد ببب،بب بببب بب ببببب بببببحنمك نبببببق د ببببب ببببببببب لبحثإ د د ب دب بببب،ب بوُيَعدا  ب  َب بُب
ببببمددد بحثتادددا  لبحثتددد باادددابمددد بإسددده م لبحث ببببب ببب ب ببب ببب ب بببب بببب ببببب بببإكت ددد بحثي مع ددد بفددد بنشدددربحثإعرفددد ب بببببب ب ببب ب ببب ب ببب ببببب بوهدددخحبمددد بأكاادددببب،ببب بببببب بببب ببدرحسددد بببتب بب ببب

بببمرشا بحثت بالص تبإث ببب،ب(  15-  11ببب، 4   022ب)ب،ب بببب بب ب ببب ببأنبحثتع  مبحثي مع ب ع ن بم بق  بميزحن د بحثتع د مبحثيد مع بببببب بببب بببببببببببببببب بببببببب ببب بببببب بببب بببببببببببب ب
ببفددد بحثخدددام لبحثتع  إ ددد  ببببببببب بببب بببب بببببوق ددد بمرا ددد لبحثعددد م يببب،ب بببب بب بب ببوق ددد بميزحن ددد بحثي معددد لبفددد بازويدددابحثإكت ددد لبب ثكتدددببببب،ب بببببب ب بببببب بب بببببببببب ببب ب بب بب ببب ببببب ببب ببببببب

بببببببببوحثاوري لبحثع إ   بببب ببحثإستإرةبببببب ببب بب.ببب

بحالهتإ مبب ث البحثع إ ببببأم ب ببببببب ب بببببببببب ب بفد بحثتع د مبحثعد ث بحث إلد ببب ببببببب ببب بببببببببببب بقدابأوضداتبفببب،ب ب ب ب بببببببببببببحالسدترحا ي  بحثلطل د بث تع د مببببببب ب بببببب بببب بب ب ب
بحثعددد ث  ببب ببأنبحث ادددلبحثع إددد بببب،ب(  39ببب،    0212ب)ب،بب ب بببببب ب ببببب ببالب اظددد بفددد بحثتع ددد مبحثعددد ث بب هتإددد مبكبيدددر،بوكدددخثفبايتقدددربب ب ببببب ببب ب ببب ب بببببب بب بببب ببب بببببببببببب ب بب ب ب ببب

بببببببببببحثي مع لبث ثق ف بوحثتق ثيابحث اث  ،بوكخثفبالباتلفربحنمك ند لبوحثلسد ئلبحثالزمد بث م د مببد ث التبحثع إ د ؛ب ب ب ببببببببببببببب ب بببب ببب ب ببب بب بببببب ببب بب بببب بب بببب بببببب ببببببببببببب بببببببببب ببببب بب
بف ثإع مل،بوحثيليدلن،بوحثإكت د ل بببببببب ببب ب بببببب ببب ببحثإدزودةبب ثإصد دربوحثإرحاد بحثاايثد بوحثداوري لبحثإتخصصد ،بك هد بغيدربببببببببب بب ببب بببببب ب ب بببببب بببب بببب بببببب بببب ب بب بببب بب ببب ببببببببب ب بب

ب بمتدددلفرةببشدددكلبكددد ل ب بب بب بب بببب بب ب بب،بإضددد ف بإثددد بضدددعقبحثادددلحفزبحثإشددديع بثم ددد مبأعخددد ءبهيئددد بحثتددداري بب ثارحسددد لبب بب بب بببببب بب بب ببببب بب بببب ب ببببب بببببب ب ببببب ببب ب بببب بب بب ب بببببب ببب
بوحث الت ب ب ببأم بم بيلشربم ببالتبم بقبلبأعخ ءبهيئ بحثتاري ،بفهنبحثا فزبثهمبهلبببب،بببب ب بببببب ببب بببب ببببب بب ببببببببب بببب ب ببب بببب ببب ب ب ببب ببب ب بببببحثترق د ببب-ببببببغ ث  ببب-ببببببببب ببب

ببث راببحثع إ  ،بوث ببببببببببب بب بب  بف بإط رببب بب ببب ببب بببحسترحا ي  ب بببب بب بببببث  البحثع إ بف بحثي مع ببب بببب ببب ببببببب ب ببكخثفبالبالاابهيئ بوطل  باتدلث بببب،ببب بب ببببببب ب ببببب بببب ببب بب ببب
ببدعمبمي  بحث البحثع إ ب ببببببب ب ببببب بب بببب بببوالظ إب ببببببومرحقبتتبببتببب بب.بب

ببوكددلبمدد بسددبقبمدد بحثتا يددلبثدد عضبأاددزحءبحثلظدد مبحثتع  إدد بحثيدد مع بومدد بأاددلبعإ  دد بحنصددالحببب ب ب ب ببببببب بب ب ببب ب ب بب بببب بببب ب بببببببببب ببببببب ب ببب ببببب ببب ببببب ب بب بب ببب بب ب ب
بوحثتطليربوحالنتق  بإث بعصربحثإعرف بفهنتب ات جبإث  بببب ببب بببببببببب بببببب ب ب بب بببب ببببب بب بب بب ب ببببالفيربمتبببببب ببب ببط   لبميتإ بحثإعرف بالنتق  بحثي معد لبب بب ببب بببب ببببب بببب بببببب ببب ببب بببب

بببحث إل دد بإثدد بميتإدد بحثإعرفدد  بببببب ب بب ببب بوهددخحبف ددتبضددعقببب،بببببببببب بب ببفقددابالصدد تبدرحسدد بحثادد ج)ببب،ببببببببب بب ببببب بب ببب بب ب ببإثدد بببب(   136ببب،    0211ببببب بببأنبقددارةببب بببب ب
بببمؤسس لبحثتع  مبحثي مع بع  بادلفيربمتط  د لبميتإد بحثإعرفد  بببببب ب بب ببب بببب بببب ببب ببب بب بب بببب بببببببببببب بب ب ب ببوايعيدلبدورهد بفد بحثتادل بببب،ب ب ب ببببب بببببب ببب ببإثد بببببب ببميتإد ببب ب بب ب

ببببحثإعرف بضع ي  ب بببب بببببسبببضدعقبحثتزحمهد ببخدإ نبادلدةبببب،بببب ب بب ببب بببب ببب ببببب بب بب بب بببوظ ئيهد بحثتع  إ د بوحث اث د بوحثإيتإع د ب ببب بببب ببببب بببب ببببببببببببب بببب ببوضدعقبببب،ب بب ب
ببببإمك ن  اهد بوقدارحاه بحثع  إد بوحث اث د بوحثإعرف د  ببببب ببببب بببب ببب ببببببببببب ببب ببب بثعدلببوبببب،بببببببب ب ببأبدرزببب بالحندب بب ببب بحنخيد ق ب ببب ب بفد  ب باتإثدل ببببببببحثتع د م، بببهدخح ب بفد  بببب  ب

بضعق ببببحثاحخ    ببببببكي يتت بب بببوحثخ را د ،بوقدا بببب بببببب بب بحنعكد  ببب ب بلثدف ببب بفد  بب بلد م باببب بحألصدلحل ببب بب ب ب بثلحقد  بببببببحثل قداة ب ببب ببحثعد ث ، بببببببحثتع د م ب ببب بفد  بب  ب

بحثسللحل بب بب بببحألخيرة، بب بب ب بم  ببص بببوخ  ب ببملظلر ب ب بببحثيلدة بب ب بوحثتطليربب،ببب بب ب بوثك  ب،بببب بوع   ببب بببحثرغمببببب بم  بب بإاإ   ب ببب بحثكثير ب بم  ببببب بحث  حثي  ب ببب  بببب

بوحثإهتإي  بع   بببببببب ببوالد بب بببأزم  بب باتإثل– ب ببف بحثتاا  لببببببب بببب ببببب بف -ب ببحثع ث ، بببببببحثتع  م ب بفدهن ببببب بحالخدتالل بب ب بب ب بحدل  ببببقد ئمببب ب باشدخ   ب بب ب  ب

بحألس    ببب ب ببحثرئ س  ب ببب بببحألزم  ببببثهخد بب ب بحثتاام-ب بب ب)حثهبل ببب،-ببب ب ببب(. 9ببب،    0212ببب،ببببب

بببببببببويرىبحث  حلبأنبحثي مع لبحث إل   ببببب بببب ببب ب ببببببب ببزم بف بببم بببب بببهخحبحثلقتبحثارجبببببب ب بببب بب ببببأنبالحاتبحثتادا  لبحثتد بالحاههد ببببببب بب بب ببب ببببب بببب بببببب بب ببب بب
ببكيدددد ءةبوحقتدددداحر ببب ببب ببببب بببببببوأنباعإددددلبع دددد باددددلفيربحثإتط  دددد لببإدددد بيالئددددمبميتإدددد بحثإعرفدددد بويلسدددديمبمدددد بأهدددداحفه بببب،بب ببب ب ببب ب ببب بببب بببببب ب بب بببب ب بببب ببب بب بب بببببب ببب ب بب ب ب بب ب بببب بب

بببحثإلشدددلدة ب بمددد بإشدددرحابحثيهددد لبلحلبحثعالقددد ببتدددلفيربحثإتط  ددد لبحثالزمددد بثإلحاهددد لباادددا  لبحثعصدددرببب،بببب ب ببببب بببب ببب بب ب بب ببببب ب ب بببب بب بب بببببب ببب ب بببب ب ببببب بببب بب ب بببب بب ب ببب ببب،ب
ببببببوحالستي دةبم بحنمك ن لبحثإت بببببب ببب بببببببب ب بب ح بثالنتق  بإث بحثعصربحثإعرف .بب بب بببببب ب ببببب بببب ببببب بببب بب
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ببويدددأا بهدددخحبحث ادددلب ب ببببببب بب ببث كدددلنببببب ب ب ببما وثددد بع إ ددد بمتلحضدددع بثتشدددخ  بحثتادددا  لبحثتددد بالحادددتبحثي معددد لببب بب ببب ببببب بب ببب ب بببب بببب ببببب بب ب بببببب بب ببببب ببب بببب بب ب
بببحث إل  بث تال بإث بميتإ بحثإعرف  بببببب ببب ببب بببب ب ب ببببببوسبلبملحاهته .ببب،ببببببببببب بب ببب بب بب

بببب شددددهادببببمدددد  ببببحثعدددد ثمببب ببحثيددددلمبببب ب بمدددد بببب بحثتاددددلاللببب بب ب بوحثتغيددددرحلببببب بب ب بببببحالقتصدددد د  ببببببب ببب بببوحثس  سدددد  ببب ببب ببوحالاتإ ع دددد ببببب ب بببب ب ببق ف دددد ببببوحثثبببب ببببب
بببوحثتلإليدد  بفدد بببببببب بعصددرببب ب ببحثعلثإدد ببب بب بواددافقببببب بحثإع لمدد لبببببب بب ب ببددي ببببببب ببحث اظدد بببب ب بببوحألخددرىبببببب ب ب بع دد بببب بمخت ددقبببب ببب ببحألنظإدد ببب ب بب ببب،بببببببببحثتع  إ دد ببب

بحثت  بأثقتببببب بببببظالثه ببببب ب بع  ببب ببمسيرةبببب بب بوحثتطدليربببببببببحثتلإ د ببب بب ب بحتإدتبببببب ب بع د بببب بحثشدعل بببب ب بب ببببحثعرب د بببب ببببإعد دةببببب بحثلظدرببب ب بفد ببببب بببأنظإتهد بببب ببب بب
بببومرحع ةببب،بببببببببحثتع  إ   بب بضإ نبببب بببببالداه ببببب بب عت  رببب،ب بببب بلثفبببب ببأمرحبببب بببببضروري بببب بححت  اببببببببثت ب  ببب بببب بشإالنب)بب،ببببب اه ب ب ببب.بب(  12ببب،    0216ب،بب

ببوفدد بحثي معدد لبحث إل دد بحثإعددل بع يهدد بحثيددلدةبفدد بمكلن اهدد بحثتع  إ دد بوملحك دد بحثتاددا  لبنيددابأنب بببب ببب بببب ببببببببب بب ببببببببببببب بببب بببب ببببب ب ببببب ببب بب ب ب ببببببببببببب بب ببب بببب بب
ببببببباع  مبحثط ثببحثي مع بوإعاحددببإ بيتلحفقبم بمتط   لبحثتلإ  بف تبقصلرببعاباخراتبوهخحبم  بببب ب بببببببب ب ببببببببببببببب بببب بببب ببب ببب بببببببببببب بب بب بببب بببب ببب ببأش رببببببببببب بب ببببببإث تب

ببحألغبددرمب ب بب ب بب؛بإلبيددرىبب(   119ببب،    1992ب)ببب ب بببببببببببأنبمخرادد لبحثتع دد مبحبببببببب بب ب ب ببب بببببببببببببثيدد مع باعدد ن بمدد بحنخيدد ضبحثيددلدةبحثتع  إ دد ب ب بببب ببب بببب ب بب ببب ببب بببب ببب،ب
ببوضعقب بب ببببببإسه مه ب بببف بحثتلإ  بحث شري ببب ب ببببببببببببب ببوعدامبقداراه بع د باقدا مباع د مبعد  بيتلحفدقبمد بمتط  د لبحثإيتإد بببب،ب ب بب ببببب بببب بببب ب بب ببب بببب بب بببببببببببببب بب ببببب بببببب ب

ببببببببببحث إلدد بوخطدد بحثتلإ دد  بب بب ببببوحثتك دد بمدد بحثإتغيددرحلبحثتكللثلا دد ببب،ببببب بب ببببببب بب بببببببب ب بب بب؛بحألمددربحثددخمببببببب ببببب ب ب ببأدىبإثدد بحخددتال بحثتددلحزنببددي بببب ببببب بب ببببب ب بب ببب بببب بب
بوظ ئقبحثتاري  بب بببببب ببب ببوحث البحثع إ بوخببب،ب بب ببببببب ب بامد بحثإيتإد بببب ب بب بببببب بويعدزىبهدخحبحثتدان ببب،ب ببببببببب ببب ب بببإثد بمد ببببب بب ببأكدالبع  دتبدرحسد بحثبلدفببب ببببببب بب بببببب بب بب ب

ببحثدددداوث ) بب بب بمدددد بب(ب    0212ب، 3ب بببأنبحثتع دددد مبحثيدددد مع ب عدددد ن بمدددد باددددان باددددلدةبحثتع دددد مببب بببببببب ب بب ببب بب ب بب ببب ببب بببب بببببب بببببب ببوحالعتإدددد دبع دددد بملدددد هجبببب،ب ب بب ببب ب ب بببب بب ب بب
بببببببببببوأس ثيببدرحس  باق يا   بب ببب بببب ببببببوطغ  نبحثتخصص لبحثلظري بع  بحثتطب م  ببب،بب ببببب بب بببب ب ببببب بب ب ب ببببب ببب ب بب.ب

بأش ربحثا جبببببكإ بب بب بببب بب بإث ببب(   123ببب،    0224ب)ببب بأن بب ببببحثلظ ي  ب ب بث ي مع ل ب ببببببحثث ثث بب ببببب ببب)خام بحثإيتإ (ب بببببببحث إل   بب ببب بببببببب  بببببغ ئ  ب

بأو بباكلن، بببباك د ب ب بالض  بببوثم بب ب ب بف  ب بحس ب ل ب بببب بحثي مع ل ببببق دة ب ببببب بحت  بب بح ن بب ب بإث  ب ببكبير، ببحا بب بوإن ببب بواال بب ببعض ببب ببحألنشط  بب ب بب  ب

بفد  ببحثي معد  بببهدخد ب ببب بأو بب با دف ب ببفهنهد بببب بببببطريقد  بببادتم ببب ب ببببعرضد  ، ب ب بإن ببثدم ب بحثإاد والل ب بب بب بحثتد  ببب بابدخ  ببب بفد  ببب بحثي معد ل ب بب ببب ببببحثاكلم د  بب بب  بب

ببوحثخ ص  بب بببببمؤقت ، ببب بوف  ب بأضيق بب بب ببحثااود ب بب بب.بب

بببببببببأم بحثقط  بحثخ عبحثخمب عل بع  تبدعمبحث ادلبحثع إد بحثدخمب سدهمبفد بحنتقد  بحثي معد لبحث إل د  بب ببب بببب ببببببب ببببب ببب ببببب ب بببببب ب بببببب بببببب بب ب بببب ببببب بب بببب بب ببببببببب
بببإث بميتإ بحثإعرف  بببببب ببب ببب بفقابأش رلببب،بب ب بب ببدرحس ببببببب بب بحثا جببببب بب ببإث بضعقبمش ركببببب(    0214ب)بببب بب ببب بب بب ببف بدعمبحثتع د مبحثيد مع بببببتتبب بببب ببببببببببببب ببب ب

بفدد بميدد  بحث اددلبحثع إدد  ب بببببب ب ببببب بب ببب بببببالبيددزح بإسدده متبفدد باإليددلبحثتع دد مبحثيدد مع بغ ئ دد ،بأوب كدد دب بببببب؛بإلب ببب بببببببب بب بببب بببببببببببب بب بببب ببببببب ببب بب ببببكددلنبمعدداوم بببب بب ببب ب ب
ببب سدددتثل ءببعدددضبحثاددد اللبحثيرد ددد بحثإؤقتددد بكهسددده مببعدددضبراددد  بحألعإددد  بفددد بادددلفيرببعدددضبحثتيهيدددزحلب بب ب بب ببببب ب ببب ببب ب بب ب بب بب ب ب ببب بب ب بب ب بببببب ببببب بب بببببب بب ببببب ب بب بببب ب بببببببب بب

ببث عضبحثي مع ل،بأوباإليلببعدضبحألنشدط بفد ببعدضبحثي معد لبحألخدرىب ب ب ب ببب بب ببب بببب ب ببب بببب ب بب ببب ب ببب بب بببب بببب ببببب بببب ببوهدخحبمد بأكدالبع  دتبدرحسد    ؛ببب بب بببببب بب بب بببب ببببببب
ببحيار) بب؛بحيلبأش ربإث بب(   115ببب،    0215ببب بببب بب ببب بب بأنبب بحثتع د مبحثيد مع ببب بببب بيلحادتبكثيدرحبمد بحثتادا  لبأهإهدبببببببببببب ببببب بببب ببببب ب ببب بببببب بب بب :بق د بفدرعبب ب بببببببب

بحث البحثع إ  ببببببب ب بوضعقبثق ف بحث البحثع إ بثاىبمؤسس لبحثقط  بحثع مبوحثخ عببب،ببب بب ببب بببببببب بب ببببب بب ب ب ببب بببب ببببببب ب ببببببببببب بب ببوضعقبحثصد  ببدي بببب،ب بببببب بببب بب ب
بببحثإشدد ري بحث اث دد بوبددي بخطددطبحثتلإ دد بحالقتصدد د  بوحالاتإ ع دد  بببب ب بب بببببب ببب ببببببببببب ب ب بب ببب ببببب ببببب بب بب بببوقخدد   بحثقط عدد لبحننت ا دد ببب،ببب بببب ببب بب بب بببببببب ببوضددعقبببب،بب بب ب
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بببببببببحثتلحصدددلبحثع إددد بمددد بحثإؤسسددد لبحثع إ ددد بوحنق  إ ددد بوحثع ثإ ددد  بببببببب بب بببببببببب بب ب ب ببببب ب بب ب بببببب ب بب ببوضدددعقبحثتإليدددلبببب،ببب بب بببببب بب بوحنب ببنيددد قبع ددد بحث ادددلببب ب ببببب بب بب بب ب
بحثع إ  ببوغ   بببب،ببببب ببب بأطرب ب ببوحضا بندحرةبحث البحثع إ .ببب ببببببب ب بببببب ببب ببب ب ببب

بسبقبببببومإ ببب بببببببفهنبمشك  بحثبببب ببب ب البحثا ث بب ببب بببب ب باتإثلبب ثسؤح بحثرئ  بح ا ببب بب ببب ببب بببب بب ب ببببب بب:بببب
بببببم بحثتاا  لبحثت بالحاتبحثي مع لبحث إل  بث تال بإث بميتإ بحثإعرف ب؟ بببببب ببب ببب بببب ب ب ببببببببببببب ببببب ببببب بب ببب ببببب بببب بببببوسبلبمع ثيته ؟بببببببب بببببب بب بب

بويتير بم بهخحبحثسؤح بحثرئ  بحألسئ  بحثيرع  بح بب بببببب بببببببب ب ببب ببب بببب بب ب بببببب بب بببب  ببب:بببا  بببب

بحثسؤح بحألو  ب ب ببب بب ب بببببببم بميهلمبميتإ بحثإعرف ؟بوم بخص ئصت؟بوم بمتط   ات؟بوم بااا  ات؟-بب ببببب بببببببب بببببب بببب ببب ب بببب ببببب بببببب ببب بببب ببببببب
بحثسؤح بحثث ن  ببببببب بب ب ببببم بحثتاا  لبحثت بالحاتبحثي مع لبحث إل  بث تال بإث بميتإ بحثإعرف ؟بب-بب بببببب ببب ببب بببب ب ب ببببببببببببب ببببب ببببب بب ببب ببببب بببب ببببببب
بحثسؤح بحثث ثل ببببببب بب ب بحثسدبلبببم ببب-بب بب ببحثتد باسدهمبفد بحثادابمد بحثتادا  لبحثتد بالحادتبحثي معد لبحث إل د بث تادل بإثد ببببب بببب ب ب ببببببببببببب بب ببب ببببب بب ببب ببببب بببب ببببب ب ببب بببب ببببب ببب ببب

ببببميتإ بحثإعرف ؟ بببببب ببب بب

بيهالبحث البحثا ث بإث  بببب ببب بببب ب ببببب  ب:ببب

بببحثتعرلبع  بميهلمبميتإ بحثإعرف  -1 بببببب ببب بببب ببببب بب بب ب ببوخص ئصتببب،بببب ببب ببببببومتط   اتببب،بب بببببببوااا  ات.ببب،ببب  بب

بببحثتعرلبع  بحثتاا  لبحثت بالحاتبحثي مع لبحث إل  بث تال بإث بميتإ بحثإعرف بب -2 بببببب ببب ببب بببب ب ب ببببببببببببب ببببب ببببب بب ببب ببببب بببب ببببب بب بب ب  ب.بببب

بحثتعددرلبع دد بحثسددبلبحثتدد  -3 ببببب بب بببب بب بب ب ب ببباسددهمبفدد بمع ثيدد بحثتاددا  لبحثتدد بالحاددتبحثي معدد لبحببببب بب ببب ببببب بب ببب ببببب بببب بببببب بببببب ببببب بببفدد بحبببببببث إل دد بب ببثتاددل بإثدد بب بببب ب ب بب
ببببميتإ بحثإعرف . بببببب ببب  ببب

 

بببثيدددتبنظدددربحثقدددد ئإي بع ددد بحثي معددد لبحث إل دددد بإثددد بميهدددلمبميتإدددد بحثإعرفددد  - بببببب ب بب بببب ب بببب ب بببب ببببببب بب ببب بببب ب ب بب ببببب بببب ب ببب ب ببوخص ئصدددتببب،ب ببب ببومتط   اددددتببب،بب بببب ببب،ببب
بببببببوااا  ات. ببب

بببإثق ءبحثخلءبع  ببعضبحثتاا  لبحثت بالحاتبحثي مع لبحث إل  بث تال بإث بميتإ بحثإعرف  - بببببب ببب ببب بببب ب ب ببببببببببببب ببببب ببببب بب ببب ببببب بببب ببببب بببب بب ببب ب  ب.بببببببب

باقدددا مبحثسدددبل - بب ببببببب بببحثتددد باسدددهمبفددد بحثادددابببب بببب ب بببب ببب ببمددد بحثتادددا  لبحثتددد بالحادددتبحثي معددد لبحث إل ددد بث تادددل بإثددد بميتإددد بببب ب بب ببب بببب ب ب ببببببببببببب بب ببب ببببب بب ببب ببببب بببب ببببب ب
ببببحثإعرف .  بببب

بباقتصددددربحدددداودبحث اددددلبحثادددد ث ببب ببب بببب ب بببببب بب بب ب بع دددد ببب ب ببحدددداودبحثارحسدددد لبحثلظريدددد بوحثإتإث دددد بب ثاددددابحثلظددددرمبببب ب ب بببببب بببببب ببببببب بببب ب ببببب بب بب بببببب بب،بوهدددد ببب ب ب بب
ببحثتاا  لبحثت بالحاتبحثي مع لبحث إل  بث تال بإث ب بببب ب ب ببببببببببببب ببببب ببببب بب ببب ببببب بببب بميتإ ببب ببب بببحثإعرف ببب ببوسبلبببب،بببب بب بببببملحاهته ب بب  ب.ب

 

بهل ابحثعايابم بحثتعريي لبثإيهلمبحثتاا  لبب بببب بببببب بببببب بببب بببببب بببببببببب  ب:ببببمله ببب،ببب
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باعريدد بب- بب ببحثادد جببببب بب ب(بث تاددا  ل  95ببب،    0221ب)بب بببب بببأنهدد :بلا ددفبحثعلحئددقبوحثإعخدداللبحثتدد بااددابأوباقددقبحيددربببب،ببببب ب ب بب بببب بببب ببب ببببب ب ب ببببب بب ببب ببببب ببببببب ببب
بببببببببعثرةبأم مبإحداحتبحثتغييدرحلبوحثتادلاللبحثإلشدلدةبفد بحثتع د م ببببب ب بببببب بب ب بببب بب بب بببببببب ببب ببببببببب ببسدلحءبحثخ را د بحثل شدئ بمد بحثتغيدرحلبببب،بب بب ببببببب ب بببب ببببببببب بب بببببب ب

بحثتددددد ب إدددددرببهددددد بحثإيتإددددد  ب بب بببببب ببب ب ببب ب ببوبحثاحخ  ددددد بحثل بعددددد بمددددد باعثدددددربحسدددددتي ب بحثتع ددددد مبث إلحك ددددد بوحثتغيدددددرحلببأببب،بب بب ب ببببب ببب ببب ببببببب ببببببببب بب ببب ب بببب ب ببب بببببببب بب بببببب
ببببحثإيتإع  ل ببب بب.ببب

ببباعريددد بالرسددد ب)بب- ب ب ب بب بب بث تادددا  لببLarsen,2001,23)بب بببب بببأنهددد ببببب بببب:بلبلثدددفبحثلضددد بحثدددخمب إثدددلبوادددلددبأوبعدددامبببب بب ببببب ب ب بب ب بببب ببببب ب ب بببب بببببب
ببببببببب بوالددباهايا ب بببببأوبإضع ف ببب،بحبب ببب ببب بأوباشليه بببب،ب ب ببب بأوبازئ  بدحئإ بأوبمؤقتد بثلادلدبوضد ب خدربيدرحدبثدتبحثث د لببب،ب ب بببببببببببب ببب ب ببب ب ب ببب ب ب بببببب ببب بببببببببببب ب بب ببب،ب

ببوحثقلةبوب ببب ببحالستإرحر.بببب بب ببب ب بب

بويإك باعري بحثتاا  لبب بببب ببببب بب بببب بمتغيرحلبب:بببببببأنه بببببب بب بأوبمشكاللببب،بببب ب بب ببب بأوبصعلب لببب،ب ببب بب بب ببببببب بأوبعلحئقباشكلباهايا بببب،ب بب ببب ببب ب بب ببأوبببب،بحب ب
ب بخطددر ب ب ببفدد ببببحب بحثاحخ  دد بوحثخ را دد بث تع دد مبحثيدد مع بحث إلدد بع دد بحثإدداىبحثا ضددرببببببببحثبيئدد ب ب بب بببب بب بببب بب بب ببببببب بببب ببببببببببببببب بب ببب ببببب بحثإسددتقبلببوببببببب بببب بببوقدداباادداببب،بببب ببببب

بببم بااقيقبأهاحفتبحثإرسلم  بب بببببببببببب ببب ببب ببوصدعلب بمسد يرةبوملحك د بحثتغيدرحلبحثتكللثلبببب،ب بب ببببببب بب ببببببببببب بب ببب ببب ببببب بب ببببا د بفد بعصدربميتإد بحثإعرفد بب بببببب ب بب ببب ب ب بب ببببب
بببببببببوخططبحثتلإ   ب بب.بب

 

بببهل اباعريي لبعاةبث إعرف  بببببببب بب بببب بببب   :ببببمله ببب،ببب

باعريد بحسدي - بب ب بب بب ببببببأنهد :بلببب(   131ببب،    0211ب)بببب بمدزيجببب بب بمد  ب بحثخبدرحل ب بب بب ببوحثإهد  بب بوحثقدارحل بلببرحبببب بب بوحثإع لمد ل ببببب ببب ببببببحثسد  ق   بببببب  بب

بببببحثإترحكإ  بثاى بببب بحثع م ي  بب بوثاى ببببببب ببحثإؤسس  ببب ب ب  ب.)"ببب

باعريد - بب بخريد بببب بب بب خدربببوبببب ب بب(ببأنهد    035ببب،    0229ب)ببب بيب بمع لمد ل"بب:بببببب ببب بب نمكد ن ببب بب بب ببببببحسدتخاحمه  بب بب ببببوحسدتثإ ره ، ب ببببب بوهلد ا بب بمد  بببب ببب
بيرحه بع  بأنه باؤدمبإث  بببب بب بببببببب بب ببببب بحثلصل  ب ب ب ب بإث  بب ببببببببببنت ئجبميياةبل. بب  بببب

ببويإكد باعرييهد بب ببب بببب ب ببأنهد بب ببب ببع د رة ب:بب بعد  ببب بمع لمد ل ب ببب ببمع ثيد  ببب باتدلحفر بببب ببب بثداى بب ببحثإؤسسد  بب ب ب ببوأفرحدهد ببببب ببب ببايدلبب،بببب بب ب إكد  ب ب  بب

ببببببحالسدتي دة ب ببملهد  ب بفدد  بب ببملحاهد  ب ب بب بحثإشددكالل ب ب بب ببوحثتادا  لبببب،ببب بببب بحثتد بببب ببالحاههدد  ببب بب بب بببببوحثإلحقدقبحثإخت يد  ب ببببب ببب بحثتد  بببب ببباق ب هد ، ببب  ببببب

ببببوحالستي ب  بب ب بثإتط   ل بب بببب بحثتغيير ببب بحثت  بببببب باإر ببب ب.ببببه  بب

ب:مله ب،هل ابعادبم بحثتعريي لبثإيتإ بحثإعرف ب
باعريدد بب- بب ببعزيددزبببب بب بببببللثددفبحثإيتإدد بحثددخمب عتإددابع دد باقل دد لبحثإع لمدد لبوحثتكللثلا دد بببب:بببببأنددتببب(  16ببب،    0212ب)بببب بب بببببب بب بب ب ببببببب ببببببب بب ببب ببببب ببببب ب بب ببببب ببب

ببحثاايثدددد  ببب بوحثددددخمبأصدددد اتبحثإع لمدددد لبف ددددتبالزمدددد بثكددددلبفددددردبواعددددببب،بب بب ببب ب بب ب بببب ب ب ببب ببب بب ب ببببببب ب بب ببب بب بب ظمبدورهدددد بفدددد بك فدددد بحثإيدددد اللببب ب بب بببببب بببب ب ببب بب بببب ب
بببحالقتص د  بوحثس  س  بوحثع إ  بوحالاتإ ع   بببب ب بب ببببببببب بببب ببب ببب بببببب ببب بب.ب

بباعريددد باركإددد ن)- بب بب ببب بب ب؛بحيدددلب شددديرب( 0ببب،    0226بب بب ببب ب ب بببإثددد بأنبميتإددد بحثإعرفددد بهدددل:لبلثدددفبحثإيتإددد بحثدددخمبيتخدددخببببب بببب ببببب ب بب ببببب بببببب ب بببب بببببب ب بب ببب ببب بب
ببب بحثإعرفدد بهدداف ب بببب ددبب ببببب ب برئ س  ببببب بفدد بشددت بميدد اللبح  اددتببب بب ب بب ببب بب بب بببوياسدد بحسددتعإ  بحثإعرفدد بفدد باسددييربأمددلردببب،ببب ب ببب ببب ببب ببببب بببببب ببببب ببب ب ب ببوفدد بببب،بب بب

ببببحاخدد لبحثقددرحرحلبحثسدد  إ بببب بب بب ببببببب بببب بوحثرشددياةبب ب ببب ببوأ خدد بهددلبلثددفبحثإيتإدد بحثددخمبيلددتجبحثإع لمدد بثإعرفدد بخ   دد لبببب،بب ببببب بببب بببببب ب ببببببب ببببب ببببب ب بب ببببب بببب ب ببب ببب
بببحألملربوأبع ده ببإخت قبأنلحعه  بب بببب ببب ببببب بببببب ببب بب بببببببببببببببببث  بف بب ادبفقط؛ببلبف بأرا ءبحثع ثمبك تل.ببب،ب ببب ببب بببب ببببببببب ببب ب بب
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بيإكدد باعريدد ببوب بب بببب ب بميتإدد  بب ب بب بببحثإعرفدد  ب بحثإيتإدد بحثقدد ئمبع دد بحالسددتي دةبمدد باكللثلا دد بحثإع لمدد لببب:بببأنددتبببببببب بب ب بببببببببب بب ببببب ب ببببببب ب ببب بب ببببببببب ب بب ببب،ببب
بوحثخم بُ عل  بببب بب ببهنت جبحثإعرف بونبب ُب بببب بببببب ببببببشره ببي بأفرحدبحثإيتإ بحث إل بف باإ د بميد الاهمبحثا  ا د بببب ببببببب بب ببب ببب بب ببب ببببببب ببب ببببببب بببب بببببب بواطبيدق ب،ب ببب  بببهدخد بب

بببحثإعرفدددد  ببباطب قدددد بعإ  دددد بفدددد بقط عدددد لبحثإيتإدددد بحثإخت يدددد بمله )حثي معدددد لبحث إل دددد (ببهددددالبحالراقدددد ءببهدددد ببببببب ببببب بب ب ببب بب ببببب ببببببب بب ببب بببببببببب ببب ببببب ب بب ببببب بب بب ببب ب ببب ببب ببب ببب ب
ببببوب ثإيتإ بث لصل بإث بميتإ بحثإعرف . بببببب ببب ببب بببب ب ب ب بببب ببب ب ببببب

:

بببببببببيتبلدد بحث اددلبحثادد ث باعريدد بقدد نلنبحثي معدد لبحث إل دد  بب ببب بببب ب ببببب بب بببب ببب بببب ب ببببب ببببب،بث ي معدد ل،ببأنهدد :بلكددلبمؤسسدد بحكلم دد ببببب بب ببب ب ب ببب ب ببببب بببببب بب ببب بببب
بباعإلبث تع  مبحثع ث بوحث البحثعإ  بوااتلمبع  بك يتي بع  بحألقدلبوالباقدلبمداةبحثارحسد بفيهد بعد بأربد ب بب ببب ب ببب ببببب بب ببببببب بب ببببب بب بب ببب بب بب ببببببب بب بب ب بب بب بب ببببببب ب بببب بب ببببببببببببببب ببب

بسدددللحلبأوبمددد ب ع دثهددد ،بواإدددلحبحثاراددد بحثي معددد بحألوثددد  بب ب بببب ببب ببببب ب ببببب بب بب بببب بببببببب بب ببب بب ببكددد ثلريلوبأوبحث  سددد ن ب)بببب ببب بببببب ببب ب ببب ببب بببع ددد بحألقدددلل،ببب(ب ب ب ببب بببوزحرةبب)بب ببب
ببببببحثشؤونبحثق نلن  ،ب ببببببب بب ب بببب(.  62بب،ب    0212بب

 تجاه اليمنية الجمهورية في الجامعي التعليم دور" :( بعنوان2010دراسة النزيلي )-1

 (العولمة تحديات ظل في التنمية مستهدفات

ببهدافتبإثد بببوببب بببب بببمعرفد ببب ببدوربببب بحثيد مع  بببببببحثتع د م ب بببب بفد  بب ببببحثيإهلريد  ب ببب بببايد د بببببببحث إل د  بب بمسدتهاف ل ب بببببب بفد  بببببببحثتلإ د  ب بظدل ب  ب

باادا  ل بببب ببحثعلثإد  ب بب بوحسدببب،ببب بتخامبحث  حدلبب ب بببببببب بحثإدلهج ب ببب بحثلصد بب ب ببحثتا ي د ، ب بيبب بببب بببواكلندتبعيلد بحثارحسد بمد ب) ببب ب ببب بب بببببببب بب بب د   021ببب ب ب(بشخص  ب ب بب ببب
ببببم بأعخ ءبهيئ بحثتاري بف بثالتبا مع لبحكلم   بب بب ببببب بب ب ببب ببب بب ببببببببب بببب ب ببب بببببا مع ب)صلع ءبب،بب بوعانببب،ببببببب ببواعدز(ببب،ببب ب بببببحالسدت  ن ببببببوأدحادتببب،بب ب بب بب

بحثخم بباكلب ببب بببنتبمبب ببببأربع  ب ب ببما ور ب بب بببأس س   ب بب بعبرلببب ب بفقرحلبببب بب ببحثإا وربببب بب بببحثثالث ببببب بحألوث ببببب بب ب بع ببب بحألدوحرببب بب بب بحثت ببب بأسهإتببببب ببب ببببببه ببب
ببوظ  بئقب بببببحثي مع ببب بببببببببحثثالت)حثتع  مبببب ب بوحث البحثع إ ببب،ببب ببببببب ب بوخام بحثإيتإ ببب،بببب ببب ببباي دبب(بببببببببب بمسدتهاف لببب بببببب ببأمد ببببببببببحثتلإ د ،ببب بببحثإادلربببب ب ببب

بحثرحب  ببب بفعبرلبببب ب بفقرحاتبع بحثتياياحلبحثالزم بثتطليربحثتع  مبحثيد مع ببببب بببب بببببببببببب بب ب بببببب ب بببب ببببب ببببب ب ببببب ببوقدابخ صدتبحثارحببب،بب ببببب ب بب بببسد بإثد بميإلعد ببببب ب بب ببب ببببب
ببببم بحثلت ئجبأبرزه  بببب بببببببب بب:ب

بإن - بوحقد  ب بحثيد مع  بببببببحثتع د م ببب بببب ب عكد  بب ب بغ د   بب بحثتأسد   ببب بب بحثع إد  بببب ب ببحثشد  بببب بملبب بث ي معد ل ب بب ببب ببببحثيايدا بب بوحثتلسد بب،ببةبب ب ب بغيدر بببب  بب

ببحثإاروو؛ بب بحألمربحثخمبببببب ببببب بب بأدى ب بإث  بب بال ببإق بب بميزحن ب بب بحثعرض بب ب بع   ببب بطبببوحث ببب بحثإخرا ل بب ببب ب  .ببب

ببببحثعلثإ  بابباع بال - ببشرب ببب ببحبماخ ب ب بوثك بثه بإ ي ب  لببب،ببب ببببب بببببببب بوكخثفبس ب  لببب،ببب ببببب بب بببوثه باي   لبوحسع بواأثيرحلبكبيرةبببب،بببب ببببب بب ببببب بببب بب بب بببب بفد بببببب ببب
ببحثتع  مبحثي مع . بببب  بببببببببب

-  

لمي بالجامعات اليمينية في ضوء الخبرات "تطوير البحث الع :بعنوان( 2010) دراسة مكرد-2

 ".العالمية الحديثة

ببهدددافتبحثارحسددد بإثددد بحثتعدددرلبع ددد بوحقددد بحث ادددلبحثع إددد ب ب بببببب ب ببببب ب بب بب بب بب ب ب ببببب ببببب بب ببببب بفددد بحثي معددد لببب بب ببب بببب ببحث إل ددد بوحثإعلقددد لبحثتددد بببب ب بببب ببب ببببب ببب ببببب
ببالحاهت،بكإ بهافتبحثارحس  بب ببببب ببب ببببببببب بب بإث ببب ببحثتعرلبع  بأهمبحثخبرحلبحثع ثإ د بحثاايثد بث ي معد لبفد بميد  بحث ادلببببب ب ببببب بب ببب ببب بب ببب بببببببب ببببببببببببب بب بب بببببببب بب بب ب بببب

بحثع إددد بوك   ددد بحالسدددتي دةبمددد  ب ببببببب ب بببب بببب بب ب ببهدددخدبحثخبدددرحلبفددد باطدددليربوحقددد بحث ادددلبحثع إددد ببببببب ب بببببب ب ببببب ب بب بب بب ب ببب ب بب بب ب ب ببفددد ببببببب ببحثي معددد لبحث إل ددد ب ببببببب بب ببب بب،ببب
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بوحعتإالبع  بحثإدلهجبحثلصدي بحثتا ي د  بببب ببببب بب ب بببب ببب بببب بب بب بببب ببوالصد تبحثارحسد بإثد ببب،ببب ببببب بب ببببب بب ب ببمد بحثلتد ئجبأهإهد بببببعدادبب ببببب بببببببب بببببضدعقبحألدحءببب:بب ببب بب
بببببببببحث اثدد بث ي معدد لبحث إل دد  بب ببب بببب بب بب؛بإلبالبببب بيددزح بحث اددلبحثع إدد ب إثددلبنشدد ط به مشدد  بفدد بحهتإدد مبحثي معدد لببببب بب ببب بببببب ببببب ببببب ببب ببب بب ببب ببببب ب بببببب ب ببببب بب بب؛بحألمددربب ب ب ببب

بحثددخم بأدىبإثدد بضدددببببب بب بببب بببعقبحسددتثإ ربحثكيدد ءحلبحثع إ ددد بحثإتخصصدد ببب ب ب بببببببببببببب ببببببببب ببببب ببب بفدد بحثي معددد لب بب ببب بببب ببثعددالجبحثإشددكاللبحثتددد بببب ببببب ب بب ببببب ب ب ب
ببالحادددتبقط عددد لبحثإيتإددد بفإعظدددمبحث ادددلتبحثتددد بايدددرىباتسدددمبب ثيرد ددد بايدددرىبثإيدددردبحثترق ددد ببعيددداةبعددد ب ب ببببببببببب بببببب ب ببببب ب بببببب ببببببب ببببب ب ببب ببببب ب ب بببببب ببببب ب بب ببببب بب بب بببب بب ب

ببببمشكاللبحثإيتإ بوححت  ا ات بببب بب بب ببب ببببب ب بب ببوكخثفباعادبحثإعلق لبحثت بالحاتبحث البحثع إ ببب،بب ببببببب ب بببببب بب ببب ببببب ببب ببببببببببب بف بحثي مع لبببب ببببب بببب بب.بببببببحث إل  ببب
 ،اليمنية الجمهورية في العالي تواجه التعليم التي التحديات ":بعنوان (2005طهر)م دراسة-3

 ".والرؤية المستقبلية الواقع

بببقابهافتبحثارحس بإث بمعرف بف بببب ببببب بب ببببب ببب بحثتاا  ل ببب بببب بثاحخ   بوحثخ را  بحثت بح ببب بببببببب بب ببب ببببب ببالحات ببب بب بحثع ث  بببببببحثتع  مببب بف  ببببب ببببحثيإهلري  ب ببب  بب

بببوكخثفبمعرف ببب،بببببببحث إل   بببب بحثلحق  بببب ببب ببببوحثرىيد  بب بببببببحثإسدتقب   ببببب بببحسدتخامببوب " ببب بب بث  حدلبح ب ب بحثإلهيد  ببب ب بحثلصدي  ببببب بب ب بحثتا ي د  بب بببب بببب العتإد دبببببببب بب ب ب
ببببع د بحثتقد ريربوحثإصد دربحثرسدإ   ب بببب ببب بببب بب بب ببببببب بمد ببب،بب بخدال  ب ب بحث ادل ب ب بفد  ببب بحثتادا  ل ب بببب ببببحثاحخ  د  ببب ببببوحثخ را د  بببب بب ببحثعد ث ،بببببببببث تع د م ببب ببب  بب

بوأظهرل ب بب بحثلت ئج بب بأن بببببب بمد  ب ببأهدم ب بحثتادا  ل ب بببب ببببحثخ را د  ببب بب بحثتد  بب ببالحادتببببب بب بحثعد ث  بببببببحثتع د م ب ببب بفد  بب ببببحثيإهلريد  ب ببب بببحثعلثإد ،بببببببببحث إل د  بب بب ببببب
باقل  لببوب بحالاص اللببببببب ب بب بب ببوحثإع لب ب ببم ل،بببببب بوحالنيي ر بب بب ببب بحثإعرف  بب بب بب.بببب

 بالمملكة الجامعي التعليم تواجه التي العالمية "التحديات: بعنوان( 2015) القواسمة دراسة-1

 .العال " فرع ،طيبة بجامعة التدريس هيئة نظر وجهة من السعودية العربية

بوهددافتبب ببب بإثدد ببب بحثتعددرلبببب ب ب بع دد ببببب بحثتاددا  لبببب بببب بحثتدد ببببببببببحثع ثإ دد ببببب ببالحاددتببببب بب بيدد مع ببحثبببببببببحثتع دد مببب ببفدد ببببببب ببحثإإ كدد ب ببببحثعرب دد ببببببب ببببب
ببببحثسعلد   بب بم بببب بنظرببببببواه ببب ب بحثتاري ببببببهيئ ببب بب ببببببي مع بببببب ببفر ببب،ببببطي  ببب بحثعالببب بوحستخامتببب،ببب ببب بب بحثإلهجبببب بحثلصدي ببببببب بب ب بحثتا ي د بببب بببب ببب،ببب

ببببحسددتخاحمبببببواددم بب ببببببحسددت  ن ببب بببمكلندد ببب بمدد بببب ببفقددرةبب(ب  42ب)ببب بوزعددتببب،بب بع دد ببببب ببأربعدد بببب بب بميدد اللببب ب بب ببرئ سدد ببب بهدد ببببب بااددامبب:بب بب ببحثعلثإدد ببب بب ببب،ببب
بوااددام بب بحالاصدد اللبببب ب بب بب بوحثإع لمدد لببب بب ب بوااددامببب،بببببب بب بحالنييدد ربببب بب ببب بحثإعرفدد ببب بب باددامببواببب،بببب ببحثإل فسدد بببب بواأثيددتببب،بببببب ببحثارحسدد ببببببعيلدد ببببببب بب ببببب

بمددد  بببأعخددد ءبب(ب   123ب)ب ب بوأظهدددرلببب،ب ب ب ب ببنتددد ئجبحثارحسددد بببب بب ببببب ببب بأنبب:بب بحثتادددا  لببب بببب ببحثع ثإ ددد ببببب بحثتددد بببببببب ب ببالحادددتبببب بب بحثيددد مع بببببببببحثتع ددد مببب بببب ببفددد ببببب ب
ببحثإإ كدد  بمدد ببببببب ببواهدد ببب بنظددربببب ب بببأعخدد ءببب ب بحثتدداري ببببببهيئدد ببب بب بببي معدد بببببب ببب ببفددر ببببببطي دد ببب بحثعددالببب ب بادد ءلببب،بب ببمرايعدد ببببب ببب بببوادد ءببب،ب بااددامببب بب ببب
بحالنيي ر بب ببب بحثإعرف ببب بب ببببب ثرا  بببببب بحألوث ببببب بب ب بااامببببثمببب،ب بب بحالاص الببب بب بب بوحثإع لم لبببلب ببب بااامببببثمببب،بببببب بب ببببحثعلثإ ببب ببوأخيرحببب،ببب بب ببحثإل فس بببب ببب.ببببببب
 شمال جامعات العالي في التعليم تواجه التي "التحديات: ( بعنوان2014) دراسة خصاونة-2

 .المتغيرات" بعض ضوء في        األردن  

ببهددافتبحثارحسدد بإثدد بحثتعددرلبببابببوقددبب ب ب ببببب ببببب بب ببببب بع دد ببب ببحثتاددا  لبحثتدد بالحاددتبحثتع دد مبحثعدد ث بفدد با معدد لبشددإ  ببببب ببب بب بب ببب بب ببب ببب ببببببببببببب بب ببب ببببب بببب ببب
ببحألردنبف بضلب ب بب ببب بب ب بءببعضبحثإتغيرحلب بب بببببببب بم بواه بنظربأعخد ءبهيئد لبحثتداري ببب،بببب بب بببببب بببب بببب ب ببب ب بببببب بب ببوحسدتخامتبحث  حثد بحثإدلهجبببب،ب ببب بببببب بببببب ببب بب بب

بحثلصي  بب ب بببوقاباكلنتبعيل بحثارحس بم ب)ببب،بب بببب بب بببببببب بب بب ب(عخلحبم بأعخ ءبهيئ لبحثتاري بف با مع لبحثيرملا   016بببببب ب بب ببببب ببببب بب ببب بب بببببب بببب بببب ب ببب بببب ب ب ببب،ب
بببببوحثع لمبوحثتكللثلا  بحألردن   ب بببببب بب بببببب ببب بو  بحثبيتببب،ببببب بببببب بببوثيإد بحثب  ند لبطدلرلبحث  حثد بحسدت  ن بمكلند بمد ب)ببب،بب ب بببب ببببببببب ببببب بببببب بب ب بب ببببببببب ب ب بفقدرحلببب( 6بب بب بببب
بملزع بع  بس ع بمي الل ب بب بببببب بب بب ببببب بوقابالصد تببب،ب بب ب بحثارحسد بإثد بعدادبمد ببببببب ب بببب بب ببببب بب بحثلتد ئجببببب ببأهإهد ببب،بببببب بببببببببببأنباقدايرحلبأفدرحدبحثعيلد ببب:بببب بببب بب بببببب ب

ببثارا بحثتاا  لبحثت بالحاتبحثتع  مبحثع ث بف با مع لبشإ  بحألردنبا ءلبباراد بكبيدرة ببببببب بببب ببب بب بب ب ببب ببب بب ببببب بب ببب بببببببببببببببب بب ببب ببببب بببب ببببببب ببووادلدبفدروقبببب،بب بب بببب ب بب
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باعزىبثإتغيربحثي مع بوثص ثحبا مع ب  بحثبيت بببببب ببببببب بب ببب بب بببببب بببب بببببببب ببوقابأوصتبحثارحس ببب،بب بب ببببب ب ب ببزي دةبحثاعببببببب ببببببببب ببمبحثإد ث بث ي معد لبمد بب ب بب بب ببب بببب ببب بببب
بحثقط عي بحثع مبوحثخ عبوحالهتإ مببتلظ  بحثتكللثلا  بف با فبحثي مع ل ببببب بببب بببب بببببب بب ببببببب بب ب بببببببب ب بب بب بب ببب بببببببب بب بب  ب.ببب

 مجتمع وتأسيس التحديات مواجهة في العالي التعليم دور: "بعنوان (2008) أشرف دراسة-3

 ".مصر في المعرفة

ببوقددددابب بهددددافتببب ببحثارحسدددد ببببب بب بإثدددد ببببب ب بحثلقددددللببب ب ب ب بع دددد بببب ب بحثخصدددد ئ ببب ببب ب ببحثإإيددددزةبببب ب بثإيتإددددبببببب بب بببحثإعرفدددد ببب بب بوحثتعددددببب،بببب برلبببب بع دددد ببب ب ببب
بحثتاا  ل بببب بحثت ببببب ببالحاتببببب بب بببل ءدببب ببببواااياببب،ببب ببأدوربببب بمؤسس لبببب بب ب ب بحثع ث بببببببببحثتع  مببب بف ببببببب بميتإ ببب ببب بببحثإعرف ببب بم بببببب بخال ببب ب ببوظ ئيهد ببب بببب ببب

بحثددثالت ب بوحث اددلببب،بببببببحثتع دد مبب)بببب ب بحثع إدد بببببب ب ببوخامدد ببب،بببب بحثإيتإدد ببببب ب بب بإثدد ببب،ب(ببب با نددببببب بحثإتط  دد لببب بضددببوبببببب بببب بببحثالزمدد بببببب ب بثتيعيددلبببب ببدورببببببب ببب
بمؤسسدد ل بب ب ب بحثعدد ث بببببببببحثتع دد مببب ببب بفدد بببب بسددبيلببب ببلدد ءببببب بميتإعدد لببببب بب ببب بببحثإعرفدد ببب بفدد بببببب بمصددرببب ب ببوملحاهدد ببب ب بب بببببببااددا  اه بببب بع دد ببب بببحثدداوحمبببب ببب،ببب
بوحعتإال بببب بحثإلهجبببب بحثلصي ببببببب بب ب بوخ صتببب،بب ب بإث ببببب بإبرحزبببب بب بحثيلحنببببب ببب ب بحثت بببب بببببال وثته ببببب بفد ببببب بضدعقبب:بب ببقدارةبببب بمؤسسد لبببب بب ب ب بببببببببحثتع د مببب

بحثعدد ث  ببب بفدد بببب بمصددرببب ب بع دد ببب ببببحنسدده مبببب ب بفدد ببب ببلدد ءببب بميتإدد ببببب ب بب بببحثإعرفدد ببب ببوحثلدد امببب،بببب بعدد ببببببب ببميإلعدد ببب ب بب بمدد ببب بحثعلحمددلببب ب بب ببوملهدد ببب،ببب بب:بببب
بغ ددد   بب بببف سدددي ببب ببوحضدددا بببب ب بث عإدددلبببب ب ببإؤسسددد لببببب بب ب ب بحثعددد ث بببببببببحثتع ددد مبببب ببب ببباادددادببب،بب ببوظ يتدددتببب ببب ببوالادددتببب ب ببوالدددتظمببب،ببببعإ دددتبببب بب ببحلثهددد بببب بب ببب

بببمإ رسددددتت ب بببسددددع  ببببب بننتدددد جببب بب بببحثإعرفدددد بببب بببونشددددره بببببب ب ببأمدددد ببب،بب بحثخصدددد ئ ببب ببب ب بثإيتإدددد بببب ب بب بببحثإعرفدددد بببب بفهدددد بببببب ب بميتإعدددد لببب بب ببب بببببحثددددتع مببب ببب،ب
بوحقتصدددد دحل بببب ببكث يدددد بببببب بببحثإعرفدددد ببببب بوميتإعدددد لببب،بببب بب ببب ببحثتيايددددابببب بب ببوحثإخدددد طرةببب،ببب ب بب بوميتإعدددد لببب،بببب بب ببب باع دددد بببب ب بمدددد بببب بشددددأنببب بحننسدددد نبببب بب بب ببب،ب
بوميتإعدد ل بب ببب بباثددرمببببب ب ببحثتلددل بببب بحثثقدد ف بببببب بوميتإعدد لببب،بببببب بب ببب بببببببمسددتقب   بببب ببأمدد ببب،ب بااددا  لببب بببب بميتإددببب بب بببحثإعرفدد ببب ب بمدد بببببب بحيددلببب ببحثييددلةبببب ب ببببب

بببببحثرقإ   ببحثشرخببب،بب ب بحثإعرف بببب بب بوحثع إ بببببب بث ربابببوحندببب،بببببب بحث غد لبببب بب بوفقداحنببببب ببحثتلدل ببببببب ببحث غدلمببببببب ب ب بببحثيكريد بببببببببحثإ ك د ببببببببوحإ  د ببب،ببب ببوهيدرةببب،بببب ب بببب
بحثعقل  ب بببومق وم ببب،بببب بببحثإعرف بببببببثق ف بببببب بببواخإ ببب،بببب بحثإع لم لبببب ببب بب.ببببب

 

 في لمفتوحةا الجنوبية كوريا مساهمة جامعة درجة" ( بعنوان:Slck,1999دراسة سليك)-1

 ".المدرسين نظر وجهة من المستقبلية التحديات هةومواج المشكالت حل

بحيدلبب بب غددتبببب ب ببببحثارحسدد ب)ببببببعيلد بببب بب بب(بعخدلح  91ببب ب ب بوأظهددرلبب،ببب ب ب ب بحثلتد ئجبببب ببببضددرورةبببببببب باطدليرببب بب ب بحثإلدد هجببب ب بثت بد ببببببب بح ادد لبببببب بب بببب
بببحثط  ددد ، بب ببودعدددمبببب بحث ادددلبببب ب بحثع إدددد ببببب ب بفددد بببببب بميددد اللببب ب بب بحثتطدددليرببب بب ب بببوحثتلإ دددد ،ببببب بببوحثإعرفددد بببببببب ببببحث شدددري ،ببببببب ب ببببوضدددرورةببببب ب بببحالهتإدددد مببب بب ب ببب

بب ثتقل  ل بببببحثاايث بببببب إ  بببحثعبببببببببب بوبلس ئلبببب ببب ب بحالاص اللبببب ب بب بب بوحثإع لم لببب ببب بب.بببببب
 

باإث تبحالستي دةبم بحثارحس لبحثس بق بث  البحثا ث  ببب بببب ب ببببببببب بببب بب بب ببببب بببببببب ب ببب بف بح ا بببببب بب ببب بب:ب
ببببببحثلقدددللبع ددد بحنطددد ربحثلظدددرمبحثدددخمبححتلادددتبحثارحسددد لبحثسددد بق ب -4 بببب بب بب ببببببب بب ببب ببببب ب ب ببببب بب ب ببب بب بب ب بب بثالسدددتي دةبفددد بالددد و بب ب ببببب ب ببببببب ب ببحنطددد ربحثلظدددرمبببب ب ب ببببب بب ب ب

ب البحثا ث ببث  ببب بببب ب بب.ب
ببببحخت  ربملهجبحث -5 ببببب بببب بببب البحثب ب ببا ث بب بوهلبحثإلهجبحثلصي بحثتا ي  ببب بببب ببببب بب ب بببب ببببببب بب.بب
بباعادبحثتاا  لبحثت بالحاتبحثي مع لبنثرحءبحث البحثا ث بوسبلبحثإع ثي  -6 بببببببب بب ب بب ببب بببب ب ببببببب بب بب ببببب ببببب بب ببب ببببب بببب  ب.بببببببب
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ببأهإ ددد بالددد و باادددا  لبميتإددد بحثإعرفددد بث ي معددد لبفددد بهدددخحبحثظدددرلبحالسدددتثل ئ بث لقدددللبع ددد بحثا دددل ب -7 ب بب بببب بب بب ب بب بببب بببببب ب ببب ب ب بببببب بب ب بب بب ببب بببببب بببببب ب بب ببب بببب ببب ب ببببببببب
ببببث لهلضبب ثي مع لبحث إل  بإث بميتإ بحثإعرف . بببببب ببب ببب بببببببببببب ببببب ببببب ب  بببببب

 

ب بظددر ببنبب ببحبثطب عدد بحثاربب بببببب ببب ببسدد بوحألهدداحلبحثتدد باسددع بإثدد باام قهدد بحببب بببب ببب بببب بب ببب ببببب ببب ب بب ببفقددابحعتإددالبحثارحسدد بحثإددلهجبحثلصدديببب،ببب ب بببب ببب ببببب بب ببببب بب بب ببب ببببب
بحثتا ي ددد  بببب ببثدددفبببولببب،ببب ب العتإددد دبع ددد بحثإرحاعددد بحثلظريددد بث نتددد جبحثيكدددرمبفددد بحألدب ددد لبوحثإرحاددد ببب ب بب بببب بب ببببب ببب ب بب ب ب ببببب بببب ببببب ب بببببب ب بب ببببب بب بببب بب ب ببوحثارحسددد لبببب،ب بب بب بببب

بببببببببببببببببحثس بق بحثإتع ق ببإ بضل بحث الببلببب ب بببببب ببوقتبال وثتبحثإلهي  بثهخحبحث البببب،ب ب بببببببببببب ببببببب بب ببببب بع  بحثلالبح ا بب بب ببب ب ببببب  ببب:بب
ببأوال بحنط ربحثع مبث  البب-ب ب ببببببببببب بب ب بب.ب

بببببحثارحس لبحثس بق -بببببث ن   بببب بب بب بب.ببب
بببميتإ بحثإعرف -بببببث ثث  بببببب ببب ببوخص ئصتببب،ب ببب ببببببومتط   اتببب،بب ببببببوااا  اتببب،ببب بب،بب
ببببحثتاا  لبحثت بالحاتبحثي مع لبحث-بببببرحبع  ببببب ببببب بب ببب ببببب بببب ببب بث تال بإث بميتإ بحثإعرف بببب إل ببب بببببب ببب ببب بببب ب ب بب.ببببب

ببخ مس  بااا  لبحث البحثع إ -ببب ببببببب ب ببببب بببب بب.ب
ببس دس  بحالستلت ا ل-ببب بب ببببب ب بب.ب
بحثتلص  لبوحثإقترح ل-بببببس بع  ببب بببببب بب ببب ب بب.ببب

بش   بببثقا ببببحستخاحمبببب بب بببمي ه مبمتص   ب بببببب ببإيتإ  ببب ببب بببحثإعرف  بب بمثل بببب بب)حثصل ع  بب ببب ببببحثتكللثلا د ببوبببببب بب ببببحثإعرف د  ببببب ببوك إد  ب،)بببب بمدر ببب  ب

بحثلقت بب ببببدخ ل  بب بف  ب بميتإ  ب ببب بببحثإعرف  ب ببببصلرةبببببب ب بوعإق ب ببأكبر، ببب ببف ثإيالد ببب بحثإعرف  ببببب بب بحثيعل-بببببب بثإيتإ بب-بببب ببب بببحثإعرف  بب ببعلدب  بببب بإث  ب  بب

بأوحخر ب بب ببببحثتسعيل ب ب لب ببب بم  ب بببحثقرنب ب ببحثإ ضد ، ببب ب ببخ صد  بببب بببعدابببب بأن ب ببدخثت ب بحثيلنسدكل ببب بب بب ببباهداح ببب ببكبيدرح ب بفد  ببب بميد   ب بب بحثتعريد  ب بب  ببببدت، بببب

بفإيتإ  ببب بببحثإعرف  بب بهلبب:ببببب بم  ببببح ث  ب بحالمت  ز ب ببببب ببحثيكرمب ب ب بوحثإعرف  بببب بب ببوحثتقل ، ببببب بوم  بببببب بحثع إ  ببببببحثتقام بب ببوحث شرم، ببببب ب ب بحألمر بببب بب بحثخم ب  ببب

بشدي  ب ببعدض ب ب بحثإختصدي  ب بب بب بع د  ببب بببوصديت بب ببببد ثثلرة ب ببببحثإتعدادة بببب بحثإعد ن  بببب ببب بوحالاي هد ل ببب بب بب بب ب)ع  د نببب،بب بببب ببومد بببب،ب(  01بب،ب    0210ببب،ب بب
بببحثتعريي لبثإيتإ بح ببب بببب بببب بببثإعرف بببب بب.ببب

بببببحدادباقريدربحثتلإ د بحث شدري ب) ب ببببببببببببب بب ببببببببميتإد بحثإعرفد ببأندتببب،ب(  42ببب،    0223بببببب بببببب ب بب بببلبلثدفبحثإيتإد بحثدخمب قدلمبأس سد بب:ب بب بببب بببب ببببب ب بب ببببب بببب
بببع  بنشربحثإعرف بوإنت اه بوالظ يه ببكي ءةبف باإ  بمي اللبحثلشد  بحثإيتإعد :بحالقتصد د ببب بببب ب ببب ببببب بب ببببب ب بب ببب ببب بب بببببببببببببب ب بب بببب ببببب بببب بببببب ب ببب ببوحثإيتإد بببب،بب ب بب بببب

ببحثإدددان بوحثس  سددد  ببب ببب بب ببب ببوحثا ددد ةبحثخ صددد ببب،بب بب بببببب ب بسدددع  بثالراقددد ءببددد ثإيتإ بحننسددد ن ببب،ببب ببب بب ببب ببب بببب بببب بب ب ببببب بمددد ببب،ب بببخدددال بعإ  ددد لبحثتلإ ددد بببب ببببببب بب ببب بب ب ب
بببببحننس ن  بحثإخت ي  ببببببببب بب بببببحثت بالص ل بإث بحثاري بوحثعاحث بوحثكرحم بحننس ن  ببب بب بببببب بببب ببببببببب بببب ب بببب ببببببب ب ببب بب.ببب

ببببيلإددد بعرفدددت ب ببب ببحبيدددببببببب بببب:بلحثإيتإددد بحثقددد ئمبع ددد بحكتسددد  بوإنتددد جبوالظ ددد بحثإعرفددد ببببببأندددتببب(  19ببب،    0229ب)ببب بببببب بب ب بب بب ببببب بب بب ببببب بب ببببب بببب ب بب بببببب
ببببواسخيره ب بب ب ببوهلبميتإ باتعادبف تبمل هلبحثع مبوحثثق ف بولثفببتك ملبملظلمببب،ببببببببببببخام بحثتلإ  بثبب ب بببب ببببببب ببب ببببببببب بببببببب ب ببببببببببببببب ببب ببب ببببب ل.ببب
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بببأم بوند وب) ببب بببببببب(بفقدابعدرلبميتإد بحثإعرفد ببأندت  16ببب،   220 0بببب بببببب ب بب ببب ب ب ببلقدارةبنلع د بع د بحثتلظد مبوإ يد دب ث د لبببب:بببببب بببببببب ببب بببب بببببب بب بببب ب بببب ببب
برحق ددد بوعقالن ددد بفددد بميددد  بحثتسددديير ببب ببببب بب ببب ب ببب بب ببب ببب بببوارايدددببحثا ددد ةببب،ببب ب بببب ب بب ببوحثدددتاكمبفددد بحثإدددلحردبحثإت حددد ببب،بب بببببببب بب ب بببب ب بببب بببوحسددد بحسدددتثإ ره ببب،بببب ببببب ببب ب ببب،بب

ببوالظ يهدد  ببب ب ببوخ صدد بإيددالءبحثإددلحردبحث شددري بحثإلقدد بحثإالئددمبفدد بااقيددقبحثلإددلبحالقتصدد ببب،بب ببب ببب ب ببببب ببب ببب ببببب ببببب بب ببببببب ب بببببب بب ب ببببب ببببب بدمببب ببببكإدد ب علدد بهددخحبببب،ب بب بببببب ب
بببحثإيهلمبكخثفباطليربأنإ  بحثتصرلبوحثتاكمبف بحثقارحلبحثإتللع  ببببببب بب بببببب ببببب بببب بب ب ب ببببب بببببب بب ب ببب بببببب بب.بلببببب

بويعرلبب ب بحث  حلببببب ب بميتإ  بببب ببب بببحثإعرف  ب بفد  بببب بببببببببحثي معد لبحث إل د  ب بب ببب بببالاه بب بنادل ببهد ب ب بميتإد  ب ب بب بب قدلم ب بع د  بب ببببالثيدا بب بوإنتد ج ب  ببببب

ببببحثإعرف ، ببونشره بببب ب ببببببوالظ يه ، ب،ب بب ب بوحثت  بب باإك  بببب بحثع م ي  ببب بفيهد بمد  ببببببب ب ببب بببببملحك د  بب ببحثتطدلر ب ب بحثإعرفد  ببب بب ببوحثتكللثدلا ، بببب بب بب بثتطدلير بببببب بب ب  بب

باإ   بحثلش ط ل ببب بب بب ببببببببوحألك د إ   بببببببببحثتع  إ   ببب بدحخل بب ب بحثي مع ،بث لصل  بب ب ب ب ببببببببب بإث  بب بم  ببببح ث  بب بحثرق  ب بب بب.بببببببوحثتقام بب

ببب بمإددد بسدددبقبيتخدددحبأنبميتإددد بحثإعرفددد بهدددلبميتإددد باشدددكلبف دددتبحثإعرفددد بمط  ددد بأوث  دددببوببب بببب بب ببببب ببببببب ببب بب ببب ب بب ببب ب بببب بببببب ب بب ببب ببب ب بببب بب ببب ببفددد بحثبلددد ءبببب ب بب ببببب ب
ببببحالاتإ ع ،بيتإيزببتب دلربط قد باايداةبمد بحثإشدتغ ي ببإيد اللبإنتد جبحثإعرفد ب بببببب بببببب ب بب بببب ببببب ببببب ب بببببب ببببب ببب بببببب ببببببب ب بببب ب ببونشدربب ب بوالظ يهدببببه بب ببب ب بببب ،بويهدتمببب بب ببب

ببببهعطدد ءبق إدد بحقتصدد د  بث إعرفدد  بببببببببب بببببب بببببب ب بببب نضدد ف بإثدد بأنددتبميتإدد بحننسدد نبحثإاددادببب،بب ببببب بب بب ببب ب بب ببببببب ببببببب ب بوحثددخك ءبحثإشددتراببب،بب ب بب ببوحثعقددلبببب،ببببببببببب ببببب
بحثيع   ببببببببببوحثإع لم لبحثاق ق .ببب،ببببب ببب ببببببب

بأص حبيلظربإث بميتإ بحثإعرف بع د بأندتبحثإيتإد بحثدخمباغ دببع  دتبحثصدي لبح  ببب ببب ببببببب بب ببببب ببببب ب بب ببببببببب بب بببب بببببب ببب ببب بببب ب بببب بب ب:ب)حثاسديل بببا د ب ببب ب بب،بببببب
 بببببهد(    1432

بببحثإعرف به بح -1 ب بببب ببببثإصاربحثبببب بب برئ  بب بحثإؤثرببببب بب بببحثي علبف بحثا  ةبحثيلم  بثألفرحدببوبببببب بب بببببب بببببببب بببب ببب ب ببببببببحثإيتإ ،بوحثس  س بحثع مببوببببببب ببب ببب ببب ببب  ب.ب ببب

ببببببباشددإلبحثإعرفدد بع دد بحثع ددلم،بوحننسدد ن  ل،بوحثتكللثلا دد ،بوحث اددلبحثع إدد ،بوحثتلإ دد بحث شددري ،بوحنبدداح ،ب -2 بب ببببب ب بببببببببببب ببب ب بببببب ب بببب بببببب بب بببببب ببب ببببب بب بب بببب بببببب بب بببب بببببب بب ب
ببوحثترب  ،بوحث غ ل،بوحألد ،بوحثيللن،بوحثثق ف بحثتق يا  بوحثإستترة ببب بببب ببببببببببببببببببب ببب ب ببببب ببب بب بب ببب بببببب بببببب  ب.بببب

بببباخت ددقبحثإعرفدد ب -3 بببببب ببب بببعدد بحثإصدد دربحثإ د دد بحألخددرىبب ب ب ببببببببببب ببب ببببب بببثدد  بفدد بأنهدد بغيددربق ب دد بث لخددل بوحسددب،ببددلبأنهدد بببب،ب بببب بببب ب بب بب ب ب ببببببببببب بب ببب بببب ببب بب
باتزحيابوالإلبب ثشرحك بواعادبحثإستخامي  بببب بب ببببببببب ببببب ب ببببب بببب ببببب  ب.بب

بب عإددلبميتإدد بحثإعرفدد بع دد -4 بببب بببببب ب بب ببب ب ببااايددابحثإع لمدد لبوحثإعرفدد بوإنت اهدد ،بواالي هدد ،بونشددره ،بوحسددتخاحمه بمدد ببب ببب ب ببببببب بب بب ببببب ب بب بببب ببب ب بب بببب ب ببببب بببب ببببب بب ببب بببببببببب ب
بببأالبحثتلإ  بحث شري  ب ببببببببببببب ب  ب.ب

بيهيئبب -5 ببببببميتإ بحثإعرف بحثطرقبحثخروري بببببب ب بببب ب ب بببببب بببببب ببب ببببببثيعلبحثعلثإ باخامبحث شري بواس عابف برخ ئه ب بب بببب بب بب بببب ب ببببببب بببببب ببببب بب  ب.ب

بببإنبميتإدد بحثإعرفدد بدحئددببحثتطددلربوحثتغيددربن -6 بببببب ببب ب ببببب ببببببب بببببب ب بب ببب بببببببلبحألفخددل،بوثا ددتبمدد بأاددلبااقيددقبلثددفبرىيدد بع ثإ دد بباددب ببببب بب بببب ببب ببب ب ببب ب بببببب ببب ب بب ببب
بببطلي  بحألما بببببب  ب.ب

بحثإعرف به  -7 ب بببب بببحثإصاربحثرئ  بث قلةبحثس  س  بثإيتإ بحثإعرف بببببب بببببب ببب بببببب ببب ببببب ببببب ببب بببب بب  ب.ببب

بث ط قددد بحث شدددري بق إددد بمإيدددزةبثددداىبميتإددد بحثإعرفددد بولثدددفببيعدددلبحث شدددر -8 ب ببببب ب ب ببب ببب بببب بببببب ب بب ببب ببببب بببببب بببببب ب بببببب بب ببهدددمبحثإصددداربحثدددرئ  بث نتددد جببببب بب بب ببب ببب بببب بب بببببب
بببببوحنباح   ب.بب

بميتإ  -9 ببب بببببحثإعرف بمتلحصلبومترحبطببشكلبايابومتدي بعبدربوسد ئلبحالاصد  بوحثتلحصدلبحثادايل،بويإكلدببب ببب ببب بببب ب بب بببب بب بب بب ببب ببب ب بب بب بب بببب بببب بب بب ببب ببب ببب بب ب بب بببببب بببتبببب
ببأنب صلبإث بمص دربحثإع لم لببسهلث بويسر. ب بب بببب بب ببب ببب ببببببب ببب ببب بببب ب ببب  ب
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ب عإلبميتإ بحثإعرف بااتبمظ  بحقتص دبحثإع لم ل -10 ببب ببببببببب ببببببب ببب ب ببببب بببببب ببب ببب  ب.ببب

ببببببببببببببببببببثاىبميتإ بحثإعرف بحثبل د بحثتات د بحثإ د د بحثإتيلد  -11 بببببببببببببب بببببب ببب ببب ببحثتد ب قدلمبع يهد بأس سدتبحالقتصد دمبحثإتدي ،بوحثتد ببببب بببب ببب ببببببب ببب ببب بببب بب بببب ببب ببب بببب ببب
بببالفربحثاعمبحثإ دمبث بببببببب ببببب بب بببببقلبحثإع لم لبوحثع لمبوالصي ه بلب ب بب ببب ببببب بب ببب ببببببب  ب.ب(Britz , 2006ببب؛Slaus , 2007ب)ببب،ب

ببيؤكدداباقريددربحثتلإ دد بحننسدد ن  بحثعرب دد بع دد بميإلعدد بمدد بحألسدد بالببددابمدد بالحفرهدد بثم دد مبميتإدد ب ب بب ببببببببببب ببب ببب ب ببببب بب ب ب ببب ب ببب ب بب ببب بب ببببب ببببببببب بب ببببببببببب بب ببببب ب ب
ببحثإعرف بونلازب بب بب بببب به بف بح ا بببب بب ببب ب)اقريربب:ببببب بب بببببببحثتلإ  بحننس ن  ،بببببب بب بببب(:ب  10بب:ب  11بب،ب    0223ببببببببب

ببإطددالقبحريدد لبحثددرأمبوحثتعبيددربوحثتلظدد مبوضددإ ن ببدد ثاكمبحثصدد ثح،بوهددخدبحثاريدد لبهدد بحثاريدد لبحثإيتدد حب - بببببببب ببب ب بببب ب بب ببب ب ببببببب ببب ببب بببببب ببببببببب ب بببب ببببب بب ببببببب بب بب بببب ببب ب بب ب ب ب
بببببحثخ مل بثيإ  بصلللبحثاري ،بوه بحثعت  لبحثإؤد  ب ببببب بببببببب بب ببببب ب بببب ب بب بب ببب ببببببب بإث بب ببسبلبإنت جب/بالثيابحثإعرف ،بوحثإيتد حبألبدلح ببببب بب بب بب ببببببب ببببب ببببببببب ببببب بببببب بب

بحنباح بوحالبتك ر ببببب بب بببببب بب،بوثايلي بحث البحثع إ ،بوحثتطليربحثتكللثلا بوحثتعبيربحثيل بوحألدب .ب ببب بب بب بببببب ببببببب بب بب بب ببببببب بب ب بببب ببب ببببببب ب ببببببب بب بب ببب
ببحثلشربحثك ملبث تع  مبرحق بحثللع  ،بم بإباحءبعل   بخ ص بثطرف بحثإتصلبحثتع  إ ،بوث تع د مبحثإسدتإرب - ببب بببببببببببب ببب ببببببببب ب بببببب بب ب بببب بب بببببب بببببببب بببببب ب ببببب ببب بببببببببب ببببببب ب ببب

ببببببببببببمددداىبحثا ددد ة،بوهدددخحبحألسددد وب علددد بإعطددد ءبأوثليددد بحثتع ددد مبفددد بمرح ددد بحثطيلثددد بحثإ كدددرة،بواعإددد مبحثتع ددد مب ببب بببب ب بببببببب بب ببببببب ببب ب بببببببببببب بب ببببب ب ببب ب بببب بب ب ببببب ب ببببب ب بببب بب
بحأل ببببببببس س بث يإ  بم بإط ث بأمادبثعشرةبصيللبع  بحألقل،بوحستااحتبنسقبمؤس بثتع  مبحثك د رباع د مبب بببببببببببببب ب ب ببب ب ببب ببب بب بب ببب بب ببب بب بب ب بب ببب ب بببببببببببب ببب ببب ببب بببب ب بب

ببمسددتإربمدداىبحثا دد ة،بوارق دد باددلدةبحثللع دد بفدد باإ دد بمرححددلبحثتع دد م،بوإعطدد ءبحهتإدد مبخدد عب بب بببب ببببببب ب بب ببببببببببب ب بب ببب ببب بب ببببب ب ببببببب ب ببببب بب بببببب بببب بب بب ببب بب لهددلضببثب ب ب بب
بب ثتع  مبحثع ث  بب.بببببببببببببب

بادلطي بحثع ددم،بوبلدد ءبقددارةبلحا دد بفدد بحث اددلبوحثتطددليربحثتكللثددلا بفدد باإ دد  - ببب بب ببب بب بب ببببببب بب ب بببب بب ب ببببب بببببببببب بببببببب ببببببببب بب ب ببحثلشدد ط لبحثإيتإع دد ،بمدد بببب ب ببببب ببب ببببب بب بب ببب
ببخال باشي  بحث البحألس س ،بوإق م بنسقبثالبتك ربوحنسرح بف باقل  بحثإع لم لبوحالاص الل. ب بب بب بب بب ببب ببببببببببببب ببببب ب ب بب بب ببببب ببب ب بببببببب ببب ب بب ب ببب ب ببببب بب ب ببب ب بب

ببحثتاددل بحثاثيددلبناددلبنإددطبإنتدد جبحثإعرفدد بفدد بحثبيئدد بحالاتإ ع دد بوحالقتصدد د  بمدد بخددال بحثتلاددتبناددلب - ب بببب ب ببببب ب ب بب ب بببببب ببب بب بببب بببب ب بببببببببب ببببب بببببب بببببب ب ببب ب ببب ببب بببب ب ب ببب
بباطدددليربحثإدددلحردبحثق ب دددد بث تيددداد،بحعتإددد دحبع دددد بحثقدددارحلبحثتكللثلب بب ببببببب بب بب بببب ب ب ببببب بب بببببب بببببب بببببببب بب ب بببب بب ب بببا ددد ،بوحثإعرف دددد بحثخحا ددد ،بوالليددد بحثبيئدددد بب بببببب بب ببب بببب بببببببب بب ببببب بببب ب

ببحالقتصددد د  بوحألسدددلحق،بكإددد بيتط دددبباطدددليربوادددلدبقدددلمبفددد لبحالقتصددد دبحثيايدددالبثتعزيدددزبنسدددقبحدددلحفزب ببب ب بب ب ببب بب ببببببب بب بببببب ببب بببب ب بب ب ب ببب ب ب بب بب ب ببب ب ب ببببب بببب بب ب ب بب بببببب ببب ب
ببميتإع باع  إ بف بشأنبحكتس  بحثإعرف بوالظ يه بف ببل ءبحثتلإ د بحننسد ن  ببداالب بببببببب بب بببببببببببببببب ببببببب ب بب بببب بببببب بب ببببب بب بب ببب ببببببب بببب بب بحثلضد بحثدرحه ببعدب ببب بببب ب ب بببب

ببحثخمب ببتإالربف تبحثم مبحل بحالمتالابحثإ دم،باببب ببببببب ب ببب ببب ب ب ببببببببببببب ب باظببحثبببب ببلةبثاىبمصارمبحثقلة،بحثإ  بوحثس ط ب بب ببب بب بببببببب ببببب ب بب ببب بب.ببببب
بباأس  بنإلجبمعرف بع م،بأصيلبمليتحبمستلير. - بببب ببب بببببب بب بببببب بب بب ببببب بببب بب ببب

ببهخدبحألس بحثخإس باخإ بإصالحبحثس  قبحثإيتإع بالكتس  بحثإعرف ،بواقلي بملظلم بحكتس  ب بب ببببببب ب بببببب ببب ببببب بببببب بب ببب بب بببب ببببب ببب بببب ب ب ببب بب بببب بب بببب ب ب ببببب
بحثإعرف بلحاه ،بوصلالبنق م بميتإ بحثإعرف بف بوطلل بحثعرب  بب بببببببب ب بب ببببب بببببب ببب ببببببب ببب ب ب ببببببببببب بببوالاابمتط   لبأخرىبببب،بببب ب ببب بببب بببببب بكإ بأش رببب،بب بب بببماإدابببببببب ب ب

بإثد بأنببب( 9ببب،    0222ب) ببب بهلد ا بب بمتط  د ل بببعداة ببب بببب ببمرادلة بب بب بمد  ب بحثيد مع  بببببببحثتع د م ب بببب بحتد  بب بايعيدلبميتإد  بببببعإ  د  بببادتم بب ب بب ببب  بببب

بببحثإعرف  بببدحخ ت بببب ببوالقسم ب،بب ببما ور ببببثعاة بببب بب به  ب،ب بب:ب
ببواكلنبم بخدال بالليد بمصد دربحثتإليدلبوحثداعم،ببلد ءبشد ك لبوبلد باات د بمتك م د بمد ببب               البنية التحتية: ب ببببببببببببب ببب ببب بب بببب ببببببببب بببب بب بب بببببب ببب ببب بب بببب ب ب بب ببب ب ببب

باكللثلا ددد بحثإع لمددد لبوحالاصددد الل،بزيددد دةبمخصصددد ب ب ببببببب ببب ب بب بب بب بب بب ب بببببببببب بب بب لبحث ادددلبحثع إددد بوبخ صددد بألنشدددط بحث ادددلبببب ب بببببب ب بب ببب بب بب بب ب بببببب ب ببببب ب
ببببببببببوحثتطلير،بوالفيربق عاةبب  ن لبومع لم لبمتك م  . ببب بببب بب ببببببببب بببب ببب بب ببب بب ب ببببب
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 إبراهيم اليافعي .أ         تحديات التحول في الجامعات اليمنية إلى مجتمع المعرفة وسبل معالجتها    

ببوهددخحبيتط ددببدعددمبحثاريدد بحألك د إ دد بوحثتق يددلبمدد بحناددرحءحلبحثرق ب دد بع دد بمؤسسدد لببب                 البنيةةة التيةةة: ية: بب ب ب ببب بب ببببببب بببب بببب ب ب ببب ب بب ببببببب ببببببببب ببببب ب ببببب ببب بب ببببببب
ببحثتع  مبحثي مع . بببب ببببببببببب

بببويتط ببم بمؤسسد لبحثتع د مبحثيد مع بفدبب                           إدارة عمليات التعلم والبحث: بببب بببببببببببب بب ب ب ببب ببب بب ببب بهدخحبحثإيد  بَاَبلد بُنُظدمبحندحرةبببب ببب ببب ُب ببُب بببََبب بب ببببببب بب
ببب ثإعرفددد بثتطدددليربحثه  كدددلبوحثبدددرحمجبوحثدددلظمبحثي مع ددد بنادددلبالثيدددابوايايدددابحثإعددد رل،بادددلفيرببدددرحمجب ببب ب بب ببب بببب ب بب بببببببب بب ببب بب ببب ب ببببب ببب ببببب بببب بب ببب ب ببب بب ب ببببببب بب ب بببببب ببببب
ببحثتلإ ددد بحثإهل ددد بحثإسدددتاحم بألعخددد ءبهيئددد بحثتددداري بوالإ ددد بحثقدددارةبحنباحع ددد بثدددايهم،بادددلفيرببدددرحمجب ببب ب بب ببب ب بببببببببب ب بببب بببب بب ببببب بببب بب بب بب ببببب بب بببب ب ب ببببببب بببببب بببببببب ببببب

بااريب ددد بث طدددال بوحث ددد حثي بع ددد بكدددلبمددد بهدددلباايدددابومسددد بب ببب بب بب ب ببب بب ب بب بب بب ببب بب ببب بب ب ب ببببب ببب ببتااتبمددد ببدددرحمجباكللثلا ددد بحثإع لمددد لببب بب ب بببببببب بب بب ببببب ببب ب بب ب بب بب ب
ببببببوحالاصددد  بثزيددد دةبكيددد ءاهمبواإكيدددلهم،ب بببب ببببببب ببببببب ببب بب بب ببحالهتإددد مببددد ثتع  مبحثتعددد ون بببوببب بب بب بببببببببببب بببب بب ب ببحألنشدددط بحثتي ع  ددد ،بواطدددليربببوبب بب ب بب بببب بب بببببببب ب بب ب

ببببحثتع  مبحنثكترون ،ب)ماإا، ببببب ببب بببب ببب(.   122-   111بب،ب    0222ببببببببب

ببويتط دددببحالنتقددد  بإثددد بميتإددد بحثإعرفددد ،باطدددليربحثإيتإددد بحثإا ددد بث صددد حبميتإددد بمعرفددد ،بولثدددفب ببب ببببب بببب ب بب ببب بب بببب بب ببببب ب بب ببببب بب ب بببببب بببببب ب بب ببب بببب بب ببب ببب بب ببب
بببتاقيددقبمسددتلب بب ببب ببب ببببي لبع ث دد بمدد بحثإعرفدد ،بوحثكيدد ءةبوحثإهدد رةبحثتكللثلا دد بوحثا سددلب  بب ب بب ببب ببببب بب بببببببب بب بببب ببببببببب ببببب بببببب ب بببببب بب بب،بوهددلببب بب ببمدد بيتط ددبباغييددرببب بببببب بب ببببب

ببدوربحثإع ددمبوحثإددتع مبواطددليربطددرقبحثتع دد مبوحثددتع م،بوحثبيئدد بحثصدد   بوايهيزحاهدد ،بوحثإلدد هجبوحثكتددببف كددلب ب بببب ببببب بب ب بببببب بببب ببب ببب بب ببببب بببببببببب ببببببببب بببببببببب ب ب بب بب ب بب بببببب ببب بببببببببب ب
ببنظ مباربلمبف سدي بيلبثدقبعلهد ،بوثكدلبف سدي باربليد بغ  د لباسدع بثتام قهد ،بويإكد بااا ببب ب ببب بببب بببب بببب بب ببب بببب بببب بب ببببب بببب ب بب بببب بب بب بببببببب بببب ب بب ببببب ببيداه بمد بخدال بب ب ب بب ب ببب بب

ببحنا ب بع :بثإ لحبُنع مبونتع م؟،بوم بملحصي لبحننس نبحثخمب ببببب بب بب ببب ببب بب ببببب ببببببببب بببب بببببببببُب ب ببببب ب ببببنريا؟ب بب.ب((Yunus, 2001 ب

بويسدددتخ  بحث  حدددلبمإددد بسدددبق بب ببب ببب ب بببببب بب بب ببأنبحثإتط  ددد لبكثيدددرةبومتللعددد بوالبدددابمددد بوادددلدبإدحرةبإثكترون ددد بب:ببب ببب ببببببب بببببب ب ب بب ب ببب بب ببب ب بببب ببب ب بببب بب بب بببببب ببب،ب
بببببببببوحسددتعاحدبرقإدد بواسددهيلبحثخددام لبث ي معدد لبحث إل دد  بب ببب بببب بببب بببب ببب بب بب ب بب ببببببب ببوالإ دد بمهدد رحلبحثعدد م ي بفدد بحثي معدد لبببب،بب بب ببب بببب ببب ببببب بببب بب بب ببمدد بأاددلببببببببب ب ببب ب

ببإكس بهمبحثإعرف بوحثتل ف ب ببببببب بببب بببببببببب بحثإستقب  بب ببببب بف بمي  بحثإع لم لببإد ب خدامبحثي معد لببببب بب ببب بببببب بببب ببب ببب ببببببب بب ببب بببإد بيالئإهد بمد بميتإد بببب،ب ب بب ببب ب ببب ببب بببب ب
بببحثإعرف  بببوأهمبمتط ببهل:بحثاري بحثيكري ببب،بببب بببببببب ب ببببب ب بب بب ببببببببوحثاري بحألك د إ  ببب،ببببببب ببببب ب بوالفيربحنمك ن لبحثالزم بثخثفببب،ببب ببببببب ب بببب بببببب ببب ببب بب.بب

بببويلحاتبحالنتق  بإث بميتإ بحثإعرف بعداةباادا  ببببب بببب بببببب ببب ببب بببب ببببب بببب بب بب لببب بببببببس  سد  بوحقتصد د  بوحاتإ ع د بوثق ف د -ب بببب بببب بب بببببب بببب بببب ببومد بببب،-ببب بب
بإاإدد ث بهددخدبحثتاددا  ل بببب ببببببب بب ببب ب بااقيددقبد إقرحط دد بحثإع لمدد لبب:بب بب ب ببببببببب بب بببببب ببب ببواتخددإ بد إقرحط دد بحثإع لمدد لبأربعدد بمقلمدد لبببب،ب بب ب ببببب بب ببب بب ب ببببببببب بب بببببب بب ببب

ببأوثه :بحإ  د بخصلصد  بحألفدرحدبواعلد بحثادقبحننسد ن بث يدردبثكد ب صدلنبح  ادتبحثخ صد بويايبهد بعد ب ب ببب بب ب بب ببب بب بببببببب بب ب ب ببب ب بببب ببببب ببب بب ببب ب بببب بببب بببب بب ببببب ب ب ب بببببب بببببب ب
بح خدددري  بب ب ب بوحثإقدددلمبحثثددد ن ببب،ب بببببببب ب ببهدددلبحثادددقبفددد بببب:بببب ب بب ب بببب بببحثإعرفددد ب بوحثث ثدددل:بحدددقبحسدددتخاحمبحثإع لمددد لببب،بببب بب ب بببببببببب بب ببب ب ببب بب علددد بحدددقبكدددلببب:ببببببب ب بب ب بب ببب

ببببملحط بف بأنب ستخامب بب ببب ببب ببب ب بب بش ك لب ببحثإع لم لبحثإت ح بوبللابحثإع لم لببسعربرخد  ،بفد بكدلبمكد نبوفد ببببببب بب بب بب ببب ب بب بببب ببب بب بب ببب ببب ببببببب ب ببب ببب ببببببب ببب ببببب
ببأمبوقت،بوأخيرح بب بب ببب بب بب بببلروةبمستلي لبد إقرحط  بحنعالمببإعل بحقبحثإلحط بف بحالشدترحابحثإ  شدربفد بإدحرةببب:بب ببببب ببب ب ببببببب بب بب ب ببب ببب ب بب ببببب ب بب ببببببب ب ب ببببب بب بببببب ببب بب ببببب ب

ببحثبل دد بحثتات دد بث عددالمبحثكددلب ب ببببب ب ب بببببب ببببن بومدد بأبرزهدد بعإ  دد بصددل بحثقددرحربع دد بكددلبحثإسددتلي لبحثإا  دد بببببببببب ببببب ببب بب ببببب ب بب بب بب بب ببببب بب بببببب ببببب بببب ب ب بب بب)  سددي ،ببب،ب بب ببببب
ببوم بحثتاا  لبحثت بببب،ب( 9بب،ب 9   022 ببببب بببب ببببب ببببيلحاهه بب بب بميتإ بحثإعرف بف بوطلل بحثعرب ببب بب بببببببب ب بب ببببب بببببب ببب بب:ب

بببوحثإل فسدد ببب            تحةة ا العملمةةة -1 بببأدلبحثعلثإدد بإثدد باغييددربمسدد ربحركدد بحثتع دد مبحثيدد مع بنت يدد ببببببب؛بإلببببببببحثع ثإ دد ببببببب ببببب بببب بببببببببببببب ب بب بب ببب بببببب ببببب بب ببببب بب
ببث شرو بحثياياةبحثت بفرضته بع  بكلب ببب بب ببببب ب ببب ببببببببب بببب بب ب ببحثاو بومله بأهإ د بإبدرحزبملدتجب سدتط  بحثإل فسد بفد بحثسدلقببب ب ب بببب بببب بببببببب بب بب ببب ببببب بب بببببببببببببب بب ب ببب

ببحثع ثإ . ببببببب
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ببااامبحثلهلضبب ثتع  مبثتاقيقبح ا لبومتط   لبحثإيتإ . -2 ببب ببببب بببب ببب بب بب بب بب ببب ببببببببببببب ب بببببب بب بب
بببااامبحثثلرةبحثإع لم ا  بوم بقامتتبم بمليزحلبع إ  بواكللثلا د بكد نبثهد بأثدربكبيدربفد بازحيدابحثييدلةب -3 ب بببببببب ببب ببب ببببب ببببب ببب بب ببببب بب بببب بببببب بب بب ب بببب ببببببببببب ببببببب ببببببببب ببببب بب ب

بببي بدو بحثشإ  بوحثيلل . ب بب ببب بب ببب بببب ب ببب  بب

ببببببببببببويتط ددببهددخحبحثتاددامبضددرورةبحثايدد يبع دد بحثهليدد بحثثق ف دد ببب،                     سةةيةةة الافا ةةة الةة يةةة -4 ببببب بب بب ببب ببببببب ب بب بب ببببببب بب بب ببواطددليربماتددلىبببب،ببب ب بب ببب بب ب بب
ببمقررحلبحثثق ف بحثلطل  بثإلحاه بحثغزوبحثثق ف بوحثيكرم. ب ببببب بب ببببببببب ببببببب بب ببببببب ب بببببببببببب ببب  بب

ببويشيربهخحبحثإيهلمبإث بحثيروقببي بم ب إت فبحثإع لم بوبي بم ب يتقداه بب:ب              الفجمة الةقميةبب -5 ببببببب ببب ببب بببب ببببببب بببببب ببب بببب بب ببببب ببببب ببببببببب بب بب ببوبدي بمد ببب،ببب ب بب ببب
بيهتمبويش رابف بصل بحثإع لم لبوحالاص اللبوحس بب بب ب بب بب بب بب ببب ببببببب بب بب ببب ب بب بب ببببببتخاحمه ببببب ببب بوبدي بمد بيدتمبحست ع دهددمبازئ  دبب،بب ب بببب بببببب ببببببب ب بب ببببب بأوبك   دببب ببب ببب ب

بمدد بح  دد بحثسدد  قبحثإع لمدد ا  ببب ب ببببببب ببب ببببببب بب ببببببببويددأا بحثعدد ثمبحثعربدد بضددإ بحثشددرحئحبحثددان  بب،بب ببب ب بببب بب بب بب بببببببب بببب ب بويكيدد بهلدد بمثدد ال ببب،ببببب ببببببب بب بب خدد ببببببب ب ب
بحننترنت بب ببب ببأنبنصيببحثعر بم بإاإ ث بمستخام بحثش ك بيب غببب:بب بببببببب بببب ببب بب ببب بببب ببب ببب ب ببببب بب ببب بب%بف بحدي باب دغبنسد  بحثعدر ببب   2.5ب ب ب بببببب ببب ببببب بب بب ببب

ببإث بإاإ ث بحثسك نبحثع ثإ ب بببببببب ببب بببب بببب ببب  ب.ب% 4بب

بباإثددلبحثييددلةبحثإعرف دد بحثيددلمبأهددمبحثتاددا  لبحثتدد بالحاددتبنظددمبحثتع دد مبفدد باإ دد بدو ببب:ب        المعةفيةةة       الفجةةمة  -6 ب ببب ببب بب بببببببببببب بببب بب ببب ببببب بببب بببببب بببب بببببببب ببببببب ب ببببب ببب
ببببوخ ص بحثع ثمبحثث ثلبومله بحثاو بحثعرب  بب،بببببببحثع ثم ببببب ب ببببببببب بب ببببببببببببببب ب بوف بظلبظ هرةبحثعلثإد باادل ببب،بببب ب بببب بب بببببب ب بب بب ب بب ببحالقتصد دبحثعد ثإ ببببَب َببب بببب بببببب ببب ب

بببببببببببإث بحقتص دب عتإابع  بحثإعرف بحثع إ   بببببب بب بببببببببب ببببب ببببببوميتإ بحثإعرف بهلبحثدخمبيلدتجبكدلبشد ءبف دتبب،ببب ب بب ب بب ببببب ببببب ب بببب بببببب ببب دبببب ب بفرص  ب بببث يدردبببب ب ببب
ببببببثيتع مبك  ب ع شبوك  ب اققبلحات بب ببب ببب بب بب ببب  ب.ببببببببب

ببومإدد بسدددبقب بب ببب ببيدددرىبحث  حددلبأنبعإ  ددد لبنشدددربحثإعرفددد بفدد بمعظدددمبحثب ددداحنبحثعرب دد بيلحادددتبحثعايدددابمددد ببب ب بببببببببب بب بببببب ببببب ببببببببب بببب ببببب بببببب ب ببب ببببب بب ببب ب ببببببب ب
بمد بإمك ن د بااقيدقبحث ببببحثتاا  لبوحثعرحقيلبحثتد باادام ببب ببببببببببب ب ب ببم ببب ببببب بببب بببب بب بببب بهدالببب ببحثإلشدلدبسدلحءبفد بمخرا ادتبأوبفد بعإ   ادتبأوببببب ببببببببب بب ببب ببببببب ب ببب ببببب ب ببب ب بببب

ببببحتدد بفددد بماخالاددت، ب بببب بببب ببنبااقيددقببأببوببببب ببب ببببببباددلدةبحثتببب بباراكددزبع دد ببببببع دد مبب بب بب ب بب ببحثعإددلبب ب ببببببببببتاقيددقبحثتددلحزنببددي بمتط  دد لبحثثق فدد ببثببب بببب بببب ببببب بب ببببب ببب ب
بببببحثلطل  ب ب بببي بحثداحخلبوحثخد رجبببببببببحثثق ف  ببببببببببببوحثتعاد  بب بب ببب بب ب بببببب بب،بوفد بظدلبحثعلثإد بب بب ببببب ب بب بب بفدهنبحثتع د مبحثإط دل بهدلببب؛بب ب بب ب بب ببببببببببببب بببباع د مبيهدتمببببب ببببببب

ب بب ثإلتجبحث شرم،بث كلنبق در ب ببببب ب بببببب ب ب ببببب ببع  بمع ثي بحثعلثإ بوحثإش رك بع  بقامبحثإس وحةبم بحثاو بحألخرى،بولثدفببببحبببببب ببب بببب ب ب ببب ب ببببب ببببب بب ببببببببب بب بببب بب بببب ببببب بببببب بببببب بب
ببتدددلفير ببب ببببببحنعددداحدبحثييدددابوحثتددداري بحثإسدددتإربثتأهيدددلبحثقدددلىبحثع م ددد بفددد بعددد ثمباتسددد ر بف دددتبببب بب ببببببب بب ب بببببببببب ب ب بببب بب ببببب ببب ببببب بب ببببب بببب ببببببب ب ببحألحددداحت؛ببب ببب ب ببببوهدددخحبببب ب
بيتط ددب بب ببنشددربحألاهددزةبحثتكللثلا دد بوأاهددددزةبحثا سددل بوحالاصددد  ببشدد ك لببببب بببب ببب ببب بب بب بب ب ب بب ببببب بببب بب ببببب بب بببببببب ب ب ب ببب ب بحنب بنترنددتب بب ببفدد ببببب ببحثإددداحرو،بوإنتدد جبب ببببب ببب ب بببب بب

ببببببرمي  لبحثتع د مبومت بعد بحثتكللثلا د ب بب بببببببب ببببب بببببببببب ببب بب بب ثإؤسسد لب بب ب ب ببحثتع  إ د ،بوإنشد ءببببببب بب ببب بقلدلحلببببببببببب بب ببببفخد ئ  بمتخصصد ،بببببببببباع  إ د بببب ب ب بببببببب ب
بوازويابحثإاحروببأاهزةبحالستم   بثهخدبحثقللحل بب ببببببببببب ببببب ب بببب بب بببب ب بببببببببب بببوغيره ببب،بب ببببببم بحثإتببببب بببببط   لبثإلحاه بحثتاا  لبحثإخت ي ب ببببب بببب ببببببب بب بببب بب.بببب

ببببببوفدد بهددخحبحث بب ببي نددبببب بسددللببب ب بببيددتمبحسددتعرحضبأهددمبببب ببب بب ببب بحثتاددا  لبحثتدد بالحاددتبحثي معدد لبحث إل دد بث تاددببببب ببببببببببببب بب ببب ببببب بب ببب ببببب بببب ببل بإثدد بببب بببب ب
بببميتإدد بحثإعرفدد  بببببب ب بب بببببببمسددتيياحبببب،ب بأدحةببسددتلبحثإسددتخام بفدد باا يددلبحثبيئدد بحثخ را دد بث إؤسسدد لببب بمددب بب ب ب بببببببب بب ببببببببببب ببب ببب بببببب بب ببببب بب بببببإدد ب خددامبببب،بببببب بببب ب

بدرحسددتل بفدد بملضددل بحثتاددا  ل بببب بببببب ب ب ببب بببببب بب ببسددتلبث تا يددلبببببببأدحةببببابعددببفتببب،ب ببب ببببب بب ببوسددي  بفع ثدد بمدد ببب:بب(PESTEL Analysisب)بب:بب ب ببببببببببب ب
بببببببحيددلبحثتك يدد بوحثلقددتبثتسدد  طبحثخددلءبع دد بحثقخدد   بحث ببببب بب ببب ب بببب ببب بببب بب ببب بببببببببب برئ سددبب بب بحثإتع قدد ببسدد  قبحثإؤسسدد ببب ب ب ببببب ببب بببببببببببببوحثتدد بإلحبثددمبيددتمبببب،بببببببببببب بببب

بااايدداه بومع ثيتهدد بفقدداباددؤثرببشددكلبخطيددربع دد بفددرعبحثليدد ح بب ببببب ب ببب بب بب بب ب بب بب ببب بب بببببببب بب ببببب ببب بببب ببألنبحثم إدد ببب،ب(UNICEF, N.D,1بب)بب،ب بببببب ببب
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ببحثكبيرةبف بأس ل بب ستلباكإ بف بفهمبحثعلحمدلبحثبيئ د بحثك  د بحثتد بادؤثربأوبمد بحثإاتإدلبأنبادؤثربع د ب بب بب بب ببب ببب ب بب ببببب ب بب ببب بب ببب بببببببببببببببببببب ب بب ببببببببب ببب ببببب بب بببب ب بب ببب بببب ببببب
ببحثإؤسس  ب ب ببب(.ببDohetry et al., 2012, 11بب)ببب،بببب

بببببوثددددخثفب؛بف ببعلحمددددلببسددددتلببببب بب ببب ب بب بهدددد ب بببحثعلحمددددلبحثس  سدددد  ببب:ب ببب بببب ب بب بببببوحثعلحمددددلبحالقتصدددد د  ببب،ببب ببب ببب ب بب ببوحثعلحمددددلبحالاتإ ع دددد ببب،بببب ب بببب ب ببب ب بب ببب،بببب
ببببوحثعلحملبحثتكللثلا   بب ببببببب ببب بببببببببوحثعلحملبحثبيئ  ببب،بببب ببب ببببوحثعلحملبحثق نلن  ببب،بببب ببببببب ببب بب.بببب

ببوثدددخثف؛بفدددهنب بب ببب بببببحثي معددد لبع ددد بحخدددتاللبمسدددتلي اه بوأنشدددطته ببببب ب ببب ببببببب بب ببب ب بب ببب بب بب بب ببب بببالحادددتببب بب بباادددا  لباايددداةبفرضددده بلثدددفبب بببببب ب ببببب بب بب بببب ب
بببببحثتطلربحثإتس ر بفد بأندلح بحثع دلمبحثإخت يد  بببببب بببببببب بببب بببب بب ببببببب ب بحألمدربحثدخمب سدببب،ببب ببب ببببب ب ب بببببتاع بع د با دفبحثإؤسسد لبع د بحالسدتي ب بب بب ب ببب بب بب بب ب ب ببببب بببب بب بب ب بب

بببببوحثتك  بم با دفبحثإتغيدرحلبحثإخت يد  ببببب بب بببببببب بببب ببب ببببوابلد بحسدترحا ي  لبومداحخلبحايثد بوإ يد دبملد خب كيدلبنيد حبهدخدبببب،بببببب بب بب ببب ببببب ببببببب ببب بببببب بب ب بببب بب ببب بببب بب ببب بببب
بحالسترحا ي  ل ببب بببب بب ب ب)حثعلي ببب،ب بب ببب(.  09ببب،    0221ببب،بببب

بوإن بببببببببحثي مع لبحث إل  بببب ببببب ببث ستببعياةبع بهخدبحثتادا  ل؛بفهد بالحادتبببب بب ببب ب بببب بببب ببببببب بب ب بببببببب ب ببكثيدرببببب ببمد بحثتادا  لبحثتد باعيدقببببحببب ببببب ببببب بببب ببببب ب
بهدد بإثدد بميتإدد بحثإعرفدد ببسددبببمدد باع ن ددتبمدد بقيددلدبأثق ددتبك ه هدد بخ صدد بفدد بحثلقددتبحثددرحه ببببببحنتق ث ببب بببب بب بببب بببب بب ببب بب بببب ببببببب بببب ب بببببببببب بب بب ببببب بببببب ب بب ببب ببومدد بببب،ببببب ب ب

بببببببببحثتاا  لبحثت بالحاتبحثي مع لبحث إل   ببببب ببببب بب ببب ببببب بببب بوحثت باتإثلبب  ا ببب،ببب بب بببب بببببب ببب:ببببب
1 

بببواتإثددلبفدد :ب ببب ب باق دد بدوربحثاوثدد بنظددر بببببب ب ببببب بببببب ببب ببثظهددلربميإلعدد بمدد بحثإؤسسدد لبوحثإلظإدد لبحأله  دد بغيددرببببحببب بب ببببب ب ببب بب ب ببببب بب بب ب ب ببببب ب ببب ب بب بببب ب ب ب
بحثاكلم  بع   بب ببببب بب بب بحثس ح بحثس  س  بحثع ثإ  ،بوحثت بأص اتبا عببدور ببببب ببب ببببب ب بب ببب بببب بببببببببببببب ببب ببببب بب ب بفع ال ببببحبب ببفد بمع ثيد بقخد   بكثيدرةبمثدلبببببب ببببب بببببببب بببب بببببب ب

ببقخ   بحقلقبحننس نب بب بب ببب ب بب ببببب بوحثسك نب ببب ببوحثبيئ ؛بحألمربحثخمبأدىبإث بوالدبحثإيتإ بحثإان بحثعد ثإ بحثدخمبأصد حبببببب بب ببب ببببب بببب بببب ببببببب ببب بببببب بب بب بببب بببب ببببب بب بببببببببب
ببببيرحقددببنشدد ط لبحثدداو بوس  سدد اه بفدد بحثقخدد   بحالاتإ ع دد بوحننس ن  )عشددي   ب بببببب بب بب بببب بببب ب بببببب ببببب ببببببب ببب ب بب ب ببببب بب بب ببب ببب ببوكددخببب،ب(    0226ب، 0ب،ب ببثفبارحادد بب ب بب ببب ب

ببهي دد بحثاوثدد بمإدد بأضددعقبحثي معدد ل،بوحنه دد ربحثقدد نلنبوحثلظدد مبحثعدد م؛بوكددخثفبحثقددلحني بحثي مع دد بوحث ددلحئحب ببب بببب بببب ببب بببب بببب ببببب ببب ب ببببب بببببب بببب بب ب ببببببب بببببب ببب بب ببب بببب بب بببب ببببب بببببببب
ببوحثتشددريع لبحثإلظإدد  ب بببببب بببب ب ببببببنت يدد بإحسدد وبقدد دةبحثي معدد لببعيددزبحثاوثدد بوايريطهدد ببسدد  داه بث قددلىبحثخ را دد ،بببب،بببب بب بببب ب ببببببببببب بببب ب بب ببب بببب ببببب ب بببب بب ببب ببببببببب بب ب بببب ببب

بحثاوث ددددد بوحنق  إ ددددد ،ببيعدددددلبحثخدددددغل بوحثتادددددا  لبحثخ را ددددد بع ددددد بحثاوثددددد ب ببببب ب ب ببب بب بب بببب بببب بببب بب ب بب بببب ب بببببب ببببب بب ببب بب ببببوحختدددددرحقبحثلخدددددببحثس  سددددد  بببب،ب ببب ببب بببب ب ببببب بب ب ب بب
بوحالاتإ ع  بوحالقتص د  بثقلحني بوقرحرحلبحثاوث ببشكلبع مبوحثي مع لببشكلبخ ع بب بب بب ببب ببببب ببب بببب بب بب ببببب ببببب بب بب بب بب بببب بببببببب ببب بب بببب بببب ب ببمإد بكد نبثدتبحألثدربببب،بب بب بببببب بب ببب ب

بحثس ب بم بوصل بأفرحدبواإ ع لبالقصه بحثكي   بوحثخبرةبإث بمركزبصل بحثقرحر بب ببببب بب بب بب ببب ببببب بب ببب بببببببببببب ببببب بب بببب بببب بببب ب ب ب بب ببب ببب ب)حثا جبببب بب ببب.بب(  03ببب،    0226ب،ببب

بببببوقابأفرزلبحألوض  بحثس  س  بحثا ث د  بببببب ببب بببب بب ب ب ببب بب بفد بحثد إ بببببببب بببببب ببببدحبمد بحنشدك ث  لبحثتربليد باإث دتببددببعداببب بببببببب بب ببببب بببببب ب ببب ب بباداحخلببببلب:ببب ب ببب
ببببحثإعدد ييربحثس  سدد  بحثتربليدد ب بب ببببببب ببب بببب بببب بفدد بحثي معدد لببب بب ببب بببب بب،بوحخددلربحثتلظ دد بحثس  سدد بب ب ببب بببب بب ب بببببب ب بب ببوحأليددابثددلابب ببببب ببمق بددلبضددعقبفدد بببب بب ببب بب بب بببب

ببحثتلظدد مبحندحرم،بوغ دد  بس  سدد لبوخطددطبثإلحاهدد بحثتاددا  لبحثي مع دد بمق بددلبالدد م بحنته كدد لبحثاريدد لب ببب ب بببب بب ببببببب بببببب بببببببب ببب بببب بببب بببببب ب بب بببب ب بب بب بب ببب بب ببب ب ببب ب ببب ببببب بببب
بحألك د إ دد ،بوضددعقبحثقددارةبع دد ببوببببببببببحثإهل دد  بب ببب بببببب بب ب بببببببببب ببحالسددتي دةبمدد بحثدداوربحثإيتإعدد بواهددلدبحثإلظإدد لبحثاوث دد بفدد بببب بببببب ببببب بب ب ببببببب ب بب بب ب ببب بببببب ببببب ب ببببببب ب ب

بببببدعمبحثتع  مبف بظلبعيزبحثس ط لبحثتع  إ  بع بحثم  مبباوره . ببببببببببب ب بببببببببببب بب بب بببب ب ب بب ب بب بببببببببببب  ب

ببويتإثلبحثتاامبحثس  س بأ خ  بببب ب ببب بببب بب ببببب بببعامبوضلحبحثرىي بحل بنل بحثخريجبحثخمبنريابب:بببببب ببب ببببب بب ب ببببب ببب ب ب ببببب ببببب ب ب بببثمبضعقباراإد بببب،بببب بب ببب بب ببب
برىىبحثم دد دةبحثس  سدد  بفدد باطددليربحثتع دد مبحثيدد مع بإثددد بوحقدد بم إددلو ب ب بببب ببب بب بببب بببب بببببببببببب بب ب ببب ببببب ببب بببببببببببب بب،بوكددخثفبحثتاددامبحثخدد عببتدددأثيرببب ببببببب بب بببب بب ببببب ببب ب بب
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بببحثعلثإد ب بب بفد ببب بببببببببببببحثهليد بحث إل د ،بببب بببببببببببعدامبحالسدتقرحربحثس  سدد بوححتداحمبحثصدرح بوحثتلد ف بع د بحثإل صدببحثم  د دد بببوبببب ب ببببببب بب بب ببببببب بببب ب بببببببب بب بب ب ببب بببب بب ببب ب ببببب
بببث اوث  ببوثم  دةبحثي مع  بباكمبملقعه بحثإهمبف بحثإيتإ ب-ببببب ببب ببببب ببببببببببببب ببببب ببببب ببب ببمإ بأضعقبحثلظ مبحثيد مع بمد بحثتطدليربببب،-بببببببببب بب ب ببببب ب بب بببب بببببب ببببب بب ببببب

ببببببوملحاه بحثتاا  لبوحالنتق  بإث بميتإ بحثإع ببب ببب بببب ببببب بب بب بببب ببببببب بب ببببببمستي دبببب،بببرف بب بببم ،بب بببببببببمؤشرحلبحثتع  مب)ب بب ب ب ببببببببباقريدربحثتلإ د ببوببب    0215ببب،ب بب ببب،بب
بب.ب(    0223

بببوثآلثدد ربحثسدد ب  بع دد بحثي معدد لبمدد بح ب بب بب ببب بببب بب بببببب بببب ببب بببثخددغل بحثس  سدد  بب ببب بببب ب بب ببمإدد ببب بببببأضددعقبعإ  دد بحالنتقدد  بإثدد بحثتيايددابببب ببببب بببب ببببب ببببببب بب بب ب
بوحنصددددالحبوحثلهددددلضبحثإعرفدددد  بب بببببب ب ب بببب بب ب ب ب بببوقددددابببب،بب بأشدددد رب بب ببحثعييددددرمبببب،ب ب ب بببأنبحثي معدددد لبحث إل دددد بالحاددددتبببب،ب(   061ببب،    0214بب)بب،بببب بب بببب ببببببب بب ببب بببب ب

بااددا  لبس  سدد  بن ايدد بعدد بادداخل ب بببب ب ببب ببببببب ببب بب بببب ببببعددضبحثددلزحرحلبحثاكلم دد بفدد بنشدد طه ببب بب ببب بببببب بب بببب بب ببب بببب ب بببببببببواعيددي بحثم دد دحلبحألك د إ دد بببب،ب ببب ببببببببب ببببب
ببوحندحريدد بمدد بقبددلبحألحددزح بحثس  سدد  بحثا كإدد  ببب بببببب ببب بببب بب ب ب ببب بببب ب بببب ببب بببوادداخلبحثاكلمدد بحثإ  شددربفدد بسدد بحثتشددريع لبحثخ صدد بببب،بب بب بببب بببب ب ببببب ب بب ببب ب بببببببب ب بب بببب ب ببب

بببببأنشطته  ب بببوفرضبمركزي بميرط بونزع باس ط  بمد بقبدلبحثاكلمد ببب،ببب بب بببب بببب ب بببب بب ببببب بب ببب ب بببببب بب ببب ب ببببمإد بأدىبإثد بضديقبمسد ح بحثاريد بببب،بب ب ببببب بب ببب بب بب بببب ببببب ب
بببببببوحثشي ف  بثكلبا مع بف بب ببببببببب ببببب بصل بس  س اه بوقرحراه بوفقبخصلصيته ببب ب ب ب بب بب ببببب بب بب بببببب ببب بب بب ببووالدبكلحدربأك د إ  بوإدحري بغيربببب،بب بب بببب بببب ببببببببببب ببب بببب ببب

ببكيؤة ببببببواشريع لبوقلحني بغيربملسيإ بم بوظ ئقبحثي مع بوأنشطته .بببب،بب ب ببب بببببب بببب ببب ب بب ببببب ب بببب بب بب بببب بب بب بببب ب ببب

ببويددرىبحث  حددلبثتيدد وزبهددخحبحثتاددامبوث بب بب ببببببب ببب بب بببب ب ببببببب ببب تاددل بإثدد بميتإدد بحثإعرفدد بب بببببب ب بب ببب بببب ب ب ببإنهدد ءبحثخددغل بحثس  سدد  بع دد بببب،بب بب بببب ببب بببب ب بب بببببب بب
ببثي مع لبم بحيلبحثتعيي بأوببح ببب بببببببب بب بب ببب ببببب ببحثتاخلبف بب ببب ب بييخبحثقرحرحلبوحث لحئحبحثإليخةبث ي مع لببالبببب ببببب بببببببببببب ببب بببب بب بب بب ببوحثعإلبع ببب،ببببببب بب ببببببصد  ن بببب ببببب

ببببببببحثاري بحألك د إ   ببببب ب ببوحثيكريبببب بوحقبحثلشرببب ببببب ب ببببب بث ي مع لبببب ببببب بببوثألفرحدببب،بب بب ببوكخثفب يببحثتأكيدابع دببب،بب بببببببببب ب ببب ببد إقرحط د بحثسد  قبببب بببب ببب بببببب بب بببب
ببببببببببببببببببببحالاتإ ع بث عإ   بحثتع  إ  ب ب بببب ب ببببا ح بحثيرص بث لهلضببه بإث بحثع ثمبحثإعرف بف بس  قبميتإ بحثإعرف .بنب بببببب ببب ببب ببب بب ببب بب ببببببببببببب بببببببب ب ببببببب ب بببببب ببب
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ببواتي  بهخدبحثتغيرحلبف بحثعايابم ببب بببببببببب ببب بب ببببببببب بب بب بحثيلحنبببب ببب ب ببحثت بثه باأثيرهد بحثكبيدرببببب ببببببببب بببببببببب بفد ببب بببلظلمد بحثتع د مبحثعد ث ،ببمببب ببب بببببببببببببب ب ب
بببببببوم بأهإه  بب:بب

ببببببببااليلبحثقط  بحثع مببب - بب ببببب بب ب بإث ب ببقطد  بخد ع،بوحثسدإ حبثألفدرحدببهنشد ءبمداحروبوا معد لبخ صد بمد بسديترابببببب بب ببب ببب ببب بب بب بب بببب بب ب ببب بببب ببببببب بب ببب ببب ببب ببب بب بب بب ب
بببببع دد بهددخحبحالايدد دبمدد ب ثدد ربسدد ب   بب ببببب ب بببب بب ببببب بب بمدد بأبرزهدد بخددرقبمبدداأباكددببب،بب بببببببب ب ب ببببب بببب ببببببببببببب فؤبحثيددرعبحثتع  إ دد بود إقرحط دد بحثتع دد م،بب بب ببببب بببببببببببب ب ببببب بب

ببوحثتق يلبم بشأنبحثتع  مبحثع ث بحثاكلم بوحثتأثيربحثس ب ب ببب بببب ببببببب بب بب بب بببب ببببببببببببببب بب بب ببب بف ببببببب بببب)عشي  بببببببببمك نتت.ببب ب بب.ب(  51ببب،    0226ب،ب
بعامبكي   بحثتإليلبحثاكلم  - بب بب بببب بب ب بحثخمب قدامبث تع د مبحثعد ث ،بولثدفبنظدر بببب،بببببببببببببب ب ببب ببب ببب ببب ببببببببببببببببب بببث خدغل بحثكثيدرةبحثتد بيتعدرضبثهد ببببحببب ببب ب ب بببب بببببب ببببببب ب بب بب

بببببحالقتصدد دبحثددلطل ،ببسددبببحألزمدد بحثا ث دد  بببببب ب ببب بب بببب بب ب بببببب ببب بومدد باراددببع  ددتبمدد بحثتزحيددابحثسددك ن بحثسددري ببب،ب بب ب بببب بببب ببببببب ببببب ب ببببب بب بب بببب ببوحثترحادد بفدد ببب،ب ببب ب بب بببب
ببحثلإددددلبحالقتصدددد دمبوزيدددد دةباك يدددد بحثتع دددد مبع مدددد ،بوحثتع دددد مبحثعدددد ث بخ صدددد ،بولثددددفبفدددد بضددددلءبحألزمدددد لب بب ب ب بببب ب بب ب بب ب بب بببب بب بب ببب بببببب ببببب بببب بب بببب ببببببب بببببببببب بب ببب ببب ببب ب ببب
ببحالقتصددد د  بوندددارةبحثإدددلحرد،بوحثخدددغطبحثطالبددد بحثإتزحيدددا،بوحثرغ ددد بفددد بالسددد  بمظ ددد بحثتع ددد مبحثعددد ث بمددد ب ب بب ببب بببببببببببببب ببب بب ب ببب ب ببب بب ببب بببب بب بببببب ب ب ب بببب بب ببب بببب بب ب ببببب ببب بببببب ببب ب

ببببحالراي  ببإستلحدب بب بببب بببب ب  ب.ب

ببضدددعقبمشددد رك - بب ببب بب بحثقطددد  بحثخددد عبفددد بدعدددمبحثتع ددد مبحث ادددلبحثع إددد ،بحيدددلبالبيدددزح بإسددده متبفددد باإليدددلببب بب بببب ب بببببب ببب بب ببب بب بب ببب ب بببببب ب بببببببببببببب ببب ب بب بب بببب بب ببببب
ببحثتع دد مبحثيدد مع بغ ئ دد ،بأوب كدد دب كددلنبمعدداوم بب سددتثل ءببعددضبحثادد اللبحثيرد دد بحثإؤقتدد بكهسدده مببعددضب ب بببببب ببببببب بببببببب ببببب ب بب بببب ب بببببببب بببببب بب ببب ب ب ببببب ببب بببببببب بب بببب بببببببببب
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ببرادد  بحألعإدد  بفدد باددلفيرببعددضبحثتيهيددزحلبثدد عضبحثي معدد ل،بأوباإليددلببعددضبحألنشددط بفدد ببعددضب ب ببب بببب ب بب ببب ب ببب بب بببب بببب بب ببب بببب ببببب بب ببب ببببب ب ببب ببب ببب ببب بب ب ب ببب بب ب
ببحثي مع لب ببببب ببحألخرببب ب ب بحثا جب)ببب،ببىبب بب  ب.ب(بببب،ب؟؟    0214ب،بب

ببببعزولبمؤسس لبحثإيتإ بع بحثإشد رك بفد باإليدلبحثإشدروع لبحث اث د بحثإقامد بث إيتإعد لبحثإا  د  - ببببب بب ببب بببببب بببببببببب ببببب بببب ب ببببب بب بببب ببببب بب ببببب ب بب ببب ببببب بب ب ب ببب بب ببب،ب
بخسددد رةبحثكيددد ءحلبحثع إ ددد بحثإعدددل بع يهددد بفددد بعإ  ددد لبحث ادددلبوحثتطدددليرببوب بب ب بببب بب ب ببببب بب ببب بب ب ببب ببب بب ب ب بببببب ببببببب بببب بببببب بب ببباخطددد طبحثعإ  ددد بحثتلإليددد ببوبببب بببببببب ببببببب بب ب   ، ب

بببببببببحثخسدد ئربحثإ د دد  ببب ب ببحيددلب ك ددقبحث  حددلبب ددادبثددروةبكبيددرةببب،بب ببببببب بببببببب ب بببببب ببببب مبحصدديببب،بب ببثددمب قددام ب بب بب  بع إددتبواهددادبع دد بطبددقبمدد بببببببم ب بب بب بب بب بببب بب ببب بب ببب
بببلهببثاوث بأخرىب ب ببببب بببب ب  ب.ب

ببحراي  باك ث  بإارحءببعضبحث التبحثع إ د بوادان بحثإيزحن د بحثإخصصد بث  ادلبحثع إد ب - ب بببببب ب بببببب ب ب ببببببببب بببببب بببب بببببببببب ب ب ببببب بببببب ب ببب ببببببب بببب بفد بحثي معد لب بب ببب بببب ببب
بحث إل  بحيدلبيلادابفد ببعدضبحثي معد لبصدلاوقبثداعمبحث ادلبحثع إد بإالبأن ببب ببب ب بببببب ب بببببب بببب ب ببب بب بب ببب بببب ب ببب بببب ب ببب بب ببميزحن د بهدخحبحثصدلاوقبالببببببببببب بب ب ببب بببببب بببببب بب

بباغط بحت بحثق يلبم ببالتبأسد اخةبحثي معد  ببب بببببببب ببب ب ب ببب ببب ببببببب بب بب ب ببنقد بحنمك ند لبحثالزمد بنادرحءبحث ادلتبحثإتقامد بمد بببوبببب،بب ب ببب بببببببب ب ب ببببببب ب ب بببب ب بببب بببببب ببب بب
ببمكت  لبومع ملبوأاهزةبوغيرد ببب ببب بب بب بب ببببب بب ببببق  بحالعتإ دحلبحثإ ث  بحثإخصص بث إرحكدزبوحثك  د لبوحنعداحمه بب ثلسد  بببوبببب،ببببب ببببببببببب ببب بب ببببببب بب ب بب بببببب ب ب ببببببببببببب بببببب ب ببببب

بببببث ي مع بوغ   بحثتلسيقببي بحثك   لبوحثإرحكزبب ثي مع بف إد بيتع دقبب ألنشدط بحثإشد به  بببببب ب بب بببب ببببببب بببببببب ببببب ببب بببب بب بببببببب بببب بب بببببب ببب ب بببببب بببببوغ د  بحثرىيد بببب،بب بببب ببب ب
ببحثإكتإ  بوحثلحضا  ب بب ببب بببببببببثإيهلمبخامد بحثإيتإد بوأهاحفدتبومي الادتبفد بحثي معد لبحث إل د ببببببببببب بب ببب بببب ببببب بب بب بببببببب بب ب بب بببببب بب ببب ب)بحثعريقد ب،بببب ببب ببب،    0221ب)ب،ببببب

ببب(.بب  10
بضعق - بببقارةبمؤسس لبحثتع  مبحثي مع بع  بالفيربمتط   لبميتإ بحثإعرف بببب بببببب ببب ببب بببب بببب ببب ببب بب بب بببب بببببببببببب بب ب ب بببب ببوايعيلبدوره بفد بحثتادل بببب،بب ب ب ببببب بببببب ببب ببببب

ببببثإيتإ بحثإعرف بضع ي  ب بببب بببببب ببب بببسبببضدعقبحثتزحمهد ببخدإ نبادلدةبوظ ئيهد بحثتع  إ د بوحث اث د بوحثإيتإع دببب،بب ببب بببب ببببب بببب ببببببببببببب بببب ب بببب ب بب ببب بببب ببب ببببب بب بب بب ببب،ب ب
ببببوضعقبإمك ن  اه بوقارحاه بحثع  إ بوحث اث  بوحثإعرف   ببببب ببببب بببب بببببببببببببب ببب ببببببببببببب بب ببب)أحإاببب،ب  بب(.   136ببب،    0211ب،بب

بببويطرحبهخحبحثتاامبضرورةبحث البع بملحردبإض ف  بثتإليلبحثتع د مبحثعد ث بب نضد ف بإثد بحثإدلحردب بب ب بببب ببببببب ب بببب ببب بببببببببببب بب ببببببببب بببب بب ببب ب بب ب بببببببب ب بب بب ببببببب ببب ب بب
ببحثت باخصصه بحثاوث ،بويإك بأنبيتاققبلثفبم بخال بحصل بحثتع  مبحثع ث بع  بمق بدلبمد دمبنظيدرب بب ببب ببب بب بببببب بب بب ببببببببببببببب ب ب ب بب ب ب بب ببب بببب بب بببب ببب بببب ببببب ببببببب ب ب ببب ببب

ببق  مهددد  ببددد عضبحألنشدددط بمثدددلبببببب ب بببب ب بب ببب ببإادددرحءبحث ادددلتبوحثارحسددد لبحثالزمددد بثددد عضبمؤسسددد لبحثإيتإددد ،بوعإدددلببب:بببب ب بب ببب ب بب ببببب بب ب ب ببب بببببب ب ب بببب بب بب بببب بب ب ب ببببببب ب ب
ببأعخ ءبهيئ بحثتاري بف ببعضبحثإؤسس لبحالقتص د  بوحنسه مبف ببالثه بومشروع اه بوالفيرباداريبب بب بببب ببب بب بببببببب ب بب ببببب ب ببب بببببب ب بب بببببب ببب ببب بب ب ب ببببب بببب ببب بب ببببببببب بببب ب ب
ببمسدتإربث يليدي ببعداباخدراهمبودخددلثهمبسدلقبحثعإدل،بوكدخثفبااليدلبحثي معدد بإثد با معد بملتيد باسددتط  ب بب بب بببب بببببب ببب بب ببببب ببب بببب بب ب ببب بببب ببب ب ببببب ب ب ببببب ب بب ببببب ب بببب ببب بببببببب ببب ب

بببأنبا ب بلدتجببعددضبحثسد  بحثزرحع دد بوحثصددل ع  بث إيتإد بحثإا دد ،بفخدال بب ب بببب بب ببببب ب بب ببببببب ببب ببب بببب ببب بببب بب بببب ب ببب بببعدد بحالسددتغال بحألمثدلبثكددلبحثإددلحردببببب بب ب بببب ب ببب ببب ببب ب ببب ب ببب ب
بحثإخصصدد بث تع دد مبحثيدد مع  بببب ببببببببببببب ب ب بوأدىبب،بببب بببببببببببادداهلربحثلضدد بحالقتصدد دمبإثدد بعيددزبحثاكلمدد بعدد باإليددلبحثتع دد م،بببببب بب بببب ب بببب بب بببب ب ب بب بببب ببب ببب ببب ب ب ببببب ب بب

بوالققبصرلبمرا  ل بببب ببب ب ب بب بب ببببببببعيزبأغ ببحألسربع بالفيربمتط   لبحثتع  مبألبل ئه .ببوبببب،بب بببببببببب بببب بببب ببب ببب ب بب ب ب ببب بب ببب ب بب
3 

ببواتإثلبف :بب ببب بببببب
بضدددعقبحثقدددارةبع دددد بحسدددت ع  بأصددددا  بحثكيددد ءحلبب - بببب ببببب بب ب ببب ببببب ببب ب ب ببب بب بببب ببوضددددعقبحثإدددربببب،بب ب بببب بب ببدودب بحثإدددد دمبألصدددا  بحثكيدددد ءحلببب بب بب ببببب بب ب ب بب ببب بب،ببب

بب)مكرد بوكخثفببب،ب(    0212ب،ببب بحنعاحمبحثتلحزنبف بحثلظ مبحثتع  إ بببببب ببببببببببب ببببب بببب بب ببوفقاحنبحالرا   ببي بأنظإد بحثتع د مبومشد ري بببب،بببببببببب بب بب بب ببببببببببب ب بببب بببب بببب ب ببب ببببب
ببببازحياببب،بببببببحثتلإ   ببببببحثكث ف بحثسك ن  ببب بوحثط ببحالاتإ ع بع  ببب،بببببببببب بب بب ب بببب ب ببب بب بحثتع  مب)عبابحثسإ  ببببب ببب بببببب  ب.ب(    0226ب،  05ب،ببببببببب
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بببحالنيت حبحنعالم بواأثيردب - ببببب بب بب ب ب ببب ببببب بف ب ببحثتلإ د بحالاتإ ع د بوحثثق ف د ،بويتط دببهدخحبحثتادامبأمدري بحألو ،بقدرحرحلبببب بب بب بببب ب ب ببب بب ب ببب بب ببببببب بب بب ببب ببببببببببب بببب بببب ب ببببببببب
ببحكلم ددد بث ادددابمددد بهدددخحبحثتدددأثير،بوحثثددد ن ،بالع ددد بميتإع ددد بوطالب ددد باق دددلبمددد بحثتدددأثيربحثسددد ب بثالنيتددد حب ببببب ببب ببب بببب بببببببب ب بب بببببببب ب ب بببب ببب ببببب ب بببب بببببب ببب بببببببببب بب ب ببب ببببببب بب

بحنعالمدد  ب ب ب ب ببوكددخثفبببب،ب ببب ببواددلدبفيددلةببددي بحثي معدد ب ببب بببب ببببب ب بببب ب ببلبحث إل دد بومؤسسدد لبسددلقبحثعإددلباتسدد بكددلبيددلمبثغ دد  بب ببب بببب ببب ب بب ب بببب ب ببببب ب ب بب بب ب ب بب بببببببببب
بببحثشرحك ببيلهإ بم بن ح  ،بوغ   بحثتصلرحلبحالسدترحا ي  بحثشد م  بألبعد دبحثشدرحك بوحقتصد ره بع د بردودب بب بب بب بببب بب بببب ببببب ب بببببب بب بببببب بببببب بببب بب ب ببب ببب ب ببببب ببب ب ببببب بببب ببببببببببببب ب بب

ببببفعلبنشك اللبازئ  بث عالق ببيلهإ بم بن ح  ب بببب بببببببببببب بببببببب ب بب ب ببب ب بب بببأخرىببب ب بببحثعييرم،بب)ببب،ب ب  ب.ب( 2     02122ببببب

بإن - بببحثتلاتببب بنالببببب ب ببحثخصخص ببب ب ب ب بسديؤدمبببب بب بإثد بببب باق د  بببب ببحثداوربببببب بحثاببببب بكدلم بب بب بببب ثلسد  ببب بحثيد مع بببببببببث تع د مبببببب بببب بفد بببب ببحثلدلحح بببب ب بب ببب
ببحثتإلي  ددد  ببب ببحثتلظ   ددد ببوببببببب ببب ب بببباالي دددتببوبببببب ب بإثددد ببب بحثقطددد  بببب بب ببحثخددد ع،ببببب بب بحثدددخمبببب ببسددد كلنبببببب ب بأكبدددرببببب ب بببببمسدددتييابببب بمددد ببب بخدددام لببب ببببببببحثتع ددد مببببببب
بحثي مع  بببب ببضعقبمستلىبخام لبحثي مع بحثإقامد بث إيتإد بوضدعقبمدردوددبمد بحثادابمد بحنعك سد لبببوبببب،بب بب ببببببب ب ببب بببب ب بببب بب ب بب بب ب بب ب بب بببببب ببببببببببب بببب بببب بب ب بب ببب بب

بحثلضدد بحثإا دد بحثددخمب عدد ن بملددتبحثإيتإدد بحث إلدد بفدد بظدد بب ببب ببببببب ب بب ببببببببب ببب ببب ببببب بب ببببب ب ب ببببلبايدد قمبحثإشددكاللبحالقتصدد د  بوحالاتإ ع دد ببب بببب ب بب بببببب ببب ببب ب بب ببببببببببب
بببببوحثتع  إ  بوحثس  س  ،بوهلبم بالشفب ث ردبأنباعصقبب ثإيتإ بحث إل بك ت ببببببب ببب بببببب ب بببب بببب ببببب ب ب بببببب بب ببببب ببب ببب بب)أبلبش ا ببب،ببببببببببب بب بب  بب.ببب.(ب( 9ببب،    0211ب،ببب

ببحختددرحقبحثبل دد بحثثق ف دد بحثإا  دد ،بوايدد قمبمخدد طربحالسددتال بوحثغددزوبوحالسددتعإ ربحثثقدد ف ،ببإدد بيددؤدمبإثدد ب - بببب بب بببب بببب بببببببب ببببب ب بب ببب ب ببب بب ب بب ب ببب ب بب بببببببب بببببب ببببببببببببببببببببب بب بب ب
ببببببببببببببماددلبحثهليدد بحثاخدد ري بحثثق ف دد بث بب ب بببببب ببببب ب ببألمدد بحثإسدد إ ،بونددز بحثخصلصدد  بحثشخصدد  بث شددعل بحثإسدد إ ب)حثتدد بب ببببببببب ببببب ب بب بببببب ب ب بببببب ب ب ب ببببب بب بببببب بببببب ب

بباتإثلبف : ببب بحثاي بببببب بوحثت ريخببب،ببببببوحث غ ببب،بببب بب بوحثع دحلببب،ببببب ببوحألخالق(ببب،بببببببببوحثتق ثياببب،ببببببب ب ب ب  ب.بب

بوقدددابأشددد ر)بمطهدددر ب ب بببب بب ب(بإثددد ببعدددض 4ببب،    0225ببب،ببببب ب ببب بببببببببحثتادددا  لبحالاتإ ع ددد بوحثثق ف ددد بببببب بببب بببب ب ببب بببب ببفددد بادددان ببب:ببببببببببوحثإتإث ددد ببببب ببببب ب
ببببوحألم ددد ببب،بببببببحثتع ددد م بببوحثييدددلةبحث غليددد ببب،بب ببببببب ب بوحثيإدددلدبحثتلظ إدددببب،بببب بب ببببببب ب ب ب بوحثتشدددريع ببب ببب ب بببب ببببوغ ددد  بحثثق فددد بحثع إ ددد بحثتكللثلا ددد ببب،بب بب بببببببببببببببب ببببببب ببب ببب،ب

بوفقددداحنبحثتلدددل بحثثقددد ف  ببب بببببب ب ببببب ببب ببوهيدددرةبحثعقدددل بببب،بب ب ب بببببب ب بببوملحاهددد ببب ب بب ب بسددديال ببب دددبببب بب با رف  ببببمددد بحننتددد جبحثثقددد ف بحثصددد دربعددد بهدددخدبببب بب بب ب بب ببب بببب ببب ببببب بب بب ببب ب
ببببببببببببحثتكللثلا د بحثي ئقد  بب بببببوكد نبمد بنتد جبلثدفبحنداث ربثق فد لبما  د ،بأوبضد   ببعدضبعل صدربثق فد لبما  دد بببب،ببببب ببب ببببببب ب ببب بب ب ببب ببب بب ببببببب ببب ببببببب ببببببب بببب ببببب ب بب ببب

بأخرى،بأوبصرح بثق ف لبوقلم  ل بببب بب بب ببببببببب ب بب ببببب ب ببوعصب  ل،بكإ بص حببلثدفبمشدكاللبمتعدادةبملهد بظد هرةبحالغتدرح بببب بب بب ب بببب ب بب ببب ببببببب بببب ب بب ببب بببب ب بب ببببببب بببب بب
ببددي بحثشدد    ببب بببب بوثإي بهدد بهددخحبحثتاددامببب،بب بب ببببببب ببب ببب ددببب،ببب ببب بصدد ربثزحم  ببب ببع دد بحثط  دد بوأعخدد ءبهيئدد بحثتدداري بحالطددال بع دد بببب بب بب بب ب ب ب ببب بب ببببببببب بببب ب بب ببببب بببب بب

ببحثيايدددابمددد بحثع دددلم ب ببببب ب ببب بب ببببوحثإعددد رلبحثإت حددد بعبدددربحننترندددتبمإددد بيزيدددابمددد بقدددارحاهمبع ددد بحكتسددد  بحثإعرفددد بببب،بب بببببب بب ببببب ب ب بببببب بب بب ب بببب بببب ببب بب ببب ببب ب ب ببب ببببببب ب بب بببب
ببوحالستي دةبم باي رب بب ببب بببببببب ب ببب بحثي مبب ببببع لبحثخ را  بببب بب بببب بب.بب

4 

بومدد ببددي بحثتاددا  لبحثتدد ب يددببملحاهتهدد بثتاقيددقبحالسددتخاحمبحثيعدد  بثتكللثلا دد بحثإع لمدد لبب بب ب بببببببببب بب بببببب بب بببببببب بب ب ببب ببب ببببب ببب بب ببب ب ببب ببببب بببب ببببب بببب ب ببوهددلبببب،ب بب
بإعدداحدبعخددلبهيئدد بحثتدداري  بب ببببببببب بب ب ب ببببب بببببببببببوحث دد حثي بثتيعيددلبحثتكللثلا دد بفدد بحثإلحقددقبحثتع  إ دد ببب،ب ببب ببببب بببببب بب ببببببب ببببببب ببب ببولثددفببعقددابحثدداورحلبببب،ببببب ببب بببببببببب ببب

بحثتاريب  بألعخ ءبهيئد بحثتداري  بب ببببببببب بببب ب ب بببببب بثتزويداهببب،بببب بببب بمبب ثإهد رحلبب بب بب بببوحثيدرعبحثتع  إ د بحثإل سد  ببب،بببببب ببببببببببببببببب ب ببببببثزيد دةبكيد ءةبعإ  د بببب،بببب بببببببببببب ب
ببحثتع دد مبوفع ثيتهدد  ببببببب ببببكإدد بأنبحثبرمي دد لبحثتع  إ ددد باقددامبااددا  ب خددربإثدد بحدددام ببب،بببببببب بب بببب ب بببببب بببببببببببببببببب ببب بب ببببب بببب ببثددخحبالبددابمدد بحثتأكددابع ددد بببب،ب بب ببب بببببب ب بببب بببب

باطددليربحثبرمي دد ل ببب بب ببببب بب ب بواددلفيربحنمك ندد لبحثتدد باتسددمببدد ثيلدةبحثع ث دد بفدد بميدد  ببب،ب بب ببب ببببببببببببب ب بببببب بببب ببببب بببببب ببب ببب ببحثتع دد مبثتاقيددقباع دد مبأكثددرببببب ببببببببببب ببب بببببببببب
بببكي ءةبوف  ب)عباحثا ببب،ببببع   بببببب ب ببببب ببب(.  26ببب،    0225ب،ب
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ببهدددخحببسدددبببأنلددد  بببب بب دددببببببب ببب بنعددد ن باخ ي  ببب ببب بببفددد بحثإيددد اللبحثع إ ددد بوحثتكللثلا ددد بحثيايددداةببب ب بب ببببب بب بب بببببب ببب ببببببب ب بب ببببب ببوخ صددد بحثإيددد اللببب،بب ب بب بببببب ببب
ببحنثكترون دد بحثاق قدد ،بوميدد اللبحثتكللثلا دد بحثايليدد ،بوغيرهدد ،بوهددخحبيتط ددب: بب بببببب ب ببببب ببب ببببب بب ببببببب بب ببببببب ب بب بب ببببببببببببببب بببب بباددلفيربببب ببب ببببحألاهددزةبحثتكللثلا دد ب بب بببببببب ب ب ب ببب،ب

ببوأاهددددددزةبحثا سددددل بوحالاصددددد  ببشدددد ك لب بببب ببب ببب بب بب بب ب ب بب ببببب بببب بحألنترنددددتبب بب ببب ببببفدددد بحثببب بي معدددد لب بب ببب،بوإنتدددد جببرمي دددد لبحثتع دددد مبومت بعدددد بببب ببببب بببب بببببب بب ب بب ببب بب ببب بب
بببببببحثتكللثلا  بب ثإؤسسد لبحثتع  إ د ،بوإنشد ءبقلدلحلباع  إ د بفخد ئ  بمتخصصد ،بوازويدابحث بب بببب ب ب بببببببب ببببببببببب بب بببببب ببب ببببببببببببب بب ب ب ببببببببب بب بي معد لببببب بب ببببدأاهزةبببببب بب بب

بحالستم   بثهخدبحثقللحل بب ببببببببببب ببببب ب بب.ب
5 

بببويقصدداببهدد بأنبحثي معدد لبع دد بوعدد بك مددلبوفهددمبعإيددقببدد ثقلحني بوحثتشددريع لبحثإلظإدد بثهدد ببب بببب ب بببببب بببب ب بببب بب بببب بببببب ببب ببب بب بب ب بببب ب ب بب بب بب بب ببب بببب بببب بببب ببمدد بببب ب
بباهدد  ببوقددلحني بواشددريع لبحثاوثدد بحثتدد باتلحاددابفيهدد ببب،ب ببببب بب بببب ببببببب ببببب بببب ب بب بب بببب ببييددببع دد بحثي معدد لبأنباكددلنبع دد ببيلدد بمدد بأمبببوبببب،بب ببب ب ببببببب بب بب ب ب ببب ببب بب ببب بببب بب بب ب ب

بباغييدددربفددد بحثتشدددريع لبوأثدددربلثدددفبع ددد بحثعإ  ددد لبحثتع  إ ددد  ببببببببب بب ببببببب بب بب بببب ب بب بب بببب ب ببببب ب بب ب بببببببببواشدددإلبحثعلحمدددلباشدددريع لبحثقدددلىبحثعإ ثددد ببب،ببب ب ب بببب بببب ب ببب ب بب ببببب بب ببب،بب
ببوحقدددلقبحثإ ك ددد  ببببببب ب ب بببوحثيكريددد ببب،بب بوحسدددتقالث  بحثي معددد لببب،ببببب بب ببب ببببببب ببب بوحثتشدددريع لبوحث دددلحئحببب،بب ببب بببب بب بببب ب بببوحثتلظددد مببب،بببب ببببف ثعلحمدددلبحثس  سددد  بببب،ببببب ببب بببب ب بب بببب

بببباتقدد ط بمدد بحثعلحمددلبحثق نلن دد ؛بومدد بلثددف:بفددهنبحثيددرقبحثدد ب ببببب ببببب بببب ب ب بببببب ببببببب ب بب ببببب ب بب ب برئ  بببب بببهددلبأنبحثعلحمددلبحثس  سدد  باقلدهدد بحثس  سدد بببببب ببب ببببب بب بببببب ببب بببب ب بب ببببب ببب ب
ببحثاكلم ددددد  بب بب ببببفددددد بحدددددي ب يدددددببحالمتثددددد  بث علحمدددددلبحثق نلن  ببب،بب ببببببب ب بب ببببب بب ببب ببب ب ببب بب بب بب)مسدددددتي دبمددددد بحثلحقددددد (ب،ب ب بب بببب ب بببببب ببوقدددددابب،ببب بأشددددد رلببب ب بب ببدرحسددددد ببب بب ببب،ب

بمطهر بب بإث ببب،ب( 4- 0ببب،    0225ب)ب،ب بأنبببب بحثي مع لببب ببببب ببالحادتبببببببببحث إل  بببب بب بحثكثيدرببب بمد ببببببب بثتادا  لبحببب بببب ببببحثخ را د بببب بب بفد بببببببببببوحثإتإث د ببب،بب بب:بب
بااام بب ببببحثعلثإ ببب بوااامبب.بببب بب باقل  لبببب بحالاص اللببببببب ب بب بب بوحثإع لم لببب ببب بوااامببب،بببببب بب بحالنيي ربببب بب ببب بحثإعرف ببب بب  ب.بببب

بومإدد بسددبقبمدد بحثتاددا  لب خدد  بحث  حددلبحثتاددا  ل بببب ببببب ب بببببب بب ببب بببب ببببب ب بب بب ببب بحثبيئ دد بحثتدد باتع ددقبببب بببببب بحثعلحمددلبببببهددخدببببببببببببب ب بب ببتددأثيرببببب ببببببببحثبيئدد ببببببب
ببحثإا طدد  بب بب ثي معدد لببببب بب ببب بواددأثيرببببب بحثيلحنددبببببببب ببب ب ببببحن كلثلا دد بببب بب ببب بومدد ببب،ب بببببحزد دد دبببب بببببثإسددؤوث  بحبببببببأهإ دد ببب ب بببحالاتإ ع دد بببب بببب ب بث ي معدد لببب بب ببب ببب،بب

بأصددد ح بب بحثعلصدددربببببهدددخحببب ب بأكثدددربببببب بواشدددإلببب،بببببأهإ ددد ببببب بب بحثإلددد خبببب بوإادددرحءحلببب،ببببب بببب ب ببببإعددد دةبببب بحثتددداويرببب بب بث إخ يددد لبببببب بب بب بوحثدددتخ  ببب،ببب بب بمددد بببببب ببب
بحثلي   ل ببببببوحالستاحم ببب،ببببببب ب بببومش رك ببب،بب بب بحثي مع لبببب ببببب بحثي علبببب ب بف بببببب بحثاورحلبببببببإق م ببب ببب بث إيتإ بببببببببببحثتثم    ببببب ببب بببصا  ببببب بب.ببببببوبيئ  ببب

بببوخالصدد بحثتاددا  لببشددكلبعدد مبأنهدد باخت ددقبمدد بميتإدد بإ ب بب ببب ب بب ببب بببب بببببب بب بب ببب بببب بببببب ب ببثدد ب خددربومدد با معدد بإثدد بأخددرىببب ب ب ببب ببببب ببب بب ب ب بب ب ببب ببفع دد ببب،بب ببب
بببببق  دحلبحثي مع لبحث إل  بأنبيلظروحبف بحثتاا  لبحثتد بالحادتبا معد اهم ببب ببب بب ببب ببببب بببب ببببب ببببب ب بببب ببببببببببب ببببب بببب ببمد بإادرحءبعإ  د باا يدلبحثلحقد بببب،ببببب ببب بببب ببب ببببببب بببب ب ببب ب

ببوعإددلبخطددد  ب بب ب ببوإشدددرحابحثيهدد لبلحلبحثعالقددد بفددد بإعدداحدبحثخطددد بوعإ  ددد بحثإلحاهدد ببب،بب ب بب بببببببببب ببب ب ببببببب ببب ب ببب ب ببببب بببب بب ب بببب بب ب ببواكددد ثقبحثيهدددلدبفددد بببب،بب ب ببب ب ب بببب ببب بب
بببببتلفيربمتط   لبميتإ بحثإعرف بحثي مع بوحالنتق بب بب بببب بببببب بببببب ببب ببب بببب بببب ببب ببببببببببب  بإث تببإ ب خامبحثهليد بحث إل د بب ببببببب بببببببببببب ببببوالثيدابحثإعرفد بونشدره بببب،ب ب بب بببب ببببببببب بب

بوخام بحثإيتإ  ببب بببوايسيابحثشرحك بحثإيتإع  ببب،ببببببببب ببب بببببببب ب بببببب ب بببوححترحمبحثثق ف لبحألخرىبببب،بب ب ب ببب ببببببببببب بب ببوالبنستط  بأنبنتي وزبطلبلثفبببب،بب بببب ب ببب بب بببب ببب بب بب بببب
ببببببببإالبب حترحمبحثاري بحثيكري بوحألك د إ د  بب بببب بببببببب ب بببببب بب بببب بوحريد بحثدرأمببب،ب بب بببببب بببببوحسدتقال بحثي معد لبس  سد  بوحقتصد د  ببب،بب بببب بببب ببب بب بب ببب بببب ب ببب بببببببوحالسدتي دةبببب،بب ب بب

بم بحثتط ببببب بلربحثثق ف بوحثإعرف بوحثتكللثلا بحثخ را ب بب بب بببب بب بب بببببب بب بب ببببب بب ببببوحثإا فظ بع  بثق فتل بحثعرب  بحألصي  ببب،ببببببببب ب بببببب ببببببببببببب بب ببب ببب بب.بببب
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باأا  ببببوظ ي ببببب بحث الببب ب بحثع إ ببببب ببلصيه بإحاىببببببب بب بببببب ب بوظ ئقببب ببب بحثي مع لببب ببببب ببثق نلنبببببببوفق بببببببببحث إل  بببب ب بحثي مع لبببببب ببببب بببببببببحث إل د بببب
بببثعدد مبب(ب  12ب)ببببرقددمب بحثددخمبب    1995ببب بأهدداحلبببببحددادببببب ببب ببحثي معدد ببب ببب ببببحثإدد دةببب بفددبببب ببحثخ مسدد بببب ببب ببكإدد بببب بح ادد ببب بب ببببحثيإهلريدد ب)ببب:ب ببب بب،ببببببببحث إل دد بببب
بقرحر بب بببباإهلرمبببب ببب ثق نلنبببببب ب ب،بع    1995بب(ب  12ب)بببببرقمبببببببب بببب(.ب 1- 5بب

باطلير - بب ب بببحثإعرف ببب ببهارحءبببببب بب ب بحث التبببب ب ب بف بببببببببحثع إ  ببببب بمخت قببب ببب بحثإيد اللببب ب بب بببسدلحءببببب بع د ببب ببحثإسدتلمببببب ب بب بحثيدردمببببب بب بأوببببب بحثيإد ع ببب ب بب ب بببب
ببببببوالايهه  ببببثخام بببب بححت  ا لببب بب بببب بحثإيتإ ببب ببب بوخططببببب ب بب.بببببببحثتلإ  بببب

بباقلي بحثروحبطببي بحثي مع لبوح - بب ببببب بببب بببب بببب بببببب ببببببببثإؤسس لبحثع م بوحثخ ص بفد بحثدبالدببإد ب كيدلبحثتي عدلبحثإت د د بوحثبلد ءببب بب ببببببببب ب ببببببب بببببب بببب ببببب بببب بب ببب ببببببببب بب ب ب بب
بببث إع رلبوحثخبرحلبوحثإلحردبوحثإش رك بحثت باكيلبحنسه مبحثيع  بف بإحاحتبحثتلإ  بحثش م  بف بحثبالد. ببببب ببببببب بببببببببببب ببب ببب ببب بببببببببب ب ببب ببببب ببببببب بب بببب ببب بب بببب بب بب بب ببب بب ب بببببب

ببباقا مبحثارحس لبوحالستش رحلبحثيل  بوحثإتخصص بثإخت قبأاهزةبحثاوث بومؤسس اه بحثع م بوحثخ ص . - بب ببب ببببببببببببب ب ب بب بببب بببببب بب ببب ببب ببببب ب ب ببببب ببببببببب بب بب بب ب بب بب بب بب بببببببببب
ببإس هإ بف باطليربحثس  س لبوأس ثيببحثعإلبفد بمؤسسد لبوأاهدزةبحثاوثد بوحثقطد عي بحثعد مبوحثخد عبببحث - بب ببب بببب بببب بب بب بببب بببب بببببب ب ب بب بب بب ب ب ببب ببب بببببب بببب بب بب بب ببب بببب بب ب ببب ببببب بب ب

ببببببواقا مبحثلإ لجبوحثتي ر بحثإبتكرةبثالبحثإش كلبحثإخت ي . ببببب ببب ببببب ب بببب بببببببب ب بب بببب بب بببببببببببببب
ببببرف بكيد ءةبحثعد م ي بفد بمؤسسد لبوأاهدزةبحثاوثد بوحثقطد عي بحثعد مبوحثخد عبولثدفبمد بخدال بحثإسد هإ ب - بب ببببب ب ب بب ب بب ببب بب بب ببب بببب بببب بب بب بببب بببب بببببب ب ب بب بب بب ب ب ببب ببب ببببب بببببببببب بب

ببف ببرحمجبحنعاحدبوحثتأهيلب بب ببببب ببببب ب ببب ببب ببب بببببحثخام .بءببببأثل بب ببفب ببب

ببأمددد بحثتادددا  لبحثتددد باعيدددقبحث ادددلبحثع إددد بفددد بحثي معددد لبحث إل ددد  ببببببب بب ببب بببب ب بب ب بببببب ب ببببب ب بببب ب بببب بببب بببببب بفقدددابأشددد رلببب،ب ب بب بببب ببدرحسددد ب)حثهددد دمبببب،ب ببب بببببب بب ب
بببإث ببعخه ببب،ب(    1993 بببب بب:بببببومله ببب،بب

ببببببببببببببببببببببببحنشغ  بأس اخةبحثي مع بب ثعإ   بحثتع  إ   - بببببببب ببب ببب  ب.بب

ببببببببببنق بحنمك ن لبحثالزم بنارحءبحث التبحثإتقام  - ب ب ببببببب ب ب بببب ب بببب بببببب ببب  ب.بب

ببحعتإ دبحثقط ع لبحننت ا  بف بحثإيتإ بع  بحثخبب - بببب بب بب ببب ببببب ببببب بببب ببب بب بب ببببببببب بببببرحلبحألالب  ب ب ببب  ب.بب

بببحنقط  بحثص  ببي بحث البحثع إ بوححت  ا لبحثتلإ  بحالقتص د  بوحالاتإ ع   - بببب ب بب بببببب ببب ببببببببببب بب بببب بب بب ببببببب ب ببببب بببببب بببب بب  ببب

بحراي   - بببب باك ث  ببب بببإارحءببببببب ب ببعضببب بحث التبببب ب ب بوادان بببببببببحثع إ د ببببب بببببحثإيزحن د بببببب ببحثإخصصد بببببب ب ب بث  ادلببببب ب بحثع إد ببببب ب بفد بحثي معد لبببببب بب ببب بببب ببب
بحيدلبببببببببحث إل   ببيلادابببب ب بفد ببب ببعدضببب ب بحثي معد لببب بب ببب ببصدلاوقببببب ب ببثداعمببببب بحث ادلبببب ب بحثع إد ببببب ب بإالبببببب بأنببب بببببميزحن د ببب ببحثصدلاوقببببببهدخحبببب ب ببب بببالبببب
باغط  ب بحت بببب بحثق يلبببب بم ببببببب ببالتببب ب ب بببببأس اخةببب ببببببحثي مع .ببب  بب

ببببيلإدد بأشدد رلبدرحسدد ببب بب ببب ب بب بببب بحثعريقدد ببب ببب ببببإثدد ببعددضبحثإعلقدد لبحث اث دد ببب(    0221ب)ببب،ببب ببببب ببب بببببب ب ببب بملهدد :بضددعقببب،بب بب بببب ببيرصدداببببمدد بببب ب ببب
بث  ادددل ب بحثع إددد ببببب ب بمددد بببببب بببببميزحن ددد ببب بحثي معددد لبببب بب ببب بوعدددزولببب،بببببببحث إل ددد بببب بب ب بمؤسسددد لببب بب ب ب بحثإيتإددد ببب ب بب بعددد ببببب بببحثإشددد رك ببب بب بفددد ببببب باإليدددلببب بب بببب

بحثإشددددروع ل بببب ب ببحثخام دددد ببببب ببب ببحثإقامدددد بببب بث إيتإعدددد لببببببب بب ببب ببحثإا  دددد ببببب بب بببكإدددد بببب،ببب ببلكددددرلبب ب ب ببدرحسدددد ب بب بسدددديالنببب ب بأنببب(    0224ب)بببب ببغ دددد  بببب بب ب
ببحسدترحا ي  بحثتعد ونببددي بحثي معد لبحث إل دد بومؤسسد لبحثإيتإد بسددلحءبفد بميدد  بحث ادلتبأوبحالستشدد رحلب بب بب بب ب ببب ببب ب ب ببببب بب ببب ببببب ب بب ب بب ببببب بب ب ب بب بببببببببب بب ببب بببب بببب ب بب ببببببب بببب بب ب

بأوببرحمجبحثتاريب بب بببببب ببب ببب بب.ب
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بم بخال بحألد بحثلظرمبوحثارحس لبحثس بق بوحثلحق  ببب ببب بببببب بببب بب بب بببب بب ب ب ببببب بب ببب ب ب بب بفهنبحث البحثا ث ب ستلتجبح ا ببب،ب بب ببب بببب ببب ببب بببب ب ببببب بب:بب
بببببأهإ  بميتإ بحثإ -1 ببب بببعرف ببببببب ببوخص ئصتببب،ب ببب ببببببومتط   اتببب،بب بببببببببف بحثلهلضبب ثي مع لبحث إل  ببب،ببب ببببب ببببب ب بببببب بب.ب
ببأهإ دددد بمعرفدددد بحثتاددددا  لبحثس  سدددد  بوحالقتصدددد د  بوحالاتإ ع دددد بوحثتكللثلا دددد بب -2 بب بب بببببب ببب ب بببب ب بب بببببب ببب بب بببب ببب بببب بببب ببببببب ببببب ببوحثتدددد بااددددابمدددد بحنتقدددد  بببب،ببب بب ببببب ب ببب ببب ب ببب

بببحثي مع لبحث إل  بإث بميتإ بحثإعرف  بببببب ببب ببب بببببببببببب ببببب  بب.ببب

بأن -3 بببملظلم ببب ب بحثيد مع بببببببببحثتع  مبببب بببب بفد بببب بحثد إ ببب ب اتد جبببببب ببب بإثد ببب باادايلبببب ببب بوإصدالحببب ب ب بمد بببب بأادلببب ب بببا ب د بححت ببب ب اد لببببببب بب بحثط دبببب بب بببب
بع   بببببحثا ث  بببببببببحثتع  مببببببخام بببب بببببببوحثإستقب   بببب بوحثتغ بببب،بببب بع  بببببببب بحثتاا  لبببب بببب ببببببحثإخت ي .ببببب  ببب

ببأنبهيرة -4 ب ب بب ببببببببحثكي ءحلبحألك د إ  ببب ببب بببببببقاباقلضبحثثق ببببببببب ب بحثي مع ببببببببببب ثتع  مببببببب بببب  ب.بب

ببأنبالحنببحثقلة -5 ببببب ببب ب بب باتإثلبف بب:بب ببب ببب:ببببب
o .  ببببببببببوالدباهلدبحكلم  بف برسمبحثس  س لبوحألهاحلبوعإلبحث لحئحبحثإلظإ بث ي مع لبحث إل ببببب بببببب بببببب ببب ببببب ببب بب ببب ب بب بب بب ببب بببببب بب بببببب بب ببب بب ببب  بب

o ببواددلد ب ببعلحببب بمددلب ببقددلةببب باتإثددلببب بفدد بببببب باددلفرببب بب بحثكددلحدرببب ببب ب بببحث شددري بببب ب ببببحثإؤه دد ببببب ببوحثكيددؤةببببب بوحثتدد ببببببب ببثهدد بببببب ببخبددرةببب بببببطلي دد ؛بببب ببب
بوثك  بيتإثلببببب بحثخعقبببببب بب بأنبببب ببببحثط ق بببببهخدببب بغيربببب بببببمستي دبببب ببببوط ق ببببببمله ببب بببمهاورةببب  ب.ببب

o بإنشدد ءبب بب بمدد ببببببببحثعايددابببب بحثإرحكددزببب ب بب ببببحث اث دد ببببب بأوببببب بإدحرحلببب بب بث  اددلتبفدد ببببب ببب ب ب ببعددضببببب ب بحثددلزحرحلببب بب ببب بكإركددزبببب بب بث ارحسدد لبببب بب بب ببببب
 ببببببببحث إل  .

o بإق م بحثلاوحلبوحثإؤاإرحلبحثخ ص بب بببب بب ببب بببب بب بب ببب ببتاا  لبميتإ بحثإعرف بببببببببب بببببب ببب ببب بببب  ب.بببب

بأنبالحنببحثخعقباتإثلبف  -6 ببب بببببب بب بببب ببب ب بب  ب:ب

o ببضعقبحثإؤسس بحث اث  بنت ي بب بببببببب بببببب ب ب ببببب بثخعقبببب بب بصل  ببببببببحهتإ مببب بحثقرحرببببب بب بببببأهإ  ببببببفيه ببببب بحث البببب ب ببحثع إ .ببببب  ببببب

o بضعق باسليقبببب بب ب بحثخام لببب بببب بببحثي مع  بببب ببب  ب.بب

o بضعق بببحثإلحءم بببب بب ببي ببببب بمخرا لبببب ببب ب بحثع ث بببببببببحثتع  مببب بوححت  ا لببببببب بب بببب ببحثسلقببببب ب ب  بب

o بضعق بحث البببب ب بحثع إ ببببب بببواطلردببببببب ب بف بببب بببببببببحثي مع لبحث إل  ببب ببببب ببببببوالب اظ بحث البحثع إ بب هتإ م.ببب،بب بببب ببببببب ب ببببب ب ب  بببب

o بأن بحث الببب ب بحثع إ ببببب ب اظ بببالببببببب ب ب بف ببب بحثع ث بببببببببحثتع  مببب بببببب هتإ مببببببب بكبيربببب بببب
o بأن ببقارةببب بمؤسس لبببب بب ب ب بحثيد مع بببببببببحثتع د مببب بببب بع د بببب بادلفيربببب ببب بمتط  د لببب بببب بميتإد بببب ب بب بببحثإعرفد ببب بوايعيدلببب،بببب ببببدورهد ببببببب بفد ببب ببب

بحثتال  ب ب بثإيتإ ببببب ببب بببحثإعرف بببب ببببضع ي بببببب  ب

o بضعق بببمش رك بببب بب بحثقط  ببب بب بحثخ عببببب بب بف بببب ببدعمببب بحثي مع بببببببببحثتع  مببب بببب بف بببب بمي  ببب بب بحث الببب ب ببثع إ .بحببببب  بببب

o . ببببببببببحثتاخاللبحثاكلم  بوحثس  س  بوحثازب  بع  بحثي مع لبأفقاه بمهإته بببببب ببببب بببب بب ببببب ب ببب بببب ببب ببب ببببب بب بببب ب ب  بببب

ببأنبالحنببحثقصلربب -7 ب ببببب ببب ب بب باتإثلبب  ا بب:بب بب بببب بب:بببب
o ببقصلر ب بببحثإل هجبحثي مع  ببب ببب بببب ب ببواإلده ببب،ببببب بب بب.ببب
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o ببقصددلر ب ببفدد بفهددمببب ببب بس  سدد لببب بب بواشددريع لببببب بببب ب بث  اددلبببب ب بحثع إدد ببببب ب بفدد بببببب بحثي معدد لببب بب ببب بببحث إل دد بكددلنببعخدده بببب بببب ب ب بببالبببببببببب
بيدددزح  بب بحدددايلببب ببحثعهددداببببب بوحثددد عضببب،ببب بحألخدددرببببببب ب ب ب غ دددبببب ببع  دددتببببب بحثي ندددببببب ب بب بحثتع  إددد بببب ب بع ددد بببببببب بحثي ندددببحث اثددد بببب ب ب ببببب ب بب بببب

بحثإيتإ بببببببوخام  ببب بوإنببب،ببب بواالبببب بايتقرببببب بث تطبيقبببببب ببب  ب.ببب

o بغ د  بب بببحثدروحببببب بببحالبتك ريد بببب ببببب ببوحثإ د درةببب بمدد ببببببببب بقبدلببب بببأعخد ءبببب ب بحثتدداري ببببببهيئد ببب بب بفد بببببب باشدكيلببب ببب بميد م  ببب بببب ببببباث دد ببب ببب
بع دددد  ب ببمسددددتلىبببب ب بب بببحألقسدددد مببب بب بأوببب بفدددد ببب بأطددددرببب ب بحثإرحكددددزببب ب بب ببحث اث دددد ببببب بب بفدددد بحثي معدددد لببببب بب ببب بببب بوغ دددد  ببب بب ب بحثت دددد د ببب ببب بفدددد ببببب ببب

بمخرادد ل بب ب ب بحث اددلببب ب ببحثع إدد ؛ببببب ب بببوهددخحبببببب ببنت يدد ببب ببثغ ددببببب ب  ب بببحثإيصدد  ببب ببحثرئ سدد بببببب ببب بث  اددلبببب ب بحثع إدد ببببب ب بحتدد بببببب بح نبببب ب ببب
بف بببببببببببوحثإتإث   ببببحثلطل  ببببببببحثهيئ ببب ب بث  البببب ب بحثع إ ببببب بببببب

بوالدبحثيرع -8 ب بببببب بوحثإتإث  بف ببب،بب بب:ببببببببببب
o  ببفرصدد ب ببكبيددرةببب بثيددخ ببببب بب بمشدد ري ببب بب بب بباعدد ونبببب ب بب بباثدد ببب بب بوحثاصددل ببب ب ب ب بع دد ببببب باإليددلبببب بب بمدد بحثإؤسسدد لبببب بب ب ب ببببب ببحثإ نادد ببب ببببببب

ببوحثاعم بحثإا  بببببب بب بحثاكلم ببببب بب بب بوحثخ عبببب بب  ب.ببب

o  بحستخاحمبحثتكللثلا  بف بخام بحث البحثع إ ببببببب ب بببببببب بب بببببب بب بببببببببب بب  ب.ب

o ب ن بحثإرملق بث ي مع لبحث إل  بم بقبلبحثإيتإ بحث إل ببببحثإك ببببببب ببب ببببب بببب ببببببببببب ببببب بببببب بب  ب.ببببببب

o بحثعإدددل ب ببددد ث لحئحببببب ببب بوحثقدددلحني بببببب بببب ب ببحثإلظإددد ببببب ب بث ي معددد لبببببب بب ببب ببحث إل ددد بببب بببحثل فدددخةببببببب بولثدددفببب،بببب بمددد ببببب بأادددلببب ب ببببإزحثددد ببب باددداحخلببب ب ببببب
بحثإع يير بببحثس  س  ببببببببب ببب بببحثتربلي بببب بب بف بحثي مع لببببب ببببب بببب ببوحثاابم بحثاخلرببب،ب ب ب بببب بببب بحثتلظ  ببببب بب ب بحثس  س ببببب ب ببب ببوحأليابثلابببب ببببب  ب.ب بب

 

ببوف بضلءبحستلت ا  ببببب بببب ب بب بحث البحثا ث بببلبب ببب بببب ب ببببامبحثتلصلبإث بحثتلص  لبح ا  ببب،ببب ببب ببب ب ببببب بببب ب ب بب:بببببب
بببببببببببببببببببدرحس بواا يلبحثلض بحثق ئمبث تع  مبحثبب - ب ب بببب ببب بب ببب بب بي مع ب ببوحث البحثع إ ببببببب ببببببب ب بفد بحثي معد لبببب بب ببب بببب ببوااايدابحثإشدكاللببببببببببحث إل د ببب ب بب بببببببب بب

بببببببببببببببببببببببوحثتاا  لبحثت بالحاتبوزحرةبحثتع  مبحثع ث بوحث البحثع إ بوحثإؤسس لبحثتع  إ  بحثت بع بثه  بب ب ب بببب بب ببببببب ب بببب بب بببببببببببببببب ببب ببب بب ببب ببببب بببب  ب.بببب

بببببببببببببطليربحسترحا ي  بوطل  بث تع  مبحثع ث بوحث البحثع إ بب عت  ردبازءحبأس سد  بمد بحثبل د بحثتات د بث تلإ د ببا - بببببببببببب ب بببب بب ببببب ب ببب بببب بببب ببببببب ب بببب بب بببببببببببببببببب ب بببب بببب بب ببب بب ب
بحثلطل  بحثش م  بوبل ءبحثقارحل بب بببببببببب بببببب ببببببب ب ببب

بببببببببضدرورةبق دد مبحثي معد لبحث إل دد  - بب ببب بببببببببببب بببلضدد بخطد بوحضددا بث  اددلبحثع إد باددرا طببخطددطبحثتلإ د بحثشدد م  بفدد ببب ببببببب بببببببببببب ب ب ببب ببب ببب ب بببببب ب بببببب ب بب ببب ب بب ب ب ب
ببحثبالد  ب.ببب

بببببببالفيربحنمك ن لبحثالزم بنارحءبحث  - ب ب بببب ب بببب بببببب ببب ببب بببالتبحثع إ  بوحثعإلبع  بنشره ب ب ببب بب بب ببببب بببببببببب ب  ب.ب

بببحث البع بملحردبااياةبثخامد بحث ادلبحثع إد بونشدربحثإعرفد  - بببببب ب بب بب ب بببببب ب بببببب بب ببببببب ببب بب ببب ب بب ب ببالسد  بإيدرحدحلبصدلاوقبحث ادلبحثع إد ببب،بببب ب بببببب ب ببببب ب ببب بب بببب بببب بب ب ب
بحثإلالدبب عضبحثي مع ل ببببب بببب بببببب بب  ب.ببب

ببببإ ي دبعالق ببي بحثي مع لبحث إل  بومؤسس لبحثإيتإ بوقط ع ات - بب بب بب ببب ببببب بب ب ب بب بببببببببب ببببب بببب بببببب ب بببب بب.بب
باا يدددلبأسددد   بعدددزولبمؤسسددد لبحثإيتإددد بعددد بحثإشددد رك بفددد باإليدددلبحثإشددد - ببببب بب بببب ب بببب بب ببببب ب بب ب بب ببببب بب ب ب ببب بب ب بب ببب ببب ب بب بببروع لبحث اث ددد بحثي مع ددد بب ب ببب ببببب بب ببببب بببب

ببببحثإقام بث إيتإع لبحثإا    ببببب ببببب بب.ببببببببببب
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بمع ثي بحثتلاتبنالبحثخصخص بب ثلس  بث تع  مبحثاكلم بحثي مع  - بببب بببب بب بب بببببببببببببب ببببببب ب ب ب بببب ب ببببب بببببب  ب.بببب

ببحثعإلبع  بردمبحثييلةببي بحثي مع لبحث إل  بومؤسس لبسلقبحثعإلبوكخثفببي بحثي مع لبحألخرىب - ب ب ب ببب ببببب بببب بببب بببب بب بببببب ب ب بب بب ب ب بب بببببببببب ببببب بببب ببببب ب ببببببب بب بب بب  بببب

ببببببببببببحثتع ملببه ي ب  بم بثق ف بحثخ رجببإ بيتالءمبم بهليتل بحث إل  - ب بب ببببب ببببببببب بب بببببببببب ببببببب ببببب  بب .بببببب

بحثم دد مببعقددابحثدداورحلبوحثلدداوحلبحثع إ دد ببإدد ب خددامبحثإيدد  بحث اثدد  - بب ببببب بب ببببببب بببب ببببببببببب بب ببببب بب ببب ببونشددربباددلتبأعخدد ءبهيئدد بحثتدداري بببب،ببببببببببببببب بب ببببببببب بببب ب ببب ب ب ببب ب بب
بواسليقبنت ئيه بثإؤسس لبوقط ع لبحثإيتإ بلحلبحثعالق بب ث ال ب بببببببب ببببب بببب ببب ببببب بب بب بب بب بب ب ب بببببب بببببب بب ب بب.بب

بب قتددرحبحث اددلبحثادد ث بإاددرحءبدرحسدد ببعلددلحن:بب بب بببببب بب ببببب ب ببب ببب بببب ب بببببب بببببببببلاا يددلبحثلضدد بحثددرحه بثي معدد لبحث إل دد ببببب بب ببب ببب ببب بببب ب ب بببب ببب ببوحثتاددا  لبببب،بب بببب بببب
ببحثرب بببببحهل بم بواه بنظربأعخ ءبهيئ بحثتاري بف بضلءبماخلبميتإ بحثإعرف ل.بب بببببب ببب ببب ب ببببب ب بب ببب بب ببببببببب بببب ب ببب ب بببببب بب ببببببب

ب
ب
ب
ب
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 :المةاجعقائمة 
 حثإيتإ  خام  وف  صلع ء ا مع  دور ثتطلير مقترح لاصلر،ب(2016)حس ،  اي  عبابهللا ش ا ، أبل -

بك    حثتربلم، وحثتخط ط حندحرة قسم ملشلرة، غير دكتلرحدب رس ث  حثش م  ، حثيلدة متط   ل ضلءبف  حثإا  
 صلع ء. ا مع ب،حثترب  

 .حث إ ب،(2010-2006)،بحالسترحا ي  بحثلطل  بثتطليربحثتع  مبحثع ث  -
ب.م 2010 - 2006 حثإستقب   ، حثعإل وخط  حث إل   حثيإهلري  ف  حثع ث  ث تع  م حثلطل   حالسترحا ي   -
 بااا  لباأس  بميتإ بحثإعرف بف بلدوربحثتع  مبحثع ث بف بملحاهب(:2008)ب،ماإاحثسعيابأحإابب،أشرل -

 .حثإلصلرةبا مع ب،سبتإبرب،68 ب،1جب،مي  بم   بحثترب  ب،مصر
درحس بالاي ه لبأعخ ءبب،(:لبحثتلإ  بحثإهل  بألعخ ءبحثهيئ بحثتاريس  2006)ب،أحإارفم  بإبرحه مبب،ب ماهق -

 .حث إ ،با مع بعانب،ربملشلرةرس ث بدكتلرحدبغيب،هيئ بحثتاري بنالببرن مجبمقترحبث تاريببأثل ءبحثخام 
(:بلبح ا لبحثتلإ  بحثإستقب   بثاىبط   بحثارحس لبحثع   باخص بحثترب  ب2009)ب،حس وكي حبب،زي دب،برك ل -

بن ب  .ب،بالبمقامبث إؤاإربحألو بثعإ دةبحث البحثع إ بف با مع بحثلي حبحثلطل  ب،ف بحثي مع لبحثي سطيل  
  لبحثتلإ  بحث شري بف با مع بحثقاوبحثإيتلح بم بواه بنظربأعخ ءبلحسترحا ي،أ(ب-2009)ب،زي دبرك ل،ب -

 (.290-243)ب3،ب .ب2مي  با مع بحثقاوبحثإيتلح بث ارحس لبوحث الت.بم.بب،هيئ بحثتاري ل
بمإبرحه ببعزيز، - بحثإت ح وحثي حثتاا  ل)بحثإع لم ل وميتإ  حثعرب   حثاو ب(:ل2010)، بحثعرب  بب،رع حثإي  

 (.112:ب141،بر(بأكتلب10)حثعادبب،ثالاص  بوحثتلإ  
 .اقريربحل بوض بحثتع  مبف بحثيإهلري ب،لبحثتع  مبف بحث إ بحثيرعبوحثتاا  لل،(2010)ب،حثبلفبحثاوث  -
ب.مركزبدمشقبث ارحس لبحثلظري بوحثاقلقبحثإان  ب،(:لبااا  لبميتإ بحثإعرف 2007)ب،عبابهللاب،اركإ ن -
 .2014-2013ثسل بب،اقريربمؤشرحلبحثع  مبحثع ث بف بحث إ  -
حثلس ئطبحثتكللثلا  بب،لحثيلمبحثتكليل بثتطليربحألدحءبحثبياحغلا بثألست لبحثي مع ،ب(2014)ب،أبلبط ثب ب،ااو -

 حثيزحئر.ب،ا مع بسط  ب،وحثتع  مبحثي مع 
بشؤونب(بثسل ببشأنبحثي مع لبحث إل  ،بوزحرةبحث18قرحرباإهلرمبب ثق نلنبرقمب)ب(:1995حثيإهلري بحث إل  ب)ب -

 .مي  بحثللح بشؤونبثق نلن  بوبح
حثي مع بحث إل بد ثلحق بوحثتاا  لبدخ  رحلبحثإستقبلبحسترحا ي  بحثتطلير،ببلحثتع  مب،(2001)بأحإابع  ب،حثا ج -

 101،ب95عب،بدحربحثإل ر،بصلع ء
برحربدحربأ،بصلع ء،بوحقعتبوحسترحا ي  باطليردب،لبمسيرةبااايلبحثتع  مبف بحث إ ،(2007)ب،................. -

 ث ط  ع بوحثلشر.ب
 .1)) ب وحثتلزي ، وحثلشر ث ط  ع  حثإتيلقب حث إ ، ف  حثي مع  حثتع  م ل،(2014)أحإابع  بب،حثا ج -
 .يل يربصلع ء، وحثلشر، ث ط  ع  حثإتيلقب حثإع صرة، حثتربلي  حالاي ه ل ف  درحس ل (،بل2010)،................ -
 حثق هرةب،دحربحثيكرب،ثإعرف بوحنباح بف بحثقرنبحثلححابوحثعشري (:لبميتإ بح2009)،بمعبابحثكريميامبب،حبيب -
ب،حثع م  حثث نلي  حثإاحرو ف بإدحرة حثإعرف  إدحرة ماخل ثتطبيق مقترح اصلر" ،(2011)ربت عبا ع   حسي ، -

 .حنسكلاري  ا مع  ،3 ب،21مجبب،ك   بحثترب   مي   ،"حثاقه    بإا فظ  مياحن   درحس 
ناوةبحنسالمبوميتإ ب،بحثإتغيرحلبف بميتإ بحثإعرف بلوببلبحثثلحبتبهد(1430ب بس ثمب)س  إ نب،بحثاسيل ب -

 عإ ن.ب،بمسقط،برب  بحألو ب5-4ب،مركزبحثس ط نبق بلوبث ثق ف بحنسالم  ،بحثإعرف 
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 .حث إ ب،ا مع بصلع ء،بلإع دةبه ك  بحثتع  مبحثع ث لب،(2015)ب،حيارب عبابحث ط ب،حيار -
بحثإؤسس بثتاقيقباإيزبماخلبحثإعرف بإدحرةبلب،(2009)ب،وهي  بدحس ،وبب لدميبالم ،وببن د  بخري ، -

 .262-231،ب37 ب،13مجب،ثالقتص دبحنسالم بك ملبهللابعبابص ثحبمركزبمي  ب،لحالقتص د  
بمبحألردنبب شإ   ا مع ل حثع ث بف  حثتع  م الحات حثت  حثتاا  ل ل،(2014)ب،ماإاوف ءبع  بب،خص ون  - بب ب  ف  ب

 .حألردن /حثيرملا ا مع  /حثترب   ك    /دكتلرحدب ط ث  ب،حللحثإتغيرب بعض ضلء
(:لبوحق بحثتلإ  بحثإهل  بث م  دحلبحألك د إ  ببي مع بصلع ءبف بضلءبماخلب2012)ب،ماإاخ يلبب،حثخطيب -

 .حث إ ،با مع بصلع ءب،رس ث بم استيربملشلرةب،إدحرةبحثيلدةبحثش م  بف بحثتع  مبحثي مع 
(:بحث البحثع إ بف با مع بعانبس  س اتبوأوثلي اتب1999ربع س بوأمي بأحإاب)ط ه،بحثرف ع بوحثشي  ن  -

واخط طتبحثلحق بوح ف قل،بناوةبلبوحق بحث البحثع إ بف با مع بعانبوحثي مع لبحث إل  بحألخرى،بحثلحق بو ف قب
 .ا مع بعان،بحث إ ،ب(بد سإبر6-4حثإستقبلبلف بحثيترةب)

ا مع ب،بيمبحألدحءبحألك د إ بثعخلبهيئ بحثتاري ببك   لبحثترب  لاقلب،(2017)،بع  بماإابع  ب،شإالن -
ب،ريل يب،(8) بب،(5)حثإي اب،بوضإ نبحثيلدة،بدرحس لبف بحثتع  مبحثي مع ،بصلع ءبف بضلءبمع ييربحثيلدة

بحثيإهلري بحث إل  ،با مع بصلع ء
 مصر.ب، هرةحثقب،ع ثمبحثكتبب،(:لحثتع  مبحثي مع بف بحثلط بحثعرب 2005)ب،أحإاب،حثصغير -
دحربحثلف ءبب،1 ب،حثتع  مبحثع ث بوحثتلإ  بواه بنظربنقا  بم بدرحس لبمق رن ب،(2006)رمزم؛بب، عبابحثا -

 مصر.ب،حنسكلاري ب،ثان  بحثط  ع بوحثلشر
(:لبحثإشكاللبحثت بيلحاهه بعخلبحثهيئ بحثتاريس  بف با مع ب2008)ب،ط هرب،حثرف ع وببأبلببكرب،اعبابحثرشي -

مخرا لبحثتع  مبحثع ث بوسلقب)حثع ث بحثإؤاإربحثث ن بث تع  مبب، بمخرا لبحثتع  مبحثع ث عانبوأثره بع 
 صلع ء.ب،م روب13-12ب،حثعإل(

بحثسإ  - بس س  ب،(2007)ب،أس م ب، عبا بحثإع صرة، بحثتاا  ل بضلء بف  بمصر بف  بحثي مع   بحندحرة بأدوحر ل
 ما ضرحلببك   بحثترب  بباملهلر،با مع بحنسكلاري ،بمصر.

بح دح بمي  بحثللع  ،بحألهاحلبااقيقبف بحث إل  بحثي مع لبدوربايعيل(:ب2004)بابرحنبسيالن،بعبيامحث -
ب.5بحثعاد،باعزبا مع بحننس ن  ،بوحثع لم

حث إيل  بف بضلءبحثخبرحلببف بحثي مع لاطليربحث البحثع إ بب(:ل2010)ب،مكرد ماإا ع ئاة حثعريي ، -
بأكتلبر.13-11ب،ؤاإربحثع إ بحثرحب بثي مع بعانبالبمقامبإث بحثإب،حثع ثإ  بحثاايث ل

 ف  حثإيتإ  خام  مي   ف  حث إل   حثي مع ل ثاور اقي إ   درحس ،ب(2006) مكرد، ماإا ع ئاة حثعريي ، -
 .حثق هرة ا مع  حثتربلي ، حثارحس ل معها ملشلرة، غير دكتلرحدب رس ث  حثإع صرة، حثع ثإ   حثخبرحلبضلء

ب - بفتا  ب)عشي  ، بحثإع صرة.:ب2007درويش. بحثتاا  ل بضلء بف  بحثي مع  بحثتع  م باطلير بف  بدرحس ل .)
 حثق هرة.بحألك د إ  بحثاايث بث كت  بحثي مع 

بب،حثعييرمب - بأحإا بف ب،(2014)ب،ماإانبيل بحثش م   بحثيلدة بثتطبيق بحالسترحا ي  بث تخط ط بمقترح بمشرو  ل
 حث إ .ب،ا مع بإ ب،ك   بحثترب  ب،حثي مع لبحث إل  ل

بربب،ع   ن - ببا  بحثث ثلب2012)مصطي . بث إؤاإر بمقام  بباث   بورق  بأس س  . بمي ه م بحثإعرف  بميتإ  .)
 قطر.ب،حثاوح ب،وحثعشري بثالاا دبحثعرب بوحثإكت  ل

(:لإدحرةبعإ   لبحثتخط طبحالسترحا ي بث تع  مبحثع مبب ثإإ ك ب2006)ب، عبابحثرحإب، عبابحث ط ب،حثعلي  -
بحثإإ ك بحثعرب  بحثسعلد  .ب،ا مع بحثإ فبسعلدب،ملشلرةبأطروح بدكتلرحدبب،حثعرب  بحثسعلد  
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لبحثتاا  لبحثع ثإ  بحثت بالحاتبحثتع  مبحثي مع بب ثإإ ك بحثعرب  ب،(2015)ب،أحإابحس بص ثحب،حثقلحسإ  -
 بب،مي  بحاا دبحثي مع لبحثعرب  بث  التبف بحثتع  مبحثع ث ب،حثسعلد  بم بواه بنظربأعخ ءبهيئ بحثتاري 

 حثإإ ك بحثعرب  بحثسعلد  .بب،حثعالبفر ب،طي  با مع ب،(2)
أنلحعتبب–مرحح تب:بلمؤشرحلبحثتع  مبف بحثيإهلري بحث إل  ،(2007/ب2006)ب،حثتع  محثإي  بحألع  بثتخط طب -

 بصلع ء.،بحنصاحربحثس دو،بحثإخت ي 
ثلشربوحثتلزي ،بلحاي ه لبمع صرةبف بإدحرةبحثإعرف ،بدحربصي ءبثط  ع بوحب(:2008ماإابعلحدبحثزي دحل،ب) -

 (257.-ب256ع:بب،عإ ن،بحألردن
حثلحق بوحثرىي ب-لحثتاا  لبحثت بالحاتبحثتع  مبحثع ث بف بحثيإهلري بحث إل  ،(2005)ب،ماإاماإابب بب،مطهر -

ب.حث إ ب،حثإركزبحثلطل بث إع لم ل-ب،حثإستقب   
ب.64-55ب،5،حثعادب،حثعرب  بحثليس  بحثع لمبش ك بمي  ب،حثيزحئربف بحثع إ بحث البمعلق ل(:ب2005)بشيربب،معإري  -
 ."حثإعرف  إق م بميتإ  نالب،حننس ن  بحثعرب   اقريربحثتلإ   :ل(2003) حثعرب   ث او  حنق  إ  حثإكتب -
بمستهاف لباي دبحث إل  بحثيإهلري بف بحثي مع بحثتع  مبدورب،(2010)ب،ع  بأحإابعبادبب بعباد.بحثلزي   -

بحثترب  بقسمب،ث ترب  بحنسالم  بحألصل بف بحثاكتلرحدببدرا بثليلبمكإ  بدرحس ب،حثعلثإ بااا  لبظلبف بحثتلإ  
 حثسعلد  بحثعرب  بحثإإ ك ب،حثقرىببأمبا مع ب،حثترب  بك   ب،حنسالم  

(:بدرحس باقليإ  بثتلظ مبا مع بصلع ءبوإدحراه بف بضلءبحالاي ه لب1993،بشرلبحثاي بإبرحه مب)حثه دمب -
بث بدكتلرحدبغيربملشلرة،بك   بحثترب  بفر ببله ،با مع بحثزق زيق.رس ،بحثع ثإ  بحثإع صرة

 حث إ .،با مع بإ ب،وحألردن حث إ  ف  حثع ث  حثتع  م ألهاحل مق رن  اا ي    درحس لب،(2015)ب،أحإاب،حثهبل  -
 حنلحع لبحثعرب  .ب،(:لبميتإ بحثإعرف بوحنعالم2002)ب،حثإصلقب،ون و -

ب
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بهدددالبحث  ددد  ب ببببب بإثددد بببب ب ببحثتعددد لبببب ب ب بعلددد ببب ب ببببدوربأنمددد البحثدددالستربحيجدددت ححقيقبادددقبح لتدددسبحثمتددد  بحثت تا دددق بببب ببببببببب ب ببببب ب بب ببب ب بب ب بببب بب ب ببببببب ببب بب ب ببببب ب
بثليتمعدت  بب ببب بببحجدتدا ببوبببب،بب بب بحث تحد بحثمد  ابحث يداقبحثت لتلدقبحثلدتى بعلد ببب بب ببببببببب بببب ببببب بب ب بببب ببب بببب ب بجمد بحثيقتندت  بببب ببببببببب ب ببوحثمعل مدت بوح لتل دت ب بببب بب بب ببب بب،ببببببب

ببومدددالب ددد  ب ب ب بب ب بحيطددد  ب ب ب ب ببعلددد بحثارحجدددت بوحث  ددد  باح بببب بببب ب ب بببب بب بب بب ببببب ببحثع قددد بب ب بببوح لتل دددتببب،بببب بببب بببب بحجدددتل حىق تبب ببب ببوادددسبمدددا لبح لتدددلببب-ب ب بب ببب ب بب بب بب
ببحث ظ  بب لصبحث تح بإث ببب-ببب بببب ب بببببب بحقت ححبب بب بأنم البث ظت باسدتربحجدت ححقيقبق لدسبمتد  بح تا دق بثليتمعدت ببببب بب ببب بببببب ببببببب بببب بب ببب ب بببب بب ببببب ببببب بببب بب ببوسدالث ببب،بببب بببب

بوض بم  يقد بثتبيتدسبنظدت بحثدالستربحي بببببببببببب ببب ببب بببببب ببببب ب بجدت ححقيب بببب بببقبحثملتد ح بإابإ بحثمعل مدت باح بحثت جد ببب ب ببببب بببب ببب ببببببب بببببببب بحيجدت تققببببببب ببببب ب ببحثتدقبببب ببب
بي ا هتبنظت بحثالستربحي بببببببببببب ببببب بب بببجت ححب بقيبب ببقبحثملت حب بهقبحثدقتربحث حتدابوحثمد ردبحمهد بحثدالدبق دادبم قا دتبحثت تا دقبب،بببببببب ب ببببببببب ببب ببببب ببب بببببب ب ببببب ب ببب ببببب بببب ببب بببب بب،بب

ببوحثدددالدبي  عدددقبعلددد بحثيتمعدددت بحمت   دددت بب ببببب بب ببب بببب بب بب ب ببببب هتبأهددد بأيددد ث ت بم يدددا تبأهددد بماددداربثاددد تع بق حرحح دددتببب،ببببب بببوحعدددا  ببب بب بببب ببب ببب بب بببب بببببب ب ببببببب ب بببب بببب بب  بب
بببحيجت ححقيق  بببب بب ب ببوححدتاهتببب ببب بب بإابإ بببب بحثت ادبحم ي بثليتمعت به بماىبحمت   تبث ظدت باسدتربحجدت ححقيقبدقتدسبببببب ببببب ب بببب بب ببببب ببببب ببببببب ببببب بببب ب بب ببببب بببب ببب ببب بب بب،بببب

بق ع ببتمابعلق بادقبحد ات بحثمعل مدت بب  ببب ببببببب ببب ببب بببببب بببحيجدت ححقيق بببب بببب بب ب ببب بويمِك   دتبمدالبح لتدسبمتد  بح تا دق ب ببببببب بببب ببب ببب ب ببب بببِبب  بادقبلدلبمتٍد  بيبب،ببب بببببب ب ب بب بببلدتربببب ببب
ببببببببات تبإيبثلمؤج ت بحثالسق  بب ب ب ببببب     .بببببب

بب:بحثالستربحيجت ححقيقب                 الكلمات المفتاحية ب بببب بب ب ببب بببحثمت  بحثت تا ق بب–ببببببب ببببببببب بب.بببب
Abstract: 

The aimed of the paper was to identif the role of strategic intelligence in achieving the 

competitive advantage of universities. The researcher used the analytical descriptive 

method based on the collection and analysis of data and information,  According to the 

approach or direction of systems analysis,  The researcher concluded by proposing a vision 

of a strategic intelligence system that would be a competitive advantage for universities. 

The proactive information provided by the proposed strategic intelligence system is the 

only option and the most important resource that determines its competitive position,  which 

universities should own and are the most important assets. Taking its strategic decisions,  
The biggest challenge for these universities is the extent to which they have an accurate 

strategic intelligence system,  which is reliable in providing strategic information; they can 

achieve competitive advantage,  in the environment which there is no place in it except for 

intelligence institution. 

Key words: strategic intelligence – competitive advantage .  

mailto:-www.algashani01@gmail.com


 2020 يناير –خامسد العدال – ثالثد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     142 

 الجعشني أحمدأ                                   للجامعات ةدور الذكاء االستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسي

1: 

ببباقبللبإ ب بب با حزح ب بب بب ببببحثع ثم  ب ببببوحك  ث جقتببببب بب بحثمعل مت  بببب ببب ببحتي بب،بببببب بحثمؤج ت  بب بب ب ب ببإث بإدحر  ببب ببببب ببببأي ث ت بب ب بببحثاك ي  ب ببببم يا ت بببب ب  ب

ببحثثد و بحث يقيقد بث دت بببببببب بببببب بوحمجدت بب،بببب بب ب ببحمهد  بب ب بثي دتر ب بببببقدارحح ت بببب بببحثت تا دق  بب ببوح متت دتبببببببب ببإابإ ببب ببببببب بهدال بحثمؤج دت بببب بب ب ب ببحيدا ببببببب بببنا د ت ب  بب

بببم ك مد  بب بببدتثمت ب ب بببحثت تا دق  ب ببببب بببوحثاد ح  بببببب ب بمدال ببب بجدلبأ ب بحث لدتر ب بثدالث بب،بببببب بت حد بيببببب بب ببعلت دت ب بحثت حمدت  ببب بب بب بب يتد   ببب بادق ببب ببحجتشد حلبببب بب ب بب ب
ببم ددتليل تبوامددت بب بببببببب بق لددسبث ددتبحثتم ضدد بحثم تجدد بحثددالدبقمت هددتبعددالبست هددتبمددالبحثمؤج ددت بحثمتمتدد  ب عمدد ح ببب بب ب ب بببب بببببببب بب ب ب ببببب ب بببب بب بب ب بببب ببببب ببببب ب ببببببب ب ب ببببببب ببب بب بب،بب

ببب(.    1221بب:ب    2212

بحمثدل ببحثمتدد  ببببب بببحثت تا ددق بببببب بحثع ادد بببببببب ب بحيبببببب بجددت ححقيب بببب ببحث دد لبببقبب ب بالدبثددبحبببب بح ددع ببب بب بحثمؤج ددت بو تيدد  بحثدببب بب ببب ببب بب بب ب ب ببامقدد بم  ددتببب ببببببببب
بإث  بببببح يقل بببب بب بإابإ بب بضمت بببببب بحث لترببببب بببوحيجتم حري ببببببب بب ببب ب بي ج بببب بب بوحد ح  بب،ببببببإثت تببب ببب بببدور بببب ببحثمتد  ببببببحقدت ببب بببحثت تا دق بببببب بمدالببببببببببتثعايدابببببببب ببب

بحثع حملبوحمجتثت  بببب ب بب بب ببب بحثتقببببب بببح   ببببب بادقببب ببح يقل دتببب بببب ببوح متت دتببب بومدالبببببببب ببدقم مت دتببببثد بببب ببب بوثعدلبب،بببب ب ببأهد بببب بببببحمجدتثت بوأم زهدتببببببهدال ببب ببب بب بببب ب ب
بهدددد بحثددددالستربحي ببب بببب ببب بجددددت ححقيب بببب بحثلددددتى بعلدددد بحثعايددددابمددددالبحمبببقبب ببب ب ببب بببببب ب ب ببببب ببببعددددتدبب بببحثالسقدددد بببب بحيجتشدددد حل-بببب بب ب بب ب ببحاكتدددد بحثدددد ظ بب،بب بب ببب ب بببببحث ؤيدددد ببب،بببب بب

بببببببحثم تليلق  ببببحثش ح  بب،بببب ب بحثت ات بب،ببب ببب ببب    ب بب-ببب بببب(.ب 7بب:ب    2214بب،بب
بمد زبأجدل   ب بب بببب بحثدالستربحي ب ببب بجدت ححقيببببب بببب ببنتقيد ببStrategic intelligenceبببقبب بث نايدتر ببب بب ببب بحثمعل مدتحق ب بببب بحثدالد ببببب  ببب

بأحدا  بب بحعتد ح  ب بب بببم ت يد  ببب بادق ببب بحمعمدت ببببببمتٍد  ب بب ب ب بحنعك د ببب ب بعلد  بببب بأدحر بب بحثمؤج دت  ببب بب ب ب بأيد    ببإابب،بببب ب بب بببحثمعل مد  ب باح  ببببب بببعدا بب  ب

بحجدت ححقي بببب بب بثا دص ببببببوأدح ب بقب ب بمتعتد ح  بب بب بمتٍت د بببب بببوح لتبببتبببب ببل دتبب بأجدل بالبمد ب ب ب ببببح ايدا ب بنلدت  ب ببحثلد   ببب بوحثضدع  ببب بب بعلد  ببب ببم دت ىب بب ب بب  ب

بحثم دق  بب ببحثداح ل ببب بقبثتلد بحثمؤج دت بببب بب ب ب ببببب بوحثتلدت بب،بببببب بإشدترح  بببببب بب بب بعدال ب بحثاد   ب ب ببحثمتتحد ببببب بوحا دت  ببببب بب بح ايداح  ببب ببم قب دت بببببب ب بب  ب

ببحثدترج بب بببثم توث بب،ببقبب بب بببإقيتد بب بحل   بب ب ببح تعا بب بب باق ب بب قتج ببببببمع ت بفببببب بحثتكق ب ب ببب(. 1بب:ب    1122بب،بببب

بإثد بح دتمقبحثتد ويا  XU Mark  ( (2007 ،  1-2      ويشيي     ببب ببببب بببببب بثميتمد  بب ب بب بحثدالستربحي بب ببب بجدت ححقيببببب بببب بادق بقبب  بببببماحقد  ب

بببحثلد  ب ببحث ححدا ببب بب بببوحثعشد يال ب بب بب ب بب دي بببب بب بببحت يد  ب ببحثداور بب ببحثدالدب ببب ببببيؤدقد ببب بب بإابإ بب بمدال ببببببحثعايدابببببب بحثم ظمدت بوحثمؤج دت  ب بب ب ب بببب بب بب ب ببحثتد   بببب  ببب

بح حيل ب بب بم تر ب بحي بببببباستى ت ببب بجت ححقيب بببب ببوحب ي   بقبب بب ب بمالبببب ب    ب ب بببميم ع  ب بب ببمالب ب بحثمتدااتالب بب ب ب بحثدالييالبب،ببببب ببقل مد  ب بببيب ب بب بمتد ات  بب ببب بحثتي لدت   بب ب ببب  بببي

بببمجتجق بح بب بحثيتق ب بحشكلبم بللت بثل حرح  ببيب بب بب بببب بببب بببب بب ببحإلدحر  ب ببب باق ببببببحثعلقت ب ببحثلضتقتبحث ىق   ب ببب ببببببب ببمثلببب،بببب بحينامتلبب ببببب بوحثتمت ببب   .بببببب

بحعابمؤج ت بحثتعلق بحثعتثقبو تي  بحثيتمعت  ببببب بب ببب ببب بب ببببببببببببببب بب ب ب ببحثد ح بحمه بثلعل بوحثمع ا بوحثمااربحثد ىق بادقببب،بببببب ببب ببب بببب بب بببب بببب ببببب ببببببببب ب ببب بب ب بب
ببإماحدبحثمؤج ت ببتثبتقت بحثعلمق بحثمؤهل  بثد ضبسمدتربحثم تا د بوح داقت ب بببب بب ببب بببببببب بب ب بب ب ب ببببببب ببببببببببببب بببب ببببب بب ب ب بببحث د ..بببببببببب ب ب بب اتطمد بب ب ببواللتجد ببببب بب،بببببب

بب(   262ببب:    2217

بببويشدددت  بنددد رب ب ببب بب ببحث ددداىببب بب بد. ب بب بب(بإثددد بأ بحثت تا دددق بادددقبحثتعلدددق بحثعدددتثقبم ح بددد ببكادددتر ب  ييدددقب  44ببب:بب ب بب ب ببببب ببببب ببب ببب ببب بببببب بببببب ب بببب بببببببب ببب بببب
بحثيتمع بونيتح  باقبحيجتقاترببمتبل ت بج .بحثعمل بببببب ب ب بب بببب بببببببببب ب ببب ببببب بب بب بببببب ببوماىبإق ت بحثميتمد بعلد ب دامتح تبحث  ثقد بادقببب،ببب بببببب ببببببببببب بب بب بب ب بب ببببب بببببب ببب

ببحلب بببمشك ح ب بب ببحثالدبقيق  بم ت ىبببب ب بب بببب ببببب ببببق ت بحثبل  بعل بحيثت ت.بم بإببب بب ببب ببب بب ببببب بببب بببببوم ت ىبطل بحثميتم بعل بنتتىابأب تث تبب،ببتببب بببب بببببب بب بب ببب ببببب بب بب ب بب بب.بب
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بوي  عقبعل  بب بب بحثيتمعت ببببببب ببببب بأ بح ت ابأجل   بب ب بب ببب بببببب بحثالستربحي ب بجت ححقيبببببببب بببب بببباقبإدحرح تبببقبب ببببب ببببم يا ببب،بب ب بب بأجل ا بب بب باقببتببببب بحايث ب بتب  ب

ببحإلدحر  بببعلد  ببب بببحيجدت ححقيق  ب بببب بب ب بببببحث ايثد ببب ببببت جقد ببببببببببح باعتثد بثببأدببوببب،ببب بحثمؤج دت  ب بب ب ب بن د  ببب ب بح لتدس ب ببب ببببببأهداحا ت ب ببوحثم تاظد  ب ببب بعلد بببببب  بب

بن بح  بنشت بحثمؤج بإببببببت بإابببببببمكتنت  ب ب ببببب بب ببب ب ب بت بمالبع جقبإث بحجت تققببب ببببب ببب بببب ب ب ب بب ببب بوأج  باقبب،بب ببببب بحمكتال بب بققتد بحثمؤج ت بببببب بب ب ب بمال ببببببببب  ب

بببححدتا بحثل حر بب بب ببشكل ببب بب ببحجت ححقيقب ب ب بببب بب ببببوجلق ب بي حلق ب ببب ببمتا .ب ب ب ببحثمؤج  ببببب ب ب ببببببحعتمتدحبب،بببب بعل  ب بم ترح  بب بب بحجتثمتر ببب ببببب ببحثمعل م ب بحثتيقبب بببببب  بببي

بببح ا هت بب ببحمجتجق ببببببأبعتد  ب بب ب بوحثيتدق ب ب بحعمدل بببيب ب دتبببب ببب بم يدا تبنظتم  بببببب ب بمدال ب بأجدل ب ب بححتقتجدت  بببببحليقد  ب بب بببب بوح قعدت  ب بب بب بجمقد  بب ببحثم دتاتايالب ببب بببببب ببب
ب زحياد بببب بببو الي دبببب بببب(.ب 2بب:ب    1122بب،ببببب

بومد  بببببحزدقدتد بب بحثت داقت  ب بببب بحثتدق ببب ببح حجد  ببب بب بحثمؤج دت  ب بب ب ب بادق ببب بببعاد نت ب ب بحث دتثق ب ببب بأيد  بب،ببب بب بمدال ب بحثادع  ب بب ببحيحتادت ب بب بببب ب ب
بتجدت ححقيبب بببب بب بببح تا دق  ببق ب ببثاتد   بببب ببببط يلد  ببب ببواتحد بحثم ظمدت ببب،بب بب ب بببببب ببوحثمؤج دت ببببب بب ب ب بح  د بببب ب بعدال بب بنمد ال ب بب ب ببعمدلب ب ب  Business)ب

model)  ببقل دهت بب بإث  بب بحي ق بب بببحيجت ححقيق  ببب بببب بب ب ببببحثم ىم  ب بم ال ببب ببببحيجتداح  ببب بب ب بحممثل ب ببب بثلمد ب بب حردبب بوحقت دت بب،ببب بحثاد   بببببب ب بببببببثتلداق ب ببب
بثلم تاتايال بببببعتثق  ببببققم  بببببب بوثلمؤج ت  ببب بب ب ب دت بإا بببب بأضد  بببب بببببمع  ب ب ببحثمتد   ب بببحثت تا دق  بببب بحتمثدل بببببب بببببتيجدتيتب  بببب بب ب بببببحماضدلبثلم دتاتا بب ببببب ب بب بب،بب

بببوحثي د  ب بحمعل  ببب بب ب بحماضل ببببببببوحثكاتر بب،بب ب بب ببوحيمتكترببب،بب ببببب بحثمش قب بب بب ببببب(. 4ببب:    2211بب،بببب

ببومدددالبه دددتبمددداأ بحثمؤج دددت ب بب ب ب ببببب ببب ببب ب بب ب ببحثتعلقمقددد ب ببو تيددد -ببببببب ببببببببببمؤج دددت بحثتعلدددق بببببب بب ب ب بحثعدددتثقب ببب بحدددار -بب ب بأهمقددد بب ببحثدددالستربببب ببب ببببب
بحي بجت ححقيب بببب بببم س  بقبب بببببببحبيقلتح  ب بباقبحثميت بحثت ا دببببببببببحثللتل  ب ب بب ببببب بب ببببب بب بح دتورببببوااأبب،بب بب ببحتجتح دت ببب ببب بإثد  بب بحثد م بببببهدالح بب بمدال بببب بب،ببربببببحثدالست ب

بحثدالد ببح دتبببقتد بببد  ببجد بب ببي ببب بوحثدالد ب بق دالوبببببب بب بببببتث ؤيد  ب بببببببحثم دتليلق  ببب بوحثلدارح  ببب بب بحإل ببببب بماحعب ب باضد  ب ب ببقد ببب ب بعدال ب ببببريدت   ب ٍبدبببح ت ب بثتد ات  ب ببب بببب
بحثمعل مدت  ببب بثاد ت  ببببب ببب بحثلد حر ب بب ببويدقتس بب،بببب ببب بحيببب بجدت ححقيب بببب بقت بب بوحثدبد  بب ب ب بادق ببب بحثمؤج دت  ب بب ب ب ببشدكل ببب بب بعمد ح ب  بببعدت  ب بب ب بب:ب    2212بب،بب

ببب(.    1222

بإ  ببحثت جد ببب ب بن د  ببب ب بحداويل ب بب بحثعدتثق بببببببحثتعلدق  بب ببب ببحثدالدبل د ببببب ب ب بب بم م د بمدالب د  ببب ببب ب ب بب ب ببب بب ببببحمجدٍل  ب ب بحثتدق ب ببط ح دت ببب بب برىدق  ب  ببب

بميل  بب بببببحيعتمتد ب ب بحثعتثق بببببببثلتعلق  ب بحمم يكق ببببب ببب بب بببج د بآبب،بب بب بيتالب باق بب ببحث   دب بببببثلتى  ب ب بب بوهق ب،2003بببعت  بب بسقفبب" بب بقمكال بب  بببث ت ببب

بأ  بنع ل ب ب ببدن بببب بببن عقد  بب ب ببمؤج د  ب ب ب ب بعدت  ب بببببحعلدق  ب بأو بب بم ندتما ب بببب بادق ب بقمكدال ببمدت بببملدا ب ب ببببملترنتد  بب ببآ د   ببببميلدا ببب ب بهدق ببمدتببوب ب بحث جدتىلببب ببب ب  بب

بحثتدق ببح دتعا ببب بب بببحماد حد ب بب ببادقب ب بادق ببمدت بببملداب بأ  ب ببيثلد ح ب ببمؤج دت  ببب بب ب ب بواد حما بب ببب بودرجدت  بب ببب بب تيد  بببببعلمقد  بب بب د  بآ ببببميلدابببب ببوسدالث ببب،بب بببب
ببادت بحثميدت بأمدت بحثتعلدق بحثعدتثقب ببب بببببببببببببب ببب بب ببببب بحثداوثقبب بب ببدو ب ببب ب بأ  ب ببقكد  ب ب ب ب به دت  ب ببقتد ب ببب بدبأوبب بشد و  ببب بب بببأمدت  ب ببحثت جد  بببهدالح ب ب بب حثيعيد دبببببب ب ببب بب،بببب

ببقيعدددلبوضددد بحثيتمعدددت بحثعتى ددد بعدددالببب،بب(  42بب:ب   222 2 ب بببببببببب بب ببب بببب ب ب بب ب ب بمضدددمترب ببب ببحثم تا ددد ببب ببوحث مارسددد بث يددد بحثت دددادبادددقببب،ببببببب ب بب بب بببببب ب ببببب ببب ببب
بببوض بح ل. ب بب ب بب

ببببوهدددالحب بببمددداور ب بببببقاددد ضبعلددد بمؤج دددت بحثتعلدددق بحثعدددتثقبيجدددقمتببببب ب بب ببب بببببب بببببب بب ب ب ببب ب ب بب ب ب ببحثيتمعدددت  ب بب ببب ببحمت   دددتبببب بب بببآلثقدددت بحايثددد بببببب ببب بب بب بب
بببببومتب ر بيت بمالب  ث تبح جم ب بببببب ب بب ببببببببب ب بحجت ححقيببب بببب بب ببببتت تبإث ب ب بوا حمابح اتالق بم م  ب ببببببببببب ببب بب بب ب ب بب ببنتبع بمدالببب،بببببببب ب ببببححتقتبببببب بجدت ب ببباٍت دتببببب ببب

ببببببحثم دددتاتا  بببومت دددل بمددد برؤيت دددتبوح ج تح دددتببب،بببب ببببب بب ببب بببب بب ب بببب بببحيجدددت ححقيق ببب بببب بب ب بببببببم حعقددد  بمدددالث بحثتعتددد ح بحثم دددتليلق بب،بب ببببب بب ب بببببب ببب بب ب ب بب بببوحنثت حح دددتببب،بب ببب ببببب
بببببحثم تمل بع ابعملق بحب ي بحجت ححقيتت ت بببب بب ببب بب ب ببببببب بببب بببببب ببآ دال ببعدتالببب،بببب بب ببببب بحيعت دترب بببب ب بببببحثلضدتقتبحث قتجدق بوحثلتن نقد بببب بببببب بببب ببب ببببببب بببوحيجتمتعقد ببب بببب ب بببب
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بحثتدقبحعمددلبات دت بسددقبحتيددتوزبحثت داقت بوحثاددع ات بحثتددقبجد بب ببببب ببب بب ببب بب بببب بببببب بب بببب ب بببب بببب ب بببب بت حج  تباددقبحثم ددتليلببب بببب ببببب بببببب بب ببوح تلدلبإثدد بماددتلببب،بب بب ببب بببب ببببب
ببحثيتمعت بحثمتمت   بببببببب ببببب بإقلقمق تبوعتثمق تب حثيعش قبببب بب بب بببببب ببببب ببب(.   152بب:ب    2217بب،ببببببب بب

ببببإ بحجدددتم حربحثيتمعدددت بادددقبنم هدددتبوحب رهدددت ب بب ببب ب بببب ب بب بب ببب بببب بب ببب ببب ببم هددد  ببمددداىبحمت   دددتبث ظدددت بمعل مدددت بومعدددترلببب،بب ب بب بب بب بب ب ببببببب ببببب بب ببببب بب ببب ب بب ب
ببعلمق  بقد ث دتبمدالبححددتابقد حرح ب بب بب ببببب بببب ب ببب بب ب بحجدت ححقيبببببببب بببب بب بببببببق بث جد بح ج تح دتبحثم دتليلق ب بببببب ببببب بببب ب بيبقمكدبب بببببببب بإابإندبببب بببمدبمؤج د ببببالبببب ب ب ببب -ب

بببجد حر بببببببستند بإنتتجقد بأ بببب بببببب بأ -ببببب امقد ببب بحدتك الببم قا دتبحثت تا ددقببب ب ببببببببب ببب بببب ببببوحيد بحادت تبحث د قق بب،ببببب ب ببببببب ب ببب ببم مدتبحمتلكد بمددالببب،ببب ب بب ب ببببببب بب
بببقارح بوم حردبمتدق بواش ي  ب بب ببببببببب بب بب بب بب بباقببب،ببب بببلبغقت بنظت بمعل متحقبدقتسبعالبقارحح تبحثاح لق بواتٍت تبحثت تا ق بلب بببببببببببببب ببببب بببببببببب بببب ب بب ببببب بببب ببببببب ببب ببب بب،ببب

بببوم قب تبحثدترجق.ب بب بب بببببب بب ببب

ددتب بأضدد  بببيببوثمي ب ب بببحثمتدد  بببب بببحثت تا ددق بببب ب ب قددتر بببCompetitive Advantageبببببببب بحجددت ححقيبببحببب بببب بب ببح ددع بحثيتمعددت ببببتب بق بب بب ببب بببب بب ب
ببح يقلددد بب ببثدددبإ ببب ببا دددقببدددنم بحث تجددد بإثددد بنظدددت باعدددت  بقعمدددلبعلددد بجمددد بحثيقتندددت بوحثمعل مدددت ببب،بب بب ب بببببب بب ببببببببب ب ب بب بب بب ب ببببب بب ببببب ببب ببببب بب بببب ببببب ب بببببببحيجدددت تقق ب ب ببب

ببببببوح لتل ت ببويمِك  تبمدالبحث يد  بإثت دتبب،ببب ببببب ب ب ب بببب ب بوحعد ىبأهمقد بحثمتد  بحثت تا دق بثليتمعدت بب،ببببِببببب بب ببب بببببب ببببببببب ببببببببببببب ب ببإثد بأهمقد بحثميدت بحثدالدببببب ببببب بب ببببببببببب بب
ببببببحعملبفق ب ببببوحثاوربحث يتدببب ببببب بحثالدبحضببببدبببب ب ببب ببببل بب ببب بببم يا تبقتط  بحثت مق باقبميتمعت بحثمع ا بب،بب بببببب ببببب ببب بببببببببببب ب ببببببب ب ببب.بب

ببوثعدددلببب ب بأنمددد البب بب ب بحثدددالستربحيبببب ببب بجدددت ححقيببببب بببب ببقببمدددتبقمتلكددد بمدددالببب ب ببب ببببببب بمك ندددت ببب ببب بحعمدددل-بب ب ببعلددد ببببب بجددد ع بحث اددد  بب ب ب ب بببببب ببعلددد بببب بب
ببحثمعل مدد  ب بوحمكددالبب،بببببب ب بببببببحثيتمعددت بمددالبحثلددار بعلدد بم حج دد بمشددت ل تبببببب بببب ب بب ببب بب ببب بببببب ب بب بب ببب بببحيجددت ححقيق بب بببب بب ب بهدد -ب بببحمدح بحث تجعدد بثت جمدد بببب بب ببببب ب ببببببببب ب

بهدددالحبحثدقدددتر بب ب ببنددد بقللدددلبأقاددد بمدددتبإببببإاببب بببببب بب ب بببب ب ببقمكدددالبببببببب ب ببمدددالبحتثددد بحث حن دددابب ببب ببببب بب بب بببوييعدددلبحثيتمعدددت بم دددتعا بثم حج ددد ببب،بب ب بب بببببببب ببب بب ببب بببب ب ب بب
ببحثم تليل. بببب  ببب

بومددالب دد  بحطدد  بحث تحدد بعلدد بحثعايددابمددالبحثارحجددت بحثتددقبح توثدد بما دد  بحثددالستربحي ببببببببببب ب بببب بب ببببب ببببب بب بب ببببب ب ببببببببب بب بب ب بببببب ب ب ببب ب ب بب ب بجددت ححقيب بببب بب،ببقبب
بب ارحجددد  بب بحثاتددد مقبببب بب ببودرحجددد ببب،ب(    2212ب بببببب بب بقتجبببب بودحربب،بب(    2211ب ببب بب ببببدرحجددد بثددد ي  ب  وبب،بب(    2215ب بب    محمددد   ببج ببب بب بببب بب بب،بب(    2216ب

بدحرببوب ببزحيدادبو دالي دببببج ببب ب ببب ب بب ببودرببب،بب(    2216ب بببببب بببحجد بأوندق ب بب ببب بببب ببودرحجد بب،بب(    2217ب بب  Krugerببب،Seitovirta(2011ب بببب

بوجابأ بأسلي تبرس  بعل بحثميت بحثا تعقبادقبح توث دتبثما د  بحثدالستربحيببب،(2010) ببببببببببب ب بببببب بب ببببب ببب ب ببب بببب بب ببببب بب بب ب بب بببببب ببب بجدت ححقيببببب بببب بببببقبوع قتد ببب بب بب
ببببددددتثمت  بحثت تا ددددق  ببببببببب بوغقددددت بحثارحجددددت بوحمب ددددت بب،بببببب بب بب بب بب بب بب ببببب بب ب ببببمددددلبونددددارح تبب-ب بب ب بب بحثتددددقبح توثدددد بميددددت بحثتعلددددق بحثعددددتثقبب-ب ببب بببببب بببببب بب ببب بب ببببب ب بب،ببب

بواتم صبمتاح بحثيتمعت  ببببب بببب بببببب ب ب ببببباتلترهتبمثلبهال بحثلضدتقتبوحثمشدك  بحث  ثقد بحثتدقبح جد ببتث احثد ببوحبب،بببب بببببب ب ببب بببببببب ببببب ب بب بببب ببببب ببببببب بب بببببب ببببوي يدالببب،ببببب بب
بببحنب ق دددتبمدددالبمشدددتعلبحثت ددد ي بوم دددتم بحثعلددد بوحثمع اددد  ببببب بببببببب ببببب بب بب بببببب ب بب ببب ب ببب بب ب ببببحممددد بحثدددالدبأدىبإثددد بايددد  بب ثقددد ببب بب بببب ب ببب بببب بببب ببببب ب ب ببح دددتل  بمدددالببب،بب ب ببب ببب ب

ببببببببببببحث تحثتالبحثيقت بمتل بحمب ت بووضع تبضمالبدحى  بأوثقت بحهتمتمتح   بببب بببب ببببب بب ببببب بب بب بب بب ببب بببببببببببب ببب ببوهدالحبمدتبب،ببببب ببحداحببتث تحد بإثد بح دتو بببببببب ب ببببب بببب ب ببببببببب
ببببببحثلضق بحث  ثق بحثتقبزحدبمالبِحا بأهمتت ت بوض بحمنظم بحثتعلقمق بوطيقع بمد جتح تبببببهال  ب ببببببب ب بببببببببببببب بب ببب ب ب ببببببببببب ِبب بب ببببب بب بببببببب ببببببب ببحمم بحثالدببب،بببب ببببب بب ب

بببببببببيؤسددابأهمقدد بحثارحجدد بحث تثقدد باددقبح توث ددتبثمتدداح بحثتعلددق  بببببببب بب ببببب ببببببب ببببب بب بببببببببببب ب بببببومهدد بمؤج ددتح ببب،بب ب ب بببب بحثيتمعددت بب–بب بب ببب ببواددقبضدد رباثدد ببب-بب ببببب ب بب بب
ببببببببقمكالبيقتس بمشكل بحث   بب ؤح برىق بماتد : ببب بب بب ب ببب ب بببببببب بببب ببب بب بمتبدوربحثالستربحيببببب ببببببببببب بجدت ححقيبببب بببب بقبادقبح بب ببب ببببلتدسبحثمتد  بحثت تا دق بببب ببببببببب بببببب بب

بثليتمعت  ببببب ببب ببب

بوحا  بمالبحث ؤح بحث ىق بحم ببب ببب بببب بب ب بببب بببب ببببب بحثا عق بحآلحق :بببجٍلببب بببببب بببببب
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بي بمتبما   بسلي ب - بببب بمالبحثالستربحيبببببببب بببببببببب بجت ححقيب بببب ببببقبوحثمت  بحثت تا ق  بب ببببببببب ببببب  بب

بمتبأهمق بحثالستربحي - بجت ححقيببببببببببببببببب بببب ببقباقبح لتسبحثمت  بحثت تا ق بثليتمعت  بب ببببب بببببب ببببببببب بببببب ببب ببب  ببب

بمتبأنم البحثالستربحيجت ححقيقبحثملت حبثت لتسبحثمت  بحثت تا  - ببببببببب بببببب ببب ببببب ببببببب ب بببب بب ب بببببببببب بب ببببببببببببببببببببق بثليتمعت  بومتبآثتت بحثت اتالق  بببببب ببب ببببب بببببب
ببمتبدور - بأنمد البحثدالستربحيبببببببأبعتدبببببب بببببببببب بب ب بجدت ححقيبب بببب بحيجتشد حلب بببقبب بب ب بب ب بحاكتد بب–ببب ببحثد ظ بببببب ببببحث ؤيد -ببب بببببببحثم دتليلق بببب ببببحثشد ح  بب–ببببب ب بب–بببب

بببحثمع ا  باقبب(ببببب بببح لتسبحثمت  بحثت تا ق ببب ببببببببب بببببب ببب ببثليتمعت  ببب ببببب  بب

  

بي ددال بب بحث  دد بحث ددتثقبإثدد بمع ادد بدوربحثددالستربحيببب ببب بببببببب ببببب بببب بببب ببب بببب ب بجددت ححقيببب بببب ببببببقباددقبح لتددسبحثمتدد  بحثتبب بببببب ببب ببب ب تا ددق بثليتمعددت ببب بب ببب بببببب بب،بببب
بوي يثسبمالبحث البحث ىق  ببب بببب بببببب ببب ببببحمهاحلبحثا عق بب،بببببب ببببب ببب ب بحآل ب  :بببحق ب

ببحلاق بإطتربنظ دب - ب ب ببب بب ببثم ض  ببببببب ب ب بحثالستر بب بحيببببببب بجت ححقيب بببب ببقبوما   بب بببب بببحثمت  بحثت تا ق  بب ببببببببب  بب.ببببب

بح ضددق  - بب ب بحثددالستربحي بببببأهمقدد  ب ببب بجددت ححقيببببب بببب بثمؤج ددت بحثتعلددق بحثعددتثقبو تيدد بحثيتمعددت بببقبب بب ببب ببببب ببب بب ببب بببببببببببب بب ب ب ببباددقبح لتددسبحثمتدد  ب بب بببببب ببب ببب ب
بببحثت تا ق   ب.بببببب

ببببحادددمق بأنمددد الباسدددتربثت لتدددسبمتددد - ب بب بببببب ببب بب ب ببببببب ب  بح تا دددق بثليتمعدددت ب بب ببب بببببب ببببووضددد بم  يقددد ب آثقددد (بثتبيتدددسبنظدددت بببب،ببببببب ببب ب بب بببببب بببببب ب ببببب ب ببحثدددالسترببب ببببب
بحي بجت ححقيب بببب ببحثملت حبببقبب  بب.بببببب

ببببح ايا - بحثاوربحثدالدبحلد  ببد بأبعدتدبحثدالستربحي ب ببب ببببببببب بببببببب بببب بببببب بجدت ححقيببب بببب بحيجتشد حلبببقب بب بب ب بب ب ببحاكتد ببب–ببب ببحثد ظ بببب ببببحث ؤيد -ببب ببببببببحثم دتليلق ببببب بب–ببب
بببببحثش ح  ب ب ببببحثمع ا (بب–بب باق بببب ب لس ب ببببم حقت بب بببح تا ق بثليتمعت .ب ب ببببب بببببب  بببب

 

بب بحمتشق ت بم  ببب ببع  ح ب ب بب بحث  د بب ب بومدالبب،بببب بأجدل بب ب بحث قد ل ب ب بب بعلد  بب ببحثظدته  بحث  ثقد بقتدابحثارحجد  بب بب بببببببببببب بببببب ب بب ببيمقد  بب ببب ببب اتىاد ت ب ببب  ب

ببوأبعتدهدت بحجدتدا بحث تحد  بببالدابب،ببببببب ب بببببببب بب بحثمد  ا ب ببب بحث يداق بب بب ب بحثت لتلدق بب بببب بعلد  ببببببحثلدتى ببببب بعملقد بجمد بحثيقتندت  بب ببببببببب ب ب بوحثمعل مدت  بببببب ببب بب،ببببببب
ببببببتيعتمتد ب بببعل بحثارحجت بوحث    بوحمدمقت باح بحثع ق بببب ببببب بببب ببببب بب بب ب ب بببب بب بب بب ببببب ببببوسالث بحجتداح بم  يق ببب،ببب بببببببب بب ببب بببحيجدتل حربببب ببب ب بوحيجدت  ت ببب ببببب ب بببب

ببباقبعملق بحثت لتلبواسبم   بح لتلبحث ظ . ببببب ببب ببب ب بببب بب بب ببب ببببببببب بب بب

بحي زبأهمق بحث   بمالب    ب ب بب ببب ب بببببببببببب ببحآلحق:بببب بب بب
بيللق - بثضبحببببب بعل ببببورب بببقضق بببب ببببحت  ببتث اث ببب بببببب ببببوحمهمق بحث  يق بببب بببببببب ب بومالبحثم توي بب،ببب بب بب ببببب ببحث  ثق بحث تدر بببب بببببببببب ببببعل بحدابعلد ب-ببببب ببب بب بب

بحث تح  ب بحثتقبح تو بب-بببب ب بب ببب بحثكش ببببب ب بعالببببب ببدورببب بحثالستربحيببب بجت ححقيبببببببب بببب باقبببقبب بببببح لتسبحثمت  بحثت تا ق بثببب ببببببببب بببببب ببب ببليتمعت .ب ببببب بب
بببق   بببببأن  - ببببببببباقبإضتا بمتد ببب ببب بببببببببببببعلمق بجايا بثلمكت  ببب بوحث تحثتالبحثم تمتالبببببببببحثقم ق بببببببب ببببببببب ببب باقبهالحبحثميت ببببببب بب ببببببب بب  ب.ب

بببببببببمالبحثمت ق بأ بق   بحث   بحث دتثقبادقبح ويدابحثيقدتدح بحثعلقدتب - بببببببببببب ببب ببب ببب بببب ب ببببببب ببب ببب بب بببببب بوحثم دؤوثتالب بببب ب بادقبستاد بإدحرح بحثيتمعدت بببببب بب ببب بببب بب بببببببببب بب،بب
ببببببببببببوسلقتح ددتباددقبحثيم  ريدد بحثقم قدد  ببب بببب بببب ببمعل مددت بعددالبدوربحثددالستربحيبببببببب ببب بببببببب ببب ب بب بب ب بجددت ححقيبببب بببب بببقباددقبحبب بببب لتددسبحثمتدد  بحثت تا ددق بببب ببببببببب بببببب ببب

بببثليتمعت .ب ببببب  بب
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بح ضق بدوربحثالستربحي - ببببببببببب ببب بب ب بجت ححقيب بببب ببق بثتمكدتالبحثيتمعدت ببب بب ببب بببب بب ببببمدالبحيجدتيتب بببببب بب ب ببب بببببببثتعتد ح بحثيتٍد بحث تثقد بوحثم دتليلق ببب بببب بببببب ببببببببببب بب بب،ببببب
ببوحثتدبق ب بب ب بوحثت قق ببتث تتىابببب ببببببببب ببب ببب ببتثشكلبحثالدبي عك بإقيتب تبب،ببببب بببب بببببب ببببب بب ببببببعل بجمعت تببببب بب ببببق لسبمت ح تبحثت تا ق .ببببببوامتببب بب ببببببببببب بببب بب  ب

ب متبيت ق بأ بقكت  بحث   بأهمتت بمال - بببببببببب ب ببببب ب ببببب ببب بب بب   بمتبجتت يلبإثق  بوض بأنم البث ظدت باسدتربحجدت ححقيقببببببببب ب بببب بب ببببب ببببب بببب بب ببببب ب ب بببببببب ب ب ببب ببببب ب ب
بمددالبشددنن بح لتددسبمتدد  بح تا ددق بثليتمعددت  بب ببب بببببب ببببببب بببب ببب بببببب بب ببوسددالث بوضدد بآثقدد بثتبيتددسبأنمدد البحثددالستربحيجددت ححقيقببب،بب ب بببب بب ب بببببببببب بب ب بببب ببب ببببببببب ب ب بب ببب ب

ببحثملت ح بب.ببببب

بببيت ددددداد بم ضددددد  بحث  ددددد بادددددقبدوربحثدددددالستربحيبببب ببببببب بببب ببب ب بب ب بببببب ب ب بجدددددت ححقيب بببب ببببقببنبعدددددتد بحثمت  عددددد ب بب ب بببببببببب بحيجتشددددد حلببببب بب ب بب ب بببحث ؤيددددد ببب،بب بب بب
بببببببحثم تليلق  بب بحث ظ ببببحاكتبب،بببب ببببحثش ح  بب،بببببب ب ببحثمع ا (باقبح لتسبحثمت  بحثت تا ق بثليتمعت .بب،ببب ببببب بببببب ببببببببب بببببب ببب ببب بببببب ببببب

 

بقشددت  بب ببما دد  ببب ب بحثددالستربببب ببسمددتببIntelligenceببببببب بببع ادد ببب بببببإثدد بأندد بب  (:Webster, 1990:617ب ببب ببحثلددار بببب بعلدد بببببب بببب
بأوببببببببحثدددتعل  ببحثا ددد ببب بأوببببب بحثتعتمدددلببب ب بمددد ببببببب بحث دددتي ببب ب بب بببحثيايدددا بببب بب بأوبببب ببحثلدددار ببب بب بعلددد بببب بببحثمع اددد بببب ببع دددابببببب بحثتعتمدددلببب ب بمددد ببببببب ببحثيتٍددد ببب بأوببب،بببب ببب

بحثتاكت  ببحثمي دبببببببب ب بحثالدببببب بيتنح ببببب بواسبببببب بمعتيت بببب بببم ض ع ببببببب ب ب بب.ب
بويع ل ب ببحثالسترببنن :بحثلار بعل بحثت لتلبوحثت ست بوحثتمتت بببببب ببببببب بب ببب بببب بب ببب ببببب بب ببب بببوحي تقدتر،بببببببببببببببببب بببب ب ببوعلد بحثتكقدفبإزحربحثم حقد ببب ببب ببببببب ببب ببببببب ببب

بحثمدتلا ب دحوددبوم ج  ب ب بب بب بب ببببببببب  بب(.   144ببب: 2   221بب،بببب

بببهددد باسدددتربيت ددد ببددد بقدددتد بحثمؤج دددت بع تي    - ب ببب بب بب ب ب بببببببب بببببب بببببب ببب بحيجتشددد حلب بب ب بب ب ببحاكتددد بحثددد ظ بب،بب ببببب بببببببحث ؤيددد بحثم دددتليلق ببب،بببب بببببببب ببببحثشددد ح  بب،ببب ب بب،ببب
بببحثاحاعق  ببب .(Maccoby, 2001:1) (Maccoby et al, 2004:2)ببب(ببببب

بويع لبحثالستربحي - بببببببببب ب بجت ححقيببب بببب ببعملق بحاتعلق بم تم  بم بحثيتٍ بحثت تا ق بح البإثد بحد ات بحثمعل مدت ب:ببببببقببنن بب ببب ببببببب ببب ببب بببب ببببببب ببببببببببببببب بببب ببب بببببب ببببببببب
ببباح بحثيقمدددد ب بببببب بببحيجددددت ححقيق بب بببب بب ب بمدددداريالببثلببب بب ببحيجددددت ححقيتتال بث جددددتاتد بم  ددددتباددددقبإنيددددتزبحمعمددددتبببب ب ب ببب بب بببب ب ببب ببببببببب ب بببب ببب بببب بب ب بب بوح لتددددسبب ب بب بب بب

بحمهاحلب أونق  ببب بببب ببب ب  بب(.  14بب:ب    2217بب،بب

بويع لبحث تح بحثالستربحي بببببببببب ب بببببب ب بجت ححقيببب بببب  ببببببببقببنن :ببب

بأجددل  بحجددت ححقيق - ب بببب بب ببب ب بب ببببببببحت دد ببدد بحثيتمعددت بحثالسقدد ببب بب ببب بببببببب ببقلدد  بعلدد بميم عدد بمددالبحمبعددتدبوحثمك نددت بحثتددقبحعمددلببب،ببب ب بببب ببببب ببب ببببب بببب بب ببب ب ببب ب بب ببب بب ببب بب
دددددت بم يددددا تبنظتم  ببب  بببببب ب ببثيمددددد بحثيقتنددددت بوحثمعل مدددددت بببب بب ب بببببب بب بب ببببببب ب ب بببحيجدددددت ححقيق ب بببب بب ب ببوح لتل دددددتببب بببب الببب،ببب ببوحثتددددقبادددددقبضددددد ى تبحدددددتمك  بببب  ببببب ب بب ب بب ب ببب

ببحثيتمعت ب ببببب ببمالببب بحجتثمترب ببببب بببببببببحثا  بحثمتتح  بثت لتسبأهاحلبحثيتمع بوستقتح تبببب بببببب بببب بببببب ببب بببببب ببببببب ب ببببحيجت ححقيق بببب بببب بب ب  بب.بب

 

ببحع لبحثمت   - بببببب ب بببحثت تا ق بببب بحث   بب"بببببببببنن تبببببببب ب بعالببببب ببشقرببب بببا ياببب بومدتل ببب ببب بعالبببب بحثم تا تالببب بب ببب(.(Lynch, 2000:153بببببببب

ببببببببببويع لبحث تح بحثمت  بحثت تا ق ببنن ت: ببببببببب بببببب ب بببببب ب بببب
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بببميم عدد بمددالبحثداددتىصبحثا يددا بثلم ددتاب حثبل دد - ببببب بببببببببب ببببب ببب ب بببب ب ببب ب بب بثددد ييتال(بأوبحببب ب بببب بب بب ب ببحثدامدد بحثتددقبحلددام تبحثيتمعددت بثيمقدد بببب ببب ببب بب ببب ببببببببببب بببببب بب بب
بحثم تاتايالبم  تببا ر بقاع بحللتاهتبمالبقيلبحثم تا تال بب بببببببب بببب بببب ببببببب بب ببببب ب بببببببب بببببب ببوامتبقمك  تبمدالبحع يد بم قا دتبحثت تا دقببب،بببب ب ببببببببب ببب ببب بب بببب ب بببببببببببب

بوحلاق بمد جت بحليقبمتبل ت بج .بحثعمل بببببب ب ب بب بببب بببب ببببب ببب ب  ب.بببببببب

2

بقعابما  مقبحثالستربحي بببببببببب بب بجت ححقيببببببب بببب بببقبوحثمت  بحثت تا ق بب ببببببببب ببببب بببببمدالبحثمادتمق بحبب،ببب ببببببب ببث ايثد بحثتدقبأثدتر بب ب ببببب ببببببببب بببحيهتمدت ب بب ب ببثداىبببب بب
بأسل بحثكتدت بوحث دتحثتال ببب ببببب بب ببببببب بب ببببوثكدالبعملقد بدرحجد بحثع قد ببب،بب بببببب بب ببببببب بب ب بببحيرح تطقد بب بببب ب ب بوم دت ىبحثتدنثت بحثدالدبق اثد بسدل بببب ب ببببب ببب ببببب بببببببب ب بب بببم  مدتببببب ببب

باق بحآل د ببب ب ب ببثد بيلدسبحثلداربحثكدتاقبمدالبببب ب ب بب ببب بببب بببببب بببحيهتمدت ببببب بب ب بثداىبحث دتحثتالببب ببب بببببب ب بحممد بحثدالدبب ببببب ب ب ببأدىبإثد بندار بحثارحجدت بحثتدقبببببب ببببب بب بب بببببب بببب بببب بب
بح توثدد بدوربحثددالستربحي ببب بببببببب ببب بب بجددت ححقيببب بببب بقباددقبح بب ببب بلتددسبحثمتدد  بحثت تا ددق بثلمؤج ددت ببب بب ب ب ببببببب ببببببببب بببببب ببيجددقمتباددقبحثميددت بحثتعلقمددقببب،ببب ب بببببببب بب ببببب بببببب ب

بوحثت ادد دبحثددالدبقعددابضددمالبحثميددت بحثدددامق ببب بببب بب ببببب بب ببب ببب ببببب ب بب بحطلدد بحث تحدد بببببوقددابب،ببببب ب بببببب بب ببعلدد بحثعايددابمددالبحثارحجددت بحثتددقبح توثدد بببب بب ببببب ببببب بب بب ببببب ب ببببببببب بب
بببحثميددت بحإلنتددتجقب  ب بببب ببب بب ببحيجددتثمتردبببب ب ببببب ب بب(باددقبحثلبددت بحثدددت بب بب بببب بب ببببب ببث جددتاتد بم  ددتببب ببببببببب ب ببوم توثدد بإثدد حربحثارحجدد بحث تثقدد باددقببب،بب ببببببب ببببب بب ببببببب بببببب بب بب

ببجمقددد بم ححل دددت بب بب ببب ببببحقتاددد بحث تحددد بعلددد بعددد ضبحث دددالبحثعدددت ببببببوقدددابب،بببب بببب بب بببب ب ب بب بب بب ب بببببب ب بببببثلارحجدددت بحث دددتبل ببب بببب بب بب ببوأهددد بحيجدددت تتجت ببب،بببب بب ببببب ب بببب بب
ببوحثت يددقت بحثتددقبح يددل ب بب ب ببب ببببب ببب ب ببثت ددتبإبببب بب بإابإ ببب بحثدداوربحثددالدبق اثدد بحثددالستربحيبببببب ببب بببببببببب ببب بببببب بجددت ححقيببب بببب ببببقبثت لتددسبحثمتدد  بحثت تا ددق ببب ببببببببب بببببب ببب بببب

بثلمؤج ت بي بب بب ب ب ب بقدتل بسثت  حببببب ببببب ببب بببببيتنث ببك  بحثمؤج  بإنتتجق بأ ب امق ببببويبب،بب ببببببب ببببببب ب ب ببببب ب بببب بببومدالبأهد بحثارحجدت بحثتدقبحجدتابب،ببببب ببب ببببب بب بب بببببب ببب بببتدببب
بببم  تبحث تح بحآلحق:ب بب ببب ب بببببببببب

ببدرحجدددد  بب ببهدددداا بببوب  :  (    2011  ،  م    )قاسببب بإثدددد ببب ب ببحثتعدددد لبببب ب ب بعلدددد ببب ب بأثدددد بحثددددالستربحيببب ببب بببب ببب ب بجددددت ححقيب بببب باددددقببقببب ببببعملقدددد بححدددددتابببب ببببب ببب
ببببحثلدد حرح بثل بب بب بمدداريالببب بب بحثعددتملتالباددقبمكتدد بسدد  بحإلبببب بببب ب بب ببببب ببب ببببب بقلقمددبب بببقبحثتددتب بثنوندد وحببب بب ب ببب ببوح يددل بحثارحجدد بإثدد ببب،بببببببب ببببب بب ببببب بب ب ببعددا بنتددتىاببب بببببببب

ببيتمثدددلب ب بم جددد دبع قددد بق يددد باح بديثددد بإحادددتىق بمدددتالبببب دددتبببأهمببب بب بببببب ب ببببب ببب بببببب بببب ب ب ببب ب ب حيجتشددد حل،ب(قجدددت ححقيتربحيع تيددد بحثدددالسبب
ببببوعملقدد بححدددتابحثلدد حرح بثلببوحإلمدداح (،بحث ددا ،بحثشدد ح  ،بحثت اتدد ،بحثدد ظ  حاكتدد ،بحث ؤيدد  بب بب ببببببب بمدداريالببببببببب بب بحثعددتملتالبببب ببببب بب،ببب

بببوأويدددد بحثارحجدددد بمتشددددكتلبوحددددا بثلددددالستربحيجددددت ححقيقبم مت ددددتبح ويددددابحموندددد وحببتثمعل مددددت بحثمبل ادددد ب ب بب ببببب بب ب بببببببببب ب ب ب بببب بب بببب بببببب ب بببب بب ب ببببببب ببببب ب بب ببب ببببب بب ببببب ب ب بب
ببببببببوحيجتا ت باقبرج بمعتث بم تليل تب ببببببببببب بب بببببببب ب ببببببباادبحثم تاتايبب ببببببب بببببببمالب امتح تبوق  ح بحثتعتملبمع  .بببالب بببببببب بب ببب بببببببب بب بب

بوهددداا   :  (Seitovirta, 2011 )       دراسةةةة ببب بإثددد بمع اددد بدوربحثدددالستربحيببب ببب بببببببب ببببب بببب ببجدددت ححقيتبب بببب ببقبادددقبعملقددد بيددد  ببب بب بببببب بب ب بب
بحثل حرح  بب بب بببببببببببواث بمالب   بمقت بسقفبأ بحإلدحر بحثعلقتبادقبحثشد ست بم دلبحثارحجد بحتددالبحثلد حرح بحثمتعللد ببب،بببب بب بب بببببب ببببب بب ببببب ب ببب ببب ب بببب ببببببببببب ببب ببب ببب بببب ببببب ب ب بب ببب ببب
بب بوي ي ببب،ببببببببعمل ت ب ببببث ج بي ر بوحض  بعالبدوربنشدتطت بحثدببب بب بب بببب ببب ب ببب ب بب بببب ب بببب بالستربحثت تا دقبادقبعملقد بيد  بحثلد حرح ب بب بب ببببب بب بببببب بب ببب ب ببومدالببب،بببببببببببب بب

بأمددد زبنتدددتىابحثارحجددد بهدددق:بأ بحثدددالستربحي ببب ببببببب بببب ب ببب بب ببببب ببببببب ببجدددت ححقيتبب بببب ببقبق دددتعابحثمددداي يالببب بب ببب ببببب بب بادددقببب ببرجددد بيددد ر بحددد  بمتٍددد بحثعمدددلبببب ب بببببببببب ب ب بببب ب ببب ب
ببوملترندد بهددال بحثادد ر ببعملقددت بحثشدد ست بحثم تا دد  بببببببب ببب ب بببب بببببببببب ب بببببب بببب بوأويدد بحثارحجدد بمدداع بحثددالستربحيبب،ببببب ببببببببببب ببببب بب ببببب ب ب ببجددت ححقيتبب بببب ببقببشددكلببب بب ببب

ببببأ ي باقبش س ب ب بب ببب  بب.بXYZببب

ببهدددداا بإثدددد بحثتعدددد لبعلدددد بأهدددد بحثع حمددددلبحثاعتثدددد باددددقبحثددددالستربببوببب :(Esmaeili, 2014)      دراسةةةةة  بببب ببب ب ببب ببببببب ب بب بببببب ببب ب ب بب ب ب ببببب ب ببب ببب
بحي ببجددت ححقيتب بببب بيدد  بحثلدد حربحيجددت ححقيقبوحثتدبددق بحيجددت ححقيقبوحددنثت بحثددالستربحيبب،ببقبب بببببببببب ببببب بب ب بببب بب ب ببب بب ب بببب بب ب بببب بب ب ببب بب ببببب ببجددت ححقيتبب بببب باددقببقببب ببببححدددتابببب بب

ببحثل حرح ب بب بب بببحيجت ححقيق ببب بببب بب ب بببوحثتدبق بحيجت ححقيقباقبحثت ظق ببب بببببب ببب ب بببب بب ب ببب بب ب ببببببببحثشد ست بحثتدقبح دتدا بنظدت بحثدالستربادقبماي د بببوببببببب بببببببببببب ببببب بب ببب ببببب ببب ب بب
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ببببببب دد  بأبددتد ببوح يددل بحثارحجدد بإثدد بأ ببب،بب ببب ببببب بب ببببب بب ب بببحجددت ححقيق بب بببب بب ببحثددالستربث ددتبحددنثت بإقيددتمقبواح بمعدد ىبببب ب ب ببب ببب بب ببب بببب ببببببب باددقبببببببب ببححدددتابحثلدد حربببب بب ببببببب بب
بحيجدددت ححقيقبوحثتدبدددق بحيجدددت ححقيقبادددقبحثشددد ست بوحثمؤج دددت  بب ب ب بببب بب ببب ب بببب ب بب ب بببب بب ب ببب بب ب بببب بب ب بببب بب ب ببوأ ببب،بب ببأهددد بب بببحثع حمدددلبحثمدددؤث  بببب بب ب بببب ب بب بادددقببب ببحثدددالستربببب ببببب

بحي ببجددددت ححقيتب بببب بقبهددددقبب ب ببباسددددتربحثمدددد حردبحث شدددد ي بب،ببب ب بببببب بب ب بببببب ببحثعملقدددد بحثت ظقمقدددد ببوببب،بب ببب ببببببب ببحثتك  ث جقدددد ببوببب،بببببب بب بب بحثمعل متحقددددببوببب،بببببب بببب بببحثمدددد حردبببوببب،بب ببببب بب ب بب
بحثم تا ببوببب،ببببببببحثمتثق   بب.ببببببب

ببهدداا ب   : و (    2015 )  ،     محمةة        دراسةةة ببإثدد بببب ببحثتعدد لببب ب ب بعلدد ببب بدوربحثددالستربحيبببب ببببببببببب ببجددت ححقيتب بببب ببقباددقبح لتددسبوحع يدد ببب بب ببب بب ببب ببب ببب
ببحثمتدد  بحثت تا دددق بحثم دددتاحم بثلمؤج ددد  ب ب بببببببببب ببببببب ببببببببب بوحعتمدددابحث تحددد باددقبدرحجدددت بعلددد بحثت لتدددلبب،ببببب ببب ببببب بب بببب بب ببب ببب ب ببببببب بب بحيجدددتل حىقبببب ببب ببب ب ببمدددالب ددد  بببب ب ب بب ب

بببببببببببحثارحجد بحثمكتيقد  بب بوح يدل بحثارحجد بإثد بأ ببب،ببب ببب ببببب بب ببببب بب ب بأمد  بب ب بح لتدس ب ببب ببمؤج د ببحث ب ب ب ببثمتد   ب بببح تا دق  ببب ببببببم دتاحم  بببب بأيد  بب،بب بب بببقضدق  ب  ب

بادق ببببستقد  بببحمهمقد ب ب ببب  بواثدب ببأ بحثمتد   ب ببب بببببب بببحثت تا دق  ب ببببببحثم دتاحم  بببببب بهدق ببب بحثضدتمال ب ببب بثت لتدس بب ببب بحث لدتر بب بببحث ا قد ببوبببببببب بب ببببتث  د   بب  بببب

ببثلمؤج   ب ب بست بب،بببب بأ  بب ببح لتسبحثمؤج   ب ب ب ببببب ببب ببحثمت   ببببث ال  ب بحثتق بببب بحتمت  ببب ببببادا  بببب ببببببحيجدتاحم  ب ب بثدق  ب ببدتمم  بب بب بحث دتال بب بب بحيدتال بببوقدابب،ببب  ببب

بماى بأهمق بحثالستربحي بب ببب ببجت ححقيتببببببببببب بببب باق بقبب بح لتس ب ببب ببحثمت   ب بببحثت تا ق  بببب ببببببحثم تاحم  بببببب ببتعت تربب،بببب بببب بأ  بب بحثدالستر ب بحيقتادتدد ببببب ببب ببب ببببي دت ب ب ب
بببدددحر  بحثمعل مدت  بببب ببب ببوا ث دتبوم حقيت دت ببببب ببببب بب ببب بب بوحثتعتد ح  بب بب بعلد  بببببب ببم دت ىب بب ب بب ببببحثدترجقد  ببببببحثيتٍد  ب بب بادقبب،ببب بببحدتالبح دت  ب ببب بببإدحر بحثمع اد  بب ببببببب  ببب

ببببحثاح لق  ببببببببتثيتٍ  بببأن بيمابب                       وأهم ما أوصت به ال راسةبب،ببببب ببمؤج   بدبم بببب ب ب بح ع  ب بب بثت لتس ب ببب ببمت   بب بببح تا ق  بب بم د بببب ببأ ب بببببتاحم ب ب
بحعمل بعل  ببب بم تر بب بببم ظ م  ببب ب بثلالستر بب بحي ببببب ببجت ححقيتب بببب بمال ببِببببحمِك  ت بقبب بح لتس ب ببب بحث لتر ب بببوحث ا ق  ببببب بب ب.ببب

 نظ  وج   مال حثيقتد  اق قجت ححقيتحثالستربحي أث  عل  حثتع لبإث  هالب:(2015)، مسلم      دراسة

 جتمع ،ب مق حإلج حثيتمع ،بحمزه   جتمع ،بس   بلبت  حثال بت ق  حثيتمعت  حثعلقتباق حإلدحري  حثيقتدح 

حثيتمعدت ب ميدتث  أعضدتر قبثداىجدت ححقيتحثالستربحي حثتقبح يل بإثت تبح حا  حث تتىا أه  ومال،بحمقا (
 أثد  وجد د إثد  حث  د  ح يدل وسالث  (3.79)ح تمق وامت ج   يت   مارج  س   بلبت  حثعتمل  حثال بت ق 

بببببإحاتىق  ديث  اح  ق ي  م ج   وع ق  ب ،بوحثت اتد ،بحثد ظ  وحاكتد ،بوحث ؤيد ،ب حلحيجتشد(حثدالستر أبعدتد متالبب
 دت:بأهم ح يدقت  بعدا  حثال دبت ق  حثيتمعدت  قدتد  وحإلمداح (بوحثيقدتد بوأويد بحث تحد ،بوحث دا ،بوحثشد ح  

 قبحثتدقبح توثت دتبحثارحجد  جدت ححقيتحثدالستربحي أبعدتد علد ببتيعتمدتد حثيتمعدت  ققدتد  حلد   أ  حثض وردب الم

،بقجدت ححقيتحثدالستربحي حعد لبمداحى   دحىد   حجدت اح      مال واث ،بت ححقيق حج مالبححدتابق حرح  ثتمكت   
  د ىوي مدال وي يدا،بحثعدتملتال أدحر ح  دتال علد  قعمدل ثل د حا  جتدا حثيتمعد بنظدت  إدحر  وضد ور بحي دق

 م لقد  جتمعدت  مد ،بحجدت ححقيق  ح تثادت  إقتمد  علد  حثعمدل وضد ور ،بتت  إنتدتج م دت ىب وراد  وحنتمدتى  

 و ي حح ت. مالبحيترا ت حيجتاتد  أجل مال ودوثق   ق إقلقموب

بهداا بإثد بمع اد بدوربرأ ببوببب : (    2016 )             دراسة لويزة بب ببب ببببب بببب بببب بحثمدت  ببب بب ببحثاكد دب بب ب ب بادق ببب ببح لتدسبحثمتد   ب بببببب ببب بببحثت تا دق ببب بادق بببببب  ب

بلل بببحقتاتد ب بببحثمع ا  ببب ببوهاا بحثارحج بب،ببببب بب ببببب بببببحث تثق  بببب بإث  بب ببببح ايا بب ببدور ب برأ  ب بحثمت  بب ببحثاك دب بببب ب بادقب رأ ببببببببببحثمتمثلد  ببببببببنبعتد  بببب بب ببب  ب

بحثمدت  بب ببحث شد دب بب ب ب برأ بب،بببب بحثمدت  بب بب بحث اد نق بب بب بب برأ بحثمدت بب،ببب بب بببب ببحث قكلدق( بب بوح لتدس بببببب ببب ببحثمتد   بب بببحثت تا دق  بببب بببنبعتدهدت بببببب بادق ببببببببحثمتمثلد  بببببب  ب

بببحثيد د ( ب ببحثكادتر بب،ببب بببببحإلمداح بب،بببببب بببببحيجدتيتب (بب،بب بب ب بأل د   بببوقدابب،بب ب ب ب بحثت لدت   ب ب ببب بنتدتىا بببعدا  ببب بمدال بببب ببأهم دت ب ببوجد د ببب ب بببع قد  ب باح  ب  بب

بببديثد  بببببإحادتىق  ب ب بمدتال ب برأ  بب بحثمدت  بب بب ببحثاكد دب بب ب ب بببببنبعدتد  ببب بببحثث ثد  ببب بوح لتدس ببب ببب ببحثمتد   بب بببحثت تا دق  بببب بادق بببببب بببحثشد س  ب ب بم دل بب ب ببثارحجد بح ب بب بب،ببب
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بومال بأوي  ببمت بببأه  بب ب ب ببحثارحج  ببب  ب بب بببببحيهتمت  بببببزيتد بب،بببب ب بم أ  ب بب بحثمت  ب ببحثاك دب بببب ب بببوإدحرح  بببب بقي  بببسمتبب،ببببب ب بأ  ب بياحر ب بمادار بببمن  ببب بب  ب

ببم د  بثت لتدسببب ببب بحثتمتد  بب ببببضد ور ببوبببب،ببببب بحثتعتمدل ب ب بمد  ببببب برأ  ب بحثمدت  بب بب ببحثاكد دب بب ب ب بعلد  ببب ببأهد  بببأند  بب بببمد رد ب بحجدت ححقيق ب ب بببب بب ببح د ز ب ب  ببببعلقد  ب

بببحثش س  ب ببببوحثم تاظد بعلقد بب،ببب ببب ببب ببتجدتم حر بببب بب ببب بحثع اد  بببمند  بب ب بحثاعدت  بببب بب بادق ببب ببنيتح دت ب ب بب بب تيد  ب بادق بب بلدل ب ببحثتبد ر ب ب بحثتك  ثد جق ببب بب بب  ببببب

بحث تىل بحثالد ببببب بببحع ا  ببب ببحمعمت . ببببمتٍ  بب ببب ب  ب

بب:بوبب(    6102 )   ،   ري  ی ذ خ و  ،   دي ی  زا       دراسة بهداا بإثد بب بببب بحثتعد لبعلد ببببب بب بب ب ب بببدوربببببب ببحثدالس بحيجدت ححقيقبادقبح لتدسبب ببب ببب ببب ب بببب بب ب ببب بببب
ببحثمتمتدد بحثت تا ددقبحثم ددتاق باددقب ببببببب ببببب ب بببببببب بببمؤج دد ببببببب ب ب ببحيحاددتي بحثلب يدد بأويدداوبادد  بحثي حىدد ،بوحاددل بحثاحرجدد بإثدد بب ببببب ب بببببب بب بب ببب ببب ب ببببب ببب ببب ببببب ب ببببب ب بب بب ب

بببببببببعا بنتتىابمالبأهم ت:ب ببب ببوجد دبببببببب ب ببببببققدتد برشدتا بث دتبقدارح بحجتشد حفق بعتثقد بح د  بادقبح لتدسبنتدتىابأدحربعتثقد بببب ببببببب بببببب ببب ببب ببببب ببببببب بببببب ب بب ببب بب ببببب بببببب ب بببببب
ببببعلدد بم ددت ىبجمقدد با وع ددت،بم توثدد بمددالث بحثتادد .بعلدد بم تا ددت تباددقبهددالحبحث ددقت.بوح لتددسبققمدد بمارسدد ب ببببب بببب ببب بب بب ببب بببببب بب بببببب بببببب بب بب ب بببببب ببببببب بب ببببب ببب ببب ببب بب ب بب ببب بب
ببببثاىبزاتى  ت،بوأويد بحثارحجد ببضد ور بحاعتدلبحثدالستربحيجدت ححقيقبثداىبحثمداي يالبحثعدتملتالبادقبحثم ظمد ،ب ب بببببب ببب ببببب بببب بب ببب بببب بببب ب بببب بب ب بببببببببب ببببببببب ب بببب بب ببببب ب ب بب ببببببببب بب بب

ببثم تعا بب بببببح  باقبحي قبأاضلبحثممترجت بثل ي  بعل بحمدحربحثمتمت بملترن ببم تا ت ت.بب ببببببببب ببببب ببببببببببب ببب بب بب ب ب ب بببب ببب ببببببب ب بببب ببببب بببببب

بهاا بإث    : و (    2017       أونيس )  ؛      دراسة بببب بح ايابأهمق بحثالستربحيببببب ببببببببببببببببببب بجت ححقيب بببب ببببقباقبح لتسبحثمتد  بحثت تا دق ببب ببببببببب بببببب ببب ببب ببب
ببثلمؤج   ب ب بببوح ايابدور بوحنثت  باقبعملق بحثتعتت بحثت ظقمقببمتبق لسبحثمت  بحثت تا دق بب،بببب ببببببببب بببببب بب ببببببب ببب بببببب بببببببببببب بب بببب ببببب بببب بببببب بببوح يدل بحثاحرجد ببب،ببب ب بببببب بب ب بب

بببإثدددد بوجدددد دب ب ب بب ب بع قدددد بق يدددد بمددددتالبأبعددددتدبحثددددالستربحيب ببببببب ببببب بببب بب ببب ب بببب ب بجت ححقيب بببب بحيجتشدددد حلببق بب بب ب بب ب ببحثتاكتدددد ببم بددددسبحثدددد ظ بب،بب بب ببب ب ببببب ب بببحث ؤيدددد ببب،بببببب بب بب
بببببببحثم ددتليلق  ببببحثشدد ح  بب،بببب ب ببببحثاحاعقددد (بب،ببب بببوحثمتدد  بحثت تا ددق ببببببب ببببببببب ببحثدداوربببببببوأهمقددد ببب،بببببب ببحثكيتدد بثلدددالستربحيجددت ححقيقباددقبح لتدددسبببببب ببب ببب ببب ب بببب بب ب بببببببببب ببببب

ببحثمت  بحثت تا ق بثلمؤج د  ب ب ببببببب ببببببببب بوأ بحثدالستربحيبب،ببببب بببببببببب بجدت ححقيبب بببب ببقمكدالببببقبب ب ببحثم ظمد بمدالبحثتم ببب بببببب ب ببب ب ببضد بقيدلبحمو بحنب ق دتبمدالببببب ب بب بب ب بببب ب ب ببب بببب ب
ببحثم تليل. بببب  ببب

بومدددددال ب ببببب دددددد  بحجدددددتع حضبحث تحدددددد بثلارحجددددددت بحث دددددتبل ببب بببب بب بب ببببب ب بببببب بب ببب ببب ب ببيحددددددغبأ بأسلي ددددددتبرسددددد  بعلدددددد بحثميددددددت ببب،بب بب ببببب ب ب بب ب ب ب ببب ببب ببب ببب ب ب
بحثا تعق حثلبت بحثدت (بادقبح توث دتبثم ضد  بحثدالستربحي ببببببببببب ب ب ببببب بب ببببب بببب بب بببب بب ببببب ب ببب بجدت ححقيبب بببب بببقبوع قتد ببدتثمت  بحثت تا دق بب ببببببببب بببببببببب بب ببوهدالحبمدتبب،ببب ببببببب

ببيؤسابأهمق بحثارحج بحث تثق باقبح توث تبثمتاح بحثتعلق بوب بببببببببب بببببببببب ببببب ببببببب ببببب بب ببببببببببببب بببببمه بمؤج تح بب ب ب بببب ببحثيتمعت .بب–ب ببببب ببب

 

بي جد  بب ببحث دتحث  ب ب ب بب بحثدالي تر بببب بب بحي بببي ببجدت ححقيتب بببب بإثد  بقبب بببحثلد  ب بب بحث حبد  ببب ببب بقيدل بب ببحثمدت د بب بب بببببببحجدتعمتث  بببببإابحد ببب بب بادق ب بحثعملقدت  ب  ببببببب

بحثع دك ي بثت لتدس ببب بببببب بب بحمهداحل ببب ببب ب بببحيجدت ححقيق  ب بببب بب ب بادقببب بأث دتر ب بحث د و  بببب بب ب ببوحعدابب،ببب ببحيجدتد ترب بببببوستثد  بب ببب بب ب بح ب بببحثم س يد  ب بب بببببحمم يكقد  ببب بب ببب
CIAببببببببأو بمالبول بهالحبحث   بمالبحثالسترباقبح اتالب بببببببببب بببب ببببببب بب ب ب بب ببب ب بححاتققت ب ببحث ا ببببببب بمال بب بحثتي ل  ب بب ببويد تع  بببي ببب بحثلد حرح  ب بب بب بببحث قتجدق  ببب ببب بب،ببب
بحثيتدق بويدا  ببيب بب بببدور  ب بحثيدالستر ب ببب بحثمعل مدت  ببببببيقت دتر بببببببعملقد ب  ببي ببب ببنلل دتببوببب،بببببب ببحلتقم دتببوببب،بببب ببوح لتل دت ببببب بببب بثاد يت  بببببببحلداقم ت ببثد بب،ببب ببيب  ب

ببحث قتجدد  ببب باددق بب بببيدد ر  ب باسددتر ب بب بن ددتىق ب ببب ببقعتمددا ب باددق ببب ببيدد تع  ب بلدد حرح ببحث ببب بب بب ببببواددقبعددت بببب(ب بب ببأثدد بشددت مت بس دد ب    1241بب بببب ببب بب بب بب
ShermanKentبببع د ح بببببستتبدتبب بحثدالستربحيب ببب ببب ببب ببجدت ححقيتببببب بببب بادق بقبب ببحث قتجد  ب ببب ببببحثاوثقد  بب بوحيداربب،بب(ببب بب بحثثدتنق بببببستتبد بببب بببببعدت  ببببب
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بببع  ح1947 بحثالستربحيبببب :ب ببب ببب بجت ححقيببببب بببب ب بشت  ببمبببق(ببب بإث  بببفق  بحبب بح لتس ببببب قفق  بب ببب ببحث د  بمدالب د  بهدالحبحثد م بمدالبحثدالسترب ب ببببببب ب بب بببببببب بب ب ب بب ب ببب ب بب
بوإ بحجتدا باقبحثتي  بوشالبحث  و ب قتج ببببب بب ب بببب ب ب بب ب ب ببببب ببببب بب ببب ببب(.  15بب:ب    2215بب،بب بب

بثد بح جد  ب ب ببببحجدتداح  بببب بب بحثدالستربحي ب ببب بجدت ححقيببببب بببب بببثقدد لببببقبب ب بمدالبب بحثميدت  ب بب ببحثع دك دب ببب ب بب بإثد  ببب بم ظمدت  بب بب ب بحمعمدت  بب بب ب ب بحثيتدق ب  ببيب

بأدرس  بب بببببض ور بحعتمتد بب بببببب ببحث ي   بببهالح ب بمال بببي بحثالي تر ب بب بحتد بب،ببببببببوأهمتت بببببي بمداأ  بب بمدال ببببببحثعايدا ببب بحث سدتي  ب ب ببب بادق بب ببأم يكدت ب بب ببببببحثشدمتثق  بب  بب

ببببوأروات ببدنشتر بب بب بببميم عت بثلالي تر ببب بببببي ببب بب بحي ب بجت ححقيب بببب بدح ل بقبب ب ببحثم ظمت   بب ببب ببثتد ا بببب بت بب بحثمعل مدت  ب ببب بثمتددالد ببببب بب بحثلد حر ببب بب بواد حمابب،بببب ببب  بب

بحداري  بب بثن دتدقمتتال بب ببببببب ب بعلد  ب ببهدالحبحث يد   بب بمدال بببببببي بحثدالي تر ب بب ببسمدتبب،ببببي بحنجدق  ببحد  ب بب بمدال ببببببحثعايدا بب د ست  ب بحثشي ببب بي ببحثمتدااد  بب ب ب بببإلجد حر بببب ب  ب

بحثيت لت   ب ببب بببببحيقتاتدق  ببيب ببب بحثيتق ب بببح تعاب ببيب بب باقب بح تقتر ب بببب بوحبيتس ب ببب بحيجت ححقيقت  بب ببب بببب بب ب ب حثم ج بحث تمسببب ببب بببب بب ببببب(.  15ببب:    2215بب،ببببب
1 

بحضدددقبما ددد بببب ب ب  بحثدددالستربحيب بجدددت ححقيببببببببببب بببب بقبمتع يادددت بعدددا بمدددالبقيدددلبحث دددتحثتالبوحثم تمدددتالبب بب بببببب بب ببب بببببب ب ببب ب بببب بب بب بب بببادددقبميدددت بإدحر بببببببب ببببب بب ببب ب
بحم بعمت ب بببوحإلدحر بببببب ببب بببحيجت ححقيق بب بببب بب ب ببببببببحثتقبمالبأهم تبببب ببب بمتبقنحقببب  ب:بببببب

بع ل - ب            بالمنافسين     تختص      وظيفة     بأنه  : ي       ست اتيج         الذكاء اال  (Johanson, 2000: 35)         جوهانسون   ب

       أنفسيه    عين       ف ضييا    مين   بيه       يؤمنيون    وميا  ،        الحاليية              واسيت اتيجيته             المسيتببيية        أهياافه     فهي    أو

ببب م ل بب        مكوناته       وأب ز        قا اته        وإا اك         والصناعة    . ب(  22ببب:    1122بب،ببب

ببوسدالث ب - بب(ببتثلدار (Service, 2006, 6      عرفد بببب بعلد ببببببببب بحبد ي بببب بب ب بحيجدت ححقيقت ببب ببب بببب بب ب ببحثم ىمد ببب بب ببثم حج د ببببب ب بب بحثيتدنثت ح بببب بب ببببيبببب
ببببببحثم تليل بببببببببحثيتٍق  بويشملببببب بب ببببحثم م  بببب بببحثمع ا ببوببب،ببببببحثا  ببوببب،بببب ببببحثم ون ببوببب،ببببب بوحثدقت ببببب ببب ببحث حببببب بج بب  ب.ب

بببع ا ببوب - بببميم ع  ببن ببب،بأ(Clar et al, 2008:10)ببب بب بعملقدت  ب بح دت ال ببببب بببب بحث  د  ب ب بعدال ببب بحثمعل مدت  ب ببب ببومعتثيت دت ببببب بب ببببثد  ببببب
بببنشد هت ب ببوحمتيت دت ب ببثتكد  ب بببببب ب ب بادق بب بمت دتو  ب ب بحثشددص بببب ب ب بحثم تجد  بب ب بوادق ببببب بحث قد  بب بب بحثم تجد  بب ب بمدال ببببببثقمك د  ببببب بببححددتا ب بحثلد حر بب بب  ببب

بحثاتى  ببب  ب.بب

بوي ع ل - ب ب بحثالستربحي بب  ببب بجت ححقيببببب بببب ببببعملق بحاتعلق بم تم  بم بحثيتٍ بحثت تا دق ب بببببنن  بقبب ببببببببببببببب بببب ببب بببببب ببح دالبإثد بحد ات بحثمعل مدت بببببببببب ببب ببببببب ببب ببب بببب بب ب
ببببببببباح بحثيقم ب بببحيجت ححقيق بب بببب بب ب بماريالببثلببب بب بحيجت ححقيتتالبث جتاتد بم  تباقبإنيدتزبحمبببب ببب بب بببب ببببببببببببب ب ببب ببب بببب بب ب بعمدت ب بب ببوح لتدسبحمهداحلبببب ببب ب ببب ببب بب

ب أونق  ببب  ببب(.ب  14بب:ب    2217بب،ببب

ببواتث ظ ب ب بببإث بحببببب بببببثتعتريفبحث تبل بب بببب بب بحثتقبح توثد بما د  بحثدالستربحيبببببب ببب بببببببب ب بببب بب ببببب بجدت ححقيببب بببب بببن حدغبأن دتبشدمل بأراعد ببب،ببقبب بب ببب ببب ببب بببب ب ب ب
بححيتهددت  بب بب بببححيددت بب،ببب بولقادددقبببب ببب بوأدح بأوبب،ببقبببببببوعملقددتحبب،بب بأجددل  ببببببببب ب بب بببوقدددارح بوجددمت بشداددق بب،بب ب ب بب ببب ب بب بب ب بسمدددتباس هددتبسددل ببب،بببب ب بببب ببببب ببمدددالبببب ب

بب قتج  بب(بو زحيادبو الي دب  21بب:ب    1122بب،بببب ب بببب بب بببب بب ببب(بو م ل  2بب:ب    1122بب،ببب ببب ببواث بي ج بإث بح دت لبببب(  22ببب:    1122بب،ببب ب بب ببب بببب بب ببب ببب
بوج ددت بحث ظدد بثل ددتحثتال ببب بببببب ب ببببب بب ببببوحاحثدد بحثم ضدد  بوح دد  بأبعددتد بب،ببب ببببب ببب ببب ب ب ببوثمددتبق للدد بمددالبا حىددابثلمؤج ددت بحثتددقبح ددت اببب،ببببببببببب بببببب ببببب بب ب ب بببببببب ببب ب ببببب بببب بب

ببوحبيسبهالحبحثما    ببببببببب بب بب   .بب

  (de Anjo, 2014: 4)                              وكيد  تدتت ييميتد  ويردوترر  و    ،                        مفهوم الذكاء االسدتراييي         ولتوضيح 

      اآلي :   ( 2       الشكل )

ب
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ب
 (de Anjo, 2014: 4)المصدر: ، ( يوضح تطور مفهوم الذكاء1شكل رقم )

بببببومدددالب ددد  بحثشدددكلبرقددد ب  بب بب بببب ب ب بب ب بب(بحث دددتمسبن حدددغبأ بحثيقتندددت ب 1ب ببببببببب ببب ب ب ببب ببب بحثتدددق-بببب بببببحمثدددلبحثمدددتد بببببب بببب بببحثددددت ببب بحمثدددل-بب ببببقتعدددا بببببب بب
ببحث دد   ب بببحتبلدد بميم عدد بمددالبحثعملقددت بيددت بحيجددتاتد بم  ددتبببوببب،ببب ببببببببب ب ببببببب ببببببببب ب ببب ب بب ببب بب بم يددا تبمعل مددت بب بب ب بببببببب ب بببومددالب دد  با دد ببب،بب ببب ب ب بب ب بدرح بإببوبب بب ببب

بحثمعل مددت بيتكدد  بحثت ادد  ب بببببب ب ب بببب بب ب ببحدد ج بإثدد بممترجدد بعملقدد بأيدد  باسددتربقشددكلبحثمعتلدداح بوحيحيتهددت بببببببوإاحبب،بببببب بب بب بب بب بب بببببببببب بب ببببب ببب بب ببببببب ببب ب ببببب بببببب ب
ببببببوحث ل سقت بحث يقيق بوحثاعلق بثليتمع . ببببببببببب ببببببب بببب بببب بب بببب

2 

ببقعدابما د   ب ببببب ببحثمتد   ب ببحثت تا دق بببب بمدال ب بببببب بببحثمادتمق  ب ببحثعتمد  ببببب ببحثتدقبح تلد بحث دتحثبببببب بببببب ببب ببب بب ب بوحثكتدت بادقبحع يا دتبنتقيد  ببب بببب بببببب ببب بببب ببب بببببب بب
بثمداث ث تبحثد لقاق ببب ب ببببببب ببب بببوحعدادبمادتدرهتبب،بب ببب ببببب بومدالبب،ببب ببأهد  بب بحثتعدتريف ب بب بب بحثتدق ببب بأعبتد  ببب بب ب ببثلمتد   ب ببببحثت تا دق ب بببب بببأوردح دتبببببمدتبببببب بببب ببثد ي  ب بب بب،بب

بمتبقنحق ب(   151-   152ببب:    2216ب  ب:بببببب
بحي   - ببحثمتد   ببب بببحثت تا دق  بببب بعلد  بببببب ببحثم حرمد  بب ب بب بمدتال ببب بحثلدارح  بب بب ببببحثاح لقد  بببب ببثلم ظمد  بببب ب بوا يد بببب ب ببببحثدترجقد  بببببببحثيتٍقد  بب تبب بب بببح دادبب،ببب  بببهدال  ب

بببحثم حرم  بب ببما    ببب ببحثمت   ببب بببحثت تا ق  بببب بوحمجت  بببببب بب ب بحثالد بب ببجقك  ب ببب ب بم ض  ببب ب ب بببببحيهتمت  ب ب بحثمتث ب ببببببببزاتى  تب بببع ا ب  بب(.  41بب:ب    2222بب،بببببب

بات ض بب (Khalero)بببببأمت - ب ب بحمثل ببببأن ت بب ببببحثد ح بحثا يا  ببب ببببب بب ب بثلم تا بب ببحثدامد  / ببببب بب بحثتدق بب ببحعبد بحثمؤج د  ببب ب ب ببببب ب بمدال بب بب  ث دت ب بب  ب

بم ق  بب بح تا ق ب ب ببق دب بببب ب ببببحتمت بب  ب بعال بببب ببببببم تا ت تب  ب  بب(.Khalero, 2008: 342بببب

ببأ دا - بمتقكدل ب ب بمد رح  ببب ببب ببأن دت ب ببح شدن " بب بمدال بب ببحثيقمد  ب بحثتدق بببب بببتجدتبتع  ببب بب بب ببحثم ظمد  بب ب بأ  بببب ببحدلل دت ب ببب ببث اتى  دت ب ببببب بقمكدال ببإابب،بب ب بأ  بب بببقن دالب ب بب
بحث ع  بب بحثم داض بب بب بأوبب،ببببب بم تا  بببببحلاق  ب ببمتمت   بببب باق بببب بحثم تا ب بببملترن  ببببب بببتثم تا تالب ببب بب  بب(.Michel Porter, 2000: 8ب ببببببب

بحثم قد  - بب بببحثا يدا ببب بط يدل ببب بب ببحممدا ب ب بحثدالد ب بببحبد ر  ببب ب ببحثمؤج د  ب ب ب بمدال ببب ب د  ب بأدحر ب ب بأنشدبت تببشدكل ببب بب بببببب ب بممتد  بب بواعدت  ببب بب بوحجدتع   بب ب ببب  بب

بنلت  ببببق ح ت ببب ببببحثاح لق  ب ببببتحيت  بببب بم تا  بببببحلاق  ببب بببببببققم بث اتى  ت بببب بق تبق  بي بببببب بب بب بببم تا  هت ب ب ب حثلب  بببببببحلاقم ت بببب ب  بب(.  22ببب: 2   221بب،ببببب
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ببب تيدق  - بأو بب ببميم عد  ب ب بب بمدال ب بحثدادتىص ب ببب ب بادق بب ببحثم ظمد  ب ب بقمكدال بببب ب بحيحتادت  بب بببب ب ببم دت ب ببببثاتد  بط يلد  ب ب ببب بح لدس ببب بب ببحثم اعد  ب ببث دت ببببب  ب

بمال بببببببوحمك  ت ببحثتا .ب ب ب بعل  بببب ببببم تا ت ت بب بحلام بثلم تاتايالبم  تب حثكقتثق ببببفقمت بببب بببببببببببببب بببببب  بب(.    2224بب،بببببببببب

ببحثم اعدد بحثب يلدد بحممددابحثتددقبحت لددسبمددالب دد  بحبيتددسب - ببب ببب ب ب بب ب بب بب بببب بببببب ب بببببب ب ببببب ببببحجددت ححقيق بببببب بببب بب بببب لددسبحثيقمدد بحثا يددا ب بببببب بببببب ببببببببحثتددقبحدد ا بحثثلدد ببببب بب ببب ببب
بببحثمتثق بوحمدحربحثعتثقبثلم ظم  بببببب بببببببببب بب ببويت بم تى تبعالبط يسبدماببب،ببببببببب بببب بب ب بب ب بحثم ترح بببببببببببب بب بببوحثم حردبحثي ه يد بادقبحثم ظمد بببببببب ب بببببب ببببب بب ب ببببب بب بببب

بببببببب .با يا بودحىم  ببببب ببب ب ب بمكالبحثم تا بببببويبيتبب،بب بببببببب بب بمالببب ببب ببحللتاهتببب  (Chutkaew, 2006: 33) ببببب

بوه ددتبيتيلدد بدوربحثددالستربحي ببببببببببب ببب بب بجددت ححقيببببببب بببب بببقباددقبحبدد ي بقددارح بحثيتمعددت بعلدد بدمددابحثم ددترح بوحثمدد حردببب بب ب ببب بب بب بب ببببب ب ببب بب بب بب ببب بببب بب بببب بب ب ببب ببب
بببحثي ه ي ببب يل با يا ب اسق (بحمِك  تبمالبحبيتسبحجت ححقيق بحضمالبحبد ي بحمدحربثدلدسبحثيقمد بوحثم اعد ب بببببب ببب بببببب بب بببببب ببب بب ب ببب بب ببببب بببب بب ببب ببب ببب ببببببببببببببِبببببب بببببب ب ببببب بب ب بب

بثيمق بحثم تاتايال بببببب ببببب ببب ببوح مق بحثم حبب،بب ببب.بببردبببببببببب

ببب"بقددار ببب                                                                             ويمكةةت ريفيةةم الماةةزة الت ايسةةية يةة  المبسسةةات التفمويةةة والتيليميةةة)ال اميات( ب ن ةةا: بببب
بببحثيتمعددد بعلددد بحلددداق ب امددد بحعلقمقددد بوا ثقددد بعتثقددد بحثيددد د  ب ببببب ببب ببب بب بب ببب بببببببب بب ببببب ببب بب ببب ببب بب بحممددد بحثدددالدببب ببببب ب ب ببب بيددد عك بإقيتب دددببب بببب ببعلددد بم دددت ىببببتبببب ب بب ببب بب

بب  ييت تبوأعضتربهتٍ بحثتاري ب بب ببببببببب بببب ب بب ببببب بب ببوه بمدتبب،ببب تبباتب بب بببببقك دي  بقدارح بوم حقدتبح تا دق بادقبجد .بحثعبببب ب ب بب ببببب ببببببببب بب بب بب ببببببب ببببببمدلببم دت يتح ببب بب بببب ب
بببببحثمدتلا  بب ت بحا  بحثيتمع باقب ام بحثميتم بب،بببب ببب بببببببب بب ببببببب بببب بب ببب بب بببببوحثميتم باقب ام بحثيتمع بب،بب ببببببب بب ببب ببب ببببب إم حمق بببببب   .ب( 4ببب:    2222بب،بببب

ببوثعددلبأهدد بحثداددتىصبحثتددقبي  عددقبأ بحتدد ا باددقبحثبتثدد ب دد يابحثيتمعدد  ببب بببب بب ب بب ببب بببب ببب بب بببب ببب ب ببببب ببببب ببب ب ببببب ببب ب ببم يددا بحثم ددتابحثدد ىق ببب،ببب ببب بببب ببببببببب ب ب
بببببثليتمع  ببببهقبمتبب،ببب باس هدتبح حييد  ببب ب بببب ببببب ببحمت  د بب:بTribusبببب ب ببثلمع اد بحثتدقبحمك د بمدالبحثا د ببببب ببببب ب بببببببب ببببببب ببببببببوحثم دتر بحثتدقبحمك د ببب،ببببب بببببب بب بببب

بمالبحثعمل بببببب بوحث كم بحثتقبب،بب بببببببب بحمك  بمالبوض بحموث يت ببببب ببب بب ب ببب ب ب بب بوحثمؤهلبحثعلمدقبثتع يد بم ث قتتد بدح دلبحثميتمد بب،بببببببب ب بب ببببب ب بببببببب بب ببب بب ببببب ب بببببب بب بب،ببببب
ببوع اىالبقمك  تبحثل  ببن بحثيتمع بقابحلل ب ببب ببببببببب بببب بببب ب ببباتطم ب ببببببببأهاحا تبببببببببببببببببب ببواللتج بببب  بب(.   271بب،ب    2217بب،بببببب

بإلدرح بأهمقدد بحثددالستربحي بببببببببببببببب بب ببجددت ببب بححقيبب بقباددقبح لتددسبحثمتدد  بحثت تا ددق بثليتمعددت ببب بب ببب بببببب ببببببببب بببببب ببب ببب ببيمددابمددالبحثتعدد لبعلدد ببب،بببب بب بب ب ب ببببب ب بببب
بأهاحلبحثالستربحي بببببببببب بجت ححقيبببب بببب بب بقبأوي ببب بببببث باس بحمهمق .ببببب ب ببب بببببب

1

ببببإ بثلالستربحيجت ححقيقبأه ب بببب بب ب بببببببببب ببحادهتبب،ببببعا بببتببب باحا بب ببيتث بوآ  و ببب،بببب بب ب بب بب ببقنحق:بببببمتبببب(   164-   142بب:ب    2212ب ببببب بببببب
ببح ات بح يؤح بوح الي ح بم ك ب - ببببب بب ببب بب بب بب ببببب ببب ببتثت اياح ببب ب ببحثم قب ببببببببببب بب ببتثيتمعت ببببب ببببب بوححدتابحإلببببب ببببب ببببببج حرح بحث قتىق ببب بببب بببب ببببن  هت.ببب ب  ب

ببحمكددتالب - بب بحثيتمعددت بب بب ببب ببببمددالبحيجددتيتب بثتعتدد ح بحثيتٍدد بحث تثقدد بوحثمبببب بببببب ببببببببببب بب ببببببببب بب ب ببب ببتليلق بوحثتدبددق بوحثت يددؤببتث تددتىاببتثشددكلبب ددب بب ببببب ببببببببب بببببب بب بب ب بببب ببببببب
بحثالد ببب بقيتب ببإببب ببببي عكببببب بببببعالبجمعت تبوم قع تبببتب بب ببببببب بب  ب.ب

ببحشدددكتلبحثل تعدددت بثددداىبيددد ت بحثلددد حرح بويدددقتس بحث قتجدددت بم جددد  بحث يددد  ب - ب ب ب بببب ب ب ب ببب بب ببب ببببب ببب ب بب بب بب ب بببب ببب بب بببب بب ببببببب ببب بإثددد ب ببقددد حرحبببب بب بب بوجقتجدددت بب بب ببب ب بب
ببببإماحعق ب بمثل بببب ببببببببببببمتبقلام بمالبمعل مت بيتدق بحلللبمالبحتي بعا بحثتن ا.ببببب بب ب بب بب ببب ببببببببب بب ببب ببببب  ببببببببببب

ببحث  ددد ضببم مدددد بجمدددد بحثمعل مددددت بوح لتل ددددتبعددددالبحثيتٍدددد  - بببببب ب ببب بببب بب بب بب ب ببببببب ب ب ببب ببببب ب ب بببحثاح لقدددد بببببب بب بوحثدترجقدددد بوجعددددلبببب ب بب ببب بب بب بحثمؤج ددددت ببببب بب ب ب ببببحيددددق بببببب ب
بح تثات باقبميت  بب ببب ببب ببببب بحث   ببب ب بوحثتاري ببببب بب بوحثتب ي ببببببب بب ب  ب.بببب
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بحلاق بحم - ببببببببباكتربحث تدا ببببببب ببحثتقبح   ببب،بببب ب ب ببب بحيمتكترح ببب بب ببببب بوحي ت حعت ببب بب بب بب ب بإث بم تيت بقتمل بثلتاحو بببب ب ببببببببببببب بب ببببب  بب.ببب

بحب ي بآرحربحدمت ق بباادبحم - ببببب بببببببب ببببب ببب بب ب بببببببحاح بحثم تليلق ب ببببب بوحعتمتدبهال بحمبب،بببب ببببب بببببب ببحاح ببب تببب بم يا تبأجتج  ب  بب بببببب ب بباقبحثمشكببب ببببب بب  .ب  ب

ببببببب بح ات بمعل مت بحجت ححقيق بحمك ب - بببب بب ببب ببب ببببب ببب ببؤج ت ببببببالبحثمب بب ب بببب بمالبا  بحثت اياح بحثتقبح ق بم تبحتثق بب بببببب بب ببب ببببب بببببببببببببب بوم تلي بببتب بببب  ب.بب

بببواس بحثع حودب  ب بب ببببب ببب(بعادبمالبحمهاحلبحثتقبق لل   412ببب:    2216ببب ببب ببببب ببب ب ببب ببببب ب تبحثالستربحيبب بجت ححقيببببببببببب بببب ببقبستآلحق:بب بب ببببب
ببحثتمكتالبثضمت بحث يتحبحيجت ححقيق. -1 ب بببب بب ب ببب بب ببببب ببب ببب  بببببب

ببببببببح لتلبحمهاحلبحثم تليلق بثلم تا تالبومع ا بحجت ححقيقتح  بحث تثق بورج بح  ستح  .ب -2 ب بببببب بببببب ببببببببب بببب بب ببببب ببب بب بب بببببببببببببب ببببب ببب ب ببب ببب  ب

ببحع ي بحثلارح ب -3 بب بببببب بب بببحيجت ححقيق بب بببب بب ب بببببببثليتمعت بوه اج بم تربع قتح تبببب ب بببببببب بببب بب ببببب بببحيجت ححقيق بب بببب بب ب بببببببببم بحثم تاتايالبمالب امتح ت.بببب بب ببب بببببب ببببب  ب

بببببدع بحثلارح بحثت -4 بب ببببببب باتوضق بوحإلماحعق بثلمؤج ت بوحثيتمعت ب ببببب ببب بب بب ب ب ببببببب بببب بب بببب ب  ب.بب

بويتيل بحثاوربحث يتددبثلالستربحي بببببببببب بببب ببببب ببببب بب بجت ححقيببب بببب بببببقباقبح يقل بثنهاحلبحآلحق :بب ببب ببب ب ببببببب ببب بببب
بببحإلج ت باقبحمكتالبحثيتمعت بمالبإنتتلبحثمع ا بم يا تبجتمعت بم تي . -1 ببببب ببببب ببببب ب ببببب بببببب بببببب ببب ببببب بببب بببببب بببببب ب  ب

ببحي تابستقت ب -2 بببب بببب ب بوولتى ب ببب بعملتتقبحثتدبق بحيبببب ببب بب ب ببببب بجت ححقيببببب بببب بببقبوحإلدحر ببب ببب بب بببحيجت ححقيق بب بببب بب ب بباقبإدحر بم تليلبحثيتببب بببب بببب بببب ببببب  بب.ببببمع ب

ببزيتد بريتابرأ بحثمت بحثاك دبحثم تا بثليتمعت . -3 ببببب بببب بببببببب ب بببببب بببببب بب بببب ب  بببببب

ببببحثعملبعل بحلاق بمد جت بن عق باح بمت  بح تا ق . -4 ببببببب بببب بببببب ب ببب ببب ب ببببببببب بب بب  بببب

بببحاعتلبدوربحثيتمعت باقبحك يالبميتمعت بحثمع ا  -5 بببببب ببببب ببب بب بببب ببب ببببب ببببب ببب بببببوحع ي ي ت.بببببب بب  ببب

2

بحتي دددابأهمقددد بحثدددالستربحي ببب بببببببب بببببب ب بجدددت ححقيبب بببب ببببببق بس نددد بأدبب بم مدددبببح ببببب بب بثليقدددت ببميم عددد بمدددالبحثدبددد ح ببب بب ب ب بببب ب ببب ب بب بببببب بببببببحيجدددت تقق ببببب ب بب بب
بببببببببببببببببثل ي  بإث بحثم ح  بحثت تا ق بحثمتلام باقبحثيتٍد بحثعتثمقد  بببببببببببببب بببببببب ببب ببببب بببب ب ب ب ببحثتدقبحد دحدبات دتبحدا بحثم تا د بي مدتببعدابيد  بببب بببب ببببب بببب بببببببببب ببب ببببببب ببب بب،بببب

بويمكالبأ بحتلدصبأهمق بحثالستربحي بببببببببببببببب ب ببببب ببب بجت ححقيبببب بببب بقبوال تبثآلحق:ب أونق بب ببب ببببب بب ببب ببب ببب(.  12بب:ب    2217بب،ببب
بحاعق بقار بحإلدحر بحثعلقتباقبيقتس بحي - بببب ببب بب ببببببببببب ببب بببب بببببب ببببببببببجت ححقيقت  بثم حج  بحثظ ولبحثبترى باقبللبحثتعت ح بحثيتٍقد ببب بب ببببببب ب بب ببببب بب بببب بب ب بببببب بب ببببب ببب بببب بب

بببببببببببببحثمت ددترع بوحثشددايا بحثتعلتددا ببب بببب بب بب بحممدد بحثددالدببببب ببببب ب ب ببقك دد بحثيتمعددت بحثلددار بعلدد بم حج دد بمتعتدد ح بحثيتٍدد باددقبببب بببببببببب بب ببببببب ب بب ببب بب ببب بببببب بب ببب بببب ب بب
ببببببببببببببببببببببببحث  .بوا ا تبحثاقتسبثيتٍ بحثتعلق بسمتبأ اب ببببببببب ب بب بب ب ب بببببومالبثد ببب(بPavlou, 2003, 14-15ب بب ببقدارح تبادقبببببببزيدتد ببب بببببب بب

بم حج ددد بحآل بببب ب بب بب ددد يالبوبب بب بب بمكتنقدددبإب بببب بحث لدددترببببب بوحيجدددتم حرببببب بب ببب ب ببوهدددالحبيبيتدددنح بإيبمدددالب ددد  بم ظ مددد بمتكتملددد بمدددالببب،ببب ب ببببببببببب ب ب بببب ب ب بب ب بب ببب ببب ببب بببب ب
بحثعملقدددت  بب ببحمدددابحثمؤج دددت ببتثمعل مدددت بحثم دددتليلق بحثتدددقبحعدددابحثعتقددد بوحثملادددابمدددالبعملقددد بحثدددالسترببب،بببببب بببب بببب ببب بب ب ببب ببببب ببب ببببببب ببب ب بببببببببب ببببب بب ب بببببببب بب ب ب بببببب ب

بحي بجت ححقيب بببب  بببق.ببب

ددتببددتآل  يال بمددالب دد  بحشددابحثبتقددت بوحثلددارح بوحإلمكتنددت  - بح لتددسبم قدد بح تا ددقبمتلددا بققتج  بببببب بب بب بب ببببب بب بببب ببببب ب بب ب ب بب ب ببب بب ب ب بببب ب  ببببببببببب ب بببببب بب ببب ببب بببببببوزيددتد ببب،بب
بببب بحثكاتر بوحثاتعلقد بببمعا ببببب ببيؤسداباثد بمدالبوج د بنظد ببببببومدتبب،ببببببببببب ب بببب بب بب ب بب بببببب بببحث  يد دبوحث عيدقب ب ببب ببب بب ب بب ب بأ بب،بب( 5بب:ب    2227بب ببماداربببب بب ب

ببببحثم حقددت بببحثت تا ددق ببببب بحكمددالبببببببب ب ببباددقبحثمدد حردببببب بب ب بببب بوحثلددارح ب بب بببحثتددقبح ددتبق بإدحر بببببببب ببببب بب بب ببب بببحثيتمعدد بببب ببب ببح  ددقل تبوحجددتثمترهتبثت لتددسببب ببب بببببب ببببب بب بببببب بب
بأم يالبأجتجتال بب بب ببب بب ببحمو بإنتتلبقق بوم تا ببب،ببب ببببب بببببب بببببب ب ب بثلم دتاتايالب بببببب ببأعلد بممدتبق للد بحثم تا د  بببببب ب ب ببببببببببب بببب ببب بب بببببقبحن تدابحتثد بببببببوحثثدتنبب،بب بببببببب

ببمالبحثتمتت ب بببببببب بوحي ت لب ب بب ب بببفقمتبمتالبحبببب ببثمؤج  ببببببب ب ب ببببوم تا ت تبببب  بب.بببببب
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ببقل دبإث بحثتمت بمالب   بح حا بحثملار بعل بوض بحث ل  ب - ب بب بببب ب ب بب بب ببب ببببببب ببب ببب ب ب بب ببب ببببببب ببببب بببحيجت ححقيق بب بببب بب ب بببببببببثمشدك  بحثعمدلبحثمعلدا ببب ب ببببب ب بب ببحثتدقببببب ببب
ببببح د  ب ببببمداورهتب بادق بب بحثتدنثت  ب بحإلقيدتمق بببببب ببب بب بادق ب بمدارست بحثم دتاتايال ب بببببب ببببب ببب بوادتققبب،ببب بحثمتعدتملتال بببب ببببب بمد  بببب ببحثيتمعد  ب ببب ببببوح اد ه ببب،ببب بب بب

بيجتم حر بب ببب بوحب ي بحثتعتمل ب بببببببب بب ب ببببببوإطتثت . بب  بب

بحمكتالبحثيتمعت بمالبح لقفبحثتدبق بحيجت ححقيق - ب بببب بب ب ببب بب ب ببببب بب ب ببب ببب ببببب بببب بببوحإلدحر ببب،ببببب ببب بببحيجدت ححقيق بب بببب بب ب ببس ند بقدتى بعلد بحثمعل مدت ببب،بب ببب ببببببب بب ببببببببب ب
بببببببببحيجدددددددت تقق  ب ب بببإابأوردب ببببقتجددددددد ب بببببب ب(بأ بأهمقددددددد بحثدددددددالستربحي  22بب:ب    2211بب ببببببب بببب ببببب بجدددددددت ححقيببب بببب ببقبحيددددددد زبادددددددقبحثتدبدددددددق ببب بب ب ببببب ب ببب ب ببب

بحي بجددت ححقيب بببب بببقبوحإلدحر ببب ببب بب بببحيجددت ححقيق بب بببب بب ب ببوم ددتعا بحثيتمعددت باددقبحثم تبب،بب ببببب ببب بب ببب بببببب بب بباظدد بعلدد بوضددع تبحثت تا ددقباددقببب ببب ب ببببببببببب ب بب بب ببب ب
ببببببببلددلبحثت دداقت بحثم ددتليلق بعلدد بحثمدداىبحث عتددا بب بببب بب بببببببب ببببب بببب ببببب ببببببوي جدد بقددتد بحثيتمعدد بإثدد بحثب يددسبحثددالدبجتمضددقبفقدد ببب،بب ب ببب بب ببببب بب ب بببب ببببب ببب بببببببببب ب بب

بببببحثيتمع  بوهالحبقعبقبب،ببب ب ببحثيتمعد  ببببببب ببب بب بحا ق دت بب بب بن عق دت بب ب ببببوأاضدلق  بببب بوسمق دت ب بعلد  ببب بحثم تا دتال بب بب بببببومدالبثد ببب،ببببببب بحتدق بب ببث دت ببب بح لتدس ب ببب  ب

بنتتىا بأدحر بببب بببعتثق بوح لتسبمت  ب ببب بببب ببب بب ببببح تا ق ببببببب بعلقب بببب  بب(.  42بب:ب    2214بب،ببب

بقلا بحثالستربحي - بجت ححقيببببببببببببب بببب بقبمقتنت بح لتلق بمتكتمل بإلدحر بحثمعل مت بب ببب بببببببب ببب ببببببببببببببب ببب ببببببوي ا بحثكاتق بوحثاتعلق بحثتقبحتبلي تببب،بببببببب بببب بببببببب ببببب بببببببببب بب بب
ببببحثيتمعت بث ا ث تبعل بم حقت ببب بب ببببب ب ب ببب ببببب بببببح تا ق ب بببب ببب(.Gonzales & Zaima, 2008: 3-4بببب

ددد - بوييدد زبدور بأقض  ب  بببببب بببب باددقبحبددد ي بقددار بحثمؤج دددت بعلدد بحثدددتعل بحثيمددتعقبببتببب ب بب ب ببببببببببب بب بب بب ب ب بببببب بببب بب ب ببب ببببمنددد بأدح بثي ددتربم ظمدددت بحثببب ب بب ب بب،بببعددداببببببببببببببببب
ببوعتمددلبثتبدد ي بحيمتكددتربوحثم تا دد بات ددت ببببب ببببببب بب بب ببب ببب بب ب بببب ب ببببوي ددتعاباددقبم ددتربحثددالح   بحثم ظمقدد بب،بببب ببببببب بببببببببببب بببب بب ببع ددامتبقيعددلبمدداي ببب ببب ببب بب ب ب ببببدبببببببب

بببحثيتمعددت بيت  ثدد  بمددالبحثعملقددت بستدد بحثم  يقدد باددقبأدحربحثعمددلبإثدد بأ دد ىبأ ثدد بمقكلقدد بوح ظقمددتب بب ببب ببببببب بب بببببب ب ببب بببب ب بببببببببب ببببب ببببببب بب بب ببببببببب ب بب ب بب ب بببب بب ببب بب
   (.Brouard, 2002: 1ب 

بحمِكالبمعل مت  - ببب ببببب بحثالستربحيببببِب بجت ححقيبببببببب بببب بثك تربببقبب بحثماي يالبببببب بب بوحثماي يالبب،بببببب بب ببحثت اتداليتالببببببببب بعلد -ببببببببب بجمقد بببب بحثم دت يت ببببب ببب بب ببا د -ببب ببب
بببيلق:بببببمت ب(Mcdowell & Goldman, 2009:24)بب

بحيحيتهت  - بب بب بب بببببحث تثق ببب ببببوحث تشٍ .بببب بببببب
بحثتعت ح  - بب باقببببببب بحثعملببببببمتٍ ببب ببب.ببببب
بحثت اياح  - بببثل  م بببببببببب ب ببببوحث ظت .ببببببببحثعتم بببب ببببب
با   - ب بببحثت ك ببب باقببببب بحثعملببب بوحب ي بببببب بب ب بحثي حمابببب ببب ببببحثمضتد ببببب ببب.بببب
بحث يل - بب بببببحثم تمل بببب بثلتعتت ببببب باقبببببببب بحث قتجت ببب بب ببب بوحيجت ححقيقت بببب ببب بببب بب ب بحثي حماببوببببب ببب ببوحثتش يعت .ببببب بببب ب ببببب

بمد  بببببحزدقدتد ب بحثت داقت  ب بببب بحثتدق ببب بح حجد بحثمؤج دت بادق ببب ببب بب ب ب بببببب بب بببعاد نت ب ب بحث دتثق ب ببب بأيد  بب،ببب بب بمدال ب بحثادع  ب بب ببحيحتادت ب بب بببب ب ب
بتجدت ححقيبب بببب بب بببح تا دق  ببق ب ببثاتد   بببب ببببط يلد  ببب بواتحد بحثمؤج دت بب،بب بب ب ب ببببب بح  د  بببب ب بعدال بب بنمد ال ب بب ب ببعمدلب ب ب بب(Business model)ب

ببقل دهت بب بإث  بب بحيِ ق بب بببحيجت ححقيق  ببِب بببب بب ب ببببحثم ىم  ب بم البب،بببب ببببحيجتداح  ببب بب ب بحممثدل ب ببب ببثلمد حرد ب بب ب بوحقت دت بب،ببب بحثاد   بببببب ب ببثتلداق بققمد  ببب  ببببببببب
بثلم دتاتايال بببببعتثقد  بببببب بوثلمؤج دت ببببب بب ب ب دت بإا بببب بأضد  بببب بببببمع  ب ب ببحثمتد   ب بببحثت تا دق  بببب بحتمثدل بببببب بببببتيجدتيتب  بببب بب ب بببببحماضدلبثلم دتاتا بب ببببب ب بب بب،بب

بببوحثي د  ب بحمعل  ببب بب ب بحماضل ببببببببوحثكاتر بب،بب ب بب بوحيمتكتربب،بب ببببب ب حثمش ق بب بب ب1122بب،ببببب ب ب ببب(.ب3ببب:ب
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ببببببوثميتبأض  بحثمتد  بحثت بببببب ب ب ب ب تا دق ب قدتر ببببيببب ببب بببب بب بحجدت ححقيق ببببحببب بببب بب بببببح دع بحثيتمعدت بثت يقلد بببتب بببب بب ببب بببب بب ببا دقببدنم بحث تجد بإثد ببب،بب ببببب بب بببب ببببب ب ب
ببأنمددد الباسدددترب نظدددت (باعدددت بقعمدددلبعلددد بجمددد بحثيقتندددت بوحثمعل مدددت ب بب ب بببببب بب ببببببببب ب ب بب بب بب ب بببب بب بببببب بببببب ببب بب ب بببببببحيجدددت تقق بب ب ببوح لتل دددتببب بببب ببويمك   دددتبمدددالببب،ببب ب ببب بببب ب

بببببببحث ي  بإثت ت ب ب ب بوثعلبحثالستربحيبب،ببب بببببببببب بجت ححقيببب بببب بببقببمتبقمتلكد بمدالبأبعدتدبب بببب ب ببب دبب،ببببببببببب ببب بم يدا بنظتم  ببببب ب ب بمتكدتم  ببببتب ببب بإلنتدتلبببب ببمعل مدت ببببببب ببب ببب
بمددالبحث ضددابحثمع اددقبع بلدد بم ددت ىبعددت   بب بببببب ب ببببب ب ب ب  بب بب ب بب ببب بهدد بحمدح بحث تجعدد بثت جمدد بهددالحبحثدقددتربب،بب ببب بببببب ببب بب ببببب ب ببببببببب ببب ببندد بقللددلبأقادد بمددتبإببببإاببب ب بب ب بببب بببببببب

ببقمكالبمدالبحتثد بحث حن دا ببب ببببببب بب ب بب بويمكدبب،بببب بببببحثيتمعدت بمدالبحثلدار بعلد بم حج د بمشدك ح تببببالببب بب بببب ب بب ببب بب ببب بببببب ب بب بب ببب بببحيجدت ححقيق بب بببب بب ب بببويبقد ث دتببب،بب بب ب بببب
بببمددالبحثتددنقل بوحثتكق ددفبمدد بحثم ددتليلبا  دد  بمددلبقك ددي تبمتدد  بح تا ددق بثلت يددؤببدد بوإد ببببب ببببببببب ببببببب ببببببب بببب بببب ب ب ببب بببب ببببب ب بب بببببب  بببببببببب بببحرحدد ب ببويمكددالبحثلدد  ببب،بب ب ببببب ب بب ببإببب

بحثمتددد  بحثت تا دددق بثليتمعدددت :بهدددقبإحددداىبثمدددتربحثدددالستربحي ببب ببببببب بب ببب بب ببب ب ببب بب ببب بببببب ببببببببب بجدددت ححقيبببب بببب ببقبحثدددالدبي جددد ببددد بقتدح دددتبب بببببببببب ب ببب بببوإلمددد حزبدورببب،بببببب ببب بب ببب
بحثالستربحي بجت ححقيبببببببب بببب ببقباقبح لتسبحمهاحلبآناد بحثدالس  بحقتد حبحث تحد بأنمد الب نظدت (باسدتربحجدت ححقيقبمدالببب ب بب ب بببب بب ببببب بببببب بببب بب ب بببب ب ببببببب بببببب ببببببببببب ببب ب ببب ببب ببب ببب

بشنن بح لتسبحثمت  بحثت تا ق بثليتمعت  ببببب بببببب ببببببببب بببببب ببب بب.بببببب

بببببوحث م البحثم بب بلت حبيببببب ببب بقدل بمالبس ن بأدح بثتب ي بحثي حمابوحيجت ححقيقت بببب ببب بببب بب ب بب بب ببب ببببب بب ب ببببببببببب ببب ببب بب ببببببوأدح بثل قتب ببب،بب بببحيجدت ححقيق بببببببب بببب بب ب بب،بب
ببببببببوم  يق باسق بثلت لتلبوحثتلتق  بب ببب بببببببببببب بببببوحثشكلبرق ب بب،ببببب بب بب ب(بحآلحق:بقي ابأنم البحثالستربحي 2ببب بببببببببب بب بببببب ب بببب بب بجت ححقيببب بببب ببقبحثملت حبب بببب.ببببببب

ب
 ( إعداد الباحثStrategic Intelligence System) 5-( يوضح أنموذج الذكاء االستراتيجي المقترح2شكل رقم )

ببحعتمددددددابب بب ببببحث تحدددددد باددددددقبيددددددقتست بثننمدددددد البحثم ضدددددد ببتثشددددددكلبحث ددددددتمسبرقدددددد ب ببب ب بب ببب بببب بب ببببب ب ب ببببب بب ب بب ببببب ببب بب ب بب ب بب(بعلدددددد بنمدددددد الب 2بببب بب ب ببب ب ب بب
(Maccoby et al, 2004:2) (Maccoby, 2001:1)      بببب  ندد ب  ،                          مددا التيدد تل فدد  مددالء المدد ب
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بحث مدد البحثم تجدد بثيتٍدد بحثيتمعددت  بب ببب بببببببببب ب ببببببب بب ب بإابحمثددلبمك نددت بحثددالستربحيببب ببب ببب ببببببب ببب بببب بجددت ححقيبببببب بببب ببببقبمددا   بثل ظددت بوحعددابحبب بب بببب ببببب ب ب بب ببث سددتى ببب بببب ب
بحمجتجق بحثتقبي بلسبم  تبهالحبحث م ال بب بببببببب ببببببب بب بببب ببببببب بب ب ببببويمثلبحثعم دب بب،بب بببببب بجد ربحثعملقدت بحمبب-بب(ب 2بببب ببب بببببببببب بجتجدب ببحثمكد  بحثثدتنقببب-ببق بب ببببببب ب ب ببب

ببببثل مدددد الب ثل ظددددت ( بببببب بب ب ببوحعمددددلبببببب ب بببببم يددددا تبببب ب ببم ظ مدددد ب ب ب ببمتكتملدددد بيددددت بمددددالب  ث ددددتبحثيقددددت ببعملقدددد بجمدددد بحثيقتنددددت ببببب بب ببببببب ب ب ببب بببببببب بببببب بب ب بب ب بببب ببب ببببب
ببوحثمعل مت بومعتثيت تبونش هت بوحلاقم تبعل ببببببببب ببببب ب بب ببببب ببببب بب ببب ببببشكلبمع ا بعلمق بيت بحيجتاتببب بببببب ب ببببببببببب بببب بببب ببد بم  تبثليقت ببميم ع بمالببب ببببب بب ببببببببببببببببب

ببببحمجددتثت بحثم ضدد  باددقبحثعمدد دب  ب ببببب بببب ب ب ببببب بببب ب ببب(بحثتددقبيمددابثليتمعدد بمددالبحثيقددت بم ددتب 4ب بببببببببب ب ببب ببب بببببب بب ببم يددا تب بدد  ببببب ب ب ببببب ب ببأوثقدد باددقبح لتددسبببب ببب ببب بببببب ب
بحثمتدد  بحثت تا ددق  بإابقمثدددلبسددلبأجددل  بأحدددابمك نددت بأنمددد البحثددالستربحي ببب ببببببب بب ب بببب ببب ببببب ببب ب بب ببب ب بب ببببببببببب ببببببببب بجددت ححقيبببب بببب ببوهدددال بحمجددتثت بهدددقببب،ببقبب ب بب بببب ب ببببب ب

ببحم  ىبحعملببا ربمتكتمل بومت حبب  ببب ببب ببببببببببب ب ببب بببببب ب ب ببمي ابب،بب ب ب تبحثاك بحثم ظد مقبث مد البحثدالستربحيببببببببببفقمتبمت ب ب  بب بببببببببب بب ب بببب بب ب بببببب بجدت ححقيببببببب بببب ببقببب
ببببشكلبعت  بب بب ببببويمثلبحثعم دب بب،بب بببببب ببب(بميم ع بحثمؤش ح بحثتقبحؤسا 4بببب ببب ببببب بب ب ب ببببببب بب ببعل بحمت  بحثيتمع بثلمتد  بحثت تا دق :بمدالبببببب ب ببببب ببببببببب بببببببببب بببب ب ببببب بب

ب   بحبيقل تبمنم البحثالستربحي بببببببببب بب ببب ببببببب ببب ب بجت ححقيب بببب ببقبحثملت حبب ببوأ بقتدح تبيت م  بم الحبحث  ابحإلدحردبحث اي .بب،بببببببب ببب بببب ب ببب ببب ببببببببببب ب بب ببببببببببب  بب
بثمدتبجديس بحن تدا  بب ببب بب بقمكدالبب،بببببب  ب ببحثلد ب بب بما د  بحثدالستربحي ب بإ ب ببب ببببببببببب ب بجدت ححقيبب بببب ببببقبحثدالدبيدؤددبإثد بح لتدسبمتد  بح تا دق ببب ببببببب بببب ببب ببب بببب بب ببب ببببب

بثليتمعت  ببببب ببببق ت ابب،ببب بإث  ب بإطتر بب بب بباك دب ب ب بوحض  بب ب بعل  بببببقعتمابب،ببب بحثتكتمل بب بوحثتد حب  بببببب ببب ببويلتد   بببب ببم بدسبحثتاكتد  بببب بببببببب ب ببحثم ظد مق  ببب بب ب  بببب

بحثدالد ببيد ىبحثمؤج د  ببب ب ب بببببب بعلد  ب ببأن دت بب بببم ظ مد  بب ب بحتاتعدلبب،ببببببببمتكتملد  بب ب بببع تيد هت بببب ب بوحتشدتب  ببب ببب ببآثقتح دت ببب بومدالبب،بببببب ببثد بحكد  ب بب ب ب  بببب

ببمد جتح دت بببب ب ببم ادل ب ب بببببقدارحح ت بببببثكتاد  ب ب بوحث يد  بب،ببب ب ب ب بمدالث  ببب بإثد  ببب ببم دت ىب بب ب بب بحثمد جدت  ب ببب ب بحثتدق ببب بح لدس ببب بب برغ دت  ب ببوم دتا ب بببب ببببب
بوح قعت  بببب بحثم تاتايال بب بببببب بويمكالبب،بببب ببحا ر بببب ب ببي تع  بببببعملق  ب ببحثمتد   ببب بببحثت تا دق  بببب ببحثم دتاحم بثلمؤج د  بببببب ب ب بببببببببب بعلد بب،بببب ببأن دت بب بببنظدت  بب  ب

ببماتد حبيتكد  ب ب ب ببببب بمدال ببب بمدا    ب ب ب ببوأنشدب ب عملقدت (بب،ببب ببببب بببب ب بومدالببب،ببب بيت لدس ببثد  بب بب بحثتيمتد  بب بحثتي تا دق بببيبب ب بادق بببيببب ببحثمد جدت  آ ب ب ببب ببب ب ببب
ببببم رو  بب.بب(ب  44بب:ب    2212بب،بب

ببببببببببومددالب دد  بحطدد  بحث تحدد بعلدد ببعددضبحثارحجددت بوحمب ددت بحثعلمقدد بحثتددقبح توثدد بم ضدد  بحثددالسترب ب ب ببب بب ببببب ببببببببببببب بب بب بب بب بب بب ببببب ب ببب بب بب ب بببببب ب ب ببب ب ب بب بب
بحي بجددت ححقيب بببب ددببوبببب،بقبب بب بنيددابأ به ددت بح  ع  بببب ببب بب بببب بباددقبحثع حمددلبوحمبعددتدبحثتددقبشددمل تبهددالحبحثما دد  بببتب ب بببببببب بببببب بب ببببببب بب بب بب ب بب ببببب ببوقددابي جدد ببب،بب ب ب ببهددالحبإثدد بببببب بببببب

ببطيقعتددد بوحاحثتددد بوإثددد بطيقعددد بحثعتقدددت ب بب ببببببب ببب بب ببب ببب ببببب ببب بببحيجدددت ححقيق بببب بببب بب ب ببحثتدددقبق ددد  بادددقبح يقل دددتببب بببب ببب ب بببب ببب ب بوهدددالحبيتمتشدددبب،ببب بببببببب بببوطيقعددد بببب ب ببب ب
ببحثمؤج ت بوحثم ظمت بحثتقبحلتضقبحثت   بادقب دامتح تبوميدت بعمل دت ببب بب بب بب بببببببب بب بببب بببببب ب ببببب ببببب ببب ببببب بب بب ب ب ببوجدتت بح ضدق بمك ندت بأنمد الببب،بببب بب ب بببب ببب بببب بب ب بببببب ب

ببب نظت  ب(بحثالستربحيبب بجت ححقيبببببببببب بببب بببقبحثملت حبوال تبثلت يقفبحآلحق:ببب بب ببب بب ب ببب ببببب ببب بببببببب
1

بحيبب      للددذكاء بجددت ححقيب بببب ببببببببببببببقبحثعايددابمددالبحمبعتد حثمك نددت (بحثتددقبحمثددلبمددا   بث ظددت بحثددالستربحثمبب بببب ب ب بب بب ببببب بببببب ببب بببببببببب ببب ب ببلتدد حباددقبببببببببب بببب بب
بح لتددسبحثمتدد  بحثت تا ددق بثليتمعددت  بب ببب بببببب ببببببببب بببببب ببب بببوجدد تبب،بب بتو ب ب ب ببحلدد بحمبعددتدبواددسبنمدد البببب بب ب ببب بب بببب بب ببب  Maccoby et al, 2004)بب

(Maccoby, 2001:1)بوحثالدبأرحنبحث تح بأن تبم تجد  بثيتٍد بحثيتمعدت بب بب ببب بببببببببببب بببببببببب ب بببببببب ببب ببببوهدقبمدالبحمبعدتدبحثتدقباس هدتببب،ببببب بببب ببببببب بب ببب ب بب بب
ببأسل ب بب ببحث تحثتالبب ببب ببببببببأمد بحثع دق ب بببب ب1122بب،ببب ب ب ب222ببب:ب ب ببحثعد حودبب بب،بب(ب ب بب ب ب1122بب،ببب ب ب ب321بب:بب ب ببببب(بوم دل ب ب بب ب1122بب ب ب ب31بب:بب بب(بو يدتث بب ببب بب بب

ببوآ  و ب بب ب ب1121بب،ببب ب ب ب292بب:بب ب بببببب(بواث بمهمتت تب ب بب ببب ببوحتك  بما   بأنم البحثالستربحثملت حبب،ببب بببببببببببببب بب ببببب ب ب بببب ب ببمالببببببب ببحآلحق:ب بب بب
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): Foresight

بقع ل ب بحيجتش حلبب(Maccoby, 2004, 3) بب بب ب بب ب ببحثلار "ببب :بببننببببب بعلد  بببب بحيحيتهدت  ببببرؤيد  بب بب بب بب ببببحثم دتلي ب بعيد  ب ببلقببب  بب
بببإج حر ب بم   ب ب بثلع حمل ب ببب باق ب ببببببببببحثاي تمقكق ببب بحثمتضق ب ب بوحث تض  بببب ب بب بتمتد بيبب،بببب بمد  ا ببب بحيجتشد حل ببب بب ب بب ب بببببيملد  ب بمدال ب بببحثدادتى ب ب ببصببب

بببأوردهتب ببب ببزحيادبو الي دبب ب ب بببب بب ب1122بب،ببببب ب ب ب21بب:بب بب(بستآلحق:ب بب ببببب
     

ببقن ال بحثم  ا بب بحيجتش حاق ببببب ببب ب بب ب بحث تض  ب ب بب بببببم يا تبعملق  بب ببببب ب ببم تم   ب ببب بببحدا  ب بحثم تليل ب بببب بف  ي بب،بببب بب ببح تر  بب بب بحثتيعت ح  ب بب  بي بببيبب
بق تبق  بب بب بحثم تش ل ب ب ب بب بببإقيتد ببب بحعلتل بب بحي ي  بوبأ بببب بب بثل تض  بب ب بب بال  بب بعال بب بط يس ب بب ببح ل ب بتدلب بحثمتضدقببب ب بفقعمدل بببب ب بعلد  ببب ببحم دال بب ب بادق ب  ب

بحث  د ت  ببب ب بأ  بب بحث تضد  ب ب بب بهد  بب بببمت  سد  ببببحتثد  ب ب ببنتحيد  بب بعدال ببب بحثضدع   ب ب بب ببحثما وضد  بب بب بمدالبببببب بطد ل ب ب ببحثلد ىب ب ب ببحثم ج د  ببب بب بن د  ببب ب  ب

بحثم تليل بببب ببوحثل ىببب،بببب ب ببببحثم ج   بببب ببتثعك بمالبحثم تليلببببب بببب ببببب ببب بإث  ببببب بحث تض بب بب  بب .بب

  

بوه  بقمت  ببمت بب بحيجتش حل ببب بب ب بب ب بعال ب بحثيتدبق  ب بب ب بحي ببيب بجت ححقيب بببب باقبب،ببقبب بب   ب ب ب بحمو  ب ب ب بقع د  ب ب لبببيبببدتثيتع ببب بعلد ببب بححتمدتي  بب ب بب بب  ب

بج ل ببمت ب ببقك  ب ب ب باق بب بحثم تليل ب بببب بأدبب،بببب بأ  ب ببنتتىيد  ب ببببمتعداد  بببب بحيحتمدتي  بب ب بب بب ب بمد  ب بببم توثد  ب بب بحد جق  ب ببب بببببإحداحهتببب ببدو ب ب ب بأ  ب ببحكد  ب ب ب ب  ب

ببتث يد   بببببمع قد  ب ب ب بإثد  ببب ببنتقيد  بب ببمت مدتبب،ببببببمعت د  ببب بقع دق ببب بحثيتدبدق  ببب بب ب بحي ببيب بجدت ححقيب بببب ببببح ايدا بقبب بهدال ب بمعدتالبببب بب ببببم د لت ب بببوم توثد  ب بب  بب

بحث ي   ب ب ب بببببومالبث ببب،بببببإثق  بب باتيجتش حلبب بب ب بب ب ببق تعا بب بب ببشكل ب بب ب يت  ب باق ببب ببببح جق  ب بثيتدبق بح ب بب ب بحيبببيب بجت ححقيب بببب ببب.ببقبب
ببويعيددد ب بحيجتشددد حلبببب بب ب بب ب ببببببببببببببببعدددالبقتملقددد بحثلتىدددابببب ببلتاكتددد بادددقبيددد ر بقددد ىبستددد بم ىقددد بوثك  دددتبحاددد  ببثب بب بببب بببب ببببب ببب بب بب ب ب بببب ب بب ب بب ببحثم دددتليلبببببب بببب ببب

ببحثع حودبب  ب بب ب1122بب،بببب ب ب ب321ببب:ب ب بب(ب
System Thinking 

ببقي ددا ب ببحثتاكتدد ببم بددسبحثدد ظ ببب ببببب ب ببببب بببحثلددار بعلدد بح ثقددفبأوبدمددابحثع تيدد بحثمدتلادد بثعدد ضبح لتل ددتبوا دد ببببببببب بب ببب بببب ببب ب ب ببببببب ببببب ب ببببببب ب ببب ببب ببب ببب بب ببب بببب
بببببحثكقفق بحثتقبحتا بتعلببم جي تبثتشكلبنظتم تبأوبي ر بوحض  ببشدن بحمببببببببببب ببب بب بببب ب بب بببب ب بب ببب ببب ببب بب بببببببب بببب ب ببحثتدقبيدت بحثتعتمدلبببببببشدقترب ب ببببببببببب بببمع دتبببب ببأمد بب بب بب

 بب(.   154بب:ب    2216بب،بببببببحثع ق 

بيعي ببوب ببعالبحثلار بعل بح بببببب ببب بب ببب بببببب بثقدفب ببدمدابحثع تيد ببببب ب ببببببب ب ببببب ثد بمدالباادل تببأب ببب ب بب بإثد بب بببجد حربثد بح لتل دتببأبببب بببب بببببببب ببحلتقم دتبمدالبببوبب ب ببب ببببب
بحتدد بع بب ببب قت ددتببب ببتثكددلببب ب ببوحثت ستدد بعلدد ببب،بببب بب بب ببب ببجددل  بحاتعل ددتبمدد ببعضدد تبمددالبحتدد بنيتح ددتباددقببأبببب بببب ب بب ببب بب بب ب بببب بببب ب ببب بب ببببب ب ببب امدد ببب ببهدداحلبببأببب ببب
ببببحث ظت ب ببب(.Davis, & Sherman 2002: 6ب ببب

ببويددالس ب ببأ به ددت بث ثدد بأندد ح بمددالبحمنظمدد   ( Maccopy, 2001: 2ب بببب ب بب ببب ب بببب بببببب ببب ببب بب بوهددقبحث ظددت بحثمقكددتنقكقببب،ب ببببب بببببببب ببببب بب،ببب
ببوحثعضددد دب ب ب بوحيجتمدددتعقبب،ببببب ب بب بب ب بوأ بحث ظدددت بحثدددالدبق دددت ابإثددد بهدددال بحثع تيددد بب،ببب ب ببببببببب بب ببببببب ببب ببببببب ببببب ببحكددد  بحثميم عدددت بحثا عقددد بأوببب،ببب بببب بب ببببب بب ب بب ببببب ب ب ب

بببحثثتن يدد بحثمك ندد بثكددلبجدد ربث ددتب اددتىصبحمجدد حربح بب ب ب ببب ببب ب ببب بببب ب بب ب ببببب بببببببب بثمك ندد بث ددال بحثميم عددت ببببب بب ب بب ببببببب ببببب بببنا دد تببببب ببوأ بحث ظددت بقشددتسببب،ببب بب ببببب ببببب بب
بببب  حي بوجل س بمالبحثب يل بحثتقبحتاتعلبات تبأج حؤ بوثق بمالبسقفق بعمل تبع امتبح اادلبعدالببعضد تب بببب ب بب ب ببببببببب بببببب بببببببب ببب ببب ببب بب ب بببببببب ب بببببب بببببببب ب بببب ببببب بب ب ببب بب ب
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بحثددد عض بببوهكدددالحبع دددامتبقاددد بحث ظدددت بادددقبعملقددد بحثت لتدددلبادنددد بقالدددابحثدددد ح بحثي ه يددد بب،ببببب بب ب بببب بب ب ببببب ببببب بببب ببب بببببب ببب بب ب بببب ببببب ب بببببب ب بببب ببوع دددامتبق دددتو ببب،ببب ب بب بببببب بب
بحثم لل  بحلبمشكل بقالاو بحثما   بحي بببب ببببببب ب ببببببببب ببب ب بب ب ببب بجت ححقيببب بببب ببببقبثل ظت ببب ببشكلببببب بب بب.ب

Vision

ببحع قبحث ؤي بحثلار بعل بإدرح ب بب بببب بب ببب ببببببببب بببب ببشقرببب بببببست بم ىقباقبوحق بحث ت بواث بمالب   بحثم حظد بحثاله قد بببب بببببب ب ب ببببب ب ب بب ببب ببب بب بب بببب ببب بب ببب بب ببب بب
ببوحث ظ  بحثثتق  ب حثع حودب ب بب ببببببببببببببب ب بب(   414ببب:    2216بب،ببببب

بإ  ببببحث ؤي ببب بببحيجت ححقيق بببب بببب بب ب بحع قبببيببب ببمي دببببب ب ببحا رببب ب بأوببب بحدتلببب بب بببع ق بببباحببب بببات  ببب بأوببببب ببنوضت ببب بب ب ببنمدتبإببب،بببببقتدم بببب بهدقببب ببب
ببوقار بببببببأدح ببببببببببمثتب  ببببح ت اببببب بإث ببب بإمكتنت بببب ببو يد  بببببببب ببودرحجد ببببب بب ببببعل نقد بببب بث حقد بببب ببب بوم دتليلببب بببب ببحثمؤج د بببب ب ب بببمدتبب،بببب ببقيعل دتببب ببب بح لدسببب بب ببب
بحث ال بحثمبل  بببببب ب بب باقببببب ببببح حتاببب بحثعتملتالببب ببببتحيت ببببببببب بأس حضببببب بب ب ببحثمؤج  ببب ب ب بحث عقمقب بببببببحثعلقتبببببب ببب بب.ب(  42بب:ب    2224بب،بببب

بإ  ببببحث ؤيدد ببب بببحيجددت ححقيق بببب بببب بب ب بثليتمعددت ببب بب ببب بببهددقبحثتددقبح ددادبببب ببب ببببب ببح جدد ببب ب ببحثيتمعدد ببب ببب بن دد بببب ب بببجدد د ببب ببحثمد بببب ب بجددت ببب بأوبببب ببن دد بببب ب ب
بحثم ددتاتايال بببببب بحثم تشدد يالببببب بب ب بأوببببببب ببن دد بحث دد .بببب ب ب بببب ب ببشددكلببب بب ب بحممدد بحثددالدبببعددت ببب ببببب ب ب بيتددق ببببب ببث ددتببببب بحنت ددتلببب بب بببحيجددت ححقيق ببببب بببب بب ب بببحثم تجدد  ببب ببببببب

بأونق ب  ببب بب.ب(  22بب:ب    2217بب،بب
Partnership

ببهدددقب ببحثتعدددتو بوح دددتد بحثمعل مدددت بمدددتالبمؤج دددتتالبأوبأ ثددد بثي دددترببببببببعملقددد ب بببببب ببببب ببب ببب ب ب ببب بببب بب ب ببببببب ببببب بب ب بب بحجدددت ححقيببب بببب بب بببق بأعمدددت بنتج ددد بب ب بببب بب ب بببب
بوحيجتع   ب ببب ب بببببحثالسقبثكتملبطتق ببببب بب بببببب بببحثش ح  بثت لتسبحمهاحلبحثم ش د بببب ب بببببب ببب ب ببب ببب ببببببب ب ببب.ب(Maccobyet al, 2004: 9)بب

بب بحثش ح  بقار بحثلتىابحثالسقبحجدت ححقيق بببب ببعكبح بببب بب ببب بببببببببببببب ببببببب ب ببجتدحد بادقببإببب ببعلدبببتبب ببقتمد بح تثادت ببإببببببب ببببب بببب بحجدت ححقيبب بببب بب بببببدبرؤيد ببأبب،بببق ب بب
ببببشددتمل بثلشدد ح   ب بببم حمدد ببدبببب،ببببببببب بب بححاتققددت ب بحعتونقدد بوح تثاددت ببببببببب ببببب بب ببببب بببحنددامتجقتببوببأبب،بببب ببمدد بببب ببببب بببمؤج ددت بوجتمعددت بأب بب بببب بب بب ب ب ببب دد ىبب بباددقببب،بب ب
ببيد ر بشد كت ب بببب بببب ببببحجدت ححقب بب ببوه دتبيت دابب،ب(Maccoby, 2001: 1-3)ببق بيب ببدوربحثشد ح ت بادقببببدببببببب ببب بببب ب ببببب بببببحيرحلدترب ب بببلدارح بببب بب ببب

بببحثيتمعت بواث بس ن ت:ب م ل ببب بببقتد بببببببب ببب ببب بب ببببب ب1122بب،ببب ب ب ب33بب:بب ببب(.ب

ببببببحدددابححيتهدددت بحثت بأ - بب بب بق بحثمعتيددد  بحثتدددقبحم دددابحث ددديتلبإثددد بظدددببببب بببب ببب ببببب بببب بببببب ب ببح  دددتالبسادددتر بحثشددد ستربوحشدددت ح   بادددقببببببببببب ب بببببب بب بب ببببب ب ببببببب ببب بب ب ببدحرببأب بب
ببحثم مت بوح بب ببلتلبحثتكتثقفبوح  يلبح تا   بإث بحعتو ببلبببببب ب ببببب بببببب بببببب بب ب بب بب ببببببببب  ب.بب

ببببببقت بحثتنقل بم بح داقت بحثيتبببببحابآثبأ - بببب ببب ببببببببببب ببب بحثمضدب ا ٍبدبب ب ب ببببوحقت دت بحثاد  بحث تحيد بعدالبحثتبد رح بحثتك  ث جقد بب،بببببب بب ببببببب ببب ب ببببب ب ببب ببببببب ب ببببب بب،ببببببب
ببوضمت ب ببب ببببببحن قتمق ب بحثدي ح بوحمبببب بب بب بب بب بببباكتربمتالبحثش ستربب ب بببب بببب  ب.ببب

بطددتربإ - ببعمددلبحعددتونقبثلتشددتر باددقبحثمدد حبببب ب بببب ببب ب بب ببببب بب بب ببب ب ببحث ددتدر بواددقبح ايدداح بحثددا   بببببردب ب ب ببببب بببببببب بب ببب بإثدد ببببب بحمبببب بببببجدد ح.بحثيايددا ب بببب بب ببوسددالث ببب،بب ببب ب
ببحثتكقفبم بحثيت  بحثمتعت   ببببببببببببببب ببب  ب.ببببب

ببح ش  ب - بب بحتجب  ببت بحثم تاتايالبوح ببب بب بب بببببب ببببب ببببببق بنبدت.ب دامت  بجب بب بب ببب بمد بحإلبب،بب ببب ببمداح بادقبحدلبحثمشدكب ببببب ب بب بوحثتاد .بادقبحمبب،بب ب بببببب ببب ببب ب بب،ببببدحرببببب
بودع بحيجتثمتربحثب يلبحم ببب بب ب بببب ببببب ب بببب ببببث بح لتسبققم بأ ي بمط حلبحثش ح  بب،بببمابب ب بببب بب ب ب بب بببببببببب ببب  ب.بببب
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The Knowledge

بعددد ل ب بقدددتم  ببب ب بوي  دددت ب ببببب بب ب٩٦٤ببب:ببب ب بببحثمع ادددد ببنن دددت:بب(بب ببببببب ببحثا ددد بببببب بحث حضددد ببببب ب بب ببوحثمؤسددددابببب ب ببمحدددابببببب ببببحمشدددقترببب ب ببحثا دددد بب،بب بب،بببب
بسدددلببب،بببببببحثتعلدددق  بببيارسددد ببببمدددتببب بأوبببب بببق دددت ع  ببب ب بب بحثعلدددلببب ب بب يددد  بب،بببب ببم دددتر بب،ببببببعلمقددد بببب بب بببببحعتقدددتدبب،بب بح تادددت بب،بب بب بب بوإدرح ببب بب بمعل مدددت بب،بببب بب ب ببببب
بببم ظم  بحبيسبببب بب بعل ببب بحلبببب ببببمشكل ببب ببببمت.ببب

ببيتادددسبحثعلمدددتربوحث دددتحثببببثددد  بب ببب بببب بببببب ب ب بعلددد بب ببب بب ببح ايدددابببب بب ببما ددد  ببب ب بببثلمع اددد بببب بحتددد بب،ببببب ب بحعددداد ببب ببب بحثتع يادددت ببب بب بب ببثما ددد  بببببب ب بببببهدددالحببببب
بحثماددبل  بب ب ببوم  ددتببببب بباسدد  ببببمددتببببب ب ببددترن ب ببب بب ببددن بب (Barnes, 2002: 35بببب بحثمع ادد بهددقبببب ب بببب ببميمبببببب بب عدد ب بحث لددتىسببب بببب بوحث قددتى بببب بببب ببببب

بوحثمعتلدددددداح  ببب بببوحثماددددددتمق بببببببب بب بوحثم ظدددددد رح بببببب ببب ب بببوحمحكددددددت ببببببب ب ب بوحثت قعددددددت بببب بب بب بوحثم  يقددددددت بب،ببببب بب ب ببومع ادددددد بببببببب ب بحثكقددددددفببببب ب بوحثي حعددددددت ببببب بب بب بببببب
بببببحيحت حفق ب  بب ب ب .Know-Howبب(بب

بقع ل ب بحثكيق قبببب ب بببحثمع اد بب(ب  12ببب:    2225ب ببببببب بببنن دتبببببب بسدلبب:بببب ببشدقرببب بضدم قببب بأوببببب بلدته ببب ب ببق ت ضد  بببب ب ب بب بببحماد حدببب بب ببببببمدحرببب
ببببببأعمتث   ببدحلت ببب بأوببببببب بببيحدتاببب بق حرح بببب بب بب ببب.ببببببيتى  ببب

بيددا  ببا دد  بمبببب ب بببحثمع ادد ببب بعلدد بببببب ببحثا دد بببب بوحثدد عقببببب بب بوح ددالببببب ب بحيطدد  بببب ب ب ب بحثمت اددلببب ب ب ببنتقيدد ببببببعلقدد بببببب ببحثارحجدد ببببب بب بوحث  دد ببببب ب بببببب
بومددال ب ب دد  ببب ب ببحثم حظدد ببب ب ب ببوحثديدد  ببببب بب بعيدد ببببب بحثدد مالبببب بب بوحمثددلبب،ببب ب بحددنوي  ببببببب بب بب بشداددق ببببب ب ددبببتب بعلدد بببتبببب بقتىم  بأجددت بببب بب ببحثديدد  ببب بب بوحثم ددترح بببب بب بب بببببب

بوحثلارح  بب ببحثعتم دبب بببببببببحثالححق ببببببب ب بوحثعتثيقببببببب ببب(. 4ببب:    2224بب،بببببببب

بويالس  ب بسل ببببببب بمالببب بدحوددببب بب بوم ج بببب ب ب بأ بب(ب   144ببب: 2   221ب بببب بببثمع ا بحببب بهقببببب بأم ببب ببقل دبببب بإثد بببب باعدلبببب ب بويمكدالببب ب ببحع يا دتببببب ببب بببب
بببببتثاقع  بببحث يتضق ببببب ببب بببببحآلحق :بببب بببK=(I+T) Sببب

بحتدد  بقمثددلبببب بببحثمع ادد ببKببببب ببحثمعل مدد ببI وبببببب ب ببببحثتك ل جقددتببT وببببببب ببحثتلتجدد ببSبوبببببببب بببحثلي دد ب ببببببب بببببحيقتاددتدق ببببب ببب بببوحيجتمتعقدد ببب بببب ب بببب
بثع اق بب بببآجقتبببب بيا  ببوببب،بب(    2224بب،بب بب بببنتن ستببب بوحت ت شقببببب ب ب بببحثمع ا بب(بNanoka and Takeuchi, 1995ب ببببببب بح د بببببب ب ببب
ببببإدحرح ت بإث ببببب بي اتالبببب  ب:بببببهمتبب،ببببب

بوهدقببKnowledge Explicit            أو الصةفيحة         الظةاهفة        الميفيةة- أ بببحثمع اد بببب ببحثم ظمد بببببب ب بببحثم داود بببببب بب ببحثم تد ىبببببب ب بب ببببب
بحثتدددق ب بحتاددد بببب ب ببتثمظدددته بببب ب بب ببحثدترجقددد بببببب بب بب ببث دددتبببب بويعيددد ببب ب ببع  دددتببببب بببتث جددد بببب ب ببوحثكتتبددد ببببب بوحثت دددا بببببببب بب بوحتدددق بببببب بب ببحثتك  ث جقدددتبببب بب بب ببببببب

بببببح  يل ت ب  ب.ببببببببوح تقل تببب
بوهدقبب (Tacit Knowledgeب بب       الضةم ية         الميفيةة- ب بببحثمع اد بببب ببحثلتط دبببببب بادقببب بببب بعلد  ببب ب بوجدل  بببب ب بب بببحماد حدببب بب بوحشدت ببب بب بببب

بإث  بحث دا بببب بب بوحإلح دت بببببببببببوحثياي قد بببب بب ب ب بحثداح لقبببب بب ببإن دتبب،ببببب بببمع اد بببب ببحعتمدابببببب فقد بببب بعلد ببببب ببحثديد  بببب بب بويادع بببب بب ببح  يل دتبببب ببب ب ببب
بببببتثتك  ث جقت بب بمدلبب،ببببببب بح تللبببب ببتثتاتعلبببببب ب ببحيجتمتعق.بببببببب ب بببب ب  ب

بوقابأشتر بب بحثعتتيقببببببب ببإث بببب(  42ببب:    1422ب بببببببب بث  بب ب ببحلتىسبح مت بحثمع ا بعالبست هتبمالبحثماتمق بوهق:ببب بب بببب ببببببب ببببب بب بب ب بببب بببببب ببب بب ببببب
بأ  - بببحثمع ادد ببب بثق ددبببببب ببحثتدد  بببببببوثتددا ببب بب ببوثك  ددتببببب ببع ددتر بببببب بعددالببببب بمدد ياببب بب بمددالببببببمعلدداببب بببحثماددتمق ببب بوحماكددترببببببب بب بب ببوحثل حعددابببب بب بوحثديدد ح بببببب بب بب ببببب

بوحثمعتلاح  بوحإلج حرح ببببببببببب بببب ب ب بحثتقبببب بح ادببببب بحماعت ببببب بببب  ب.ب
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بقمكال - ببم حجب ببببب ب بب بحثم يابببببهالحببب بب بحثتعل ببببب بعل ببببببب بببن حج  ببببمتبببب بب بمالببب بمشك  ببب ب بب باقببب بجمق ببب بحثميتي ببببب ب بب بحثتدقببببب ببنعلم دتببببب ببببببوهدالحببب.بببب
ببييددد زببببمدددت ب ببأهمتت دددتببب بأشدددتربببببوقدددابب،بببببب بب بإثددد ببب ب ببحمهمقددد بببببهدددال ببب بب ب بقدددتى ببب بإ بببب:ب"بببببب ببحث لبددد ببب بببحمجتجدددق بببببب بب ب بثلميتمددد ببب ب بب بببعددداببببمدددتببببب ببب

بحثا تعق ب ببب بهقبببب بأ ببب بببحثمع ا ببب بوحثمعل مت بببببب ببب بأي   بببببببب ب بب بحثماتدرببب ببب بببحيجت ححقيق ببببب بببب بب ب بببوحثم  ث ببب ب بثلميتم بببببب ببب  ب.ببب

بأ  - بببحثمع ا ببب ببببببح ح مق بببببب بحثتك يالببب بب بببحتيادبببببب باقبببب بسلببب ببث ظ ببب ب باقببب ببض رببب بقضدتلببببمتببب بب بإثد ببب بب لقب دتبببب ب بحث دتمسببببب ببب بمدالبببب بمعدترلببب ب بب ببب
بون تبق بببببببجايا  بب بب ببببببحشيت  تبببب ببببتثداور ببب بببحثام يد بببببب بحثتدقبببببب بحت قد بببيببببب بب ببببيدتحي تببببببحقدت بببببتلد بطبببب بومدالبب،ببب بحث لدتىسبببب بببب بببببحث دتبل بببب بببب
بقمكدددال ب بحثلددد  بببب ب ب بإ بببب بببحثمع ادددد ببب بببواادددا بببببب ببعتمدددد بببب ببح ح مقددد بببب بببب بحثت ستدددد ببب ب بب بوحثتكددد يالببببب بب ب ببببومتيدددداد بببببب بحمهددداحلببببب ببب ب ببوم  يقدددد بب،بب ب بببببب

ببحثاقتس  ببب بببوحثممترج بببب ببب.ببببببب
2

بثكق ببيدت بح  يدلبمدا   بأنمد البحثدالسترببببب ببببببب بب ب بببب ب ب بب بب بب ب بحيجدت ححقيقببببب ب بببب بب ب بببإثد بمد جدت بن عقد ببب ب ببب ببب ب ببب ببحعيد بعدالبسادتر ببب،بب ببببب ب بب ببببهدالحبببببب
بحث ظت بحث اي  ببب بببببب ببببواتعلتتببببب بيمابمالبحثيقت ببميم ع بمالبحمبب،بب ببب ببب ببببب بب ببببببببببب بنشبببببب ب ببببب بوحثعملقت بحثتقبحعكد بساترحد بواتعلتتد ب ببب ببببببببب ب بببب ببببب بببببببب بب،ببب

ببببببحد بح يدقا تب  ة       متتابيد   رة     نش    ستة      إلى          ستراييي         الذكاء اال   ،(Tham & kim, 2002: 2)    من   كل    قست    إذ ب بببب
ببببببواسبحثمقكتنقكق بأوبحثمقكتن  بحآلحق :ب بببب ببببببببب ببببببببببببببب ببب

ببقلااببSensing:  ّ    الّتحسس بحجتشعتر ببب  بب ببب بب بوحشدقص ب بب ب بمؤش ح  بب بب ب ب بحثتعت  ب بحثد ببببب ببببترجق بب ببببوحثاح لق  ب ببببتثي     ببببب بببثلم ظم  بببيب  ب.بببب

بحثتي ستد ببCollecting:     ال مة  ببب بعلد  بببي ببطد .ب بب ب بجمد  ب ب بحثيقتندت  ب بوهدق ببببببب ببببحثمدتد  بب بببحثددت  بب بحثيتدق بب بح شدس ببيب ب ببع  دت بب بحثمعل مدت  بب ببب  ببببب

ببببحمشدقترببلبببببوحمثد ب بحث لدتىسبب،بب بببب بحيمتكدتربب،ببب بب ببب بوحم ب بحمحداح بب،ببببدحربب ببب ب بحثعملقدت بب،بب بحثتيدق ببببببب بحعيد  بببي بعدال ببب بم حقد  ب ببب بأاعدت بب،بب بب بأو بب  ب

بحاد  ب بأو بتببب بهداا ب ب ببلدته   ب ب بأوبببب د ب بمتضدق(بببببمعت دت بتبببب بوحقع  ب بتضد بحبب،ببب ب بم دتليلبب،بب بببب ببدو ببب(بب ب بأد ب بحعدايل ب ببب ببأوبببب بحا دت ب بب بأو بب  ب

بببملترن  بحثيتعيت  بببيت بب،بببب ببكلمت  ببببع  ت ببيبببب ببببأرقت بب،بببببب ببرم زبب،بب  ب.بب

بح  تسببب:Organizing    ّ     الّت ظيم بب بحثيقتنت  بب ببببووضع ت ببببببببومقكلت ت ببببببب باق بب بشكل ب بماتدر بب ببب بثلمعل مت  ب ببب  بب.بببببب

بح لتلببProcessing:بب        الميال ة ببب بحثيقتنت  ب بببببوح  يل ت ببببببب ب بإث  بب بمعل مت  بب ببب بمدال ببب ب د   ب ب ببمعتثيت دت ب بب ببشدكل بببب بب بببم ىد  ب بثتعبدق ب ب ببببب
بمع د  ب تمدل ببب ب ببببتث ي د   بب بببثلم دتدا  ببببي بب بثتدتمكال ب ببب بمدال ببببب ببببببحجدتداحم ت ب بب بادق ب بحثعملقدت  ب بببحثيتريد  ببببببب بب بببببببوحثم دتليلق  بب بببيحددتا بببب  بب

بحثلد حرح  بب بب بوقدابرسد بب،بببب بب بعلد بب،بFernandez, 2004)ب بببببب بم حقد  بب ببب بببحماد حد ب بب بادق ب بببحثتي ظدق  ب بالدت  بببيب بإ  ببب ببميم عد  ب ب بب  ب

بحث لدتىس بببب ببحعدا ببقدا بب بمعل مدت  ب ببب بأو ببب بمقتندت  ب ببببحعتمدتدحببببببب بب بعلد  ب بمدال بب بببببق دتدام ت ب بب ببامدتبب،بب بببقعدا  ب بمداي  ب ببحثم دت ىب ببب ب بب بحمدند  ببب ببب  ب

بمعل مت  ببب ببقعاهتبب،بببب بحثماي  ببب بحثت اتالد ببببب باق ببببببب ببحإلدحر  ب ببب   بب .بببببمقتنت ببببببحثعلقت ب

بحشملبب:بCommunicatingبب  ّ     الّتواصل بب بوح  تل بببببحعيٍ  ب ببب بوي   بب ب ب بحثم تدامتال ب بببب بب بإث  ببب بببحثمعل م  بب  ب.ببببب

ببببحتدد ح  بببببببع ددامتبب:بUsingبب        االسةةتا ام بحثمعل مددت بببب بب ب بببحا ددت هتببببببويددت ببببببب بب بببببمشددترست تببوببب،ببب بب ببوحبيقل ددتببب بببب بحادد  بببب بب بببمع ادد ببب بحتدد بب،ببب بببب
بيت بإعبتر بب ب بمع  ببببببب بحثمعل مت ببببببث ال ببببب ببب بببببثيعل تببببببب باقبببببببماتا ببب بببححددتاببب بحثلد حرح بببب بب بب بمدالببببب ب د  ببب ب ببم ج دتببب بب بببدتثدي  ببب بب ببببببببوحثيدق ببببب

ببوحث ؤىب بب بحثديت  بحثتيقببببب ببببببي ببب ب بإطدتر حببببببحلا بببب بب بحثمعل مدت ببببببببثتلتدق ببب ببب بببببحثيايدا ببببببب ببببوحثشدكلبحآلحدقبرقد  بب،ببب بب بب ببب بب بب(بقي دابآثقد بعمدلب 4ببب ب ب بببببببب ب ببب
ببببحثعملقت بحث تبل بحثتقبحتاتعلبفقمتبمت  تبإلنتتلبحثمعل م . ببببببب بببب ببببببببببببب ب بببببب ببببببببب بببب بببببببب

ب
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The Intelligence Cycle (Montgomery and Weinberg, 1998:46) 

 أنشطة دورة الذكاء ( يوضح3شكل رقم ) Kruger, 2010:110)المصدر: )

ببببومالب د  بحثشدكلبحث دتمسبرقد   بب ببب بببب بب بببب ب ب بب بب(بنيدابأ بعملقد بإنتدتلبحثمعل مدت ب 4بب ببب ببببببب بببببببببب بب بببب بببببببحيجدت تقق ببب ب ببحثتدقبي ا هدتبحثدالستربببب ببببببببب بب ببب ببب
بحي بجت ححقيب بببب بث بحكالبض ا بحغبب،ببقبب ب بببب ب بب ببوإنمدتبأحد بوادسب بد ح بعلمقد بوم  يقد  بقتىمد بعلد بم  يقد بحث  د ببب،بببببب ب ببببببب ببببب بب ببب بببببببب بببب بببببب بب بب ب ب بب بب بب ببببب ببب
بعلمدددقبحثدددالدبييددداأببتيجتشدددعترببحث ببب بب ب بببببب ببب ببببب ب ببمددد ور حببدددتثت ظق بوحثمعتثيددد بب،ببب ببببببب بببب ببببب ببب بب ببثلتن دددابمدددالبيدددا.بحثمعل مددد  بسدددقبقضدددمالببب،بب بب ببب ب بببب ب ببببببب بب بب ب ببب بببب

ببببحيجددددتداح  بب ب بببحممثددددلبثلمع ادددد ببب بببببب ب بب بوهددددالحبمددددتبيؤسددددابأهمقدددد بحثددددالستربحيبب،بب ببببببب بببب بببببب ب بببب بببب بجددددت ححقيب بببب ببببقباددددقبح لتددددسبحثمتدددد  بحثت تا ددددق ببب ببببببببب ب ببببب ب بب ببب ب بب
بببثليتمعت .ب ببببب ببب

ب بويؤسابسل ب ببببب ببمالبم نتعم دببببب ب ببببب ببب بببي يد ) ببوبببب ب(بحثمشدتربإثت مدتبادق    1222ببب بببب بببببب بب ببأند بقيد ببب،ب (Kruger, 2010: 110)ببببب ب ببببب
دد بإثدد بأنظمدد بحثددالستربحي بأ بي  ظ  ببب بببببببب ب بببب بببب ب  ببب ب بجددت ححقيب بببب بقبعلدد بأن ددتبع ادد بحتجدد باددقبدور بحثددالستربحيبب بببببببببببب ببب بببب بب بب ب بب ببب بببب بب بجددت ححقيبب بببب ببحتدد بببب بقبب بب

بقعمددلبنظددت بحثددالستربحي ببب ببببببببب ببب ب بجددت ححقيبب بببب بببببم يددا تبعملقدد ببقببب ببببب ب ببحعالقدد ب حشددتر باددقبم ححددلبح جقدد بوحيمقدد بحثدداور (بإثدد بببب ببببببب ببببب ببب بب ببببب ببب ب بب ببب ببب ب بب بببببببب
ببببحثم ححلبحثمتن   بمالبحثاور ب ببببب بببب ب ببببببب ب بب ببببببحثمعتثي بوحثت لتلبونش هتبوحجتداحم تبب-ببب بب بب بببب ب بب بب ببب بببب ببب بب.بببببب

بببوسدالث بأشدتربددبأنيدد ب  ب بببب ببب بب ببب ب(بإثد بأ بحثت لتدل       2214:16بببب ببب ببببب ببب ببقعددابحثع اد بحمجتجدقباددقببببببب ببب ب بب ب ببب ب ببببببب بإنتدتلب بحثددالستربببببب بببإابببب ببببب
دددتبثي زيدددفب ببإنددد بق ددد  بحثيقتندددت بحثددددت بحثتدددقبحددد بجمع دددتبإثددد بمعل مدددت بحجدددتد ترححق بقتملددد بث جدددتداح بوال  ببب ب ببب ببب  ببببب بب ب ببببببببببببب ببب بب ببب بب ب ببببب ببببب ببب ببب بب ب بببببب بببب بب ببببببب ب ب بببب ب

ببببرودنيددد )ب  ب بويتضددد بب،بب(    1222بببب ب بببباثددد بادددقبحثشدددكلبرقددد  ببببب بب بب بببب ب بب ب(بحآلحدددق:بأ بعملقددد بإنتدددتلبحثمعل مدددت بحيجدددتد 4بب بب ب ببب بب ب ببببببب بب ببببب ببب بب بببب ب ب بببب تري بببب بب
بب حثالستر(بوج ربحثت لتلبي ضعت بعلد بقمد بحث د  بحثدالدبحت حيدابمدالب  ثد بحثيقمد بحثمضدتا بثلمعل مدت بمدالب ب بب ببب بببببببببب بببببب بببببببب ب بب ب ببببب بببب بببببب ب ببببب ببب بب بب ببب ب ببب ببب بببببب بب ببببببببب

ببببببببببببجم بحثمعل مت بحث  قب بإث بإنتتلبحثمعل مت بحيجتد تري ب حثالسق ( ببب بب ب ببب ببب ببببببب بببببب ببببب بب ببببب ببب ببببببب ببب.ببب

ب

ب
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ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
 (de Anjo, 2014: 16)المصدر: ، ( يوضح إنتاجية الذكاء4شكل رقم)

بثكددقبحددتمكالبحثيتمعددت بمددال ب بب بب ببب بببب بببببب ب بإنتددتلببب بحثددالستربواددسبم ظدد ربحثشددكلبحث ددتمسبببببب ببب بببب بب ببببب ب بببب بب ببببببببببببببببيمددابث ددتبمددالبحثيقددت ببعملقدد ببب،بببببببب ب ببب ببببب
ببحثت لتلبحثتقبحتبل ب ي حرب بب بب بب بب بببب ببببب ببب بوأ دتدقمتتالببب ببببببب ببببببوم تشدتريالبقمتلكد  بحثديد  بوحثم دتر بادقبعملقد بحثت لتدل بسدقبيدت ببببب ب ببب ببب ببببببببب بب بببب بب بببب ببب بب بببب ب ب بببببب بب بب بب بب

ببببح لقفبهالحبحثالسترباقبي ر بحلتقمت بوحلاي ح بوح يدؤح بم يدا تبأهد بمؤشد ح بعملقد بحثت لتدلبوج دحد  بب بب ببب ببببببببب بب بب ب ب بببب بببببب ب ببب بب بببب بب بب ببببب بب بببببببببب ب بب بببببببببببب بب بب ب بب،بب
ببببببإضددتا بإ ببببثدد بأ بحثمعل مددت بوحثيقتنددت بحثتددقبجددقلام تبجددتمعب بببببببب بب ببببب بببببببب بب بب ب ببببببب ببب ببحثددالستربم يددا  بحللدد بحث يددلبمددتالبماددتدربببب ب ببب ببب بببب ب ب ببببببب ببببب ب بببببببب

ببببببحثمعل مددت بحث جددمق بوحيثكت ونقدد ب بببب بب ببببب ب بببب بب ب بببمددتبح  يدد بمددالبم شدد رح بوحلددتري ببب-ببببب بب بببب بب ببب ب بببب ب بببب ب بببب ببببم يدد تبب ب بببببمعل مددت ب امقدد ب بب بب ب ببواددتالببب-ببب ببب
بعملق بحثت لتل ببب ببببببببمتبقلام ن بمالبحلتري بوا   بعملقت بست يت ت بح لتلق  بب،بببببببببب ببب ببببببببب ببببب بب ب ب بب بب بب ببببب ببببب بببحاتاب ي حربحثت لتلبابببببببببب ببب ببببببب بب ببببببقبعملقد بببببب بب

بإنتددتل ببحثددالسترببببببب ددتببببب بم يددا بمد ج  بب  ب ببببب ب ببث ظددت بحمثددلبفقدد بحثمعل مددت بوحثيقتنددت بحثاح لقدد بوحثدترجقدد بمددا   ببببتببببب بن تىق ددببب ب ب بب ببببب بب ببب ببببب بببببب بببببببب بب بب ب ببببببببببب ببببببب بب
بببحث ظت  ببببببببقم بحث   بأه بعملقتح .ببوبببببب ببببببب بببببببب

3

ببمددددالبحثمؤسددددابأ بحثمعل مددددت ب بب ب ببببببب بببب ب ببببب بببببببحيجددددت تقق ب ب بحثتددددقبح ا هددددتبمك نددددت بأنمدددد البحثددددالستربحيببب ببب بببب ببب بب ب بببب بب ب ببببب ب بب ببب ب بجددددت ححقيبب بببب ببحثتددددقببببقبب ب بب
ببب ضع بثميم ع بمالبحثعملقت بح ببببببببب ببببب بب بببب بب بببثمت ل ل ب بب بحيجتشعترببببب ببببببببماحق  ببعملق ببب،بببب ببب بب ب بببوحثيم بث بعملق بحثت لتلبوحثمعتثيد بببب ببببببب بب ببب ببببببببب ببببب بب ببب

بوحث شددد  ب ببجدددتلا بمع اددد بعلمقددد بحمِكدددالبحثيتمعدددت بمدددالبح لتدددسبمتددد  بح تا دددق بح اددد دبم دددتبعدددالبست هدددتبمدددالببب،ببببب ب ببب ب بب بب ب ببب بببب ب بببببب ببببببب ب ببب ب بب ببب ب بب بب ببب بببب بببببِب ببب بببب بببببببب
بحثمؤج ددت  بب ب ب ببببببببببببسدد  بحثمع ادد بحثعلمقدد بببب ببب بببببب ب ببحث تح دد ب بعلدد بدرجدد بعتثقدد بمددالبحث ضددابحثمع اددقبب،بببببب بب بببببب ب ببببب ب بببببب ببب ب ببب ببم يدد بحثيتمعددت ببب،ببب بب ببب بببب ب ب ب

ببم ح  بإنتتلبحثمع ب بببببب بببببب ببب بببا  بش يب بب بب ب بببحجتثمترهتبببب ببببب بببببوح لقا تببب ب بببببشكلباعيت باقبأنشبت تبحثعلمق بوحثمع فق بببب ببببب ببببببببببببب ب بببب ببب ببببيب بب ببامالب   ببب،بب ب ب بب بب
بن عق بحثما    ب ب بببببببب ب بوساتر بواتعلق بحثعملقت  بجتك  بحثمد جت بعل بقاربب،بب بببب بب بب ببب ب ببببب ب ببب ببب بببببببببببب ببب بمالبحثي د بوحثتمت ببببببببب بعت   بببببب بببب ب بببب بب ب  بب.بب
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بببببإ بحبيتسبحثيتمع  بببب ببب ببب بث ظت بحثالستربحيببب بببببببببببب بجت ححقيبب بببب ببقبحثملت حبب ببج لبقع زبمالبم قا دتبحثت تا دقبوي يدابمدالببب،بببببببب ب بببب بب بب ب ببببببببب ببب ببب بببب بببب ب ب
ببببات تبحث د قق بح ب ببويمك  دتبمدالبحعظدق برا تت دتبب،بببببببب ببب بب بببب بببب ب ببب ببوي جد بيد ر باه قد بثليتمعد بقيعدلبم  دتبحثدقدتربحممثدلببب،بببببب ببب ببب ببب ببببب بببب ب ب بببب ببب ببببببب ببببب ب ببب ب بب

بوحث حتاباقبنظ  ب ببب بببببب بببببببحثم تاتايالبم  ت.ببببب بببببب بببب

ببببببوم به ت بيع ا ببتثع بح حج  تبحثيتمعت باقبحث ك بعل بج د بمد جتح ت ب ببببب ب بب بب بببب بببب ببب ببببب ببببببب بب ببببببببببب بب بب ببب بب ببا قبأحد لبمدتبحكد  ببب،ببب ب ب بببب ببب ب ببب بب
بإث بحثت ست بعل بج د بحثما   بوحثعملقدت  بببببببب بب ب ب بببببببب ب بب بب بب ببب ببببب بوهدالحبجقضدمالبب،ببب بب بب ببببث دتبحث دابحمدند بمدالبحث اد  بعلد بجد د بببببببب ب بب بب بب ب ب ب بببب ب بب ببب بببب ببببب ب

ببببحمدحربأوبحثمد جت بحثمت قع  بببببب ببب ب ببببب بببببب ببم بح لتسبحثمت  بحثت تا ق باقبميت بحثتعلدق بيدت بمدالب د  ب لدسبحإلدرح بببب ب بب بب ببب بب بب ب ب بب ب بببببببببببببب بب ببب ببببب ببببببببب بببببب ببب ببب ب
بأوبحينب ت بمتالبحثمتعلمتالبحثم ت ااتالببن بمتبقلام بحثم ت. بب بببببببببببببب بببب بببببب ببببب بببببببببب بببب ببب بب ببب بوحثي ندتمابب،بب بببب بببببأوبحثيتمعد بقلدا ببب يلد با يدا ببب،ببببب بببببب ب ببببببببب ببب بببب ب

بببببببببببببوج د بم حاع  حثال تر ببببب ببب(ب  15بب:ب    2212بب،ببب

ببببومالبأه بحثمؤشد ح بحثتدقبحظ د بحثم مد بحثت تا دق ب بببببببب ب ب ببببب ب ب ببب ببببب بب ب ب ببببببببب بببببم يدا تببب ب بببببببببمد جدت بثليتمعدت بحثالسقد بب بب ببب بببب ببب ب بحجدت ححقيب بببب بب ب ببق تبب
ببمتبقنحق: ببببببب
❖  

بي سددد بهدددالحبحثمؤشددد  ب ب ببببببب بب بب ببببببببببببعلددد بحلددداي بع حىدددابحثتعلدددق ببب ب بب ببب ببب بببببببمدددالب ددد  بعملقددد بح لتدددلبحثتكلاددد بوحثعتىدددابب،ببب ببب ببببببب ببب ببببببب بب ب ب بب ببوضددد  ببب،بب بب ب
بحث الددت  بوحمنظمددبببببببب ب بب بب بومدداىبحيثتدد ح بم ددتبب ببببب ببب ببب ببب ببببوملددتيق بحإلنتتجقدد بحثمشددتمل بعلدد بع حىددابقيدد  بحثبل دد بب،ببب بببب ب ببببببب ب بب بب بببببب ببببببب بببب ببب ببوحيحتاددت ببب،ببببببب بببب ب بب
بببتثبل ددد  بب ببوحثمدددا بحث م قددد بث اددد  بحثبتثددد بعلددد بحثارجددد بحثعلمقددد بب،بببب بببببببب ب ببببب بب بب ببب بببب ب ب ب بببب ببب بببببب بببونالدددت بسدددلبطتثددد ب بب،بببب ببب بب ب بب بب بب،بVolkwein)ببب
بوح ددتبق بحثيتمعددت بب،ب2006 بب ببب بببب بب بب بببحعظددق  بب ببرا تت ددت بب ببب بعددال بب بط يددس ب بب بح  ددتال ب بب ب ببحجددتثمترحح تباددقبرأ بحثمددت بحثاكدد دب ب ب ب ببببب بب بببب بب بب ببببببب ببببب ب

بوحثمع اق بب بوحجتع  بب،بببببب ب ببب ببحثم حرد بب بب ببببببببببببشكلبأاضلب حثملتدم  ببب ب بببب بب ببب(.  41بب:ب    2214بب،بب

بيتيلدد بدوربأنمدد البحثددالستربحيجددت ححقيقباددقبممترجدد بحثيتمعددت بمجددل  بحثت اتدد بحيجددت ححقيق ب بببب بب ب ببب ببب ببببب ب بب ب بب بب ببب ببببب ب ببببب ببب ب بببب بب ب بببببببببب بب ب ببببب ببب بب  بب

partneringببببببحثدددالدبقعيددد بع ددد بمتلددد بحثمي ددد دح بحثتدددقبحيدددالث تبحثمؤج دددت بث ددد بحثعدددتملتالبعلددد بزيدددتد ببب بب بب بب ببببب بببب ب ببب بب ب ب ببببببببب ببب ب بببب ببب ب ب ببببب بببببب ب بب ب بببب ببب
بإنتتج بتت  بورا بم ت ىبأدحى  بواث بمالب  بببب ب بب ببب ببب ببببببببب ب بب ببب ببب بب بإش ت بحتجتح  بحث تثق بوحثم تليلق ب بتج ببببب ببببببببببب بببب بببببب بببببببب بب بب ببب  ببب(.ب 4ببب:    2214بب،بببب

بإ بحبيتدددسبحثيتمعددد بثم  يقددد بحثدددالستربحي بببببببببببب ببببببب ببب بببب ببب ببب بجدددت ححقيب بببب بببببببببقبوادددسبحمبعدددتدبحثمشدددتربإثت دددتبادددقبأنمددد البحثدددالسترببب بب ب بببب ب ببب ببببب بب ببببببب بب ببب بب بب
بجددد حر بحثملتددد حبجدددقمِك  تبمدددالبراددد بساترح دددتبحثاح لقددد بوحثدترجقددد بعلددد بحدددا  بب ب ب بب  بب بب ببببب بب ببب ببببب ببببببب ببببببب بب بب ب بببِببببب ببب بب بحممددد بحثدددالدبببببب ببببب ب ب ببببببيدددؤددبإثددد بزيدددتد بببب بب بببب بب ب

ببإنتتجقدد بحثيتمعدد بوحعظددق برا بببب ببب ببب ببب بببببب بب تت ددتبببب ددتبمتمتدد  ببب،بببب ب بوحكدد  بم ددالحبحثم ددت ىبقددابضددم  بم قع  بببببب ببب  ببب ببب ببببب ب بب ببببببب ببب ب ب ببببقك ددي تبمتدد  بح تا ددق ببببحبب ببببببب ببببببب بب
بببببببم تاحم . بب

بببإابيؤسابحث تلب  بب بببببب ب(بأ    126بب،ب    2221بببب بببببببببحثدي ح بوحثم ترح بوحثمعترلبحثمكت   بمدالبحثتعلدق ببببب ب بببب ببببببب ب بببببب بب بب بببببب بب بب بب ببحمثدلبم دتاببب،ببب ببببب ببب
ببن دتىقبقمكدالبح د يل بأوبمقعدد ببتث دع بحثيدتردب ب بب بببب بب بببببب بببب بببببب ب ببب ب بببب ببب بببببومع ادد بأوبحلداي بحمرادتحبحثمت للد بحثتددقبحعد دبعلد بحثاددبب،بب بب ببب ب ببب بببببببب بببببب ببب ب ببب بببببب ببببب ببب دبببب

بوحثميتم  ببب بببببببببحث تجم بعالبحإلنات.بعل بحثتعلدق بب،ببببب بب بب بببب ببب ب بببب بببببأوبمدتبحجدتثم بفقد بب،ببببب بببب بببب بب بببببببببببعدضبحث ظد بعدالبحثع حىدابستد بحثمتدقد ببب،بب بب ببببب ببببب ب بب ب ببببب ب ب
بببوحيجتمتعقدد بوحث قتجددق بوحثثلتفقدد بوحث ضددتري  بب ب ببب بببببببببب بببب ببب ببب بببب بببب ب بببمددتبأوضدد بأ بحثتعلدددق بحجددتثمتربمدد ا باددقبأهدد بمددتبقمتلكددد ببب،ببب ببببببب ببب ببب ببب بب ب بب ببببب ببببببببببب ببب ب ب بببب

بحثميتم  ببب بوه بحث ش بب،بببب ب بب.ببببببب
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❖  :  

بقعدددابإق دددت بحثمؤج دددت بوحثم ظمددد ب ببببب بب بب ب ب ببببب ببببببب ب بت بعلددد بمد جدددت بحثيتمعددد بدثدددت  بب بببببب ببب بببب بب ب ب ببب بب بب ببببعلددد بزيدددتد بحادددت تبحث ددد قق ببب ب ببببببب ب بببببب بب بب،ببب
ببببببويت لددسباثدد بمددالب دد  بممترجدد بحثيتمعدد بيجددت ححقيقت باسقدد  ببب بببب بب ب ببب ببب ببببب ب ببببب ب ب بب ب بب بببب بب بببحتضددمالبإقتمدد بح تثاددت بحجددت ححقيق بب،بببب بببب بب ببب ببببب بببب ببببب بب بببإابببب بب

بببق دتدا  بب بميقدت  ب ببحث اد  بببب ب ببببحث د قق  بب ب بثلتمتتد  بب بمدتال بببببب ببببببببحثيتمعدت بحثالسقد  بب بب ببب ببوستد ب بب بببواثد بمدالب د  بمع اد بب،بببببالسقد ببحثببب بببب ب ب بب ب بب  ببب

بنادت  بب ببحثيتمعد  ب ببب ببببببمدالبعملقد ب بب بب بحثت لب ب بقدفببب بادقبحثمؤج دت بوحثشد ست ببب ببب ب ببب بب بب ب ب ببببب بادقببب ببحث د .ب ب ب ب بببملترند  بب بمد  ببب ببيقد بحثيتمعدت  ب بب ببب بب،بببببببب
بش ح  ) بب ببب.ب (   152بب:ب    2211بب،بب

بإ  د ب بببب بح تثا  بق دتلب  بتب ب ببب بببعم قد  بببببحلتند  ب بوشد ست بب،ببب ببب ب ببببإع مقد  ب ب بوجتمعدت  ب بب ببببدوثقد  بببب برحىدا بويشدعِيل ب ببِي بب بشد ست  بببببب ببب  بببببحعلدق  ب

بإثكت ونق ببب بثالبب،ببببببجايا  بببب بق لس ب بب ب بنيتح ب ب بب بوح   بتب ب بوإنمتبجقعت  بب بببب بم تليل بببببب بببب بمؤج ت  ب بب ب ب بحثعتثق بببببببحثتعلق  ب بوحمج ح. ببببب بب ب ب بوإ ببب،بتبب بمع ب بب  بب

بوج ت بوم ت يت  ببب بب بب بب بحثت تثات بمال بببهال  بببب ببب ببببب بببحت :  ببب ببمد حرد ببضد  ب( 1بب بب بح د  ب ب ببببحاد ا ت ب ب ب(بس د  2ب ببب ب بب ببحثم تد ىب بب ب بب بحثتعلقمدق ببب ب  بببببب

بحثمت ا  بب بحثت تث  ببببببببببب(بدي تمقكق  4ب بب ببببب ببب بحثالد ببب بببب بحعالق بستث  ت ببب بش ست  بببببب ببب بببحيتري  ب بب بببببإثكت ونق  ب بببمت ا  بببب ببحل  ببب بب ببببتث ج  بب بحثم تليلق ببب ببببب  ببب

بببببببببث د .بحثتعلدق  ب ب بحثعدتثق ب ببب ببإابإ ب بببببببحثمعلدا  بب بحثشد ح ت  بببهدال بببب بببب ب ببحعد ز بب ب بعملقدت  ب بحثم دتا بببببحلداق  ببببب بوح جد بب،بببببب ب ب بق د ح  بب بب بحثت زيد  بب ببب بب،بببب
بوح تبل  بب بب بقبتعت  بب بب بب بثل  . حثم عيق بببببجايا  ب ببب ببببب ب ب ب.ب( 2ببب:    2224بب،ببب

بوحعدددابممترجددد بققدددتد بحثيتمعدددت بمجدددل  بحثدددالستربحي بببببببببب ب بب ب بب بب ببب ببببببب بببب ب بببببب بجدددت ححقيبب بببب بببببمثتبددد بطتقددد بمتيددداد بب،ببقبب ببببب بب ببب ببببثت مقددد بروحببب،ببببب ببب بببب
ببحثتعتو بوحثمشدترس بثداىبحثعدتملتالبات دت بببب ببببب بببب بببببب بب بببب بب ب ببويمِكد   بمدالبحثعمدلبمد وحبحثا يدسبحث ححدابب،بببببب بب بببب بب ببببببب ببب ب ببببب ب بب بحممد بحثدالدببببِببببب ببببب ب ب ببيدؤددبإثد بببب بببب بب ب

ببببببراددد بم دددت ىبإنتتجقددد بحثيتمعددد بوح لتدددسبأهددداحا ت ببب ب بب بب ببب ببب ببببب ب بببببب ب بب ببب بببيجدددقمتبأ بحثيتمعدددت بهدددقبماددداربحثع اددد بحث شددد دببب،ببب ب ببببب ب بببببب بب ببب ب بب بب ببب بببب بببببب بب،بب
ببببببببوحثم تابحث ىق بات ت.ب ببب بببب  بببببب

❖   

ببإ ب ببحثتبدددد رب ب بباددددقبحلدددداق بحثدددددامت بوجدددد د بحثمد جددددت بقعددددابمددددالبأهدددد بمؤشدددد ح بح لددددسبأدوحربحثددددالستربببببب بببب ببب بب بببب ب ب ببب بب ب ب بببب ببب ب ببب ببب بب ب ب ببببببب ب ب بب بببب ببببببب ببب ب
بحي بجت ححقيب بببب بببببببس ن بح جم بعملق بثببب بقبب ببببب ببببب بممترج بحثيتمع بوحبيقل تبثم  يق بنظت بحثالستربحيب بببببببببببب ببببب ببببببببببب بب بببببب بببببب بجت ححقيببب بببب بببقبحثملت ح.بب بببببببب

بومدال بببنتحقد بببب ببأ د ىببببب ب ب بأشدتر بب،بب ب بب ببدرحجد ببب بب بسدلببب بمدالببب بإثد بب(ب(Kidwell, Linde & Johnson, 2002ببب بأ بببب ببب
بحي ددددق ب بحجددددت ححقيبببب بببب بب بقت ب ببوحل قددددت بإدحر بببب ببببب بب بببحثمع ادددد بببببب بببببم يددددا تببب-بببب ب بببأحددددابأبعددددتدب ببببب بومك نددددت بحثددددالستربحيجددددت ححقيقببب ب بببب بب ب ببببببب ببب ببب باددددقبب-ببب ببب

بمؤج ت  بب ب ب بحثعتثقبببببببببحثتعلق ببب ب بأم  ببببببقعاببببببب بب بوج ه ي تببببب بم م تبببحبب بب به بببببسمتببب،بب باقببب بقبت ببب بب بحمعمت ببب ببب ب بببببحبيقل ببببح ببببببوإاحبب،بب ببببببادند بببببلق بعبببباتببب
بجتؤدى بب بإث ببببببحتمتبببب بح  تالبببب بب ب ببقار ببب بحثمؤج ت بببب بب ب ب باقبببببببببببحثتعلقمق ببببب بببححدتاببب بحثل حرح بببب بب بب بويعمدلبب،بببب ب بعلد ببببب بحلادت بببب بب بببدور بببب بحبد ي ببب بب ب ببب

بحثم تيت  بب بمثلببببببب بحثم تهابببب ب بوحمب ت بب،بببببب بب بب ب دامت ببببببببوحلداق بببببببببحثعلمقد بببب بببوإدحريد ببببببببببأ تدقمقد بببببب بأاضدلبببببب ب ببببإضدتا بب،ببب بإثد ببب بحدفدقضبببب ببب ببب
ببكتثقف.بببحثت ببببب

بقشدددت بببإاب بب بندددد ربحث ددداى د. ببب بببب بب ببببب بب(بإثدددد بأ بحثت تا ددددق بادددقبحثتعلددددق بحثعددددتثقبم ح بددد ببكاددددتر ب  ييددددقب  44بب،بب ب بب ب ببببب ببببب ببب ببب ببب بببببب بببببب ب بببب بببببببب ببب ب ببب
ببحثيتمع بونيتح  باقب ببببب بب بب بببببب ببببببحيجتقاتربب ب ببمتبل ت بج .بحثعملببب بببببب ب ب بب بببب ببوماىبإق ت بحثميتمد بعلد ب دامتح تبحث  ثقد بادقببب،بببب بببببب ببببببببببب بب بب بب ب بب ببببب بببببب ببب

بببحلبمشك ح  بب ببب ببحثالدبقيق د بم دت ىبببب ب بب بببب ببببب ببق دت بحثبل د بعلد ببإببب بب ببببب بببب بحيثت دت.ببب بب ببب ببم دتببب بوم دت ىبطلد بحثميتمدبب،بب بب ببببب بب بب ب بب بب بعلد بنتدتىاببب بببببب بب بب
ببببببأب تث ت. ببب
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بببويؤسا بمدارح ب  بب ببببببب ببب(بإ بحثتعلدق بحثعدتثقبحثيتدابحث  عقد   52بب،ب    2215بب ب ببببببب بببب ببب بببببببببببب بببببيت قد بأ بحكد  بثد بم تيدت بم داد ببب،بببب ببب بب بببببببب ب ب ببب ببب بب بب
ببببببببببووحض  بحثمعتث  ب ببسقبيت   بث ب  ضبسمتربحثم تا  بوح اقت بحث  .بببببب ب ب بببب بببب بب ببب بببببببب ببب بب ب ب ببببب بب بببب ببوأ به ت بن عتالبمدالبحثم تيدت ببب،بب بب ببببببب ب بب ببب ببب ببب بب بب

بحثتقبحلام تبحثيتمعت بحثتقبحمتر بم  يق بحثالستربحي بببببببببببب ببببب ب ببببب ببببب ببببب ببببببببببب بجت ححقيببب بببب بببقبهمتبب بب:بب
بامددددالبحتدددد بحثمتعلمدددد   :     بشرررر           م ت ةةةةات • بببببببب ب ب بب ب ببببببيت قدددد بمددددالبجتمعددددت بحثددددالستربحيجددددت ححقيقبحلدددداق ب بب،ببالبتب ببب ب بببب بب ب ببببببب ببب بب ببب بب ب بب ب ب بب(ب 4بب

بببميم عت بمالبحما حد بب ببب ببب ببب بب بب.ب
بب  يي  بم  ت  ب ✓ ب بببببب ب ب بب بيتمت و ببتثلار بعل بحثتعتملبم بمتبل ت بج .بحثعملبوحإلب بب بب بببببب ب ب بب بببب بببب ببب بببببببب بب ببب ببببببب بب بنتتلبببب ببمثل بوبببببب  بببببببإماح ببببب

بببببعلمتربوم  اج  بمتمت و باقبحدااتح   ✓ ب ب ببب ببب بب بببببب ب ب ببببب ببقشدترببب،ببببببب بب ببب ببوط ق دتبودوثق دتببببببببإثدت  ب بب ببب بب بببببم يدا  بب ب ببمدتربببعلب بب
بو ي حربقشكل  بميم بحثعل بوحثتك ل جقتبحث ط ق بب ب ببببببب ببببببب بببببببب بب ببب ب ببب ببببب ببوثق  حبمي دبأجتحال بومارجتالبا   .ببببب ب ب ببب ببب ببب بببببب بببب ب بببب ب  ببببب

ببببقدددتد برأدبمدددالبماكددد يالبوا جدددا بومثلادددتالبادددقبميدددتيح   ✓ بب ببب ب بب بب بببب بببب ب بب بب بب ب بببب ب بب بب ببقك نددد  بحثبلقعددد بادددقبحثتعتتددد ببب،بببببب ب ببببببب ب ببب ببب بببب ب بب بب
بببببحثاك دبوحثال اقبوحث ضتردبثلاوث .ب ببببب ب بب ب ببب بب بب ببببب بب ب  بببب

ببيت قدد بمددالبجتمعددت بحثددالستربحيجددت ححقيقبأ بحكدد  ببب                       م ت ةةات ملميةةة ورك لو يةةة: • ب ب ببب ببب ب بببب بب ب بببببببببب بب ببب بب ب بب بب بببمد جتح ددتبأراعدد ببببب بب بببب بببب ب ب
بببم تيت برىق  : ببب بب بب  ببب

ببببحمب ت بحثعلمق بوحثتب ي ح بحثتك ل جق  ✓ بببببببب بب بب ب بببب بببببببببب بب بب  ب

ببحث ل  بثلمشك  بحثكي ىبحثتقبحعت ضبحلا بحث طالب ✓ ب ب ببببببببب ب ببببب بببببب بببببب ب بب ببببب ب بب  بب

ببببببحث ل  بوحثتب ي ح بثللبتعت بحثمدتلا ب ✓ ببببب بب بب ببببب بب بب ب بببب بب ب بب  بب

بحإلماحعت بوحيمتكترح  ✓ بب ببببب بب بب بب بببب بببوا حرح بحي ت ح بب،بب بب ب ببب بببب  بب.ببب

❖     

بببحمثلبحثلارح بوحث بب بب بببببب بم ترح بأه بحمببب ببببببب بب بي  ببب ب بست بحثملم ج بحثتدقبحمتلك دتبحثيتمعدت ببب بب ببب ببببب ببببببب بببببب ب ببببببب ببوحد ات بحلد بحثلدارح ببب،ببب بب بببببب بببب ببب بب
بببببوحثم ترح بم ه  ببمداىبحمدت  بحثيتمعدت بث ظدت باسدتربقمِك  دتبمدالبممترجد بعملقد  ببب ب ببببب ب ببب ببببِبب بب ببببب بببب بب ببب بببب ب بب ببب بب ببب ب بب ببب بب بحينتلدتربببببببب ببببب بوحيجدتلبت ببب بب ببب ب بببب

بحي بجت ححقيب بببب بببببقبثلكاترح بحثمتمت  باح بحثلارح بحثم  ري .بب ب ببببب بب بببببب ببببب بببببببب بببببببببب

بإ    إذ بب بحثكاددترح ببب بب بببببحثمتمتدد  بحمثددلببتث  دد  بثببببببب بببببب بببببب ببلمؤج ددت ببشددكلبعددت بوحثيتمعددت بعلدد بوجدد بحثدادد  ببببببب ب ب ب ببببب ب بب بب بب بب ببب ببب بببب بب بب ببب بب ب ب بب
ببنلددت بقدد   ببب ببحتددق بث ددتبحمتدد بم تيتح ددتبب بببب ببب ببببب بببببب ببب ببببأوبح لتددسب اددضبجدد ه دباددقبحثتكددتثقفبملترندد ببم تا ددت تبب،بببب ببببببببب ببببب بببب ببببب ببب ب بب ب بب بب بب ببب ببب ببوهددالحبمددتبب،بب ببببببب

ببببببقمك  تبمالبح لتسبمت  بح تا ق بم تاحم  ببببب ببببببب بببب ببب ببب ببوحشت بحثلارح بإث بم ترح بحثيتمع باقبحثت  تسبمدتالبم حردهدتبب،ببببببببب بب بب ببب بببب بب بببببب ببببببب بببب بب ببببب بببب بب بببببب بب بب،ببب
بببببببببووضع تبقتاب ببببحيجتداح بب بب ب بحإلببب بنتدتجب بقببب يلد بمثلد ببب بببببببب ب بوهدالحبمدتبقعد ز بوي مقد بحثدالستربحيبب،بببب ببببببببببببببب بببب ب بببب بجدت ححقيببببب بببب ببقبويعمدلبعلد ببب بب بب ب ببب بب
بببحب ي  ب م ما ببببب بب ب ببب(.   127بب:ب    2215بب،بب

ببؤسداباتطمد بواللتجد بحببوببب ببببب ببب ب بب(بعلد بأ بحثمتد     272بب:ب    2217ب بب،ببببببب بببببب ببب بب بببحثت تا دق  بب بثليتمعدت  بببببب بب ببب بأيد    بب ب بب بببم ه ند  ب بب  ب

بتجت ححقيبب بببب بب ببقتدر  ببببباعتث  ببق ب بعل  ببب بم تر بب بق ي بعمل ببب بب بيبب ببببمؤهل  ب بببو  ق  ب بح تبق بب،ببب بب بب بببحثمشترس  ب بب بادق ببب بببثد ر  ب بحثتدق بربببببحثدالست ب بهدق ببب بيبقد ي  ب  ب

بببم  س  ب بببببببببيقتاتدقتح ت. ب بببب
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ببويؤسددا ب بحثمشددتربب (Brilman, 1998:12ب بببب بب باددقببببببإثقدد ببببب ببأحمدداببب ب ببوحمدد  ببب ب بعلدد بب(ب   552ببب:    2217ب بببب بأ بببب ببحثمؤج دد ببب ب ب ببببب
بهقببببببببحثالسق  بثحقبحببب بحتا بببب ب ببتثم حيات بببب ببب بب ببببحآلحق بببببب بب:ب

ببجج بؤبمببببببأن ت - بثحاتعبحبببببيع بربجبب،بببن بربمببب بم ببب بببب برح ببببيبثحعييبحببب  ببب.بب

بدر بح - ب ببببمجتثيبحبببرببببمن ثببببهتبربيبدبحبوببببا بربببثمعبحببببببهمي بأببب بببباتعلي ببب ب  بببب.بب

بيححيمبوبب،بب بهببوحببثمبحبببببدد بببمحع - بي بثجمي بحبببببباي تببب بب ببب بثمجبحببب با بب،ببببثي ببؤوبب  بب.بب ببببببثعتمليببوحببب بيبربيبدببثمبحببب ببميبببببر.بباببب

باح  - بببع ق بببب ببثمنتاجيببوحببب بيبببوردببثمبحببب ببميببببي بوبقببب ببيضتبأببب ببببب  بب.ببب

بببثحشعيبحببب ببببببثعمليتببب.ببقيبدببب ببا بببببي تبدبث - بثلم تاتايالبببببج  بوببثمبحببب بب بببببب بعالببببببقيل بدببب بببببميتنتبوببببببم  تببببب ببحث  .بببب ب ب  ببب.بب

ببحجحجي - بب بر بببثلاببب ب بثجبحببب ببن ي ببببد بيبدب بدربقبببببب بممكالببب بببببيجحثمتبحببب بمببببب برح ب بوحثمدتط بببب ب بب بب.بببب
❖  : 

ببيدد ىب ب بببحثمشددتربإثقدد باددقبمللتجدد  ببJohn Kayب بببببب بببببببب بب بببب(بوجدد دبأرادد بمؤشدد ح بثللددارح بحثت تا ددق ب   276بب:ب    2217ببب بببببببب بب بببببب بب ب ب ببب بب بببب ب ب بب
ببثليتمعدت بمدالبأهم دت ببببب ب بب بب ببب بحثاد ر بحثاله قد بثليتمعد بثداىبحثم دتاتايالبب،ببب بببببب ببببب ببببب ببب ببببببب ببببببب ب ببحثيتمعد  ببببجدمع  ب بمببب بب ببب بحعيد  بب بعدال ببب بببحمبعدتد ب بب  ب

بببحث  عقد  ب بوهدق ببب ببحثمقكدتن   بب ببب بأو بببب بحثم د   ب ب ب بحم ثد  ببب ببب بحثدالد بببببأهمقد  ب ببحتضدم  بحثيتمعد ببببب ببب ببببببب بمدال بب بأجدل ب ب بببح عقد  ب ب ببحثم دتاتايالبمدالب ب ب بب بببببب ببب
بب امتح تبوم تيتح تبثيقم بهال بحثدامت بوحثم ت جت . ببب بببببب بب بببب بببببب بببببببببببب بببب ببببببببب

بوح ع بب بب بحثمؤج ت  بب بب ب ب بإث  ببب ب لدس بب ببببم حقدت بب بقيدل بببببجايدا  ب بأ  بب بببقلد  بم تا د هت ب ب ببببببب ببببم ت دت  بب بب ببحثمتد   بب بببببحث تثقد  بببب بوييد بب،ببب ب بأ بببب ببب
بحت ددد   ب ب بحثيتمعدددت بببب بب ببب بن ددد بببب ب ب لدددسببب ببم حقدددتبببب بب بببجايدددا ببب بومدددالبببب ب ببم ح ددد ببب بب ببم حاعددد ببب ببب بويت حددد بب،بب بب بعلددد ببببب بحيحتقتطدددت بببببهدددال بببب بب بببب ب ب لدددسببب بببب

ببميم عدد  ب بب بحثلددارح بببالبمددببب بب باددقبببببب بشددكلببب بثليتمعددت ببببببجتددا ببببببجددمع بببب بب ببب ببببحاددتل بب،ببب بمددالببب بحمدوح ببب بب بب بوحمجددتثت ببب بببب ب بببحثمتبدد ر بببب ب بث تددلبببببب ببببب
ببرضت بحثم تاتايالببب بببببب بمالببببب بمد جت ببب ببب ب ببحثيتمع ب ث ي  ببب بب بببببببب بب.ب(   162بب:ب    2216بب،ببب

بوه دددتبقدددنحقبدوربحثدددالستربحي ببببببببببب ببب ببب ببب بجدددت ححقيبب بببب بببقبادددقبحبددد ي بقدددارح بحثيتمعدددت بعلددد بدمدددابحثم دددترح بوحثمددد حردببب بب ب ببب بب بب بب ببببب ب ببب بب بب بب ببب بببب بب بب بب بب ب ببب ب بب
بحثي ه يدددد ببب يلدددد با يددددا ب اسقدددد (بحمِك  ددددتبمددددالبحب ببب ب ببب ببببببِبب بببببببب بببب بب ب ببببب بب ب بببيتددددسبحجددددت ححقيق بحضددددمالبحبدددد ي بحمدحر بثدلددددسبحثيقمدددد ببب بببببب ب ب ببببببب ببب بب ب ببب بب ببببب بببب بب ببب ب ب

بوحثم اع بثيمق بحثم تاتايال بببببب ببببب ببب ببوح مق بحثم حردبب،ببببببببببب بب بب.بببببببببب

بببويؤسابعيابحثلتدرب  ببببببببب بببب ببب(بأ بحثمت  بحثت تا ق بثلمؤج ت بحم تدقمق بو تي بحثيتمعت بحلد  ب  15ببب:    2216بب بببب ببببب ببببب ببب ببببببببب ببب بب ب ب ببببببب ببببببببب بببببب ببب
ببببعل بشلتالبهمت: بب ببب بب ببب

بقار بحثتمت  -1 بببببببب بببببعل بحثيتمعت بحثم تا  باقبميدتي بحت يد بمثدلبحثيد حمابحثابببب ببب ببببب بببببب بب بب ب بب ببب بببب بببببببب ببببب بببب ببرحجدق بو ادتىصبوم حيدات ببب ببب بب بب بب ببب بب بببب بب
بببحث تٍ بحثتاري ق  بب ببببوحل ق بوأوعق بحثمعل مت بوحثتي ت ح بحثمتدقد بوحث  ثقد بب،بببببببببببب بببب بببببببببب بب ببب بببب بب ببب ببببببببب ب بب ببوح د ت  بحثتداري بحثعملدقببب،بببببببب ببببببب بب بببببب ب ببب بب

ببثلب  بونم بحإلدحر  ببب ببب ببب بب ب ب بببونظ بحثي د بببب ب ببببب بوحمتكتربب،ببب ببنظ بوا حمابحنهتلبجايا بح ح د بمدتلد بحثمتعتد ح بادقببببببببب ببب بب بببببببب ببب ببب ب بب ببببببب بب بب بببب ببب بب ببب ب
بببحثيتٍ بحثم قب . بب  بببببببببب

ببببببببحثلار بعل بجال بوحجتلبت بحثبل  بحثم -2 بببب بب ببب بب بب بب بب بب ببب بتمتد يالبببب بب ببببوحثداع بوحثتم يدلبمدالبحث د .بحثم لقد بوحثدترجقد ببببب بب ببب ببببب ببببب ب ب بببب ب بب بب ببببب ببب بببويعتمداببب،ببببب بببب
ببحث يتحباقبحثشسبحثثتنقبعل بم ت ىبحث يتحباقبحثشسبحمو . ب ب ببب ب بببب ببب بب ببببب ب بب ببب بب بب ببببببب ب بببب ببب بب بببب
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بإ بحث قت.بحثت تا دقبثمؤج دت بحثتعلدق بحثعدتثقبيداع هتبإثد بمدال بحثي دابادقبحع يدفبحثم دتاتايالبمدال ب بب بببببب ببببب بب بببب بببب ب بببب بببب بببببب ب بببب ببب بببببببببببب بب ب ب بببب ب بببببببب ببب بببب ببب
ببببببببأنشبت تبو امتح ت ببببب ب ببببببوسالث بحد زيع  بإثد بشد حى بوميم عدت بم دت اا بب،ببب ببب بب ب بب بب بب ببب ب بب ببببببببب ببب بببببحتد بح دتبق بحثعمدلبعلد بح ايداببب،ببببب ببب بب بب ب ببببب بب بب ببب بب

بببببححتقتجدددتح   بببب بببببببوم توثددد بملتملت دددتبوحشددد تع تببمدددتبق لدددسبستقتح دددتبوأهددداحا تبوطم حتح دددتبحثم دددتليلق بب،بببببببببورغ دددتح  ببب بببببب بببب بب ب ببببببب بب ببب ببببب بب بب بببب ببببب ببب بب ببب بببببببببب بب بب،ببب
ببببويمكالبح لتدسباثد بمدالب د  بحبيتدسبحثيتمعدت بثم  يقد بحثدالستربحيجدت ححقيقبحثتدقبحد  ببببب ب بببب بب ب بببببببببببب بببببب بب ببب بببب ببب ببب ب ب بب ب بب بببب ببب ببب ببحقت حح دتبمدالبقيدلببببببب بببب ب ببب ب بب ببب

بحث تح  ب ببببوقيلباس بحثم  يق بيمابمالبحثتع لبعل بإطتربعملبحثدالستربحيجدت ححقيقبحتد بحكتمدلبحثاد ر ببب،ببببب ب بببب ب ببببب بب بب ب بببب بب ب بببببببببب بب بب بب ببب بب بب ب بببببب ببببب بببب ببببببب بببب ببب
بببث الحبحثما   .  بببببببببب

بإ بحثعملقت بحث تبل بي بببببب بببب ببببببببب ببقمكالبحثيقت بم تبإيباقبوج دبآثق بوحض  ببب ب بب بببببببب بب بب ببب بببببببببببببب ببحك  ببمثتبد بإطدتربعمدلبقعمدلببب،بببب ب بببب ب ب بب بب بببببببببب ب بب
بعل بح جق بحل بحم ببب ببببببب ببب بنشببب ب بببب بوإدحرح تب بببب بوثكقبحت بحيجتاتد بمدالبهدالحبحثد  ابحإلدحردبحث داي بب،ببب ببب بببب ب ببب ببب بببببببب بب ب ببببببب ب ببببببب ببببيمدابمدالبحي دتاببب،بببب ب ببب ب بببب

بببببحل بحماكتربوحثعتقت بحثتقبق لل ت ببب ببببب ببببببب بب بببب ببب ببببببوح جمت تبب،ببب بعلد بأرضبحث حقد ببميم عد بمدالبحثدبد ح بوحإلجد حرح بببب بببب ب ب بب بب بب ب ب بببب ب ببب ب بب بببب ببب بببب ب ببب بببإاببب،ببب
ببببببأوردح ب بزحيدادبوبب(Gonzales &zaima, 2008, 4)ب بببو الي دببببببب حبمالبحإلج حرح بوحثدبد ح ببب(  12بب،ب    2216ب بببب بعاد  بب ب ب ببب بب بببب ب ب ببب ببببب ببب

بحثعملق بثتي تابحثالستربحي بببببببببببب ب بجت ححقيبببببببببب بببب ببببقبوحثم ض  ببتثشكلبرق  بب بب بب بببببب ب ب بببب بب(حآلحقبحثمتمثل ببمتبقنحق: 5بب بببببببببببببببببب بب ب-بب
ببإنشدددتربوحدددا بثلدددالستربحيجدددت ححقيقب -1 ب بببب بب ب بببببببببببب ب بببب بب:بس ظدددت بثلمعل مدددت بStrategic Intelligence Foundationبب بب ب ببببببببب بببب

بببحيجت ححقيق  بببب بب ب ببببببحك  ببمثتب بمد  بم س دبثليقتنت بثتعالق بمشتري بحثت لتلبحثدتي ببتثيتمع .ببب بببببب بب بببب ببب ببببب بب بب بببببببببب ببببببببب ب بب بببب ب بببببببببب ب  بب

ببإقيددتدبوحدد -2 بببب ب ات بحثتلددتري بب بب ببببببب ب:بحثتددقReportببب بببحمك ددالبققددتد بحمق ددت بوحثكلقددت بوحثيتمعددت ببشددكلبعددت بعلدد بحثا دد بببببببب ببببب بب بببب بب بب ببب بب ببب ببب بب ببببببب بببب بب ببببببببب ببب 
ببببببوح  تلبم حق  بأعمتث   ببببببب ببب ببب  بب.ببب

بببحثيقدددت ببعملقددد ب -3 بببببببب بحثت لتدددلببب ب بب بب:بثمعتثيددد بحثيقتندددت بحثتدددقبببAnalyze ببب ب بببب بب بببببببب ببببببحضدددم ت تببببببب بببببحثتلدددتري بثددداع بأنشدددب بققدددتد بببب بببب ب ببببب بببب بب بب ببب
بببببحثيتمع   بب.ببب

بحثت ق  -4 بب بب:بحجتداح بحثت لت  بثلت يؤببتمحاح ب Predictببب ببب ب بببب ببببببب ب ببب بببببببب بب ب بحثم تملبوق ع تبم تلي  بببب بببب بببببب بب بب ببب  بب.بببب

ببحثتادد لب -5 ب ب ببببوهدد بعملقددبب:بببActببب بب ب بببحجددتداح بحثمع ادد بحثمكت دد  باددقبح اتددالبحيجددت ححقيقت  بببب ب ببب بببب بب ب ببببببببب ببببب ببببببببب ببببببببب بب ببببحجددتيتب ب بب ببث غ ددت بببب بببب ب
ببحثم تاتايالبمالب امت بحثيتمع باقبحث ق بحثم تج . ب ببببببب بب بببب ببببببب بببب بببب بب ببب بببببب بببب
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Source : Gonzales &zaima, strategic intelligence, Frame work, teradat magazine, 

business 

, analytics in an a active word, vol : 07, N : 03, 2008, p : 04.  

يستراتيج( إطار عمل الذكاء اال5شكل رقم )  

بببببومالب   بحث ظ بإث بحثشكلبرق ب  بب بب بببب بببب ب ببببب ب ب بب ب(بحث تمس 5بب ببب بنيابأ بإطتربب،ببببب بب ببب بببب بعملبحثالستربحيببب بببببببببب بجت ححقيبب بببب بببقبقمثل:ببب بببببب
ببيتيلدد باثدد بمتلدداق بحثمعل مددت بببوببب            نظةةام لةةةدارة: بب ب بببببببببببببب بببب بب بببحيجددت ححقيق بب بببب بب ب ببببثاددتن بحثلدد حرباددقبحثببب ببب بب ببببب ببب ببيتمعدد بيحدددتابحثلدد حرح بب بب بب ببببببب بب ببب ببب
بببببحث شتا  بببم ي بعملق بي تع بحثل حرح بحث تج  ببب،ببب ب بببببب بب بب بببببب ببب بببببب بب ب ب ببببوححدتاهت،بب ببب ببببببببهقبث بحإلدحر بوستيت ت.ببب ببب ببب ببب ببب بب

ببببحجتداح بب               نظام للت ايسية: بب بحثالي تر ب بب باق بببي بحبيتس ب ببب بببحيجت ححقيق  ب بببب بب ب بببحثيت تا دق  ببببببببتثيتٍد  ببببببببحثمتعللد  ب ببحثمتعتد   ببيبببب ببوح ظقبببببببب ببم دتببب ببمدالبببب ب ب
ب دددد  بم  يقدددد بحثت قدددد  ب ب بببببب ب ببببب ب ببيؤسدددداباثدددد بمدددددتباسدددد  بحثبتدددد بوآ دددد ببب،بب ب بب بب ب ب ببببب ب بببب بب ب بببب ب بب(بمددددالبأ ب   516بب:ب 2   221ب بببب بببوبب ببب ب ببحثدددددالسترببب بببب ب

بحي بجدت ححقيب بببب بق دم ببتثتيشددقص بقبب بب ب ببببببي بب بحثم كد  ب ب بثلاد   بببب ب بوحثيت ايداح  ببب ببحثم قبد  بببيبببببب بب بببتثيتمعد  ببب ببب بمدال ببب ب د   ب ب ببببببم حقيتد  ب ببب
بثمؤش ح  بب ب ب  ب.ببببببببحنيثتق ت بب

بببيتيل باث بمالب   بعملق بح ظق بوح حت بحثيقتنت بوحثمعل مت بوحي يي دتببب                   نظام إلنتاج الميفية: ببب ببب بب ببب بببببب بب ببببببببب ببب بب بببب بببببببب بب ب ب بب ببب بببب بب بببببم يدا تببب ب ب
ببببماتدربثلمع ا . بببببب ببب  ب

❖ -Strategic Intelligence System Approch5 

بببببببببوث ض بنظت بحثدالستربحيجدت ححقيقبحثملتد حبم ضد بحثت اتدال ب ب بببب ببببببب ب بببب بب ب بببببببببببب ببب ب ب ببحقتد حبحث تحد بم  يقد بعمدلبمك ند بمدالببب،ببب ب بببب بببب ب ب بببب ببببب ب ببببببب ببب
ب مدد ب بددد ح بمت تسمددد بمددد بحثاكددد  بحم بببب ب ببببب ب ببب ب بببببب بب ب ب بب ب بجتجدددب ببق بثل ظدددت بحثملتدد حبب ببببببببب ببببقمِكدددالبمدددالب  ث دددتبح لتدددسبمتددد  بح تا دددق ببب،ببببببب ببببببب بببب ببب بببب بب ب بب ب بب ببِب

بثليتمعت  ببببب ببببوحثشكلبرق  بب،ببب بب بب بحآلبب(ب 6ببب ببحقبب ببي ض بآثق بعملبم  يق بحثالستربحيجت ححقيقبثليتمعت .ب ببببب بببب ب بببب بب ب بببببببببببب ببببب بب ببببببب ب ب  ب
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ب
 عداد الباحثإ –ي للجامعات ستراتيج( يوضح إطار عمل نظام الذكاء اال6شكل رقم)

❖ 

بببببحتك  بحثم  يق بحثملت ح بمالب م ب ب ح بوال تبثإلج حرح بحآلحق : ببب بببب ب ب ببب ببب بب بب ب ب بب بب بب ببببب ببببببببب ببببببب ب بببب
بحثت يددقف -1 بب ب ببببحث ددلق ببببب ببببببحثم ددتاتا بببببببثلاٍدد بببب بمددالببببب ب ددامت ببب ببحثيتمعدد بببببب ببب بمدد بب،ببب ببحم ددالببب ب ببعددتالببب بب بحيعت ددترببب بببب ب بحثم بددسببب ب باددقبببببب ببببببح ححيقدد ببب ببب

بأوث يت  ببب بب بببببحثم تاتا بمالب امت بومد جت بحثيتمع بببببببحثاٍ ببب بببب ببب ب بب بب بببب بب بببببببب  بب.بببب

بببببح ايابحثم حقتبحثت تا ق بحثم حدبح يقل تبثليتمع  -2 ببببببببب ببببب ببببببب ببببببببببب بببببببب ببوحثمت تسم بوميتي بحثت تا .بب،بب بببببببب ب بب بب بببب  ببببببب

بببببببحدد ات بميم عدد بمددالبحمجددتثت بوحآلثقددت بحث زمدد بثت لتددسبحثم حقددتبحث -3 ببببب ببب بببببب ب بببب بببب بب بب بببب ب ببب ب ببب ب بب ببب ببب بببت تا ددق ب بببحثتددقبحدد بح ايدداهتبجددتبل تببمددتببببببب بببب ببب ببب بببب بببببب ببب
بببقع زبحثت تس ب بببببببب بببوحين يت بب ب بب  بببببببببببفقمتبمت  ت.بببب

ببحاددمق ب بدد ب -4 ب ب ببببب بحجددت ححقيب بببب بب ببوح اتددالهتببببق ب بضددمالبح لتددسبحثمتدد  بحثت تا ددق بثليتمعددت بقبب ببببببب بب ببب بببببب ببببببببب بببببب ببب ببب ببمدد ببببب ببببببحيجددتاتد ب ب ببببمددالبأبعددتدبببب بببب ب
بوأجتثت بنظت بحثالستربحي بببببببببببب ببب بببب بجت ححقيبب بببب بببقبحثملت ح.بب  ببببببب

بببببببممترج بعملق بحثتلتق ببشكلبدوردبواسبمعتيت بومؤش ح بأبعتد -5 بب ب ب بب بب ببببببب بب بب بب ببب بب ببببببببببببببب بببب بحثالستربحيببببب بجت ححقيبببببببب بببب ببببقبوحثمت  بحثت تا ق .بب ببببببببب ببببب  بب

ببويمكدددالب ب ببببببحث ظددد بإثددد بحثم  يقددد بحث دددتبل بببب ببببب ب ببببببب بببب ب ببببم يدددا تببب ب بمتكتملددد  بوأ ببب بب ببحبيقل دددتبمدددالبقيدددلبببببببببببب ب ببب ب ببب بببب ببحثيتمعدددت ببشدددكلبب بب ببب بب ببب بب
بدقتس ببببببؤددبإث بح لتسبحثي د باقبعملقتح تبوحثتمت ببمد جتح تبتبجبب،بببب ب بببب بببببب ببببببببب بب ببببب ب بببب ببب ببب بببب ببببببببوحثم ق بحثا ياباقبمتٍت تبب،ببب ببببب ببببب بب بببوحمثلبققمد ببب،ببببب بببب بببب

بمضتا بثليتمع بحعملبعل بحع ي بحات تبحث  ببببببب ب بب بب بببب بب بب ببببببببب ببببببب بببوحعظق بمت ح تبحثت تا دق بب،ببببب قق ب ببببببببببب بببببب ببشد يب بحثتاتعدلبحإلقيدتمقببب،بببب ببب بب ببب ب بببببببب بب ب
بفقمددتبمددتالبهددال بحآلثقددت  بببب ببببب بب ببببب بببعمددابحث تحدد بإثدد بحي ددتابحثم  يقدد بحث ددتبل بواددسبأجددل  بحث مالجدد بحث  عقدد بببببوقددابب،ببب ب بببببب ببببببب ب بب ببب بب بببببب بببببب ببببببببب ب ببب بببب ب ببببببب بب،بب
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ببببم يدا ت ب ببإطددتربعمددلبث ظددت باسددتربببب بب ببببب بببب ب ب بب بب بحجددت ححقيب بببب بب ببقبق ددت قبم بددسبحثدد ظ ب ببببب ب بببب ببب بببحثلددتى بعلدد بن عقدد بحثمددا   بوساددتر ببب،بببب بببب بب ب ب بب بببببب ب ببب بب ببببببب
بحثعملقت بوج د بحثمد جت  ببب ب ببببببب بب بب ببساتلبمت لتسبمت  بح تا ق بم تاحم بثليتمعت .بب،بببببببب ببببب ببببببببب ببببب ببببببب بببب ببب بببب بببب

ببببوادمكت بحمجتثت بوحآلثقت بحثتقبح ارلباقبجدقت.بأنمد البحثدالستربحيجدت ححقيقبحثملتد حبح ويدابوحدا ب ب ببببب بببب ببببببب ب بببب بب ب بببببببببب بب ب بببب ببب بب بببب ببببب ببببب بببب بب بب بببب ب ببب بببببب
بحثالستربحي بجت ححقيبببببببب بببب ببحثتقبحعملببب-بقبب ببببب ب بم يا تبم ت دع تببب بب بب بببببب ب بث ظت بحثمعل مت ببب ببب ببببببببب ببببببببببببتثمع ا بحثعلمقد بب-بب بببببحثتدقبادقبضد ى تبببببببب ب بب ببب ببب

بجتتمكالبققتد بحثيتمعت  ببببب بببببببببب بمالببببببب ببحثيقت ببميم ع بمالبحمجتثت بوحآلثقت بببب بببب بب بب بببب ب ببب ببببب بب بببحيجت ححقيق ببببببببب بببب بب ب ببحثتقبحي زبات تبحيلقدت بببب بببب ببببببببب بببب ببب
بحثاوربحث يتددبوحيجت ححقيقبمبعدتدبومك ندت بنظدت بحثدالستربحي بببببببببببب ببب ببب ببب بببب بب بب ب بببب بب ب بب بب بببب ببببب بجدت ححقيببب بببب ببقبحثملتد حبب ببإابحعمدلبحلد بحمجدتثت بببب ببببببب بببب ب ببب بببب ب ببببب

ببببببببا ر بمتكتمل بومت تسم بحي ابحثاك ب ببببب ببببب بببببببببببب ب ب بحثم ظد مقب بب ب بببم يدا بم د رببب،ببببببب ب ببببب ب بحيرحكدتزب بب بب ب ببببحثدالدبم دقبعلد بأجتجد بنظدت بببب بببب بب ببب بب بب بببب ببب
ببحثددالستربحثملتدد ح ببببببببوحيدد زبلددته  بحثتيلددقبثتلدد بحمبعددتدباددقبإنتددتلبميم عدد بمددالبحمجددتثت بحثالسقدد بب،ببببببببببببب بببب ب ببب ب ببب ب بب ببب بببببب ببببب بب ببب ببببب بب بببببب ب بب ببب ببحثتددقبببببب بببح دد  ببب ببب

بببببماورهتب باقبح لتسبحثمت  بحثت تا ق بثليتمعت بب ببببب بببببب ببببببببب بببببب ببب ببب ببيمكالبأ بببوبببب،ب ببب بنت تو ببب ب بببببتثتااتلبحل بحمدوحربحثتقبحل  بب بأبعدتدببببببب بببببببب بببب ببببب بب بب ببب بببب بب ببببب
بببحثالستربح بجت ححقيبيببببب بببب ببقبوال تبثلم ظ ربحآلحق:بب بب بببب ب ببب بببببب ببب

ببإ بحثيتمعددت بومدالب د  بحبيقل ددتبثع اد بببب:        االستشةفا     دور  ب بببببب بببب ببب ب ب بب بب بب بب ببب بببب بحيجتشدد حلب بب ب بب ب ببحثدالدبقعدابأهدد بمك ندت بحثددالستربببب ببببببب ببب ببببب بببب ببب ببب
بحي بجددت ححقيب بببب بوحثددالدببقببب بببببقضدداقبعلت ددتبيددا بحثم وندد ببببببب ببببببب ببب ببب بب بب بببحيجددت ححقيق ب بببب بب ب بببببم يددا تببب،بStrategic Flexibilityببب ب ب

ببببببببإحددداىبأهددد ب ادددتىصبحثمؤج دددت بحثالسقددد  بب ب ب ببببب ببب ب ببب ببب بب بإابحعيددد بحثم ونددد بعدددالبحجدددبب،بب ببب ب ببببب ببببب بببتعاحدبحثيتمعددد ببببببب ببب بوقدددارح تبعلددد بببببببب بب ببببب ببببب
بببحشكتلب قترح بحجت ححقيق  بببب بب ببب بب ببب بب ببب بوح   باقبب،بب ببببب ببقار ببببببزيتد ببببب بحثيتمعت بببب ببببب بعل بببب بببب امت تباقبأجد ح.بمتعداد ببببببحلاق ببببب بببب بب ب ببب بب،ببببببببب

بوزيتد بقارح تبعل بح ثتابققم بحيقيق بثلم تاتايال بببببب بببببببببب بببببببببب ببب بب ببببب ببوجعلبحثيتمع بج يع بحيجدتيتب بمدبحعتد بادقببب،بببببببببب ببب ببببب ب ببببب بب ب بببببب ب بببببب بببب ببب
بطل ت بحثم تاتايالبم  ت حثش يف بب ب ببببببببب بببببب ببببب بب.ب(  81بب:ب    1122بب،ببببب

بببوحتيلدد بققمدد ب بببب بب بحيجتشدد حلببب بب ب بب ب بحيببب بجددت ححقيب بببب بببببق باددقبممترجدد بققددتد بحثمؤج ددت بحثيتمعقدد بثم  يقدد بحثم وندد ببب ببببببب بببببببب ببب بببب بب ب ب بببببببببببب ب ببببب بببب
بببحيجت ححقيق  بببب بب ب ببحثتقبببب بببح   ببب بببببماورهتبببب بادقبم دتربحثمتد  بحثت تا دق بثليتمعدت بب بب ببب بببببب ببببببببب ببببببببببب بببوحب ي هدتببب بب ب ببببببمدالب د  بحمدوحربحآلحقد :ببب،ببب ببب بب بب ببب ب ب بب ب

ب حث قعتر بببب(   211بب:ب    1112بب،بببببببب
ببضمت ب - ببببحيجتيتب ببب بب ب بحثيتا بث تجت بحثم تاتايالببب بببببب ببببب بب بب بببببب بببوحثت  تالبحثاحى بثع قتبب،ببب ببببببببببب بب ب ببببببوم بم ردي تبب،بببببببب تبمع  بببب ببب  بب.ببب

بحع ي بعملق بونشتطت بحث   بوحثتب ي  - بب ب بببب بب ب ببببب بب بب بب بببببب بب بب ببوعملقت ببب،ببب بببححدتابببببب بحثل حربببب بب  ب.ببب

ببقار بحثيتمعت بعل بحلبحثمشك  ب - ب بب ببببب ب بب بب بب ببببب ببببب بببحيجت ححقيق بب بببب بب ب  ب.ب

ببببحلاق بمد جت بم تج  ب - ببببب ببب ب بببحت ر ببببببب بومتبل ت بج .بحثعملبببب بببببب ب ب بب بببب  ب.ببب

بببببببببببم دتعا بحثلدتد ب - بب بادقب ببحثت يدؤببدتثا  بوحثمددتط بحثم قبد ببتثيتمعد بحثتدقبحدؤث بببب بب ببب بببببب ببب بببببب بب ببببب ب بب بببب بب ب بببببب بادقببببب ببعمل دتببب  ,Maccoby)ببببب

2004: 2) 

بأد بأ ببب بحيجتشدددد حلببب بب ب بب ب ددددالببب بقمك  ببببققددددتد ببببب  بحثيتمعددددت ببب بب ببب بمددددالبببب بوضدددد ببب ب بحثدبدددد ببب ب ب بببحيجددددت ححقيق بببب بببب بب ب ببحثمت  عدددد ببب ب باتث تددددتىابب،بببببب ببب بببببب
بحيحتمتي ببببببببببحثمتعاد  ب بببب ب بحثتقببب بببي ا هدتببببب بب بحيجتشد حلببب بب ب بب ب بحتدق ببب،ب ببثليتمعد ببببب ببب بوضد بببب ب بحثدبد ببب ب ب بببحثم تجد  بببب بثكدلببببببب ب بححتمدت ببب بب بب ببوامدتبب،بب بببب
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بقكادددل ب ببث دددتبببب ببم حج ددد ببب ب بب بحثت ددداقت ببب بببب بوحثتعلددد ببببب بعلددد بببببببب بع اددد بببب ب ببحثماتجٍددد بببب ب بثنحددداح ببببببب ببب ب بب بحممددد بحثدددالدبب ببببب ب ب بببي يددداببب بادددقببب ببببقدددارح تببب بببب
بببحثت تا ق   ب.بببببب

ب:بقي ابحاكت بحث ظ بحثعتق بحم           رفكاف ال ظم     دور ببببببببببب ببببب ببببببب ب بجتجدببب بق بثلدالستربحيجدت ححقيقبب ب بببب بب ب ببحثدالدبقمدابحثيتمعد ببمعل مدت بببببببببببببب ببب ببببببب ببب ببببب ببب ببب
ببببدققل بعالبمتٍت تبحثاح لق بوحثدترجق  بب ببب ببببب ببببببببببببب ب ببومالب   بعملق بحثم حرم بمدتالبنلدت بحثلد  بوحثاد  بحثمتتحد بب،ببببببب ببببببب ب بببب ببب ببببب ببببب بببببببب ببببببببب بب ب ب بب بب،ببب

ببحت ج بم  يق بحثت  تالبوحثتب ي بمنظم بوا حماب ببب بب بببب بب بب بب ب بببب بب بب ب ببببببب ببببببب بببحثيتمعد ببمدتبقد ث دتبمدالبح لتدسبأهداحا تبوستقتح دتببب بببببب ببببببب ببب ببب ببب ب ببب بب ب بببب بببب ببب بب
بببحيجت ححقيق  بببب بب ب بب.ب

بببيؤسا بببيتث بوآ  و ب ببب بب ب بب بب دببب(   121ببب:    2212ببب ب بأ بحثلتد بحثاليالبيت م  ببم بسبحاكت بحثد ظ بقمتلكد  بدمتس  ببببب ب ب ببببببب ببببب بببببب ب ببببب ب بب بببب ببببببببببببب بببتب
ببببب بح لتلق ددت بومدد بحثددتعل بوحثديدد  بحثمت ح مدد بجددت ي   باددقبإدرح بحثتدد حب بمددتالبأجدد حربحث ظددت بوع قت ددتببتثكددلبب،بب ب بببببب ببب بب بببب ببببببب ب ببب بببب ببب ببببب بب بببب ببب ب ب ب ببب ببب ببب ببببببب بب ببب ببببببببب ب بب،بب

ببوحت  ددتبجقشدادد  ب ب ب ب ب بب ببب ببببببحث ددي بحث يقلددقبمقدد بمشددكل بإاحبمددتبحعدداد بأجدد تم تبببب ببب ببب بببب ببببببببب ببببب بب بببب بببب بب بب بحممدد بحثددالدببب ببببب ب ب ببببيددؤددبإثدد بححدددتابببب بببب بببب بب ب
ببق حرح بنتج  باقبحلبحثمشك  ب ب بب ببببب ب بب بببب ب بببب بب بب بببحيجت ححقيق ب بببب بب ب بب.ب

ببومددالب دد  بحث ظدد  بحثشددم ثق بحثتددقبي ا هددتبحاكتدد بحثدد ظ  ببببب بببببببب بب ببب بببببببب بب ببببب ب ببببب ب ب بب ب بم يددا بمددا لباسددتربحجددت ححقيقبب،بب ب بببب بب ببببب ببب ب بب بببب ب ببجددتتمكالببب،بب ببببب
ببحثيتمعت بمالب ببب ببببب بح تشتلبب بب بط حىسببببب ببب بأاضلببب ب بببببببيمتكتربحيجدت ححقيقت بحثكاتبببب ببب بببب بب ب ببب بببببببببلد بمتيدتوزبحثمشدك  بحثمعلدا ببببب ب بب بببببب بب ببوحاعتدلببب،بببببب ببببب

ببحثتعت ح ب بب بببحيجت ححقيق ببببب بببب بب ب بوإبلتربحث ؤىبوحمهاحلبحق باقبجمق بحموقت ب أونق بب،بب ببب بببب ببب ب ببب ببب بب ببببب بب ببب ب بب بب بب بب.ب(  52بب:ب    2217بب،بببببببببب
ببببب:بإ بأهمقدددد بحث ؤيدددد ب           االسةةةةتفاري ية           دور الفؤيةةةةة  ببببب ببببب بببحيجددددت ححقيق ببب بببب بب ب ببببببم يددددا تبإحدددداىبمك نددددت بمددددا   بحثددددالستربببب ببب ب ب بب بب ببب بببب بب بببببب ب ب

بحي بجدت ححقيب بببب بببحتيلد بادقبح قد بحثتعتتد بوإدحرحد بب،ببقبب بببب بب بببببببب بب ببب ببب بب ببببفقمدتبأبب،ببب بببببببشدتربإثقد ببب برجدلبب بحمعمدت  بب بب ب ب بببببأند  "Hopewell " ب
بادقبلدل ب بب بحثتيعتد ح  ب بب بببحثمت دترع  بببببببحثيتٍقد  بببيبب بب بحثتيدقبببببب بببببحيعل دت بببي ببند ىب ب ب بحثم دتليل ب بببب بستد  ببب بوحضد  بب ب بادد بب،ببب بقيعدل بببهدالح بب ب ب  ب

ببببحجت ححقيتت  بببب بب بببببحث تثق  بتب بن دالبب،ببببببم اد  بب ب بن تدتل ب ببب بإثد  ب ببحجدت ححقيق بب بببب بب بمتكد يال ببببببمتعللد  ب ب بب ب بحثم دتليل بب بببب بوثدق  ببب بحثيتكقدف ببب بمد  ببيببب  ب

بحثيتعتد ح  بب بببببببحثم دتليلق  ببيببب ببوثدق ببب،بببب بحثدالستربحيببب ببب بجدت ححقيببببب بببب ببببإلجتبد بببقبب بحث تضد  ب ب بب بوحثم دتليل بب بببب با  د بببببب ب ب بمدلبب،بب ببإ ب ب  بببهدالحب

بحثالي تر بب بببببقيعل ت بببي ببنك  ب ب ب بببببببم تليل ت بب بببون ىب ب بحث تتىا بب ببقتج ب بببببببب ببب(.  45بب:ب    2211بب،ببب

بويي زبدوربحثالستربحي ببببببببببب بببب بجت ححقيببب بببب ببقباقبح ايابحثت ج دت ببب بب بب بببببببب ببب بببحيجدت ححقيق ببب بببب بب ب ببحثم تجد  بوحثم ىمد ببب بب بببب بببب بببوهد بمدتبأ دابببب،ببببب بببب بب بب
ب بعلقدد بسددل ب ب ببببمددالبسددق ببببب بب ب ببببومددتوا ر ب ب بب ببإابدعددتبب(Kim & Mauborgne, 2005)ببببب بهددالح  بببب بث تحثددت بح ببب ببب ببم ظمددت ب ببب بب ب بب

بومؤج دت  بب ب ب بحمعمدت  بب بب ب ب بإثد  ب بببحيمتعدتد بب ببب بعدال ب ببحثم تا د  ب بببببحثشدايا  بببببب ببوحثت جد بب،ببب ب بن د بحثت د   بببب ب ب ببببب ب بحي ب بجدت ححقيب بببب  Strategic) بقبب

Move) بحثدالد بيتمثدل ببب بادق بببب ببميم عد  ب ب بب بمدال ب بحثلد حرح  ب بب بب بحإلدحريد بوحإلجد حرح  ببب بببب ب ب بب بببب ببب بحثتدق ب بحتضدمال ببب بب بحلداق بعد وض بب بب ب  بببببجايدا  بببببب

بو لدس بأجد ح. ببب بب ب بويت لدسبب،ببببببجايدا  ب بب ببببتيمتعدتد بببهدالح ببب ببب بعدالبأجد ح. بب بب ب ببب ببحثم تا د  ب ببوحثاد  بببببب بتعت ببب بب ببدتثم ق  ببببببببحثمتمثلد  ب بب بحمحمد  بببب ب ب ب بب،بب
بوحث  د  ب بعدال بببب بيد تعت  ب بب بوأجد ح. ببب بب ب ببببببستد بم دت اا  بببببجايدا  بب ببب بحتمثدل بب ببدتثم ق  بببب بب ببحمزر.ب بببب بب ب بم دال ب بب بحمتكدتر ب بب ببققمد  ببب  بببببجايدا  بب

بثلم تاتايال بببببب بببببوثليتمع  ببب تب حثمش ق ببب بمع  بب ببب(. 4ببب:    2211بب،ببب بببببب

دددتبعلددد بمدددت ببوعبا  بب بب بب بب  ببجددديسبحعدددابعملقددد بح ايدددابحثت ج دددت ببببب بب بب بببببب بب بببب ببب ببب ببب بببحيجدددت ححقيق بب بببب بب ب ببحثعتمدددلبحمهددد بوحثم دددادبث يدددتحبببب بب بببببب بببب ببب ب ببب ب بببب
ببببحثمؤج دددت بوحمت بب بب ب ب ببإابيت حددد بعلددد بح ايدددابحلددد بحثت ج دددت بببب ببب هدددتببب بب بب ببببب ببببببب ببب بب بب بب بحنت دددتلببببب بب بببحيجدددت ححقيق ببببب بببب بب ب بببحثتدددقبحضدددمالبثليتمعددد بببب ببب بببب بب ببب ببب

بببببببببم ق بح تا قبيبحمتلك ب بب ب بببببب بب بببببببببيبحثمؤج ت بحثالسق .بإب بب ب ب بببببب
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بببإ بح ايددابحثم حقددتبحثت تا ددق بحعدداببمثتبدد بأهدداحلبوستقددت بحجددت ححقيق  بببب بب ببب ببببب بب ببب ببببببببببب ببببب ببببببببببب بببببببب ببب ببحتبلدد بمددالبققددتد بحثمؤج ددت ببب،بب بب ب ب ببببببببببب ب بب بب بب
ببحثتعلقمق بيقتس برؤي بوحضد  بثت ايدابحثت ج دت ب بب بب بببببببب ببببب ب بب ببببب ببب ببب ببحيجتشد حبببببببببب ب بب ب ببب بحثتدقبحعد زبمدالبح لتدسبمت ح دتبحثت تا دق بببفق ب ببببببببب بب بببب ببب ببب ب ببب ب ببب بب،بببببب

بويمكال بثليتمعت  بببب ببببب بأ  بب ببحل   ب بمي تر بب بوض  بببب ب بح تا دق ب ب بمدال بببب ب د   ب ب بحاعتدل ب بمد  ا بببب ببإدحر  ببب بببحثيد د  ببب ب بببببحثشدتمل بببب بعدال بب بط يدس ب بب  ب
بن عتال ببب ببأجتجتتالبمالبحيجت ححقيقت  اتطم بواللتج  ب ببببب بببب بببب ببب بببب بب ب ببب ببب ببب بب ب1122بب،بب ب ب ب122بب:بببب ب بببببهمت:ببب،ب(ب

ببمع تهدتببوب   ل:    األق        التكلفة -بأ ببقدار  بببب بحثيتمعدت  بب بب ببب بعلد  بب ببببحادمق  بب بوح د يس ب بب ب ببببتثملترند بببببببب دامتح تب بب بمد  بببببب بحثيتمعدت  ب بب ببب  بب
بببحم د ىب ب ب بببمدتبب،بب بيدؤددبادق ب ببب بب بإثد  بببببببحث  تقد  ب بح لتدس بب ببب ببببع حىدا ب بأ يد  ب بوثت لتدسبب،بببب ببب ببحثمتد   بببهدال  ببب بمدال بببيمدا بببب ببا د  ب  ب
ببحمنشب  ب بب بببحث  ج  ب ب ببباقبجل ل  بب بب بب بببببثليتمع  بببببحثيق  ب بحثتقبببب بماتدر بببحعا ببب ببب بثت لتس ب بببم م ب ببب ببمت   بب ب.بببببببحثتكلا  بب

ببقار  بببببمع ت بب:        ال امعية        الا مات      رمااز -ب  بببببحثيتمع  بب بعل  بب ب امت  بببببحلاق  بب بوم تيت  بببب بب ببمتمت   بببب ببببوا يا  بببب ببوث دت بب  بب
ببققمد  ببم حاعد  بب ببب بمدال ب بوج د بنظد  ب ب بببب بحثم دتاتايال بب بببببب بمدال ببب بحثددامت  بببهدال  ب بببب بوحثم تيدت  بب بب بحثيتمعقد ب جد د بأعلد  بببببب بب ببببب ب ببببب ببب بب،ببب

ب ادتىص ببب ببب تيد ( ب بثدالحبقاد  بمدالببب بب ب بب بب ببحثضد وردب ببببب ببب ب ببا د  بب بحثمادتدر ب ببب بببببحثم تملد  ببب بثتمتتد  ببب بحثددامت  ببببب بببب  بب
بوحثم تيت  بب بمال بببببب ب    ب ب بح لقف ب بب ب بقارح بوساترح  ب بببببب بب بب بحثيتمعت  بب ببببب بثت لتس بب ببب بج حن  بب ببب بببحثتمت .ب ب  ببببب

ببببويتضد بدوربحبب             دور الشفاكات: ببب ب ببثشد ح ت بببب بببب ب بببببم يدا تبب ب بأحدابمدا   بع تيد بحثدالستربحيب بببببببببب ب ببب بب ب ب بب ببب بجدت ححقيب بببب ببقبحثملتد حبب ببادقبببببببببب ب
ببإقتم بحثت تثات ب ببببب بببحيجت ححقيق ببببببببب بببب بب ب ببإابحتمثلبحثشد ح  بادقبإمكتنقد بحثيتمعدت ببب ب(Strategic Alliances)ببب بب ببب بببببببببببب بببببب ب بببب ببببببب

بمال بببح تثات بحجت ححقيق بم بجتمعدت بأ د ىبببب ب ببب بب ببب بب ببببب بببب بب ببب ببببب بباادقبحث قد بحثدالدبقمتدلبفقد باووبحثدالستربحثعدتطاقبإثد ببب،بب بببب بب بب بببببببببببب ببببببب ببببب ببببب بب بببب بب
بحكددد يالبيددداحقت بمددد بحآل ددد ب ببب ب بب ببببب بب بب ب بب يالبثك ددد بدعم ددد ب بب ببب ب بببب بقمتدددلبأيددد ت بحثدددالستربحيبب،ببب ببب بببب ببب بب ب ببب ب بجدددت ححقيبب بببب ببقبإثددد بحكددد يالببب بب ب ببب ب ببب

بببشدد ح ت بوح تثاددت بثل يدد  بإثدد بأهدداحلبمشددت س  بب ببب ببب ببب بببب ب ب ب بببب ببببب بب بب بببب بإابحعددابعملقدد بحثت ددتث بحيجددت ححقيقببب ب ب بببب بب ب ببب ببب ببببببببب ببب ببححاددت.بمددتالببببببب بببب بببب
ببمؤج تتالبأوبأ ث بثلمشترس ببمد حرده بثتبد ي ب بب ب ببببب بب بب ب ببببب بب ببببب ببببب ببب ببب ب ب بمشدب بمشدت  ببببب و ب ب بب بوثت دتد بحثديد ح بوحثم دترح ببب بب بب بببب بب بب بب بببب بأمدتالب بببببببب بب بب،بب

 ببب.ب(   127بب:ب    2214

بببإ بحثمتددددد  ب ب ببببب ببحيجدددددت حب بب ب بببحقيق ب ببثتكددددد يالبحثت تثادددددت ببببب بب ببب ببببب بب ب بببحيجدددددت ححقيق بب بببب بب ب بببح دددددم بمت لتدددددسبأهددددداحلبدعددددد بوحل يددددد ببب،بب ب ببب ببب ببب ببب ببب ب بب بببب بب ب
بحثمؤج ددت بثلددارحح تبعلدد بحثم تا دد باددقبحم ببب بببب بببببببب بب بببببب ببببب بب ب ب بببببجدد ح.بحثم لقدد بوحثعتثمقدد بعلدد بحعت ددتربأن ددت:ب ببب بببب بببب ببب بب بببببببببب ببببب ببببب بب بونددق بأب بب:ب    1122بب،بببب

بب(  21

بحمكالبمالبحثت سلبإث بحم - ببب بببب بب ببببب ببب ببببببببببببج ح.بحثاوثق بب  ع بوا تربح حجابق دباقبحث  .بحثعتثمق .بببب ب ب بببب ببب ب بببب بب ببببببب بببب ب بببببب ببببب بب بب
بحث ا   - ب ب ب بعل بمعل مت بببب ببب ببببب بعالبحمج ح.بببب بب ب ب ببب ببوحثثلتات بحثم لق بست بببب بب ببببب ببببب ببببحثمع وا بببببببب بوي ا بب،ببببب بب بباث باقبحتث بحثت دتث ببببب ببب بببببببب بب ببب بب

ببم ب بببببببجتمعت بم لق بحك مق بأوبأهلق ب بببببب بب ببببب ببب  ببب.ببببب

بح م بثل ي   - ب ب ب بببب بب ببإث بحثم يابمالبحثا  بحثتقبببب ببببب ب ببببب ببببب ببببب بيبقمكالبب ببثليتمعد بحجدتع ث تبادقبلدلبم اودقد بحثمد حردبقيدلبببببببب ببببب بب ب ببببببب بب ببب ب بب بببببب ببب بببب ببب بب
ببحثت تث . ببب  ببب

بح ت ت  - بب بب حردبمببببب بوساترح بيبببب بب ببقمك  تبحث ا  بعلت تببما دهتبببببببب بب ببببببببب بب ب ب ب  ب.ببببببببب

بببببحلددت بحثتك ل جقددتبحثيايددا بإ - ببببببب بببببببب ببوحكدد يالب يدد ح بوساددترح بجايددا ببب يلدد بأجدد  بممددتبقكدد  بممك  ددتبمددالب دد  ببب،بببب ب ب بب ب بببببب بب ب ب بببب بببب ب بببببب ب ببببببب بب بببببب بب بب بب بب بب ب بب
ببحثي  دبحثالححق بثلمؤج   ب ب بببببببببببببب بب بب.بب
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بببويؤسدا بببحثم عيدقب بببب ببب بب(بأ بحثتعدتو ب 4ببب:    2224ببب ب بب ببببب بمدتال ببب بمؤج دت  بب بب ب ب بحثعدتثق بببببببحثتعلدق  ب ببب بعيد  بب بحثشد ح ت  بب بببب ب بوحيح دتدح  بب بببب بب بببب
بببحيجدت ححقيق  بببب بب ب ببحعد د ببقدابب،بب ب بببببا حىدا  ب بعلد  ب ببحثمؤج د  بب ب ب بمدال ببب بحتد  ب بببحإلنتتجقد  بب بببب بببببومدالبثد ببب،بببببببحثكلاد ببوب ب بحثتمتد بب بادق ببببب بحمجد ح. ب بب ب ب بب،بب

باتي بببح تدبب بم  ب بببببببببمؤج ت بحعلقمق  ب بب ب ب بب يت   ب بببببودوثق   ببب بببق    بب باق ب بم تر ب بقارح  ببب بب بحثمؤج ت  بب بب ب ب ببببببوحيجدتاتد بب،ببببببببحثعتثقد  بببببببببحثتعلقمقد  ببب ب  بب

ببمالبحثم حرد بب ببببب ببحثمتتح  ب ب ي ح بب،بببببب بب بببوأنظم  بب بحثش ي  ببب بب ب ببحثمتلامد  بب بحثتدقبببببببب بحدؤدد ببقدا ببب بب بإثد  ب بببنظدت  بب بببحثيد د  ب ب بحثشدتمل بب ببب بادق بب ببعملقدت ب ب ببببب
ببحثمؤج   ب ب بحثتقببببب بجت تا ببب بببمع ا  بببب ببببوم ىم  بببتث بب باع ب بب بوح د بب،ببب بب ببحثم تا   بب ببببحثم لق  بببببب بمال ببب بحثد ض ب ب ب باق بب ببحجت ححقيقت بم تا د  ب بببببب ببب بببب بب  ب

ببضاهت ب.بب
ببحعددابحثيتمعدد                       دور الميفيةةة وادارر ةةا:  ببب ببببب بببوحثمع ادد ببب ببما دد مببببببب ب ببمت زمددبببالبتبب ب بحرحدد  ببببإاببب بالبتبب ببب ببما دد  ببب ب ببحثيتمعدد بببب ببب بمددالبببب ب دد  ببب ب ببب

بببحتريد ت بب بحثب يلبببب بب ب بببما د  بببب ب بببحثمع اد ببببب بوعلد بب،ببببب بحمجدت بببببهدالحببببب بب ب بي ظد ببب ب ببإثت دتبببب بعلد ببببب ببأن دتبببب بحمثدلبببب ببحثمد حردببببب بب ب ببببحثمع فقد بببب بببببب
بميتمدد ببثل ب بب بوالدداربب،بب بق تددتلببببمددتبببببب ببب بحثميتمدد ببب ب بب بإثدد ببببب ببمدد حردبببب بب بوماددتدرببب ببب بببطيقعقدد بببب بثي ددترببببب بحيقتاددتددبببببببسقتندد بببببب ببب ببب بق تددتلببب ببب ببب

ب بأقض ب بإثد بببتبب ببمد حردبببب بب بومادتدرببب ببب بثي دتربببب بحثمع ادقبببببببسقتند بببببب بب ببوحثاكد دببببببب ب ب بهدقببببببوهدال ببب،بببب ببببولقاد ببب ببحثيتمعد ببب ببب بوادالث بب،ببب ببحكد  ببببببب ب ب ببب
بببببحثيتمع  بمااربببب بب بببثلمع ا ببب بحت بب،ببببب ببببح تمابببب بببببه يت تببب ببببوش عق ببب ب ببوج دهتببب بب بمالبببب ببحثداوربببببهدالحببب ببم د ببحثببببب بحثدالدببب ببحلد  ببببب بببببد بببب

باق بحثميتم ببببببحقت ببب ببب بثالث بب،بببب بحل ببببب بعل بببب بعتحسبببب بحثيتمعت ببببب ببببب بم بببب بإث حرببببببوثق ببؤبب بب بحثي تربببب بحثمع ادقببببببب بب بثلميتمد بببببب ب بب ببوحبد ي  ببببب بب ب بببب
بحثعي اقب  بب ب  ب.ب(  66ببب:    2217بب،بببب

بقعددد لبحث يدددتدح بحثمع اددد بحثظدددته  ببنن دددتب:بحثمعل مدددت  بب ب بببببببببب بببببب ب بب بببببب بببببب ببببب بببب ب ب ببحثم ثلددد ببب بب بأوببببب ببحثم مددد  ببب ب ب بحثتدددقببببب ب ببح ت ي دددتبببب بب بب بحث ثدددتىسببب بببب بببب
بوحثم حجدد  ب بب بوحثكتدد بب،ببببب بحثمدداونت ببوببب،بببببب ببب بب بحثتلددتري ببوببب،ببب بب بووجددتى ببببببب ببب بحثتددد يالبببب بب ب بببببحث قمقدد ببببب بوثددالث ببب بب با ددقبببببب ب بببمع ادد ببب بحث يدد ببببببجدد ل بببب ب ب بببب
ببببوحثت ايا بويمكالبب،ببببب بببببح  يل تبببببب ب بمالببب ببثعد ببب بإثد ببب ببأ د ىببببب ب ب بومدالببب بشدكلبببب بإثد بببب بآ د بببب ب بويمكدالبب،بب ب ببببادا ببببب ببم دتم  ببب ببب ببببإعدتد ببب ببق حرح دتببب بببب ببب
ببوإنتتج دددت ب بببومدددالبثددد ببب،بببببب بب ب ببحد ي  دددتب ببب ب بببوحجدددت جتع تببب ببب بب بحث يدددتدح ب بببب ببببب ببأمدددتبحثمع اددد بحثضدددم ق با دددق:بب،بب(  42ببب:    2222بب،ببب ب ببببببب بببببب ببببببب بحلددد ببب ب ببب
بببحثمع ا  بببحثمد ن بببببب ب باقببببب بعل  ببب ب بببحما حدبببب بب بببوحثمكت   ببب بمدالبببببببب ب د  ببب ب ب يد ح بببببب ح  بحدببب بب ببحكد  بببببمدتبببتببببب بوستث  دبب،ببببببجدتبل بببب ب ب باح ببب بطدتب بببب ببببب

بشداددق ب ب بببببومددالبثدد بببب بقمكددالبببيبب ب ببنلل ددتبببب بأوببببب ببح  يل ددتببب ببب ب بثآل دد يالببب بب ب ب بببب دد  ث ببب بب ببسمددتببب بقاددع ببب بب بببببحث قتبدد ببب ببعلت ددتبببب ببوحثل دد بب،بببب بحثثددتنقبببببب ببببببب
بقع ل ب ببببتثمع ا بببب ببحثا ي  ببببببب بب ب ب دحوددبوم ج بببب ب ب بب بب بب بب(   144ببب: 2   221بب،بببب

بويؤسددابعددتم  ببب ببب ب بببددن بققمدد بب(ب  42ببب:    2216ب بببب بببب بببحثمدد ردبببب ب ببحث شدد دببببب ب ب بحكمددالبببببببوثم دد ببببب ب باددقبببب بأ ببب بببحثمع ادد ببب بجددتعملبببببب بعلدد بببببب بببب
بح  ددتال بب ب بحثعملقددت ببب بوحثم تيددت ببببببببب بب بثددالث ببب بببببب بقيدد ببببب ب بببعبددترببإبببب بببحهتمددت ببب ببببددتثم ردببببب ببحث شدد دببببببب ب ب بببم يددا بب،بببب ب بأثمددالببب ب بأيدد  بببب ب ب ببحثم ظمدد ببب ب بببببب

بمددد  بحددد ات ببب ببب بحيجدددتثمترح ببب بب ببببب ب ببحثكتفقددد ببب بببثتعظدددق ببببببب بإنتتجببببب بببحثمددد ردبببببهدددالحببببقددد بببب ب بأيددد   بببببثدددالحببب بب ب بب بببحثمع اددد ببب ببأهددد بببببب بوأ ثددد ببب ب ببققمددد ببببب بب،ببب
بوأيدد    ب بب بببحثمع ادد بببب بثلمدداي بببببب ببب بأوبب،ببب بثلم لدد ببب ب ب بأوبب،بببب بحثعتمددلببب ب بحثمددتمكالبببببب بببب ببباك يددتبببب بعلدد ببببببببوم  قددتبببب برأ بببب ببتىمدد بقبببب بب أج دداح (بببب بببب بببب

بحع ي  بب ببحثمت  بببب ببببحثت تا ق .بببببب ببببببب

بوثكددق ب بح يدد بببب ب ب بحثيتمعددت ببب بب ببب ببحثمعتيدد  بببب ب بببنن ددتببببببب بمؤج ددت ببببب بب ب ب ببومتعلمدد بببببباسقدد ببب بأ بببببيمدداببببببب بحي ددقببب بببببممترجددتح تببببب ب بعلدد ببببب بببب
بببث ث  بأج ببب ب بواسببب ببباس هتببببمتبببب بمالببب بل ببسبببب بببببن نت تببب بوحت  شقببب ب ب بستآلحقبب (Nonaka & Takeuchi,1995, 3ب بببببب بب بب:بب

ببقددار  - ببحثيتمعددد بببب ببب بعلددد بببب بحكددد يالبببب بب ب بببريدددتاببب بمع ادددقببب بب ببنتقيددد بب،بببببجايدددابببب بثلتاتعدددلببببب ب بتالبمدددببببببب بببحثمع اددد ببب بثددداىبببببببببحثكتم ددد بببببب بحثعدددتملتالبببب ببببب بب،ببب
بببوحثمع ا  بحثتقبببببببببحثمعل  ببببببب بحمثلببببب بببريتاببببب بببببحثيتمع ببب بمالبب،ببب ببببب ي حح تببب ببببوحعتم ح تبببب بوحث قتجت ببببببب بب ببب  بببببات ت.بببببببببحثمت ع ببببب
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بنشددد  - ب بببحثمع اددد ببب بمدددتالبببببب بحثعدددتملتالبببب ببببب ببثتكددد  ببببب ب ب بحمجدددت بببب بب ب بادددقببب ببببح جقددد ببب ببحمنشدددب ببب ب بب ببببحثمع فقددد ببب بومدددالبب،ببببب ب بحثعمدددلببببثددد ببب ب بحإلنتدددتجقببببب ب بببب ببب
ببحثم ظ   ب.ببببات تبببببب

بببحي تا - ب بببحثمع ا ببب باقبببببب بجمق ببب بحثعملقت ببببب ببوحمنببببببببب ببشب بب بوحثدامت ببب بببب بوحثي حماببببب ببب بحثتقبببببب ببب.بببببببحلام تببببب
بإ  ببببحدد ح  ببب بببحثمع ادد ببب ببببحثم ظمقدد بببببب بعيدد بببببب بحثدد مالبببب بب بهددقبحثتددقبببب ببببب بحمكددالببب ب بحثمؤج ددت بببب بب ب ب بمددالببببب بحث يدد  ببب ب ب ب بإثدد بببب بم ددت يت بببب ببب بب ببب

بمددالبببببببعمقلدد  ببحثا دد ببب بوحإلدرح ببببب بب بب بحثددالدبببب ببقلدد دببببب بإثدد بببب بببحثاب دد بببب باددقبببببببببوحثددالسترببببب بحمعمددت ببب بب ب ب  ,Bollinger and Smithب ببب

ب (9 :2001
بوييدددد زبدوربأنمدددد البحثددددالستربحيجددددت ححقيقبحثملتدددد حبادددد ببب ب بببببب ب بببب بب ب ببببببب ببب بب ب ببببب بببب ب بببقبححت حىدددد بثم  يقددددت بحايثدددد بسنجددددل  بإدحر ببب ببببب ب بب ببببب ببب بب بب ب ببببببب بب بب ببب

بببحثمع ادددددد بحثتددددددقبقع ا ددددددت  بب بببب ب ببببب ب بحثكيق ددددددقبببببب ب بببنن ددددددتبب(ب  42بب:    2225ب ببببببب بحثماددددددببب:ببب ببل ببب بحثمعيدددددد بببب ب بعددددددالبببببب بحثعملقددددددت ببب بب بوحمببببببب بدوح بب بب ببب
بوحث ل سقت  بببب بب بحثتقببببب بقشت  ببببب ب بب باقببب ببببيقتست تببب ببحثم تاتاو ببببببببببوأدحى تببببب ب ببببب بمالببببب ببحثمؤج  ببب ب ب بي ت ت بب،بببب بب بببو   بببببب بوح زي بببب ببب بببحثمع اد بببب بببببب

بثت عك  بعل ببببببب بعملقت بببب بحمعمت ببببببب ببب ب بثل ي  ببب ب ب ب بإث بببب بأاضلبببب ب بثتبيقلت بحبببب ببببب بببلاابببب ببحثم تا  بببب ببببط يل بببببببب بببحمماببب بوحثتكقفببب ببب.ببببببب
 

بمددالبحمدوحربحثتددقبقلدد  بم ددتبحثددالستربحي - ببب بببببببب بببب بببب ببببب بب بب ببب بجددت ححقيب بببب بقباددقبحبدد ي بقددار بحثيتمعددت بب بب ببب ببببب بببب بب ب ببب ببحثعمددلبعلدد بدمددابحثم ددترح ببب،بببب بب بب ببببب ب ببب بب بب ب ببب
بوحثمدد حردبحثي ه يدد ببب يلدد با يددا ب اسقدد (بحمك  ددتبمددالبحبيتددسبحجددت ححقيق بحضددمالبحبدد ي بحم ببب بب ب ببب بب ببببب بببب بب ببب ببب ببب ب ببب بببببببببببببببب بببببب ب ببببب بب ب ببببب بب ب ببببدحربات ددت بببب بببببب

بثدلسبحثيقم بوحثم اع بثيمق بحثم تاتايال بببببب ببببب ببب بببببببببب ببببببببب بب ببببببببببوح مق بم حردهتبحثمتثق بب،بب بب بب  بب.ببببببببب

بإ  - بإنتددتلببب ببحثمعل مدد بببببب ب بببببببحيجددت تقق ببببببب ب بحثتددقببب بببي ا هددتببببب بب بحثددالستربحيببب ببب بجددت ححقيببببب بببب بحكددالببببثدد بببقبب ب بببضدد ا ببب ببحددغ ببب ببوإنمددتببب بأحدد ببببب بواددسبببب بببب
ب بدد ح  بب ب بببوم  يقدد بببببببعلمقدد ببب ببقتىمدد بببببب بعلدد ببببب بببم  يقدد بببب بحث  دد ببببب ب بحثعلمددقببببب ب بحثددالدبببببب ببتيجتشددعترببببببييدداأببببب ببب بب ب ببب بمدد ور حبببب ببببددتثت ظق ببب ببببببب

ببوحثمعتثي  بمالبببابببببثلتن ببببببببب بببيا.بحثمعل م ببب ببببببب ببوث تح دتبببب بسدقببب ببببب بقضدمالببب بب ببببحيجدتداح ببب بب ب بحممثدلببب ببب بببثلمع اد ببب بببيؤسداببببمدتببببببوهدالحبب،ببببب ببب
بببحثمع ادد بببببببأهمقدد  بحثتددقبببببب ببي تي ددتببببب ب بحثددالستربحيببببب ببب بجددت ححقيببببب بببب ببس ن ددتببببق بب بب بجددتمِكالببب بحثيتمعددت بببببِب بب ببب بمددالبببب بح لتددسببب ببب ببمتدد  ببب بببح تا ددق بببب بببببب
ببح ا د بعالبببببم تببببب بببست هتببب بمالبببب بحثمؤج ت ببب بب ب ب  ب.ببب

ببحثعمددلب - ب بعلدد بإنشددتربوحددا بثلددالستربحيجددت ححقيقباددقبحثيتمعددت ببب بب ببب بببب ببب ب بببب بب ب ببب ببببببببب ب بب بب بببب بببم مت ددتببب،ببب ببببحدد ات بوح ويددابأيدد ت بحثلدد حربمددالبححدددتاببببب بببب ب بب بب ببببب بب ب بببببب بب بب ببب ب
ببحثل حرح ب بب بب بببحيجت ححقيق ببب بببب بب ب ببببببببحثتقبحع زبمالبجمع بحثيتمع بومكتنت تببب بببببب ببببببب بب بببب بببب ببببببوحعملبعل بزيتد بحات تبحث  قق .ببب،بببب ب ببببببب ب بببببب بب بب بب  بببب

بحمثدل - بببحثمع اد  ببب ببأهد  بببب بمادار ب بب ببثلمتد   ب بببحثت تا دق  بببب ببسمدتبب،ببببببب ببأن دت ب بحعد بب بمدال باب بأاضدل ب ب بحميد   بب ب ب ب بحثتدق ب ببحمتلك دت ببب بحثيتمعدت ببببببب بب ببب  بب

ببحثمعتي   ب بويت بحث اد  بعلت دتبمدالب د  بب،بببببب ب ب بب ب ببب ببب بب ب ب ب ببببوحدا بببببببببب بحثدالستربحيب ببب بجدت ححقيببببب بببب ببقبحثتدقبحعمدلببب ب بببب ب بم يدا تبم دت دع تببببب بب بب بببببب ب ببب
بببث ظت بحثمعل مت .ب ببب ببببببببب  بب

بحي قبأنم البحثالستربحي - بببببببببب بب ببببب بجت ححقيببب بببب ببقبحثملت حبب ببببثت لتسبحثمت  بحثت تا ق باقبحثيتمعت بوحثعملبعل بحب ي  .ببب،بببببببب بب ب ببب بب بب ببببب بب ببببب بببب ببببب ببببببببب بببببب ببب  بب

بحبيتدددسبم  يقددد بنظدددت بحثدددالستربحي - بببببببببببب بببب ب ببببب ب بب بجدددت ححقيب بببب بببقبحثملت حددد ببب ب بببببم يدددا تبببببببب ب بببأدح بحلتدددق ب ببوادددسبميم عددد بمدددالبحثمعدددتيت ببب بببببببب بببب ببببب ب ببب ب بب ببب بب
بوحثمؤش ح  بب ب ب بحث زم بثالث بببببب ببببببب ب  ب.بب

بحثعمدددلبعلددد بحددد ات بوإقيدددتدبم قددد بح تقددد بإثكت ونقددد  بثت ددد تلبعملقدددت بحثدددالستربحي - ببب ببببببب بب ببب بب ببب بببببب ببب ببببببب بب بببب بببببب ببب بب ببب ب بب بب بب ب بجدددت ححقيببب بببب بببقبادددقبمعتثيددد ببب بببببب ب بب
بحثمعل مت بوحثيقتنت  بببببببب بب ببب ببببو  ن تببببببب ببوحثلار بعل بحجتداحم تباقبحث ق بحثم تج .بب،ببب ب ببببببب بب بببب بببببببب بب ببب بب ببب بببببب
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بببببإمد حمق  - ببم مددابب،ببب ب بحثمشدد وعت بب،بب(    2222ب بب،بب بببب ب بببحثت تا ددق ببببب بادقبببببببب بحثيتمعددت ببب بب ببب ببحثمادد يبببب ب بمددتالببب ببب بحث حقدد بببب ببب بوحثمدنم  بببب ب ببب بمدد ببببب بحثتبيتددسببب ببب بعلدد ببببب بسلقددت بببب بببببب
ببحثت اقددد  بب بب ددد بب،بببب ب بببملدددا ببب بإثددد ببب ب بحثمدددؤحم ببب ببب ب بحثددداوثقبببب بب بب بحثثددددتنقببب ببب بثتبددد ي بببب بب ب بببحثتعلدددق بببب بحثعدددتثقبببببب ببب بححيتهدددت بب–بببب بب بب ببمعتيددد  بببب ب بادددقببببب بحبدددد ي ببب بب ب بحمدحرببب ببب ببب

بحثيتمعق بببب ب   ببببببببببوحثم علابب،ببب ب ببحثات  ببب بمالبببببب بن امي بب 2بب- 1ببب بببب ببببببيتمع ببب بببحثم ا ر ببب ب  بب،ببببب

ببأمدد ب - ببم مدداببباببب تثددبب،بببببببحثع ددق بب ب بأثدد بحثددالستربحيبب،بب(    2216ب بب،بب ببب ببببببب ببببجددت ححقبب بببببقباددقباتعلقدد بيدد  بحثلدد حرح باددقبشدد ست بحثتددنمتالبحث ددع دق ببيبب بب بببب بببببببب ببب ب بب ببب بب بب ببببب بب ببببب بببب ببب
بببحثعتمل ببماي  بجا :بدرحج ب بب بببببب ببميلبب،بببببحتث ببببببببببببببب بببجتمع بحثلا بحثمات ح بثنب ت بوحثارحجت بحإلدحري ببب ب ببب ببب بب بب بببب بب بب بب ببببب ببببببب  ب. 2بب،بب( 5ب بب،ببببببببببب

ببأحمدددا - ب بمدددالبب،بب بب لقاددد ببب ببوحمددد  ببببب ب ببعلدددقبب،ببب ببإدحر بببببببباعتثقددد بب،بب(    2217ب بب،بببب بببحثمع اددد ببببب بادددقبببببب بحع يددد ببب بب ببحثمتددد  بببب بببحثت تا دددق بببببب بمدددالبببببببب ب ددد  ببب ب بحيببب بجدددت ححقيب بببب بقت بب بببب
بببا ق بببببحثت ت بببميل بب،بب بحثارحجت ببب بب بب ببببوحثم تجيق بببببببببحثمتثق ببببب بب بببوحإلدحري بببببب ببب بدق مي بب(ب 2ب بب،ببب ببب ببب

بآ  - ببببم رو ببب بماربب،بب بم تربنمد البب،بب(    2212ب بب،ببب بب ب ببب بببببثت لتدسبحثتمتد بادقبحدحربحيج د  بحيم قد ببببب بببب ب ب ب بببببببب ببب ببببببب ببب بببببحط وحد بدستد رح ببب،ببب بببببب بب ب بجتمعد بندتقفببب بببببب بببببحثع اقد بببببب ببب
ببثلعل   بببببحيم ق بب،ببببب بحث يتضبب،بب ببب  ب.بب

بببثجعمبح - ببردبب بببحع يددابعيددابب،بب بببب ببدوربب،بب(    2222ب بب،ببب ببإدحر ببب باقبببزببببثحميبحببببب بحبدد ي بأدحربمؤج ددببب ب ب بببببببب بب ب بببببت بحثتعلددق بحثعددتثقباددقبحثضددا بحثع اقدد ،برجددتث بب ب بببببب ببببببب بببب ببب ببب بببببببببببب ب
ببمتج تت بست بم ش ر ،بجتمع بحثدلتل،بال بتال. بب ب ببببب ببب بببببببب ببببب ب بببب بب بب ببب ب  بب

بأوندددق بب - ببب بحثدتددد بب،بب ب ب بدوربحثدددالستربحيبب،بب(    2217ب بب،ببب ببببببببببب بجدددت ححقيب بببب ببقبادددقبح لتدددسبحثمتددد  بحثت تا دددق بادددقبحثم ظمددد بب ب بببببب ب بببب ببببببببب ب ببببب ب بب ببب ب بببدرحجددد بحتثددد بمؤج ددد ببب،ببب ب ب بببببب ببب بب ب
ببححاتي بحثي حى ب ببب ب بببب ب بب ببببوحا بط ثل بب–بب ب بببرجتث بمتج تت بست بم ش ر بب،بببببب ب بببب بب بب ببب ب بسلق بحثعل  بحيبب،ببببببببب بببب ببببببقتاتدق بببببببببب بببجتمع بم ماب قض .ببب–بب ب بب بببب  ببببببب

بمددارح  - بب بببببإمدد حمق بب،ببب بحقتاددتدقت بب،بب(    2215ب بب،ببب ببببب بببحثتعلددق بحثعددتثقبودوربحثيتمعددت بحثدتيدد بببببب بب بببب بب ببب ببببب بب بب ببب ددتبب–بببببببببب بحمرد بأنم اج  ب  بب ببببب بب ب ببميلدد باوح ببب،بب بب ببببب ببوحقدد ب-ب ببب
بحثتعلق بحثعتثقباقبحث طالبحثع اق بب ببببب ب ب بببب ببب بب(  12ب ببببببببببببببب

بحثيعشدد ق - بب بب ببأحمددابب،ببب ب بعيددابهببب ببحادد ربب،بب(    2217ب بب،ببببب ب بملتدد حبثتبيتددسبإدحر بحثتمتدد ببب بببببببب ببببب ببب ببببب بحثمؤج ددقباددقبجتمعدد بإ باددقبضددببببب بب ببب بببب ببب بب ببب ب ب ب بب ربحمنمدد البببب بب ب بب بببب
بحمورواقبثلتمت  ببببببب بببب ب ببببرجتث بمتج تت بست بم ش ر ببب،بب(EFQMب بب،بب ب بببب بب بب ببب ب بسلق بحثت اق بجتمع بح بب–بببببببب ببببببب ببببب ببببببببببببببحثيم  ري بحثقم ق .ببب،ببببببببب ببب  بب

بببتجدد  - ببدوربحثت اتدد باددقبح لتددسبحث ضددتبحثدد لقاقببتثمؤج دد بب،بب(    2214ب بب،بببببحمتددابب،ببب ب ب بببببب ببب ب ببببب ب بببب ببب ببب ببب ببب بببببب ببدرحجدد بحتثدد بشدد س بح زيدد بحثك  اددتربوحثعددتزببب،بب بب ببب ببببب بببببب ببب ببببب ب ببببب ببب بب ب
بببتثي ي   بب بببرجتث بمتج تت بست بم ش ر بب،ببببب ب بببب بب بب ببب ب ببسلق بحثعل ببب،ببببببببب ببببب بحيقتاتدق ببببببببب ببب ببببجتمع بأ لقبم  اببب،بببب ببب بحث تلببببببببب بب بحثي حى بب،ببب ببب ب  بب.ببب

بدحودد - بب بحثبتددد بب،ببب بب بوم جددد بببب ب ب ببعيدددابب،ببب بحث تيددد ببب ب ببإدحر بب،بب(    2212ب بب،ببببب بببحثمع اددد ببببب بببواسدددتربببببب بحمعمدددت بببب بب ب ب بحكتمدددلببب ب بح دددت لببببح ببببب ب بب بحثمدددؤحم بب،بب ببب ب بحثعلمدددقبببب ب بببببب
ببحث دد  دب ب بب بحث ددتددبببب ببب بعشدد بببب ب باسددتربب،بب بب بحمعمددت ببب بب ب ب بببوحقتاددتدببب بببحثمع ادد بببببب ببجتمعدد بب،ببببب بببحث يت ندد ببببب ببب بببببحمردنقدد بببب ب بببحيقتاددتدببببببسلقدد بب،بب ببب ببوحثعلدد  ببب بببحإلدحريدد ببببببب ببب ببب
بإم يلبب  26بب-  24 بب بعمت بب،ببب بحمرد بب،بببب بب ب بب.ب

بزحيددداد - بب ببجدددتنق بو دددالي دببب،ببب ب ببب ب بببببيدددي ي ق بب،ببببببب بدوربحثدددالستربحيبب،بب(    2216ب بب،ببب ببببببببببب بجدددت ححقيب بببب بببببقبادددقبح لتدددسبحثتمتددد بحثت تا دددقبحثم دددتاق بب ببببب ب بببببببب ب بببببب ب بب ببب ب بببببرجدددتث ببب،ببب ب
ببببمتج تت بست بم ش ر ب ب بببب بب بب ببب ب ببدرحج بحتث بش س بحثم تهم بحثلب ي بث حادتي ب-بب ب بب بب ببببب ب ببببببب بب ببببببب ب ببببب ببب بب بباد  بحثي حىد بببOoredooب ببب ب ببببب ببجتمعد بحثع ادقببب–ب بب بببببب ببب

بببحثت   ق.ب ب  ببببب

بحث يتدح  - ببببب بببم مابب،ببب بببع حدببب بححيتهت بب،بب(    2222ب ببب،ب بب بب ببمعتي  بببب ب باقببببب ببإدحر ببب بببحثمع ا ببببب بدحربب،ببببب بثل ش ببببببياتربببب ب بوحثت زي ببببب ببب بعمت بب،ببببب بحمرد بب،بببب بب ب بب.ب
بشد ح  - بب بح دتال ببببجددتىابب،بب بب بحثتدبددق بب،بب(    2211(بب،بب بب ب بحيجددت ححقيق ببب ب بببب بب ب ببببوع قتد  ب بببددتثمت   بب بببحثت تا ددق  ببببب ببببرجدتث بب،ببببببب بمتج ددتت  ب ببب ب بحدادص بب ب ب ببإدحر  ب بب،بببب

بحمعمت  ببب ب بببحيقتاتد ببببسلق بب،بب ببب ببق  بب،بب ببإدحر  ب بحمعمت  ببب ببب ب بببببحثيتمع بب،بب ببببحإلج مق  بب ب ب ببس   ب  بب.بب

بحثشدد يف - بب ب بروح بب،ببب بببتجدد ببببب بببببأثدد بحثم وندد ببب،بب(    2215ب بب،ببب ببببب بببحيجددت ححقيق بب بببب بب ب ببببببببباددقبحثع قدد بمددتالبحثددتعل بببب بببببب ببببب بحيجددت ححقيقب ب بببب بب ب بوح لتددسببب ببب ببببحثمتدد  بحثت تا ددق ببببب ببببببببب بببب
ببببباقبش ست بحثتنمتالبحمردنق  ب ببب بببببببب ببب ب بب ببسلق بحمعمت ببب،بب ببب ب بجتمع بحثش .بحموج بب-بببببب ب ب ب بببب ب ببببمالس  بمتج تت بست بم ش ر .بب-بببببببب ب بببب بب بب ببب ب ببببب  ببب

بيدددتث  - ببأحمدددابوحثعددد حودببب،بببب ب بب ب ببب ببب ب ببببببشددد ىبوإمددد حمق بب،بب ب بب بب ب ب ب لتدددلبب،بب ب بحإلدحر ببتثدددالسترح بب،بب(    2212ب بب،ببب بب ببببببببب ببب بب ابحثتمتددد بحيجدددت ححقيقبوحيجتمدددتعقبببمددد -ب ب بب بب ب بب بب ب بببب بب ب ببب ب بببببب ب
بثلم ظمت  ببب بعمت بب،ببببب بببدحربوحىبب،بببب بب بثل ش بوحثت زي بببلبب ببب بببب بب ب  ب. 1ب بب،بببب
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بحثبتدددد  - ب ب ببعيددددابب،ببب بحثع يدددد ببب بب ببوم مدددداببببب ب ببعيدددداببببببجددددعتابب،ببب ببدوربب،بب(    2212ب بب،ببهببب ببحك  ث جقددددتببب بب بب بحثمعل مددددت ببببب بب ب بوحيحاددددتي ببببببب ب بب بب باددددقبببب بحع يدددد ببب بب ببحثددددالسترببببب بببب ب
بحي بجت ححقيب بببب ببببب ثق ببببببورق بب،ببقبب ببدتثمؤحم بببببببملام ببب ببب بحثعلمدقبببببب ب ببحث د  دببببببب ب بب بحث دتددبببب ببب بعشد بببب ب بحد  ببب ب باسدترببب بب ببحمعمدتببب ب ب بببوحقتادتدببب ب بببحثمع اد بببببب -  26بببببب
ب يلبمبأبب  24 بببحيقتاتدببببببسلق بب،ب    2212بببب ببب ببوحثعل  ببب بببحإلدحري ببببببب ببب بببجتمع بحث يت ن بب،بب ببب بعمت بب،ببببببببب ببحمرد .بب،بببب بب ب بب

بعتم  - ببدوربب،بب(    2216ب بب،بببببه ترببببب ببإدحر ببب بببحثمع ا ببببب باقبببببب بحع ي ببب بب ببحثمت  بببب بببحثت تا ق بببببب باقبببببببب بحثيتمعت ببب ببببب بببببحثال دبت ق بببب ب بم تاظدت بببببب بب ببب بحثشدمت ببب ببب ببببرجدتث بب،ببب ببب
بمتج تت  ببب ب بست بببب بببم ش ر بببب ب بحثلا بببببببجتمع بب،ببب ببال بتال.بب،ببببب بب ب ببب

ببحثعتم دب - ب بيتث بب،بببببب بوحثعتثيقببببب بطته بب،بببببببب ب برأ بب،بب(    2224ب بب،ببب بحثمدت بببب بب بحثمع ادقبببب بب ببحثمتد  بب:ببببببب بببحثت تا دق بببببب بببببحثيايدا بببببببب بثم ظمدت بببب بب ب بحمعمدت ببببب بب ب ب بادقببب بلدلببب ببب
بببحيقتاتد ببب بحث قمقببب ببب بحثمؤحم بببببببملام بببببببعلمق ببببببورق بب،ببب ببب بحثعلمقببببب بحثاوثقببببببب بب ببحث   دبببببب ب بب بحث حب بببب ببب بنق ت بب  22-  26بببب بب ببإدحر بب،ب    2224بببب بببحثمع ا ببببب بادقبببببب ببب

بحثع اقببببببببحثعتث  بب بببحيقتاتدببببببسلق بب،بببب ببب ببوحثعل  ببب بببحإلدحري ببببببب ببب ببب يت ن ببحثبببببببجتمع بب،بب ببببببحمردنق .ببببب ب بب
بعيددابحثلددتدر - بح ددتالبب،بببببببببب بب بببرأ بحثمددت بحثاكدد دباددقبحثيتمعددت بحثال ددبت ق بوحع يدد بحثمتدد  بحثت تا ددق بب،بب(    2216ب بب،بب ببببببببب بببببب بب ببب بببببب ب بببببب بب ببب بببب ببب ب ب ببببب بب بببب ببميلدد بحثارحجددت ببب،ببب بب بب ببببببب ب

بببببحثمتثق بحثم تجيق بوحيدحري ب  ببب بب ببببب بب بب(بدق مي ب 6ببببببببببب ببب بب.    2216بببب
بحثعتتيق - بقتج بب،ببببببب ب ببإدحر بب،بب(    1422ب بب،ببب بببحثمع ا ببببب ببببببحبيقل تببببببببببوإمكتنق بببببب باقببب بحثيتمعت ببب ببببب ببببحث دع دق بببب بب ببدرحجد بببب بب ببببببحبيقيقد ببب بعلد ببب ببجتمعد بببب ببحثلد ىبببببأ ببببب ب بب،بببب

ببببأط وح  ب بببببدست رح بببب بست ببببب بببم ش ر بببب ب ببببحثت اق ببببببسلق بب،ببب ببحثل ى.ببببأ بببببببجتمع بب،بببب ب بببب
بعثمدت  - بب بم دادبب،ببب بب بيد ح ب ب بحثدايال ب بأثد بب،بب(    2224ب بب،ببببب بحثع حمدل بب ب بب بببحيجدت ححقيق  ببب بببب بب ب بحجدت ححقيقت ببوب ب ببب بببب بب ببحثم تا د  ب بعلد  بببببب ببحثمتد   بب بببحثت تا دق  بببب بثشد ست  بببببب ببب ب  ب

بإنتدتل بببحمدويد  بببب بب بببببحمردنقد  ب ب ببببببببببدرحجد بمتاحنقد  – ب بب بمدال ب ببم ظد ر ب ب بحثمداي يال بب بب ببب ببمدالس   – بب ببملامد  ببب بمالبضد ببب بمتبل دت  ب بببب بنتدل بب بحثمتج دتت  بببببشد تد  بب ببب ب بب،ببببب
بببحيقتاتد بببب لق  ببب ببوحثعل   ب بببحإلدحري  ببببب ببب ببق  بب،بب ببإدحر  ب بحمعمت  ببب ببب ب بحثت م   بببببجتمع بب،بب ب بب  بب،بببب

بحثعي ادددق - بب ب باددد حبب،بببب ب ببدوربب،بب(    2217ب بب،بب ببإدحر ببب بببحثمع اددد ببببب بادددقبببببب ببح مقددد ببب بحثم دددترح ببببب بب بب بببحإلدحريددد ببببب ببب بثددداىببب بققدددتدح بببب بببب بحثكلقدددت ببب بب ببحثيتمعقددد بببببب ب ببب بببم تاظددد بببب ببب بببب
بحثاوحدمق بببب بببميل بب،بببب ببببحثت اق ببببببسلق ببب بببحمجتجق ببببب بب ب ببثلعل  ببب بببحثت ا ي بببببب بب بببببوحين تنق ببببب بب بببتمل.بببببببجتمع بب،بب(  45ب بب،ببب بببب

ببحثعددد حودب - ب بب ب ببباددد ح برحدددق بب،ببب ب بب بب بحع يددد بحثدددالستربحيبب،بب(    2216ب بب،بب ببب ببببببب بب بجدددت ححقيبب بببب ببقبعيددد بحجتلادددتربحث حقددد بحثتبيقلدددقبحثاتعدددلبثددد ظ بحثمعل مدددت ببب بب ب بببببببب بببب ب بببببب ب ببب ببببب ب بب بببببب ببب ببب بب بب
بببحيجددت ححقيق  بببب بب ب ببب دد ببب-ب ب بحبيقلددقب بببب ببببببببببباددقبشدد ست بحيحاددتي بحثمت للدد بببب ب بب بب ببب ببب ب بب بس ردجددتت بببببببإقلددق ب ببب ببب ببببميلدد بحثعلدد  بحيقتاددتدق بوحيدحريدد ببب،بب ببب بب بببببب ببب بببب بببببببب ب

بب.  22بب،بب(  22ب 
بعلدق - ببم مدا بب ب بقدت ببعل ب بمتبل دت بب،بب(    2214ب بب،ببب بببب ببببببحجدتاحم  بب ببحثمتد   ب بببحثت تا دق  بببب بادق بببببب بحثعدتثق بببببببحثتعلدق  ب ببب ببوج د  : بب بحث ظد  بب ب ببحثلتىمد  ببب بعلد  ببببب بأجدت  بب بب  ب

ببحثم حرد بب ببدرحج  – ببب بب ببببحثيتمع بحإلج مق  ببببحتث  ب ب ب ببببببب بببع   بب بضمال بببببملام  بببببرجتث  – بب بمتبل ت  بب بببب بنتل بب بحثمتج تت  بببببش تد  بب ببب ب بادق بببب ببإدحر  ب بحمعمدت  ببب بب ب ب بب،بب
ببحثتيتر  بببب لق  بب ببق  بب،بببب ببإدحر  ب بحمعمت  ببب ببب ب بببببحثيتمع بب،بب ببببحإلج مق  بب ب ب ببس   ب  بب.بب

بعم ح  - بب بنضت بب،ببب بب بحث دتدد بببعيا ب ببب بأثد  ب(    2212ب بب،ببب بحثدالستربحي بب ببب بجدت ححقيببببب بببب بعلد  بقبب بببببحإلمداح  بب بحثت ظقمدق ب ب بب بببميلد بب،ببببب ببجتمعد  ب ببتمدل ببب ببثلعلد   ببب بببحثاد ا  بببب ب  بب

ببببببوحثيتبيقيق  بببحثميلابب،ب(3):بببببحثعادبب،ببببيب  ب.1279 ب بب،ب    2212بب،ب  24ببببب

ببباتطم  - ببح زح بواللتج بب،ببب ببببب بب ببب ببزحي دببب،بب ب بحمبب،بب(    2217ببب،ب ببب بببحيجت ححقيق بببببببعتدب بببب بب ب بببثتبد ي بأدحربحثيتمعدت بثدلدسبمتد  بح تا دق ببب ببببببب بببب بب ببب بب ببب بببب ببببب بب ب بببب د بم شد رببب،ببب ب بببب ب ب
ببببببببببببميل بحقتاتدقت بشمت بحا ييقتبحثعاد بب– بببب ببب بب ببببب ببببببب ببحث احجقبحيو ب-ب(  16ب ب ب ببب ب ببب  بب.ب    2217بب

بحثال ددتر - بب بجددتمقبعيددابحثلددتدربب،ببببب ببببببببب بب بحي ددقبب،بب(    2212ب بب،بببب بحجددت ححقيقت ببببب ببب بببب بب بحثتمتدد ببب باددقببببببب ببببودورهددتببببببببببوحثتعلددق ببببببببحثددتعل ببب باددقبببب بح لتددسببب ببب ببحثمتدد  ببب بببحثت تا ددق بببببب بببببببب
ببببببحثم دددتاحم  بثمؤج دددت ببببب بب ب ب بحثعدددتثقبببببببببحثتعلدددق بببب ببب ببجتمعددد بب:ببب بحث يدددتحببببب بب ببببحث ط قددد ببببب ب بببدرحجدددق ببببببحتثددد بببب بب بب ددد بب،بب ب بإثددد بببببقدددا ببب بحثمدددؤحم بببب ببب ب بحثع ادددقبببب بب بحمو ببببب ب ب ببب

بحجددت ححقيقت ب" ببب بببب بب بحثعددتثقبببببببببحثتعلددق ببب ببب بوحدبددق بببب بب ب ببحثمدد حردبببب بب ب بببحث شدد ي بببب ب بوحثددالدبب"بببب ببحثم ظمدد بببببببعلاحدد بببببب ب ببببحثع اقدد بببببب بببحإلدحريدد بببببببببثلت مقدد ببببب ببب بببتثتعددتو بببب ب بب بمدد بببببب ببب
ببحثيتمعددد  ببب ببببحث تشدددمق بببب ببوجتمعددد بب،ببببب ببحثلدددته  بببببب ب بب بببببيم  ريددد بببب ببب بماددد ببب ب ببببحثع اقددد ببب بببوحح دددتدبب،بببب بحثيتمعدددت ببببب بب ببب ببببحثع اقددد بببب بادددقببببب ببحثاتددد  ببب بحم يدددلبب  26-  24بببببب بب بببب

بنق ت ب  بب باقبب    2212بب(ببب ببحثيتببب ببببحث تشمق بببببمع بب بحمرد بب-بببببب بب ب  ب.ب

بحثاتددددد مق - بب ب ببمحمبببدببحمبأبب،بببب بميبحبببربثبأبب،بب(    2212ب بب،ببدب بو ب ببحثملم جددددد بببرببسيببب ب باقببببببب بببححليببب ببببحثمتددددد  بحثت تا دددددق بببب.ب ببببببببب ب باقببب بلدددددلببب بببببببحمنقبمعتييببب ببإدحر بببرببب ببببب
بببببحثيدددد د بحثشددددتمل  بببببب ب ببدرحجدددد بببب بب بعل ببببن بربببملتببب بحثيتمعددددت ببب بمببببببعين بببب بب ببب ببببحث جددددمق بببببني ببردبمبحبببب ب ببوحثدتيدددد بببب بب بببحثدددد ببجبربب،بببب بببمتججحيب ب بقجبب،ببربب ببإدحر ببب ب ببببب

بببمعمتبح بسلق بحمعمت بب،بب ب ببب ب بببحثش .ببببببببجتمع بب،ببببببب ب برد بمبحبب،بب بجبوبمبحبببب  ببب.بب
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ببقتجد  - بحد   ببببجدعتدبب،ببب ب بأثد بب،بب(    2211ب بب،بب بحثدالستربحي بب ببب بجدت ححقيببببب بببب بعلد  بقبب بعملقدت  بب بببححددتا ببببب بحثلد حر بب بب ببمدالس  بب،بببب بمتج دتت  ببب ببب ب بستد  بب بببم شد رب بب ب ببإدحر  ب بب  ببب

بحمعمت  ببب ب ببحثيتيتر  ببببسلق بب،بب بب بببببحثيتمع بب،بببيب ببببحإلج مق  بب ب ب ببس   ب  ب.ب

بحثلب  - ب بحثدقتربب(ب    2212ب بب،بب بب،بببب ببب بحيجت ححقيقبببب ب بببب بب ب ببث  بأببوبببب باقببب بح لتسببب ببب ببحثمتد  ببب بببحثت تا دق بببببب ببحثب عد بب،بب"بببببب بب بحموثد بببب بب ب بدحربب،بب ببث تمدابحبببب بب بثل شد ببب ب بوحثت زيد ببببب ببب بب،ببببب
بعمت  بحث د بب،بببب بب بب.بب

بحثكيق ق - ب بي حبحثايالبب،بببببب بببببب ب بببإدحر بحثمع ا بب،بب(    2225ب بب،بب ببببببب بببحثم ظم بحثع اق بثلت مق بحيدحري ببب،ببب ببب بببببببببببببب ببببببب بب   بودرحجت بب،ببببب بب بب بب بب ب ب بب،ب
ببب     - بببم مابب،بب بن  ببب،ب(    2214ب ب،ب ب بح لتس ب ببب ببمت   ب بببح تا ق  بب ببببببم تاحم  بببب بثلمؤج ت  ب بب ب ب بزيت  بببببجتمع ببب،ببب ببعتش ر ببب ب بببببتثيلا  بب بببميل بب،بببب ببحث ل .ب ب ب بب ببوحثعل   بب  ببببب

بببببحإلن تنق  بب بببحيقت بببببحثعاد - ب باتددب ببأ ت ا بببب( 1ب 20 – ببب بب  بب.ب    2214ببب

ببثدد ي   - بب با حددتحقبب،بب ببب ب ببببدوربرأ بحثمددت بحثاكدد دباددقبح لتددسبحثمتدد  بحثت تا ددق بثلمؤج ددت بحيقتاددتدق باددقبلددلبحقتاددتدبببب،ب(    2216ب ببب،ب ببببب ب بب ببببببب ببب ببب بب ب ب ببببببب ببببببببب بببببب ببب ببب ببب ب ب ببببب بب بببب بب ببب ب
ببببحثمع ادد ب ببببدرحجدد بحتثدد بشدد س بحيجددم  بعددتالبحثت حدد ب–بببب ببببب بب بب ببب ب ببببب ب ببببب ببب بب ببأط وحدد بدستدد رح بستدد بم شدد ر بجتمعدد بم مدداب ضددت ببب،بببببببتح دد –ب بب ب ببب ب بببب ببب بببب ب بببب بب ببببب بببببب بب ب –ب

بببب ك  ب بب بحثي حى بب–ب ببب ب  ببب.بب

بحثمتثد بب - ببحث ضدت بببعيدابب،بببببب ب بنتيد  بب ب بأبعدتدبحجدت ححقيقت بب،ب2009)ب ب،بب ببب بببب بب ببببب بببببحثم دؤوثق  بب ب بببحيجتمتعقد  ببب بببب ب بببببحثشدتمل  ب ببببودورهدت بب بادق بب بحمدحر ب ببب بحيجدت ححقيق ب ب بببب بب ب  ب

بثت لتدس ببب ببحثمتد   بب ببببببحثت تا دق بحثم دتاحم  بببب ببببببب ببدرحجد بب،ببببببب بب بادق ببببحتثد  ب بببحثشد س  ب ب ببحثعتمد  بب ببثاد تع  بببب ببب ببببحمجدما  ب ب ببببحثي  اقد  ب بب بادق بب ببحث اد   ب ب ببببرجدتث بب،بببب  ب

بمتج تت  ببب ب باق بب ببإدحر  ب بحمعمت  ببب ببب ب ببحإلدحر  ببببسلق بب،بب ببب بببوحيقتاتد ب ببب ببق  بب،ببب بحمعمت  ببر بببإدح ب ببب ب بحثع ح.بب،بببببببعاحد بببببجتمع بب،بب بب  بب.بببب

ببم مدا - ب بس د  بب،بب ب ببدور ب،ب(    2215ب ب،بب بحثدالستربحي ب ببب بجدت ححقيببببب بببب بادق بقبب بح لتدس ب ببب بوحع يد  ب بب ببحثمتد   ببب بببحثت تا دق  بببب ببحثم دتاحم بثلمؤج د  بببببب ب ب بببببببببب بببميلد بب،بببب  ب

بحقتاتدقت  ببببب بشمت  ببب بببببحا ييقت ببب بحثي حى بب،ب(13)بب ببب ب  .بب

بحثم عيق - ببب ببجد دبب،بببب بحيح دتدح ببب،ب(    2224ب ببب،به ب بببب بب بببحيجدت ححقيق  ب بببب بب ب ب مدا ل ب ب بب ببثليد د بوحثمتد   ب ببببب بببب ب بببحثت تا دق  بب بثداى بببببب بؤج دت بم بب بب ب بحثعدتثق بببببببحثتعلدق  ب ببب بادق بب  ب

بثي ت  ببحدحر  ببببمع اببب،بببب بحم ببب بعمت ب بوحثكميت ح  ببب بب ببحثيتمعق. ببببببب بببب  بب

بببم ل  - بحتم بب،بب بحماح ببببب بأث ببب،ب(    2215ب ب،بببب بحثالستربحيبببب ببب بجت ححقيببببب بببب بعل بببقبب بمالبببببببببحثيقتد بببب بنظ ببببببوج  ببب ب بحثيقتدح ببب بببحإلدحري ببببببببب ببب باقببببببببحثعلقتببب بحثيتمعت ببب ببببب بببب
بببببحثال بت ق  ب بمتج تت بببببببرجتث ببب،بببب ببب ب بست بببب بببم ش ر بببب ب ببحثعل  ببببببسلق بب،ببب بببحيدحري بببببب ببب بببببوحيقتاتدق ببب ببب ببحيزه .بببببببجتمع بب،ببب بب ب بب

بحثمشد ق - بب بببنتن دقبدحوودبب،بببب بببب ب بحجدت ححقيببب،ب(    2211ب ب،ببب بببب بب بحثم دق  ببق ب بب ببببحمزر.ب ببب ب ببببودورهدت ب بادق بب بم تيدت بوأجد ح. بببببريدتد  ب بب ب بب بب بب بادق ببب بقبدت  ب بب بحثاد تعت  ب بب ببب  بب

بادق ببببببببحثعالحىقد  بحمرد  ب بب ب بببشد س  "ب بحث يتدل ب بثلاد تعت  ببببب بب ببب ببدرحجد بب:ببببببببحثعالحىقد  بب بب بببرجدتث بمتج دتت بستد بم شد ر ببب،ببببحتثد  ب ب بببب بب بب ببب ب ببببببب بسلقد بحمبب،بب بعمدت بببببب بب ببب
بجتمع بحثش .بحيوج  ب ب ب بببب ب ببحيرد ببب،ببببببببب بب ب ب"ب

ببحثملتدمد  - ب حمالببحثد بببعيدابب،ببببببب بببببحمد حمق  ببب ببدور ب،ب(    2214ب ب،بب بحثكادترح  ب بب بببحث شد ي  ببببب ب بادق ببب بح لتدس ب ببب ببحثمتد   ب بببحثت تا دق  بببب ببببرجدتث بب،ببببببب بمتج دتت  ب ببب ب بادق بب بببإدحر ب ب ببب
بحمعمت  ببب ب بببببحثيتمع بب،بب ببببحإلج مق  بب ب ب ببحثتيتر  ببببسلق بب،بب بب ببق  بب،بببب ببإدحر  ب بحمعمت  ببب ببب ب ببب.بب

بحث عقمددق - ب بب بيدد حبعيددابحثلددتدربب،بببب ببببببببب بب ب ببم حيددات بحثماكدد بحيجددت ححقيقباددقبحثم ظمدد ب،ب(    2224ب ب،ب ب بببببب ببب ب بببب بب ب ببب ب بببببب ببب بب بببببحثميلدد بحثع اقدد بببب،ب ببببببب ببثددإلدحر ببب ببب بب 1بب(ب  24ب بب،بب
بي نت بب،ب  72-  44ب  ببب ببب.ب    2224بب،بب

بندد ربحث دداى - بب ببببب بببم ط دد بب،بب ب ببد.ب (ب ببب،ب بببإدحر بحثيدد د بحثشددتمل بس ثقدد بثت  ددتالبح تا ددق بحثيتمعددت بحثي حى يدد ببب،ببب ببب ب بببب بب ببب بببببب بببببب بب ب بببببببببببببب بببببب ب ببببب ببرجددتث بمتج ددتت بستدد بببب،ببب بب بب ببب ب ببببببب ب
بببم ش ر  ب بببسلق بحثعل  بحيقتاتدق بوحثتيتري بب،ببب بب بببب بببببب ببب بببب بببحثي حى .ببب،ببببببببببببجتمع ببتح  بب،بببببببببب ببب ب ببب

به تربإم حمق بأمتال - ببببببببب بببب بدوربحثالستربحيببب،ب(    2214ب ب،ببب ببب بببببببب بجت ححقيب بببب بقباقبعملقت بحثتادبب ببببب ببببب بب ب ق بحي ضد ببب ب ب ب ببب ببببدرحجد بحجدتب عق بببب،بب ب ب بب بببب بب بببآلرحرب ببحثمداي يالبببب بب ببب بب
باقبعت  بمالبماتن بحثمقت بحثمعانق باقبم تاظ بدهد   ب ب بببب ببب ببب ببببببببببببببببببب ببب ببب بببببب بب ببحإلدحر بببببسلقد ببب،بب ببب ببببوحيقتادتدبببب ببب ببببميلد بحثعلد  بحيقتادتدق بوحيدحريد ب–بب ببب بب بببببب ببب بببب بببببببب ب

ببببث   ببب  22بب(ب  77ب  بجتمع ببعاحدبحثع ح.ب بب    2214ب بب بب  ب.   127ببببببببببببببب

بحث قعتر - بدوربحثي د باقبح لتسبحثمت  بحثت تا ق بثلمؤجببب،ب(    2225ب ببب،بببال بب،ببببببب ب ببببببب ببببببببب بببببب ببب ببب ببببب ب ببببب ببمدالس  بمتج دتت ببب،ببب  ب ببب ب ببببب ببببببسلقد بحثعلد  بحيقتادتدق ببب–ببب ببب بببب –ببببببببب
ببجتمع بحثي حى . ببب ب  بببببببب
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          اددى  ددر                               القيددإ اا اا ا  دد  اددى إإم دد  إ              لتطددر ر ا ا         مقترحدد                             البحددا الحددإلى إلددد إؤدد ا     دد      هدد   
                                                                      واؤتمددد  البإحدددا ؤ دددد المدددلتح الر دددتى التح ك دددى والتطدددر ر    مدددإ اؤتمددد  الم دددإ                     القيدددإ ل التحر  يددد         اب دددإ 

                    إا والمؤشددراا وم رادد                                                    ل                          وال  اسددإا ال  ميدد  ويقددإ  ر اد ا  ا واا ل بحددا  وىلددإ ل ؤ ددد يح كددر الم ددإ   وال  اسدد
                                                                                             واقدددا إإم ددد  إ  مدددي حكدددا التيودددر التل يمدددى وواقدددا ا ا  القيدددإ اا اا ا  ددد  ويددد    تإ يددد  التر دددر إلدددد    ددد  

        اهمتإ:                                  مقترح  يشمر ال  ي  مي الجرانب
                                     ل ت   ب واق اب إ  القيإ ل التحر  ي .          المقترح             بلإ  الر             ومريكزاا             يح ي  م إ    -

                                     ل ت   ب واق اب إ  القيإ ل التحر  ي .     رح      المقت                   يح ي  مبإ ئ الر     -
                                     ل ت   ب واق اب إ  القيإ ل التحر  ي .          المقترح                                  يح ي   مإنإا وشروط يط كق الر    -

  :                                              ل ت   ب واق اب إ  القيإ ل التحر  ي  واحترى ؤ د          المقترح                    ي مي  محترى الر     -
  .والرسإل  والقي  واده ا  االستراييجي  المقترح   يإغ  الر    ✓
 ل ر    المقترح .   يإغ  اده ا  التت ك ي  ومؤشراا يحقق اده ا  التت ك ي  ✓
  .اختيإ  ادنشط  المحقق  لكر ه   مي اده ا  الجزئي  ومؤشر نجإح  ر نشإط ✓

                             واق اب إ  القيإ ل التحر  ي .         ل ت   ب          المقترح                   ليإا يط كق الر     آ      إؤ ا   -

                         ا ا  قيإ ل إإم   إ .                     ا ا  القيإ اا اا ا            ا  اد      يطر ر                     الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
The aim of the present research is to prepare a proposed vision to develop the 

performance of the administrative leaders in Ibb University in light of the 

dimensions of transformational leadership. The research also relied on the 

descriptive, analytical and  developmental methodology. He also adopted sources, 

scientific studies and performance reports as research tools. The most important 

aspects are: 

- Identify the sources and pillars of building the proposed vision for training 

according to the dimensions of transformational leadership. 

-  Identify the principles of the proposed vision for training according to the 

dimensions of transformational leadership. 

- Determine the guarantees and conditions of implementing the proposed vision 

for training according to the dimensions of transformational leadership. 
- Design the content of the proposed vision for training according to the 

dimensions of transformational leadership and contains: 

• Formulating  the international vision, mission, values and strategic 

objectives . 

• Formulation of detailed objectives and indicators to achieve the detailed 

objectives of the proposed vision.  

• Selecting the activities achieved for each of the partial objectives and 

success indicator for each activity. 

- Preparation of mechanisms to apply the proposed vision for training according 

to the dimensions of transformational leadership. 

-  
Keywords: Performance development, Administration performance, Ibb University 

Administration Performance. 
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                وملتدإ الجإم دإا                                                                                   ي   التطر اا والتغكراا الترىر   الم إ رل التدى شدت يتإ المؤستدإا الترىر د  والت  يميد 
                                             مدإ ادرع ؤ دد ي دد الد وت االهتمدإي بتطدر ر متدإ ايت         ؛ وهدر                                             نتإج إتر  وااكإ  القيدإ اا المتدؤول  ؤدي إ ا يتدإ

     ل مدددإ  د   ؛        الجإم دددإا    ادددى      مبإشدددر   ال                                 رنت  يحددد  رل التدددل كر المبإشدددر وغكدددر                                  وقددد  ايت  وسددد ر ت  اا ا   الترىدددر   ددد
                               وال ددإم كي اكتددإ مددي خددتت سيإسددإيت          ا ائتددإ    اددى                                                ؤملددرل بددا ومددإ ي تق ونددا ومددإ يحم رنددا مددي قددي  يددؤ ر          يقرمددرل و 

                           والددديمي  غكدددرو مدددي  وت ال دددإل       ( 3        2102        )حمإيدددر             يحقيقتدددإ  و                              تتدددإ و سدددإلتتإ واهددد ااتإ      يددد              وقدددرا ايت  ويح
      إراندددب     ادددى                                                                                         هتمدددت بتطدددر ر مؤستدددإيتإ الت  يميددد  بمدددإ يراتدددب التطدددر اا والتغكدددراا ال  ميددد  والترىر ددد  و ارا ايتدددإ   ا 

                          ختيددا وؤم يإيددا وملرإإيددا   م                                                   وىددإلرغ  مددي فلددد اددرع ؤ كتددإ  ددرو ل يطددر ر ن ددإي الت  ددي  ب                   الحيددإل الملت تدد 
        )الحدددإج                        واالقت دددإ ي  والتلمر ددد .                                                                 وخإ ددد  الت  دددي  ال دددإلى بحكدددا يتدددترؤب المتدددتج اا التيإسدددي  واالإتمإ يددد 

2102        01  ) .  

                                                                               رو ل االهتمإي بتطر ر متإ اا قيإ اا الجإم دإا وادق االيجإهدإا ال  ميد  الح يبد  وىمدإ      ارع        وهر مإ
                                        وفلد لمإ يمب ا الجإم إا مي اهمي  اى  دب                                                           يؤ   إلد  اا متإمت  وا وا ه  اى ملت ف المجإالا اا ا   

  ل   و                                                     ل ملرإدإا المؤستدإا الت  يميد  ي تمد  ؤ كتدإ ادى إ ا ل شدؤ  ا                المجدإالا بإؤتبدإ                           الحيإو اا ا    ادى ملت دف
              لتطدر ر ا ائتدإ    ى                                                                                   ملت ف المؤستإا الل مي  وغكر الل مي   وهذا لي يتحقق إال مي خدتت القيدإي بر دا الدر 

   مددي       يموددي       وا ددح         واددق خطدد                                 كي ؤددي  اددا موإنتتددإ ويحقكددق  و هددإ      متددؤول         ددرنت  ال   ؛                القيددإ اا اا ا  دد        وملتددإ
  . (  31        2113      غ ر     اد                بوتإ ل واإؤ ي  )          الجإم إا          ؤ د إ ا ل                يلمي  ق  ايت       ختلتإ 

      يراإددا                                  الجإم ددإا اليمليدد  وملتددإ إإم دد  إ   ل      إلددد ا     يشددكر                      ادد ل التقددإ  ر الرسددمي                    وؤ ددد الددرغ  مددي فلددد 
       لم دددإ                                                                                      ال  يددد  مدددي المشدددوتا اا ا  ددد  والترىر ددد  بتددد ب  ددد ف ا ا  قيإ يتدددإ ادددى مجدددإالا التلطدددي  و  ا ل ا

     غيدددددإ    و                                                       وممإ سددددد  التقكدددددي  التإؤدددددر ل دددددل   الترىر ددددد  وال دددددإم كي اكتدددددإ          بددددد ات                          ومراإ ددددد  التيإسدددددإا ويح يددددد  اد
                           التطددر ر بمددإ يتلإسددب مددا ن ددإي     اددى                                                     الملإسددب  والكتددؤل التددى يتددإؤ  قيددإ اا اا ا ل ال  يددإ  يدد                    االسددتراييجيإا الت    

            وخإ ددد  ادددى  دددر                                 وىمدددإ يمودددلت  مدددي القيدددإي بددد و ه                                                     الت  دددي  ال دددإلى  و ادددا متدددترى المتدددإ اا والقددد  اا لددد يت   
                                                               المجتمايدد  وملتددإ الجإم ددإا اليمليدد  وملتددإ إإم دد  إ  مددإ يتط ددب  ددرو ل                             اد مددإا التددى يايشددتإ المؤستددإا 

         الجإم دد                                                  ويدد    تإ بمددإ يملحتددإ القدد  ل الكإإيدد  ؤ ددد إ ا ل                                                يلميدد  احتيإإددإا القيددإ اا اا ا  دد  ويطددر ر متددإ ايت 
  . (  11        2112        )الحإج         بوتإ ل 

       إ نتدددت     شدددكر   ي                                                                             ي دددإنى الت  دددي  الجدددإم ى ادددى الددد وت اللإميددد  ال  يددد  مدددي المشدددإتر وإراندددب الق دددر  حكدددا 
" Ernest ؤد ي و درح       بتد ب      فلدد                            نتإ ي  ا  بطر ق  متل تد   و  إ                                           "  ال إإم إا ال وت اللإمي  ليتت متل ت   بر         
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        )ؤشددكب                                 د المتدترى ال رىدى يشددكر   اسدإا       وؤ دد (Ernest, 1987, 84                              الدر ى ادى مورنددإا ال مدر اا ا   )
                                                          ال مؤستددددإا الت  ددددي  الجددددإم ى اددددى الددددروي ال رىددددى لدددد  يتددددتطا مراتبدددد       إلددددد   (    2112            الح ددددرانى ) و    (     2112

                                                                                                ل التغكراا والتح يإا المتتإ ؤ ؛ لمإ ي إنيدا هدذو المؤستدإا ادى إوإ هدإ الجدإم ى مدي مشدوتا؛ إ  تتدإ ؤدإإزلل 
    (     0222        )الحدإج   و   (      0222                       ا  تدت   اسدإا )بشدر        المح دى       لمتدترى       وؤ د ا                               ؤي التكيف ما ال كئ  المحيط 

                                       ي  دددإنى الكبكدددر مدددي المشدددوتا  ابر هدددإ  ددد رى    -                                   ( ال مؤستدددإا الت  دددي  الجدددإم ى اليملدددى     2102         اكدددرو  ) و
              ويشددكر   اسددإا:      إ        ل واتإ يميلدد   إ                                                                         ل يط كددق المتددإاي  اا ا  دد  الح يبدد  اددى إ ا ل شددؤونتإ  ويدد نى متددترى الكتددإ ل إ ا  لدد

    ي(      2102             )ؤ دد  الراحدد    و   (      2101        )الددزني   و   (      2103          )اللددرالنى   و     (    2102            )اليددإا ى و     (    2111   ى        )الجددرا
                    القيدددإ اا اا ا  ددد  ادددى                                      ( إلدددد وإدددر  ال  يددد  مدددي المشدددوتا ادددى ا ا      2102          )التددديإنى   و    ي(      2102         )الح دددر    و

              بددل ا  اؤمددإلت                          و دد ف اددى التددزاي المددر تكي          و دد تا                                  هددإ يدد نى اد ا  اا ا   اددى إإم دد  إ      ابر            إإم دد  إ 
دد                                لددا ا  اا ا   واددق اب ددإ  القيددإ ل                               القيددإ اا اا ا  دد  اددى إإم دد  إ                 وال   إدد  ممإ سدد                 لمددإ هددر محدد     إ   ل واقل

                                                          ق دد  الددرؤى لدد ى القيددإ اا اا ا  دد  بلهميدد  امددتتع متددإ اا ااقلددإ    و        مترسدد                 إددإ ا بمتددترى        الك يدد             التحر  يدد 
                                                        ب اؤى واالبتكإ   وق   ال رامح الت    ي  التدى يلمدى متدإ اا                                              والر    ل متتق ر  و  ف برامح ي   ب التتككر اا

                ادمدر الدذ  يتط دب    ؛                                                                             إؤ ا  اد ل  التل يمي  ل تر ديف الدر يتى لد ى ال دإم كي ادى الجإم د  وهدذو يمبدر مشدو  
                 مدإ يج در القيدإ اا  ب                                                                              مي الجإم    رو ل يطر ر ا ا  ال إم كي بشور متتمر مي ختت برامح الت   ب والتلهكر 

                                                                                           جإم دد  قددإ   ي ؤ ددد إبدد ا  ااكددإ ه  ومقترحددإيت   وحتددزه  ويشددجي ت  ؤ ددد اابدد ا  واالبتكددإ  وىمددإ يراتددب     اددى ال
    خدتت             الجإم د  مدي   ادى                                                                                  االيجإهإا والتجدإ   ال إلميد  الم إ درل ادى التد   ب والتلهكدر ل قيدإ اا اا ا  د  ال  يدإ

                            وىشدور ا   يتحد   مشدو   البحدا          لتحر  يد           القيإ ل ا                                                     يط كق الم اخر اا ا    الم إ رل  والح يب   وملتإ م خر 
  :    اآليى                 اى التؤات الرئيس 

       اب دددإ      وادددق    إ        إإم ددد     ادددى         اا ا  ددد           القيدددإ اا      ا ا         لتطدددر ر        مقترحددد          ددد        ي دددمي      إلدددد       البحدددا      يتددد  

    :    اآليي        ادسئ     ي ؤ        ااإإب        م را      ختت    مي      وفلد           التحر  ي      إ ل    القي
                                                                                          مدددإ ادهميددد  وادب دددإ  والل دددإئا والمبدددإ ئ وال لإ دددر ادسإسدددي  والمتط بدددإا ل قيدددإ ل التحر  يددد  بحتدددب مدددإ  -1

                            اشإ ا إليا الم إ   ال  مي ؟

                         التقدإ  ر الرسدمي  ال دإ  ل                                                                         واقا إإم   إ  وقيإ ايتإ اا ا    بحتب مإ اشإ ا إلكتإ الم إ   وال  اسإا و    مإ  -2
  ؟                    ؤي الجتإا فاا ال تق 

          واق اب دإ                    الجمتر    اليملي     اى                               القيإ اا اا ا    اى إإم   إ                       المقترح  لتطر ر ا ا                    مإ ال رامح وادنشط   -3
  ؟                 القيإ ل التحر  ي 
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  :                                       يكمي اهمي  البحا الحإلى اى اللقإط اآليي 
                               وادق اب دإ  القيدإ ل التحر  يد                               القيدإ اا اا ا  د  ادى إإم د  إ           ر ر ا ا           مقترحد  لتطد         د                  ال الحإإ  اؤ ا  -1

                                    لتحقكددق ادهدد ا  الملرودد  بتدد  وىمددإ يحقددق    ؛                                                       ي دد  مددي المتط بددإا ادسإسددي  لتلهكددر القيددإ اا اا ا  دد  ال  يددإ
               اه ا  الجإم  .

                   مددي خددتت يقدد ي                           كي و ددإن ى القددرا  بجإم دد  إ     متددؤول                      إ البحددا الحددإلى يتكدد  ال    إلكتدد     ير ددر                ل اللتددإئح التددى  ا -2
                                                        اا متترى اد ا  اا ا   التى يتط  تإ القيإ ل التحر  ي .    مي                             ال رامح وادنشط  التى يمولت 

                                                                   إ البحدددا الحدددإلى يتكددد  البدددإحبكي والمتتمدددكي ادددى الجإم دددإا اليمليددد   مدددي خدددتت     إلكتددد                     إل اللتدددإئح التدددى ير دددر  -3
      إإدرا      مدي                  ويتدي  لتد  المز د         الر  د        تط  تدإ                                                        يزو  ه  بإلم  رمإا اللإ   بإدسس والمبإ ئ واآلليإا التى ي

                                                                                    ال  اسإا والبحرث ال  مي  التإ ا  إلد يطر رهإ  وىمإ يراتب التطر اا ال  مي  ال إلمي .

       اب دإ      وادق    إ        إإم د     ادى         اا ا  د           القيدإ اا      ا ا        لطدر ر        مقترحد          د        إؤد ا     ادى        الحدإلى       البحا       يتح  

  . ي    8102      دددد      8102       ال إي     ختت           التحر  ي          القيإ ل
 

                                               لتحقكق اه ا  البحا ي  القيإي بإاإرا اا اآليي : 
                   ويشلي دا ويح ك دا                                                                         ايبا البإحا الملتح الر تى التح ك ى مي ختت ير يف اد   الل در  لمجدإت البحدا -

                 إ  وادددق اب دددإ                                                                              والمدددلتح التطدددر ر  لت دددمي  الر  ددد  المقترحددد  لتطدددر ر ا ا  القيدددإ اا اا ا  ددد  ادددى إإم ددد
                    القيإ ل التحر  ي . 

       بلب دددإ                                                                                 إمدددا الم  رمدددإا مدددي خدددتت الم دددإ   وال  اسدددإا والبحدددرث فاا ال تقددد  بمر دددر  البحدددا واللإ ددد   -
             لتطددددر ر ا ا           المقترحدددد                          اانترنددددت ل ت ددددر  ؤ ددددد الددددر ى    ا                     بإا ددددإا  إلددددد ي ددددت  مراقدددد                     القيددددإ ل التحر  يدددد 

  . ا                                           القيإ اا ومي    يح كر الم  رمإا ويل ي  البح

                     القيدإ ل التحر  د  وادق        اب دإ     وادق                               القيإ اا اا ا    اى إإم   إ             لتطر ر ا ا            المقترح                     ي مي  و ؤ ا  الر     -
  .                      اللطراا الم كل  بإلبحا

                        ل حود  ؤ دد واقايد  الر  د          محومكي   ( 1                                    ؤ د ؤكل  مق ر ل مي الل را  ب غت ؤ  )          المقترح               ي  ؤرع الر     -
                            حكدا اشدإ ا اللتدإئح إلدد اهميد    ؛                          يدإ اا اا ا  د  ادى إإم د  إ    الق             متتدإ لل ر دي           ومد ى مت          المقترح 

  .          اى يلتكذهإ   ا             ايلإف ااإرا ا                         الر    واستقإمتتإ و رو ل 
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1

                                               استشدددرا  متددتق ر الم دددإ   والمتدددإ اا والقددد  اا التدددى         بلنتدددإ:                                    ي ددر  الر  ددد  إإرائيدددإ ادددى البحددا الحدددإلى 
                                                       اى إإم   إ  واق مبإ ئ وم إيكر القيإ ل التحر  ي .                                يلبغى ال يمت كتإ القيإ اا اا ا  

2

               إؤدإ ل الل در ادى     ادى                                             ( ال القيإ ل التحر  ي  هى القيإ ل التى يتدإؤ  Roberts,1985               حكا يرى  وىرا )
            راؤد  ال إمد                                                                                             الر    المت  ق  بإدارا  ومتمإيت  وا وا ه   وي مر ؤ دد يج يد  التدزامت   ويتد ى اؤدإ ل الدل   والق

  . (4    2008                                  التى يتت  اى يحقكق غإيإيت  ) يتد  

         و شدد إ ه              اددى إإم دد  إ                 يحتكددز ال ددإم كي     اددى                   القيددإ ل التددى يتددإؤ     :     بلنتددإ        إإرائيددإ                   القيددإ ل التحر  يدد       ي ددر  
              ل ددإم كي م تدد             بكلتددإ وىددكي ا         والتكإمددر             التزامددإيت                 وي مددر ؤ ددد يج يدد                                          بددلهمكتت  واهميدد  الدد و  الددذ  يقرمددرل بددا

                                                                           يل كر القإئ  اى المر وسكي مي حكا يحتكزه  و لتإمت  و ا ت  نحر إيقإل ال مر.           وي كي م ى 

1

 

                          القيدإ ل البدإئرل لجديمس          ي( ادى  تدإ    0223                                ى لم دط   القيدإ ل التحر  يد  ؤدإي )      اتدإ يم                 تر اوت استل اي 
 James                                    ي( يطر  ال إل  إيمس مإتجروإر بكرندز )    0222           ( واى ؤإي )James Victor Downton        إيوتر  )

Mac Grejor Burns   متتددري القيددإ ل التحر  يدد  ؤ ددد انتددإ القيددإ ل بإاقلددإ  ويحر ددد اللددإ  نحددر التدد )                                                                          
ا    تدددددإ                        القيدددددإ ل التحر  يددددد  موإنت      اخدددددذا    ي(    0221       ال دددددإي )   ادددددى             بقلدددددإؤتت   و         ؤ دددددد يددددد      ل      ل  يإ يلدددددإ حددددد يبلإ  ق          ل  بر دددددتتإ ب ددددد ل

            ي( ير در بدإ  1990-1981 )                                                         اى ا بيإا اا ا ل واى مراإ تا لبحرث القيإ ل ل تترل مدي ؤدإي    ((Burns     بكرنز
                     ال  يدإ او اا ا ل  يد                                                                    هذو البحرث ير دز ؤ دد  و  ن ر دإا القيدإ ل التحر  يد  ادى المتدتر إا القيإ     ي            إلد ال غإل 

                                        ( القيددإ ل التحر  يدد  مددي خددتت بلددإ  اسددتبإن  Bass, Avlio                   ي( وددر  بددإ  واارلكددر)  21  02                    التلتكذيدد   واددى ؤددإي )
  (  33        2100                                                                    التحر  ي  وي  استل اي هذو المقإييس مي ق ر البإحبكي إيمإ ب  . )ادغإ                              لقيإ  ادب إ  اد ى   ل قيإ ل 
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                          ت بتش ي  الراو ب كر بتحرت             ( بم لد حر  75    1900            )ابي مل ر                                   و   متتري التحر ر اى لتإل ال ر  
                                                                                        ل ادمر  ويحرت ؤي الشى   ات ؤلا إلد غكرو ويحرت مي مر ا إلد مر در  وحدإت الشدى  نتتدا يحدرت حدرالل 

  .                  ل يغككر او يورل يحرالل     ل    ور  ي        بم لككي 

             او إمإؤددإا اددى    ا     ل ااددرا ل                           ل تددل كر اددى سدد رع يإبايددا                           ادسدد ر  الددذ  يت لددإو القإئدد  "                   القيددإ ل التحر  يدد :         ي ددر   
                                                                                                    ر  امتتتا ل ر    الرا ح  لرسإل  المل م  ويغكرايتإ  وق  يا ؤ د خ ق اا إ ل اى يإبايا ؤ د اللحر الدذ  
                                                                                               يوتددب  قددتت  ووال هدد   و حتددزه  نحددر إ  اع ي ددد التغكددراا وق رلتددإ  وااللتددزاي بتددإ مددي اإددر  اددا متددترى اد ا  

   (.  02        2101                           المل م  )ال زاو  والجرإر             اا ا   اى 

        ادا  در      إلدد                                                            (: "بلنتإ ال م ي  التى يت ى مي ختلتإ  ر مي القإئد  والتدإب كي     2112               و  راتإ م طتد )  
  . (166    2002     د     )م طت                          متتر إا ال اااي  وادخت "   د   اؤ    د             ملتمإ اآلخر إل

               تشدددجيا ال دددإم كي                 ي ختلتدددإ القإئددد  ل                   ال م يددد  التدددى يتددد د مددد                                        و تدددتلتح البإحدددا ال القيدددإ ل التحر  يددد  هدددى
                                         مدي خدتت التكإمدر والت دإول نحدر يحقكدق ادهد ا                                                     ويحتكزه  ل ر درت إلدد اؤ دد متدترى مدي ال ااايد  واللجدإح 

                         ويطر ر ال مر وال إم كي. 

                   ق  تدإ اللدإبو وانتدإ                                     ل القيدإ ل هدى إدرهر ال م يد  اا ا  د  و  إ         ال القدرت    د                           فهب  بكدر مدي ؤ مدإ  اا ا ل إلد
      ؤم تددإ   و                                                                                          متتددإح اا ا ل وال اهمكتتددإ نإب دد  مددي  رنتددإ يقددري بدد و  اسإسددى يدد خر اددى  ددر إرانددب ال م يدد  اا ا  دد  

        مر تكتددإ     اددى      تددل كر   ال                                 فلددد ال قيددإ ل التل ددي  ي مددر مددي خددتت   و                يحقكددق اهدد ااتإ      نحددر           محر دد  لتددإ       ل ا الل        بر ددتتإ 
                                                         تكي والقدإ ل  وىدذلد ا نتدإ يقدر  بدكي المد ير ومر ريدا ويدرىطت      لمدر  ا                                     اتز در التجدراا اللتتدي  واالإتمإ يد  بدكي 

                                                        ل "قيددإ ل التل ددي  هددى  وحددا التددى يترقددف ؤ ددد اإؤ كتتددإ حكر تددا  إ        ( بقرلددا 1995                         بقيإ يددا و ؤ دد  فلددد )  و دد  
  . (220    1995                        واستمرا  وإر و ")  و    

    ي : ي                                       اهمي  القيإ ل اا ا    يلبا مي ادسبإ  اآل    ال   (101    1998           ف ر )ؤتقى  
    .                                                       ؤلتإ ل قإئ  اا ا   لتحر ر اده ا  المط رى  ملا إلد نتإئح   د                     نتإ الرسك   التى ال غل ا -
    .                                                            ي ب   ر ال لإ ر ؤ يم  التإؤ ي  والتل كر ب ول القيإ ل اا ا    -

    .                                                                                يتق   ر مي التلطي  والتل ي  والرقإب  التل كر اى يحقكق اه ا  المل م  ب ول القيإ ل -

    .                                                          ر  المتتق ر ومي    يلطي  يق متإ وا  هإ هإ المتتق  ى ب ونتإ                   ال يتتطيا المل م  ي  -
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                                                                                                 ب ونتإ ي  ب ؤ د المل م  الت إمر ما متغكراا ال كئ  اللإ إيد  التدى يدؤ ر بطر قد  مبإشدرل او غكدر مبإشدرل  -
    .                                 اى يحقكق المل م  ده ااتإ المرسرم 

    .                   يحقكق اه ا  المل م                                                              ي راإا القإئ  اا ا   وس ر ا هى التى يحتز ادارا  وي ا ت  إلد -

   مددإ          وهددر                                                                                       ال ن ر دد  القيددإ ل التحر  يدد  يتزددمي ي ز ددز ال ااايدد  ونشددرهإ بددكي إميددا اؤزددإ  المؤستدد  الت  يميدد  -
    .                                                      يؤ   إلد بذت الجت  اا إاى المط ر  اح اث يغككر ف  مغزى 

                  ال يتحقدق بشدور إكد                                                                                   ال التغككراا الملت م  التى يتزمي  ؤ  ويلمي  القدي  والبقإاد  الراسدل  ل م  سد  يمودي -
    .                              مي ختت ن ر   القيإ ل التحر  ي 

                                                      المتمكددز ل قيددإ اا اا ا  دد  ي دد   ددرو ل حتميدد  وفلددد اؤدد ا ه            ال ااؤدد ا                         وممددإ سدد ق يتددتلتح البإحددا 
  .                 القيإ ل التحر  ي        دب إ                           ؤ د   إ  ؤإلي  مي المتإ ل                               ب ر ل يؤاي ؤم ت  بحكا يورنرا

                ؤ ددد اللحددر اآليددى                        اهميدد  القيددإ ل التحر  يدد    ( Koehler,pankowski,1997                  ددره ر وىإنكرسددوى )      او  
   (:26    2001          )الغإم    

ررا              النظررل للماة ررة  ددإ                 : اؤتبددإ  المل مدد               بوصررف ا اظاة                                      يحتددر  ؤ ددد ؤدد   مددي ال لإ ددر المترابطدد                ل بر ددتتإ ن إمل
               يحتدددكي ال م يدددإا     ادددى            بغدددى ال يل دددب                                                          التتدددإؤتا بدددكي ادادددرا   والقإئددد  التحدددر  ى هلدددإ يددد  ع ال  و و يل

                                     يق ر مي اللتإئر اللإيج  مي التحر  ى.     حتد    هإ      ويطر                                         اا ا    و ت   إلد ي لى ن   إ ا ل ا إل  
              لتحقكدددق ادهددد ا           ل جإم ددد                       : الر  ددد  هلدددإ ي لدددى خطددد                                             إيمررراؤ ة لرررة للماة رررة ىال مررر  آللررر  إب   رررا ل  رررلل 

                 ال لددإ  التل يمددى    و                                ايجددإ  الر  دد  والرسددإل   والقددي                                                 الملشددر ل لددذلد اإلقإئدد  التحددر  ى ي مددر مددا اآلخددر ي 
     إميددا     إلددد                          وهددذو الر  دد  يلبغددى ال ي ددر                 السددتغتت ادمبددر ا                                      ادهدد ا   و يريدد  اسددتغتت المددرا   البشددر   

  . ا                   ل الم لككي وال يبقد سرل 

ددد        بر دددتتإ                                        لدددى إيجدددإ  المددد خر اا ا   المتئددد  ل مل مددد        : و                   تأسيسرررظ اظررراي إؤاة        تط دددب           وهدددذا ي ا    ل واحددد ل    إ    ل ن إمل
  .                                                             استب إ  ادسإلكب والمبإ ئ والم تق اا اا ا    التإئ ل المتلإقز 

                                                  : يلبغدى ؤ دد القإئد  التحدر  ى و دا برندإمح يد    ى لكدر                                              تطولل ك  المس مي  فرظ ال مليرة ااؤاةلرة ىترهةل   
   ال     ل             ذلد يتددتطي ر  ىدد  و                 خإ دد  اال يقددإ   و                   رل ؤددي يطددر ر اد ا       متددؤول                              مددي اا ا  ددكي وال ددإم كي اجمددي ت  

  .                                   تتمرا اى يحتكي اد ا  اا ا   بتإؤ ي  ي

                                                                             يتت  القإئ  التحر  ى بتقكي  الم ختا واللشإوإا واللتدإئح و ر دز ب دت  متدتمرل ؤ دد                          تقيي  ال مليات ااؤاةلة:
    .                                                                                     مؤشر الجر ل وإما الم  رمإا ؤي نقإط متم  اى ال م ي  اا ا    يكتر لا ااحإو  الشإم   بتإ

   مدي  ب    تدت   ي  ا  آ                                                 : ي مدر القإئد  ؤ دد إيجدإ  ن دإي ا دإت ل تقد ير والموإاد             تحسري  المسرتمل  ال             المكافآت آلل    ى         التقهيل 
    .                                                  ي ذلرل الجت  والرقت و غإمرول مي اإر الم  ح  ال إم 
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                و  ا دإت ادى بدا      ؤ دد                                                      ي  ع القإئد  التحدر  ى اهميد  التحتدكي المتدتمرل ل محإا د                           بث ةىح التغييل المستملة:
    .                                     ويحتكي ال م يإا اا ا    ؤ د نحر متتمر      تتت   ان                              وح التغككر اى اآلخر ي  يطر ر 

   مدي    و       ويطدر ر                                       ادا متدترى اانجدإ  ويحتدكي اد ا  اا ا       ؤ دد                                       و رى البإحا ال القيإ ل التحر  ي  ي مر 
                                                                               اوسدددا ل  دددإم كي  وال مدددر ؤ دددد ب دددر ل ااكدددإ ه  ااب ا يددد  لتحقكدددق اد ا  المتمكدددز الدددذ  ي دددر    ل  ل              خدددتت مدددل  حر  ددد

         اده ا .                    بإلجإم   إلد يحقكق 

                                   اه ا  القيإ ل التحر  ي  بمإ يليى: Leithwood,1992)  )           للا لكبرو 
                 ي إوني  ومتلي .                 قيإ ي  يحر  ي            بلإ   قإا      اى                     ال إم كي اى الجإم         متإؤ ل  -
                                 مي ختت ي ز ز اه ا  اللمر المتلى.                  القيإ اا اا ا             ي ز ز نمر  -
  . إ       ل إيجإبكدل    إ      ل ي إونيل                 ل حر المشوتا حدتل              اا ا    ؤ د                    يلمي  ق  ل القيإ اا  -

        ادهد ا         ويحقكدق       اد ا     مدي     ؤدإت        متدترى         لتحقكدق       التد ى     إلدد      يتد             التحر  يد          القيدإ ل    ال        البإحدا       و رى 
        ب م تد          اال يقدإ       بتد           انتتدت         قيدإ ل    مدي         ويمودلت      بتد           واالهتمدإي         يحتكدزه      ؤ د      ي مر      بحكا        ادارا      ختت    مي

  .       الر يتى

ددBass, and Avolio, 1994                  اشددإ  بددإ  واارلكددر )                                    دب ددإ  القيددإ ل التحر  يدد  ومورنإيتددإ     إ           ل ( إلددد نمرفإل
       ( وهى:4Is             (  وؤرات بد) I                                    يتزمي ا ى   اب إ   ي  ا إمي تإ بحر )

 

                      اتد  ي د ول مرا د   وؤدزي     ل   ر                                              ل القإئ  التحر  ى هر ا نمرفج يقتد   بدا المر وسد                     ومي ختت هذو التم  ا  
     يراددا                   ا مددي إحتددإ  ؤددإت   ندد                                                                   اددى متإب دد  ادهدد ا  و  تددرول متددتر إا ؤإليدد  مددي التدد رع ادختقددى بمددإ يمت كر 

                    ؤ ددددددد واددددددق مددددددإ هددددددر مترقدددددددا   ا                                                          اختقيددددددإا وم لر ددددددإا المر وسددددددكي وقدددددديمت  بشددددددور مبددددددإلى إلدددددددد متددددددتر إا 
( Niekerk,2005:5 .)    

 

                                                                          ز هذا الب   ؤ د س ر يإا القإئ  التى يبكر اى التدإب كي حدب التحد   واسدتبإ ل                       او الحتز االتإمى  و ر   
                                              و د اا القإئد  المدر تكي ل مشدإ    ادى ي در  ادو دإ                                                 وح التر ق ويغ كب  وح الجمإؤ  مدي خدتت الحمإسد   

           د ال يحتكدز                 و شكر الغزالى إلد     ( 2        2110                                                               المتتق  ي  ل مؤست  الترىر   واده ا  والر ى المشتر  . )الغإم  
                                                                                          المر وسددكي هددى ؤم يدد  ير كددز ؤ ددد ي ددر  وسدد رع القإئدد  التحددر  ى التددى يج ددر المر وسددكي مح ددكي ل تحدد    

   (. 2  :     2102                                               و  إ ل المشإؤر وال راوف ل ى ال إم كي )الغزالى
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       ويشدددجيا                                                                             قددد  ل القإئددد  ؤ دددد يحددد   الر دددا الدددراهي مدددي خدددتت القددد  ل ؤ دددد البحدددا ؤدددي اداكدددإ  الج يددد ل   
                       و  مدر القدإ ل ؤ دد   دإ ل                                                                            ال إم كي ؤ د حر المشإتر بطدر  إب ا يد   و ؤد  اللمدإفج الج يد ل ادى ودر  ال مدر

                                                                                              الرؤى والتشجيا ؤ د ي لى ور  إ ي ل اى ال مر ويلإوت المراقف الق يم  بطر  ووإتإا ن در ح يبد  يراتدب 
      مراقدف  ب                     رنتدإ يدريب  إيجإبيدإ    ؛                ى يطدر ر ال دإم كي                  مي البق  التطر د  اد   إ        ل يرل  نرؤل             ؛ ادمر الذ                   التطر اا ال إلمي 

  . (AL- Swidi et al, 2012 : 136 – 137         القإ ل. )
 

                                                                                           ويشكر هذو التم  إلد س رع القإئ  الذ  ي تر االهتمإي والرؤإي  اليبإؤا  و  مر ؤ دد يحقكدق اال ييدإح   
                                               اا  واادددا م تمددد  ل قإئددد  يدددريب  بشدددور متكدددر  بإدهددد ا                      واالؤتبإ  ددد  التر يددد  ف                               والراإايددد  ال ائمددد  ل مر وسدددكي

                                                       إ ؤ دددد انتدددإ فاا  اللددد  ويحددد   لفؤمدددإت ولاهددد ا  الشل دددي  و ودددرل     إلكتددد                             المتدددتق  ي  ل مل مددد  التدددى يل دددر 
   (.(Ismail et al, 2010, 96                                             المر وسكي محتز ي وم تمكي لتحقكق اه ا  المل م 

  (135    2001          القحطإنى  (                                  ر القيإ ل التحر  ي  ملتإ مإ يليى:                    هلإع ال  ي  مي ؤلإ 
                                                                                           وإر  مجمرؤ  مي ادارا  ي م رل اى يل ي  م كي وال يموي ال يكرل هلإع قيدإ ل بد ول مجمرؤد  وال يت در   -

                  لقدرت الرسدرت      إ                                                                        ل وإر  قإئ  ب ول ايبإ  وق  يورل الح  اد ندد ل د   مجمرؤد  هدر  ت د  اادرا  م د اقل 
    هددإ     و و                                                                            ت دد  اددى سددتر ا كددؤمروا ؤ ددكت  احدد ه ( ولكددي مددا التطددر  اددى حجدد  المل مددإا الح يبدد           )إفا خددرج 

                                                                                        ا ب  الح  اد ند ل    المجمرؤ  يتدر  فلدد بوبكدر و دريب  برإدر  المجمرؤد  ؤل در متد  هدر اشدتراتت  
  .                             اى ؤمر واح  وس كت  لت   مشترع

                                           ال القيدإ ل هدى القد  ل التدى يتمتدا بتدإ القإئد     ؛  ت                                                        قإئ  مي اارا  الجمإؤ  قإ   ؤ د التل كر اى س ر ت  ويرإكت -
                                                                           إمإؤتددا ويددرإكتت  بطر قدد  يمولددا م تددإ اتتتددإ  وددإؤتت  و ددمإل والئتدد  و يجددإ  الت ددإول     اددى           اددى التددل كر 

  .                         بكلت  اى س كر يحقكق الت  

                                                     البد  مدي وإدر  هد   مشدترع يتد د القإئد  وإمإؤتدا إلدد يحقيقدا                                      ه   مشترع يت د الجمإؤد  إلدد يحقيقدا -
                             وىكلمدإ ي تمد  القيدإ ل ؤ دد ؤمدق                                                                ازر القإ ل ه  الذيي يح  ول الت   المشدترع بر درح امدإي الجمإؤد   وا

                                          وحكلمدإ يق در ال دإم رل ؤ دد ال مدر ا نمدإ ي در     ا     ل متمكدزل    إ                                         ل ااقلإ  ا نا مي الزرو   ال يودرل التد   وا دحل 
                     القإئدد  ال يتددتبمر هددذا                                                                   اقتلددإؤت  بإلتدد   واايمددإل بإلتدد   يب ددا اددى ااددرا  الجمإؤدد  الحمددإ  ومتمدد       إلددد

  .                  الحمإ  ل  رغ الت  
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                                                                                                     إؤددد ا  القيدددإ اا اا ا  ددد  التحر  يددد  فاا الكتدددإ ل ال إلميددد  المتدددتر ب  لمراإتددد  المتغكدددراا ال إلميددد  والتحددد يإا  -
                                                          لمتط بددإا التطددر  ال ددإلمى و  دد ا هددذا ااؤدد ا  بإلتلتكدد  مددي يددرار    إ      ل متددتجكبل         ل متكددإمتل    ا   ل إكدد ل    ا                ل المتددتق  ي  إؤدد ا ل 

  :    إآليى                     إا اى القإئ  اا ا               ب و المتط ب
    .                                    الرؤى الذايى والق  ل ؤ د إ ا ل الرقت ✓
    .                                              الر    المتتق  ي  المتمر زل حرت متتق ر المؤست  ✓

    .                                               يؤ ر متإ اا يطر  اسإلكب االي إت بمإ يل ي المؤست  ✓

    .                                              الت إمر ما اآلخر ي مي ختت ات   يلإميوي  الجمإؤ  ✓

    .                           التطر ر الذايى ؤل  المر تكي                                      يطر ر الق  ل ؤ د الت    ؤل  المؤست  و  ✓

    .                                ي اى يحقكق اللمر والتق ي ل مؤست  إ  ست  لف    ه        ويحتكز     ه        ويطر ر                ي   ب ال إم كي  ✓

    .              المبإ ئ والقي     اى                       التلق   م تإ بشور يؤ ر   و                         استي إ  متط بإا ال رلم   ✓

       قدددرا اا                                                                                     وممدددإ سددد ق يتدددتلتح البإحدددا ال القيدددإ ل التحر  يددد  يتط دددب وإدددر  قيدددإ ل لتدددإ القددد  ل ؤ دددد ايلدددإف ال
                      قد  ل ؤ دد يلتكدذ المتدإي   ال                                                                               واستي إ  التحرالا ومراإت  التح يإا المتدتق  ي  وايبدإ  يتمكدزول بإابد ا  واالبتكدإ  و 

                                   واه ا  وا ح  يت د الجميا لتحقيقتإ.                                          ويحقكق اده ا  بوتإ ل واإؤ ي  وإر ل ؤإلي 

2

        (   يدإا  1              (   يدإا ملتدإ )  01                                     ي  ال دإلى والبحدا ال  مدى  ويحتدر  ؤ دد )                       مؤست  حورمي  ي مر ل ت  د   هى 
                     ( سددلراا بحتددب الك يدد    1             ( سددلراا إلددد ) 2                                              ( يط يقيدد   ويتددراوح مدد ل ال  اسدد  اددى الجإم دد  مددي ) 1           إنتددإني   و)

                                            ويمل  الطإلب اللر ح ملتإ   إ  البوإلر  ر . 

 

 

حتب التيور التل يمدى الم تمد  لتدإ  وىمرإدب القدإنرل                                        ي   مج س الجإم   اؤ د س ط  اى إإم   إ    
      ل لكددر  إ   ( بدد  01                يددلا المددإ ل  قدد  )      ي(    2111 )       ( بتددل    33              بإلقددإنرل  قدد  )    وي  يتيدداي(0221)( لتددل  02 قدد  )

   (   01      12  21                                                   إإم   مج س يتمد مج س الجإم  :)و ا ل الت  ي  ال إلى 
 

                                                          يح   التيور التل يمى لجإم   إ  ال قيإ ل الجإم   يتكرل مي:
                      وي  يتيددا بإلقددإنرل   ي(    0221 )       ( لتددل    02                  ( مددي القددإنرل  قدد  )  03            المددإ ل  قدد  )     ن ددت                 ةئرريا الماة ررررة: ✓

      ا ل           ل جإم    و        ال إم         التيإس       يلتكذ   ؤي        المتؤوت   هر        الجإم          ال  ئيس   ( ي    2111 )       ( بتل    33      ق  )

             والمتدؤوليإا:          ال دتحيإا       الل در     وإدا    ؤ دد       و مدإ                    واا ا  د  والمإليد           ادتإ يميد    تإ    شدؤون
  . (  02        2112                                     )و ا ل الت  ي  ال إلى والبحا ال  مى  
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                بشدلل التئحد   ( ي    2112 )       ( لتدل    32                  ( مدي القدإنرل  قد  )  32                ن دت المدإ ل  قد  )                    اواب ةئيا الماة ة: ✓
       شدؤول                                                ل يودرل ندرا  لدرئيس الجإم د   ت د  ندرا  وهد  نإئدب ل  ل ب                                   التلتكذي  لقإنرل الجإم إا اليملي  "

                 : )و ا ل الت  ددي     "     الط بدد       شددؤول                                       ال  اسددإا ال  يددإ والبحددا ال  مددى  ونإئددب ل       شددؤول                   ادتإ يميدد   ونإئددب ل
  . (   030        2112                      ال إلى والبحا ال  مى  

        ال  مددى                                                     يزدد  المج ددس ادتددإ يمى  ومج ددس ال  اسددإا ال  يددإ والبحددا                           الممررالا ال لميررة الماة يررة: ✓
  . (   022        2112                                                       ومج س شؤول الطت : )و ا ل الت  ي  ال إلى والبحا ال  مى  

                  وؤزدر   ندرا  ؤمد ا     إ              ل ادتإ يمي   ئيتل        شؤول                               و تللف مي نإئب  ئيس الجإم   ل                   المملا األكاؤيمظ: ✓
           ادتإ يمي .       شؤول           الك يإا ل 

                       ل   اسددإا ال  يددإ والبحددا                              : يتددللف مددي نإئددب  ئدديس الجإم دد                                    ةملررا الهةاسررات ال ليررا ىالعحررث ال لمررظ ✓
                                                             وؤزر   نرا  ؤم ا  الك يإا ل   اسإا ال  يإ والبحا ال  مى. إ           ل ال  مى  ئيتل 

                      وؤزر   ندرا  ؤمد ا   إ    ل  ئيتل          الط ب       شؤول                              و تللف مي نإئب  ئيس الجإم   ل                  ةملا شؤىن الط ب: ✓
  .      الط ب        شؤول          الك يإا ل

               ي  بشددلل التئحدد      2112       ( لتددل    32     )               ( مددي القددإنرل  قدد  32             حدد  ا المددإ ل )                       األةااررة ال اةررة للماة ررة:  ✓
    . (   033        2112                                                                        التلتكذي  لقإنرل الجإم إا اليملي . )و ا ل الت  ي  ال إلى والبحا ال  مى  

           دد ي                                                           (   يإا إنتإني    د ي  الترىي  إ   و د ي  الترىي  اللدإ  ل 1                 (   يإا ملتإ ؤ  )  01              يز  إإم   إ  )
                                             (   يدددإا يط يقيددد   دددد ي  ال  دددري  و دددد ي  التل سددد   1                                                      اآل ا    دددد ي  التجدددإ ل وال  دددري اا ا  ددد   و  يددد  الحقدددر  و )

  .              وال  ري ال حي                                                                     وال مإ ل   د ي  الز اؤ  والطب ال يطر   و د ي  وب ادسلإل  و  ي  الطب 

                                  م   ومر ز اا شإ  اللتتدى والترىدر                                                                امإ المراتز ال  مي  اى الجإم   اتحتر  ؤ د: مر ز ال غإا والترإ
  .                                                           ومر ز الحإسر  ويقلي  الم  رمإا  مر ز ال كئ  وادمي الكيميإئى

  (  22        2101           )إإم   إ                                        يتكرل قيإ اا الك يإا اى إإم   إ  مي:                             قياؤة الكليات فظ جاة ة إب:
د                                                             ي د  مج دس الك يد  اؤ دد سد ط  ادى الك يد  و تكدرل مدي ؤمكد  الك يد  ) ئ              ةملا الكليرة: ✓            (  نإئدب او  إ  ل يتل

                                                          اؤزددإ (    سددإ  ادقتددإي ادتإ يميدد  اددى الك يدد  )اؤزددإ (   ت دد  مددي    / ا                     ل نددرا  ؤمكدد  الك يدد  )ؤزددرل 
                                                                           التد   س )اسدتإف  اسدتإف مشدإ ع  اسدتإف متدإؤ ( يدت  انتلدإبت  مدي ق در هكئد  التد   س             اؤزإ  هكئ 

         )اؤزإ (.                                                                       اى الك ي   ر ؤإمكي ولمرل واح ل اق  ي    بتتمكتت  قرا  مي  ئيس الجإم  
                                         الك يددد  ال  ميددد  واا ا  ددد  والمإليددد   ويلتكدددذ        شدددؤول          ؤدددي إ ا ل        متدددؤوت                 ؤمكددد  الك يددد  هدددر ال             آلميررره الكليرررة:  ✓

                                                     القرانكي وال رائ  وقرا اا مج س الك ي  ومج س الجإم  .
                                                       يتكرل مي  ئيس القت  وإميا اؤزإ  هكئ  الت   س اى القت .            ةملا القس :  ✓
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              والمإليد   وؤدي          واا ا  د         ال  ميد       شدؤونا              ل قتد   و  ا ل       ال إمد         التيإسد       يلتكدذ   ؤدي      متدؤوت  ال    قتد   ال         ي د   ئديس
      القت             قرا اا مج س       ويلتكذ              الت   تي         الراإبإا   مي                ال  مي   وغكرهإ        وال  و           والتمإ  ي          المحإ راا    سكر       انت إي

          بمقتزدإهإ          ال دإ  ل             تئحد  وادن مد   ال              القدإنرل  وهدذو       يل متدإ     التدى       الحد و    ادى        الجإم د       ومج دس       الك يد       ومج دس
                            ( ادى الك يدإا اانتدإني   وؤد     31              قتد  ملتدإ ؤد   )      ئديس   (   23                    ال  مي  اى الجإم   )        ادقتإي               وى غ ؤ     سإ  

                      اى الك يإا التط يقي .   إ     ل ( قتمل   02 )

   :     اآلتظ                                تتكون قياؤة الملاكز بالماة ة ة                              الملاكز ال لمية فظ الماة ة:  ✓

                                          بشددلل التئحدد  التلتكذيدد  لقددإنرل الجإم ددإا  ( ي    2112 )       ( لتددل    32        رل  قدد  )          ( مددي القددإن  23             حدد  ا المددإ ل )
      يلتكدذ       المر دز                                                                                       اليمليد   ب نشدإ  المراتدز ال  ميد   و د يرو احد  اؤزدإ  هكئد  التد   س ب  إد  ؤمكد   و تدرلد ؤمكد 

        الجإم د       ومج دس       المر دز     مج دس       قرا اا       ويلتكذ             والمإلي         واا ا           ال  مي       شؤونا      إ ا ل          ل مر ز  و       ال إم         التيإس 

                                             ال دإ  ل )و ا ل الت  دي  ال دإلى والبحدا ال  مدى            والقدرا اا        وادن مد                  القدإنرل  والتئحد        يل متدإ     التدى       الحد و    ادى
                                                            ( مراتددز ؤ ميدد  هددى: مر ددز ال غددإا والترإمدد   ومر ددز اا شددإ  اللتتددى  2                  (  ويزدد  إإم دد  إ  )   031        2112

                       ل كئ  وادمي الكيميإئى.                                                 والترىر   ومر ز الحإسر  ويقلي  الم  رمإا  ومر ز ا

                                ير   التيور التل يمى لجإم   إ :      اآليى       والشور 
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 عمادة كلية التربية •
عمادة كلية التربية  •

 النادرة-
 عمادة كلية اآلداب  •
عمادة كلية العلوم  •

 اإلدارية 
 عمادة كلية العلوم  •
عمادة كلية  •

 الزراعة 
عمادة كلية  •

 الهندسة 
عمادة كلية طب  •

 األسنان

 

 المجلس األكاديمي مساعد رئيس الجامعة

 والتوثيق عمادة شؤون المكتبات

 مجلس شؤون المكتبات

 اإلدارة العامة للمكتبات والتوثيق •

 األكاديميةاإلدارة العامة للشئون  •

 اإلدارة العامة للطباعة والنشر  •

 

مجلس الدراسات 
 العليا والبحث العلمي 

 اإلدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة  •
 اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية •
 اإلدارة العامة لإلعالم •
 اإلدارة العامة للتخطيط •
 اإلدارة العامة للشئون القانونية •
 اإلدارة العامة للشئون الهندسية  •
 ت العامة اإلدارة العامة للعالقا •
 اإلدارة العامة لمكتب األمن  •

 

التعاون الدولي والعالقات عمادة  •
 الثقافية

 الموارد الذاتية عمادة تنمية  •
 مركز اإلرشاد النفسي والتربوي  •
 الهندسية االستشاراتمركز  •
  مركز البحوث والدراسات •
 يئواألمن الكيميا البيئةمركز  •
 مركز التأهيل الوظيفي •
  المعلوماتمركز الحاسوب وتنمية  •
 مركز اللغات والترجمة  •
 التقني الجامعي  المعهد •

 

 مجلس ضمان الجودة

األمين العام  المسجل العام
 المساعد

 عمادة كلية اآلداب  •
 عمادة كلية التربية •
-لية التربية عمادة ك •

 النادرة
 عمادة كلية الزراعة  •
 عمادة كلية العلوم  •
عمادة كلية العلوم  •

 اإلدارية 
 عمادة كلية الهندسة  •
عمادة كلية طب  •

 األسنان

 

 مجلس الجامعة

 المجلس األكاديمي مساعد رئيس الجامعة

 عمادة شؤون المكتبات والتوثيق

 ؤون المكتباتمجلس ش

 اإلدارة العامة للمكتبات والتوثيق •

 اإلدارة العامة للشئون األكاديمية •

  اإلدارة العامة للطباعة والنشر •

 

مجلس الدراسات 
 العليا والبحث العلمي 

اإلدارة العامة للدراسات العليا  •
 والتوثيق

اإلدارة العامة لإلرشاد  •
 والبعثات 

 اإلدارة العامة للبحث العلمي  •

 

 لالستحقاقات اإلدارة العامة  •
 اإلدارة العامة للحركة والنقل •
اإلدارة العامة للخدمات  •

 والصيانة 
اإلدارة العامة للسكرتارية  •

 والمتابعة 
 اإلدارة العامة للشئون المالية •
اإلدارة العامة للمعامل  •

 والمختبرات 
 اإلدارة العامة للموارد البشرية  •

 

 اإلدارة العامة لرعاية الشباب  •
 اإلدارة العامة لألنشطة  •
 مات الطبيةاإلدارة العامة للخد •
اإلدارة العامة للخدمات  •

 الطالبية 
 اإلدارة العامة للسكن الجامعي •
 اإلدارة العامة للقبول والتسجيل  •
 اإلدارة العامة للوثائق •
 اإلدارة العامة لنظم المعلومات  •

 

 اإلدارة العامة لإلعالم •
 اإلدارة العامة للتخطيط •
 اإلدارة العامة للشئون القانونية •
 اإلدارة العامة للشئون الهندسية  •
 اإلدارة العامة للعالقات العامة  •
 اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية •
 لعامة لمكتب رئيس الجامعة اإلدارة ا •
 اإلدارة العامة لمكتب األمن  •

 

التعاون الدولي والعالقات عمادة  •
 الثقافية

 الموارد الذاتية عمادة تنمية  •
 يئواألمن الكيميا البيئةمركز  •
 الهندسية االستشاراتمركز  •
 مركز اإلرشاد النفسي والتربوي  •
 مركز البحوث والدراسات  •
  المعلوماتمركز الحاسوب وتنمية  •
 مركز اللغات والترجمة  •
 مركز التأهيل الوظيفي •
 التقني الجامعي  معهدال •

 

مركز التطوير 
 األكاديمي

 مجلس ضمان الجودة

مجلس شئون  لجنة المناقصات
 الطلبة

األمين العام  المسجل العام
 المساعد

نائب رئيس الجامعة 
 للشؤون األكاديمية

نائب رئيس الجامعة للدراسات 
  ث العلميالعليا والبح

 

 أمين عام الجامعة

 رئيس الجامعة
 

نائب رئيس الجامعة 
 للشؤون األكاديمية

نائب رئيس الجامعة للدراسات 
  العليا والبحث العلمي

 

 أمين عام الجامعة

نائب رئيس الجامعة 
 لشئون الطلبة

 م(2016التنظيمي اإلداري لجامعة إب لعام ) ( الهيكل1شكل )

 (00, 2102)جامعة إب, المصدر: 
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               ل زات يمبدر ادديوتل  يدد   ال   ندا  إ    حكددا    ؛                  اددى التيودر التل يمدى   ا    ل إمدر ل                                وممدإ سد ق يتددتلتح البإحدا ال هلددإع 
       ممإ سددد     ت               و تزددد  فلدددد مدددي خدددت              ادددى الجإم ددد                  ؤ دددد اد ا  اا ا      إ       ل فلدددد سددد بل       وس ل يددد     إ       كددد ي    يق   إ      هرمي ددد

                                      ل          بطر قد  فاا ودإبا يق كد   مدإ يج  تدإ ؤدإإزلل ؤدي إنجدإ        يمدإ      ت  زا ي   ال     التى                 دؤمإلتإ اا ا              القيإ اا
          ملتددإ مدد خر                                   ؤددي غيددإ  المدد اخر اا ا  دد  الح يبدد  و                                             ل ادؤمددإت الملرودد  بتددإ اددى اوقإيتددإ المحدد  ل  ازددتل 

                   القيإ ل التحر  ي .

 

                                                                                           مقإ ن  اؤ ا  المر تكي اى الجإم   ؤ د متترى  ئإس  الجإم   والك يإا ال  ميد  والمراتدز ال  ميد  
   ي     2102 /    2103                                 بحتب الجلس والمؤهر ل  إي الجإم ى 

 (1جدول)

 والمؤهل الجنس بحسب العلمية والمراكز والكليات الجامعة رئاسة مستوى على الجامعة في الموظفين أعداد مقارنة

 م2013/2014الجامعي  للعام

 الجهة / الكلية

 الـمؤهـل الجنس

 اإلجمالي
النسبة 

 بكالوريوس ماجستير إجمالي أنثى ذكر المئوية
ليسان

 س
 دبلوم

ثانوي

 ة
 إعدادية

ابتدائي

 ة
 بدون

والوحدات  رئاسة الجامعة

ة التابعة لها ونيابة اإلداري

الطالب وعادة  شؤون

 المكتبات  شؤون
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30 

 

 

30 

 

 

2  

 

 

1  

 

 

02  

 

 

216 

 

 

45.8% 

 %3.4 16 2 1 1 2 2 2 2 1 02 2 02 كلية اآلداب

كلية التجارة والعلوم 

 اإلدارية

00 3 02 1 2 2 3 2 1 1 1 14 3.0% 

 %3.2 15 0 1 1 3 3 1 2 0 01 2 03 كلية التربية إب

 %6.1 29 2 1 0 2 0 0 2 1 22 2 22 كلية التربية النادرة

 %6.8 32 00 2 1 1 1 2 02 1 32 3 22 كلية الزراعة 

 %10.6 50 2 1 1 2 2 1 22 1 11 22 22 كلية العلوم

 %4.4 21 0 1 0 3 1 0 01 1 20 3 02 كلية الهندسة والعمارة

 %4.4 21 2 0 0 1 03 1 2 1 20 2 02 كلية طب األسنان

 %2.5 12 1 0 1 1 2 0 2 1 02 2 2 المراكز العلمية

المجازين والمنقولين 

 والمتفرغين

32 01 22 1 32 2 3 1 0 1 0 46 9.7% 

 %100.0 472 45 9 11 62 67 23 253 2 472 81 391 اإلجمالي

 ( 2015المصدر: )جامعة إب, 

       ( مددلت     222   ي )    2102 /    2103                          اددى إإم دد  إ  ل  ددإي الجددإم ى                              ممددإ سدد ق يتزدد  ال ؤدد   المددر تكي 
          الموتبددإا         شددؤول        وؤمددإ ل          الط بدد       شددؤول                                        ( إنددإث مددر ؤكي بددكي  ئإسدد  الجإم دد  ونيإبدد    20         ( ف ددر  و)   320 )

                                                     حكددا احت ددت  ئإسدد  الجإم دد  والرحدد اا اا ا  دد  التإب دد  لتددإ    ؛                                     والمراتددز ال  ميدد   والك يددإا اددى الجإم دد 
        ( بلتددددب     202                                           الموتبددددإا المريبدددد  ادولددددد ب دددد   المددددر تكي ب دددد   )      ؤول  شدددد       وؤمددددإ ل             ول الط بدددد  ؤ         ونيإبدددد  شدددد

        ( بلتدب    11                    يد  ال  دري ب د   )                                                           %( مي إإمإلى المدر تكي ادى الجإم د   ويدليى ادى المريبد  البإنيد      21.2 )
         ( وىلتب    22                                                                            %( مي إإمإلى المر تكي اى الجإم    وي كتإ المر تكي المجإ  ي والمتترغكي ب    )    01.2 )
                                                                                  إلى المر تكي اى الجإم   بكلمإ يليى اى المرايب ادخكرل   ي  التجدإ ل وال  دري اا ا  د           %( مي إإم   2.2 )
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                         %( مدي إإمدإلى المدر تكي ادى    2.1   %   3                            ( ؤ د التريكب وىلتب  مئر   )  02      02                       والمراتز ال  مي  ب    )
         الجإم  .

          اا ا  دددددكي          ل  دددددإم كي                             إددددد  ممإ سددددد  إإم ددددد  إ  لتددددد   ب       ي( ال      2102                     اشدددددإ ا   اسددددد  )الح دددددر   
                                                                                    مللتزدد  وفلددد نتيجدد   دد ف الددرؤى الكددإاى لدد ى القيددإ اا اا ا  دد  اددى الجإم دد  بمدد ى اهميدد  يدد   ب 

                ؤدي غيدإ  ال درامح      ل ازدتل                                                                              ال إم كي ويطر ر ا ائت  لتموكلت  مي القيإي بمتإمت  الر يري  بوتدإ ل واقتد ا 
           و دددذلد غيدددإ                                                           قيدددإ اا اا ا  ددد  الم ليددد  ادددى الجإم ددد  ل قيدددإي بتدددذا الددد و                             والددد و اا الت    يددد  التإؤ ددد  ل

                                                                                               التيإسددإا الرا ددح  لتلطددي  ويلتكددذ ال ددرامح الت    يدد  ل  ددإم كي بمددإ يتلإسددب واحتيإإددإيت  الت    يدد  لكددر 
                                              زات يمدإ   ادسدإلكب التق ك يد  ؤلد  يلتكدذ برامجتدإ  يد   ال            وال الجإم د                                   مرح   مي مراحدر متدإ ه  الدر يتى

                                                                                                 لت    يدد  مددا غيددإ  ل طرائددق وادسددإلكب ال  ميدد  الح يبدد  التددى اار يتددإ البددر ل التكلرلرإيدد  ومتددإاي  اا ا ل  ا
       لق دددرت          ال دددإم كي         إموإنيددد         لتطدددر ر           الت    يددد          ل  دددرامح         الددد و                                           الم إ دددرل   مدددإ اشدددإ ا اللتدددإئح ال التحددد يا

                          ا ل التلهكدددر والتددد   ب ادددى               وفلدددد بتددد ب ال إ   ا                 ل واللإ إيددد   دددايف إددد ل           ال اخ يددد            المتغكدددراا    مدددا        التكيدددف
           و موإنددإيت                                                                                    الجإم دد  ي تمدد  ؤ ددد بددرامح ي    يدد  متقإ مدد  ونمطيدد  غكددر قددإ  ل ؤ ددد يطددر ر قدد  اا ال ددإم كي 

                مددإ بكلددت نتددإئح                                                                                ويتكئددتت  ل  مددر اددى و ددإئف إ يدد ل لمراتبدد  متغكددراا بكئدد  ال مددر ال اخ يدد  واللإ إيدد 
     وهدذو                      ل % مدي لد  يتد  ىرا ا دتل  2               تث  و اا ونتدب                              % مي القيإ اا ل يت  اقر مي  د  22                ال  اس  ال نتب  

  (   020        2102                                                      اد قإي   كرل اى مجتما ي  يمى مت  وهر الجإم   )الح ر   
                                                ىاقع األؤاء الوظيفظ للقياؤات ااؤاةلة بماة ة إب:

                                                                                  اشددددإ ا ال  اسددددإا ال  ميدددد  ال الجإم ددددإا اليمليدددد  وملتددددإ إإم دددد  إ  ي ددددإنى ال  يدددد  مددددي المشددددإتر 
            ( ال مؤستددإا     2102         اكددرو  ) و    (     0222        )الحددإج   و   (      0222      )بشددر                اشددإ ا   اسدد :     حكددا   ؛         والم رقددإا

                                                                      ي  ددإنى الكبكددر مددي المشددوتا  ابر هددإ  دد رى  يط كددق المتددإاي  اا ا  دد  الح يبدد                          الت  ددي  الجددإم ى اليملددى
  ى                                      مددإ ا تددرا نتددإئح ؤم يدد  التح كددر ااح ددإئ   إ        ل واتإ يميلدد   إ                                          ل اددى إ ا ل شددؤونتإ  ويدد نى متددترى الكتددإ ل إ ا  لدد

           إدددددإ  بمترسددددد      إف   ؛                                              ( ال واقدددددا اد ا  اا ا   ل  دددددإم كي بجإم ددددد  إ   دددددايف    2102                ل  اسددددد  )التددددديإنى 
                     الت مد  التدى ي ودس مد ى                                                                ( مإ ي ت ال ال دإم كي اا ا  دكي  يتتقدرول إلدد البقإاد  التل يميد    0.13      حتإبى)

            ا ائتدد  بشددور                                        ادمددر الددذ  يتط ددب مددي الجإم دد   ددرو ل يطددر ر    ؛                                     ددتت  ل متددإي والر ددإئف الملإودد  بتدد 
                                                     مددإ يج ددر القيددإ اا اددى الجإم دد  قددإ   ي ؤ ددد إبدد ا  ااكددإ ه                                         متددتمر مددي خددتت بددرامح التدد   ب والتلهكددر

  (  22        2102                                                          ومقترحإيت   وحتزه  ويشجي ت  ؤ د ااب ا  واالبتكإ .)التيإنى  

   ى                                                                                   تمإ بكلت نتإئح ال  اسإا ال  مي  ي نى و د ف اد ا  اا ا   ادى إإم د  إ     اسد : )الجدرا
                                           واشدددإ  يقر دددر لجلددد  يقدددر   ا ا  إإم ددد  إ  ل  دددإي      (    2103          )اللدددرالنى   و     (    2102            )اليدددإا ى و     (    2111
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دد    2112   /    2112        الجددإم ى                 لمددإ هددر محددد     إ                                                   ل ي إلددد وإددر   دد ف ادددى التددزاي المددر تكي بددل ا  اؤمدددإلت  واقل
                                     و  ف االلتزاي بمراؤك  ال واي الرسمي                                    ؤي ا يتإ  نتب  التغكب ؤي ال مر     ل ازتل 

      لدا ا                                القيإ اا اا ا    اى إإم   إ                  ( ال   إ  ممإ س      2102                        شإ ا   اس :)ؤ   الراح    ا    تمإ 
              : )ؤ دد  الراحدد      اآليددى                  مترسدد   وفلددد نتيجدد                إددإ ا بمتددترى        الك يدد                                      اا ا   واددق اب ددإ  القيددإ ل التحر  يدد 

2102,012        )  
       تتق ر.                                                                     ق   الرؤى ل ى القيإ اا اا ا    بلهمي  امتتع متإ اا ااقلإ  والر    ل م -

                                                                                             دد ف التطددر ر ل متددإ اا الشل ددي   إلبقدد  ال إليدد  بددإللتس  والحددزي اددى ايلددإف القددرا اا  و وح المبددإ  ل  -
                  والتطر ر ااب اؤى.

  .                                            ف برامح ي   ب التتككر ااب اؤى واالبتكإ      -
       ؛ ادمدر                                                                                    ق ر  ال لإي  بإلجإنب اللتتى ل  إم كي وىتد ب  دغرط ال مدر و بدرل ا بدإ  القيدإ اا الجإمايد  -

                                                 يج  تإ يلتف مي ال لإي  بإلجإنب اللتتى ل  إم كي.      لذ  ا

                                                       ؤ ا  اد ل  التل يمي  ل تر ديف الدر يتى لد ى ال دإم كي ادى   و        متإ اا   ال                                ق   ال رامح الت    ي  التى يلمى  -
          الجإم  . 

                                                                   ق   وؤى ال إم كي اا ا  كي بمتط بإا إنجإ  و إئتت  وا وا ه  المتلي . -

                                               خ ددإئا التدد رع القيددإ   التحددر  ى بوإادد  اب ددإ و لدد ى        ي( ال  01  21                          وىكلددت نتددإئح   اسدد  )الددزني  
                                      وفلددد الاتقددإ  الجإم دد  إلددد بددرامح التطددر ر                 ب  إدد  مترسددط     إددإ                                  القيددإ اا ادتإ يميدد  اددى إإم دد  إ 

                   وملتدإ مد خر القيدإ ل                                                                                  والتلمي  المتلي  اى مجإت الل ر إا والم اخر التكر د  القيإ يد  واا ا  د  الم إ درل
                      مددددإ إ  تددددإ اسددددكرل ادنمددددإط               ويددددلهك ت   وهددددر                                     يجدددد  الزدددد ف اددددى يدددد   ب الكددددرا   القيإ يدددد               التحر  يدددد  ونت

    . (   030        2101                 التق ك ي )الزني  

                     لقيدإ اا اا ا  د  وهدذو  ا                               ادى اد ا  اا ا   وادى يطدر ر ا ا     ا    ل   كرل    إ   ل   تل        ال  م                وممإ س ق يتز  
                          زات حتدد الكدري ولد  ي حد  ا   يد   ال                                                               المشو   متجذ ل ملذ سدلراا بحتدب مدإ اشدإ ا إليدا ال  اسدإا ال  ميد  و 

                                                   اددا متددترى ا ا  القيددإ اا اا ا  دد  واددق اب ددإ  القيددإ ل           ال مددر ؤ ددد        ددرو ل       يتط ددب                  يطددر  لددذلد  وهددذا
                                                                                 ل الجإم د  ي دد  مدي اهد  المراقددا القيإ يد  واا ا  د  التدى يقددا ؤ كتدإ  و  التدل كر ويغككددر  إ    حكدا    ؛         التحر  يد 

                                                          ا  القيإ اا اا ا    واق اب إ  القيإ ل التحر  ي  بحإإ  إلدد                                        المجتما بشور ؤإي  وهذا ي لى ال يطر ر ا 
                          مز   مي االهتمإي والتطر ر.
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                                مدد ى ممإ سدد  القددإ ل ادتددإ يمككي اددى      ؤ ددد      ت ددر   ال    إلددد          ال  اسدد       هدد ات   (: 2001                ؤةاسررة لالغاةرره   - 1
               ؤزددر هكئدد  يدد   س   ( 2912                    نددت ؤكلدد  ال  اسدد  مددي )                                          الجإم ددإا التدد ر ي  ل قيددإ ل التحر  يدد   ويكر 

                  القيدإ ل التحر  يد        يدرار                                                                 واستل مت االستبإن  وسك   لجما ال يإنإا  وا ترا اللتإئح  ال خ دإئا
                                                                                   ل ى القإ ل ادتإ يمككي ادى الجإم دإا التد ر ي    إندت ب  إد  مترسدط . و إندت هلدإع ادرو  فاا 

                                           القيدإ ل التحر  يد  ي دزى لمتغكدر الر يتد   ولد           ادى ؤلإ در   (a≤ 0.05)                        الل  إح إئي  ؤل  متترى 
                                   ي زى لمتغكر  الجإم   والتل ا بكلمدإ  (a ≤ 0.05)                                     يكي هلإع ارو   ال  إح إئيإ ؤل  متترى 

                         ادى خ دإئا القإئد  التحدر  ى  (a ≤ 0.05)                                          تإندت هلدإع ادرو  فاا  اللد  إح دإئي  ؤلد  متدترى 
  (a ≤ 0.05)                      إح دإئيإ ؤلد  متدترى                                                    ي زى لمتغكر  الر يت  والتل ا  ول  يكي هلإع ارو   الد

                       ي زى لمتغكر الجإم  .
                                                                 ال  اس  إلد ير ي  سد ر يإا القيدإ ل ااإرائيد   والقيدإ ل الت حر  ي د        ه ات   (:     2001               ؤةاسة لال  لظ  - 2

                                                                                    ل ى ال م ا   و  سإ  ادقتإي ادى ب دو الك يدإا الجإمايد   وير دي  ال تقد  بدكي سد رع القيدإ ل  
                                                                   إ  هكئ  الت   س نحر القيإ ل مي نإحي   و غ تت  اى بذت مز د  مدي الجتد                     و  إ  الر إ ل ى اؤز

                                                                               مدددي نإحيددد  اخدددرى  بإا دددإا  إلدددد ير دددي  ال تقددد  بدددكي سددد رع القيدددإ ل  ومشدددإ      سدددإ  ادقتدددإي 
                                  وقدد  يدد   يط كددق ال  اسدد  ؤ ددد ؤكلدد  مددي                                                       ال  ميدد   واؤزددإ  هكئدد  التدد   س اددى القددرا اا التل يميدد 

           وير ددد ت إلدددد                   ( ؤزدددر هكئددد  يددد   س   211              (  ئددديس قتددد   و)  21      و) ا  ل كددد ل     ( ؤم  20              ال مددد ا  ب غدددت )
  :    ملتإ                     ال  ي  مي اللتإئح

                                                                                              ا ل  ؤمد ا  الك يددإا  ددإنرا يحدر  ككي اددى انمددإوت  القيإ يد   وال  إ  اتددإيت  اددى م  د  ادحيددإل يشددكر إلددد  -
   ا                                                                                 انتددد  يت دددرارل بطدددر  يتددد د إلدددد نقدددر  ويحر دددر بكئدددإا ال مدددر ل تراكدددق بدددكي الم بدددر  والطمرحدددإ

  .                            واده ا  اللإ   بت  وىليبإؤت 
دد ر ال مدد ا   و  سددإ  ادقتددإي  واؤزددإ  هكئدد  التدد   س اددى يحقكددق فلددد  إنددت سدد ر يإا القيددإ ل  -                                                                                        ال  س 

                                                                                        الت حر  ي دد  التددى يتمر ددز حددرت االسددتبإ ل ال ق يدد  التددى ير ددز ؤ ددد متددإؤ ل اآلخددر ي اددى إؤددإ ل   اسدد  
                                                كي  إستإمإيت   ويشجيا الح رت االبتكإ  د  ل مشدوتا                                          االاترا إا الحتإس  التى يت  ق ب م ت   ويق

    .                 و او اللق  ال  لى

                                                                                                 ال    سإ  ادقتإي ال  مي  الذيي شم تت   إنرا يحر  ككي اتبر مي  رنت  إإرائككي اى انمدإوت  القيإ يد    -
  .                                                                        و إل الت رع التحر  ى الذ  استتإ وا ملا ب  إ    كرل هر ال اااي  المتترحإل
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 Eddy & Vander  (     2006        ؤةاسة: ل- 3

                                                                        لت ر ددف بمتتددري القيددإ ل التحر  يدد   والمتددإاي  الح يبدد  ل قيددإ ل و  إدد  ممإ سدد       إلددد ا             هدد ات ال  اسدد  
                                                                                         القيددددإ ل التحر  يدددد  مددددي ق ددددر قيددددإ اا   يددددإا المجتمددددا اددددى امر وددددإ وؤتقدددد  القيددددإ ل التحر  يدددد  اددددى يدددد  ي  

                 مدددإ اسدددتل ي ا ال                     المتدددحى والر دددإئقى                                                       التددد ر يإا اايجإبيددد  واسدددتل ي البإحدددا المدددلتح الر دددتى بلر يدددا 
      ملتإ:                     ال  ي  مي اللتإئح    إلد                                   البحا االستبإن  لجما ال يإنإا وخ ا 

  .                                                              ممإ س  قيإ اا   يإا المجتما ل قيإ ل التحر  ي  إإ ا بلتب  ؤإلي  -

  .           متترى اد ا     اى                        القر  ل قيإ ل التحر  ي           التل كر -
                                          ل تقد  بدكي امدتتع القيدإ اا ادتإ يميد  ل لإ در                    ال  اس  إلد م راد  ا      ه ات    (:    2010      ل لف        ؤةاسة - 4

     يكدرل  ى                        الجإم   ااستمي  بغزل   اى                                                            القيإ ل التحر  ي  ويلمي  الق  اا ااب ا ي  ل ى   سإ  ادقتإي 
                                  الجإم دد  ااسددتمي  بغددزل البددإلغ ؤدد  ه     اددى                            مددي   سددإ  ادقتددإي ادتددإ يمككي                    مجتمددا البحددا وؤكلتددا 

           لبحبددا.  مددإ                                            ل الح ددر الشددإمر واسددتل ي البإحددا االسددتبإن  ا الل                            (  ئدديس قتدد  اتددإ يمى  بطر قدد    11 )
  :         اهمتإ       اللتإئح          ال  ي  مي                                          الملتح الر تى ل   اس  وير  ت ال  اس  إلد         البإحا        استل ي

    %(.    21.2                                                                                  يرإ  ممإ س  ل قيإ ل التحر  ي  مي ق ر القيإ اا ادتإ يمي  اى الجإم   ااستمي  بلتب  ) -

                                                               كر المبددإلى( مددي ؤلإ ددر القيددإ ل التحر  يدد  المريبدد  ادولددد بددر ل نتدد ى                            احتددر ؤل ددر )الجإفبيدد  / التددل  -
      %( اددى      22.23                                                                  %(  بكلمددإ احتددر ؤل ددر )االسددتبإ ل التكر دد ( المريبدد  الراب دد  بددر ل نتدد ى )     22.22 )

                       يق يراا اارا  المجتما.

      يتدددإو                             الجإم ددد  ااسدددتمي  بغدددزل بلتدددب     ادددى                                                  يتدددراار اابددد ا  اا ا   لددد ى   سدددإ  ادقتدددإي ادتدددإ يمككي  -
( 23.22     .)%    

                                                                    هدد ات ال  اسدد  إلددد الت ددر  ؤ ددد ال تقدد  بددكي القيددإ ل الت حر  ي دد  بلب إ هددإ   :  (    2010              ؤةاسررة لاللقرر   - 5
                                                                                          اد ى دد  )التددل كر المبددإلى  الحتددز االتددإمى  الحتددز التكددر   االؤتبددإ اا التر يدد (  ويموددكي ال ددإم كي 

ل                                                       ادددى الجإم دددإا الت تدددطكلي  بقطدددإ  غدددز ل  وقددد  اسدددتل ي البإحدددا                                المدددلتح الر دددتى التح ك دددى  ويكدددر 
       (  وقد     202 )        آ ا هد                                                                         مجتما ال  اس  مي ال إم كي اى الجإم إا الت تطكلي   ب غت ال كل  المتدتبإن  

  :   يي   اآل                          ير  ت ال  اس  إلد اللتإئح 
                                                          يرار ؤلإ ر التموكي اى الجإم إا الت تطكلي  ب  إإا متتإوي . -
                                                       حر  ي   اد ى   ويموكي ال إم كي اى الجإم إا الت تطكلي .                                         يرإ  ؤتق  إيجإبي  بكي اب إ  القيإ ل الت   -
                                                                                        يرإدد  اددرو  فاا  اللدد  إح ددإئي  بددكي ؤتقدد  القيددإ ل الت حر  ي دد  ومدد ى يموددكي ال ددإم كي اددى الجإم ددإا  -

                                                                         الت تطكلي  ي  زى لمتغكر )و ي   ال مر  الجلس  اس  الجإم    سلراا الل م (.
                                      م ى ممإ س  القيإ اا اا ا    ادتإ يميد       ؤ د       الت ر          س  إلد          ه ات ال  ا  :  (    2012       الهي    )       ؤةاسة- 6

                                                                                 الجإم دددإا الت تدددطكلي  ل قيدددإ ل التحر  يددد  مدددي وإتددد  ن دددر اؤزدددإ  التكئددد  الت   تدددي   وم راددد     ادددى 
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                                                                                   ال دد رىإا التددى يراإددا هددذو الممإ سدد   وم رادد  اتبددر التدد ر اهميدد  اددى ب ددو المقترحددإا التددى قدد  
                                                   رل مجتمدا ال  اسد  مدي اؤزدإ  هكئد  التد   س مدي الجإم ددإا    ويكد                              يتدت  ادى يت كدر هدذو الممإ سد 
                                 %( مدددي حجددد  المجتمدددا اد ددد ى الدددذ   دددإل     02.1          (  براقدددا )   222                           الت تدددطكلي  الدددذ  ب دددغ ؤددد  ه  )

                      لمددلتح الر ددتى وابددر  مددإ  ا                                                واسددتل ي البإحددا ا ال ال  اسدد  االسددتبإن   مددإ اسددتل ي     (.    2133       ؤدد  ه  )
  :  هى                          ير ر إليا البحا مي نتإئح

    %(.    12.2                                                                 لت ى ل  إ  ممإ س  القيإ اا اا ا    وادتإ يمي  ل قيإ ل التحر  ي  )            ب غ الر ل ال -

    %(.    23.2                                    %(  والر ل اللت ى لت ر التطر ر ب غ )    23.2                           الر ل اللت ى ل   رىإا ب غ )    ب غ  -

                                                           هددد ات ال  اسددد  إلدددد الت دددر  ؤ دددد ال تقددد  بدددكي واقدددا امدددتتع القيدددإ اا     (:    2013                ؤةاسرررة لالغاةررره   - 7
                                                                       البإحد  لتدمإا وخ دإئا القإئد  التحدر  ى  ويدرار اابد ا  اا ا   لد ى   سدإ                 ادتإ يمي  بجإم 

                          : مددي   سددإ  ادقتددإي ال  ميدد     تتددإ    وؤكل                     ويكددرل مجتمددا ال  اسدد                                   ادقتددإي ادتإ يميدد  بجإم دد  البإحدد 
                                              ( مي اؤزإ  هكئد  التد   س بجإم د  البإحد  واسدتل ي   20                                      بجإم   البإح   و إنت المجتما مق ا هإ )

                                          مددلتح الر ددتى  وير دد ت ال  اسدد  إلددد ال  يدد  مددي                   مددإ اسددتل ي ال         اسدد  ل     ا ال       تبإن            البإحددا االسدد
   :          اهمتإ       اللتإئح

                                                                            إ  يرار خ إئا وسمإا القيإ ل التحر  ي  ل ى   سإ  ادقتإي ادتإ يمي    كرل. -

                                                                   إ  يرار الق  اا ااب ا ي  ل ى   سإ  ادقتإي ادتإ يمي    كرل إ ا. -

                                                              كي امدددتتع القيدددإ اا ادتإ يميددد  بجإم ددد  البإحددد  لل دددإئا وسدددمإا القإئددد                     وإدددر  ؤتقددد  إح دددإئي  بددد -
  .                                                    التحر  ى  ويمتا مر وسكت  بإلمتإ اا والق  اا ااب ا ي 

                                          الت ددر  ؤ ددد مدد ى يددراار خ ددإئا التدد رع القيددإ                     هدد ات ال  اسدد  إلددد  :  (    2015              ؤةاسررة لالررزا   - 8
                          االتددددإمى  التشددددجيا اابدددد اؤى                                                           التحدددر  ى اددددى  ددددر مددددي اب ددددإ و اللمتدددد  )التدددل كر المبددددإلى  الحتددددز

            مجتما البحدا             ويكرل                                   ل ى القيإ اا ادتإ يمي  اى إإم   إ                                 االؤتبإ  التر    التموكي اا ا  (
ا     (   022              البددددإلغ ؤدددد  ه  )                       مدددي القيددددإ اا ادتإ يميدددد  ا   (   021 )             ويكرنددددت ؤكلدددد    ل   اددددر ل      ه          يدددد  اختيددددإ       ل اددددر ل

       اسدددتل ي  ى                    مدددي المجتمدددا اد ددد ى   %(   23                مبدددر حجمتدددإ نتدددب  )    تدددى                             بإلطر قددد  ال شدددرائي  البتددديط  ال
                  ( اقرل  شم ت خمتد    11                                ا ال البحا االستبإن   ويكرنت مي )            واؤتم  ؤ د                     البإحا الملتح الر تى 

                                                                                         مجددإالا هددى اب ددإ  القيددإ ل التحر  يدد  )التددل كر المبددإلى  االؤتبددإ  التددر    الحتددز التددر    التموددكي 
  :             مي ابر هإ          مي اللتإئح            إلد ال  ي         ال  اس         وير  ت                            اا ا    االستبإ ل التكر  (

                                                                                          يرارا خ إئا الت رع القيإ   التحر  ى بوإا  اب إ و ل ى القيإ اا ادتإ يمي  اى إإم   إ  ب  إ   -
        مترسط .

                                                                                             يتإويددت نتدددب  يددرار ادب دددإ  اللمتدد  ل قيدددإ ل التحر  يدد  مبدددر ب دد  )التدددل كر المبددإلى( الدددذ  احتددر المريبددد   -
                                                       لحتز االتإمى(     )التموكي اا ا    واالستبإ ل التكر  (.                                     ادولد     ب   )االؤتبإ  التر  (     )ا
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                                       بكي مترسطإا استجإبإا اارا  مجتما البحا   0.05) )                                       ال يرإ  ارو  فاا  الل  إح إئي  ؤل  متترى  -
       التل دا      وهدى )                                              ل ى القيدإ اا ادتإ يميد  ي دزى لمتغكدراا البحدا  –                      مي اؤزإ  هكئ  الت   س   –

                               ا الل رل الر يري  وادتإ يمي (.                            ال  مى  ال  إ  ال  مي   سلرا

                                                                                   ل ممإ سدد  القيددإ اا اا ا  دد  لمتددإ اا إ ا ل اد مددإا اددى إإم دد  إ  ح ددر ؤ ددد يقدد ير ؤددإي مترسدد   ا -
                                                      واقإ لقي  المترسطإا الحتإبي  اإإبإا اارا  ؤكل  البحا.

            تدإ اا إ ا ل                                                       ه ات ال  اس  إلد م را  ال تقد  بدكي القيدإ ل التحر  يد  وم   (:  6   201              آل ه الواحه       ؤةاسة ل- 9
                                        إ  ممإ س  القيإ اا اا ا  د  ادى إإم د        ذلد                                            اد مإا ل ى القيإ اا اا ا    اى إإم   إ   و 

                                                                                    إ  ل قيددإ ل التحر  يدد   ويكددرل مجتمددا ال  اسدد  مددي إميددا القيددإ اا اا ا  دد  اددى إإم دد  إ   حكددا 
         اقددراا  ( 109                                                   اسددتل مت البإحبدد  اسددتبإن  مغ قدد  خمإسددي  المقيددإ   ددملت )  و      (139           ب ددغ ؤدد  ه  )

                                                                                    مر ؤدد  ؤ ددد محددر  ي: ادوت يقدديس القيددإ ل التحر  يدد   والبددإنى يقدديس متددإ اا إ ا ل اد مددإا لدد ى 
                                       وير  ت إلد ال  ي  مي اللتإئح مي اهمتإ:                              القيإ اا اا ا    اى إإم   إ 

                                                                                           ل ممإ س  القيإ اا اا ا    ل قيإ ل التحر  ي  اى إإم   إ  ح ر ؤ د يقد ير ؤدإي مترسد  واقدإ لقدي  ا -
                                            المترسطإا الحتإبي  اإإبإا اارا  ؤكل  البحا.

                      آخر  وانح درا ادى يقد ير     إلد                                                                  ل يق يراا اارا  ؤكل  البحا دب إ  لقيإ ل التحر  ي  يبإيلت مي مجإت  ا -
                                      وىقيددد  ادب دددإ  ح ددد ت ؤ دددد يقددد ير مترسددد                                                )مترسددد (  بكلمدددإ ح دددر التدددل كر المبدددإلى يقددد ير ؤدددإت  

                                     حتز االتإمى  التموكي  الحتز التكر (.                   )االؤتبإ  التر    ال      اآليى         بإلتريكب 

                             ( بددددكي قددددي  المترسددددطإا الحتددددإبي  0.05                                               ال يرإدددد  اددددرو  فاا  اللدددد  إح ددددإئي  ؤلدددد  متددددترى ال اللدددد  ) -
                    : )المؤهدر ال  مدى      اآلييد                                                                     اإإبإا اادرا  ؤكلد  البحدا يجدإو اب دإ  القيدإ ل التحر  يد   ي دزى ل متغكدراا 

                               المر ز الر يتى  سلراا الل رل(.

        الل ريددد         ددديإغ    و                   وادهميددد  والمشدددو          ادهددد ا         ددديإغ     ادددى                                 يددد  االسدددتتإ ل مدددي ال  اسدددإا التدددإبق 
                   القيإ ل التحر  ي .      اب إ      واق                               القيإ اا اا ا    اى إإم   إ              لتطر ر ا ا           المقترح                      الل ر   وىلإ  الر    
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                  وادددق اب دددإ  القيدددإ ل                               القيدددإ اا اا ا  ددد  ادددى إإم ددد  إ             لتطدددر ر ا ا            المقترحددد                 يددد  ي دددمي  الر  ددد  
   :                         مإ هر مر   بإلشور اآليى        اللطراا           ال  ي  مي               التحر  ي  واق 

 (2شكل )

وفق أبعاد القيادة التحويلية القيادات اإلدارية في جامعة إبخطوات بناء الرؤية المقترحة لتطوير أداء   

1

  .                                                        الم را  الل ر   والتط يقي  آلليإا يط كق القيإ ل التحر  ي  - ا
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                                                                                 االستتإ ل مي نتإئح وير يإا ال  اسإا التإبق  المريبط  بإلقيإ اا اا ا    التحر  ي . -  

                                                          خ رل البإحا اى مجإت الت   ب اى القيإ ل التحر  ي  واا ا ل. - ج
                                                                   الراقا الحإلى ل جإم   واالحتيإإإا الم ح  ل قيإ اا اا ا    بإلجإم  .     تإئح  ن -

                                                                            إموإنإا الجإم    وق  ايتإ الحإلي  )والكإمل ( ؤ د اانجإ  اى  ر الر ا الراهي.      نتإئح  -

                                                                    جإم   المتتق  ي  ل  و  الذ  يراو للتتتإ والمتترى الذ  يتط ا إليا. ل                   الترإا االستراييجى -

  .                                                                    قيإ اا اا ا    بمتؤوليإيتإ ومراتب  ادسإلكب اا ا    والقيإ ي  الح يب              رو ل وؤى ال -

                                                                        نم  القيإ ل التحر  ي  الذ  يتتل ما الم يرول المتمكزول ونجإحا اى الراقا. -
  .                                                                                    ملإسب  نم  القيإ ل التحر  ي  ل مؤستإا الترىر   ويتتكر ؤم ي  التغككر والتطر ر المؤستى -

2

  :    اآليى                                                                         ؤ د مجمرؤ  مي المبإ ئ التى يجب ال ي تزي بتإ القيإ اا التحر  ي  ؤ د اللحر              يتتل  الر    
                                                                            يح ي  ادنشط  ويزمكلتإ يتت  بتإؤ ي  اى سرؤ  يط كق التل كر المبدإلى  الدذ  يشدكر                   التأثيل المثالظ: - ا

                                                             إلد  رو ل ملا ال رامح والمشإ  ا التى ال ي  ى احتيإإإا يرىر  .

    .                                                                 : و قري هذا الم  ا ؤ د  رو ل يحتكز  ر القيإ اا اا ا    اى الجإم         اال اةظ      الحفز  -  
                         نحر الرقى بإل مر اا ا  .    ه        وااكإ                            ؤ د استبإ ل ا ا  القيإ اا         الم  ا        : و قري                 االستثاةة الفكللة - ج
    .                                                   رو ل يموكي القيإ اا مي المتإي وادؤمإت واق ال رائ       ي لى  و                              االآلتعاةات الفلؤية ىالتمكي : -  
                              ى واالستبإ ل التكر   والتموكي.    لتإم                 المبإلى والحتز اا         التل كر                    : التكإمر بكي  ر مي             ة هأ التكاة  - ه

3

                                                                                     ت لى هذو الر    و مإل و  تإ مر ا التط كق والتلتكذ واللجإح اكتدإ  ال بد  مدي يدراار الشدروط  ل
  :      اآليي          والزمإنإا 

       يم كتددإ              بر ددتا  ددرو ل              المقترحدد                                              يددإ ل الجإم دد  ومتلددذ  القددرا   بت لددى مشددرو  الر  دد           ا ل لدد ى ق إ      يددراار  -
        اقرا و.   ا                                                                     ل الم ر اا والترائ   وال    بإيلإف التريكبإا  ل  اس  هذا المشرو   يمتك ل 

  .                                وي   ب القيإ اا اا ا    بإلجإم            المقترح                                                   يشوكر لجل  مي ملت ف الك يإا لمتإب   يلتكذ الر    -

                                                            را  مي  ئيس الجإم   لتتتكر يلتكذ  ويطر ر ويت كر مإ هر قإئ .       إ  ا  ق -

                                                                                                 و دا ال ددرامح التت دك ي  ل تدد   ب و ؤدإ ل يدد   ب القيددإ اا الترىر د  والكددرا   ااشدراإي  والتلتكذيدد  الملددرط  -
                    ومتإب تتإ ويقر متإ.          المقترح                   بت  يلتكذ الر   
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4 

 

                                                         ال  يدددإ إلدددد التمكدددز والجدددر ل ادددى يحقكدددق مبدددإ ئ وم دددإيكر القيدددإ ل                               الر دددرت بدددل ا  القيدددإ اا اا ا  ددد  
   /    2121                                                                               التحر  يدددد  وىمددددإ يموددددلت  مددددي يرسددددي   و  وموإندددد  الجإم دددد  اددددى المجتمددددا بوتددددإ ل خددددتت التتددددرل 

   ي.    2122
 

                                                                 قيدإ اا إ ا  د  يحر  يد  متمكدزل فاا  تدإ ل واإؤ يد  بمدإ ي  دى احتيإإدإا                إلد يطر ر ا ا               د إإم   إ    يت
                                       مي ختت إؤ ا  ويلتكذ ال رامح والمشإ  ا.                                                    ومتط بإا ال مر بإلجإم   ويحقكق اه ااتإ بجر ل ؤإلي 

 

    .          المتتتك يي     لكر         وادمإن         للزاه   بإ      يتت        متمكز        إ ا         ا ا      ختت    مي   :       ىاألةااة         النزاهة -
    .      اده ا         لتحقكق       ت رى        اهمي         الت إت        االي إت      يمبر     حكا   :      الف ال        االتصال -
        ؤلت .           المتؤول          القيإ اا        وق  اا          بق  ايت           المر تكي      ق    :     الثقة -
        قإب .       ول            والتكإليف        المتإي        ب نجإ           ال إم كي        مبإ  ل   :        المعاؤةة -
        المتقي.        لفنجإ           وادسإلكب         الرسإئر         وابتكإ         اد ا    اى        ااب ا      ختت    مي         اابهاع: -
         ومتإمت .         اؤمإلت     تر    اى         والر رح          الشتإإي       م  ا          ال إم كي     بكي       يتجت       بحكا          ىالوضوح:          الشفافية -
  .         متؤولكت    ما          وي إونت        الب و       ب زت     ما          ال إم كي        ي إول           الت اىن: -
  . ى     إيجإب      بشور        وال مر          القيإ اا        لتطر ر      متمإ         المرون       م  ا     ي     :       الملىاة -

5

  .                            ؤ د ممإ س  القيإ ل التحر  ي                               القيإ اا اا ا    اى إإم   إ                         خط  برنإمح يطر ر متإ اا 

                                   القيدإ ل التحر  يد  وادق    د  التدل كر       اب دإ                                       ال مر ؤ د ي   ب القيدإ اا اا ا  د  ؤ دد   :                      ال هف االستلاتيمظ األىل
  ي 0   212-    2102                              ا ال م ي  اا ا    خت ت التترل                                   المبإلى لمراإت  التح يإا التى يراإ

 (3جدول)

 التأثير المثالي ىفق ب ه القياؤات ااؤاةلة فظ جاة ة إب أؤاءأنشطة تطوير 

 العدد البرامج األنشطة األهداف التفصيلية
الوسائل 

 واألدوات

المسؤول 

 عن التنفيذ

 الفترة الزمنية

 مؤشرات النجاح

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

 مهارة تطوير

القيادات اإلدارية في 

على  جامعة إب

 الخطاب ممارسة

التحويلي وفنون 

 %(21التأثير بنسبة 

-برشوات 0 دورة في مهارات االتصال

 سماعات

التدريب 

 والتأهيل
 تنفيذ الدورة   

 0 دورة في لغة الجسد
عرض 

- تعليمي

 صور

التدريب 

 والتأهيل
 تنفيذ الدورة   

 2 خريندورة فن التأثير على األ
 –مشهد 

 مناقشة 

التدريب 

 والتأهيل
 تنفيذ دورتين   

 0 دورة فن الحوار واإلقناع
 -السبورات 

 برشورات

التدريب 

 والتأهيل
 تنفيذ الدورة   

 2 دورة الثقة بالنفس
-مشهد

 عروض 
 تنفيذ دورتين    التربية
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 العدد البرامج األنشطة األهداف التفصيلية
الوسائل 

 واألدوات

المسؤول 

 عن التنفيذ

 الفترة الزمنية

 مؤشرات النجاح

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

 0 دورة سحر الشخصية
-عروض 

 فيلم
 تنفيذ الدورة    التربية

يم العمل تنمية ق

التعاوني الجماعي 

لدى القيادات اإلدارية 

في الجامعة بنسبة 

011 % 

دورة مهارة العمل االجتماعي 

 التحويلي
3 

عروض 

 وبرشرات
 دورات3تنفيذ     اآلداب

 2 دورة فن إدارة االجتماعات
مجموعات 

 وعرض
 تنفيذ دورتين    التدريب 

 2 دورة في إدارة الوقت
 فيديومقطع 

 وعروض 
 تنفيذ دورتين    تدريب ال

 2 دورة في اإلبداع والتميز
عرض, 

 حلقة نقاش
 تنفيذ دورتين    التدريب

 0 دورة مهارات الخطاب التحويلي
عرض, 

 مجموعات
 تنفيذ الدورة    التدريب

 دورة مهارات سلوكيات القائد التحويلي

 

 

 

0 
عرض, 

 مجموعات
 تنفيذ الدورة    التدريب

     د ا                               لتطددر ر ا ا  القيددإ اا اا ا  دد                                ال مددر ؤ ددد يحقكددق    دد  إإم دد  إ             مظ الثررااظ:               ال ررهف االسررتلاتي 
  .             الحتز االتإمى         واق ب   %   011                               إ ا   متمكز وىجر ل ؤإلي  بلتب  

 (3جدول)

 ىفق ب ه الحفز اال اةظ القياؤات ااؤاةلة فظ جاة ة إب أؤاءأنشطة تطوير 

 العدد البرامج األنشطة األهداف التفصيلية
وسائل ال

 واألدوات

المسؤول 

عن 

 التنفيذ

مؤشرات  الفترة الزمنية

 النجاح

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

تدريب المشاركين عدد 

( على أداء العمل 211)

 وفق أبعاد القيادة التحويلية

تنفيذ     التدريب ورشة عمل 3 ورشة عمل التحفيز

 دورات3
يذ تنف    الهندسة نماذج في إنجاز 1 دورة في اإلنجاز

 دورات1
تنفيذ     الجودة برامج مماثلة 2 دورة في الجودة الشاملة

 دورتين
العلوم  الخطط الفعلية 2 دورة إعداد الخطط والتقارير

 اإلدارية
تنفيذ    

 دورات2
النماذج  2 استشراف المستقبل

 واعصف 
العلوم 

 اإلدارية
تنفيذ    

 دورات2
المجتمع,  2 دورة في إدارة األزمات

 لس اآلباءمجا
العلوم 

 اإلدارية
تنفيذ    

 دورتين
العلوم  نموذج اتصال 2 دورة في إدارة الضغوط

 اإلدارية
تنفيذ    

 دورتين

تدريب المشاركين على 

طرق وأساليب حل 

المشكالت واتخاذ 

القرارات والتفويض 

 %21الفعال بنسبة 

حل مشكالت  2 دورة حل المشكالت 

 ميدانية
تنفيذ     التربية

 تيندور
جلسات  2 دورة في التفويض الفعال

 وعرض
تنفيذ     الجودة

 دورتين
تنفيذ     التدريب عروض 2 دورة التفكير االبتكاري

 دورتين
دورة في االتزان االنفعالي 

 والتقمص العاطفي 
عروض  2

 ومشاهد
تنفيذ     التدريب

 دورات2
يذ تنف    التدريب لوحات عرض 2 دورة في الذكاء الوجداني

 دورات2

ورشة حول منظومة القيم 

 السلوكية في الجامعة
2 

الحوار والنقاش 

 وعروض
    اآلداب

 2تنفيذ 

 دورات

    لد ى                                  التكر د  ويلميد  المتدإ اا التر يد                               ال مدر ؤ دد  ادا متدترى االستشدإ اا   :                        ال هف االستلاتيمظ الثالث
  %  21                      ر  ي  بشور  حي  بلتب                                 لكتمولرا مي ممإ س  القيإ ل التح                              القيإ اا اا ا    اى إإم   إ 
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 (3جدول)

 وفق بعد االستثارة الفكرية وتنمية المهارات الفردية القيادات اإلدارية في جامعة إب أنشطة تطوير أداء

 الوسائل واألدوات العدد البرامج األنشطة األهداف التفصيلية
المسؤول عن 

 التنفيذ

 الفترة الزمنية
مؤشرات 

 النجاح

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

رفع مستوى 

االستثارة الفكرية 

القيادات اإلدارية لدى 

بنسبة  في جامعة إب

011% 

 دورات3تنفيذ     التربية عروض 3 دورة القيادة الفاعلة

دورة في مهارات 

 التأثير القيادي

 

 تنفيذ دورتين    التدريب عروض 2

دورة في التركيز 

 واالنتباه
 اتدور2تنفيذ     التدريب لوحات وعروض 2

دورة في اإلبداع 

 واالبتكار والتجديد
عروض وجلسات  2

 نقاش
 دورات2تنفيذ     التدريب

دورة في الذكاء 

 الوجداني
عروض وجلسات  2

 نقاش
 تنفيذ دورتين    التدريب

تنمية مهارات 

القيادات الفردية 

والقيادية بنسبة 

011% 

 راتدو2تنفيذ     التدريب إعداد نماذج 2 دورة الثقة بالنفس

دورة في اتخاذ 

 القرارات
 دورات2تنفيذ     التدريب مجموعات, نزول 2

 تنفيذ الدورة    العالقات عرض, تطبيق 0 دورة في العالقات

ندوة حوار حول 

 القيم المثلى
 تنفيذ دورتين    اإلعالم ندوة 2

دورة المبادرة 

 والتطوير اإلبداعي
 دورات2تنفيذ     التدريب عروض 2

 لوحات 3تنفيذ     اإلعالم لوحة شرف 3 لوحة شرف  عمل

إعداد نشرة بالقيادة 

 التحويلية
 نشرات3تنفيذ     اإلعالم النشرة 3

6 

   :   يي   اآل                                                       يشوكر ار ق متل ا اى القيإ ل التحر  ي  ل قيإي بإاإرا اا 
                            قيإ ل التحر  ي  اى الجإم  .                                             إؤ ا  اد ل  اا شإ ي  اللإ   ب إرا اا يط كق ال -

                                                                                      إؤ ا  اللمإفج اللإ   بإالستمإ اا المت  ق  بإلرقإب  والمتإب   لتط كق القيإ ل التحر  ي . -

  .                            ويطر رهإ واق ادسإلكب ال  مي           المقترح                        ال مر ؤ د يلتكذ الر     -

                                                                   يح ي  مؤشراا إرانب اللجإح بتط كق اب إ  القيإ ل التحر  ي  بإلجإم  . -

            لتطدددر ر ا ا            المقترحددد                                                            لكب والرسدددإئر واد واا ال  ميددد  ادددى  قإبددد  ومتإب ددد  يط كدددق الر  ددد            يح يددد  ادسدددإ -
                                              القيإ اا اا ا    واق اب إ  القيإ ل التحر  ي .

                                 لتطددر ر ا ا  القيددإ اا اا ا  دد  واددق           المقترحدد                                                   و ددا م ددإيكر ومؤشددراا الرقإبدد  والمتإب دد  يط كددق الر  دد   -
                         اب إ  القيإ ل التحر  ي .  و        م إيكر 

                             لتطدر ر ا ا  القيدإ اا اا ا  د            المقترحد                                                               ا  التقإ  ر ال و  د  بمتدترى المراقبد  والمتإب د  لتلتكدذ الر  د    إؤ -
                             واق اب إ  القيإ ل التحر  ي .

                                                                            و ا خط  وا ح  ومزمل  لمتإب   و قإب  يلتكذ انشط  ال رامح والمشإ  ا الترىر  . -

                                 ن إي التحتكز ل قيإ اا التحر  ي .                                                   إؤ ا  التشر  إا والل   القإنرني  التإ ا  إلد يرسي   -
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                                          ( مدي القيدإ اا الدذيي حققدرا نجإحدإا ادى اب دإ   2                ( مدي ال دإم كي و) 1                             اؤتمإ  إإئزل سلر   يمدل  دازدر) -
                              القيإ ل التحر  ي  اى  ر   ي .

                                                                           ؤمر ن إي حرااز مإلي  يشجياي  ل م  ؤكي بإا ا ل واق اب إ  القيإ ل التحر  ي . -

                                                      واست راع ال  اسإا التإبق  وم طيإا البحا الحإلى ومحترى              ري  الل ر    ل   ال    ؤرع         مي ختت  
  :                 ير ى البإحا بإآليى                الر    المقترح  

  .  هإ      ويلتكذ    هإ                                                                     االوت  ؤ د الر    المقترح  و  استتإ بشور  إمر و   ا  قرا   سمى بإؤتمإ  -1

ددد       اا ا  ددد                            ال دددرامح الت    يددد  ل قيدددإ اا        ي دددمي  -2                      ىمدددإ ي تدددت  ادددى اال يقدددإ    و         يددد                     دب دددإ  القيدددإ ل التحر    إ     ل   واقل
  .                        اا ا    و اا متترى اد ا          بإل م ي  

  .                                                                            يشوكر ار ق متموي مي اد ا  لت   ب القيإ اا اا ا    واق م خر القيإ ل التحر  ي  -3
                                                        و اا ال إم كي نحر التلإاس اايجإبى لتطر ر ال مر الجإم ى.                                         يحتكز ويشجيا القيإ اا الم  ؤ  والم تكرل   -4

  :                                                       استلتإإإا البحا وؤرع الر    المقترح  يقترح البإحا اآليى         ر     اى
                                                                                     إإرا    اس  مك اني  لتح ي  ال تق  بكي ممإ س  القيإ ل التحر  ي  ومتترى ا ا  ال إم كي. -1

                                                                      لمتط بإا يط كق اا ا ل واق م خر القيإ ل التحر  ي  اى الجإم إا اليملي .              اس  ؤ مي        إإرا   -2
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  .   ا  اآلاإ  ال رىي   موتب  الشإم  لسان ال لب (1900ابي مل ر  ) -1
ي(  ي ر  مقترح لتلمي  متإ اا القيإ ل التحر  ي  ل ى م ير  الم ا   ااؤ ا ي  8100  بتت ار   إبإ ل )ادغإ -2

 مي  غزل  ا تطكي  الجإم   ااستةسالة ةاجستيل  يل ةنشوةةغزل  ببر إل  الغرث 
   ل إ    ا  الكتإ  الجإم ى   ل إ   0  طإص ح الت لي  ىتطولله فظ اليم (  8113ادغ ر   ب   س ك  ) -3

 الجمتر    اليملي .
  ي  الترىي    ؤكتوةاه  يل ةنشوةة  أطلىحة(  قيإ   تإ ل اد ا  اا ا   الجإم ى  1997مل ر   ) دبشر  يحك -4

 را .الجإم   المتتل ر    ال 
مر ز التطر ر ادتإ يمى و مإل   لماة ة إب ال يك  التنظيمظ ىالتوصيف الوظيفظ  (8105)  إإم   إ  -5

 اليمي  إإم   إ   الجر ل
(  اا ا ل ال إم  ل تلطي  وااح إ   01  ال    )2014-2013كتاب ااحصاء السنو  (  8105إإم   إ   ) -6

 .الجمتر    اليملي إ   
اوروح   .اموذج ةقتلحأفاآللية المناخ التنظيمظ للماة ات اليمنية فظ ضوء  .(8111) .محم  احم   الجراى -7

  . اإمتر    ال ر   الجإم   المتتل ر      تر او غكر ملشر ل
 الجمتر     ل إ   ىالتط يق الفكل الت ليمية بالمؤسسات فظ االستلاتيمظ التخطيط ( 8117) ؤ ى احم   الحإج -8

 اليملي .
    ل إ   الجمتر    اليملي .إؤاةة األزةات( 8104) ؤ ى احم الحإج   -9
ؤكتوةاه  أطلىحةي  0226 –ي 0268(  يح كر ويقر   القيإ ل اا ا    الترىر   اى اليمي0222الحإج  وإهر حإم   ) -10

 .    ي  الترىي   إإم   اي   مإل ااستمي   اللروري يل ةنشوةة
 م خر  ر  اى إ  بجإم   اا ا  كي ل  إم كي الر يتى المتإ  لتطر ر مقترح انمرفج  (8107) يحى وا الح ر   -11

 .اليملي  الجمتر    ي ز  إإم    ةنشوةة  يل ؤكتوةاه أطلىحة  التل يمى التطر ر
(  يطر ر متتري اا ا ل الجإماي  اى  ر  ب و الر ى الح يب  لمتتري 8112الح رانى  حلإل  تح ال يي  ) -12

  مر ز يطر ر الت  ي    األىل: الت لي  ال الظ بي  تحهيات الواقع ىة ى التطوللالمؤتمل ال لمظ السنو القيإ ل  
 .368      إإم   اسكرطر يتم  03-08الجإم ى  

  اي الق    إإم    ال صل ةستمهات لمواج ة تأهيل ا ىةتطلعات التلبولة القياؤات ( 8108ؤطإ)   ؤ    حمإير -13

 .ا تطكي   
                                                                               ؤتق  القيإ ل الت حر  ي   بإاب ا  اا ا   ل ى   سإ  ادقتإي ادتإ يمككي اى الجإم     (8101خ ف  محم   ر   ) -14

               ااستمي  بغز ل.      ي  التجإ ل الجإم  ةسالة ةاجستيل  يل ةنشوةة               ااستمي  بغز ل  
اى  قتإي ال  مي لر سإ  اداد ا  الر يتى  مقترح لتطر ر بلإ  ي ر   2013)).محم  ؤ     لكلإ  اللرالنى -15

  إإم   إ     ي  الترىي   ةنشوةة  يل ةاجستيل ةسالة   الجإم إا اليملي  اى  ر  م خر إ ا ل الجر ل الشإم  
 .ي اليملالجمتر    

 م ر. القإهرل  ل كتإ  ال إم  التكئ  ىالمماةسة  النظللة فظ ال اةة ااؤاةة ( 0225) إبرااي      و   -16
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م ى ممإ س  القيإ اا اا ا    ادتإ يمي  بإلجإم إا الت تطكلي  ل قيإ ل التحر  ي    (8108سإمر  مإت )  ال يب -17
 .غزل اد هر إإم    الترىي    ي    ةسالة ةاجستيل  يل ةنشوةةيلمكتتإ  و  رىإيتإ وس ر 

ةسالة             بقطإ  غز ل                                                                     ( "ؤتق  القيإ ل الت حر  ي   بتموكي ال إم كي اى الجإم إا الت تطكلي  8101الرقب  محم   إ   ) -18
      غز ل.  إإم   اد هر      ي  االقت إ  وال  ري اا ا   ةاجستيل  يل ةنشوةة

م ى يراار خ إئا الت رع القيإ   التحر  ى ل ى القيإ اا ادتإ يمي  اى  ( 8105) اإ   ؤ  و ؤ ى   الزني -19
 ملي .الجمتر    الي إ  -  ي  الترىي   ةسالة ةاجستيل  يل ةنشوةة إ   إإم   

  ر  اى إ  بجإم   اا ا  كي ل  إم كي الر كدددتى اد ا  لتددطر ر مقددترح ي دددر   (8102) قإس  اسمإ  التيإنى  -20
 اليملي  الجمتر    إ   إإم    ةنشوةة  يل ةاجستيل ةسالة المت  م   المل م  م خر

 إإم   اى اا ا    القيإ اا ل ى اد مإا إ ا ل بمتإ اا وؤتقتتإ التحر  ي  القيإ ل ( 8106) احم  اسمإ   لراح ا ؤ   -21

 .اليملي  الجمتر    إ   إإم   الترىي  ت ي  ةنشوةة   يل ةاجستيل ةسالة إ  
(  ا ر القيإ ل التحر  ي  اى إر ل ال مر اا ا    8101ال زاو   محم  ؤ   الرهإ  والجرإر   احم  س يمإل ) -22

( 30/38  ال    )ةملة بحوث ةستق ليةد و   والمتت زمإا الط ي     اس  مك اني  اى الشر   ال إم  ل لإؤ  ا
 إإم   المر ر  ال را 

 ااؤاةةةملة (  ا وا  اا ا ل الجإماي  اى م ر ؤ د  ر  التح يإا الم إ رل  8117ؤشكب   اتحى   و    ) -23
 . الر إع ( 8(  ال    )45  م ت  اا ا ل ال إم  بإلر إع  المج   )ال اةة

   موتب  إ و  إ و  المم ك  ال رىي  الت ر ي .8  ط ااؤاةة( 1998م نى ؤ   القإ  ل)ؤتقى   -24
(   و  القيإ ل التحر  ي  اى يطر ر ا ا  م ير  الم ا   البإنر   بمحإا   غزل   سإل  8112 يتد  سلل محم  ) -25

 مإإتتكر غكر ملشر ل  الجإم   ااستمي   غزل  ا تطكي.
ؤتق  القيإ ل التحر  ي  بإاب ا  اا ا   ل ى   سإ  ادقتإي ادتإ يمي  بجإم    ( 8103)  اسمإ   إل   الغإم   -26

 الجمتر    اليملي .  إإم    ل إ   ةسالة ةاجستيل  يل ةنشوةة  الت ر ي البإح  اى المم ك  ال رىي  
مإ ستتإ وامتتع خ إئ تإ                                                  ( "القيإ ل الت حر  ي   اى الجإم إا الت ر ي  م ى م8110الغإم    س ك  محم   إل  ) -27

   إإم   اي القرى. ةسالة ؤكتوةاه  يل ةنشوةةمي ق ر القيإ ل ادتإ يمي "  
 يل  ةسالة ةاجستيل(  ا ر القيإ ل التحر  ي  ؤ د اإؤ ي  ؤم ي  ايلإف القرا   2012الغزالى  حإا  ؤ   الكر   ) -28

     ي  ادؤمإت _ إإم   الشر  ادوس . ةنشوةة
م خر لتلمي  المرا   البشر   اى الجإم إا اليملي :  االستراييجى(  التلطي  8108احم  ؤ ى  )اكرو   ن مإل  -29

   م ر.اسكرط    ي  الترىي   إإم   ؤكتوةاه  يل ةنشوةة أطلىحة  اس  مك اني   
   الر إع. القياؤة ااؤاةلة لتتحول احو النموذج القياؤ  ال المظ  (2001القحطإنى  سإل  ) -30
  أسلوب القياؤة التحوللية لتحسي  أؤاء ةهيل  المهةسة فظ ةصل(  2002ف ؤ   الم طى )م طتد  يرس -31

 (139الجماي  الم ر   ل ترىي  المقإ ن  واا ا ل الت  يمي  ال    التإبا  التل  اللإمت  )
ا الجإماي  (  استل اي ن ر تى القيإ ل التحر  ي  وااإرائي  اى ب و الك يإ2001التتلى  الشرىكلى التتلى ) -32

 (  ااسول      م ر. 21ال    )ةملة ةستق   التلبية ال لبية  )  اس  مك اني ( 
  قوااي  ىلوائح ىأاظمة الت لي  ال الظ ىالعحث ال لمظ فظ اليم (  8112و ا ل الت  ي  ال إلى والبحا ال  مى  ) -33

 .الجمتر    اليملي  ل إ   
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يمي  وؤتقتتإ بمتترى  تإ ل اد ا  الر يتى ل ى المر تكي اا ا  كي (  ال رامر التل 8108اليإا ى  ولك  قإس  ) -34
 .  إإم   إ   الجمتر    اليملي ةسالة ةاجستيل  يل ةنشوةةبجإم   إ   
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اايهدف البحثدإاىبدلالبف دل ا  دلا اا اا ا ا ااااا اااا ا ااااا اا امفط حدت ا اااا اتطبيد اااا ااا ااىدلرةااا البفميد ااااا افد ااااااا امكفد ااا اااالبفلبيد ااااا اامثتفظدد ااااااااااولبف  دي ااااا ااا ااا
ااىب؟ اوبفثقي اذبكات السفخفلمالبمنهجالبوصدي البمحدث ااا ا ا ااااا اا ا اااا اااااااااا اا اااااا اااا ااا ااااوقدفاتودوماممفمدلالبحثدإاو ينفداامدرالبخبدلل ااا،اااا اا اااا ا ااااااا اا ا ااااا ا اا ااا ا ا ااااا

البمفخصصيراف الإلدلرةاولبفخطيطالالسفللتيم  ا اااا اا ا ااا اا ا اااا ااا ااا ااا ااا اا ا ا اااااااااافد البمتم دت البيمنيد ااااااا اا ااا اااا ااااو دفدم ا ا ااا ا ا(اخبيدل ا  12ا ااا اااوقدفال فمدفااا،االاا اا ااااا
ااالبحثددإا  ددلالب فيددفامددرالعدول الب  ميدد امنهددتا اااااااااااا اا اا ااا ا ااااااااا اا اا ا اااااالالسددفحت  ااا ا ااولبمللجددلاولبمصددتدرالب  ميدد البمفخصصدد افدد ااا،اا اااا ا ا اااااااااااااا ااا اااا اا ا اا اااا

اموضددواالبحثدددإ ا اااااا ا ا اوب ددفاتث ي هدددتاتدد البفوصدددياىبدددلالب فيددفامدددرالبنفددت جاا،اا اااااااا ا ااااااااا اااا ا ا ااااااااا اااا اااا ااأممهدددتاا،ااا الرتيددتاالبمحدددفو الإلااااا ااا ا اا ااااا اااا اااجمدددتبا اا اا
اابمولفق البخبلل البمشتركيرا ااا اا ااااااا اا اااااااا ابممتال اا ا اا امفط حت اتطبي اااا ااا ااا اااا ااىدلرةالبفمي اف امكف ااااا ااااا ااا اااااااا ااالبفلبيد اولبف  دي افد امثتفظد اااا ااا ااا اااااااااا ااااا ااا

ااىبا اا ابفرجددد املتي ددد اجدددف اا ااا ااا اااا ا اااوبنحدددح امولفقددد اىجمتبيددد اااال،ااا اااا اااا ااا ااااا اامدددرااا(ا  22اا.ا  58ا ااا اااىجمدددتبا ا ااا الالسدددفمت ا اا ا ات ااا اوبمفوسدددطاا،اا ا ا ااب ددد ااااااا اا
ااول ثلل امعيتريااا،اا(    14.1ا  ا ااا ااا اا ا ااااىجمتبااا اااب  ا اا اا ا اا(.    7410اا

اااىدلرةالبفمي امفط حت البفمي ،ااا                  الكلمات المفتاحية: ااااااا اااا اااا اااااااا ااىدلرةااا ااااف البفلبي اامكااااا ااااا ااااا،اتمي العدل .ا ااا  ااااا

Abstract:  

This research aim at acknowledging ..  requirements  at education office , Ibb 

governorate .  in order the achieve the goals of the descriptive survey approach ,the 

research community and samples consists of administration and strategic plaining expats 

at the Yemeni universities the number is (12) expats .  The research paper depended on a 

number of scientific tools such as the survey, resources and scientific sources in the filed of 

the study , alter analyzing  a number of results raised up the most important one; the expats 

agreeing level increased for those participated in the requirements of distinguish at 

education office Ibb governorate , they very high K the percentage is ( 22.85) of the total 

answers , average ( 3.42)  and a standard division(.037). 
 

Keywords: Excellence Management, Excellence Requirements, Education Office Administration, 

Management Excellence4 
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1

اااات ددفاىدلرةالبفميدد امددرالبميددت ي ا ااااااا ا اا اااااااا اااااا ااالإلدلريدد البثفي دد ابوجدداا ددتما ااا ا ااااااا اااااا ااا اولإلاا،اا اادلرةاا البفلبويدد ابوجددااخددت اااا اا ااا ا ااااا اا ااوتلتودد ااا،اااا ا اا اا
ااىدلرةالبفميددد ا  دددلالب فيدددفامدددرالبميدددت ي الإلدلريددد البثفي ددد البموجهددد  اا ااااااااا اااااا ااا ااااا اا ااااا ا ااااااااا اا اا اااااااا االبفددد اتقدددوما  دددلالبمددد لابددديرالبوسدددت ياااااا ااا ا اااا ااااا ا اااا اا ااا ا ااا ااا

الإل اادلراا ااولبمهدددودالالبفوتريددد اوبددديرالبمهدددترل البينيددد البمفخصصددد اا،ااايددد اا ا ا ااااااا اااااا اا اا ااااا ااا اااا ااااا اااا ا ا امدددراأجددديالالرتقدددت ا محدددفو العدل اا،اااا ااا ااا ا اا اااااا اا ا ااا ا ااا اا،اا
ااولبفثحددديراوا اا اا ا البفطدددويلالبمحدددفمليراااا اا ااا ااااا اا ا ااوقدددفابدددفأ ااا،اااا ااا اافطبيقددداالب فيدددفامدددرالبماسحدددت الإلدلريددد ابفثحددديراأدل هدددتاباااا اااااا اا ا اااااا ااا ااا اا ا ا ااااا ا ااا ااااااا ااا اا،اا

اااوتطدويلا وييد اخددفمتتهتاولبمحدت فةافد امولجهدد البفثدفةت البصددعح  ا اااا اااا اااااا ا اا ااا ااااا اا اااا اااااااا اااا ا ااا اا ا ااوكحد ارضدتالبممهددوراا،ااا ا اا ااااا ا اا ا ااوقدفاقققدد ااا،ااا ااا اااا
االبماسحت الإلدلري البثكومي اولبختص  اا ااا ااااا اا اااااا ااا ااا اا ا ا اا متقت اكبيلةاىثلاتطبي امذلالبميهوماختص اف ا  د البدفو ااا،اااا ا ااااا ا ااا اااا اا ااا ااااااااا اا ااا ااا ااااا ااااا اا اا ا

اافقفمدد ااالبم ا لبم يمدد اا،اااا ا اامالمددف مامقومددت اىدلرةالبفميدد اوتي ي هددتاوتطويلمددتامدد البحددبيياااااىذاىااا؛ا(  85اا،ا    2711اا،ااااااا ااا اااا ا اااا اا ا اا ااا اااااا اا اااااااا ااااا اا ا اااا ا اا ااا
ابحقت هددتاولسددفمللرمتافدد ا ددتب البيددومالبقددت  ا  ددلالبثلكدد اولبفطددورالسددليل اا ا اااا ا اااا اااا ا اااا اا اااااااااا اااااااا اا ااااا اا ااا اا ااا ا ابددذبكاةم دديالبفميدد ا ددل  اااا؛ااااا ا ا اا ااااااا ااااا اا اجوملي دداااتااا اا اااتا

ااااا قت البماسح البف  يمي او فمااإل ااااااااااااا ا ا اوعمالبقيتدل الإلدلري اف البماساا،اااااااخيتقهتاىاااااااا ا ااااا ااااا ااا ااا ااااااااا ااااااااااااحت البف  يمي ااا اتادياا اا اا ادور اااا اااتااا امهم اااالا
اا اوأستسددي ا اا ااافدد اصدديت  ااااتاا ااا اا اأمددفل ا ااا ااااااااااااالبماسحدد البف  يميدد اااا ا ا اوتي يدديا نتصددلمتاوقددفرلتهتالبذلتيدد ا لبحدد م ااااهددتااااااو تةتتااا ااا ااااااااااااااااا ااا اااا ا ااا اا اا،اااااا
ا او ظل ااا،اا(  00اا،ا    2771 ا ااااابمتاتقوما االبماسحت البف  مي اومنهتامكف البفلبي اولبف  ي امدرادورا دتب العمميد اااالاا ا ااا اااااا ااا ا ااااااااا ااااا ااااا ااااااااا ااااااااااا اا ا ا ااااااااا اااااا

ااف ا اا فلدالعجيت افإ هتامطتبح ابفوفيلاااىاا ااا اااااااا ااااااااا ااا ا االبمنتخالبم   ابنموالبشحتباوتنشئفه اف اففلةالبمللمق ابمتاةملومااااااا اا اااااااااااا اااااا اااا ااااااا ااا اا ااا اااا ااااااا ااااا ااااا
اا دددداامددددراتميددددلل اجحددددمي او ق يدددد او يحددددي اول ي تبيدددد  ااااااا اااا ااا ااا اااا ااااا ا اا اا ا اااا ا اافففضددددواميددددوبه اولتمتمددددتته اولبفدددد ثيلااا،اااا اااا ااا اااااا اا ااا ااااا ا ااا ا افدددد ااا اااااسدددد وكه اااا اا

اإل فلدم اب مشترك الإل ااااا اا اااااا اااا اةمتبي اولبي تب اف اتقفمالبممفملا ااا اااااااااا اااااااااا اااااا اابذبكايفط  امرات كالبمكتتد اى دتدةالبنظدلافد اااا؛ا ااا ا اااااااا ااا اااااااا اااا ااا اا اااا ااا
اااااااادرلسدد اثقتففدد اا ااااااالبمفم  دد افدد ابيئفدداالبفنظيميددد اولبفلبويدد اولبف  يميدد اولبفقنيدد اولإلبفلييدد اولبم ل يدد اا ااااا اااا اااا اا ااااااااا ااااااااااا اااا اا اااا اااااا اااااااااااا ااااوتث ي اااااااااااا اااااهدددت،اا

اااام لفدد اااوا امددف امولتبفهددتاب فطددورل الب  ميدد افدد الب صددلالبثددتب اا ااا اااا ا ااااا ااااااااااا ااا ا اااااا ااااا ااا ااااوبمددتاةمكنهددتامددراتبندد اوتطبيدد اميددت ي ااا،ااا ااااا ااا اا اا ااااا ا ااا ااااااا اا
ااومحددتداالبفميدد افدد العدل امددرا ا ااااا ااا ااا ااااااا اأجدديااااا ا ااااااااااااااااااااااااااتثحدديراكيددت ةالب م يدد البف  يميدد اااا اا ا اااابفثقيدد البااااهددتااااورف ا ااا ااااافميدد افدد العدل ااا ااا ااا ااا
ااوت بيددد القفيتجدددت اسدددو الب مددديا ا ااااا ا ا اا اا اااا اااااومفط حتتددداااااااا ااااامدددراخددد  امخلجدددت ات  يمددد اذل اجدددودةا تبيددد ااااااا اااا ا اا ااااا اااااا اا ا ا ااا ا ا اا اااا ل امددد رواااا ا اا اا،ااا

اااا(.ا  50اا،ا    2717

ااوفددددددد امدددددددذلالبصدددددددفداأ دددددددتر الب فيدددددددفامدددددددرالبفرلسدددددددت امنهدددددددتادرلسددددددد اسدددددددهمود ااا ااا اا اااا اااا اا اا ااااا ا ااا اااااا ا اا ااااا اااااا اا ا اااودرلسددددددد اااا،ا(    2711ا ااا اا اا
االبم يمدد   ا ااودرلسدد البم بددلي ااا،ا(    2711ااااا ا ااا ااااا اا اااودرلسدد ا ددل البددفيرا ااا،ا(    2772اا اااااا ا ا ااا اا ااودرلسدد البحصدديااا،ا(    .271اا اااااا اا اا(ا    2715ااالا اا

ااىبدددلا اأمالبماسحدددت البف  يميددد اومنهدددتامكتتددد البفلبيددد اولبف  دددي البفددد اتثقددد اتميددد اا ا اااا ا ا ااا ا ااااااااااا ااا اا ااااا ا اااااا ااا ااا ااااااااا اا ا ا ااااا ااتفط ددد امممو ددد امدددرااا،اا ا ااا ا اا ااا اا اا
االبمفط حت البف ا ااااا اااا َاا اُتَ ف ااااا ااف البوق اااُا اا اااا ا يحا اااامراخصت صدهتااااااا ااا ا اا ااااابوصديهتاا ا اااااماسحد اتاكدفا  دلالالسدفمللري اولبشدموبي اا اا ااا اااا اا ااا ا ااا اا اااا اااا ا ا ا

ااولبفوتمياولبفثفيالبمحفملاب فيو افه ات ميا تسفمللرا  لا اا اا اا ااا اااا ااااا اااا ا اااااا ااا ااااا اا اااا اا اافثحيراولبفطوااالبااااااا ا اااا اا اا ا اايلامراأجدياتقدفمالبمنظمد ا ا ااااااااااا ا ااا ااا اا،اا
ابددذلافإ هددتاتخطددطاب محددفقبيامددراأجدديالالسددفمللري اولبمنتفحدد امددراخدد  اىدلرةالبفميدد  اااااااا ااااا ا ا اا ا ااا ااااااا اااا اا ااا ا ااا ا ااا ا اا اااا ااااا ا ا اااا ااولبفخطدديطايفط دد ااا،اااااااا اا اااا اا ا اااا
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ااااااااااا اوضدلارييد اورسدتب اب منظمد ايدف ابندت  ا ا ااااااااا اا ااااا اا ا ااا  دلاتثفيدفالعمدفل البفد اتحد لالبماسحد اااا ا ا ااااا اا ااا ااااا ااا ا اااااا ااا ااىبدلااا ااتثقيقهدتاا اااا ااوكدذبكااا،اا اااا
اى تدةا يك  البوظدت  اولب م يدت اوتثفيدفالبفخصصدت اولع اا اا اا ا ا اااااااا اا اا اااااااا اا ااا ا اااااااا ااااا اادولا اامدراأجديالبفقدفماولالسدفمللري اف بدفامدرااا،اارا ا اااا ااااا اا ااا ا اا ااااااااا ا ااا ا

اأمات مدديا  ددلاتطددويلاقددفرلتهتالبفونوبوجيدد افدد البم  ومددت اولالتصددت  اا اا اا اا اا ا ااااااا اااااا اا ااااااااااا اااا اا ا ااا اا اا ا اااا ااوتددفري الب ددتم يرا شددكيامحددفملاااا،ا ااا ااا اا ااا ااااا اااا اا ااا
اااااو تميابويالقفيتجدتته  اااا ااا اااا ااا اامدلالبدف  البمحدفملابفثييد م اوتدو يرال فمدت لته ابهدذمالبمنظمد اا،اا ا اااااااا ااااااااا ااااا اا ا اا اااا ااا اااا ااا اااااا ااااا ااوبهدذلاةضدمرااا،اا اا ااااا اا

اجودةاأدل ه اف اأدل الع اااااااا اااااااااااا ادولرا اا ااااااالبمحنفةابهااا ااوكيامذلاالاةمكراأمايف ادوماوجوداقيتدةاف تب اتفوبلاوضدلااا،اا ااا ا ا اا اا ااااااااااااااااا اا اا ا ااااااا ااا ااااا اااا اا اا
ااالعسساولبم تييلاوتوفيلامقومت البفنييذالبح ي اب خططاولببللمج.ا ااا اااا اا ا ا ااااااا اااااااااااا ااا اااا ااا اا اا اااااااا اا ا ا اا

ااااااومرامنتا مفاأمالبفمي اف العدل اة فامراأت لالبموضدو ت اأمميد اوقفلثد  اااااااا ااا ا ا ااااا ااااا اااااااااا ااا ااا ااااااا اااا ااااا اا ااقيدإاأضدث ام دتييلااا،ااا اااا ااا ا ا ااا اا
اااااااااااالبفمي اف امقفم العمفل البف اتح لالبماسحت البف  يمي ا اا ا ا ااااا اا ااا ااااا ااا ا ااااااااا ااا اااىبدلاتثقيقهدتابدف  البم يدفامدرالبفميد اولبفيدلداااااا ااااا اا ااااااا ا اااا اااااا ااااا اااا ااا اا

اافدد اأدل هددتالإلدلريا ا ااا اااا اااااا ااا،اومددوامددتاا اا ا ا اااااااايفط دد امددرالبقيددتدل الإلدلريدد ابددذ البمهددودابفثقيدد البنمددت او قددلل البفقددفماا اا ا اا اا اا ااااا ااا ااااا ا ا اااا اااااا ااا ااا ااااااااا ا اا اا اا،ااا
ا تال فمددتدا  ددلالبملو دد اولبحددل  اولالبفوددتر اا ااا اا اااا ا ااا ااااا ااااا اا اااا اا ا اااوبمددتااا،ااا ااااااااامالبماسحددت البف  يميدد اومنهددتامكفدد البفلبيدد اولبف  ددي ااأاا ااااا ااااا اااااا ااا اااااااااااا اا ا ا ااااا

ااااتطموابفقفة اخفمت اتلبوي ا اا ااا اااا ااااااااا اا ااامفمي ةاذل اكيت ةابمذباأتبلا فدامرالبط حدا اااا ااااا اا ااااا اا ااااااااا ااااا اوتثقيد ارضدتاأوبيدت العااا اااا ااااااا اااا ا اا ااا اامدوراا ااا
اااتتماالبف اا امراااا ااااالالمفمتمابهتاوتطويلمت.اااا اا ا اا اااااااااا ا اا

اتشددديلالب فيدددفامدددرالبفرلسدددت  اا اا ااااا ا ااااااااا اا اىبدددلااا ااأمالبو يدددلامدددرالبماسحدددت البف  يميددد اتيفقدددلاب هيتتددديالبمل ددد البفددد ااااا ااااااا ااااا ا ااااااا اااااااااااااااا اا ا ا ااااا ا اا ااااااا ا
اااااااتددف  مامدددلامفط حدددت اتثحددديرالعدل اولبقتب ددد اب فويددد امددلالبمفم ا اا اااااااااااااا ااااا ااا اا ا ااا اااا اااا ا اااا اااايدددلل البفلخ يددد اولبخترجيددد اا اا ااا ااااا اااااا اا اااااااااا فيمددد ابهيمنددد ااا،اا ااا

االببيلوقلل يدددد اولبقصددددورافدددد امددددنوالبصدددد قيت الإلدلريدددد اولبمتبيدددد اولعتتدةميدددد اولبضددددحتبي افدددد ال بيددددت ا اا اا ااا ا ااااااا ااا ااا اااااا اا ااا اااااا اااا ااا ااا ااا ا ا اااا اا اا ا ااا ا اااا ااا ا اا ااا اااا
اولعسدددتبي  اااا ا اوت قيدددفالإلجدددلل ل اولبملك يددد افددد التخدددتذالبقدددللرل ااا،اا اا اا ااااااا اااا ااااا اا اااا اا اااا ا ا ا؛العمدددلالبدددذياااااااا ااااا ا ا اااةثدددفامدددرافدددل ا مدددت اىدلرةاااااا ااااا اا ااا ا ااا ا ااا ا

ااالبفمي البف ات فمفا  لالب ملك ي اف اصيت اا ااااا اا اا اااا اا اااااااا ااااا ااااا  البحيتست اولتختذالبقللرل البمنتسح .اااااا ااااااا اا اا ااااااا ااا اا اا ااا اااااا

ا اوت سيح ا اا اااااااااااااا  لامتاتقفمافإ ااااتااا ااااااااامرالبضلورياأماتفوفلابماسحت البف  ي اااا اا ا ا اااا اا اااا ااا ااا ا اااا اااااااااومنهتامكتت البفلبي اولبف  ي اااا ااااا ااااا اااااااااا
ااف ا البمثتفظت الب فيفامرا اااااااااا اا ااا امفط حت اتثقي البفمي اولإلااااا اا اا ااااااا ااا ااا اااا اتشدميلالب مديالبممدت  ااااامنهتاااا،اااابفلااا ا اا ا اااا ا ااااا اا ا ااولبفخ د ا درااا،اا ا اا اا اااا

االع متطالبم بوف اووضو البليي اولبلس ااا ااااا ااااا ا اا اااا ااااااا اااا اااوتوفلالبفلفعي اا،ااااتب ا ااااااا اا اااااااااتنييذاأ متبه ا ثليد اكت يد ااوااااا ا اااااااا اااومدراخد  اخبدلةااا،اااااااا اا اا ا ا اا اا
اااالبحتقددإاو م دد اا ا الإلاااااااا اادلراا اااايافدد اماسحددت البف  ددي ابمددفةات يددفااا ااااا ااااااااااا اا ا ا ااا دداا  18ااا ااول   دداا  ددلالب فيددفامددرالبفرلسددت ااااتااا ا تم  اا اا ااااا ا ااااااااا اا ااا ا ا اا

اولع ا ثددت اا اا اذل الب  قدد ا ددتبفمي الإلااا ااا اااااااااا ااااا اادلرااا ااياالقددنا مددت اميهددوماىدلرةالبفميدد افدد اتثقيدد الب فيددفامددرالبنفددت جااا اااااااا ا ااااااااا ااا ااا ااا اااااااا اااااا ا اااا اا ااا ا ا اا
الإل اااةمتبا اي اف ا الب فيفامرالبماسحت اااااا اا ا ا ااااا ااااالبف ا م  ا  لاتبن امذلالبميهوماوتطبيقااااااااااالبف  يمي ااااااااااا اا ااا ااااااااا اا ااااا اا اا ااا اا ااوكذبكاالقدنااا،اااا ا ا اا اااا

اا دددفماوجدددوداأيادرلسدددت اتنتوبددد اتثفيدددفامفط حدددت اتطبيددد اىدلرةالبفميددد افددد امكفددد البفلبيددد اولبف  دددي افددد ا ا ااااااااا ااا اا ااااا ا اااا ا اا ا ااااااا ااااا ا اا ااا اا اا ااااا اا ااا اا ااااا اا اا ااا اااا ا ا اااا
اااااااااااالبممهوري البيمنيد  ااا ااومدوامدتاةشديلاىبدلااا،ااا اااا اا اااا اا اضدلورةالبقيدتما دإجلل امدذلالبحثدإاا ا ااااااا اااا ا اااااااااااااا ااااامشدك  ااالباااااومدذمااا،اا ااافط د اضدلوااتا ا اا اا ااارةاا

اااادرلسددفهت اا امددوااوااا،اا امددتاةحدد لاىبيدداالبحثددإالبثددتب ااا ااا اااا ا اااااااااا اا ااوفدد اضددو امددتاسددب اةمكددراب ددورةامشددك  البفرلسدد ا تبحددال ااا،ااااا اا ا اااااا اا اااااااا ااااا اااا ا اااا اا ااا ااا ا اا اا
البل يسال ت  اا ااا ااا ااااااااامتامفط حت اتطبي اىدلرةالبفمي اف امكف البفلبي اولبف  ي اااا:اا ااااا ااااا ااااا ااا اااااااا ااااا ااا ااا اااا ااف اااااا ااامثتفظ اىب؟اا اااا ااا اا
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ايهف البحثإ ا ااااا ااىبلاااااا ااتثفيفالبمفط حت البف اينحم اتوفلمتاف امكفد ااا ااااا ااااا اا ااا اااااا ااااا اااا ااااااااا االبفلبيد اولا ااااا اابف  دي افد امثتفظد اىباااا اااا ااا ااا اااااااا
االبف اتمكرامراتطبي اىدلرةالبفمي اف اأدل هتالإلدلرياولبفلبدوياويدف ام لفد اذبدكامدراخد  الالجت د ا  دلا اا ااااا ا ااا ا ا اا ا اا اااااا ااااااا اا ا اا اااا اا ا ااا اااااااااا ااا اااااااا ااااا ااا ااا ااا ااااا ااا

ااااالالسئ  ا ا اااال تي ا  اا:اا

اامتالبمفط حت البفنظيمي الب  م ابفطبي اىدلرةالبفمي اف امكف ا -1 ااااا ااا اااااااا ااااا ااا اااااا ا اااااااا اااااا اااا االبفلبي اولبف  ي اف امثتفظ اىباااااااا اااا ااا ااا اااااااااا ااااا اا ثحد اااا ا ا ا
ااااامولفق البخبلل البمشتركيراف البح ااا ااا اا ااااااا اا اااااااا اااثإ؟اا  ا

اامتالبمفط حت البحشلي الب  مد ابفطبيد اىدلرةالبفميد افد امكفد ا -2 ااااا ااا اااااااا ااااا ااا اااااا ا اااااا ا ااااا اااا االبفلبيد اولبف  دي افد امثتفظد اىباااااااا اااا ااا ااا اااااااااا ااااا اا ثحد اااا ا ا ا
ااامولفق البخبلل البمشتركيراف البحثإ؟ا ا ااااا ااا ااا اا ااااااا اا اااااااا  ا

اامدتالبمفط حددت البمتبيدد الب  مدد ابفطبيدد اىدلرةالبفميدد افدد امكفدد ا -3 ااااا ااا اااااااا ااااا ااا اااااا ا اااااااااااا اااا االبفلبيدد اولبف  ددي افدد امثتفظدد اىباااااااا اااا ااا ااا اااااااااا ااااا اا ثحدد اااا ا ا ا
ااااامولفق البخبلل البمشتركيراف البح ااا ااا اا ااااااا اا اااااااا اااثإ؟اا  ا

اامددتالبمفط حددت البفقنيدد الب  مدد ابفطبيدد اىدلرةالبفميدد افدد امكفدد ا -4 ااااا ااا اااااااا ااااا ااا اااااا ا اااااااااااا اااا االبفلبيدد اولبف  ددي افدد امثتفظدد اىباااااااا اااا ااا ااا اااااااااا ااااا اا ثحدد اااا ا ا ا
ااامولفق البخبلل البمشتركيراف البحثإ؟ا ا ااااا ااا ااا اا ااااااا اا اااااااا اا

ااتومراأممي البحثإا ا ااااااااااا ااف اااا اااااالبنقتطال تي :اا ااا اااااا
ااااتنحلاأممي البحثإاف اكو اا - ااا ااا ا ااااااااااا اااااااا ت امولتح اب فوجاالب دتبم ا ثدواتطبيد اىدلرةالبفميداةااا ااااا ااا ااا ا ااا اااا اااااا ااااااااا ااا اااااااااااااااااااا افد الب م يد البف  يميد ااا ااا

اااااااااااااوتثحيراجودةالبمخلجت البف  يمي .ا ااا ا ااااااا ا اا اا ا  اا

ااضدددلورةاتبنددد اجبيدددت اجفيدددفةابفطدددويلاأدل البماسحدددت البف  يميددد اوتمويدددفاخدددفمتتهتا شدددكياي بددد اقتجدددت ا - اا اا اا ااااا اا ااااااااا اااا ا اا اااااااااااا اا ا ا اااااااااا اا ا اااااااا اا اااااا اااااااا ا
البممفمل ااا ااااو موقتتااااا اا  اا.اااا

ااأمالبنفدت جالبفدد اتوصدياىبيهددتالبحثدإاتييددفالبقيدتدل اوصددت   البقدللرالبفلبددوياولبمخططديرالبفلبددوييرافدد ا - ااا ااا اا ااااا اا ا ا اااا اا ا اا ااااا اا ااااا اااا ا اا اااااااااااااا ا اااااا ااااا ا ا ااا ااااا اااااااا ا
ااو لرا اااااااااةالبفلبيد اولبف  ددي اومكتتبهددتافد البمثتفظددت اومنهددتامكفد البفلبيدد اولبف  ددي اااا ااااا ااااا اااااا ااا اا اا ااا ااااا اااا اااااا ااااااااا ااااا اافد اااااا امثتفظدد اىبا اااا ااا اافدد ااا،اا ا

ااااالبف دددل ا  دددلامفط حدددت اتطبيددد اىدلرةالبفميددد ابفطدددويلاأدل اا ا اااا اااااااا ااااا ااا ااا اااا اااا اا اا ا ا ااهدددتاويحدددت فم افددد اى دددفلداوتنييدددذالبخطدددطاا ااا ا ا ااااااااا ااااا ااا ا ااا اا اا اا ااا
اااااااااولببللمجاولبمشتريلالبهتدف  اا اا اااا اا ااا ااىبلااااااا اااااتثقي البفمي اف اأدلاا ااا ااااااا ااا اااهتالإلدلرياولبفلبوي.اا ا ا اا اااا اا ا ااا  اااا

اأمالبنفددددت جالبفدددد - اااا ااا ااااا اا اتوصددددياىبيهددددتامددددذمالبحثددددإاتييددددفالبحددددتق يراولبمهفمدددديرافدددد اموضددددوااىدلرةالبفميدددد افدددد اا ا اا ا ااااااا اااااا ا ا ااا ا اا اا اااااا اا ااا اا ااااا اااا ا ااااااا ااا ااااا ا ا ااا
ااالبماسحددت البف  يميدد امددراخدد  ات ويددفم ا تبم  ومددت البفدد اتحددت فم ا اا اا ااا ااااا اا ا ااااااااا اااا ااا ا ا اا ا اااااااااااا اا ا ا افدد ااا ااىجددلل البحثددو اااا ا ا ااااااا ا اافثقيدد اابا ااا ا

البفمي اف العدل  ااا ااا ااا اااااااومنهتامفط حت اتطبي اىدلرةالبفمي اف امكتت البفلبي اولبف  ي اوكيفي ات فيهت.اااا،ااااا اااااااا ااااااااا ااااا ااااا اااااا ااا اااااااا ااااا ااا ااا اااا  اااااااا



 2020 يناير –خامسد العدال – ثالثد المجلال جزيرةمجلة جامعة ال

 

     218 

 مجيب الجماعيأ.                     محافظة إب-متطلبات تطبيق إدارة التميز في مكتب التربية والتعليم 

ااااااةثفدالبحثإالبثتب اف البمثفدل ال تي :ا ااا اااا ااااا ااا ااا اااا ا ااااااا اا
ااااالبثفودالبموضويي :اتثفيفا - اااااا ا ا ا اااااا اا امفط حت االباا اااا ااالبفنظيمي اولبحشدلي اولبمتبيد اولبفقنيد الب  مد اااا ا ااااااااااا ااااااااا اااا ا اااا اااااا اافطبيد اىدلرةالبفميد ااباااااا اااااااا ااااا ااا ا

اااااااااف امكف البفلبي اولبف  ي ا ااااا ااااا ااااا ااف اا ااامثتفظ اىب.اا اااا ااا  ا

ااااااااالبثفودالبمكت ي :اجميلالبوقفل الإلدلري اف امكف البفلبي اولبف  ي ا - ااااا ااااا ااااا ااااا ااا ااا اااا اااا ااا ااااااااااااا اا ااف امثتاااا ااا افظ اىبا اااا  اا.اا

اااااااالبثفودالب مت ي :ات اتنييذالبحثإالبثتب اف الب تما - ااا ااا اااا ا اااااااااااااااااااا ااااا اا اما_    2712اا  ااام.ا    2727اا

اااااااااالبثفودالبحشلي :اجميدلالبخبدلل البمفخصصديرافد الإلدلرةاولبفخطديطالالسدفللتيم افد البمتم دت البيمنيد ا - اا ااا اااا ااا ا اااا اا ا ااا اا ا اااا ااا ااا ااا ااا اا ا ا اااااااا اا اااا ااا ااااا ا اااااا اا اا
افددد البحثدددإ ا ااااا اولبقيدددتدل الإلاا،اا ااا اادلرااااااااا ااامحددداوبااااايددد الباا ا ااااا ا دددرامكتتددد البفلبيددد اولبف  دددي اومنهدددتافددد امكفددد البفلبيددد اا ااااا ااااا ا ااا ااا ااااااااا ااااا ااااا اااااا ا اا

اا اف امثتفظ اااااااولبف  ي ااا ااا اىبااااا  اا.اا

1 

اااا ات ددل اىدلرةالبفميدد اىجلل ي دد ا ااا اااااااا ااااا ا ا افدد البحثددإالبثددتب ا ت هددت:امممو دد الب م يددت اولبممترسددت اولإلاااتا اا اا اا ا اااااا اا اااااااااا ا اا ااااا ااااا ااا اااا ا ااااا اااجددلل ا اال اا ا
االبف اينحم ا  لالبقيدتدل اولب دتم يرافد امكفد البفلبيد اولبف  دي افد امثتفظد  ااا ااا اااااااااا ااااا ااااا ااااا ااا ااااا ااا اا ااااااااا اا اا اااااا ااىباااااا ااااااااالبقيدتمابهدتاولبهتدفد اا ااا اىبدلاااااااا اااا

ااااتوفيد اوتنحددي ا نتصددلمتا ا ااا اا اا ااا اا ااا اااوتشدم يهتافدد اتوتمددياوتدلل طابفثقيدد البفميدد افد العدل الإلدلرياوتثقيدد البلضددتاا ا اااا ااا اا اا ا ااا اااااا ااا ااا ااااااا ااا اااا ااا اا اا ا ااااا اااااااا اا
ابمميلامنفحبيهتاوبمتايادي اا اااااا اااااا ااااا ااا ااىبلاااا ااااااتثقي العمفل البملسوم ا كيت ةاوفت  ي .ااا ااا ااااااااااا اا ااااا ااا ا ااا ااا اا

2 

ااوي لفاالبحتقإا ا اااااااا اااا اجلل ي ااىااا البمه البف اتم ياو لرةالبفلبي اولبف  ي ا  دلالبمحدفو الإلااا:ااا  اا اااتا ااا ا اا ااااا اا ااااااااا ااااا اااااا ااا اا ااااا ااااااا اق يمداا ااا اوت ااا اامديااا ا
ا  دلاتحددييلا دداومالبف  دي اورفددلامحددفولمافدد امدفلر البف  ددي الع ااااااااااا ا ااا اا ااااا اا ااا ااا اااااااااا اا ا اا ااا ااا استسدداا ا اولب دت وياوضددمرالعاا ااا اا ا اا ا اااااا ا ظمدداا ا اا اولب ددول واا ااا اااا اا

دد ااا اولبقددول يرالبلسددمي او حق  ا ااااا ا اااا اااا ااااابحيتسدد البف  يمدد اولبخطددطالبفدد اوضدد فهتاو لرةالبفلبيدد اولبف  ددي افدد البممهوريدد ااااتاااا ااا اااا اااااااااا ااااا اااااا ااا اااااا ا اا ااااا ا ا ااا ااا ااااااااا ااا ا
ااااااااالبيمني .

3 

اااا اة لفهددتالبحتقددإاىجلل ي دد ا ااا ا ااااااا اا اا ددفدامددرالبمقومددت امنهددتامددتايف  دد ا تب ددتم يراوتنميددفه اوبنددت اأ ددلاااا:ااهددتااا   اااتاا ا ااااااا ااااااااا اا ااااا ااااا ااااااا ااا اااا اا ا اااااا ا اااا
ااااااااااااأخ قي اتحيلا  يهتالبماسح البف  يمي  ا ا ااااااااا اا اا اااااا ا ااومنهدتامدتايف  د ا تبهيتتدياوتصدميمهتا شدكيايفنتسد امدلالب مدياااا،ا ا ااااا ا اا ا اااااا اا اااااااا اا اا ا اااااااا ااااااا ااا ااا

ااااااااومنهددتامددتايلل دد ابنددت البخطددطالالسددفللتيمي اوتقددوي اأدل البماسحدد البف  يميدد امددراخدد  اقيددتدةا ا ا اا ا ااااااااااااا ا ا اااااااااااا ااا اااا اااا اا ا ااا ا ا ااااااااا ا اا اااا ااا اات ددل ااااا ةُااُكيددااا ا ا ا
ااامفلاوكي اا ااا ات مي.ااا اااااا
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2

ا ايفنتو البحتقإا يمتاي  ا لضتاموج  ا ا ا اااا ا ا اا ااااااااا ا اااااا ا اااابح  البفرلست البحت ق اذل البص  ا موضواالبحثإاسدول اااالاااا ا اا ا اااااا ا ا اااااا اااا اااااااا اااا اا اا ااااا ااا
اا طليقدد امحت ددلةاأوا يددلامحت ددلة ا ااااا اا اا اااا ا اااااااا ا اااامددلاملل ددتةا لضددهتاملتحدد امددرالعقددفماا،اا ااا ا ااااا ااااا ا ا اااا اا ااا ااىبددلاااا العقددف اا اا ا ااوذبددكا  ددلالبنثددواااا،ا ا ااااا اا اا ااا

ال  ات ا ااا:اا

2012 

اااااامفف البفرلس اىبلالبف  ااااا اا ااااا اال ا  لاكيفي ادوراتبن السفللتيميت البفمي اف البف  ي اولبف   اوبمتاةثق اااا اا اااااا اااااااا اااااااااا ااا ااااااا ااا اااا اا ااا اااااا ااااااااا اا اا ا
االبمي ةالبفنتفحي البمحففلم ابماسحت البف   الب تب ،اولتح  البفرلس البمنهمي الالسفط يي البوصفي امدرا ا ااااا ا اااااا ا ا اا ا ااااا اااااااا اا ااااا ااااا ااا اااااااااااااا اا ا ا ااااااااا ااااااا ااااااااا اااا

اااخ  امللج  العدبالبنظلي، ا ااااا اا ااااا اا ااا ا اااول فمتداتملب اجتم  البنمت البو ني اقتب ادرلسي ااا اا اااااا ااااا ا اااا اا ااااااااا اااا ا ااااااا ابوو هتاصتقح اتماا،ااا ااااا اا ااااا اااالب ااا
اافليددفةافدد اممددت البفميدد افدد ا ااا ااااااا اا ااا اااااا ااااااالبف  ددي اولبددف   ا ااوتوصدد  البفرلسدد اا،ااااااااا اا ااااا اا ا ااىبددلااااا الب فيددفامددرالبنفددت جاا اااااااا ا ااممهددتاااا،اأاااااااا اامنددتمااامااأاااا ااا

ا الرتحت  ا اااا اا اقوي ااااتا اابيرااااتا ااتبن ااا السفللتيميت ااا ااا اااا اا البفمي ااا ااف البف  ي اولبف   اوبيراااااااا ااا اااااااا اااااااااا اتثقي ا ااا ااماسحت اااا اا ا ا ااالبف  دي الب دتبا ااالبميد ةاااا اااااااااا اااا
االبفنتفحي البمحففلم امراخ  ا ا ا اا اااااااا ااااااا ااااااااااااات ويفالبط ح ابفملب ات  يمي اماااااا ا ااااااا ااااااا اااافمي ة.اا  ااا

2013 

امفف البفرلس اىبلالبف ل ا  لاولقلالع ااا ااا اا اا اا ا اااااا ااااا اا ااااا االبماسح افد امدفلر ادلرالالرقد ا مثتفظدت ا د ةافد اااااادل ااا اااا ا اا اا ااا اااااا ا ااا اااا ا ااا اا ااا ا ا ا ااا
ااضدددددو البنمدددددوذلالالوروبددددد اب فميددددد اوسدددددبياتطدددددويلم اا ا ااا اا ا اا ا اااااا ا ااا ا ااا اا ا اااااا السدددددفخفم البفلرسددددد البمدددددنهجالبوصدددددي البمحدددددث ااوااا،اا ا ا ااااا اا ا اااا ااا ااااا ا اااااا ااا اا اا،اا

ااولبفطويليا ا اا ا اااكمتالسفخفم اأدلت الالسدفحت  البفد اتوو د امدرا اا،ااااا ا اا اا اااا اااااااااا ا ااا اااااا ااا اا اا(افقدلا  88ااااا اااوتطبيقهدتا  دلاممفمدلالبفرلسد ااا،ااةاااا اا ااااا ا اا ااا اا ااا اااا اا
اااالبحددتب ا ددفدم ا  ااا اا اا ا(افددلد ا   105ااااا ااااااااا اكمددتالسددفخفم البمممو دد البباريدد اأدلة اااال،اااا اااااا ا اا ااااا ااا اا اااا ابفطددويلالعااا ااا اا ا االبماسحدد افدد امددفلر اااااادل اا ا ااا اا ااا ا ا ا ااا

ادلرالع ااا ااوتوصدد  البفرلسدد اا،اااارقدد اا اا ااااا اا ا ااىبددلااااا االب فيددفامددرالبنفددت جاوااا اا اااااااا ا ااااااوجددودا  قدد ا لدةدد اذل ادالبدد اىقصددت ي اااااهددتاااأممااااااا ا ااااا ااا ااااااا ا اااا ا ااا ا ا
ابيرامعيتر ااا ااا ا"لبقيتدةاولإلاا،ااا اا اادلرةااااااااا ااااااااا"اوبتق البم تيياا اااا اااال.ااا

Tee2013

اامددفف البفرلسدد  اا ااااا اىبددلااااا االبف ددل ااااا ا ا ا  ددلااا ااأ مددوذلااااا اا ا البفميدد اا ااالبمفرسدد ا ااااااا ا ا االسددفخفم البفرلسدد البمددنهجاااوااا،اا(SEMاااا ااا ااااا اا ااااا ااا اا ا
البوصدددي البمحدددث  ا ا ااااا اا ا اااااااااووصدددي البفرلسددد الع مدددوذلاو كحددد امضدددتميناالباا،ااا ااا ا ااا اا اا ا اا اااا اا ااااا اا ال يحددداا ااا ا يمدددتايف  ددد ا تبقيدددتدةاو دلرةاااا اااا ااااااااااا ااااااا اااا

ااالبمددددفلر افدددد اسددددنمتفورة ااااا اا ا اا ا ااا ااولبممددددتال اولبفثددددفةت البفدددد ايف دددديرام تبمفهددددتاا،ااا اا اااااا اا اااا ا اااا اااا اااا اا ا اا افدددد ا م يدددد اتطبيدددد الع مددددوذلاااااا اا ا اا ااا ا اا اااا ااا اا اا،اا
ااوتوصددد  البفرلسددد  اا ااااا اا ا ااىبدددلااااا الب فيدددفامدددرالبنفدددت جاا ااا ااااا ا ااا ااهدددت:اأ دددااةمدددفرا مدددفيليالبمدددفلر البفلكيددد ا  دددلاجدددوملااااأممااا،اااا اا ا اا اا اا ا اا ااااا ا ااا اااا ا ااا ااا اا اااا ااااا

ااااااالع موذلاوبيسابنيفا ااا اا اا ااا ااوأ ه ا ثتج اا،اا اا ااىبلاااااااااا اتنظي امنهمي ا يمتايف  د ا  م يد اتثحديرالبمدودةافد البمدفلر اا ا ااا اااا ااااا ا اااا اا ا اااااااااا ااااااااااااا ااااااا اا،ااا
اااو  يه اقيتدةالبطلي اب فمي اوأماةكو ولاأو امرايامرا  اا ااا ااا ا اااا اا اااا اا اا ااااااا اا ا اااااتبفمي البمفرس اويمترسا.اااااااااااااااا اااا اا اا اااااا اااااا



 2020 يناير –خامسد العدال – ثالثد المجلال جزيرةمجلة جامعة ال

 

     210 

 مجيب الجماعيأ.                     محافظة إب-متطلبات تطبيق إدارة التميز في مكتب التربية والتعليم 

2015 

اامفف البفرلس  اا ااااا ااىبلاااااا اااااااااااااتصمي ا ظتماىدلريامقفدل ابمدفلر البف  دي الب دتمالعم يد افد البممهوريد البيمنيد ااا ااا اااا اااااا ا ااااا اااااااااااا ا ااا اااا ااااا ا ااااااا اااااا ا
اافدد اضددو امددفخياىدلرةالبفميودد امددراوجهدد ا ظددلالبخبددلل ا لعسددتتذةالبمددتم ييراولبقددتدةالإلدلريدديراولبحددتق يرا ااا ااااا اا ااا ااا ااااااااا اا اااااا اااااااا ا اااااا اا اااا ا اااا اا اا ا اا ااااااااو ااااا ا اا ااا ا اا ا

ااذويالالخفصت ( اا اا ا ااا ا اااوقفال فماا،اا اااف البفرلس ا  لالعس وبالبوصي البمحث اوأس وبادبيد البم دف اول فمدفاااااا اا اا اا اا ااااا ااااا ا اا اا اا ا ا ااااا اا ا اااا ا اا ا ااا اا ااا اا ااااا ا
اااا  ددلا يندد امددرالبخبددلل اب دد ا ددفدم ا  ااا اا اااااا اا اااا ا ااااا اا ا ا(اخبيددل ا  11اا ااا اااااا اولسددفخفم الالسددفحت  افدد اجمددلالببيت ددت اأدلة ااا،االاا ااااااااا ا ا اا اااااااا ا ااا ااا اا ااب فرلسدد اااا اا اا،اااا

ااوتوصددد  البفرلسددد  اا ااااا اا ا ااىبدددلااااا الب فيدددفامدددرالبنفدددت جاا اااااااا ا اااأممهدددتاااا،ااااااا اااصددديت  اااا اااانظدددتمااالبااا الإلا اادلرياا ا اامقفدددل البدددذياأ دددفميا  دددلااالباا اا اا ااا ااا اااااا ااا
ااااااااا منط قتتدداالب اا تمدد ااا ااومصددتدرماا،ااااااااوأمفلفددااا،ااا ااا اااااومكو تتددااا،ااا اااااومفط حددت اتطبيقددااا،اااا ااا اااا اااومللق ددااا،اااا اا ااولبفثددفةت البمفوقددلاأمااا،ااا ااا اا اااااا اااا اااا

اااااتولجا(.ا اا اا

2016 

اامفف البفرلس اىبلالبف ل ا ا اااااا ااااا اا ااااا اا  لاااا ااادرج اممترس امفيليالبمفلر الب ت ويد البثكوميد ا مثتفظدت ا د ةااا ا اا اا ااا ااااااا اا اااااا ااااااا ا ااااااا ا ااااااا ااااااا ا
افددد اضدددو الع مدددوذلالع ااا اا ا اا اااا ا اا ا اب فميددد امدددراوجهددد ا ظدددلالبم  مددديراااوربدددا اا ااااااا ا اااا اا اا ا اا اااولسدددفخفماا،اااااااا اا اا البفرلسددد البمدددنهجالبوصدددي ااا اا ا اااا ااا ااااا اا ااااا

البمحددث  ا ا ااااااااااا الالسددفحت  اأدلة ااا،اااا ا ااب فرلسدد ااا اا ااوتوددوماممفمددلالبفرلسدد امددراجميددلالب ددتم يرااا،اااا ااااا اااا ااا اا ا ااا اا ااااا ا اا ااا ا ا اافدد ااا االبمددفلر الب ت ويدد افدد اا ااااا ااااااا ا ااا اا
اا ددل او ددلبا ا ا ا ااا اافدد اا اااا دد ةالبحددتب ا ددفدم ا ا ااا اا اااااااا ام  مدديراوم  مددت ااا(    2170ا اا اااا اا اا الخفيددتراااتدد ااا،اااا اااا ااا يندد امددنه اب مدد ا ااا ا ااااااا اا(ا   08.ااااا

ااااابنحدددح ا  ااوتوصددد  البفرلسددد اا،ااا%(  21اا اا ااااا اا ا ااىبدددلااااا الب فيدددفامدددرالبنفدددت جاا اااااااا ا ااأممهدددتااا،ااااااا ااأمادرجددد اممترسددد امدددفيليالبمدددفلر اااااا ا ااا اااا ا ااا ااا ا اااااا ا ااا ا
الب ت وي البثكومي ا مثتفظدت ا د ةافد اضدو الع مدوذلالع ااا اا ا اا اااا ا اا اااا ا اا اا ااا ااااااا اا اااااا ا اب فميد امدراوجهد ا ظدلالبم  مديراااوربدااااا اا ااااااا ا اااا اا اا ا اا ااكت د ااا،اااااااا ااا

ااااتبيلة.ا  ااا

اااابددذبكافقددفالسددفيتدالبحتقددإامددرالبفرلسددت البحددت ق افدد اب ددورةالبفرلسدد البثتبيدد ااااا اا ااااااا اااا ااااااا اااا اا اا ااااا ا اا ا اااااااااا ااااااا اااااا  ددلامخف دد امحددفويتتااااا ااا اا ااا ااا ااا اا
اااالسيم ااااااتاف اجت حاالبمنهم البمف   اف البنقتطال تي :اا ااا ااااااا ااا اااااااا ا ااااااااااا اا اااا

ااااااالالسفيتدةا -1 ا ااف اى فلداأدلةالبفرلس اااامنااا اا ااااااااااااا ااا ااااوتصميمااا ااا.اااهتاا
ااااااالبف ل ا  لالعستبي الإلقصت ي البم  م ابفث ييابيت ت البفرلس البثتبي .ا -2 ااااا اا ااااا ااااااا ااا ااااااا ااااااااا ا ا ااا اااا ا ااا اا اا ا ااااا
ااااتثفيفالبممتال اوتصني البيقلل البف اتنفم اىبلاكياممت امراممتال البفرلس .ا -3 اا ااااا ا اا ااا ااا اا ااا ااا اااا اااااا ااااا اا اااااا ااا اا اا ا اا اااااااا اا
الالمففل اىبلالبمللج -4 اا ااااا اااااااا ا اااالاذل البص  ا موضواالبفرلس .اا اا اااااا ا ا اااااا اااا  اااا

االالسفيتدةامنهتاف امقتر  البنفت جا -5 اااااااااا ااااا ااااااااااااا ا ااانفت جالبفرلس البثتبي اف اتيحيلالبنفت ج.اابا اااااااا اا اااا ااااااا ااااا اا ااااا  اااا
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ااااالبفميدد افدد البماسحدد البف  يميدد اة ندد اضددلورةاوجددودا ظدد اميفوقدد اولالمفمددتما تب  قددت الإل حددت ي  اا ااا ااا اااااااا اا ا اا ااا ا اااااا اااا ا ا ااااا ا اا اااااااااااااااا ا ا ااااا ااا اا،اااااا
ااوكذبكاتدوفيلامفط حدت ا اااا اااا ااا ااا اا م يد ادلخديالبماسحد البف  يمد اقدو اكيد ااااا اااا ا ا ااا ااااااااا ا ا ااااا ا امدتر البقيدتدل اولإلاتاااااااا اا اا ااااااااا ا اادلرااا اااااامامهدتمه اااواايداا ااا

ااف البماسح البف  يمي ابفثحيرالعدل اوتثقي البفمي   ااااااا ااا اا ااااا ااا اا ا ااااااااااااااا ا ا ااااا اا(.اولبفمي اف البماسح البف  يمي ايفط  اGriffithا اا ااااااااااااااا ا ا ااااا ااا اااااا ااا
ا و يرامرالبويت ل  ااااااااا ااا ااا اااالبويت ةالبفلخ ي اولبويت ةالبخترجي اا،اا اا ااااااااااا ااااا اااااأمتا تبنحح ابما لل البويت ةالبفلخ ي ااا،ااااااااااااا اااااااااااااا اا ا ا اااااا اافهد اكديااااااااا ا اا ا ا

امددتايف  دد ا ددتإلدلرييراولب ددتم يرامددرات ميددياوثقتفدد اومشددترك اورضددتاول ضددحتطاولبفدد لماوتيت ددي ا اااا اااا اااا اا ااا ااا ااا اا اااا اا اا ااااااا اا اا اااا ا اا ااااا ااا اا ااا ااا اااا ااوكيددت ل ااا،اااااااا اااااا
ا  مددددت ااوا اا اابمهددددتمه اوملو دددد اااا اا اا اااااا ااولبددددفمكرامددددرامهددددترل الالتصددددت اولبفيت دددديامددددلال خددددليراااا،اا اا ا ا ااا ا اا ا اااااا اا اا اا ااا اا اا ااا ا اا اااا ااوسدددد وماا،اا ا اا اااىةمددددتبا اا ااا

ادةمقلل   ا اا اامتا تبنحح ابما لل البويت ةالبخترجي افه اكيامتايف   ا تبمخلجت اوماأاا،ااااا اا ااا ا اااااا ااااااااا ااا ااااااا اا اااااااااااا اا ا ا اااااا اااااف اجودتهت   ميد ااااااا اااااا ا اا اا،اا
اااا(.ا  85اا،ا    2775

اامدددذلاوالاةمكدددرا ا ااااا اأماااا ا صددديااا ا ااىبدددلاااا ااأ  دددلادرجدددت البفميددد افددد اكددديامدددتاسدددب ا تبماسحددد البف  يميددد الالااا اااااااااااااا ا ا اااااا اا ااا اا ا اا ا اا ااااااا اا ا ااا اا اااااىذلا
اااتدددوفل اقيدددتدةاو دلرةاولييددد ابدددفورمتالعستسددد افددد اتهيئددد البظدددلو البمتدةددد اولبم نويددد  اااااا اااااااااا اا ا اااااااااا ا اا ا اا ا اااااا اا اااا اا ااا اااا اااااااا ا اا ااوبفيهمهدددتاعمدددفل ااا،اا ااا ا ااا اااااا

اااااااالبماسح البف  يمي اوأمميفهت ااااااااااااا ا ا اااااولبقفرةا  لاتهيئ البمدوالبماا،اااا ا اااااااااا اا ااا اانتسد اب  مديامدراااااا ا اا ا ااااا ا اأجدياا ا ااأدل البمهمدت اولبولجحدت اااا ااا اا ااا اا اا ااااااااا
ااااالبمط ددوباأدل ا اا ااااااااااااامددتابفثقيدد العمددفل البملجددوة.افهدد اىدلرةات مدديا  ددلامشددترك اكدديامددرابدداا  قدد ا تب م يدد اااياااا ا ااااا ا اا ا اااا اا ااا اا اا ا ااااا ااااا ا ااااا ا ا ااااا ااا ا ااا ااا ااااا

االبف  يمي امراأجياتثقي البفمي امراخ  البوصو اىبلا اااا ا ا ا اااا ا ا اا ااا ااااااا ااا ااا ا ااا اأ  لااااااااااا اا اادرجت البمودةاف الب مياااا اااااا ااااا ا اااا ااا اا.ا

اااامنتمامممو د امدرالبف لييدت الب اااا اااااا ا ااا ا اا ااا اااافد اأ دتر البيهدتالبمصدتدراولبفرلسدت الب  ميد ابميهدوماىدلرةالااا اااااا ا ااااااااااااا اا اا اااا اا ااا اااااا ااااا ا اا ااا اادد ااااابتميا ا
ااةمكرا لضهتاكمتاة ت : ااااااااااا ا ا اا اااا

اامجم - ابخالاا ااادددددا اوا اا دددددول اولا اا اا اإلجااا ااادددددلل ل الا اااا اسساياابمالااتااادددددااااااا اتتب هااددددداابتالاا،اا اادددددااااااابمتتتم الاا اااددددداماظااابم اا ااا ابتققياادددددا اااددددد الاااا ااددددد ااااابتمياا اا ااادددددافاا
امج اتالاادددددا ابتبت ااادةااتاادددددااابقياا لااتااادددددداااممهااااااادددددفدةاأااامت اا اا ارماتااددددداااا ااااىدلرةالاا،اا اا  لااا اااتياراابتالاا،اا اتاادددددداااااب م يااا ااصقتاأاا اااابمص ق (اااابالا اا اا

اابتج  اااسس ااياابمااامالاماا ااا اااات تفسي اااراااتثاأا ااااابقي ابااوراااا اسساياابمااامالايادددددا اعخااا الاتادددددا اادددددل اا ا ا اسادددددافا اااو الاا ا  لبحوسدددد اااب ما ا ا ا اا،ااااا
 ااا(.ا  11اا،ا    2718

ااات ددددكالبممترسدددد البمف صدددد  افدددد اىدلرةالبماسحدددد اوتثقيدددد البنفددددت جالبفدددد اتلتودددد ا  ددددلا ددددفةام ددددتييلا  - اااا ااااا اا ا ا اا ا اا ااا ا اااا ااا ااااا ا اا اا ااا ا ا اااااا ااااا ا اااا اااااااا ا ااااااا ا اا،ا 5ا
Egan,2003.)ااا

الاابياطات - اا  ااسس ابمجماياابما ااااا الاااا  اماوا اام الاااااابممت تا اا  ااابت اتا اا اداا ام اااتققيا الا اا  ااب تت جاا اأافاواااب ااوا اراابمالااااا اا  اااابمتااواااافهتااادلاما
اايضم اااااااف ابي  ااا ااااابتميالاااابهتاااماا اا ا سهموداااب مالا ااا  ااا(.ا  11اا،ا    2711اا،اااا
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اااااااتومراأممي اىدلرةالبفمي اف البماسحت البف  يمي اف الب فيفامرالبمول  امراأممهت ااا ااا ا اااا اااااااااا ااااااااااااا اا ا ا ااااا ااا اااااااا ااااااااااا اااا(:ا  27اا،ا    2777اا،ااااا ليف(ااا
اااتمكيراوقي الالبفوتراوتي ييامبفولل الب تم ير.ا - ااااااااا اا اااااا ااااا اا ااااا ااا ااا اا ااااا
االالقفلا - ااا اااالبامرامف ق البخفم ا اااا اااااا ااا ااولبف ل البمحفملا  لارغحتته اولب ميا  لااا،اا اا اا ااااا اااااااا اا اا اا ااا ااااا ا ااااااارضت ه .ااىااااا اا
اتطويلاوتي ييا ظتماف ت اإل - اا ااااااا ااا ااااا اا اا ا اادلرةالبموجودل اوتثقي اا ااا اا اا ااا اا اااااا اأ  لاا اا اااااافت فةاممكن امرالسفم بهت.اااا ااا ااا اااااااااااااا
ااخ قيت اقي الب ميااأااااااتنمي ا - اااااااااا اااا ااااالإلةمتبي ا اا ااود مااا اااوتمفيفالبم لف اا،اااهتاا ااااااااا اااوتوظيياااا ا  اا.اااهتاا

اتيحيلافل البف  ي البفنظيم  - ااا اااااااااااااا ا ااا اا  اا.اااهتااااااوتي ي اااا

ااااااااااااتح لاىدلرةالبفمي اف البماسح البف  يمي  ا ا ااااا ااا اااااااا ااااا اا ااىبلاااا اااتثقي الب فيفامرالعمفل امنهت:ا دليوداا ااااااااااا ااا ا ااا اااااااااا ااا ااا(ا   128اا،ا    2711اا،اا
ااااااىةمتداثقتف املتو ةا  لالبمحفييفاوتثحيرالب ق ام ااولبثيتظا  يا.ا - اا ااا ااا اااااااااااا اا ا اا اااااا ااااا اا ااا ااا ااااااااااا ااا
ااتثحديرالبمشدترك افد اصدنت  البقدللرالإلدلريا - ا ااا ااا اا اااااا ااا اا ااااا اا ااااا اا ا اااولتخدتذا اافا  دلالبمحداوبي اورفدلام نواايدااااااولبف تااامااا ااااا ااا اااااا ا ااااا اا اايدت الب ددتم يرااا ااااا اااا اا

اااااااو رضت ه .ا ا ااا
اااتثحيرا ويي البمخلجت اوتفري الب تم يرا  لاأس وباتطويلالب م يت .ا - ااااااااا اا ا ااا ا اا ااا اا اا ااااااااا اا ااا اا ااا ا ااااااا ا ااا اا ا اا
اات   التختذالبقللرالإلدلريا تالسفنتداىبلالبثقت  ا - اااا اااا اااااااا ا اااا ا ااا ااا اا ااااااا ااااااولبم  ومت اوتلتي اتث ييالبمشك  او ةمتدالبث و ابهت.ااااااا ا اا اااااا ااا اا ا اا ااااا ااا ااا ااا اا اا ااا ااااااا
اااتوويرابيئ ادل م امثتفظ ا  لالالسفمللراف البفثحيراولبفطويل.ا - اا ا اااا اا اا ا ااااا ااا اا ااا ا ااا اا ااا ااا ااااا ااااااااا اا ااا
البلفددلامددر - ا اا اا اامحددفو البويددت ةا تثقيدد البو يددلا تبق يددي(اااا اااااااا ااااااا ااا اااااااااااا ا اا ااودرجدد البيت  يدد ا تثقيدد العمددفل البملسددوم (افدد ااا،اا اااااا ا ا ااااا ااا ا ااا ااا ااااااا ااااااا ا اا

ااااالبمنظم .ا ااااا

ااااااماتثقيدد اىدلرةالبفميدد افدد البماسحددت اتقددوما  ددلاتددولفلالب فيددفامددرالبمقومددت اولبمفط حددت ال تيدد :ااى ااا اااا ااااا اا اا ا اااااا ا ااااااااا ااا ااا اا ااا اااا اا ا ا ااااا ااا اااااااا ااااا ااا ااا
ا   البح م ا  ااا اااا ا)اا  80اا،ا    2772اا،ااا
ابنت السفللتيم امفوتمياا-اأ ااااااا ا اااا اا ااا ااااة بلا رالبفوجهت البااااا اااا ااااا ا اا ال يحااا اا اب منظم او ظلتهتالبمحفقب ي اويض ااا اا اااااااا اااااااا ا اا اااا االب نتصلااااااااا ا اااال تي ااااا ااا:اا
ااالبلييددد اب ماسحددد :امددد اصدددورةام تبيددد اب ثتبددد اأوالبمكت ددد البفددد اتل ددد اىدلرةالبفميددد افددد البوصدددو اىبيهدددتااا - ااااا ا ا ا اااا ا اا اااااااا ااااا ا ا ااا ااااااااااااا اااااا ااااااااااااا ا اا ا اااا ا ا اااااااا اا

ا اويمكراتثقيقهتامحفقب  ا اااا اااااااا ااا ااا.ااااا
ارستب البماسح :اوت بلا رالبنفت جالبوبل البف اتح لاىبلاتثقيقهتاولبف اا - اااا ااااااا ااا اااا اا ااا ااااا ا اااااا اااااااا ا اا اااا اااا ا ا ااااتف ا  لامبلراوجودمت.اااااااااااا اا اا ااا اااا اا اا ااا
ددد - ا العمددفل الالسددفللتيمي :اومددد البفدد ات مدديالإلدلرةا  دددلاتثقيقهددتاوتفخددذمتاأستس  اا اااا اا ااا ااا اااا ااا اا ااا ااا ااا ا اااا ااااا ا ا ااااا اااا اا ا ااا ااا ا ااافدد اتخطدديطا م يتتهدددتااااتا اااااا اا اا ا ااا ا

ااااوتثفيفالبمولدا اااااااا اولبمفخ  اا ا ا ااااالبمخف ق البف اتثفتجهت.اااااااا ااا ااا ااااااااا اااا
ابي اى فلدالبخططالالسفللتيمي اومفت  فهتاوقيت ا ول فمتاوتقوي الإلاج - ااااا ااا ااا اااا ا اا اااا اااااااااا اااا اااا اا ا ااا ا ا ااااااا اا مت اااااا اا اااااال البمفثقق ا نهت.اا ااااا اااااا اا
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ااامنظومددد ا-اب ا ا ااامفوتم ددد امدددرالبحيتسدددت البفددد اتثكددد ا مددديالبمنظمددد ااا ا اااااا ا ا ااا ا ااا ااااا اا ااا اااا ا اوتنظمددداااااااا ا اااوتل دددفالبقدددت ميرا ااااا،ااا ااااا ااااا ا ااامحددداوباا ا اايت اا اا
ااالعدل اىبلاقول فاوأسسالتختذالبقللرل .ا اا اا ااااااا اااا ا اا ااا اا ااا ااااااا اا

ااا ظتماإلدلرةالعدل ايفضمراقول فاوجبيت اتثفيفالع مت اولبوظت  البمط وب ابفنييذا م يت البمنظم -ال اااااا ااااا ااااااااااا اا ااااا ااا ا ااا اا ااا ا اااااا ااا ااااا ااا اا ااا اا ااااااا اااا ااا اااا اا،اا
ااوأسساتخطيطالعدل البمحفهف اوتثفيفام فالتااومحفوا اا اا اااا اااااااا اا اا اااا اااااااا ااا اا ا ااا ا ااااقول فاتوجيااومفت   العدل اوتقدوي اااوااا،ااااايتتااا ااا ااااا ااااااااا ااااا اااا اا ا

البنفت جاولإل اا اا اا مت ااااااا اا ااال .اا اا
اتفخددذاىدلرةالبفميدد البفنظددي ا  ددلاأسددت الب م يددت اا-اد ااااااااا اا ااا اا اااا اااااا اااااااا اااااا ااكمددتات خددذافدد الال فحددتراتددفف البم  ومددت اوتشددت كااا،ااا ااا اا اا اا ا ااااااا ااااا اااا ا ااا اااا ااااا ا

ااااا  قت الب ميا نفاتشكيياأوات فييالبهيتتيالبفنظيمي  اااااا اااااااا اااااا ااا ااا ااااا اا اااااا ااا ااوتفص ا يتتياىدلرةالبفمي ابفرج اأ  لااا،اا اا ااااا اااا اااااااا ااااا اااا اا ا ااا
اااااامرالب ملك ي ا ف اا اا اااا ا ايم ال فمتدمتا  لاتمكيرالب تم يراوتخوي ه البص قيت اكي اا ااا ااا ا ا اااااااا ا اا اا ااااااااا اااااا اا ااا ااااا اااا ااااف اممت ا م اااا اا اا ااا اا.ا

اااقيددتدةاف تبدد اتفددوبلاوضددلالعسددساولبم ددتييلاوتددوفيلامقومددت البفنييددذالبحدد ي اب خطددطاولببددللمجاتاكددفااا-اه ا ااا ااا اااا اا ا ا ااااااا اااااااااااا اا ا اااا ااا اا اا اااا اااا اا ا ا ااا ا ا اا اا اااااااااااااا
افدددل البمنظمددد افددد اتثقيددد اىدلرةالبفميددد  اااااااا ااااا ااا ااا اااا ا اااااا ا ااااويكمدددرادورالبقيدددتدةافددد اد ددد اىدلرةالبفميددد افددد ال تددد ا:ااا،اا اا ااا ااا اااااااا اااااا ااا ا ااااااااااا ااا ا ااا

ا تثيي اا اااا(:ا   852ااا،    2772اا،ااا
اااااأمات فمفالإلدلرةامبفأالبمشترك .ا - اا ااااااااااا ااا ااااااااا  ا

اااااوجوداأمفل اوريي امشفلك .ا - اا ااااااا اا ااااااا  اا

ااااتوفيلابيئ ات   امفحم ا تبنظتماولبللق .ا - اا ااا اااا اااااااا اااااااااااااا ااا  ا

البفلكي اف البف  ي ا  لالبمودةاف الإل مت  - اا اا ااا ااااا ا اااا اا اااااااااا ااا ااا  ا.ااا

اتوفيلالبف  ي الإل - ااا اا اااااا ااا اااةمتبا  ااا .اا

اا ظددتمامفطددورابدددف تيفالبمددودةالبشددتم  اةثددفداجبيددت اتث يدديالب م يددت اوأسددساتثفيددفامولصدديت ااا-او ااا اا اااااا ااا ا اا اا ااااااااا ااا ااا اااااااا ااااااا اااااا ا ااااااااااااا ا اااااا اااالبمددودةاا ا اا
او ددددلو  اا ا ااوم ددددفال البحددددمت افيهددددتاوااااااهت،ا ااا اااا ااا اااا ا اا اابيددددت ارقت دددد اوضددددحطالبمددددودةاومددددفلخياتصددددثيوال ثللفددددت ااجاا اا اا ا اااا اا ا ااا ا ااا ا اااا ا اااا اا ا ااا ااا اا اا ا
ااااالبمودة.ا ا ااا

اااا ظتمامفطوراإلدلرةالبمولردالبحشلي ايبيرالبقول فاول بيت ابفخطيطاولسفقطتباوتوويرالبمدولردالبحشدلي ا-ا  ا اااااا اا ا اااا اا ااا اا اا ااا اا اا اا ا اااا اااا اا ااا اا ااااا ااااااا ا اااااا اا اااااا ااا ااا ا اااااا ا
اوتنميفهددتاوتوجيددااأدل مددت.اكمددتايفضددمراقول ددفاولبيددت اتقددوي العدل اوأسددسات دد ااا ا اا ااااا ااااا اااا ااااا ااا اا ااا اا ااااا ااااا ااااااااا اا ااا ااوي الب ددتم يراوفدد ااااااا اا اا ااااا اااا اا

اااااا فت جالعدل .ا ااا ااااا
ااا ظتمام  ومت امفوتمياةض اجبيت ابلصفالبم  ومدت البمط وبد اوتثفيدفامصدتدرمتاووسدت ياتممي هدتااا-ا  اااا ااا ااا اا اااا ااا اااااا اا اااا اا ااااا ااا اااااااا ا ااا ااااااا ااا ااااااا ااا ااااااا ا

اااوقول فام تبمفهتاوتفلوبهتاوتثفي هتاوقيظهتاولسفلجت هت ااا اا اا اااا ااا ااااااا اا ااااا اااا ااااا ااااااا اا ا افضد  ااا،ااا ا ااا دراقول دفاوجبيدت اتوظييهدتابدف  اااا ااااا ااا ا ااا ااااا ااا اا ااا ا
ااالتختذالبقللر.ا اا ااااااا ااا

201515

ااااالمتمتال -1 اااول ماااابمتااامالا اابجميلااا ااا ااصقتاأا اااابمص ق .اااابالا اا  اا

اجااإلاواابتالاااااات مي ا -2 اب م ااا الااضتارااا  اا.اااابااااتي ياوااا ااا

اامجاادابااماااااااااااف اب  تم يارااابم الاااااات مي ااا -3 ااسس اف ااياابمالا اااا اابمقياااخالاااابم تالا ااإلقستالااوااااطاا ا ابتبمساا اا اااااالجتمت ي .االاااابي ااواايااااا اااا  ا
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اابت تااارالااااابتيتيااا الااابيتاجاااااات مي ااا -4 اات ااراا ام هجي ا  مي اف ابقاااا لمااابتااولا ااا ااااااا اااا ابم ت ااا الااا اا اا اولاا ااتختاا ااارلرل .ااابقاااذالا اا  اا

ااابتب تت جاجاواابتالاا -5 اا  لااا اااتياراابتالااواااااااااااا اب م الاا  ااا .اااا

201515

1

اااااالبقيددتدةالإلدلريدد اذل البقددفرل البم ل يدد :ا - اااااا اا اااااا اااااا ااا اتدداديااااااااا اا البقيددتدةالإلااا اادلراااااااااا اا ايدد ادور ااا ااا امثوري ددااالاااا ا اامدداثل لافدد اصدديت  اأمددفل ااااتا ااا اااا ااا اا ا ااا اا ا
اااالبمنظم ا اوتثقي اتلل طهتاملالبمنتخالبمثيطاااااتهتاااااو تةتاااا اا ااااا ااااااا ااااا ااا ااا ااا اوتي ييا اا،ااا اا اانتصدلمتاوقدفرلتهتالبذلتيد ا لبدفورياااااا اا اااااااااااااااااا ااا اااا ا اا،ااا

اااا(.ا 2اا،ا    2775
ااااالإلدلرةالبمفمي ةاب مولردالبحشلي :ا - ا اااااا اا اااااا ااااااااا ااا اتاديا اا اا البمولردالبحشلي ادور اااا ااااا ا اااااا اا اف اتثقي اأمفل البمنظمت اااتاا اهم اامااالااا ااا اااااا اااااا ااا ااا اا،اااهتااااا تةتتااواااا

ااابذلامرالبضلورةاتطويلا ظ الخفحترالبمدولردالبحشدلي  ا اااااا اا ا اااا اااا اااا ااا اا ا اااااا ا اااا اااااااامدراذويالبقدفرل الب تبيد اولب مديا  دلاتنميد ااا،اااااا اا اا ا اااا اااااااااا اا اااااا ا ااا ا
البقفرل  اا اااوتنظي البفورلاا،ااااا ااااااا اا البففريبي ابوتف البمشفم يرا تبمنظم ا لبببي وياااا ا ا اااااااااا ااااااا ااااا ااااااااااااااا اااا(.ا  52اا،ا   277اا،ااااااا

ااىدلرةالبمنتفلالبمفول   :اتح لاىدلرةالبفمي ا - اااااااا ااااا اا اااااا اا اااااا ااااااااا ااابلاتثقي ا ول فاومنتفلامفول   ابمخف  اأصثتبالبمص ث ااىااا اا ااااا اا ا ااا ااا اااااا اا اااا ااااا ااااا ا اا ااا ااا ا
ااذويالب  قدد ا تبمنظمدد  ا ااااااااا ااااا ا اااا اف صددثتبارأ البمددت ايليددفوما ت ددف ااا،اا اا ا ااا ااا اا اااا اا اا اا ا اا امنتسددح اااالاا ااة ددتد البمخددت لاولبفضددثيت ااااتااا ااا ا اااا اا ا اا ااااا ااا ا

البف اتثم ومتابلص ا ااااا ااا ااا اامولبه اب سف متراف البمنظمد اأاافاااا ا اااااا ااا ااااا ا ااااااا اااولب دتم ومايل بدومافد ات دوي اجهدودم ا مدتااا،اا اااا اا ا ا اا اا ا ااا ااا ا ااا ااا ا اااا ااا
ااةكتفئا اته اف اى فتلالعربدت اامتاااسهتاىاااا ااا ا ااا اااااا ااولب مد  اةحد ومااا،اااااا ا اا اااا ا ااىبدلااااااا البوصدو اا ا ا ا ااىبدلااااا اامنفمدت اوخدفمت اأفضديااا ا اااا اااا ا اا اا ااا

ااااوبمودةاأ  لاوتو ي اأقياووف البشلوطاولبفوق ت البف اةيض و هت اا اااا ااااا اااا اااا اا اا ا اااا ااا اا ااااااااا اا اا ااااا ا ا قحراا،ااا ا ا  ااا(.ا   111اا،اا.    2772اا،اا

2

ااالبفث ييالالسفللتيم :اتفب ورا - ااااااا ا اااا اا ا ااا ااا ااامحداوبااا ا اااااايت اىدلرةالبفميد افد ادرلسد اوتيهد البمندتخالبمثديطاولبوشد ا مدتا دااا ا اا ا اااا اا اا ااااا اااااااا ااا ااا اا ااا ااا اااااااا ااااا اا
امرافل اوتهفيفل  ااااااا اا ا ااا ااوتهيئ الب نتصلاولبمقومت البذلتي ا تبمنظم االسف مترات كالبيل اولبف تمديااا،اا ا اااااا اا ا ااااا اااا ااااا ا اااا ااااااااااااااا ااا ااااا اا ا اااااااااااا

املالبفهفيفل  اااااااااا ااااااااوذبكابفقفة اا،اا الإل ترالبي ت اب فنحدي ابديرامخف د ا نتصدلالعدل امدااااا ااااا ااا ا ااا اا ااا ااا اااا اا اااااا ااااااا اا ا ااراأجديالسدف متراا ااااا ااا ا ااا
البيل اوتمن البفهفيفل  اااااااااا اا اا اا ا ااومراث اتثقي اىدلرةالبفمي  اا،اااا اااااااا ااااا ااا اااااا اااا(.اEygelaar, ,2004 ,206اا

االبفمجاولبفححيط:ايفثق اب منظم البقفرةا  لاى مت اأمفلفهتاو تةتتهتامراخ  اتنظي السفخفلمامتايفوفلا - اا اااااااااا اا ااااا اااا ا ا اا اااااااااا اااااااااا اا اااا اا ااا اااااااا اااااا اا ااااا اا ااااا اا اااا
اابهتامدرامدولرداوتنحديقهتافد ا م يدت امفلل طد اومفشدت ك اتفصديابدفلةتتهتابنهتيفهدتاوي ااا ااااااااااااااااا ا اااااااا ااا ااا ااا اااا ااااا اا ااااااا ااا ااا اا ا اا ا ااامكدراتخطيطهدتااااا ا اا ا ااا ا ا

اااوتوقيفهددتاورقتبفهددتاب ف تددفامددراصدد قيفهتاولال مئنددتماىبددلالبف لمتتهددتا مولصدديت البمددودةافدد اكدديامددتا اا ا اا ااااا ا اااا ااا اا ااااا ااااا ااااا اااا ااااا ا اا اااااا ا ا اا ا ااا ااااااا اااااا ااا اااا اا
اااااةمليابهت ا ا اااا(.اEnag ,2004,16ا ااا

اا ظ البم  ومت الإلدلري :ات فمفاىدلرةالبفمي ا  لالبم  ومت اولبثقت  البف اتص اكديامدتاةمدليادلخديا - ا اااا ا ا اااا اا ا اا ا ااا ااااا اااا ااا اا ااا ااااااا اا اا اااااااا اااااااااااااا ااا ااا ااا اااااااا ا
اااالبمنظم اوخترجهت ااا اااا ااااولبف تميالبول  املات اا،ااااا ااا ا اا اااا ااكالبم  ومدت اولبثقدت  االسدفخلللالبما دلل البفلبد ا  دلاااااااا اا ااااااااا اا ا ا ااااا اا ا اا ا اا اااا ااا اا ااا ااااااا

اتقفمالعدل اف امخف  اممتال البنشتط اا ااااا ا اا ااا ااا ااا اااااا اوتوقلالبمشك  اولبفنباا دتبيل اولبفهفيدفل اا،ااااااا ااااااااا اا ا اااااا اااااا اا ا اا ااااا اا ا اُيَ دف اااوااا،ااا َا ااااابندت اااُا
اااا ظتمامفوتمياب م  ومت الإلدلري ا ااا ااا ااا ااااااا ااااااااا اابف  التختذالبقللراف البمنظم اوتقوي البماسحديااااااااااوتي ي ا ا ا ااااااا ااا اااا اااااا ااا اا ااااااا ااااا ااولبنفدت جاااا اا ااااااا
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اولإل اا مددت ااا اا اااال اأسددت افدد اىدا ااا اا ااا اااااااااااااااااااالرةالبفميدد االقفنددت افددل البفنميدد البمفوتم دد  ا ا ااا ااااا اا اااااااا  Goza & Susanaا

 ااا(.ا2003,316,

1

ااااتددتمابوجددودا ظددتميراسيتسددييراقبدديالبوقددفةا ددتما اااا ا اااا اااا ااا ااا اا اااا اااا ا ا ااا ا اماتدد ثيلاكبيددل ا    1227اا ااااا افدد ااالاااااا اااااولقددلاأدل امكتتدد البفلبيدد اااا ااااا ااااااااااا ااا
ااقيددإاكددتمالبنظددتمالبف  يمدد افدد ا ددطليالبدديمراااا؛ااااااااولبف  ددي  اااااا ا ا ا اا ااا ا اااااااااا ااااا اا اا اايفدد ثلا تبنظددتمالبحيتسدد البمددفثك افدد اكدديا ددطلااا ا ا اا ا اا ااااا اا اااا ا ااا اااااا اااااا اااا

ااسدددول امدددراقيدددإالبي حدددي البف  يميددد اأوالبحيتسددد البف  يميددد  اااااااااا ااا اااا اااا ااااااااااا اااااا ا ا اا ا اااا اااولسدددفللتيميتتهتاأوالبحددد  البف  يمددد اأوالإلدلرةااا،اا ااا ااا ااا ا اااااااااا اااا اااااااا اااا اا اا
ااالبف  يمي اولبمنتمجاولبوفتبالبمفرس او يلمت ااا اا اا اااااا اااااا اا ا اااااا ا لبهتت اا،ااااااااااا اااا(.ا  11اا،ا    2777اا،ااااااا

ااااو نددفمتاتثققدد البوقددفةافدد ا ددتما اا ااااا ا اااا ااا اماقلصدد ادوبدد البوقددفةا  ددلاوضدد    1227اااااااا ا اا اا اااا ا اااااا ااا ا ا ا اااالاأسددساموقددفةابنظددتمااا اااااا ا ااا ا ااا
االبف  ي اف اجميلا نتصلم ا ااا اا ااا اا اااقيإاصفر الب فيفامرالبقدللرل البممهوريد اولبقدول يراولب دول واومنهدتاصدفوراااا؛ااااااااا اا ااا ااا اا ااا اااا اا اااا اااا ااااا ااا اااا اا اا ااااا اااااااااا ا اا اا اا

اااالبقددت ومالب ددتماب ف  ددي ارقدد   اااااااااااا اااا ا اااا(ابحددن ا  8.ااااا اااامالبددذياأقددلمامم ددسالبنددولبافدد ا ددتما    1222ااا اا ااا اا ااااا اا اااا اااا ااماول ددفميا  ددلا    1222ااااا اا اا ااا اا اا
اااااااااااسح  اأبولباتضمن العسساولبمحتدااولعمفل اولبمللقيالبف  يمي  ا اا اااا اا ااا ا اا اا ااااااا اا ا ا ااا ااا ااا اا اااااااااااااومراضمنهتاتنظي الإلدلرةالبف  يميد اااااااااا ااا ااااا اااااااا اا اا

اااااااافددد البمثتفظدددت البمفم  ددد ا مكتتددد البفلبيددد اولبف  دددي  ااا اا ااااا ا ااااااااااااااا اا ااا ااااا ااااكمدددتاصدددفرالبقدددت ومارقددد  اا،اا اا ا ااا اااا اا ااا اااا(ابحدددن ا  25ا ااما شددد ما    1221ااا اا ااا
ااالب  ثدد البفنظيميدد البددذياتدد ا موجحدد ااااااا ااااااااا ااااااا اا اااى ددتدةاتنظددي البددو لرةاوتوسدديلاقطت تتهددتاو  ددتدةا يك فهددتاوفلو هددتااااااا ااا اا ااا ااااا ااااا اا ااا ااا اا ااا اا ا اا ااا ااا اااااا ااااااا اافدد اا ا

البمثتفظددت  اا ااا ااوبددتبل  امددراذبددكاااا،ااا اااا ا اااا اامددجالبنظددتمالبف  يمدد افدد ا ظددتماولقددفاىالافدد الب ددتمالبفرلسدد اااااااااااا دداابدد ايددف اداافإاااا ا اا ااااااا اااا ااا اااا اا اااا ااا ااا ا اااااااااا ااااا ا
اما  فاأماتلسخ البوقفةالبيمني اف البحت لامرايوبيو    1228ا/  .2 ااا ااا ااا ااا اااا اااااااااااااا اااا ا اا ااا ا لبقحت  اا،اام    .122ااااااا ا اااا(.ا   108اا،ا    1220اا،ااااااا

ااااوصفورالبقللرالبو لريارق   اا ا ااا اااا اا اااااا اا اااا(ابحن ا   072ا ااما ش مالب  ثد البفنظيميد ابدردلرل الب تمد ابمكتتد ا    1228ااا اااااااا اااااا اا ااا ااااااا ااااااا اا اااا اا ااا
ااالبفلبي اولبف  ي اف البمثتفظت ا  اا ااا ااااا اااااااااا ااااا اثحد البفقحدي الإلدلريالبم فمدفاب مثتفظدت ااا اا ااا اااااا ااااااا ا ااا ااااا اااااا ا اااااةثفدوياكديامكفد اتلبيد ااااااا؛اىذا ااا ااااا ا اا ا اا ا

ااا  لاى شت امكتت اب فلبي اولبف  ي  ملك ات  يم (ا تبمفيلي  ااااااااا ااااااا اا اااااااااا ااااا ااااا اااااااا اااا ااوم الب  ث البف ااا،ااا اااااا اا اااا اا ل اقت م اقفلالبيوماااالاتاا ااااا اا اااااااا اا،ااا
ار  البفميلل البوبيلةالبف ا لأ ا  لالإلدلرةالبف  يمي اف اجميدلالبمحدفويت  ااا اا ااااا ااا اا اااااااااااااا ااا ااا اا اا اا ا اا اااااا ااااااا اا ااقيدإااا،اااااااااا ا اُتَ دف ااا َا اااالإلدلرل البااُا اا ااا ااا تمد اا اا

ااااابمكتتددد البفلبيددد اولبف  دددي افددد ا مدددومالبمثتفظدددت امددد ا م ت ددد الإلدلرةالبف  يميددد البوسدددطلافددد او لرةالبفلبيددد ا اااااا ااا اا ااا ا ا ا ااااااااااااااا ااا اااااااااا ا اا اا ااا اااااا ا ا اا اااااااااا ااااا ااااا ااااا
ااااصفورالبقللرالبو لريارق  ااوااا،اااااااااولبف  ي  اا ا ااا اااا اا اااااا اااا(ابحن ا   .18اا ااماقضلابفيوي ا   البص قيت اب مثتفظيرا    1225ااا اا ااا ااااا ااا ا ا اااا اااا اا ااااا ا ااا

ااومفيليامكتت البفلبي اف البمثتفظت اف اىصفلراأولملاوقدللرل اىدلريد ا شد ما دم اا اا ااااا ااااا اا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااااا اااااا ااااا اااااا ا اايالبوظدت  الإل دللاااا ا ا ااا ااا ا اااي اا اااا
اااولبفلقيت اولإلجت ل اولبفنقياولبففري اوكذبكالبقللرل البمف  ق ابفيوي البمكتت ا ش مالبح  ت البفرلسي  اا ااااا اااااااا اا ااا اااااااا اا اااااااااااااا اا اا ااااا اااا اا اا ااااا اا اااااا اا اا اا ا اا اا اااا اا،ااااا

اااو يلمدددتامدددرالبقدددللرل البفددد اتمدددنوالبمكتتددد ا  ددد البصددد قيت  و لرةالبفلبيددد اولبف  دددي البقدددللرل البصدددتدرةا ااا اااا اا اا ا ااااااااااا ااا اا اااااا ااا اا ااا ا ا اااا ا ااا ا ااااااا اا ااا ا اااا اا اا ا اااا ا اااا ااا
اااا(.ا  28اا،ا    1225
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2

ااات ل امكتت البفلبي اولب ااااا ااااا اااااا ا اف  دي ا   هدتالبمحدفو الإلق يمد ابدردلرةالبف  يميد افد البديمراا اااااا اااااااااااااا ااا ااا ا اااا ااا ا اا اااااا اااوذبدكاالرتحت داااا،اااااااااا اااا ا اا ااا
اااااااااااااااااااا كيادول لالبف ثيلاف الب م ي البف  يمي ا ااا اااااااا ااا ااا ا البففل  ااا اا تبم   امراخ  ات ويدفماوتطدويلاااااااا اا ا اا اااااا ااا ا ا اا ااا اومدلور ااا،اااا داااأدلااااااااا اا دتإلدلرل اااالاا اا ااا اا

ااامحدداوباااولباا،اااااااااالبف  يميدد  ا ااااااااااا ا ددراى ددفلدالببددللمجالبهتدفدد ابا ااا اااااااا ااا ا ااااافوجهددت البمفيددفةا اا اااا اا اا ااااااويثقدد اأمددفل اخطدد البفاا،اا ا اا ااا ااا اا ااطددويلالبفدد ااا ااااا اا ا
اتفبنهدددتاو لرةالبفلبيددد اولبف  دددي ابمولجهددد البفثدددفةت  اااا اااااا ا اا ااااااااااا ااا اا اااااا ااا ااا ااومولتحددد اسدددل  البفميدددلل الب تبميددد اولبمث يددد  لبم مليااا،ااااا ا اااااااا اا اااا ااا اااااااا اا ا اااااااا ا ااا ااا اا،ااا

اااا(.ا  .1اا،ا    1225

3

اااااااااتحدد لامكتتدد البفلبيدد اولبف  ددي ااا ااااا ااااا اااااا اا اافدد اا البمثتفظددت ا اا ااا ااىبددلاااااا اتثقيدد الب فيددفامددرالعاا ااا ا ااااااااا ااا امددفل ا اامنهددت:البم مددلياااااا ا ا اااااااا اا،ااا
اااا(.ا  .1اا،ا    1225

الإل - اااااااااا لل البمحت لا  لالب م ي اا اا اا ا ااااااا اا ااالبفلبوي اولبف  يم اف امفلر البفت   اب مكتت .اا اااااااااااااااا ا ااااا ااااااااااا اااا اا  ااا

ااامحت فةالبمفلر ا  لالبقيتمابلستبفهتا  لالبوجاالبمط وب.ا - ا اا ااااااا اااا اا اااااااا اااااااااا اا اا ا ااااااااا اا  ا

اااااااااالبنهددوبا ددتبممفملالبفلبددويافدد امثدديطالبملكدد امددراخدد  البقيددتما ددتعدولرالبينيدد اولبمشددترك افدد الب م يدد ا - ااااا اا اااا ااااااااا اا اا ااااااااااا ا ا اا ا اا اا ااااا اا ااا ااا ا اا ااااا ااا اااااا ا ا ااا
ااااالبفلبوي اولب قت ي اولالجفمتيي .ا اااا ا اا اااااااااا اااا اا  ااا

اتثقي امبفأالالتصت البي ت امراخ  - ا اا ااا ااااااا اا اا اااااااا ااا ااا اتحهييالبفولصيابيرالبمهت الإل للقي اولبميفلم.اا ااااااا اااااا ا ا ااا ااا اااا اااا ا اا ااااا ااا اااا

4

ااالبوقفةالبيمني البمحترك اااااااااا  فاقيتم اااااااااااااااااا اااف ا اااا امتيواا  22ا اام(ات ادمجاو لرت البفلبي اولبف  ي افد ا دطليا    1227ااا ا ا ا اا اااااااااا ااااا ااااا اا ااا اا اااااااا
ااالبيمراو لرةاولقفة اا ااا ااا اا ااوبمقفضدلاذبدكالبدفمجاأقدلالبهيكديالبفنظيمد ابدو لرةالبفلبيد اوااا،ااااا ااااا اااااا ااا ااا ا اا اااااا ا اااااا اااا اااااا اااا ا اااااالبف  دي اوال ثفداالبفنظيميد اااااا اااااااا ااا اااااااا

اام(.اوقددددفاجددددت البهيكدددديالبفنظيمدددد ابي بدددد البفقحدددديمت البحيتسددددي البنتتمدددد ا ددددراتوقيددددفا ظددددتميرا    1221اااا ددددتم  اااا اااا اا ااا ا ااا ااااااااا ااا اااا اااا اااااا ا ااااا ا اا اااااا ا اااااااا ااا ا اااا
اسيتسدددييرامخف يفدددير اا اااا ااا ااا ااابدددذبكا مدددفالبفوسدددلا يدددلالبمبدددلرافددد ا يكدددياو لرةالبفلبيددد اولبف  دددي افددد اقمددد البهدددلمااا،اااا ا ااااا ااا ا ااااااااا ااا اا اااااا ااا اا ا اا اا ا ااا ا ااااا ا ا اا ا ا اااااا ااا ااا

البفنظيم البمم يا تبقطت ت املورلا تإلدلرل الب تم اول فهت  اااااا ااااااااا اا ااا ااااااا ااا اا اا اااااا ااااااا ااا اا قت فةالبهلمالبف ا م  افئت امدرالإلدلرل ااااااا اا ااا ااا ا اا ااااا ااا اا اااااا ااااااا ااا
اولعقحتما لبثوث  اا ا ااااااا اا اااا(.ا  01اا،ااا

ااااااتفحلا   الإلدلرل امفيلامكف البفلبي اولبف  ي امحت لةامنهتالإلدلرل ال تي :ا ااا اا ااا ااااااااا ا اااااااااااا ااااا ااااا ااااا ااااا اا ااا ااا اااا اااا
اااااااااامفيلامكف امفيلالبفلبي اولبف  ي .ا -1 ااااا ااااا ااااا ااااا  ااا

اااىدلرةالبحكلتتري اولبفوثي .ا -2 ااا اااا اااا ااا اا ااااا  ااا

اااىدلرةالإل  ماولبنشل.ا -3 ا اااا ااا ا ا اااا  ااا

اااىدلرةالبمودةاولبمقتييس.ا -4 اااااااا اااا ا ااااا  ااا

اااىدلرةا -5 ااالبلقت  اولبفيفيش.اااا ااااااا اااااا  اا

ااااااااااىدلرةالبمللج  البفلخ ي   يلامي   (.ا -6 اا ااااا اااااااا اا اااااا  ااا
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ااااااىدلرةالبشاومالبقت و ي .ا -7 ااااااا اا ا ااااا  ااا

ااااااىدلرةالبفمذة البمفرسي .ا -8 ااااااااااااااا  ااا

ااااااىدلرةالبصث البمفرسي .ا -9 ااااااا ا ااااا  ااا

اااااىدلرةالبفخطيطاولإلقصت .ا -10 ا ا اا اا اا ا اااااا  ااا

اااىدلرةالب  قت الب تم اولإل  مالبف  يم .ا -11 اااااااااا ا ا اا ااااااااا ااا اااااا  ااا

اااااااااسكلتتري امكف البمفيلالب تم.ا -12 ااااااا ااااااا ااا  اا

اااااااويشل امفيلامكف البفلبي اولبف  ي ااااا ااااا ااااا ااااا ا ا اا ا اىدلري ااا ااا  ل:ااااتااااا ااا
اجهت امثوالع - ااا ا ااا اااااامي .اااا
ااالبم هفالب تب اب م  مير.ا - ااااااااا ااااااااااااا

اومددرالبم قددن ا ا ااااا ا ااأماااا اا امنددتمالخف ف ددا اا ااا اافدد ا بي دد البهيكدديالبفنظيمدد ابمكفدد البفلبيدد اولبف  ددي افدد ا  دد ااااتااا ا ااا اااااااااا ااااا ااااا اااااا ا اا اااااا ا ااااااا ااا اا ا
اااااالبمثتفظت اوفقتاب و تف البحكت ي  ااااااااااااااا اا اا ااا ااااولبفو يلالبفةممللف اب حكتماف البمثتفظ .ااا،اااا ااا ااااا ااا ااا اااا ااا اااااااا ااا ااااا

البش  الإلاا - ااا اا اادلرااا اااااي اولبيني ايوضوالبهيكيالبفاا ااااااا ا ا ااااااااا ااااااااانظيم ابمكتت البفلبي اولبف  ي اااا ااااا ااااا ااااااا ااا ااف اا االبممهوري البيمني اويفودوماا ا ا ااا ااااااااااااا ااا اا
ااااامرالبشُ  البيني اولإلدلري ال تي : ااااا ااا اا ااااااااا اُا اااا اا

ااااا عح البف  ي اوتفح هتالإلدلرل ال تي :-اأ ااا اا ااا ااااااااا اااااااااااا اا
ااااااااااااااااااىدلرةالبف  ي الب تم.ا - اااا
اااااىدلرةالع شط البمفرسي . - ااااااا ا اا اااا اااا
ااىدلرةالبف  ي العم  اولبخت . - اا ااا اا اا ا اااااااااااا اااا
ااااااىدلرةالبفلبي البشتم  . - ااااااا اااااا اااا
ااىدلرةاخفم البممفمل. - ااا اااااااا ااا اااا
ااىدلرة - اامفلر البفثفين.ااااا ااا ااااا ا اااا
ااىدلرةا اومالبم  مير. - ااااااااا اا ا ااا اااا
ااااااااااااااااىدلرةات  ي البيفتة. - اااا

ااااا عح البفوجيااولبمنتمجاوتفح هتالإلدلرل ال تي :-اب ااا اا ااا ااااااااا اا ا اااااا ااااا ااااااا اا
ااىدلرةالالمفثت ت . - اااا ااا اااا اااا
ااااااااااااىدلرةالبوست يالبف  يمي . - ااا ا ااااا اااا
اااااىدلرةالبفوجيا. - اااااا اااا

ااااا عح البففري اولبف ميياوتفح هتالإلدلرل ال تي :-ال ااا اا ااا ااااااااا اا اا ااااا اا اا اااااااا اا
ااىدلرةالبففري . - اا ااااااا اااا
ااىدلرةالبف ميي. - اا ااااااا اااا
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اا عح البمشترا-اد اا ااااااا ااااايلاولبفمهي ل اوتفح هتالإلدلرل ال تي :ا ااا اا ااا ااااااااا اا اا ااا اااا اا اا
ااىدلرةالبمشتريل. - اا اا اااااا اااا
اااىدلرةالبمحف  مت البمفرسي اولبمخت م. - اا اااا ااااا اااااا ااا ااا اااااا اااا
اااااىدلرةالبختر  البمفرسي . - اااااااا اا ااااا اااا
ااااااىدلرةالبفصتمي . - اااااا اااا
ااااااااااااىدلرةالبمفت   . - اااا

اااااالبشعح البمتبي اولإلدلري اوتفح هتالإلدلرل ال تي :ا-اه ااا اا ااا ااااااااا اااا ااا اا اااااااااااا ا ااا
اااااىدلرةالبمولردالبحشلي .ا - ا اااااا اا اااااا اااا
اااااااااااىدلرةالبشاومالبمتبي .ا - اا ا ااااا اااا

اااالبشعح ا-او ا البيني اوتفوومامراا ااا ا اااا اا:ااااااا
ااىدلرةالالتصتال او ظ البم  ومت . - ااا اااااااا اا اا ا اا اا اااا  ااا

5

َاا اُتَ ف ا اااالإلدلرل الب تم ابمكتت البفلبي اولبف  ي اف ا مومالبمثتفظت اوأمت د الب تصدم الإلدلرةالبفلبويد اااُا اا اااااا ااا ااااا ااااااااااا اا اا ااا اااااا اا اا اااااااااا ااااا ااااا اااااااااااااا اا ااا ا
اااااااالبوسطلاف او لرةالبفلبي اولبف  ي  ااااا اااااا ااا اا ااا ا ا ا ااااااقدفد البمدتدةا اااااوقفاا،ااا اااا ااااا(امدرالبقدللرالبدو لريارقد ا  8ااا اا ا ااا اااا اا ااااا ا اااا(ابحدن ا   072اا  ام    1221ااا

اااااوصيهتااب اااااااااامحاوب ا راتنييذالبخططاولببللمجالبفلبوي اولبف  يمي ا اااا اا ااااا ااا اااا اا ا ا اااااااااا ا ااااا ا اا موج اسيتس البو لرةاوبللممهتاولبقول يرااا،اا اااا اااا اااا ااا اا ااا ااا ااااا ااا اا اا اا
ااااااااااولبفشلي ت البفلبوي اولبف  يمي  اااا اا ااااا اااا ا اااوقللرل البدو لرةااا،ااااا ااا اااا اا اا ااااااوتوجيهتتاا اااكمدتاتمدتر الإلدلرةالب تمد ااااااهدت،ااااااااوت  يمتتااااهدتاا ااااااا ااا ااا ا اا اااا اااااااالب فيدفا

اااااااامرالبمهتم ااا:ااااااأممهتااا،ا
ااالإل لل ا  دلاتنييدذالبمندتمجاولببدللمجاولبخطدطالبفرلسدي البمقدلرةامدرالبدو لرةاولبف تدفامدراسد م اتطبيقهدتا - اااا ااااا ا اا ا ااا ااااا ااا ااا اااا ا اااا اااااااا اا ااااا ا ا ااا اا ااا اااا اا ا ااااااااااااا اا اا اا ا ا ا

ااااومفت   البفقيوفابهتامراقبيالبماسحت البف  يمي البم ني ابهتاف البمثتفظ .ا ااا ااااا ااااااااااااااااااااااااا اا ا ا ااااا اااا ااااااااااااااوااااااا
االقفلل اخططالبفوسلاف البماسحت البف  يمي ابمللقياريتبالع يت اولبف  ي العستس اولبف  ي الب دت ويا - ا اااااااااااااا اا ا اا ا اااااااااا اا ااا ا ااا ااا اا ا اا اااااااااااااا اا ا ا ااااا ااا ا ا ااااا ا ا اا اا ااا

ااااومدتافدد امحددفولما اا ااا ااااااااااااوم تمددفالبم  مديراومددتافدد امحددفولمتاوبللممهددتالبفنييذةد اا،اااااا ا ااا اا ااااا اا ااا ااااا اا اا اااااااا اااولب مدديا  ددلاتنييددذمتا  ددفااا،ااااا اااا ااااااا اا اا ا اااا
ااااىقللرمتامرالبمهت اذل الب  ق . ااااا اااا ااا اااا ااااا اا ااا

القفددلل اخطددطالالقفيددتلامددرالبقددو البف  يميدد امنهدد - اااااااااااااا ا ااااا ا اا اااا ا ااا ا ا اا اا اااتاولإلدلريدد اولبقت مدد ا تع مددت البمحددت فةااا اا ااااا اا ا ا ااااا اااااا اااا ااا اا ااولب مدديا  ددلااا،ااا اا اا ا اااا
اااااتنييذمتا  فاىقللرمتامرالبمهت اذل الب  ق .ا ااااا اااا ااا اااا ااااا اا ااااااااا اااااا

اااالب مددديا  دددلاتدددوفيلالقفيتجدددت البماسحدددت البف  يميددد البم نيددد ابهدددتافددد البمثتفظددد امدددرالبوفددد البفرلسدددي ا - اا ااااا ا ااااا ا ااا ااا ااااا ا ااا اااا اااااااا ااااااااا اا ا ا ااااا اا اااا ااا ااا ا اا اا اا ا ااا
اااااااااااولبوست يالبف  يمي  ااا ا اااااولبف تفامراس م اتو ي هتاولبثل ا  لاوصوبهتاف البوق البماا،اااا اا اااا اااااا ا ا اا اا اا ا ا ااا ااااااا ااااا ا اا ااانتس .اااااااااا ا ااا

االإل ددلل ا  ددلا م يفدد البفوجيددااولبفقددوي البفلبددويافدد البماسحددت البف  يميدد البم نيدد ابهددتافدد البمثتفظدد  - ااا ااااا اااا ااااااااااااااااااااا اا ا ا ااااا ااا ا اا ااااااا ااااا ااااا ااااا ااااا اا اا اا اا ا ا اا،اا
اااااولبف تفامراقحرال فظتماسيلمت.ا اا اااا ااااا ا ا اا اااااااااا



 2020 يناير –خامسد العدال – ثالثد المجلال جزيرةمجلة جامعة ال

 

     228 

 مجيب الجماعيأ.                     محافظة إب-متطلبات تطبيق إدارة التميز في مكتب التربية والتعليم 

االإل ددلل ا  ددلالالخفحددترل الب تمدد البفدد اتضدد هتالبددو لرةاوبمددتاينحددم امددلالب ددول والبماسحدد ابددذبكا موجدد ا - ا ا اااا اااااا ا ا ااااا ااا ااااا ا ااا ا ااااا اا ااا ااا ااااااا ااا اااااا اااااا اا اااا ا ااا اا اا اا ا ا ا
ااااقللرل اوت  يمت البو لرة.ا ااا اااا ااااااا اا اا اا اا

اااالب ميا  دلاىة - اا اا اامدتدا  قد او يدفةابديرالبمفرسد اولعسدلةاولبماسحدت الالجفمتييد العخدل ااااا ا ا ا ااااا اااا ا ااا اا ا ا اااا ااا ا ا اا ااا ا اااااا ااااااا ا اااا ا اااااااوتشدميلاقيدتمااا،ااااا اا ا اا
اااامذمالب  ق ا موج الب ول واولبنظ البصتدرة.ا ااا ااااا اااا اا ااا ااااا اا اااااا اااااااا

االقفددلل البخطددطاولببددللمجالبحددنوي ابمثددوالعميدد اوت  ددي البوحددترافدد اضددو الالتمتمددت اولعمددفل اولبخطددطا - ا ا ااا اا ااا ا اا اا اا اا اا اااا ا اا ااا اااااااااااا ااااا ااا ا اااااا اا اااا ااا اااا اا ا ا اااا اا ااا
ااااااااالب تم .ا

االبف توماملاملك البحثو اولبفطويلالبفلبوا - اا ااااا اا ا اااا اا ا ا ااااا اا ااا ااا ا اااااياف اتنييذابللمماالبحث ي اومشتري االبفمفيفة اولبفطويلي .اااااا اا ا اااا ااااااا اااااااا اا اا ااااا اااااا ااا ااااااااا اااا
اااات مدددي البخبدددلل ابددديرالبمللتددد اولإلدلرل البمفرسدددي ابهدددف الالسدددفيتدةاولبف دددل ا  دددلالبنشدددت ت البمتريددد ا - اا اااا اا اا ااااا اا اا ا ا اااا ااااااا ا ااا اا ااااا ا اااااا اا ااا اا اا ا اا ااااا اا اا اا ا ا اااااا اا

اااااولبمحفمفل البفلبوي .ا اا ااااا ااا اا ااااا
اااار تة الع شط البف اتنيذمتالبو لرةاولبماسحت البفت   ابهتاوتحهيياتنييذمتاف البمثتفظ .ا - ااا ااااا اااا ااااااا ااا اا اااااااااااااا اا ا ا اااا ااا ااا ااااا اااااا اااااا ا اا اااااااا
اااافدددلل البخطدددطاولببدددللمجاب قدددفالب قدددت ل اولبنددددفول اولبث قدددت البفرلسدددي اب قدددت ميرا  دددلالب م يددد البفلبويدددد ااالق - اا اااااا ااااااا اا اا ااااا اااااا اا ااااا اا اا ااا اا اا اا ااا اا اااا اااااا اااا ااا ا ااا اا ا ا اااا اا ا

ااف ااااااااااااولبف  يمي ا االبمثتفظ ا ااا اااااوتنييذمتا  فاىقللرمت.ااا،اااا اا ااااااااا ااااااا
اااااااتنييذاتيويضت البو يلاقيت اىدلرةاماسحت ات  يمي اخترلا طت البمثتفظ البممللف اولإل لل ا  يهت.ا - اا اا ا ا اا اا ااا اا ااااا ااا ااااا اا اااا اا اااااااااا اا ا ا اااا ااااا ااا اا ااا اااا اا اا ااااااااا
االبلقت ددد ا  دددلاقحدددراتنييدددذالبقدددوا - ا اااااااااا ا ا اا اا اااااا ااااااااااال يراولب دددول واولبقدددللرل افددد البماسحدددت البف  يميددد اا اا ا ا ااااا ااا اا اا اااا اا ااا اااا اا اافددد اااااا االبمثتفظددد ا ااا ااااولتخدددتذااا،اااا ااا

االإلجددلل ل البقت و يدد اقيددت البمخددتبييرابهددتافدد اقددفودالبصدد قيت البمخوبدد ابددردلرل الب تمدد اورفدددلا ااا ااا اااااا اا ااا ااااا ا ااااا ااا ا ا ااااا اا اا اااا ااا ااااا ااااا ااا ااااا ااااااا اااا ا ا ا
اااالبمحف ص امنهتاىبلالبو لرة.ا ااا اااا ااااااااا ا ااا اااا

االسددفقحت البم  مدديرالبملسدد يرامددرالبددو لرةاولب مدديا  ددلاسددل  اتددو ي ه ا  ددلالبمددفلر اوملا - اا اا ا ااا اااا اا ااااااا ااااا ا اا اا اا ا اااا ااا ااا اااا ا اا ااا ا ااااا اا ااااااا ااااا االتدد البمددفيليت اا ااا ااا اااا ا ا
اااااااااااا ثح الالقفيتلاوبمتاةضمراتنييذاخط البف  ي .ا ا اااااااا اا اااااا اا اااا ا ااا ا ا اا

اااالب ميا  لا شلالبفويي البصثي اف البمفلر ا تبفنحي املالبمهت البمخفص اف البمثتفظ اولبو لرة.ا - ااا ااا ااا ااا ااااا اااا اا ااااا ااا اااا ااا اا ااااااا ا ااااااا ااااا ا اااااا ا ااااا ا ااا اا اا ااااا

اوممتاسب  اا اا حفخ صاأمااا،اااااا ااا اا اا ااىدلرةا ااااامكف البفلبي اااااا ااااا اتم يا ظدتمالجفمدت  ااااااااااولبف  ي ااا ا اا اا ااااا ااا ااتدنظ ا يدااجمت د امدرااا،اااا ا ااا ااا ااااااا اا
ااااااااالب ددتم يراةقومددوما دد دل ام ا ا ا اااا ااااا ااااهددتمه الإلدلريدد ااا ااا البفلبويدد افدد اى ددترامددرالبفيت دديااواااااااا ا ااااااا ا اا اا ااا ااااا اا اااولب  قددت الالجفمتييدد ا يمددتااا،اااا اااااا اااا ا ااا ااا اااا

ابيدددنه اوبددديرا يدددلم امدددراماسحدددت البممفمدددل ا اا ااااا اا ا ا ااا ا اااا اا اا ااا ااااوأفدددللدمامدددراجهددد اأخدددل اب وصدددو اىبدددلالعمدددفل البفلبويددد ااا،ااااااا اا ااااا ااا ا ااا اااا ا ا ا اااا ا ا اااا ا اا ا ااااا ا اا
ااااااااالبملسوم اب ممفملالبفلبويالبذياةقوموما  لاخفمفااوقيتدتا.ا اااااا اا اا اا ا اا اااا ااااا ا اا ااااا ااا ااااااا اا  ااا

1

ااتدد السددفخفلمالبمددنهجالبوصددي البمحددث :ابم لفدد اوتشددخيصامحددفو امولفقدد البخبددلل البمشددتركيرافدد ا ااا ااا اا ااااااا اا اااااااا ااا ا اا ااا اا ا اا اااا اااااا ا ا ااااا اا ا اااا ااا ااااااا اا اااا
ااااااااالبحثإا  لامفط حت اتطبي اىدلرةالبفمي اف امكف البفلبي اولبف  ي ا ااااا ااااا ااااا ااا اااااااا ااااا ااا ااا اااا اااا اا اا ا ااف امثتفظ اىباااااا اااا ااا ااا ااا.اا
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2

اااااابنت  ا  لا بي  ا اا اا ا ا  احثإاوأمفلفهتاتووماممفملالبحثإامراجميدلالبخبدلل البمفخصصديراالبااا اا ا ا اااااااا اا اااا ااا اا ااا ا ااااا ااا ااا ا ااااااااااا اا ا اافد اااا ااالإلدلرةاا ااا ا
ااااولبفخطيطالبفلبويامرالبمشتركيراف اجوال ادبي البم ف اولبقيتدل الب اااااااا اا ااااااا ااااا اا ا اا ااا ااا اا ااااا ااا ا اا ااااا اا ا ااامحاوباااا ا ااااااااا ا رامكف البفلبي اولبف  ي اا ااااا ااااا ااااا ا اا

اف امثتفظ اىب اااا ااا ااا ااا.اا
ب حثإاب ثصو ا  لالبم  ومت اولببيت ت االسفخفمالبحتقإالالسفحت  اأدلة ا3

امراخ  ات بئفهتامراقبيا ين البخبلل .
4

ااااالسفخفمالبحتقإالبمفوسطت البثحتبي  ا اااا اا ا ا اااااا ا اااااااا اا اولال ثللفت اا،اا اااا ا اا ااالبمعيتري اااا ااا اااااولبنح البمئوي .ااا،اااا اااااا ا ااااا
5

 1 2 1 . درجة البديل

حدود 

 البديل

 1 408 1 487 2 428 1 من

 .40 1 4.2 2 .42 1 . إلى

 منخفضة  متوسطة مرتفعة مرتفعة جدا درجة الممارسة 

3

ااااااافدد اضددو ا بي دد البحثددإاوأمددفلفهتالبمحددفقب ي  اااااااااا اا اا ا اااااا ااا ااا ا اا ااتدد التحددتااأسدد وبادبيدد اكو دداايلكدد ا  ددلالسفشددلل اااا اا ا اا ااا اا اا اا ااااا ااا ااااا ا اا ااا ااااااا
اااااااالبفرلست البمحفقب ي ا ااااا اا اا اااااولال فمتدااا ا اا  لامولفق اخبلل امفخصصيرابهف البثك ا  لامحفو البممتال البف ااااا ااااا ا اا ااااا ا اا ااا اا اااا اااا ااااا اا ا ا اااااا اا اااااا ااا اا

اااااتثفويا  يهتالعدلةا ااااااا اا ا اا اااااوبفثقي اذبكات الخفيترا ين امقصودةامرالبخبلل الااا،ا اا اااا ااااا ا ااااااا اا اااا اااااا اااا ااا اابمفخصصيراب م  ااا ااااا اا ا ا ا ا(اخبيل ا  12ااا ااا ااا.االاا

اااابفثقيددد اأمدددفل البحثدددإاتددد البقيدددتما دددإجلل البفرلسددد البميفل يددد ا  دددلالب ينددد البمقصدددودةامدددرالبخبدددلل ا ا ا اااا ا اااا ا ااااااا اااااا اا ااا اااااااااا اا ااااااا ا اا اااا اااااا اا ا ااااا ااا ااا ا اا اا
اااا البمشتركيراوتث ي هتاىقصت ي ا ا اااااااا اا اا ااا اا ااويمكرا لضهتا ثح اأمفل البحثإااااتااا ا ااااا اااااا ا ا ااااا ا ا اا ا  لالبنثوال ت اااا اا ااا ا ااااا ااا:ااا

اااافثقي اأمفل البحثإالباب ا ااااا اااااا ااا ال يحا اااا البمفم يا تبحال :امااا اا ا ااااا ااااامفط حت اتطبي اىدلرةالبفمي اف امكفد البفلبيد ااااتاااااااا ااااا ااااا ااا اااااااا ااااا ااا ااا اااا اا
اف امثتفظ اىباااااااااولبف  ي ا اااا ااا ااا ا؟اوبم لف اذبكاقتمالبحتقإا تب فيفامرالإلجلل ل اوتوصيا ا ا اا اا اااا ا ا ااا ااااااااااا ا اااااااااا اااااا اااا ااىبلااااا اااااالبنفت جال تي :ااا ااا ااااااا

 (1جدول)

الخبراء المشاركين نحو متطلبات تطبيق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب الموافقة الستجابات 

 إدارة التميز في مكتب التربية والتعليم في محافظة أب

الترتيب 

 حسب األداة
 المجال

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 نسبة الموافقة

مستوى 

 الموافقة

 الترتيب

 حسب المتوسط

ا           مرتفعة جد   25 .86% 0.33 45 .3 المتطلبات التقنية .  1 

ا           مرتفعة جد   23 .84% 0.40 37 .3 تطلبات التنظيميةالم 1  2 

ا           مرتفعة جد   23 .84% 0.40 37 .3 المتطلبات البشرية 2  1 

ا           مرتفعة جد   77 .82 0.46 31 .3 المتطلبات المالية 1  . 

ا           مرتفعة جد   22 .85% 0.37 41 .3 يجمالاإل   
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اايفضوامرالبمفو   ا اا اااا ااا ا ا(امتاة ت  1اا اا:اااااااا
الرتيتاالبمحفو الإلاا -1 ااا ا اا ااااا اااا اا ابمولااااجمتبا افق البخبلل البمشتركيرابممتال اااا ا اا اااا ااا اا ااااااا اا امفط حت اتطبي اااااااا ااا ااا اااا ااىدلرةالبفمي اف امكف ااااا ااااا ااا اااااااا ااا

االبفلبي اولبف  ي اف امثتفظ اىبا اااا ااا ااا اااااااااا ااااا اا ابفرج املتي  اجدف اااا اااااا ااااا اااااااوبنحدح امولفقد اىجمتبيد اااال،ااا ااااااا ااااا اامدرااا(ا  22اا.ا  58ا ااا اااىجمدتبا ا اا اا
ااالالسفمت  اا ا ات ا اوبمفوسطاا،اا ا ا اااب  ا اااااا ااول ثلل امعيتريااا،اا(    14.1اا ا ااا ااا اا ا ااااىجمتبااا اااب  ا اا اا   اا(.    7410اا

اتيتو الرتيتاالبمحفو الإل -2 ااا ا اا ااااا اااا ااا ا اا ابمولااااجمتبااا افق البخبلل البمشتركيرا ثواممتال اااا ا اا ااا ا ااا ااا اا ااااااا اا اامفط حت اتطبي ااااااااا ااا ااا اااا ااىدلرةالبفمي ااا اااااااا ااا
اااااااافدد امكفدد البفلبيدد اولبف  ددي  ااااا ااااا ااااا افددد امثتفظدد اىبااا اااا ااا ااا اا اوبفرجدد املتي دد اجدددف ااا،اا ااا ااا اااا ا اااتللوقدد ا حددح ااااا؛اىذاالااا ااا ا ا اا االبمولفقدد ابددديراااا اااااااا ااا

اااقددفاتللوقدد اقددي امفوسددطتتهتالبثحددتبي ابدديرالبقيمفدديرا اا،اا(  00اا.ا  58-  22اا.ا  52ا  ااااااااا اااااااا ا اااااااا ا ا اااااا اا ا ا اا اا،اا(45 .3اا-اا31 .3اااا
اااااول ثللفتتهددددتالبمعيتريدددد ابدددديرالبق اا اااا ااا اااااا ااااا ا ااااايمفدددديرا .اااا اا اااىذاقصددددياممددددت :اااا؛اا.(33اا–اا46اا اا ااا ا ا االبمفط حددددت البفقنيدددد ااا ااااااا اا اا اا  ددددلااا،ااااا ا ا

ااالبملتح الالوبدلا مفوسدطاقحدتب ا  ااا ا اا ا ا ااااا اا ا اااااا ااول ثدلل امعيدتري اا،اا(45 .3ااا ا ااا ااا اا ا اااوبفالبد ابيظيد اا،اا(33اا.اااا اااااا اا ا ملتي د اجدف اااااا ااا ااا اا،اا(الاا
اااي يداافد البملتحد الب ت يد اممدت :ا اا اااااااااااااا ااااا ااااالبمفط حدت البفنظيميد اااااا اااااا اااا ااالبدذياقصديا  دلامفوسدطاقحدتب ا اا،ااااا ااا ا اا ا ا اااا اا اا ا ا اا اا،اا(37 .3ااا

ااول ثددلل امعيددتري  ا ااا ااا اا ا اوبفالاا،اا(40اا.اااا ااابدد ابيظيدد ااا اا ا ملتي دد اجددف اااااااا ااا ااا ااابينمددتاقصددياممددت :ااا،اا(الاا اا ااا ا ا ااا ااالبمفط حددت البحشددلي ااا ا ااااا اااا اا،ااااا
ااا  ددلالبملتحدد الب تب دد ا مفوسددطاقحددتب ا  ااا ا اا ا ا اااااااااااااااا ااااا ااول ثددلل امعيددتري اا،اا(37 .3اا ا ااا ااا اا ا ااااوبفالبدد ابيظيدد ااا،اا(40اا.اااا اااااا ااا ملتي دد اااا ااا اا

اااوأمددتاممددت :ااا،اا(الاا اجددف ا اا اااا ااااااااالبمفط حدددت البمتبيدد اا اااا اقصدديا  ددلالبملتحددد العاا،ااااا اااااا ااااا اا اا ا اااخيددلةا مفوسددطاقحدددتب ا ا ااا ا اا ا ا اااااا اا،اا(31 .3اا
ااول ثددلل ام يدددتري  ا ااااااا اا ا اوبفالاا،اا(46اا.اااا اااابددد ابيظيددد ااا اا ا ملتي دد اجددف ااااااااا ااا ااا اا.اواا(الاا اااامددراثدد اا افقددفاقصدد  العااا ااا اا ا ا اىجمددتال ااااااادلةااااا اا ا اا  ددلاااا اا
ااامفوسطاقحتب ا  ااا ا اا ا ا ااا(اول ثلل امعيتريا 41 .3اا ا ااا ااا اا ا ااا ااااااا حح امولفقد ا ااواااا(37 .0اا ااااا ااااودالبد ابيظيد ااا،اا(85%ا اااااا ااا ملتي د ااا ااا اا

اات ددد  البنفدددت جالبدددولردةافددد البيقدددلل  ااواااا(الاا اجدددف ا اا ا ااااا ا اااا اا اااا اااااااا ا ا ااىبدددلاااا( 1اا،ا 2اا،ا 1ا الب فيدددفامدددرالعاا ااا ا اسدددحتبااااااا اااامنهدددت:اااااا اايددد اتدددوفيلااااأمماا ااا اااا
ااااالبمفط حت البفقني اولبفف اااااااااا اااا ااااااربا  لالبف تميام هتاااا اااااااا اا اا اوتوفلالبوولدرالبحشلي البمفرب اولبمامياا،اا اا اااا اااا اااااااا ا ااااا ااا ااااا اا اااااااااااااابفنييذالبمهتمااا،ااا

االبمنو د ابهدد  اااا ا اوأ هد ا  ددلادرجد ا تبيدد امددرالالسدف فلدابددذبكاا،ااااا اااااااااا ا ااا ا اااااا اااا ااا اا ااا ااب  مهد ا مددتاةثقد امددذلالبمددفخيالإلدلريااا،اااا ا ااا ااا ا اا اااااا اا اا اااا اااا اااا
ااالبثفيإامرا متقت امفحتر   اا اااا اا اا ااا ااا ااا ا افض  ااا،ااا ا ا راتحهيياك يلامرالبم تم  ااا ا اااااااا ااا ااااا ااا ااا اولبخدفمت اا،اا اااا ااولع شدط البفد ااا،اااا اااااا ا اا اا

اااس لامكف ال ااااا اابفلبي اولبف  ي اىبااا اااااااااا ااااا ااىبلااا ااااااااتثقيقهت.ااا اا
 (2جدول)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب الموافقة الستجابات الخبراء المشاركين نحو المتطلبات التنظيمية 

 في محافظة إب  لتطبيق إدارة التميز في مكتب التربية والتعليم 

الترتيب 

حسب 

 داةاأل

 الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

اف االنحر

 المعياري

نسبة 

 الموافقة
الترتيب 

 بحسب النتائج

مستوى 

 الموافقة

                                                       توووفر اللوووائل والقوووانين للعمليووة اإلداريووة والفنيووة بالم تووب    5

                            التي تحقق التميز في األداء4 
3. 70 . 67 

22 48% 
1 

ا           مرتفعة جد    

                                                    توفر نظوا  توييوا العواملين فوي الو وائا اإلداريوة والفنيوة    8

                                          لمية المتمثلة بال فواءة والخبورة والتميوز فوي                 وفق المعايير الع

                األداء4444 الخ4 

3. 61 . 52 

27 428% 

2 

ا           مرتفعة جد    

                           ترسوويخ الشوورالة المجتمعيووة فووي     إلووى                     توووفر الوورلى الةادفووة 0

                         والفني للم تب وفق معوايير    ه      وتحسين                   تطوير األداء اإلداري 

               إدارة التميز4 

3. 60 . 52 

27% 

1 

ا           مرتفعة جد    

ية التحتية المطلوبة لألداء المتميز في لافة توفر البن 11

 المستويات اإلدارية والفنية4
ا           مرتفعة جد   . 408% 52 52 . 59 .3  
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الترتيب 

حسب 

 داةاأل

 الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

اف االنحر

 المعياري

نسبة 

 الموافقة
الترتيب 

 بحسب النتائج

مستوى 

 الموافقة

الرلية والرسالة واألهداف والقيم والغايات  إعداد 1

 االستراتيجية التي تنظم األداء اإلداري والفني المتميز4
ا           مرتفعة جد   8 428% 52 53 . 57 .3  

ية والفنية للعاملين دارويض الصالحيات اإلتوفر نظا  تف .

 في لافة المستويات اإلدارية والفنية4
ا           مرتفعة جد   8 408% 55 53 . 55 .3  

تو يا االساليب والوسائل اإلدارية الحديثة في إدارة أداء  2

 القيادات والعاملين في الم تب4
ا           مرتفعة جد   0 428% 55 53 . 53 .3  

تحقيق الجودة والتميز في إلى  دفةتوفر الرلى والخطط الةا 11

 األداء اإلداري والفني4
ا           مرتفعة جد   5 48% 50 53 . 50 .3  

تصميم هي ل تنظيمي يتناسب ما أهداف واستراتيجيات  2

 والتميز في األداء4 بداعوسياسات ومتطلبات اإل
ا           مرتفعة جد   2 58% 52 . 40 .3  

إلدارية توفر نظا  توصيا الو ائا في لافة المستويات ا 1

 والفنية بالم تب4
ا           مرتفعة جد   17 58% 51 . 40 .3  

توفر سياسة االستقرار للعاملين في الو ائا اإلدارية  8

الحد من سياسة التنقالت المستمرة إلى  والفنية وبما يؤدي

 لديةم4

ا           مرتفعة جد   11 58% 51 . 40 .3  

في ية التي تساعد العاملين رشادتوفر األدلة اإلجرائية واإل 17

 يتةم ب فاءة وتميز4مسؤولأداء مةامةم و
ا           مرتفعة جد   12 58% 70 . 40 .3  

القضاء على هيمنة إلى  العلمية الةادفة الرلي إعداد .1

الضغوط السياسية والمجتمعية على القرار اإلداري والفني 

 في الم تب4

ا           مرتفعة جد   11 58% 70 . 40 .3  

ة بين القيادات ينسانتوفر نظم االتصال والعالقات اإل 12

 والعاملين والمستفيدين من الم تب4
        موافق   .1 57% 63 . 20 .3

ا           مرتفعة جد    %421 .5 440  37 .3 ي المجالإجمال  

ااايفضوامرالبمفو ا  ا اا اااا ااا ا ااا(امتاة ت :ا 2اا ااااااااا
الرتيددتاامحددفو امولفقدد البخبددلل البمشددتركيرالإل -1 ااا ااا اا ااااااا اا اااااااا ااا ا اا ااا اااا اا مفط حددت البفنظيميدد الب  مدد ابفطبيدد اىدلرةالبفميدد ااااايدد ابااااجمتبا اااااااا ااااا ااا اااااا ا اااااااا اااااا اااا ااا

اااف امكف ال ااااا اااااااابفلبي اولبف  ي ا ااااا اا اوبفرج املتي  اجف ااا،ااا اااااا ااااا اقيإاب مد ا حدح البمولفقد الإلااا؛الااا ااااااا ااااااا ااا ا اااا اا(امدرا 1 2اا.ا . 5ااايد  ااااجمتباا ا اا
ااااىجمتب اااا السفمت ت البخبلل البحدتب ا دفدم ا ا ااا اا ااااااااا اا اااا اااا اا اااخبدلل اا(ا  17ااا اااوبمفوسدطاقحدتب اأجمدتب ا اااا ااا ا ااا ااا ا اا ا ا اا(اول ثدلل ا  10اا.ا 1اااا اا ا ااا اا

اامعيتريا ا ااا ااااىجمتبا ااا اب  ا ا اا.(امرا 7 .اااا ااااىجمتباااا ا الالسفمت ت ا ا اا اااا اا ا اااجميلالبممتال .اااارااا ا اا ااااا  ااا

اتيددتو امحددفو امولفقدد البخبددلل  -2 اا اا اااااااا ااا ا اا ااا ا االبمشددتركيرا ثددواااااا ا ااا ااا اا اابمفط حددت البفنظيميدد الب  مدد ابفطبيدد اىدلرةالبفميدد افدد االااا ااا اااااااا ااااا ااا اااااا ا اااااااا اااااا اااا ااا
اااااااامكف البفلبي اولبف  ي  ااااا ااااا اا اوبفرج املتي  اجف ااا،اااا اااااا ااااا اتللوق ا حح البمولفق الإلاااااا؛اىذالااا ااااااا ااااااا ااا اا اا ااي ابهتابدير ااااجمتبا اا–اا  52اا.ا 7 5ااااااااا

اا(امددرا 8اا.ا 2 2 ا اااىجمددتباا ا اااا السددفمت ت البخبددلل البحددتب ا ددفدم ا ا ااا اا ااااااااا اا اااا اااا اا ا ا(اخبيددل ا  12ااا ااا اااكمددتاتددللو البمفوسددطاقحددتب ابهددتاااالاا ااا ااا ا اا ا ا ااااااا اا اااا ا
ااابيرا  ااا(اول ثلل امعيترياتدللو ابديرا   07اا.ا 1- 7 2اا.ا 1اا ااااا اا ااا ا ااا ااا اا ا ااا اا اوبفالبد ابيظيد ا ملتي د اجدف اااا.(ا  81-اا.ا  81اا ااا ااا اااااا اااااا اا(امدراالااا ا اا
اااىجمددتب ا اا الالسددفمت ت ا  ددلاجميددلالبممددتال اا ا اا ااااا ااا اا اا اا اااا اا ا ااااافدد اقدديراقصدد  البيقددلةارقدد ا ااا ااا اااااا اا ا اا اا اا اااااا(ا  ددلا حددح امولفقدد ا  .1ا ااااا ااا اا اا

اااملتي  اب م ا  ااااااااا ااا(اوبمفوسطاقحتب ا   57ا ااا ا اا ا ا اااا ااا(اوبت ثلل امعيتريا   27اا.ا 1اا ا ااا ااا اا ا اااا اا.(اوبفالب ابيظي امولف .  81اا ااا ااااا اااااا ااا  ااااا

اات دد  ااا -3 ا ا االبنفددت جالبددواا اااا ااالردةافدد البيقددلل ا اااااا اا اااااا ااااا ااىبددلاااا( 2اا،ا 1ا الب فيددفامددرالعاا ااا ا اسددحتبااااااا اااامنهددت:اااااا ااااىدرلمالبخبددلل ااا اا اااا اا اايدد اتددوفلااااأمماا اا اااا
البمفط حددت البفنظيميددد ابفطبيدد اىدلرةالبفميددد  اااااااا ااااا ااا اااااااا اااااا اااا اافددد ااااااا اااااااامكفدد البفلبيددد اولبف  دددي ا ااااا ااااا اىبااااا اااىمات ددكالبمفط حدددت ات دددفااا،اا ااا اااا اااااا اااا ا

اأستسدي اوينحمد الإلبمدتمابهدتامدراقبديالبقيدتدل  ااااااااا اااا ا ااا ااااا اا ااا ا اااا اااا اا اأمااوااا،اا ااااملو د  ا البهيكدي ا ا البفنظيمد  اااا ا اا ااااااب مكفد البفلبيد اولبف  د اااا ااااا ااااا اااي اااااا
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اتفيو البفوي  ااا امل ااااا البفميلل  ا اا البف  ااااا اتثصي ااقف ااا ا ا اافد ا ا اااالبخترجيد  اااااالببيئد ا اا اا،اومدوا اا اا اامدتاةحدت فاا اا افد  اااا السدفم   ا ا ااا البيدل  ا ا  ااا

اااالبخترجي  اا ا ر ااااااولبح ف اا البفهفيدفل  ا اولبحدمت اا،ااااااااا ااا ابفحدتد  ااا العفودتر ااااا اا اا اولبم دتر  ا ا اا ابدير اااا الب دتم ير اا ااااا اا،العمدلالبدذيااا ااااا ا ا اااةحده ااا  ا

اف  ا مت  ا اا اتطبي  ا ااا ااىدلرة ا االبفمي . ااا اااااا
 (3جدول )

ارية ونسب الموافقة الستجابات الخبراء المشاركين نحو المتطلبات البشرية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي

 في محافظة إب  لتطبيق إدارة التميز في مكتب التربية والتعليم 

  
 الفقرة

المتوسط 

 لحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 الموافقة
 الترتيب

مستوى 

 الموافقة

بين الموارد روح الفريق الواحد في العمل بتبني مبدأ العمل  17

 البشرية في الم تب4
3. 70 . 48 22 48 1 

مرتفعة 

ا    جد    

تنمية الرقابة الذاتية لدى الموارد البشرية ب افة المستويات  5

 اإلدارية والفنية بالم تب4
3. 60 . 52 27% 2 

مرتفعة 

ا    جد    

ية لدى الموارد البشرية يجابالحد من السلوليات والظواهر اإل 11

 حسوبية444 الخمنةا الوساطة والم
3. 60 . 52 27% 1 

مرتفعة 

ا    جد    

في  هاوتنفيذبرامج تأهيل وتدريب الموارد البشرية  إعداد 1

 تطبيق إدارة التميز4
3. 50 . 70 50 48% . 

مرتفعة 

ا    جد    

مةامةم ب افة  أداءتوفر نظا  تحفيز للموارد البشرية في  8

 المستويات اإلدارية والفنية بالم تب4
3. 40 . 52 58% 8 

مرتفعة 

ا    جد    

ترسيخ قيم الوالء واالنتماء وااللتزا  لدى الموارد البشرية  0

 نحو مةامةم وأداء الم تب4
3. 40 . 52 58% 8 

مرتفعة 

ا    جد    

هتما  بتوفير احتياجات الموارد البشرية المختلفة بما اإل 2

 يم نةم من أداء المةا  الفنية واإلدارية4
3. 40 . 51 58% 0 

مرتفعة 

ا    جد    

ترسيخ مبدأ إشراك ال وادر البشرية في عمليات صنا القرار  8

 للقضايا اإلدارية والفنية في الم تب4
3. 30 . 48 52 48% 5 

مرتفعة 

ا    جد    

 أبعادتنمية ثقافة األداء المتميز لدى الموارد البشرية في لافة  11

 األداء اإلداري والفني4
3. 30 . 68 52 48% 2 

مرتفعة 

ا    جد    

تراتيجيات معالجة  اهرة الصراع السياسي تبني اس 12

 واإلداري بين الموارد البشرية في الم تب4
3. 30 . 48 52 48% 17 

مرتفعة 

ا    جد    

عادة هي لة ال فاءات البشرية المؤهلة لتطبيق إدارة التميز إ 2

 في م تب التربية4
        موافق   11 48% 00 57 . 10 .3

المؤهلة في م تب توفر سياسة االستقطاب للموارد البشرية  1

 التربية4
        موافق   12 48% 00 74 . 10 .3

توفر اإلرادة والقناعة لدى الموارد البشرية في تبني فلسفة  .

 التميز4 إدارة
        موافق   11 48% 00 88 . 10 .3

  %84 40 . 37 .3 ي المجالإجمالمتوسط 
مرتفعة 

ا    جد    

اايفضوامرالبمفو   ا اا اااا ااا ا اا( 1اا
الرتيتاامحفو امولفق البخبلل البمش -1 ااااااا اا اااااااا ااا ا اا ااا اااا اتركيرالإلا ااا ااا اا ثوالبمفط حت البحشلي الب  م ابفطبي اىدلرةالبفمي ااااي اااااجمتبا اااااااا ااااا ااا اااااا ا اااااا ا ااااا اااا اااااا ا ا

اااااااافددد امكفددد البفلبيددد اولبف  دددي  ااااا ااااا ااااا اا اوبفرجددد املتي ددد اجدددف ااا،اا ااا ااا اااا ا اقيدددإاب مددد ا حدددح البمولفقددد الإلااال،اااا اااا ااا ااااااا ااا ا اااا اا(امدددرا . 5ااايددد  ااااجمتباا ا اا
ااااىجمتب اااا السدفمت ت البخبدلل البحدتب ا دفدم ا ا ااا اا ااااااااا اا اااا اااا اا ا ا(اخبيدل ا  12ااا ااا اااوبمفوسدطاقحدتب اأجمدتب ا ااالاا ااا ا ااا ااا ا اا ا ا اا(اول ثدلل ا  10اا.ا 1اااا اا ا ااا اا

اامعيتريا ا ااا ااااىجمتبا اا اب  اا اا.(امرا 7 .ا اااا ااااىجمتباااا ااا الالسفمت ت ا  لاجميلالبممتال .اا ا اا ااااا ااا اا اا اا اااا اا ا  ااا
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ااتيدددتو امحدددفو امولفقددد البخبدددلل البمشدددتركيرا ثدددوا -2 ا ااا ااا اا ااااااا اا ااااا ااا ااا ا اا ااا ا اا االبمفط حدددت البحشدددلي الب  مددد ابفطبيددد اىدلرةالبفميددد افددد اا ا اا اااااااا ااااا ااا اااااا ا اااااا ا ااااا اااا اااا
اااااااامكف البفلبي اولبف  ي  ااااا ااااا اا اوبفرج املتي  اجف ااا،اااا اااااا ااااا اتللوق ا حح البمولفق الإلاااااا؛اىذالااا ااااااا ااااااا ااا اا اا ااي ابهتابدير ااااجمتبا اا–اا  52اا.ا 7 5ااااااااا

اا(امددرا 8اا.ا 2 2 ا اااىجمددتباا ا ا السددفمت ت ا اااا اا اااالبخبددلل البحددتب ا ددفدم ا ااااا ااا اا ااااااااا اا ا ا(اخبيددل ا  12اا ااا اااكمددتاتددللو البمفوسددطاقحددتب ابهددتاااالاا ااا ااا ا اا ا ا ااااااا اا اااا ا
ااابددديرا  ااا(اول ثدددلل امعيدددترياتدددللو ابددديرا   07اا.ا 1-  17اا.ا 1اا اا ااا اا ا اا ا اا ا ااا اا ا ااا اا.(امدددرا  50-اا.ا  5.اا ا اااىجمدددتبااا ا ا الالسدددفمت ت ا دددا اا اااا اا ا ااارااا

اجميلالبممتال  ا اا ااااا ااقيدإاقصد  البيقدلل امدر ااا؛ااا ا اا اا اااااا اا ا اا اا ا(ا  دلا حدح امولفقد املتي د اجدف ا  17- 1اا ااا ااا ااااااا ااااا ااا اا ااتللوقد  ااالاا ا ا اا اا،اا(  12ا
ااوبمفوسطاقحتب ا ااا ا اا ا ا اايفللو اااا اا ااابيرا اااا ااا(اوبت ثلل امعيترياتللو ابيرا 70 .3-30 .3اا ااااا اا ااا ا ااا ااا اا ا اااا ااااوبفالب ااا62 .) -اا.ا  5.اا ااا
اا ابيظيدد املتي دد اجددف ا ااا ااا ااااا اامددراااالاا اااىجمددتبا ا اااا السددفمت ت البخبددلل البمشددتركيرالبحددتب ا ددفدم ا ا ااا اا ااااااا ااا اا ااااااا اا اااا اااا اا ا ا(اخبيددل ا  12ااا ااا اافدد اقدديراااال،ااا اا اا ا

اااااقيإاقص  البيقلل ارق ا  اا اا اااااا اا ا اا ا  لااا(  11اا،ا  12اا،ا  11اا اااا حح امولفق املتي د ا اااا ااا ااااااا ااااا ا مفوسدطاقحدتب ا( 8اا.ا  00ا ااا ا اا ا ا  .3ا ااا

ااوبددددت ثلل امعيددددتريااا،اا(10 ا اا ا ااا اا ا اا  ددددلالبفددددولب اوبفالبدددد ابيظيدددد ا مولفدددد (امددددراااا.(ا  55اا،اا.  .0اا،ا57اا.اا اااا ا ااا ا اا ااااا ا ااااا ا ااا اا ااا ا اااا ا اااىجمددددتبا ا اا اا
ااالسددفمت ت البخبددلل البمشددتركيرالبحددتب ا ددفدم ا ااا اا ااااااا ااا اا ااااااا اا اااا اااا اا اا(اخبيددلل  12ا ا ااا ااات دد  البنفددت جالبددولردةافدد البيقددلل ا ااوااااا اا اااااا ااااا اا اااا اااااااا ا ا ااا( 2اا،ا 1ا

ااىبلا الب فيفامرالعاا ااا اسحتباااااااا  اا:ااااامنهتااااا

ااااىدرلمالبخبدددلل ا ا ا اااا اا ايددد اتدددوفلالبمفط حدددت البحشدددلي ابفثقيددد البفميددد اامماعاا ا اااااا ا اا اااااا ا ااااا اا اا اااااا اا ا اافددد اااااا اااااااامكفددد البفلبيددد اولبف  دددي ا ااا اا ااااا ا اافددد ااااا ا
اامثتفظدد  ااا اىبااا اااامميدد الب  قددت الإل حددت ي ا تبنحددح اب  ددتم يراوأمامددتايهدد الب ددتم يرامددوا دد ورم ا تال فمددت ااعااوااا،اا ااا ااااااا اا اا ا اا ااااا ااااا اااا اا اا اا ااااا اااااا اااااااااا اا ااا ااا اااااااا

او فلبدد البفقيددي اب م هدد اوجهددفم اوفهدد الب ددول واولع اا اا ااا اااااا اا ااا اا اا ااا ا ظمددااااااااااااااااااا ا اا اولبقددول يرالبفدد اا ااااا اااا اااا ا اُتَ ددف ااا َا اأستسددااُا اا اي اوينحمدد ا ا اااا ااأماااااا اااتمف وهددتاا ااااا
ااالبقيتدل .ا اااااااا

 (4جدول)

وافقة الستجابات الخبراء المشاركين نحو المتطلبات المالية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب الم

 في محافظة إب  لتطبيق إدارة التميز في مكتب التربية والتعليم 

 الفقرة  
المتوسط 

 لحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الموافقة

الترتي

 ب

نسبة 

 الموافقة

1 
من الموارد  توفير لافة احتياجات الم تب الفعليةإلى  الخطط الةادفة إعداد

 المالية وفق معايير األداء المتميز4
 موافق جدا 1 85% 52 . 40 .3

8 
توفير متطلبات تطبيق إدارة التميز في إلى  توفر الخطط المالية الةادفة

 الم تب4
 موافق جدا 2 85% 52 . 40 .3

 موافق جدا 3 85 70 . 40 .3 توفر الخطط المالية المعتمدة لتحقيق األداء اإلداري المتميز في الم تب 0

2 
الةدر واالهدار المالي غير المبرر في أوجه الصرف على والقضاء 

 الجوانب اإلدارية4
 موافق جدا 4 5 .82 68 . 30 .3

1 
اعتماد لافة المخصصات المالية المخططة للم تب في خطط المواينة العامة 

 للح ومة4
 موافق جدا 5 5 .82 68 . 30 .3

 موافق جدا 6 5 .82 48 . 30 .3 اعتماد المصادر المالية الذاتية للم تب4إلى  ى الةادفةتوفر الخطط والرل 5

 موافق جدا 7 5 .82 48 . 30 .3 توفر الشرالة المجتمعية في تقديم الدعم المالي ألنشطة الم تب4 2

. 
ولوية في أوجه الصرف المالي على توفر الخطط والمعايير التي تحدد األ

 ية في م تب4الجوانب اإلدار
 موافق 8 80 63 . 20 .3

8 
معالجة هيمنة ويارة المالية عبر ممثليةا على سياسة االنفاق لجوانب األداء 

 اإلداري والفني في الم تب4
 موافق 9 80 63 . 20 .3

 موافق جدا  %82 46 . 31 .3 ي المجالإجمالمتوسط 

ااايفضوامرالبمفو ا  ا اا اااا ااا ا ااامتاة ت :اااا( .اا ااااااا
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الرتيتاامحفو امولفق البخ -1 اااااااا ااا ا اا ااا اااا ابلل البمشتركيرالإلا ااا ااا اا ااااااا اا ثوالبمفط حت البمتبي الب  مد ابفطبيد اىدلرةالبفميد ااااي اااااجمتبا اااااااا ااااا ااا اااااا ا اااااااااااا اااا اااااا ا ا
ااااااااف امكف البفلبي اولبف  ي  ااااا ااااا ااااا اا اوبفرج املتي  اجدف ااا،اا اااااا ااااا اب مد ا حدح البمولفقد الإلااااا؛اىذاالااا ااااااا ااااااا ااا ا اا(امدرا 2 5ااايد  ااااجمتباا ا اااىجمدتباا ا اا اا

اااالسفمت ت البخبلل البحدتب ا دفدم ا  ااا اا ااااااااا اا اااا اااا اا ا ا(اخبيدل ا  12ا ااا اااوبمفوسدطاقحدتب اأجمدتب ا ااالاا ااا ا ااا ااا ا اا ا ا اا(اول ثدلل امعيدتريا  11اا.ا 1اااا ا ااا ااا اا ا ااا اا
ااىجم ااا اب  ا ااتبا اا.(امرا  8.اااا ااااىجمتباااا ااا الالسفمت ت ا  لاجميلالبممتال .اا ا اا ااااا ااا اا اا اا اااا اا ا  ااا

ااتيتو امحفو امولفق البخبلل البمشتركيرا ثوا -2 ا ااا ااا اا ااااااا اا اااااااا ااا ا اا ااا ا االبمفط حت البمتبي الب  م ابفطبي اىدلرةالبفمي اف امكفد اااا ااااا ااا اااااااا ااااا ااا اااااا ا اااااااااااا اااا اااا
اااااااالبفلبيدد اولبف  ددي  ااااا اا اوبفرجدد املتي دد اجددف ااا،اااا ااا ااا اااا ا اااب يقددلل ا ااال،اااا اا اقيددإاتللوقدد ا حددح البمولفقدد الإلااا؛ا( 0- 1اااا ااااااا ااااااا ااا ا ا اا ااا ااايدد ابهددتاااااجمتباا اااا

اابددددير  اا(امددددرا 8اا.ا 8 5اا–اا  52اا.ا 7 5اا ا اااىجمددددتباا ا اااا السددددفمت ت البخبددددلل البحددددتب ا ددددفدم ا ا ااا اا ااا اااااا ا ا اااا اااا اا ا ا(اخبيددددل ا  12ااا ا اا اااكمددددتاتددددللو اااالاا اا ا ااا ا
ااالبمفوسدددطاقحدددتب ابهدددتابددديرا  اا ااا ااا ااا ا اا ا ا ااا(اول ثدددلل امعيدددترياتدددللو ابددديرا   7.اا.ا 1-  17اا.ا 1اااا اا ااا اا ا اا ا اا ا ااا اا ا ااا ااااوبفالبددد ااااا.(  07-اا.ا  5.اا ااا

اا ابيظيدد ا ملتي ددد اجدددف ا ااا ااا اااااا اامدددراااا(الاا اااىجمددتبا ا ا الالسدددفمت ت ا  دددلاجميدددلالبممددتال ا ا اا ااااا ااا اا اا اا اااا اا ا اافددد اقددديراقصددد  البيقدددلل ااا،اااا اا اااااا اا ا اا اا اا ا
اامر  اا(ا  لا حح امولفق املت 2اا،ا 5ا ااااااا ااااا ااا اا ااي  اب م  اا ااوبمفوسطاقحتب ااا،اا(  57ااااااا ااا ا اا ا ا اب  اااا اا(اوبت ثلل امعيتريا20 .3ا اااا ا ااا ااا اا ا اااا اا

اااااتللو ابيرا .ا ااااا اا ااوبفالب ابيظي ا مولف (ااا(63ا ااا اااااا اااااا اامرااا،اااا ااااىجمتبا ااا السفمت ت البخبلل البمشدتركيراولبحدتب ا دفدم اا ااا اا اااااا اا ااا اا ااااااا اا اااا اااا اا ااا
اا(اخبيلل  12ا  ااا ااات   البنفت جالبولردةاف البيقلل ا ااواااا،اا اا اااااا ااااا اا اااا اااااااا ا ااىبلاااا( 2اا،ا 1اا الب فيفامرالعاا ااا اسحتباااااااا اامنهدتااااا اااا:اىدرلمالبخبدلل ااا اا اااا اا اااا
ااااايدددد اتددددوفلالبماامماع اا ا افط حددددت البمتبيدددد ابفطبيدددد اىدلرةالبفميدددد ااا ا ااااااا ااااا ا اا ااااا ااااااا اا اا اافدددد اااا ااامكفدددد البفلبيدددد اولبف  ددددي ا ااااا ااا اا ااااا ا اىباااا ااأماااواااا،ا اات ددددكاا ا ا

اااااالبمفط حت ات فا اااا اأستساااا اا اااي ابثيالبمشك  الإلدلري ا ااا ااا ا اا ااااا ا االالسدفيتدةامدراتطبيد امدذلالبمدفخيالإلدلريالبثدفيإاااوااااااا ااا اااا ا ااا ااا ا اا اااااا اا ااا ااا ا ااااااا ا ا
اف اتطويلالع ااا اا ا ااا اااااااااف امكف البفلبي اولبف  ي اااااادل ا ااااا ااااا ااااا اف امثتفظ اىبا اااا ااا ااا ااا.اا

 (5جدول)

المعيارية ونسب الموافقة الستجابات الخبراء المشاركين نحو المتطلبات التقنية المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 في محافظة إب  لتطبيق إدارة التميز في مكتب التربية والتعليم 

 الفقرة  
المتوسط 

 لحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 الموافقة
 الترتيب

مستوى 

 الموافقة

1 
حديثة  ل ترونيةإتوفر استخد  وتو يا وسائل اتصال 

 للحصول على معلومات حديثة في الم تب4
3. 60 . 52 27% ا           مرتفعة جد   1   

. 
ل ترونية حديثة داخلية وخارجية في إتوفر شب ة تقنية 

 الم تب4
3. 60 . 52 27% ا           مرتفعة جد   2   

8 
توفر نظم المعلومات اإلل ترونية بما يحد من ايدواجية في 

 والفنية بالم تب44 المعلومات بين لافة المستويات اإلدارية
3. 60 . 52 27% ا           مرتفعة جد   3   

2 
ل ترونية المختلفة ة والوسائل والتقنيات اإلنظماستخدا  األ

 في تحقيق أداء الم تب4 ةاوتو يف
3. 50 . 53 50 48% ا           مرتفعة جد   4   

8 
توفر األدلة التوضيحية الستخدا  التجةيزات التقنية في 

 ب فاءة4 داءالم تب في تنفيذ األ
ا           مرتفعة جد   5 5 .87 53 . 50 .3  

5 
بالم تب ب يفية استخدا  وسائل  والعاملينتدريب القيادات 

 التقنية المختلفة4
ا           مرتفعة جد   6 5 .87 53 . 50 .3  

2 
توعية القيادات العاملين بالم تب بأهمية التحول من 

 ة4ل ترونيالتطبيقات اإلإلى  ية التقليديةدارات اإلجراءاإل
ا           مرتفعة جد   7 5 .82 95 . 30 .3  

1 
أتمته الو ائا إلى  البرامج الحاسوبية اآللية الةادفة إعداد

 اإلدارية والفنية بالم تب4
        موافق   8 80 63 . 20 .3

0 
 والتربويةللمعلومات اإلدارية  إل ترونيتوفير نظا  توثيق 

 متخصصة بين لافة المستويات اإلدارية والفنية4
        موافق   9 80 42 . 20 .3

 ا           مرتفعة جد     72648 . 44 .3 ي المجالإجمالمتوسط 
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ااايفضوامرالبمفو ا  ا اا اااا ااا ا ااامتاة ت :اااا( 8اا ااااااا
الرتيتاامحفو امولفق البخبلل البمشتركيرالإل -3 ااا ااا اا ااااااا اا اااااااا ااا ا اا ااا اااا اا ثوالبمفط حت البحشلي الب  م ابفطبي اىدلرةالبفمي ااااي اااااجمتبا اااااااا ااااا ااا اااااا ا اااااا ا ااااا اااا اااااا ا ا

اااااااافددد امكفددد البفلبيددد اولبف  دددي  ااااا ااااا ااااا اا اوبفرجددد املتي ددد اجدددف ااا،اا ااا ااا اااا ا اقيدددإاب مددد ا حدددح البمولفقددد الإلااال،اااا اااا ااا ااااااا ااا ا اااا اا(امدددرا . 5ااايددد  ااااجمتباا ا اا
ااااىجمتب اااا السدفمت ت البخبدلل البحدتب ا دفدم ا ا ااا اا ااااااااا اا اااا اااا اا ا ا(اخبيدل ا  12ااا ااا اااوبمفوسدطاقحدتب اأجمدتب ا ااالاا ااا ا ااا ااا ا اا ا ا اا(اول ثدلل ا  ..اا.ا 1اااا اا ا ااا اا

اامعيتريا ا ااا ااااىجمتبا ااا اب  ا ا اا.(امرا  01اااا ااااىجمتباااا ااا الالسفمت ت ا  لاجميلالبممتال .اا ا اا ااااا ااا اا اا اا اااا اا ا  ااا

ااتيدددتو امحدددفو امولفقددد البخبدددلل البمشدددتركيرا ثدددوا -4 ا ااا ااا اا ااااااا اا ااااا ااا ااا ا اا ااا ا اا االبمفط حدددت البحشدددلي الب  مددد ابفطبيددد اىدلرةالبفميددد افددد اا ا اا اااااااا ااااا ااا اااااا ا اااااا ا ااااا اااا اااا
ااااامكف البف اااااااالبي اولبف  ي ااا اا اوبفرجد املتي د اجدف ااا،اااااا ااا ااا ااااا اقيدإااا؛الااا اااقصد  البيقدلل امدرا اااا ا اا اا اااااا اا اااااا(ا  دلا حدح امولفقد ا 0-اا 1ا ااااا ااا اا اا

اا املتي دد اجددف ا ااا ااا ااتللوقدد ابددير ااالا اااا ا ا اا اا(امددرا 7 2اا– 8اا.ا 2 5ا ا اااىجمددتباا ا اااا السددفمت ت البخبددلل البحددتب ا ددفدم ا ا ااا اا ااااااااا اا اااا اااا اا ا ا(اخبيددل ا  12ااا ااا ااالاا
اااتمددتاتددللو البمفوسددطاقحددتب ابهددتابدديرا  ااااا ااا ااا ا اا ا ا ااااااا اا اااا ااا(اول ثددلل امعيددترياتددللو ابدديرا   87اا.ا 1-  17اا.ا 1ا ااااا اا ااا ا ااا ااا اا ا ااا اااا.(  28-اا.ا  82اا

ااااااوبفالب ابي اا اظي املتي  اجف اااا اااااا اامراااالااااا ااااىجمتبا ا الالسفمت ت ا ا اا اااا اا ا اجميدلالبممدتال ااارااا ا اا ااااا اااكمدتاقصد  البيقدلل ا اا،اااا اا اااااا اا ا ااا اا،ا 5ا
ااا(ا  لا حح امولفق املتي  اب م ا  2 ااااااااا ااااااا ااااا ااا اا اااومفوسطاقحتب ا اا،اا(  57اا ااا ا اا ا ا ااا(اوبدت ثلل امعيدتريا 30 .3ااا ا ااا ااا اا ا اااا  ا.-اا.ا  2.اا

اا  لالبفولب اوبفالبد ابيظيد ا مولفد (امدرااا،اا(63 ا ااا ااا اااااا اااااا ااا اا ااا ااااا اااىجمدتباا ا ااا السدفمت ت البخبدلل البمشدتركيرالبحدتب ا دفدم اا ااا اا ااااااا ااا اا ااااااا اا اااا اااا اا ااا
اا(اخبيلا  12ا  ااا ااات   البنفت جالبولردةاف البيقلل ا ااواااالاا اا اااااا ااااا اا اااا اااااااا ا ااىبدلاااا( 2اا،ا 1اا الب فيدفامدرالعاا ااا ا اسدحتبااااااا اامنهدتااااا اااا:اىدرلمالبخبدلل ااا اا اااا اا اااا

ايدد اتددوفلالبمفط حددت البفقنيدد ابفطبيدد اىدلرةالبفميدد اااأمم اااااااا ااااا ااا اااااااااااا اااا اااااا اا اافدد ااااااا اااااااامكفدد البفلبيدد اولبف  ددي ا ااااا ااااا اىبااااا ااوتددوفلالبوددولدرااا،اا ااا ا اااا اا اا
االبمفرب اولبمام  اولبقدتدرا اااااا ااااا اااا اااا ااااا  دلالبف تمديامدلات دكالبفقنيدت امدراخد  ادورل اختصد اخدترلالباااةاااا اا ااا اا اا ااا ااا ا ا اا ا اا ااااااااا اااا ا اا ا ااااااا اامكفد ااا اأوااا ااا

ااادلخ ا اااوتثفيفالالقفيتجت البثتبي اولبمحفقب ي اب  تم ير.ااا،ااا ااااااااااااااا اااا اااااا اااا اا اااا ا اااااا  اا

1 

ااأما - اأسدددد وبا ا اا ااىدلرةااا ااالبفميدددد امددددرالالسددددتبي الإلدلريدددد البثفي دددد ابفطددددويلالعدل الإلدلريافدددد امكتتدددد البفلبيدددد اااااا اا ااااا ا ااااا ا اا ا ااا اااااا ااا اا ا ااااا ااا اااااا ااا ااا اااا ا ااا ا اا ا اااا
 ااااااااااولبف  ي .ا

ااامامولفق البخبلل البمشتركيرا  لاماأ - اا اا ااا اا ااااااا اا اااااااا اافط حت اتطبي اىدلرةالبفمي اف امكف اااا ااااا ااا اااااااا ااااا ااا ااا اااا ااالبفلبيد اولبف  دي افد امثتفظد اا ااا ااا اااااااااا ااااا ااا
ااىبا ااوبنحح امولفق ا تبيد اتاكدفاضدلورةالبنهدوبابولقدلاا ااا ااا ا ا اااااااا ا اااا ااااااا اااااا ااااا اأدل ااا اامكتتد البفلبيد اولبف  دي اوتثقيد البفميد اااااا ااااااا ااا اا ااااااااا ااااا ااااا اااا

ااااولبمنتفح .ا  ااااااا

اماسددديطلةالعسددددتبي الإلدلريدددد البفق يفةدددد افدددد العدل الإلدلريا مكفدددد البفلبيدددد اولبف  ددددي اأد اأ - اااااا ااااا ااا اا ااااا ا ااااا ا ااا اااااا ااا ا ااا ااااااااااا ااا ااا اااا ا اااا ا اا ااىبددددلااااا ا ااضدددد  اا اا
المدددف  اا اامالبقيدددتدل اولب دددتم يرافيهدددتاب م دددتراا اا اااااا اااا ااااا ااا اا اااا اااااولبقدددفرل اولبمهدددترل البفددد اتمكنهدددتامدددراتطدددويلاأدلااا ااااا اا ا ااا ا ااا اااااا ا اااا اا اا اااا اا اا اا اااهدددتاا ااا

اااوتثقي البفمي .ا ااااااا ااا  اا

ااضلورةاتوفيلامفط حت اتطبي اىدلرةالبفمي اف امكف ا - ااااا ااا اااااااا ااااا ااا ااا اااا اااا ااا اااااا االبفلبي اولبف  ي اف امثتفظ اىباا اااا ااا ااا اااااااااا ااااا اامراأجياتثحديراااا اا ا ااا ا ااا ا
ااالب م ي البف  يم امراخ  اتطويلالعدل الإلدلرياوتثقي البفمي .ا ااااااا ااا اا اا ا ااا اااااا ااا اا ا ااا ا ا اا  اااااااااااااااااا
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امامفطاأ - اا حت اتطبي اىدلرةالبفمي اتفم ياف ااااا ااا اااااا اااااااا ااااا ااا ااا اااالبقيتدةاذل البليي ااا اااا اااولبمولردالبحشلي اذل البم لف اا،ااااااااااا اااااا اااااا ا اااااا اا االب  قت ااا،ااااا ااا ااا
االبي تبدددد امددددلا نتصددددلا ا ااا اا ا ااا االببيئدددد البفنظيميدددد ااااا ااا ااااااا ا ظددددتمام  ومددددت امفوتمدددديااوااا،ااااا ا اااااا اا ا ااااااا اااوقددددفرةافدددد اتثويددددياوتلجمدددد ااا،اا اا اا اا ا ا ا ااا ا ااا اا ا

ااالالسفللتيميت اىبلابللمجاوأ شط اتمحفا  لاأربالبولقل.ا ااا اااا ا ااا اا ااا ا اااا ا ااا اا ااا ااا اااا ااا اااا اا ا  ا

2 

ااااااضددلورةاتبنددد اود دد البق - اا اا اااااااا ااايدددتدةالإلدلريدد افددد امكفدد البفلبيددد اولبف  ددي اولبا ااااااااا ااااا ااااا ااااا ااااا ااا ااامحددداوباااااا ا اايراب مهددودالبفددد اتهددف اىبدددلاا اااا اا ااا اااااا ا ا اااا ا
اااتطبي اىدلرةالبفمي .ا اااااااا ااااا ااا  ا

ااااضددلورةالب مددديا  دددلاتددوفيلامممو ددد امدددرالب نتصدددلاتبددفأا تقفندددتاالبقيدددتدل الإلدلريدد ا - ااا ااا ااااااااا ااااااااااااا ا ااااااا ا ااا ا اا ااا ااا ااا اا اا ا اااااااا ااااافددد امكفددد البفلبيددد اا ااااا ااااا ا
اولتختذمتاقللرالبفطبي اااااااااولبف  ي ا ااا ااااا اا اااا ااا اااااااوتنفه ا قنت  الب تم يرالبمنيذيرابهت.ااا،اااا ااااااااا اااااااااا اااااا  ااااا

اااينحمدد ات - ا اطبيدد اىدلرةالبفميدد افدد البقطددتاالبف  يمدد ااا ا اااااااا اا ااااا ااا اااااااا ااااا ااع هددتات مدديا  ددلات  يدد البقددفرل البفنتفحددي اوتثقيدد اااا؛ااا ااا اا اااا اااااااا اا اااااا اا اااا اا اا ا ااااا اا
ااااااااااااالبفمي امراخ  امولتح البمحفمفل اولبفطورل الب تبمي اف البقيتدةاوتثحيراجودةالبخفمت البف  يمي .ا اااا اااااا ا اا اا ا اا اااااااااا اااااااااااا ااا ا اااا اا ااا اا ااااااااا ااا ا ا اا ااا  ااااا

ابفثقيدددد البفوجدددداا ثددددوالإل - اضددددلورةالسددددفخفلماأقددددف البفقنيددددت افدددد اممددددت اأ ظمدددد البم  ومددددت اسددددول   ااا ا اااا ا ااااا ا اا ا ااا اا ا اا اا ا اااااااا ا اااا اا ااا ا اا اا ااااااا اا اااااا اا اااااا ااادلرةاا اا
الإل اااابوفلو يا ا اأوابفث ييالبم  ومت ا رالعدل او رارضتالبمحفييفيرااا اااااا اااااا ا اا اا ااااا ااا ا اا ااا ااااااا ااا اااا ااوتثفيإاذبدكا صدي امحدفملةاا،اااا ااا ااااا ااا اااا ااا اا،ااا

االسفخفلمهتاف اد  امللت التختذالبقللر اا ااااااا اااا ااا اااا ااا اااااااا اا اااو م ي البفثحيرالبمحفمل.ااا،اا ااا ااااا اا ا  اااااااااا

اااااضددددلورةاتثحدددديرا ليقدددد الخفيددددترالبقيددددتدل ابنددددت ا  ددددلام ددددتييلا  ميدددد اسدددد يم  - ااا ااا اا اااا ااا ا ا اااا ااا اااا ااااا اا اا اااا اا ا اا اا ا اااااا ااااام دددديالبمددددفلرةاولبويددددت ةااا،اا اااا ااا ااا اااا ا ا
اااولالسفثقت اولبن لا اااا اا ااا اا ا ااااااااااام اولبصف اوق البمص ث الب تم .ااا اا ااااا اا اا اا ااا  ااا

ااالببف ابففري البقيتدل الإلدلري اولخفيترم اوف اأسسا  مي اصثيث املاوضلام تييلاب خفيتر.ا - اااا ا ااا ااااااا ا ا اا اااا اا ا اااااا اا ا ااا اا اااا اااا اا اااا ااا ااا ااااااااا اا ااااا  اااا

اااى دددتدةالبنظدددلافددد البهيكددديالبفنظيمددد ابدددو لرةا - ااا ااا ا اا اااااا ا اااااا ا اا ا اااااااا ااالبفلبيددد اولبف  دددي اومكتتبهدددتاا اااااا ااااااااا ااا اا اافددد اااا البمثتفظدددت ا اا ااا اامدددراخددد  امندددلاتدددفلخياااااا ا ااا اا ا ااا ا ا اا ا
ااالالخفصتصت اوتححيطالإلجلل ل اووضلاقول فاتنظيم ااااا اا ااا ا اا اا اا اا ا ا ااا اا ااا اا اا اا اا ا اااي امفطورةاتف  ماملاتطبي ا ظتماىدلرةاا ااااااا ااا ااا ااا اااا ا اااااا ا البفمي ااااا  اا.اااااا

ااضددلورةالالبف ددتدا ددرالببيلوقلل يدد اولبملك يدد اولالتمددتما ثددوالبقيددتدةالبفةمقلل يدد البفدد اتفحدد ا تبمشددترك افدد التخددتذالبقددللرااا - اا ااااااا اااا ااااا اا ااااااا اااا ااااااا اا اااااااااااااااا ا ااااا اا اا اااا اا اااا اااا اا ااا اااااا ا اااا ااا اااااا ا
ااولبشيت ي اوا ااااااا االبفلكي اف اااا ااا ااا اااااالبمحت ب اااا اااا  لا فت جالعدل ااا ااا اااااا  اا.ااا

ااااااااضددلورةا شددلاثقتفدد ااا - ا اااااا اىدلرةالبفميدد ا اااااااا االبمفيددفةا  ددلاجميددلاااااا ااا اا اا اااااا الرل اومحددفويت البقطددتاالبف  يمدد ااىداا ا اااااااا اا ااااا ااا اا اا اا اا ااقفددلايفددولفلاااا ااا اااا اااالبفنظيميددااااااالببيئدد ااا ااا اااا
ااالبم  م اااامراخ  اد  اومال رةااا،اا ااا اا اا ااا ااا ا ا اا  اااااااااااااااالبقيتدةالب  يت.اا

اااااال فمتدا - املك امفخصصا ا ا اااا اا اا وقفماب فمي (ااا اااااااااا ااببل تمجاتطبي اااا ااا ااا اااا ااىدلرةالبفمي ااا اااااااا اااوذبكابففري الب تم يرا  لالبميدت ي العستسدي اإلدلرةاااا ااا اااا اا ا ااااا ااااااا اا اا ااااااااا اا ااااا ااا
البفمي  اااومفط حت البفطبي .اااااااا ااا ااااا اااا  ااا

3

اقفل البحتقإاىجلل العاة ااااا ا ااا ا ااااااا ا ثت اا اا اااااال تي :اااا  ا

ااابل تمجاتفريب امقفل ابف الب تم يرالإلدلرييراف امكتت البفلبي اولبف  ي ابفطبي اىدلرةالبفمي .ا -1 اااااااا ااااا ااا ااااااااااا ااااا ااااا اااااا ااا ااا ااا ااا ااااااااا ااااا ااااا ااا اااا اااا  ا

ااادرج اممترس البقيتدل الإلدلري ا مكتت البفلبي اولبف  ي اإلدلرةالبفمي .ا -2 اااااااا ااا ااااااااا ااااا ااااا ااااااااا ااا ااا ااااااااااا ااااااا  ا

 في المؤسسات التعليمية.  المؤسسيمعوقات تطبيق إدارة التميز 

اادوا -3 اارا متذلالبفمي اف اتطويلالعدل الإلدلراا ااا اااااا ااا اا ا ااا ااا ااااااا ااااااااااف امكتت البفلبي اولبف  ي .ااااايااااااا ااااا ااااا اااااا  ا

اااااااااااااتصورامقفل ابفطبي اىدلرةالبفمي اف البماسحت البف  يمي .ا -4 اا ا ا ااااا ااا اااااااا ااااا ااا ااااا اااااا ا اا
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اج ام رو   .1 اااا ااا ابفرابراس يمتماا،اا ااااا اا ااا ااااابنت ا موذلابفثقي البفمي اف العجه ةالعمني اا،اا(    2717ا اا،ااا اااا اا ا ااا ااا ااااااا ااا اااا اا ااااارستب ادكفورلمااا،اااااااا ااالبليتب.ااا،اااااااااا ااا  اا

ااابج بال .2 اااادوراىدلرةالاا،اا(    2772ا اا،ااداا يااداايارااتماا،اااارياا اااااا اااف اتاا ااااابتميا ا ددددددوا ااسستاياماااااارأدل اايا ااب تب اف اااامالااااابت  يااا الا ااا اااابضي االاااا اااااستب ااراا،اااابي اراابمالا
ااامتجستي ا ااابخ يالااااااجتم  ااا،ااراا اف ساا–اا اا  ااام.ااياطاا

اج لادابال .3 ا  دددددددددد اةثيددددددددددلاا،ااا ا ا ااا ا ااقلاااولاا،اا(    2711ا اا،اا اااسس اف اماياابمااااادل الاعالا ااا ا ااادلر ادلرالا اااا ا ااابمقتفاامااقاراعاا اف اضااا ةاا اا ااتاظاا اا ااوذلااااع مااااو الا اا
اااااااب اب تمياااورواعال ا اوا ا واتاا اااسباا اااستب امتجستياراا،اامارايا ا ام  اارااا يااراااااااا اااااابجتم  االاا–ااااورةااا ااااإلس مي الا ا اف ساا،ااا ةا اا،اا  ااام.ااياطاا

ابسال .4 اس اوا اا ا، اااا ار  ااساوايا ا اا ا، اا(    2718ا ا ا، ادرا ااابتق ي اف امقتفااا الااااابت يتالاااس اارااااااج اممتا ااا اا اا ااتاظاااااااا ا ة الاإلاا اااادلرة ا اواااابتمياا ااااااااااا  قتهتابتبمياا ااا ةاا
ااابت تفسي ال اااستب امتجستياراا،اااااا ا ام  اارااا يااراااااااا اااااابجتم  االاا،ااااورةاا اااالإلس مي ا ا ا  اااا ة.اا اا،اا

الببل دد  .5 ا ا اا  دد اقتسدد اا،اااا اااا اا ظددتماىدلريامقفددل ابمددفلر ااا،اا(    2718ا اا،ااا ا ااا اااا اااااا ااااااا ااالبف  ددي الب ددتمالعم يدد افدد البممهوريدد البيمنيدد افدد اضددو اا ا اا اااااااااااااا ااا اااا اااااا ا ااااا اااااااااا
امفخياىدلرةالبفمي  اااااااا ااااا ا اااااأ لوق ادكفورلمااا،ااا اااااااا ا اااااااجتم  اصن ت .ااا،اا  اااااا

االببدددددددي ويا .6 ا ا اا اقساا،ااا ااماوجا اارومااخاا ابجالاا،اا(    2778ا اا،ااا ااب تم  اف ااااااودةالا ااااااا ااارل الا اياماامااابيااماااااابت  يالا ا اواااابتمياا ارالالااااام تيياا ااا فمدددددددتدااا اادلرااا،اامااا متاا،ااا اا
اابمسيال اب   ااارةااا ااراولااا اااو يل.ااابتاا  ااا

االبفوريا .7 اا ا حتما لي اا،اااا اا ا اا اا اارةالبفمي اف البقطتاالب تمالعرد  ادرلس اميفل ي امراوجه ا ظدلالبمدفيليراقدو ااااىدلاا،اا(    2778ا اا،اا ا ا اا اا ااا اااا ا اااااا اا اااااااااااا اا ااا ااا ا ااااااااا اا ااااا ااا اااااااا
امف اتطبي ام تييلالبفمي  ااااااا ااااااا ااا ااا ارستب امتجحفيلاا،ااا ااا ا اااجتم  البيلموماوأجي  .ااا،ااااااااا ا اا اا اا ا اا  ااااااااا

االبددددفوريا .8 اا اا اقحدددديراا،اا اا ااالإلدلرةالإلسددددفللتيمي اولإلبددددفلاالإلدلريااا،اا(    2775ا اا،اا ااا اااااا ا اا اااا اااا اا ا اااا ااا ااورقدددد امقفمدددد اىبددددلالبمدددداتملالعو اىدلرةالبفميدددد ااا،اا ا ااااااا ااااا ا ا ااا ااا ا اااا ا اااا اااااااا
اولبنتفحي اف اماسح ا ا ااا ااااا ات البقطتاالب تماولبخت اااااا اا ااا اااااااا اا ااااا اااا متمالبمنظم الب لبي اب فنمي الإلدلري.ااا،اا ااا اااااااااااااا ااااااا اااااا اااا

ا ددتد اا،ااااا ليددف .9 العدل البفنظيمدد البمفميدد اا،اا(    2778ا اا،اااا اااااااا ا اا ااااااااا البطليدد اا،اا اا ا ااىبددلااااا امنظمدد البمحددفقبياا اااا اااااا ا البمنظمدد الب لبيدد اب فنميدد الإلاا،ااا اااااااااااااا اااااا ا اادلرااااا اا،ااايدد اا
االبقتملة ا ااامصل.ااا،ااااا ا  ا

البح م  .10 ااا ا   اا،ااا ااااىدلرةالاا،اا(    2772ا اا،ااا اذلاوااا مت-ا اااابتميااا اا االإلدلرةاا ااااااتق يتا ااا ااالبم تصلةاااا ا اف ا صااااا ا اا اادلرااا،اااف ارااابم الااراا االبقتملةاا،اابايارا اا ا ااامصل.ااا،ااااا ا  ا

اااىدلرةالبمولردالبحشلي الالسفللتيمي اا،اا(    2772ا اا،ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .11 اااا اا ا ااااا ا اااااا اا اااااا اااااااااااالبطح  الب تب  اا،اااا ادلراا،ااا ا لي اب طحت  اولبنشلاااا ا اااا ااا ااا اااا اا اااالبقتملة.ااا،اا ا  اااا

ااخول لاف الإلدلرةالبم تصلةاا،اا(    2771ا اا،ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداا .12 ا اااااااا ااا ااا ااا ا اا االبقتملةاا،اا ا ااادلرا لي اب طحت  اولبنشل.ااا،ااااا ا اااا ااا ااا اااا اا ا اا ااا
ااقلاااولاا،اا(    2711ا اا،اابااايهتاىاا،اااوداااسهم .13 ااااىدلرةالا ااااااف اجتم  ااا ااااابتميااا اا ااعقصلاالا ا ااا اتطويلمدددددددددتاااسباواا ا اا ا اف اضااا اا اااو الع مدددددددددوذلالا اا ا اا ااب ااااورواعاااا ا

ا(.ارEFQMاا  اااااب تمي اااستب امتجستيااا ا ام  اارااا يااراااااااا اابتجتالااااات ي ااا،ااااورةاا اااااابجتم  االاا،ااارةاا ااااإلس مي الا ا اف ساا،ااا ةا اا،اا  ااام.ااياطاا

ا ددتميراا .14 اا االاأقمددفاا  دداا،ااا ا اىدلرةالبمددودةالبشددتم  اوأ ظمفهددتافدد ا مددت البمنظمدد اولبمنددفجاا،اا(    .277ا اا،اااا اااااا ااا ا اااااا اا ااا اااا ااا ااا اااااا اااااا ا ااااا اااااامم دد الب  ددومالإل حددت ي ااا،اااا اا اااا اااااااا ا
اااااااااااولإلدلري :البمم  الب  مي  اااااااا ااا ابمتم  البم كا يصياا،ااا ا اااا اااااااااا البمم فالبختمساا،اا ااا اااااا ااالب فدالعو .ااا،اااا ا ا اااااااا

ا متاالبفير .15 اااااا اا اسمت امثمفا   اا،اا اا اااا ااا اااالالقفيتجت البففريبي ابمفيليامكتت امدفيليت البفلبيد اا،اا(    2775ا اا،اااا ااااا ااا ااا اا ااااااا اااااااااا اااااا اا اااا ا ااف  دي افد البديمرااالبااواااا اااااا ااااااا
اااااف اضو ام تييلالبمودةالبشتم   اااااا ا اااا اااااااا ا اا ااارستب امتجحفيلا يلامنشورةاا،اا ا اااا اا اا ااا ا ااااك ي البفلبي اا،ااااااااا اجتم  اىباا،ااااااااا اااااااااااااالبممهوري البيمني .ااا،اااااااا ااا  اا

ا ل البفير .16 اااااا ا ا  د اةثيدلاا،اا اا ااا اتطدويلالعدل الإلدلرياب متم دت البيمنيد افد اضدو اىدلرةالبفميد اا،اا(    .271ا اا،ااا اااااااا اااااا ا اا ااااااااااا اا ااا ااااا ااا اااااا ااا اا ا ااااارسدتب ادكفدورلمااا،اا اااااااا ا
ااا يلامنشورة ا اااا اااجتم  ا يرا مس.ااا،ااا اا اا اا  اااااا

االبشدول .17 ا ا يدد اا،اا،اا اةتسددلاااا ا ااااادرجد اممترسدد امددفيليالبمدفلر الب ت ويدد البثكوميدد ااا،اا(    2718ا اا،ااا اا اااااا ااااااا ا ااا ااااا ااا ااا ا ااااااا ااافد امثتفظدد اا ااا ااا اا دد ةاإلدلرةالبفميدد اا اااااااا ااا ااا ا
ااف اضو الع موذلالعوروب اب فمي اوسبياتطويلم اا ا ااا اا ا اا ااااااا اااا ا ااا اا ااا اااا ا اا ارستب امتجحفيلاا،اا ااا ا اااالبمتم  الإلس مي اا،ااااااااا ا ا ااااااا اااا  ة.ااا،ااا اا

البيقهت  .18 اااادالبقتدر.ا اا بااااستمااا،ااااااا اا(.اتب  ا    2712ااااااا ااالسفللتيميت الاااااا ااا اااا اا ااف ااا ااااابتميا ااااالبف  ي اولبف   اودورمتاا اا اااااااا ااا اتققيافاااااااا اااا البمي ةالااا اااابت تفسي ااااااا ااااا
ااالبمحففلم ابماسحت ال اا ا ا ااااااااا ااب تب اااامالااااابت  يااا ااب جتالااااااجتم  ااا–اااا اا البو ني اقتب ادرلسدي اوراا اااا اا اااااا ااااا ا اابلااىااام ااداامقاااااا  ميد ااااق ااااا ااب اارااب ااارالااتماياابمالا ا
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ااالعو السفللتيميت ال ااا اااا اا ااا ا ا ااب تب اااامالااااابت  يا اااوتخطيطالاااا اا ا ااااولردالاابماا ابب اا اااالبمنظمد الاا،اااي اراا ا ادلراإلاااااااااب فنميد الاااابي اارااب اااا اا تبف دتومااااي ااا ا اا ااملااااا اااااابجتم  االا ا
ااااااااالبهت مي اوجتم  الب ااااا ااقتملةاااا ا اااردم.ااعالاا،ااا ااا

البقحددت   .19 ا ااسدد ي ا بددفمافددترااا،اااااا ااااااا اصددنت  البقددللراولتخددتذمافدد الإلاا،اا(    1222ا اا،اااااا ااا اااااا ااا اا اا اااااا اادلرةااا ااااا لوقدد ادكفددورلمااأاا،اااااااااااااااااالبف  يميدد البيمنيدد اااا اااااا اا اا يددلااا،اا اا
ااامنشورة ا اااك ي البفلبي اجتم  البمنصورةاا،ااا ا اااااااااا ااااا االبقتملةاا،ااااااااا ا ااامصل.ااا،ااااا ا  ا

ا ظتمالبف  ي اف البيمراا،اا(    1220ا اا،ااااااااااااااااااااددددددددددددددددددداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .20 اااااا ااااااااااااا ااااا.اصن ت  2اطاا،اا  ااااااااااااامكفح البق  .ااا،ااا

البهتت  .21 امهفياجتبلاا،اااااا ااا اا اا(امشدك  البمللتد البف  يميد افد امثتفظد اقمد     2777ا اا،اااا ا ااا ااا ااا ااااااااااااا ا اا ااااا ا اا ااارسدتب امتجحدفيلا يدلامنشدورةاا،اااا ا اااا اا اا ااا ا ااااااا اااااك يد ااا،اا
اااالبفلبي  ااجتم  البم يلةاا،اااا اا ا ااالبحودلم.ااا،ااااااااا ااا ا  اا

ااااو لرةالبفلبي  .22 اااااا اتقليلالإل مت البحاا،اا(    2711ااااااااالبف  ي ا ااواااااا اااا اا اا ااا اا اااانويابو لرةالبفلبي اا اااااا ااا ااا ا اااااااااااااالبف  ي اف البممهوري البيمني .اااواااا ااا اااا اااااااااا
الالاا،اا(    2771ا اا،ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .23 ااااااااااسددفللتيمي البو نيدد ابفطددويلالبف  ددي اا اا ا ااااااا ا اااااا اااا العستسدد اا ا اا ا اااااااااااافدد البممهوريدد البيمنيدد ااا ااا اااا اا–اا    2771ا اا،اا

 ااا(.ا    2718

الببللمجاولعاا،اا(    2775ا اا،ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداااااااااااااااااااااااااادددددددددددددددددددددددددد .24 اا اا ااا اااااااااا شط البمنيذةااا ا اصن ت امطت لالبوفتبالبمفرس اا،اا اا اااااا ااااااا ااا ااا.ا  12اا،اااااااا
ااااالبفقتريلالبلسمي اا،ااام(  25اادا  28ا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .25 اااا اا البم  الب تبإاا،اااااا اااااااا ا اااااىدلرةالإلصفلرل البفلبوي .ااا،ااا اا ااااا اا ااا ا اااا اااا
ااااو لرةالبشئومالبقت و ي  .26 ااااااا ا اا ااااا اااااقللراجمهوريارق ا اا،اا(    1225ا اا،اااا اااا ااا اا اا اااا(ابحن ا  25ا اااااااا شتماال ث او لرةالبفلبي اولبف  ي اا،اام    1225ااا ااااا اااااا ااا ااا اا اا اا ااااالبمليدفةااا،اا ا اا

ااااااااااالبلسمي الب فد االبم  اا،ا 0اا ا  اا.ا 1اا
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بهدددالبحث ادددلبحثادددقثيب ثدددسبسبنددد  ب   دددق ب ددد ن  ببب بب بب بببب بب بببب بببب ببب بببب ب ببببب بثبلدددلبحأبببب ببب بطفدددق ببب بب ببثددداطباطفدددق ب دددقبس ددد بحث ا  ددد ب ددديب(SCAS) ببب ب ببب ب بببببب ب بببب بب بب ب ببب بب
ب اق ظدددد ب   بببب ببب ببحثج هو يدددد بحث  ن دددد بب-ب بببببببببب ببب ببوذثدددد ب دددد برددددى بحث تدددددلبالددددسب دددداطبس  دددد ب   ددددق ببب،ببب بب ب ببب ب بببب بب بب ب ب بب ب ب ببببب ب ب بب ب بب ب بحث   ددددق بب بب بببخقصدددد  بحث ددددا ببببببب بب بببببب بب ب

ببظددقهد بببحث ب ب ددبب ببب بورقصدد  بصددا بحث نددق بو ب  ببببببببب بب بببب بثاالثدد بحالسقددق بحثدداحرليبببقببب بب بببببب بب بب ببببب ببب الثدد ببوببببب ب دد بببببحث   ببب ببببو تد دد ببب،بب بثل   ددق ببب ببببببثتق ل ددبحببب بببببحث ن ددببب ببكددكث ببب،ببببببب ببب
بب تد دد ب دداطبس  دد ب   ددق ب بب ب ببب ببببب بب بببب بحث   ددق بب ددبببببببب ببب ببخقصدد  بحثا ددق بو ب  بب ببببببببب بب ببث تق دد ببببقب ب بثفقكدون ددق بابببب ببببب بوس ادد بحثهددالبحأبب،ببببب ببب بب بببب ببر دددبثل اددلب دديببببب ببب ب ببببب ببببيجددق بب بب ب

ب تقي د بث فق دب    بسللبطف ب قبس  بحث ا   بالسببببببب بب بببب بببببب ببببببب بب بب بببببب ببب بب ببث   ق .بحببببب بببببب

بببببحث ددنهابحثوصددفيبحث ال لدديبهددوبحث ددنهابحثددك بسدد بح دد خاح   بب بببببب ببببب ببب بببب ب بب بببب ببببب بب ب بببب ببب بسكونددعبا ندد بحث اددلب دديبحث جديدد بحأببوببببب ببب بب ب ببببب ببب ب بببببببب بب بب بوثدديبب ببب دد ب بببب بب(ب   782ب
ببوثدديب با دددبب ب بب(بطفدد ب دديبحث    ددلبحأو بو    992ب ببثدددببب بب ب ب ببب ببب ببببب ببب بب بب(بوثدديب   431بب بب ب با ددد ببب ب بب(بطفدد ب دديبحث    ددلبحثاددقنيب   222ب بدبثددببب ببببببب ببب ببببب ببب بب ببببب بحر  ددق ه ببقث ديبدد ببسددبب ب ببببببب بببب ببب

بحثب اي بغ د بب ببببب بببببتشوحئ  ببحثببببب ب بببببب ديب اق ظد ب  ب ديبحثج هو يد بحببب ببب بببب ببب بببب ببب ببب ببببث  ن د بردى بحثتدق بب بببب ب ب بب،بوبب     2247ببببببب ببسد بحس دق ببب ب بد ب دحلد باببببببب ب بب ببب بباندابسبند  ببببب بببببببب
بحث   ددق بوهددي بب بب بب دللدد بحث د  دد ب بببببببب بب بببببببب ب دللدد بحث جديدد بحأوثدديبب-ب بب ب ببب بب ب بببببببب ب دللدد بحث جديدد بحثنهددقئيبب-ب ببب ببببب بب ب بببببببب ببب دللدد بحرردددحنبحثنهددقئيبثل   ددق (ببب-ب بببببببب ببب ببببب بب ب ب بببببب ب
بوسدد بحث وصدد  ب ب بثددسبادداابن ددقئاب ببببببببب بببببببب بب ببه هددقأبامب   ددق ب دد ن بببابببب،ب ببب بب بببببب ببببب بثبلددلبحأبب ببب بطفددق ببب ببثدداطببب(SCAS)ببببب بببببببطفددق ب ددقبس دد بحث ا  دد بي   ددبابب ب بببببب ببببب بب بب بببب

ببب ددا ب بب ببظددقهد بب ب ب ددبببب ببب ب  ددابو ب  بببآل ح بببقبببب بحثخ دددح بوب ددا ب نددق ب  ددابو بددقبثاالثدد بحالسقددق بحثدداحرليببب بب بببببب بب بب ببببب ببببببب بببب ببببببب بب بب بببب بب بببببببببو بددقبثاالثدد بحث   ببوببببب ب دد ببببببب ببببببببببا ددقبحث ن دد بببب،ب ب
بحثتق ل دددد بثل   ددددق ب هددددي ب ببب بب ببببببب بر قدددد ب جددددقال بببببببب ب بب بببب بحث جددددق بحأبب،ببب ببب بب بو ببب ببب حضدددد دح بحثبلددددلبحث فددددد بببب ب ببببب ب ببببب بب ب ب ب بدددددح بب 5بب بب ب ببحث جددددق بحثاددددقني حثبللبببوبببب(،بب بببببب ببب بببب بب ببب

ببحثخدددددولبحال   دددددقايب ب بب بب ب ببب ب ب ب بددددددح بب 6بب بب ب بحث جدددددق بحثاقثدددددلببب(،بب ب بببببب بب ب حضددددد ببببب ب ببدح بحثهدددددو ببب ب ب بببب بب بددددددح (بب 5بب بب ب ببحث جدددددق بحثدحبددددد ب  خدددددقولبببوبببب،ب ب بب بببب ب بب بببب بب ببببحرصدددددقب ببب ب ببب
بببببحثجقدد   ب ب ب بدددح بب 7بب بب بحث جددق بحثخددق  ببوببب(ببب ببب بببب بب بب سلددلبحالنف ددق بببببب بب ببب ببب بب بدددح (بب 5ببب بب بببقثنقدد  بثا ددق ب   ددق بحث   ددق ب بددابس دد  بببوببببب ببببببببب بببببببب بب ب ببب بببببببب ببمب تق دد ببابببب ب ببببب

ببث ددق ب بحثفقكدون ددق ببب ببببب ببب بكددقمب  ددا بببببببب بب بببحب دديبكدد ب دد بحثا  دد ببب ب ببببب ب بب ب بب بثل   ددق بببببببحثكل دد بببب بببب دديبحثببوبببب،بببببب ببب جددقال بحثخ قدد بب بب بببب ب بب بثل   ددق ب ب بر ددد بباببوبببب،بببببب ببلقددق ببببسدد بببحببب بب ب
بب تدددقي دبث فقددد دب   ددد بحث فددد ب ددديبحثبلدددلبالدددسب   دددق ب ددد ن بس نق ددد ب ددد ب ب بب ب بببببب ببب بب بب بببب بب بب بببببب ب بب ب ب ببببب ب ببب بب ببببب بببب ب دددن بحث فددد  ذكدب بببب ب ب بببب ببانادددس(بب-بب ببوا ددددببب،بببب ب ب ثدددى بببهبب ب ب بب-ب

ب ب با بر  بب-بب بب عب نوح (بب-بب بب بب بب بب.ب

ببأبسللبحأطفق ،ب   ق ب  ن ،باطفق ب  .                 الكلمات المفتاحية ببب ببب بببب ببب بب ببببببب ببب ب ببب ببببب
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Abstract: 

This study was coducted to standradisation of Spence Childrenʼs Anxiety 

Scale (SCAS) (pre-school children forms) in Ibb Governorate, Yemen. The 

analytical descriptive method was used in the study, The sample of the study 

consisted of (782) parents  for (992) chiled in the first experiment and (134) 

parents for (200) chiled in the final experiment which was selected by employing 

nonrandom sampling technique. The findings of the study revealed that: 1- The 

Spence Childrenʼs Anxiety Scale (SCAS) (pre-school children forms) has a good 

face validity. 2- Spence Childrenʼs Anxiety Scale (SCAS) (pre-school children 

forms) has a good construct validity. 3- The Spence Childrenʼs Anxiety Scale 

(SCAS) (pre-school children forms) has a good reliability. 4- The final format of 

Spence Childrenʼs Anxiety Scale (SCAS) (pre-school children forms) consists of 

only 28 items and the dimensions of the scale are excessive anxiety (5 items), 

anxiety the social fear (6 items), manic disorder (5 items), fears of physical 

injuries (7 items) and the fifth domain is anxiety of separation (5 items). 5- The 

researchers calculated appropriate criteria for interpreting the child's level of 

anxiety on the Spence Scale. 

Keywords: Children's anxiety, Spence scale, Ibb children.ب 
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Introduction

ببشدددهابحث  دددق بحثنفقددديبوحث دبدددو ب ب بب بببب بب ب بببببب بب ببحه  دددق ببااببببببببب ببببب ب  دددقببب بب بس ويدي دددببب  بب ب بب ب   حيدددا ببببقب بب بب ددديبحآلونددد بحأر ددددابببحبب ب ب ب ببببب ب ببب ببببي ددداوبهدددكحبببوبببب بب بب ب بوحضدددا بب ب بببقبب
دد ب بو ل و   ب ببببف  ددقبس نقوثدد با   ددق بحث  ددق بوحث بددوي ببببقبببب ببببب بب ببببببب ببببببببب ببببببب ببحثنفقدديبوحث دبددو ببب ب بب بببب بب ب ببببحث  خ  دد ب دد ب وضددواق بباا دد ب قدد ااث بببببب بب بببببب ببب ببب ب ب ببب ب ببب ب ب بببببب

بببب ددديبنظديددددق بحث  دددق باوبر ددددوح بس دددويدبحث بددددقي بببببوح ب ددد ببببب بب ب ببب بب ب ب بب ببب بب ببببب ببب ب ببب بب بوسبن نهدددقب بببببب بب قث بددددقي  بحثنفقددد  بالدددداب  دددق  ب  دددد ببب،ببب ب ب بب ببب بببب ببببب بببببب بببب بببب
بحث تلو ددق بوس   دد ببخ ددقئ ب ه دد بكقث وضددواي بب ب ب ببببببب بببب ببب ب ببب ببببب بب ببب بحث بندد  بب،بببببب بحث تددقي دبب،ببببببب بببب بحثا ددق بوحث ددا بب،بببب بب ببب بب ببببب البامب ددو بح دد خاح ببب،بببببب بب بببب ب بب ببب ب

ببب بهددكهبحث بددقي  ب دد بس دد با دددح بغ دددب  خ  دد  باوبغ دددب  ددا ب  بسددا ي  ب بببب ببب ببببب بب بب ببب بب ب ب بببب بب بببب بببب بببب ب بب ببوغ دددب  لتدد  بالددسبحث  ددو ح ببببقبببب باقث  ددبببقببببببببببب ببب ب ببببب بب بب بب بب ببب ببب
ببحث  نق   ب يب جق بحث  ق بوب بب ببببببب بب ببب ببحث بوي بحثنفقيبوحث دبو بيدد  ب ثدسباضددح ببقثبد بب د بس  دلبالد ه بهدكهبحث بدقي  بببببببببببب ببببببببببب بببببب بب بب ببب ب بببب ببببب بب ب ببب بببب بب ببب ب بب بببب بب ب بببببببب بببب

بببببويفباهقب ق ب بل  هقبويا اب هدقباد بساب دلبحأغددحسبحأ ق د  ب د بوس د  ب  دا  بباببببب بب ببب بب بب بب ببببب بب ب ببب بب ب ب ببب ببب ببب ب ببب ببببب بب بب د ب  دق  بحثشد بوحثنبداب د ببببحبببببب ب ببببببب بب ب بببب ببب ببب ب
بب خ لفب ئق بحث ج   ب اى  ب ببب ببب ببببب ببببب ببب ببب(.  56ببأب    2222بب،بب

ببب بيدطباا  ببب ببب بب  بحث قلا  بامبحثن وب ديب جدق بحث دب د بحثتدبببب بببببببب ببببب بب ببب ببب بببببب ببب ببب بببببب بب د بي  لد ب ندق ب بدقي  بب بببببببببببب بب ب ديببببب بب خ لدفبحث شدتى بببب ب بب ببببب ببب ب
بببب بحثنفق  بوبب دبهكهبحث بدقي  بالبي وستدومبسجايدا ب ببب ب ب بب بببب بب ببببببببببب بب بببب بببب بب بسدبوي دبببحبببب بب ببببببببببي  دفببقثتل  د بببقب ب ب  دن  بببب ببب بب دذذحبكدقمبحثت د ببب،بب( 3ببأب    2221بب،بب ب ببببب بب ببببب

بب يب لاحننقبحثتدب  بي  ل ب بب ببببببب ببببببببببببب بسبن  ب ببب بقي  بس   بش سبابتق بحث شدتى بحثنفقد  بببببب بببببب ب بب ببببببببببب بب بب ببببب ببب دذمب جدق بستلد  بحأطفدق بباق د بببببببب بب ببب ببب ب ببببببببب بب ببب بب
بب ق  ب ثسبحث بقي  ب ببببببببب ببببب بببحث يبس   بش سبحثجوحن بحثنفق  بب بببببب ببب ب بببب بب بب ببببب ببثكث بيدكابال ق بحث  ق بحثنفقيب مبح  بق نقب يبحثدوط بببب؛ببب ب ب بببب ببببب ببببببب ببب ب بببببب ببببببببببب بببب ببب ببب

بببحثتدبيب ثسبا  بو تقي دبوضوحبطبوحضا ب اا اب يب جق با وح بحث  ق بحثنفقديبوحث دبدو بيدد  ب ثدسبوسدو ب بب بب بببب بب ببب ب بب بببب بب ب بببببب ببببببب بب بببب بب ببب بببببب بببب ب بب بب ببب ب ب بب بببببب بب ب ببب بببب بب ببب
بحالر  قصدد   بحثنفقدد   ب دديبار ددق بنق  دد بادد ب ددو بح دد خاح بهددكهبحأ وح  بب بب ببببب ببببب بب بببب ب بب ب ببب ب بببببب ب ببب ببب ببب بببببب ببب بب بب ب بب قث  ق  ددق بحثخقطئددبب،بب بب بببب بب ب ببببب بال دد خاح ببببببب بب ب بب

ببببحث بقي  بحثنفق  بالبسد  ب بطب ثسبسدح ح بغ دبصقئ  بوإن قبثهقبآثق بضدق اببدقث فاووبوحنتتق دق بح   ق  د ب بببب ببب بب بببببب بب ب ب بببببببب بب بب ببببببببببببب بببببب بب بب بب بب بب ببب بببب بببب بب ببب بببب بببببب ببببببب
ب شقذثيببببب  ئ ب بببب ببب(.  42ببأب    2224بب،بب

ببسش دب بب بحث او ب ب ب بببحثنفق  ببببب بحث  با  بامبحثبلدلباكاددبببببب ببببب بببببب بب بحالضد دحبق بحثنفقد  بشد وا ببببببببببببب بب بببب بببببب بببب ب ب ب بب؛ب ذب لبدعببقب ب ببنقد  بحن شدق هب د  بببببببب ببببب بب ببببببب ب
ببحثنددددق ب بب ببب ببلبددددعبنقدددد  بحثددددكي بي بببوبببب،ب% 1بب ببب ببببب ببب ب ببتددددقنومب دددد بحضدددد دح بحثبلددددلببب ب ببببب بب ب ب ببب ب بب ب ببب%ب دددد ب ج ددددو بحالضدددد دحبق بحثنفقدددد    45ببب بببببب بببب ب ب ب بببب ب ب ببب ب بببب

بب حثق تقو ب ب بببب ببساب  نعب  ح  ببوبببببهكحبببب،ب( 1- 3بببأ    2227بب،بببب بب ببب بب حثاو د ببببببب ب ب ب ببمبنق  بحن شق بحثبلدلباندابحأطفدق بببب(با  18ببأب    2222بب،ببببب ببب ب ببببب بب بببببب بب ببببببب ببب
ببوكقمبلوحثيبثللبببب،ب%  68 بببب ببب ب بب بببهدال ببب بحأطفق ب فدطيبحثبللببب بببببب بب بببب ببب ب بببببببببببكقندعبهدكهبحثنقد ب ديبحثظددولبحثتق يد ب بببببذذحب بب،بب بب ب بببب ببب ب ببببببب بب ببأطفدق ببقببب ببب ب

ببحث  ندد  بيتددقنوب ببب ببب بب دد بحثجددو ببمببببببب ب بببب بحث دددسببوببب،بب ب ب بحثاد ددقمبو دد بحثادددو ببوببب،ببب بب ب بببب ب ب بب ببب ب ببثدد بيبددفبحأ دددبانددابهددكحبحثادداببوبببب،بب بببببب بببب بب ب ب ببب بب دد باصدد  بببب؛ببببب بب ببب ب
ددد ببب بحأطفدددق بيوح هدددومبظدو   ب بب ب ب ب بب ببب بب ب ب ببباكاددددبشددداابببقب بب ببأنهددد بيتدددقنومبببب؛ببب ب ببب بببب بمب ددد بحث تبدددابحثاسدددق  بو ددددا بحث ب ددددبحال   دددقايبآلبحبب ب بب بب ب ببب ببببببببب ب ب بب ب بب ب ببببب بببببب ب بب،ببب

بببببببببببببببوحث فك بحثتقئليبب خ لفباشتقث بوضتفبحث   بحثاين   بب ب بببببب ببب ببب بببب بببببببب بببببوحثخل   بب،ببببببب ببببوزيق ابا  ق بحثا قابب،بببب ببببببب بببو   ل بببببببببب ببقسهدقببب ببوحن شدق بحثفبددببببب بببببب بب بببب
بوحث دح بحث  بيبوحث ق  بوحث قئفي بببب ببب بب بببببب بب ببب بببببب ب ببببشت باكادبضدحوابوولش  ببببب ببب ببب بب ب بب ببببب بب بب،بوبب ببب بك بهكهبحثتوح  ب  دثدبل   ببب بب بب بب بب ببب ببببببب بب ب ديبببقب ببببزيدق ابنقد  بببب ببببببب

بحثبللبانابحأطفق  ببب ب ببببب بب ب ن  ج بث لد بحثاددو بب،ببببب بب ب بببب بببببب بوحآلبببببب بب بحث ديبي ددومب هدقبالبب ببب بب ب ببب بو دقبشدببببببب بببقهاوحببببب بب بببب ديبادقث ه ب د بسقدواب ديبهدا بب بب بببب ب ببب ب ببببببب بب ب
بب  وسه بوس  ب ببب ببببب بب تلهد ب حئ ديبحث فك ددبب دقبببببببآبدقئه ببب ببب بببببببب ب بببببب بذحبلدا بوب دقذحب د اا ببب بب بب ببببب بب بب بب بوبدكث باشدق ببببب بب ببب ب وزيدقمب بببببب بببب بب ثدسبب(  42ببأب    2242بب،بب بب

ببامب بببحث فك دبحثاحئ بب قب  ا  باق  بيق  بحثبللبثاطبحب بببب بببببب بب ببب ببب بب ب ب بب ببببببببببببب ببث ف .بببببب بب بب
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ب وزحمببب َبب بس َتا ب ببب بب  ن بببب بب  بببب ببا دزب ببحث ه    ب ا ح  بحثبللبوهيب  ببببب ببب بب بب ببببببب بب بببب ببا دزببببببب ببال دق بحثدنف ب ديببببب ببب بببببببب بب د قن قبوببابب ببببوثدا بادق بببببببب بب ببب
بوثهدقبكا دددب دد بحث دثفددق بوحأبب    4953 بب بب بببب ببببب ب بب بببببب بباددق بب بب بب دديبحثبلددلبور وصددقبانددببب ببب ب ب بب بب بببببب بابحأب بببطفددق ،بببب ببو دديبهددكحبحث اددلب ددندك بالددسبببب بب بب بب بب بب ب ببببببب بب بب

بباهدد  بب نجقزبببب بب بببببحسهددقب دديب جددق ب بددقي  بحثبلددلبحث دديب نهددقبحث   ددق بحثددك بهددا عبحثا ح دد بحثاقث دد بب ببببب بب ببببب ببب بب ببببب ببببببببب بببب ببببب بببببب ببببببب بب ببب بببب بب ثددسببببب بببببقرضددق  ببببببببسبن ندد بب ب بببب
بب ثسب ببا دزبب ببباباقثبببب بببهقبحث نشدو ابب ب ببهندق ببب،بببببببب ببصدو ب د ببببباداابببب ب ببب ب   دق ب د ن ب ببب بب بثبلدلبحأبببببب ببب بطفدق ببب بببوهديب بب،ب(SCAS)ببببب بب  دق ببب ببلدلببسببب ب

بحث دحهب  بحثك بظهد بب بب ببببب ببببب ببكدومب د  بببوي ببب،ب(    4999بببباق  ببببب ب بب ب بب بددبببب(  15ب بب  دا  بباببب بببالدسبا بتد ببببقببب بب ببب با داح بب بهديبببببب ب الببب بب-ببببادق ابب-بقبببب بل قن دبابب-ب
دد ببوثدد ب ددد  ب جددقال بس سدد  بحثهلددد بوحثخددولب دد بحأ دددقك بببب(بقبببب ب حئ   ببب ب ببب ب بب ب ب ببب بب بببببب بب بببب ب بب ببببب ببحث   ل دد بببب ب بب ببحثخددولب ددد ببب،بببب ب بب ب ب بحالنف ددق بب بب ببب باددد بحأببب ببب بب،بب ب

بب خددقولب ب بب ببببحرصددقب ب ب ببببحثجقدداي ببب ب ببحث خددقولببب،ببب ب بب بببحال   ق  دد ببب بببب ب بحثو ددوح بب،بب بب ب ب بببببحثبلددلبحثتددق بوحثبلددلبحث حئدداببب،ببب بببب ببببب بببب بببب ببوحث   ددق بحثاددقنيبهددوببببب ب بب ببببببب ببببببب
ببب  ق بسبث بللببب بحأببب بطفق ب بببوحث دثفب  بصو سبببببب ن (بب  42بب- 6ب ببببب ب بب ببب بب ب بحأب بببب ب د بو هد بنظددبحث تل د  ببسبببوثببب بب ببببببب ب بببب بب بب ببب د بو هد بببببببببحثاقن د بببوبببب بب بب ب

ببنظدددب ب بحثوحثدداي ب ببببب بببظهدددب دديباددق ببببسدداببوببب،ببب بب ببب ب ببوي كددومب دد  ببب،ب(    2223ب ب ب بب ب ب بب بدددبببب(  22ببب بب  ددا  بببابب بببالددسبر قدد ببببقببب بب بب با دداح بب ب بر ددد بباببوببب،ببببب بب   ددق ببببحبب بببب
بب  ن ب ببلبللببثببب بببثاطباببب ببببطفق ب قبب ببس  بببببب بببحث ا   بب ب  بببببب بحثكي ببب ببس دحوحباا ق ه ب   بببببب ببببب ببب بببب بب ببب(بو ه بنظدبح 6- 3بب ب بببببب بثوحثاي بب ببببب ببوحثدك بظهددبببب ب ب بب بببب

ببب دديبادددق  بب بي كدددومب دد بر قددد ب جدددقال بوببوبببب(    2223ب ب بب ب بب بببب بب بب ب بب ب ب بب بددددبببب(  31ب بب ب ببب بتددد ببابب بب ددببباب با ددداح بب ببببثى دد جقب بببببب بب ب بببهددديب ببب ببسن  دددلبب بب ببب ا  ددد ببب ب بب
ببك  دا ببب  و   ببب-ببب ب ب بسن  لبببالبب–ببببببسل ل ب–بب بب ببوهكحبهوبحث   ق بحثك بسنقوث بحث البحثاقثي.ببب(بب ببب بببب ب ببببببب ببببب ببببب بببببببب ب بببببب

ببس  ددد ب ب ب بدددقي  ب دددوزحمب ددد ن بثبلدددلبحأببب بب ببب ببببب ببب بب ببب ب بب بببب بطفدددق ب بب بببقن شدددق هقبحثتدددقث يبببب بببب بببببب بب بببببقرضدددق  بببب ب ب ثدددسبحثا ح دددق بببب بب بب ببببب بحربببب بببل دددقئب ببب  بب
ببحث ت بدد بحث دديبسق ددعب هددقب دد ن بثل ابددلب دد بحثخ ددقئ ب ببب ب بببب ب بب بب ببببب ببب ببب ببب ب بببب بببحثقدد تو  دي ببببببببببب ببب ببب بثل بددقي  بو دد بهددكهبحثا ح ددق بببب بب بب ببببببب بب ب ب بب بب ح دد ب بب،بببببببب بببب

بب  ددد ن ب ببب ببحث ددديبببب(    4997بب،بSpenceب ب ببهدددا عب ثدددسبحث تددددلببب ب ب ببببب بببب بالدددسببب بب ددداطببببب ببسفدددق ب جدددقال ب   دددق بسلدددلبحأطفدددق ب ددد ببحبب ب بب بب ب ب ببب بببب بب بببب ب بب ببب بب ب
باصنقلبحض دحبق بحثبللب يبحثداث  بحث شخ  دي ب بب ب ببببب ببببببب ببب بببببب بببب ب ب ببب ببب بثألببب ببببببببب ددحسبحثتبل د ب بب بببببوسكوندعبا ند بببDSMببب بب بب بببحثا ح د ب د ب ببب ب ببب بب ببب(   698ببب

ب بطفدى ب بببوسوصدلعب ثدسبامبهندق ب د  ب جدقال بسكدومب نهددقببببب بببب ب ب ببب ب بب ببببب بب ببب بب ببب بببب بب ب بب   دق بحثبلدلبوببب بب بببببب بهديبببب بحثخدولبحال   دقايببب ب بب بب ب ببب ب ب ببوحثخدولب دد ببب،ببب ب بب ب ب ببب
بحال دد بى  ب ببب ب بوحثدادد بب،بب بب ببوحثخددولب دد بحأ ددقك بحثتق دد بب،بببب بببببب ببب ب ببب ب بب ب ب بوحث خددقولبحثجقدد   بوهددو بب،بببب ب بب ببببب ب بببب ب بب بحث ح دديبببببب ب بب بوكددكث بب،ببب ببب ببهددا عب  ح دد ببب بب ببب ببببب
بب  ددد ن ب ببب بب ثدددسبحث تددددلبالدددسب ددداطبحسفدددق ب جدددقال ب   دددق بببب(    2224بب،بSpenceب بب بببب ب بب ببب بب بببب بب بب بب بب ب ب ببببب ببسلدددلببب ببثددداطباطفدددق بحثدوضددد بب بب بببب بب ب ببب بب ددد ببببب ب

ببااددددحسبس دددن قبحثبلدددلبحث شخ  ددديبثأل ددددحسبحثتبل ددد  ببببببب بب ب ب ببب ب بب ب ببببب بببببب ببب ببب بب ب بببوسكوندددعبا نددد بحثا ح ددد ب ددد ب ببDSMببب ب ببب بب بببببب بب بب بب بب ددد بببب(   842ببب بببدددق ببآب بب
ببحأطفددق ب دد با دددب ددن   بون ددفب ب بب بب بببب بب ب ب بب ب بب ببب ب بثددسبا دددبر دد ب ددن  بون ددفب ب ب بب بب ببب بب ب ب بب ب ب بب بببوسوصددلعبحثا ح دد بببب،ب بب ببببب بب ب ببثددسبب بب بهنددق ببمبباب بر قددببببب ببب بب

بب جقال بي كومب نهقب   ق بسللباطفق بحثدوضد  بب بببب ببب ببب بببب ببببببببببب ب ببببب ب بب بوهديبسلدلبحال د بى ببب،ب ب ببب ب ببب بببب ببحثبلدلببب،ببب بببحثتدق بببب بحثبلدلبحال   دقايبب،ببب ب بب بب ب ببب ببحثبلدلببب،ببببب بببب
ببحثجق يب حثجقا ( بب ب ببببب بب ب بوهو ب ث ح يببب،بب ببب بببب ب بسوصلعبحثا ح د ب ثدسبامبحث   دق بي قد بب دا ببببك قبببب،بب بب بببب بببب بببببببب ببب ببببب بب ببببب بب ب ب اد ببب ب بببببقرضدق  بببب  دابببب ب بببب

بب ثسب بث ق بسجقن ب حرليبب بب بببب ببب ببب باق ابحالر  ق ببإبببوبببببب بببب ب ب  احمبثل   ق بببببببب بببببببب بب.بببب

ببوبنددق  بالددسب ددق بب بب ب ب ددبببببب ب دد لبادضدد بادد بحن شددق بحثبلددلبور وص  ب  ب ب بب بب بببببب بب ببببب ب ببب ب ب بب بانددابحأبببقبب بطفددق ببببب بببببقرضددق  ببببب ب بب ثددسب   دد ح ببببب بب ببببب ب دد ن بب ببببب
بثبلدلبحأ ببب بطفدق ببب بب بدابا ح بحث دقلاومببب(SCAS)ببب ب بب بببببببب ببسبند  بببببب بب   دق ببببب ب د ن بببب بثبلدلبحأببببب ببب بطفدق ببب ببثداطب(SCAS) ببببب ببطفدق ببابب ب دقبس د ببب ببببببب
بببحث ا    ببببببببببببببببب يبحث  ئ بحث  ن  .بببببب بب
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Problem of Research

ببس اا ب شتل بحث البحثاقثيب ببب بببب ب بببببببب ببببب بببببقر قب بب ب ببببا بحأ ئل بببب ب ببب ببببحآلس  ببب ببأب
ببهد بس  د ب   دق ب   ددق ب د ن ببب.ب 4 ببب بب بببببب ببب ببب ببببب بثبلدلبحأب ببب بطفددق ببب بثدداط(SCAS) ببببب ببطفدق ببابببب ببحث ا  د ببخقصد  بحث ددا بببب ببببب دقبس ددببب بب بببببب بب بببب ب بببب

بببحثظقهد  صا بحث ات   (؟ بببب ببببب بب بب ب ب بب ببب
بهدد بس  دد ب   ددق ب   ددق ب دد ن بثبلددلبحأبب.ب 2 ببب ببببب ببب بب بببببب بب ب ببب ببببب بطفددق ب ببثدداطباطفددق بببب(SCASب ببببب ببب ببب بببحث ا  دد بببب ببببب ددقبس ددبب ب ببخقصدد  بصددا ببببببب بب بببب بب

ببببثاالث ببببقببب بو ب بببببب نق بببحث بببحالسقق بحثاحرليب؟بب بب بببببب بب بب بب
بهدد بس  دد ب   ددق ب   ددق ب دد ن بثبلددلبحأبب.ب 3 ببب ببببب ببب بب بببببب بب ب ببب ببببب بطفددق ب ببثدداطباطفددق بببب(SCASب ببببب ببب ببب ب ددقبس دد بب بببحث ا  دد بببببببب ب بببخقبببب ببصددا بببببصدد  بب بب

ببببثاالث ببببقببب بو ب بببببب نق بببحث ببحث    ؟بب بببببب
ببب.ب دددقب 1 ببحث ن ددد بب بثتق ل دددبببببب بث   دددق ب ددد ن بثبلدددلبحأببب ببببب ببب ببببب ببب بب بب بطفدددق ببب بب بب(بثددداطباطفدددق بSCASب ببب بب ب ببب ب دددقبس ددد بببب ب بببحث ا  ددد ببببببب ب دددبببب بب ال ددد ببلبثبببقببب بو ب  ب بب ب

ببببحثتق ليبحث وك ا ب؟ب بببب ببببب ببببببب
بهدد بس  دد ب   ددق ب   ددق ب دد ن بثبلددلبحأبب.ب 5 ببب ببببب ببب بب بببببب بب ب ببب ببببب بطفددق ب ببثدداطباطفددق بببب(SCASب ببببب ببب ببب ب ددقبس دد بب بببحث ا  دد بببببببب ب بببخقصدد  بحثا ددق ببببب ببببببببب بب ب

ببث تق  ببببقببب بو ب ب ببباثفقكدونببببب ب ق ببببب ببب؟ببببب
ب.ب قب تقي د 5 ببسفق دب   ق ببببببببببببب ببب ببب بب بحث ف بب بب بالسب   ق ب  ن بثبللبحأبببب ببب ببببب ببب بب بببببب بطفق بب بب(بثداطباطفدق بSCASب ببببب ببب ببب ب دقبس د بببب بببحث ا  د بببببببب ب بببب

بث  ب دب ن بببقببب بو ب ب بب بب بحث ف ب ذكدببببببب ببببب بب ببباناس(ببب-بب ببو  ب دبببب بببا دبحث ف ب ببببب بب بببب بب نوح (بب 6بب- 5بب- 1بب- 3بب بب بب؟بب
Objectives of Research

ببيقتسبحث البحثاقثيب ببب بببب ب ببببب بب ببثسبب ب بحث تدلبالسب بب بب ب ببأبببب
بب اطبس   ب   ببب. 4 ببب ببببب بق ب   دق ب د ن بثبلدلبحأبب ببب ببببب ببب بب بببببب بطفدق ب بب(بثداطباطفدق بSCASب ببببب ببب ببب ببحث ا  د ببخقصد  بحث دا بببب ببببب دقبس دبببب بب بببببب بب بببب ب بببب

بببحثظقهد  صا بحث ات   (. بببب ببببب بب بب ب ب بب ببب
ب دداطبس  دد ب   ددق ب   ددق ب دد ن بثبلددلبحأببب. 2 ببب ببببب ببب بب بببببب بب ب ببب ببببب بطفددق بب بب(بثدداطباطفددق بSCASب ببببب ببب ببب ب ددقبس دد بببب ببحث ا  دد ببخقصدد  بصددا بببببببب بب بببب بب بببب ب بببب

ببببثاالث ببببقببب بو ب بببببب نق بببحث ببحالسقق بحثاحرلي.بب بب بببببب بب بب بب
ب دداطبس  دد ب   ددق ب   ددق ب دد ن بثبلددلبحأببب. 3 ببب ببببب ببب بب بببببب بب ب ببب ببببب بق ببطفددبب بب(بثدداطباطفددق بSCASب ببب ببب ببب ب ددقبس دد بببب بببحث ا  دد بببببببب ب بببببخقصدد  ببببب بب ببصددا بب بب

ببحث    .بببقببب بو ب بببببب نق بببحث بببببب
ببببببببحث تدددلبالددسبحث ن دد ببب. 1 بب بب ب ب ب   ددق ب دد ن بثبلددلبحأبثببب ببببببثتق ل ددبحببببب ببب ببببب ببب بب بطفددق بببب بب(بثدداطباطفددق بSCASب ببببب ببب ببب ب ددقبس دد بببب ددببببببب ببب بحث ا  دد بو ب  ببب ب بببقبببب

بث ال  بحثتق ليبحث وك ا  بببب ببببب بببببببب ببب بببب.بب
ب دداطببب. 5 بس  دد ب   ددق ب   ددق ب دد ن بثبلددلبحأبببب ببب ببببب ببب بب بببببب بب ب ببب بطفددق ببب بب(بثدداطباطفددق بSCASب ببببب ببب ببب ب ددقبس دد بببب بب  دد ببخقصدد  بحثا ددق بببببحث اببببببب ببببببببب بب بببب ب

ببث تق  ببببقببب بو ب ب باثفقكدون ق ببببب ببببب بببب.ببببب
ب تددقي دببب. 6 بببب ببسفقدد دب   ددق بببب بب ب ببب بب بحث فدد بب بب بالددسب   ددق ب دد ن بثبلددلبحأبببب ببب ببببب ببب بب بببببب بطفددق بب بب(بثدداطباطفددق بSCASب ببببب ببب ببب ب ددقبس دد بببب بببحث ا  دد بببببببب ب بببب

بث  ب دب ن بببقببب بو ب ب بب بب بحث ف ب ذكدببببببب ببببب بب ببباناس(ببب-بب ببو  ب دبببب بببا دبحث ف ب ببببب بب بببب ببب نوح (.بب 6بب- 5بب- 1بب- 3بب بب ببب
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Important of Research

بس دزباه   بحث ا بببببببببببب ببلبحثاقثيببب ببب ب  برى بببب ب ب بب ببحثنبق بببب ببببحآلس  ببببب ببأب
ببيق  ابحث البحثاقثيباه    ب  بحأوضق بحث ع  بحث يب - ببببببب ب بببب بب ب ب ببب بببببببببب ببب بببب ب بببببببب بببيع شهقب بب ببحأطفق بحث  ن ومبحثكي بادقنوحبويدى بحثبلدلبببب بببببب ب بب ببب ببب بب بببببب ب بببببببب ببب ب ب

بببببواشتقث  بب بن  ج  ببببب بثلظدولبحث يبس دب هقبحث   ببببب بببببببببب بببب ببببب بب ب  ب.بب

ببسظهدب - بب ببب وضو ببببببباه   بب ب ب ببثبللب وصفبحب ب ببب بظقهداببقسعباكادب ىلظ ب يبحث  ئ بحثتدب  ببق  بحز يق بحثادببب ببب بببببببب ببب بب بببببب بببببببببببب بببب ب ب ببب ببببب بببببب ب ببدو بحث ديببب ببببب بب
بيشهاهقبا دنقبحثاقثي ببب بببببب ب ب ببب ببب  ب.ب

بسد   ب   ق ب  ن بثبللبحأ - ببب ببببب ببب بب ببببببببب بطفق ب بببوستدي ببب(SCASب ببببب ببببببب بوسبن ن ببب بببثاطباطفق ب قبس  بحث ا   بببب بببببب ببببببب ببب ببب ب ف اب ديب دبببب ببسدو  دببببببببب ببب ب
بب   ددق ب بددن ب ببببب ب وثددو ببدد بث  ددق بحثبلددلببوببببب بببببب ببببببببب ب بب ببببببوساايدداب تونقسدد بببب ببببببب ببنقدد  بحن شددق هبحث دديبسددابسقددقاابحث  خ  دد  بببوببب بب ب ب ببببببب بب بببببب بببببب بب ببببببب ب

ببببحركل ن ت   ب يبحث شخ  بحثفد  بووض بح  دحس ج  ب بببب بب ببب ب بب بب بب ببببب بب ب ببببب ببب ببببببببب ببباى   ب ب ببببببدح اب  شق يببوبببب ببب ببب بب نق  بب بب بب.ب ببب
ببباق دد بببحث - ببحث ق دد ب دديببب بببب ب يددقسبحأطفددق بببب ببب ب ببب بببببببببببببوحث ت  ددق بحثنفقدد  بوحث دبويدد ب دديبحثج هو يدد بحث  ن دد بببببب ببب بببب ببببب بب بببب بببب بببببب بب ثددسبحث بددقي  بحث دديببببببببب ببببب ببببببببب بب

بببس ق ببقث وضو    ب ب ب ببببببب ببحث ا بوحثا ق .ببوببببب بببببب بب بب  بب

ب - بي َتا  َبب  ببهكحبحث البب  ب بحأببببببب ببو ب يبب ببب بحث   ب بحثك بيبن بببببب ببببب ب   ق ب د ن بثبلدلبحأبببببف  ببببب ببب ببببب ببب بب بطفدق بببب ببثداطباطفدق بببب(SCASب ببببب ببب ببب ب دقبس د بب ببببببب
ب ا   ب  بو ه بنظدبحثوحثاي بب اق ظ ب  ببحث بببب ببب بببب ببببب بببب ب بببببب بب ببببب بب.بب

دد - بببب بامبحث   ددق بحث قدد خا ب دديبحث اددلبحثاددقثيبثدد بيدد  بسات  دد بسات    بببب ببب بببببببببب ببب بببب ب ببببب ببببب بب ببببب بببببببب ددبببقبببب بال   ددبببقب ببوثدد بيدد  بنشدددهببشددت بال دديببب،ببقبببب ب ق ب  ب بب بب بب بببب ب ببببببببب
ب نهجي ب بب دو س بحأوث د ب ت  دا بببب؛ببب بب بحأ دبحثك بالبيجت بحث   ق بحث تاَّ بببببببب ب بببببب ب بب بببببببَّ بببببببب بب ببب بب ببببب بب بببببببببببحب د بحثنقل د بحثتل  د ب بببببب ب ببببوحثدك بياد  ببب،ببب ببب بببب

ببببب ضددفق بحث ددف بحثتل  دد بوحث ن بببببببببببب ببببببب بببببهج دد بال دد ب دد بحثتلدد بامبس   بدد ب دديبحثدداو بحأ ن  دد بسددابالبيتندديببقثسدددو ابب ب ببببب ببببب ببببببببب ب ببب ب ببببب ببببببب ببب ببببببببب ب ببببب بببب ب
بببببان بصقث بثل ت   بالسبكق  بحث نقطلبحثتدب  . ببببب ب بببببببببببب بب بببببببببب ببب بببببب

ببيف ابحث البحثاقثيبحثتق ل  ب يبحث جق بحث دبو بوحث تل  يبب فببببسا - ببب بببببببب بب ب بب ببببب بب ببببب ببب ببببببببب ببب بببب ب بوحث  خ    ببب ببباق ببب بببببببب بب ب ب بب ديب جدق بحث  دق بببببببب ببببببب بب ببب ب
بببببحثنفقدديبوحث دبددو بو ت دد بحث دب دد بحثددكي بي تددنه بحال دد فق  ب بببببب بببب ببببببببب ببببب بببب بب ب بب بببب بب ب بببببباب دد بن قئجهددقبوسوصدد قسهقبببب ب بب ببب ب بببببب ب ببو ب دلقسهددقبب،ببب بببب ببببوإ دددح ببب،ببببب ب بب

باباق ب قا  باو   ب ب ببببب ب ببب بب  ب.بب

ببببساايابض قنق بوشدو بس   لبحثدؤي  - بببب ببب ببب بب ب ب بب ببببب ببببب بببحث ب دل ببب ببببببثل ا ي بو لبابتق بحث  ق ابحث اويل  .ببببببب ب ببببببببببببببببببب بب بب بب  بببب

بببب  تددد بامبيفددد  بحث ادددلبحثادددقثيبحث جدددق با دددق بحث دددقلا  بحآلرددددي بحث ه  ددد  ببقث  دددق بوحث بدددوي ب - ب بببب بب بببببببب بب ببببببب بب ب ب ببب ببب بببببببب ببب بب ببببب ببب بببب ب ببببب بب ببب ببب ب بب ددددح ببادددو ببربب ب ب ببببب ب
ببب شق ه ب  برى ب قب  خدنب ب بب ببببب ب ب بب ببببببب بب بحث الب  ب ب دلق ب ببب ببببب ببب ب  ببب.بببببب

Definition Of Terms

Standardization

Theoretical Definition of Standardization

بالسبحثدغ ب   ببببب بببب ببحثك قبق بببببببستا بببب ب يببببببب بب وضو بحث بن  ب  بببب ببب ببببببببب ب ب بس  ب ببببحث ه    ببقث  ق بوحث بدوي ببببب ببببب بب بببببببب ب دذمببببببب بب فهدو بببب ب ببحث بند  ببببب بببببب
بيتندي بببثهد ب   ببببب ببب دب بحثشدي بببقب بت  ب ب ببنفقد بببب ببو د بذثد بي تد ب دد بادا ب د بحث تديفدق بو نهدقببب،بب ببب بب بببب بببببب ب بببب ببب ب بب ب بببب بببب ببستديدقب اددى بببب ب ببب بب بب(ب  29ببأب    2226بب،ببب

ببثل بن  ب ببببببوث أبببببب بببب بمبيتومب نق بوس ا  بوسفق دبن قئابحالر  ق باوبا حابحث  ق ب ق نا بب ب"بببب ببب بببببببببببب ببب بببب ب ببب بببببب بب ببب بب بب ب بب ببببببب ب ببب ثسبسوحاداب ادا ابس وح داببببحبببب بب ببببببب بببب بب ببب بب
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بببف دد بوساددا ب اسدد ب ددوح بحالر  ددق بوطديبدد بس   بدد بوستل  ددق ب  ق  دد بوطديبدد بس ددا ا ب بب ب بببببب ب ب بببببب ببب بب ببببب بببببب بببببب ب ب بب بببب ب ببببب ب ببببببببب بب بباوبسقددج  ب   قسدد ب هددوببببب ب ببببببب ببب بب ب ببب ب
ببين  ددلبالددسبحثظدددولبحث اقث دد بحث دديبيقدد    ب  هددقب  دد  با حابحث  ددق بضدد طب   دد بحث  ب دددح ب قادداحبحث  ب دددب بببببببببب بببب بب بببببببب ببب بب بب بب بببببببببببببب بببب بببب بب بب ببب بببببببببببببب بب ب بببب بب بب بب بب

ببحثدددك بيهدددالبحالر  دددق بث  ق ددد "ب ددديبلددد  بيددددطب ب ب بب بب بب ب بببب بببببب بب بب ب ببب بب ببب ب حث ندددق ببب بب ب(بامبحث بنددد  بهدددو 2ببأب    2247بب،ببببب ب بب بب بببببب ببامبببب"ببب بببسكدددومبحأ حابو بدحسهدددقبب ببب ببب ببببب ببب ب ب ب
بب ىئ د بثلظدددولبحث  ئ دد بحث دديب دد   بحث  ددق ب بببببببببب بب ببببببببببببب بب ب ببببب بب بب  هددقب بب دداببدقثظدولبحث  ئ دد ب   دد ب تونددق بحث  ئدد بب ددقب دديبذثدد ببببويبببب،بب بببب بببب بببببببببب ببب بببب ببب بببببببببب بب ب بببببب

ببط  ت بحث ج  د بوثبق  د بواق حسد بوكدكث ب دحادقابر دقئ با ددح بحثت ند ب د بل دلبحثت ددبوحثداي بوغ ددبذثد ب د ب ب بب بببب ببب بب ببببب بب ب ببببب بب بب ب ببببببببببب بببب ببب ب بببب بب ببب بببب بببببببب بببببببب بب ب بب ببببببببب
ببحثتوح  " ببب بب.ببب

StandardizationofOperational Definition

ببيب ددداببدددقث بن  ب ددديبهدددكحبحث ادددلب ب ببببببب بب ب بب بببببببببب ببس   دددلببب ببب ب دددق ب ددد ن بثبلدددلبحأبب  ب ببب ببببب ببب بب بطفدددق بب بب ببثددداطببب(بSCASب ببب باطفدددق بب بب ب ببس ددد ببببب دددقببب ب ب
ببحث ا  دد  ب ببب دد بو هدد بنظدددبابببببب ب بببب بب بب ببب ددو بباببببببوث ددق بب ببببدددسبامبيتددومبحث   ددق بوبببببه ب بب بببببببب ب ب ببب ببب ب ب ب بدحسدد ب ىئ دد بثظدددولب بب ب بببب بب بببببب ببحث ج  دد ببببب ب بب ببحث  ندديبببب ببببب

بوكدددكث ب دحادددقابر دددقئ با ددددح بحثت نددد ب ددد بل دددلببببب ددد ،بببببوثبق بببب ددد ببببط  تببوب ب ب بب ب ببب بببببببب ب ببب ببب ب بببب بب ببب ببب بحثجدددن ببب بب ببحثت ددددبببوببببب ب بببا دددلبيتدددومبببب ب ب ببب ب ب بثل   دددق ببب بب بببببب
ببر قئ ب ببب ببب  توب  دي ب بببب ببو  بث بسوببب،ببببب  ااببببب بببببب بب  دب تقي دب نق   بث فق دبحثا  بب ببببب بب ببببببب ببببب ببببببب بب بحثنقسج ب  بح  خاح بحث   ق .بب ببببببببببب بب ببب بببب بببببببب

Anxiety

 Theoretical Definition of Anxiety

بتددا  بستديفددق بحثبلددلبس بببببب بببب بببب بويد دد بذثدد ب ثددسبس ددقي بحث و  هددق بحثنظديدد بثلتل ددق بوحث ددقلا  ببببب ببب ببببب بببب بببببببب ب ببببب بب ببب ببببب بببببب بببب بببب ب ب بببببب  دد بحث ددابببب ب ببهيبامببيب ببب ب
بببس  قي بو هق بحثنظدبحث ديبسنقوثدعب  بب ببببب ببببب ب ببببب بببب بب بفهدو بحثبلدلب ثدسبلدابك  ددببببب بببببب بب بببب ببببببب ب ب بنظدد بببب؛ب ب دبببحب بب بثكوند ب فهو   ببببببب بب تبدابحث دك د ببببقبب ببب ب هدوبببببببب ب بباددسبببب ب ب

بب ددددوهد ب شدددد د ب دددديب ب بب ب بب ببب ب بب بحالضدددد دحبق ب بببب ب ب ب بببحثنفقدددد  ببب بب دددد بببب؛بببب ببب دددديبحأ دددددحسبحثتسددددوي ببوبب ب ببببب بب ب ب ببب بو دددد ببب،ب ب ببسلدددد بحث تديفددددق بببب بب بب بببببب ب ببستديددددقبب بب بب
بب حث و ددو ب ب ب ب ببببببب(بثلبلددلببهندد ب   232ببأب    2224بب،ببببب بب"ن ادد بحثفددد بثى دد جقب بب شددقادبحثخددولبث ج وادد بك  ددداب دد ب قدد  ق ببببببب بببب ببب ب ببب بببببب ب بب بببب ب ب بببب ب بب ببببببب بب ب بببب ببببببب بب

ببببحثسددبطباوبحر هددق " ب ب ببب ببب بب ببويتدددلبببب؛بب ب ب ب اددا بب بب ببببببب(بحثبلددلببهندد ب   238ببأب    2222بب،بب بب"  اب تدد باددق بياددا بانددابحرنقددقمبويتددومببببببب ب ب بب بب بب بب ببببب بب بب ببببب بب ب ببببب ب
ببب بح  جقب بثل وس ببهمبش ئ ب بب بببب بب بببببببب بب ببب ب دذي ببببقب بب ب ولبيا  ب يبحث ق ب  بوهكحبحأذطبسابيتومبنفق  ببببقب بببب ب ببببببب بب بببببب بب بببب ببببب ببب ب ب ببب ب بببببوسابيتدومب قد وثو  ق"بب،ببقب بب بب ببب ب ب بب،بببببب

بثت  ددا بحب بببا ق بَّب(ب بددابادددَّب   272ببأب    2243بب،بببببب ب ببلبحثبلددلببببببب ب"لقثدد بحنفتقث دد بس قدد ب و ددو بسددوسدبببأبببببهندد بببببب بب بببب ب ب بببب بببببببببببببببب بوسددو  بب،بب بب ببوسوسدد بحثشدددببب،ببب ب بببب بب بب
ببوحثخ دب  ب  ا بغ دب تلو  ببببب بب بب بب ببب ببب ب ب   .ب"ببب

AnxietyofOperational Definition

بب ددقبامبحث اددلبحثاددقثيبيهددال بب ببب ببب بببب ب ببببب بببب بب ثددسبببب ببسبندد  ببب ب   ددق ب دد ن بثبلددلبحأبببب ببب ببببب ببب بب بطفددق بببب بب(بثدداطباطفددق ب ددقSCASب ببببب بب ببب ببب ببس دد ببببببب بب
بببحث ا  د ب ب بب بدابس نددسبحث دقلاومبستديددقب دوزحمببببب ببب ب بب بب بببب ب بب بببببب ب دد ن ببببببب ببثلبلدلبحثدك بببببب ببببب ببيدددطببببب ب ببببببببامبحثبلدلبلقثدد بحنفببب بب بببببب بببتقث د بذحس دد بسا د ب شددق ابب بب ببب ب ب ببببببببببببب
بر دددباو ببب ب ببشددتو ببقث هايدداب و هددقبناددوبحثددكح بويت دددباندد ببخ قدد ب جددقال بهدديبحضدد دح بحثبلددلبحث فددد ببب بببببب بببببب بب ب ب ببب ب بب ب بب بببب بب ببببب بب بببب بب بببببب ب بببب بب ببببببببببببب ببسلددلببب،ببب بب

بحثخددولبحال   ددقاي ب بب بب ب ببب ب ب بحضدد دح بحثهددو بب،ببب ب ب بببب بب ب ب ببب خددقولبحرصددقب بحثجقدد   بوحضدد دح بسلددلبحالنف ددق ب بب،بب بب ببب ببب بببب بب ب ب بب ببببب ب ببببببب ب ببب ب بب  ,Spenceب

بببب(.ب44 :1999
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Pre-School Children 

ببحث تدي ببقبحثنظد بأطفق ببببب ببب ب بب ب ب بببح ب ا   ببب ببببب قبس ببببب بببب بTheoretical Definition of Pre-School Childrenب

ببيتدددلب ب ب ب ا ددوبطقثدد ب ببب بب بب(باطفددق ب 5ببأب    2228بب،بببب ببب ب ددقبس دد ببب ببحث ا  دد ببببببب ب ببببحأ دددح بب"بببأببببببددهنه بببببب بب بثهددببب ببببحثددكيب ببر قئ ددهببب ب ببب بببحث   دد ابببب ب ببببب
ببببوحل  ق ددقسه بببب بببحثخقصدد بحث دديبيجدد بسل   هددقبث اببددببب بب ببببب ببببببب ب ببب بببببب بب ببببببحثن ددوبحث  كق دد بوي  تنددببببوحبب بب ب بببببببب ب بب دد بحالن بددق بببببوحببب ببببب ببب بثددسبحث دحلدد ب ب ب بب ببببب ببببحثىلبدد بببب ب بب

ببببقى   ب ببب دحوحببسببوبببب بب بب   ب  بثى ب نوح ببببب قببببه بب ببقببا ببابب بب بب بب ب ببب ب بب ببثسب عب دنوح "ب بب بب بب بب ب بب بيددطب حثتندقنيببوببب،بب بببببببببب ببببب(بامب دللد ب  28ببأب    2223بب،بب ببب ببب
ب قبس   بببببببببحث ا   ب دلل بلق   ب يبسشت  با ق  ق بابتق بن وبحث ف ب  بحثنوحليبحثتبل د بوحثجقد   بوحالنفتقث د بببببببب بب ببببب ب ببب بببببببببب ب بب ببببب ببب بب بببب بببببببببب ببب بب ببب ببب ببب ببببب بب ببببب ببببب بببب

ببببوحال   ق   . بببب ب ببب
Operational Definition of Pre-School Children 

ببببيب ددابب ببهطفددق ببب ببب ب ددقبس دد ب ببحث ا  دد ببببببب ب ب دديبهددكحبحث اددلبببببب ب ببببببب بب ببحأطفددق بببب ببب ب بحثددكي ب ببس دددحوحبببببب بب ببا ددق ه ب ددقبباببببب بببب بب بب دد   ببب بب(ب ددنوح ب 6- 3بب بب بب بب
ب حث يبس اد ب دللد ب يدقسبحأطفدق (بوحثدكي  ببببب ببب ببب ب ببب ببب ببببب ببب ببببب ب   دق ب د ن ببببب د   ببببببب ببب بب بثبلدلبحأبببببب ببب بطفدق ببب بثداطباطفدق (SCAS) ببببب ببب ببب ب دقبس د بببب ببببببب

بببببحث ا   بال ه  بببب بب.بببب

Validity

Theoretical Definition of Validity  

ببستددا  بستديفددق بحث ددا ب  تددا ب تد  هددقبل ددلبي تدد بحثبددو ب ب ببببب ب بببب بب ببب ببب بببببب بببب بب بببب بببب بببب ببب بببببمبثكدد ب دثددفب دديبحث  ددق بوحث بددوي بستديفدد بب ب بببببب ببببب بب ببببببب ببب بب ببب ب ببب
بحثخقوبثل ا  بب بببب بب بوككث بثلا ق بببب ببببببب ببك قبامببب،ببببب ببر ىلبحثنظدي بحث ق خا  بثل تديدقب دوببحببببب ب بب بب ببببببببب بب ببببببب ب ببببب ب ب بح  ببب ببببببكقندعبكى د ت  باوبلاياد بببب بب ببببببب ب ببب ببب

دد بيدددثدبايس  ب  بببب بب بببب دديبستددا ببببقب ببب بهددكهبحث تددق يقب بب بب ببو دد ببب،بببببببب ب ببا دددزب ببستديفددق بحث ددا بستديددبببب بببب بب بببب بببب بب اددى ببقببب ب بببببببثل ددا ببهندد بببب(  39ببأب    2226بب،بب بب بب
بببب اطبح  فق سنقب  بحثا  ق بحث يبيا  بال هقبحأ دح بب يبحر  ق باوب   ق بنفقيباوبسدبو ب ت  ب ديبحسخدقذب بببب ببب ببببب ب بب ببب ببب ب بببب بببببب ببب بببب ببب بببببب بب ببببببب بب ب ب ببب ببببب ببب ببببب بببببببببب ببب بب

بببببببسدددح ح ب نق دد  بس تلددلبب وسددفباوب وحسددفب ت ندد بببددا بك  دددب دد بحثابدد  ب بب ببببب ببببببببببب ببب ببب ببب بب بببب بببببببب ببببب بب بب بك ددقبحسفددلبب،بب بببببب بب دد بب ب  بببادداببب بحثك ددق ب بد لققن  بببكقثددببببببب بببب ب بب،ببب
بب؛ب  قددددددو ب   483ببأب    4995 بب بب ببب  ويددددددوبو ا ددددددو بب؛ب  15ببأب    4999بب،ببب ب بببب ب بب بب دددددددنبب؛ب   442ببأب    2223بب،بب ب؛با ددددددد   239ببأب    2227بب،بب ب ب ببأب    2242بب،ببب
بب(ب يبستديفه بثل ا ببهن ب" اطبح  فق سنقب  بحثا  ق بحث يبيا  بال هدقبحأ ددح ب ديبحر  دق باوب   دق ب   489 بببببب ببب بببب ببب ببببب بب بببب ببب بب ب ب ببب ببببب ببب ببببب بببببببببب ببب بببببببببب بب بببببببب بببب ببب

بببببببببنفقيباوبسدبو ب ت  ب يبحسخقذبسدح ح ب نق   بس تللبب وسدفباوب وحسدفب ت ند بب ببب ببب ببب بب بببب بببببببب ببببب بب بب ببببب بببب ببب ببببب ب بب ببب ببب ب بببببببدا بك  ددب د بحثابد بل دلبيد  ببب بب بببببببب ب بب ببببب بب
ببحث وص ب ثسب دشدح با بذث ببق  خاح بطد برقص بكقث ا بحثظقهد ب حث ات د  (بوحث دا ب االثد بحث اد ب ب ببببببب بببب بب ببب ببب بب بب بببببب ب ب بب بببب بب بببببب بب ببب ب ببببب بب بببب بببب ب بب بب ب ب ببب بببب ب ب ببب

ب حث ىز ي بب ب ببببوحث ن د (بوصا بحث نق باوبحث فهو ".بب،ببببب ببببببب بببببببببب بب ب ببب ب ببببببب
Operational Definition of Validity

بببببيب اببق ببث دا ببب بب بب ديبهدكحبحث ادلب داطبسدا اب بببب بب بب ب ببببببب بب بب دق ببب  ببب ب د ن بثبلدلبحأبب ببب ببببب بطفدق ببب بالدسبق دق ببب(SCASب ببببب ببببب ببببرقصد  ببببب بب
ببحثبلددلب ببثدداطباطفددق ببببب ببب ببب ب ددقبس دد بب بببببببحث ا  دد بوذثدد ب دد برددى باددااب الئدد بثل ددا بشدد ل هقبببببببب بب بب بببب بب ببببب بب ب ب بب ب بب ببب ببب ب باهدداحلبببب ببب ببحث اددلبحثاددقثيبوهدديبببب ب ب بب ببب بببب ب ببب

دد ببب بحث ددا بحثظددقهد ب صددا بحث ات دد  (بوصددا بحث نددق بو ب  ببببببببب بب ب ببب بب بب ببببب بب ببب ب ب بب بببب بب بثاالثدد بحالسقددق بحثدداحرليبببقبب بب بببببب بب بب ببببب ببحث    دد بوحث ال دد بحثتددق ليبببوببببب بببب بببب ببب بببب بب بببببب
بحث وك ا  بببب بب.ببب
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Reliability

Theoretical Definition of Reliability

بببستا  بستديفدق بحثا دق ب  تدا ب ددثفيبك ببب ب بببب بببب ببببببب بببب بببب بب بحث  دق بوحث بدوي بوبب دبببب بببب ببببب بب ببيشد دبببببببب بب ب حث ندق ب ب ثدسبب(ب  99ببأب    2247بب،ببببببب ببامببببب بب   د بب ببب
ببببستديفدددق بحثا دددق بس ندددقو بثىثددد ب فدددق   ب بب بببب ب ببب ب بب بببب بب ببببب بب بب ب ئ قدددبب ب بوهددديبحال ددد بدح ببب بب ببب ب ببب ب ب بوحث جدددقن بحثددداحرليبب Stabiltyبب بب ببب ببب ببب  Internalبببب

Consistancyببببببوحثاسد ببAccuracy ببب ديبلد  باد دعب بب بب ب بب بب بب بببببب(بحثا دق ببهند Anstais, 1997: 151ب بب"حثا  د بحث ديببببأببببببب ببببببب بببب
بنظدي ب بب بس   ب  هقب نق   ب بب ب  بببببببببب بببويدطبببب،ب"بقببب بب  دنبب ببب(بامبحثا دق بهدوب"   433ببأب    4982بب،ببب ب بب ببببببب بحثاسد بحث ديبن د  ب هدقبا بشدي ببب ب ب بب بببب ببب ببببب ببببوبقثنقد  ببب،بببببببببب ببببب

ب ثو ندددداث  ب  بببببب بب ذندددد بب(ب  74ببأب    4986بب،ببب ببيدددددطببببب ب بثا ددددق بببمبحباب بب ببهددددوبامببببب ببب ببالبس ب دددددب   دددد بحث ج دددد بب ب ب بببببب ب ببب ب ببثىر  ددددق بببببب بب بب ب ب  كدددددح ب بب ب بب  دددددح ببببب بب ب ب
بببببببحالر  ق بويت دبان ب ل قئ قبب ب ببببب بب بببب بب بببب ب بتق  بح س ق ب   ب   ق بحث ج    ب   ب دح ب  دح بحالر  ق ب ب بببب ب ببببب ب ببب بب ببب بببب بببب ببببب ببب ببب بببب بببب ببب بب.ببب

Operational Definition of Reliability

بيب اببقثا ق بب ببببببببب بب يبهدكحبحث ادلب داطبس  د ب   دق ب   دق ببببب بببببب ببب ببب ببببب بب بب ب ببببببب بب ب د ن بثبلدلبحأب ببب ببببب بطفدق ببب ببثداطبببب(SCASب ببببب باطفدق بب ببب ببب
ب قبس   بببحث ا   ببببببب بببخقبببببب ببص  بحثا ق بو بقبث تق  بب بببببببببب بب باثفقكدون ق ببببببببب ببببب بب.ببببب

Norms

Theoretical Definition of Norms

بيدط   دددق  بب ب ببب ب(بامبهندددق بصدددتوب بك  ددد  26ببأب    4996بب،بب بببببب بب بب بب ب بب ببست ددددسبببببداببب ب ب بحث خددد  بب بب ببحثنفقدددقنيب ددديبق دددق باوبسفقددد دبببببب بب بببب ببب بب ببب ب بب ببب بببب
بر ددقئ بحثقددلو بحرنقددقنيبوث خ دد ب ببب بب ببب بب ببب ب بب بببب ببب ببببببيبهددكهبحث ددتوبق بنشدده بحثاق دد ب ثددسب فهددو بحث ب ب بببب ببببب بب بببب بب ببب ببب بب بببببب ببببتددقي دبكددومبحثا  دد بحثخددق ببب ببببب ب ببببب ب ب بب بببب

ببحث دديب ببيا دد بال هددقببب ببب بب ب ب ببحثفددد بالبسفقدددبببب ب بببب ببب بب دديبسبددايدهقبأ ح بحثفددد ب الببتدداب بق ن هددقببب دهددقب دد بحثددا  ق بحث دديبببببب بشدد ئ قببب ببببب ببب ببببب ب بببب بببببب ببب بببببب ببب بببب بببببببب بببب بببببب ب
بببببل  بال هق بب ب ببببا دح ب  بحث ج وا بببب بب ببببب ببببب بنفقبب ببحث يبين  يبببببهقبب بببببب ببث هدقبحثفدد ب ببب بببببب ببيددطبببوببب،ببب ب ب ادا ب بب بحث ندق بب؛ب   277ببأب    4997بب،بب ببأب    2247بب،بببببب

بمبحث تقي دببب(با 1 بببب اتدق بيد  بب و  هدقب بق ند بببببببببببب بببببب ببب بببببببب بب ب بحثدا  ق بحث ديبيا د بال هدقبحث قد ج  ببتدابس   دلبحالر  دق ب بببب ب ببب ببب بببب ببب بب بب بببببب ببب بب ب ب ببب ببببب ببب ببوبباببببب
بببببحث   ددق بال دد " بب ببويسدد قب حثاو دددد ببب،ببببببب ب ب ب بببببب بب ب ب(بامبحث تددقي دب  ددق ابادد ب ل دددق ح بسبددا ب طددق  ب   622ببأب    2222بب،ببب بب بببببببب بببب ب ببب ب ببب ببب بب بببب ببببب ببو تندددسببببحببب بببب

بببببب بثا  دد بحالر  ددق ب  ن  دد بببب ب بببب ب بببالددسبحأ ح بحثفتلدديبثل ل ددبببقبب بببب بببببببببب ببب بب دديب خ لددفبحث ددفولبببب بب ب بب بببب ببب ببب بببحثا ح دد  ب بب ببباوبحثفئددق بحثت ديدد بث ج وادد بببببب ب بب بببببب بببببب ببببببب ب
بحث بنددد   بب ب ب ت ددددد ببب،ببببب ب بببانهددددقب دددديبحثبقثدددد بالدددسبشددددت ب تدددداال ب دددد بنددددو بحثدس ددد ببببحبب بب ببببب ب بب ب بب ب بب ببب بب بب ب ب بب ب بببببب ب ببب ببحث ئ ن دددد بب ببوحثا  دددد بحث قئ دددد بب،ببببببب بببببببب ب بببوحثا  دددد ببب،ببببب ب بببب

بببحث ع ق يددد  ببب ببواددددلب حث ديدددد ببب،بببب ب بب ب ببببب ب ب بب(بحث تدددقي دببهنهدددقأ"بسوزيددد بحثدددا  ق ب ددديبحر  دددق ب ددد بحالر  دددق ح ب   441ببأب    4997بب،بب بب بب بب ب ببب ب بب بب بب ببب ب بب ببب ببببب ببب بببببب ببببب بببب ببببب
ببحث   لبالدسب ج واد ب د ع د بسد بحر  دق با دح هدقبب دو ابس اد بحث ج  د بحأصدلي" بب ب ببب ب بب ببببب ببببببب ب بببب ببب بببب بببب بببببببب بب بببب ب بب ببب بب بب بب بببببويه ندقبهندقبحببب.ببب ببث تدقي دبحث ديبببببببب ببببب بببب بب

ببس بح  خاح هقب يبهكحبحث البوهيب بب بب ب ببببببب بب بببببببب بب بكقآلسيبببب بب ببأبب
باد هددددق  دح بو ددددل  قمببأبPercentiIe         المئينااااات  ببببب ب بببب بببب بب بببهنهددددقببب(   373ببأب    2225بب،بب بببب   ددددق بست دددددبادددد بسدس دددد بحأ دددددح ببببأب"ببب ب ب ببب ب بب ببب ب بب ب بببب بب ب ب

ببب بس قااي ب بب بببقثنق بببقب ببببببثا  قسه ب يبحر  ق ب ق".ببب بببب بببب ببب بببببببب ببب
بببوب  : Score  A Standard                   الدرجة المعيارية  بس َتا  ب  باشهدب َبب  بب ببب بببببندوح بحثدا  ق بحث اوثد بثباببب ب ببببب ببب ببببببب ببببببببب دقبس  دقزببد ب د بسق ل د بب ب ببببب ببببببب

بببثلج دد بوحث دددحبوحثبقدد   بببب ببب ب ببب بب ب ب بببويب دداب هددقببب،ببب بببب ببببحث قددق  ببب بببحث دديبس تدداهقبببببب بب بببب ببحثا  دد ببب ب ب بحثخددق بادد بحث  و ددطبحثاقددق يب ت ددد بببببب ببببب ببب ب بببب ب ب بببببب ب بببب بببحبب
ببانهقب يبولاح ب  بحالنادحلبحث ع ق  ب حث تظ  ببببببب ب ببب ببببب بب ب بب ببب ببب بببب بب ببب(.  29ببأب    2229بب،ببببببب
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باد هدددقب ا دددد  : t-Score                الدرجاااة التا ياااة ب ب بببب بب بب(ببهنهدددق   213ببأب    2242بب،بب ببببب"   ددد ب ع ق يددد ب  و ددد هقب ببأبببببب ب ب بببببب ببب بببب ب ببب(بوحنادح   52بب ب ببب بببهدددقببب
ببحث ع ددق    ب ببب بببيدددطب زكديددقببوبببب،بب("  42ببب بب بببب بب(بامبحثا  دد بحث قئ دد بهدديب   دد ب ع ق يدد ب تاثدد بسهددالب ثددسب   226ببأب    2229بب،بب بببب بب ببببببببببب ببب بببب ب ببب ب ببببببببببب ب ببببب ببب

ببببحث خل ب  با و بحثا  ق بحث ع ق ي . ببب ببببب ببب ببببب ب بب بب ببب بب بببب
NormsOperational Definition of 

بببببببببببببيب اببقث تقي دب يبهكحبحث البحث ئ نق بوحثا   بحث ع ق ي بوحثا  د بحث قئ د بح بببب بببب ببب ببببببب بببب بب ببببببببب ب ببببببب بب ببب ببببببببببب ببببث ديبسقد خا بث فقد دبحثا  د ببب ببببب بب ببببببب بب ببب بب
ببحثنقسجددد ب ددد بس   دددلب ببب ببب ب ببب ب   دددق ب ددد ن بثبلدددلبحأببببب ببب ببببب ببب بب بطفدددق بببب بب ببثددداطببب(بSCASب ببب باطفدددق بب بب ب ب دددقبس ددد ببب ببحث ا  ددد ب ددد بو هددد بنظددددبببببببب ب بببب بب بب ب ببب ب بببب

ببحثوحثاي . ببببب ببب
Spence Childrenʼs Anxiety Scale (SCAS)

ببهوب  ق ا ببب بب ببا با حابث  ق بحثبللبثداطباطفدق ب دقببب بب ببب ببب بببب بببببب ببببببببببب ببس د بحث ا  د ببب ب بببببب بب د با دد بببب ب ب بب بببظهددبادق ببوببب(ب 6- 3ب بب ب بب د ببب(ب    2223ب ببب ب
ببسدددهث قب بب دددوزحمببببب ببب بب ددد ن بب ببي كدددومبحث   دددق ب ددد بببوبببSusanببSpenceببب ب بب بب بببببب ب ب بب بددددبببب(  31ب بب ب ببب وزاددد ب ددديبر قددد بببباب بب بب ب ببب بب ب جدددقال ب ب بب ببهددديبببب ب

ببحضدد دح بحثبلددلبحث فددد  بببببب بببببب بب ب ب بسلددلبحثخددولبحال   ددقايبب،بب ب بب بب ب ببب ب ب بببب بحضدد دح بحثهددو بب،ببب ب ب بببب بب ب ب بب خددقولبحرصددقب بحثجقدد   بوحضدد دح ببب،بب بب ب ب بب ببببب ب ببببببب ب ببب ب بب ب
بسللبحالنف ق  بب ببب ببب بببببا لبيبو بحثوحثاببب،بب ببببب بببب بب بببببقر قب ببمببحب ب ببببببق  خاح ببببقببنهبابببب بب با اح بببببب بت بابب ببوهيبسن  لب ا   بك  ددابببببب ببببببب بببب بب بببب بب  و د  بب-بب ب ب بب-بب

ببالبسن  ل.بب-بببببسل ل  بب  بببب
Limitations of Research

ببحس  دبهكحبحث البالسب بب بب ب ببببببب بب ب ببسبن  بببب ب   ق ب  ن بثبللبحأبببب ببب ببببب ببب بب بطفق بببب ب(بثداطSCASب ببببب بباطفدق ببببببب ببب ب دقبس د ب بببحث ا  د بببببببب ب بب د ببببب ب
ببو ه بنظدبحثوحثاي ب يب ببب ببببب بببب ب ب اق ظ ب  بببببب بببب ببب بببببقثج هو ي ببب ببب بببسكونعبا ن بحث بن  ب د باببوبببب،بببببببحث  ن  ببببب ب بب ببببببببببب بب بب بوث دق بحأبب ببب دو بببببببب ب ديب ببب اق ظد بببب ببب ب

بب  با ددقبف  ددقبي تلددلبب  ب دددح بحث اددلب بددابحس  ددد بالددسب بب بب ب ب ببببببببب ب ببببب بب ببببببب ببببببب ببببب ببب بب  ب دددح بذح بببحثب بببب بب ببتىسدد ب  بندد  بحث   ددق بوس  ادد ب دديبببحثبببب ببب ببببب بب بببببببب ببببببببب ب
ب ن بحث ف  بب بببب ب ذكدبب بباناس(بب-ببب بوا ددببببب ب بحث فد  ثى بببب ب ببب بب با بد بب-بب بب بر د بب-ب ب بب دعب دنوح (بوببب-ب ببب بب بب بب ببي تد بحثبدو بب ب ببببب ب ببمبح د خاح بن دقئابب بب ببببببببب بب ببب

ببببببببحث اددلبحثاددقثيب اددا ب دديبحأطفددق بحث  ن دد ببب ب ببب ببببب ببب ببب بببب ب بب  بببب بببب اق ظدد ب  بحب بببب ببب ببس دددحوحبباا ددق ه ب دد   ببب بببثددكيبب بببببب بب ب ببببب بب ب(ب ددنوح  6- 3بب بب بب ببو  دد ببب،ببب ب بب
بي  لكددومبحثخ ددقئ بذحسهددقب دديبا ندد بحث بندد  ب دديبهددكحبحث اددل ب ببببببب بب ببب ببببببببببب بب بببب ببببب ببب ب بببب ب ب ب ب.بوار ددد ببببب بب بب ببس اددا بن ددقئابحث اددلبحثاددقثيببددقر دح ح ببببحبب بببب ب ب بببب ببب بببب ب ببببب بببببببب بب

بحث دديبحس تددعب دديبساايدداب ج  دد بحث اددل ب ببببب ب بب بببببب ببب ببب ب ببببب ببوا ن هددقبوإ دددح ح بس   ددلبحث   ددق بو ددقبسابددلبثدد ب دد ب الال بصددا ببب،بببب بب بب ب ب ببب ب ببببب بب بببب ب بب بببببببب ببب ببب بببب ب بب ببب ببببب
بببببوث ق ب ضق  ب ببب بثسبحأ قث  بحرب بببب ببب بببب ب ببب ببل قئ  بحث يبح  خا عبب ببب بب ببب ببببببببب ببث اب لبب ببب باهاحلبب بحث البببببب ب بب.ببب

Method of Research

ببب ددقبامبحث اددلبحثاددقثيببيهددالب ثددسبسبندد  ب بببببب بببب بب بببب ببب بببب ب ببببب بببب ب   ددق ب دد ن بثبلددلبحأب ببب ببببب ببب بب بطفددق بببب ببثدداطباطفددق ب ددقبس دد ببب(بSCASب ببببب ببببب بب ببب ببب بب
بحث ا  دد ب دديب اق ظدد ب  ب دد بو هدد بنظدددبحثوحثدداي  ببببب بببب ب بببب بب بب ب بب بببب ببب ببب بببب ب بب بددابسدد بح دد خاح بحث ددنهابحثوصددفيبحث ال لدديببب،ببببب بببب ببببب بب ب بببب ببب ببببببب بب ببكوندد بحث ددنهاببببببببب ببب بببببب ب

ببحث نق  ب ب بث اب لباهاحلبحث البويدكاب ا  داح ببببب ببببب ببببب بب بب ب ببببب بببببب ببب بب(بامبحث دنهابحثوصدفيبحث ال لديبيهدالب ثدسب  د ب  16ببأب    4999بب،ببب ب ب بب بببب بب ببب بببب ببببب بب ب بببب ببب بببب ببب
بب  قنق بكقف  بو ق ب با بحثظقهدابوسال  ب قبس ب  ت ب  ب  قنق بب ديب ب وضدو   بسدد  ب ثدسبستددلبحثتوح د ب ب بب ببببب ب ب ببب بببب بب ببببب ب ب ب بببببب ب ببب ببببببب بببببب بببببببب ببب بب ببب ب بب بببب ب ببببببب بببببببب ببببب

بببحث تون بوحث دثداب بب بببب بببب ب يبببب ببحثظقهداببب ب بب بببب.بب
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 Population of Research مجتمع البحث
بي كددومب ج  دد  ب بب ببب ب ب بحث اددلبحثاددقثيب دد باوث ددق با ددو بحأطفددق بحثددكي بس دددحوحباا ددق ه ب دد  بثددى بببب ب ببب بببببب بب ب بببب بب بببب بببببب ببب ب بببب ب ببببببب ببب ب بب ببب بببب ب بب ددعب ددنوح بببوبببببب بب بب بب ب

ببب اق ظددق ب  ب دديب   دد ب ددايدسهقبوحث ددقث باددا هق بب ببب بب بببببب ببببب ببب بب ببب بب ببب ببب بب ببب ببب ايديدد ببب(  22ب ببونظدددحبث ددتوب بس   ددلببب،بببب ببب ببببب بب بببب ب بب   ددق بببحثبب ببالددسب   دد ببببب ببب بب بب
بب ايديق ب ببب ب اق ظ ب  ببب بببب ببب بثبدسبحثا دو بالدسبا ند ب  الد بثخ دقئ بحث اق ظد بسدا بحر تدقمببوبببب،ب بب بب ببب ببببب ببب ببببب ببب ب بببببببببببب بب بب بب ب ب ب بببب ب بحر  دق ببببببب بدابسد ببببب بببب ببب

بب ددايدب بببببب ديبدد باشددوحئ  بب بب ب بيببب ب ب ببببب ب به ددقب ايديدد ببتدداحمببوبببب،ب ببب ببببب بببببب بببب ايديدد بببوببب،بب بببببحثظهددق ؛بكددومب ايديدد ببتدداحمبس ادد ب ددايديق بحثدي  دد ببب بببب ببب ببب بب ببببب ببب ببببب ببببب ب ب ببب بب ب بببب
بببببببببو ايدي بحثظهق بس ا ب ايديق بحث اين  ببب ببببب ببببب ببب بببببب بب.بببب

Sample of Research

ب ل باا با دح با ند بحث ادلبحث ديبستقوندعببقر قبد باد ببببب ب بببب بب ببببب ببببب ب بببببببب بببب بببببب بب ببب بددح بحث   دق ب ببب بب بببببببب بب بب(بوثديب   782بب بب با ددبب ب بب(بطفد ب   992ب بدبثدببب بب بب
بب ددديبحث    دددلبحأو بو ببببببطفلددد ببوب بب ب ب ببب ب بب ببببب بب(بوثددديب   431ب بب با ددددبب ب بب(بطفددد بوب   222ب بدبثدددببب بب ب ب بب ددديبحث    دددلبحثادددقنيبل دددلبسددد بس   دددلبببببببطفلددد بب ب بب بببب بب ب ب بب ببب بببب ب بب ببببب ب

ببحث   دق بالدسبهددكهبحثت ند بحثب داي بغ دددب بب ببببب بببببببببببببب بب بب بب ببتشدوحئ  ب د باوث ددق با دو بحأطفدق ب دد ب د بثدى ب ثددسب دعب ددنوح بببحثبببببب بب بب بب ب بب بببب ب ببب ب بب ب بب ببب ب بببب ب ببببببب ببب ب بببببب ب ب
ببوحثجاو ب ب بب بحآلسيببب بب ببيوض بر قئ بح دح با ن بحث بن  .ببب ببببببببببب بببب بببب ببب ب بب ب ب بب

  (1جدول )

 جنس الطفلير لمتغ ا             التقنين وفق  عينة 

 النسبة المئوية العدد جنس الطفل
 %48 482 ذكر
 %51 510 نثىأ

  (2جدول )

 الطفللمتغير عمر  ا             التقنين وفق  عينة 

 النسبة المئوية العدد عمر الطفل
 %12 126 ثالث سنوات

ب%20 201 ربع سنواتأ
ب%31 310 خمس سنوات

 %35 355 سنوات ست
SCAS

بسبند  ببببسد  ب   دق ب دد ن بثبلدلبحأبببببب ببب ببببب ببب بب بطفدق بببب بب(بثدداطباطفدق بSCASب ببببب ببب ببب ب دقبس د بببب بببحث ا  دد بببببببب ب بب ددو حبب دحلد بور ددوح ببببب بب ب بب بب ب بب ببببببب ب
بببب ت  ددااب بوصددسب هددق ب  خ  ددباببب ب ب بببببب ببب ب بحث  ددق بحثنفقدديبوحث دبددو بانددابسبندد  بهددكحبحثنددو ب دد بحث بددقي  بببوب ببببببببب ب ببب ببببببب بب بببببببب بب ب بب بببب بب ب بببببب ببحثشددت بببوبببببببب بب بحآلسدديبب بب ببب

بيوض بحث دحل  ب بب ببببب ب ب بببببببحثخ وح بحث يبس بحسببوبببب ببببب بب ب ب ببب قاهقبب    . بب
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 المقياس خطوات تقنينو مراحل (1شكل)

بببببس بسد   بببأب             مرحلة الترجمة   ببحث   ق ب  ببببب ببب ببببحثلب بحرنجل  يد ببببببب ببب بب بببب ثدسبحثلبد بحثتدب د ببببببب بببببب ببببب ببببوذثد ببقالا  دق بالدسبحثند  بر ددح ببببب بب بب بببببب بب بببب بب ب بببب ببب
بببب دديبحثلبدد بحرنجل  يدد بوحثتدب دد  بببب بببب ببب بب بببب ببببب ببو دد بثدد بسد  دد بحثنقددخ بحثتدب دد ب ثددسبحرنجل  يدد بوذثدد ب دد برددى بر  دددي ببب،بب بب ببب بب ب ب بب ب بب ببب بببب ببب بب ببب ببببببب بببببب ب بببببب بب بببببب ب ب

ببرددددي ب  خ  ددد  ب ددديببآ ب بب بب ب ب بببب بب ببحثلبددد بحثتدب ددد بوحرنجل  يددد بوبتدددابذثددد بسددد ب  قببددد بحث   دددق بحأصدددليب حث   دددق بب ببببببببب بب ب ببب ببببببببب ببب بببببب ببببب بب بببب ببب بب بب ببببب بببببب ببب
ببقثلب بحر ببببنجل  ي (ب  بحث   ق بحث  د  ب  بحثلب بحثتدب  بوو ابحث قلاومبامبصو سيبحث   دق ب   قبببببببببب بببب بببببببب ببب ب بب ببب ب بب ببببببببب ببببب ببببببببببب ببببب بببببب بببببببب بببببب ببب ببقمبب دب ب

ببببوبكث بي ت بحثبو ب مبحث   ق بي    بب ا بسد   ب  ا. ببببب ببب بب ببب بببببب بببببببب ببب ب ببببب ببببب ببببببب
ب ددي    :                    مرحلاة التجرياا اليلا  ببببهدكهبحث دللد ببب بحث    دلبحأببببسد ببببببببب ببب ببب بو ببب بببثل   ددق بالدسب ببب بب بب بب(بوثديب   782بببببب بب با ددبب ب بب(بطفدد ب   992ب بدبثدببب بب بب

بوطفل بثبدس ب ببببببب ببحث ابلب  بصا بببب بب بب ببب بب ب   ق ببب ببب بحث   ق ببب ببوب دقبامباهداحلبحث ادلبس سد  بحث تددلبالدسببببهدقببببببوث قسبببببببب بب بب ب ب ببببب بب بببب ب ببببب ببب ببب بببب بب
ببصا بحث   ق بوث قس ب ن قئابحث البس   ب ببببب ب ببببب بببببببببببب بب بببببببب ببذث ببب ببشت ب ف  بب ب بببب بب بب.ب

ب ي          النها  :              مرحلة التجريا  ببببهكهبحث دلل ببب ببس بس   لبحث   دق ب ددابثقن د بالدببببببببب ببببببببب ب بب بببببببب ببب بب(بوثديب   431بببسب بببب بب با ددبب ب بب(بطفد ب   222ب بدبثدببب بب بب
ببببوطفل بثبدسب اق ا ببب ب ببببببب ببحث ابلب  بصا بببب بب بب ببب بب ب   ق ببب ببب ببحث   ق بببب بببببقرضق  ببببهق،ببببببوث قسبببببب ب ببببب ثسبحر  دق بحث تدقي دبحث ديبسد ببببب ببببب بببب ببببب بببب ببب بب

بلقق هقب يبحث    لبحأ ببب ببب ببببب ببببببب بو ب بب.ب
بببببحث ددو ب داى بحث دحلد بحثقدقبب بث بند  بحث   دق بسد بببببببأببتاب                                 النها   )المقياس بصورته النها ية(      خراج  اإل      مرحلة  بببببببب ببببببببببب بببب ب بب ببببب ب بببببب ب بب

بب ردددحنب بب ب بب   ددق بب ب دد ن بثبلددلبحأبببب ببب ببببب بطفددق ببب بب(بثدداطبSCASب ببببب باطفددق بببب ببب ب ددقبس دد ببب ببحث ا  دد بب ددو س بحثنهقئ دد بوحثددك بببببببب بببب بببببببببببببب ب بببب ب بببب
ببي كومب    ببب ب بب(ب بداب وزا بالسبر ق ب جقال بك قبهيب وضا ببقثشت ب  28ببب بب بببببب ب ب ببب ب بببببب ب بب بببب بب بب بب ببببب بببب بحآلسيبببب بب   :ب
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ب( الصورة النها ية للمقياس2شكل)

of Research  Requites

SCAS

بببحال دددد تقن ببدددد  ح بببسدددد ب بب ببببببب ب ب بر  ددددد ببب  32ببب ب ب دددديبببحبب بببحث  ددددق بوحث بددددوي ببب ب بببب بب بب بببث ددددا بحثنفقدددد  بحببوببب،بببب ببببببب ب بو يددددقسبحأببب ببب بطفددددق ب دددديبببب ب بب بب بببتدددد بببب ب ب
ببحثجق تدددق بحث  ن ددد  ببببببب بب ببب ببحثتدب ددد ببوببببب بب بببحالببددددق بببببوسددد ببب،ببب بب ببالدددسبببب ب بحثفبددددح بحث ددديبل دددلعبالددددسب ب ب بب بب ب بب ب بببب بب ب بببنقددد  ببببب ببسفدددق ببحببب بب ب دددهكادبب%ب  82ب ب دددد  بببببب بببب

ببحث ات دد  بب بوو ددلبهددكحبحث ادد بسدد بلددكلببب ببب بب ببببب ب ببببببب بب ب بدددح بب 6ببببب بب بحرببددق بالددسببوببببب بب بببببب بب بدددببب  28ببب بب وزادد بالددسبر قدد ب جددقال بوبددكث ببببابب بببب بب ب بب بببب بب بب بب ببببب ب
ببي ت بحثبو ب ب ببببب ب   ق ب د ن بثبلدلبحأببمبب ببب ببب ببببب ببب بب بطفدق بببب ب(بثداطSCASب ببببب بباطفدق ب دقبس د بحث ا  د ب د بو هد بنظددبحثوحثداي ببببببب ببببب بببب ب بببب بب بب ب ببب ب بببببب ببببب بب ببب ب

ببي    بب ا ب بب ببب ببظقهد ببببب ب ب  بببب  ا.بب

SCAS

ببث اب لبهكحبحثهالب بببببببب بب ببب بسد بلقدق بب بب ب بب تق د بح س دق بببببب بببب ببب ب ب د  د قمببب ببب ب د  ببSpearmanببببب بب   د بكد ببببب ب بببب بب جدق ب د ب جدقال بب ب بب ببب ب بب بب ب
بببحث   ددق بوحث بب ببا  ددد بببببب ب بحثكل ددد بثل   ددق ببب بببببقرضدددق  ببببببببببببببب ب بب ثدددسببببب ببلقددق ببب بب بح س دددق ب   ددد بكدد ب بدددداب ددد ب بدددح بحث   دددق ب بببببببب بب بببب ب ببب ب ببب ب ببب ب ببب بببب بببو   ددد بببب ب بب

بحث جق  بب بحثك ببببب بسن  يببببب ببحثفبدابببببب ث  بببببب بببق  خاح ب تق  بح س ق ببببببب بببب ببب ببببببببب بب ب   د قمبب ببب ببوحثجاحو بببSpearmanببببب ب ببب بببحآلس ببب ب بسوض بذث ب بببب ب ب  ب.ببب

 (3جدول )

 للمقياسالدرجة الكلية و جالبين درجة كل م سيبرمانمعامل ارتباط 

 القرار مستوى الداللة( sig) نمعامل ارتباط سيبرما( r) المجال
 دالةب0,00 0.91** اضطراب القلق المفرط
 دالةب0,00ب0.94** قلق الخوف االجتماع 

 دالةب0,00ب0.86** اضطراب الهوس
 دالةب0,00ب0.91** صابة الجسميةمخايف اإل

 دالةب0,00ب0.90** اضطراب قلق االنفصال
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ببي س ب  بحثجاو ب ب بب بببب ببب ب بحثقق لبب ببب بامبببب ب    ببب بببب تق ى بح س قببببب ببب ب ب ب   ق ب جقالبببب بب ببب ببب ب بحث   دق ببب ببببببببببببقثا  د بحثكل د ببببببببببب بل   دق بثبببب ببببببب
بببب بل ددقئ  بب ببببب حثدد ب ببباندداب قدد وطب الثدد بببقب ببب ب بب باسدد ببببببب ب دد بببب ببببببوسدحولددعبقدد  بببب( 5   2.2ب ببب ب ب بب ببب تددق ى بحبب ب ببب بب س ددق ب دد   بالب بببب بوكددقمببب(0.86-0.94بببب بب ببب

دد ب باكاددبحث جددقال بح س قط  بببب ببب ب بب ببببب ببقثا  د بحثكل دد بثل   ددق بهددوبحث جدق بحثاددقنيبببقببب ببببببب بب ببببب ب بب ببببببببببببببببب بب سلددلبحثخدولبحال   ددقاي(بببببب ب بب بب ب ببب ب ب بببب بب لدد ب تق دد بببببب؛ب ذبببب ب ببببب بب
بحال س دددق  بببب ب ببب بحث جدددق بحأو  حضددد دح بحثبلدددلبحث فدددد (ببببب(بيل ددد    2.91ب ب ب ببببب بببببب بب ب ب ببب ب ب ببب بب بوحث جدددق بحثدحبددد ب  خدددقولبحربب،بببببب ببب ب بب بببب ببب بببب بب ببببببصدددقب بحثجقددد   (ببببب ب ببببببب

ببحثدددك ب لددد ب تق ددد بح س قطه بببب ببب ب ببببب بببب بببقثا  ددد بحثكل ددد بثل   دددق  بببب دددقببب بببببببببببببببب ب بببحث جدددق بحثخق   حضددد دح بسلدددلبحالنف دددق (ببببثددد بببب(    2.94بببب بب ببب ببب بببب بب ب ب ببب ببب بببب بب ببب
ببحثددك ب لددد ب تق دد بح س قطددد ببقثا  ددد بحثكل دد بثل   دددق   بببببببببببببببب ب ببببببب بببب ببب ب ببببب بببب دددببواببب(    2.92ببب ب بسددد ب جددق بح س قط  بببب ببب بب ببب بببببببببببببقثا  ددد بحثكل دد بثلبببقب ب بب   دددق بهدددوببببب ب بب بببب

ببحث جق بحثاقثل حض دح بحثهو ( ب ببببب بب ب ب ببب ببببببب بب بب لد ب تق د بح س قطد ببقثا  د بحثكل د بثل   دق  ببببب؛ب ذبببب ببببببببببببببببب ببببببب بببب ببب ب ببببب بببب(؛بوال د    2.86بب ببي تد بحثبدو بببب ببب ب ببببب ب بب
بمب   ددق ب دد ن بثبلددلبحأب  ببب ببببب ببب بب بطفددق بببببب ببثدداطببب(بSCASب ببببب باطفددق بب ببب ب ددقبس دد ببب بببحث ا  دد بببببببب ب ددبببب ببب بي   دد بب ددا ب نددق ب  ددابو ب  بببب ببببببب بب ببب بببثاالثدد بببقبببب بببب

بحالسقق بحثاحرلي بب بببببب بب بب  ببببب.ب

ببببح س ق ب    ب بدح بحث جق بحأو ب حض دح بحثبللبحث فد (ب بببببب بببببب بب ب ب بببب ب ب ببب بب ببببب بب بببببب ببب بببب ب  ب ببحثا   بحثكل  بثل جق .ببب بب بببببببببببببب  ببب

 (4جدول )

 الدرجة الكلية للمجالو ولفقرات المجال األبين درجات  سيبرمان ارتباط معامل 

 ااااااااااااااااامفرطاضاطراب الاااااااااااااااااااااااااااقااااااااااااااااالق الاا
 القرار مستوى الداللة( sig) ن معامل ارتباط سيبرما( r) الفقرة
 دالةب0,00 **0.83 1فقرة
 دالةب0,00 **0.83 2فقرة
 دالةب0,00 **0.72 3ةفقر 
 دالةب0,00 **0.83 4ةفقر 
 دالةب0,00 **0.78 5ةفقر 

بببي سددد ب ددد بحثجددداو بحثقدددق لبامب   ددد ب تدددق ى بح س دددق ب بددددح بح بب ب ببب بب بب ببب ب ببب ببب ب بب بب ببب ببب بببب ب بب بببب ب بب ب ببث جدددق بحأو ببقثا  ددد بحثكل ددد بثل جدددق ببب بب بببببب ببببببب ب بببببب ب ب ببب بب بب
بببحأو  حضددد دح بحثبلدددلبحث فدددد ( ب ببببب بببببب بب ب ب ببب ب ب بببب بل دددقئ  بب ببببب حثددد بببب بببانددداب قددد وطب الثددد بببقب ببب ب بب باسددد ببببببب ب ب ددد ببب ببسدحولدددعبببوبببب( 5   2.2ب ببب ب ب بب بب تدددق ى بببببقددد  بب ب ببب ب

بب س ق ب    بالبح بببب ب بوكقنعباكادبحثفبدح بح س قط دببب(0.72-0.83بببب بببب ببب بب بببببب ببببب ببقث جدق بحثفبددابحأبببقبببب بببب بببببب بب بوثدسبببب ببببببببببوحثفبددابحثاقن د بب،ببب بببوحثفبددابحثدحبتد "بب،بببببب ببب ببببب ببببببب
بب دد بحث ددت بال دد بحث وسددفب بب بببببببب بب بب بببب ب بحثبلددلباددب بيشددتدببددقث وسدبوحث افدد بن  جدد بثلبلددلبب،ببببببب ببببببب ببببب بب بببب بب بب بببببب بب ببب ببسدديبوس  ددبيبب،بب بب ب ب بطددويى ببببقب بب ببكدد بيددو ب دديبببب بببب ببب ب

ببحثبلدلبالدسبحأشد ق بحث ديب بببببببب ب ببب بب بب بب لد ب تق د بح س دق بهدكهبحثفبدددح ببقثا  د بحثكل د بثل جدق بببببب؛ب ذبب"ببببثايدد بببب بب بببببببببببببب بببببب بب بببببببب بب بببب ببب ب ببببب بببسد ب بدددابباببوببب،بب(    2.83ب بب بببب ب
ب بح س قط ب بببب بببببببببببببقث جق بهيبحثفبدابحثاقثا ب"بببقب بببببب ب بب بب بثايد ب شدقك بببب ببب ب ديبحثندو بن  جد بثلبلدلبببببببب ببببببب بببببب ببببب ب(؛بو تدق ى    2.72ببب"ب ب ببب بب بحال س دق بب بببب بببب ب بهدكهبسدا ببب بببببببب
ببالسب ببحث   ق ببببمبابب بي    بببببب ببببببب ا ب نقببببببب بب ب  ابو بقبثاالث بحالب ببببب ببببببب ببسقق ببببب بب باحرليببحثب بب ب .بب

بح س ق ب    ب بدح بحث جق بحثاقني ببببببب بب ببببب بب بببببب ببب بببب ببب سللبحثخولبحال   قاي(بببب ب بببب ب ببب ب ب بببب ب  ببب بببحثا   بحثكل  بثل جق .بببب بب بببببببببببببب  ببب
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 (5جدول )

 الدرجة الكلية للمجالو الثانيفقرات المجال بين درجات  سيبرمان ارتباط معامل

 ااااالق الخوف االجاااااااااااااااااااااااااااااااتماعاااااااااااااااااااا قااااااااا
 القرار مستوى الداللة( sig) ن معامل ارتباط سيبرما( r) الفقرة
 دالةب0,00 **0.88 1فقرة
 دالةب0,00 **0.93 2فقرة
 دالةب0,00 **0.82 3ةفقر 
 دالةب0,00 **0.85 4ةفقر 

 دالةب0,00 **0.85 5فقرة 
 دالةب0,00 **0.85 6فقرة 

ببي سددد ب ددد بحثجددداو بحثقدددق لبامب   ددد ب تدددق ى بح س دددق ب بددددح بحث جدددق بحثادددقنيببقثا  ددد بحثكل ددد بثل جدددق ب بب ببببببببببببب ب بببببب ببببببب بب ببببب بب ب ببب بب بب ببب ب ببب ببب ببب بب ببب ببب بببب ب بب بببب ب بب ب بب
بببحثاددقنيب  بسلددلبحثخددولببببب ب ب بببب ببببببببحال   ددقاي(ب حثدد ببببب ب بب بب ب بببب بل ددقئ  بب ب ببباندداب قدد وطب الثدد بببقب ببب ب بب باسدد ببببببب ب دد بببب ببسدحولددعبببوبببب( 5   2.2ب ببب ب ب بب بب تددق ى بببببقدد  بب ب ببب ب

ببب س دق ب د  ب بالبح بببب ببببببببببوكقندعبحثفبددابحثاقن د بب،بب(0.82-0.93بببب بببببب بيخدقلب د بطلد ب قدقااابحث دقثب  بب"ببببببب ببببببببببب بب ببب بب بب ب بب بب ببباكاددبحثفبددح بح س قطددقبببب"ب بببب ببب بب بببببب ببب
بببقث جددق ب بب ببببببببببببحثفبدددابحثاقثادد "بببوببب،بب(    2.93ب بببب ببببيخددقلب دد بحثاددايلبو بق لدد بحأشددخقوبحثبدبددق بببب ببببب بب ب ب ببببببببب بب ببب بببب ب بب بب ببسدد ب بدددابح س قطددقببقث جددق ببابب"بب بب ببببببب بببب بببب بببب ب

بببب(؛بوال     2.82ب  ببي ت بحثبو بببب ببب ب ببببب بببحث   ق بيببمبب ببب ببب ب   بب ا ب نق ب  ابو ب بب بببببب بببب ببببببب بب ببب بببثاالث بببقبب ببحالسقق بحثاحرلي.بببب بب بببببب بب بب بب

بببببح س ق ب    ب بدح بحث بب بب بببببب ببب بببب بببجق بحثاقثلب حض دح بحثهو (بب ب ببببب بب ب ب بببب ببببببب بب  ببب ببحثا   بحثكل  بثل جق .ب بب بببببببببببببب  ببب

  (6جدول )

 الدرجة الكلية للمجالو الثالثفقرات المجال بين درجات  سيبرمان ارتباط معامل

 اضطـــــــــــــــــراب الـــــــــــــــــــــــهوس

 القرار ( مستوى الداللةsig) معامل ارتباط سيبرمان( r) الفقرة

 دالة 2,22 **0.87 1فقرة

 دالة 2,22 **0.88 2فقرة

 دالة 2,22 **0.83 3فقرة

 دالة 2,22 **0.81 4فقرة

 دالة 2,22 **0.80 5فقرة

ببي سددد ب ددد بحثجددداو بحثقدددق لبامب   ددد ب تدددق ى بح س دددق ب بددددح بحث جدددق بحثاقثدددلببقثا  ددد بحثكل ددد بثل جدددق ب بب ببببببببببببب ب بببببب ببببببب بب ببببب بب ب ببب بببب ببب ب ببب ببب ببب بب ببب ببب بببب ب بب بببب ب بب ب بب
ببببببببحثاقثل حض دح بحثهدو (ب حثد ب ب ب بببب بب ب ب ببب بببب بل دقئ  بب ببببب بببانداب قد وطب الثد بببقب ببب ب بب باسد ببببببب ب د بببب ببسدحولدعبببوبببب( 5   2.2ب ببب ب ب بب ببب تدق ى بحببببقد  بب ب ببب بب س دق ببالب بببب

ببب دد  ب  بببوكقنددعبحثفبددداببب،بب(0.81-0.88بب بببببب ببيبقدد بب"بببببببببحثاقن دد بببب ب بباددااب دددح ب دديبحث ددو ببببببيايدد بب ببببب ب بب بب ب ددببب"بببب ب باكادددبحثفبدددح بح س قط  بببب ببب بب بببببب بببقث جددق ببببقببب بب بببب
دددباببوببب،بب(    2.88ب  ب بسددد بحثفبددددح بح س قط  بببب ببب بب ب ببببب ببقث جدددق بهددديبحثفبددددابحثخق قدددبببقب ببب ببببب ب ببببب ب بب بب ببببيقددد  دب ددديبحث فك ددددب ددديباشددد ق برقصددد  اااح ب"ببب بببب بببب بب ببببب ببب ب بب ب ببببببب ب بب ببب بب،بب

ببببكل ددق (بثكدديبيوسددفباشدد ق ب دد ئ  ببببب ببب بب ببب ب بببب بب بببب  تدد بامبساددا بثدد بببب بب ببب ببب ب بببل ددلعبالددسب تق دد بح س ددق ب ببببب؛ب ذبب"بب بببب ببب ب ببببب بب بب بب ببو تددق ى بببب(؛ب    2.84ب ب ببب بب
بببببببببحال س ق بحثاحث ب بببب ب ببب ل قئب ب بببب قبب بس َتا  ب ب ث ى بب َبب  ببالسبس   بحث   ق ببقالسقق بحثاحرلي.بببحببب ب  ا بببببب بب بببببب بب بب بببب بببببببب ببببب  بب

                      الدرجة الكلية للمجال.   مع   (             صابة الجسمية         )مخايف اإل                                ارتباط درجة فقرات المجال الرابع 
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 الدرجة الكلية للمجالو الرابعفقرات المجال درجات  بين سيبرمان ارتباط ( معامل7جدول )

 مااااااااااااااخايف اإلصااااااااااااااابة الاااااااااااااااااجسمية
 القرار مستوى الداللة( sig) ن معامل ارتباط سيبرما( r) الفقرة
 دالةب0,00 **0.80 1فقرة
 دالةب0,00 **0.81 2فقرة
 دالةب0,00 **0.84 3ةفقر 
 دالةب0,00 **0.91 4ةفقر 

 دالةب0,00 **0.89 5فقرة 
 دالةب0,00 **0.88 6فقرة 
 دالةب0,00 **0.84 7فقرة 

ببي سددد ب ددد بحثجددداو بحثقدددق لبامب   ددد ب تدددق ى بح س دددق ب بددددح بحث جدددق بحثدحبددد ببقثا  ددد بحثكل ددد بثل جدددق ب بب بببببب ببببببب ب بببببب ب بب بببب بب ببببب بب ب ببب بب بب ببب ب ببب ببب ب بب بب ببب ببب بببب ب بب بببب ب بب ب بب
بحثدحب   خددقولبحر ببب ب بب ببب ببب بببببببببببصددقب بحثجقدد   (ب حثدد ببب ب بببب بل ددقئ  بب ببببببب ببباندداب قدد وطب الثدد بببقب ببب ب بب باسدد ببببببب ب دد بببب ببسدحولددعبببوبببب( 5   2.2ب ببب ب ب بب بب تددق ى بببببقدد  بب ب ببب ب

ببب س ددق ب دد  ب بالبح بببب ببببوكقنددعبحثفبدددابحثدحبتدد ب"بب،بب(0.80-0.91بببب ببب ببببب بببببب ببيبلددلبانددا قبيددكه بثلقدد قل بببب ببب بببب ب بببببببب بب ددببب ب ب"باكادددبسلدد بحثفبدددح بح س قط  بببب ببب بب بببببب بببب بببقببببب
ب جق بثبببق بب بل لعبالسب تق  بح س ق ببببب؛ب ذبب بببب ببب بببببب بب بب بب بحثفبدابحأببوببب،بب(    2.94ب ببب بببب بببوثسب"بببب بببببببببيخقلب  بحأ قك بحثتقث د بب بببب ببب ببب بب ب بسد ب بددابح س قط دباببب"ب بببب بببب بببب بببقب

ببقث جق  بب بل لبب؛ببببب ببل لعبالسب تق  بح س ق  بببب بببب ببب بببببب بب بب بب بببب(؛بوال   82  .2ب ببي ت بحثبو بببب ببب ب ببببب بمبحالسقق بحثاحرليب ببب بب بببببب بب بب بببثل   ق ب  اببببب بب بب.بببببب
                      الدرجة الكلية للمجال.   مع                                                     ارتباط درجة فقرات المجال الخامس)اضطراب قلق االنفصال( 

 ( 8جديل )
 الدرجة الكلية للمجالي  الخامسفقرات المجال بين درجات  سيبرمان ارتباط معامل

 اااالاضطااااااااراب قاااااااااااالق االنفصاااا
 القرار مستوى الداللة( sig) ن معامل ارتباط سيبرما( r) الفقرة
 دالة ب0,00 **0.82 1فقرة
 دالة ب0,00 **0.87 2فقرة
 دالة ب0,00 **0.84 3ةفقر 
 دالة ب0,00 **0.83 4ةفقر 

 دالة  ب0,00 **0.80 5فقرة 

بي سدد ب دد بحثجدداو بحثقددق لبامب   دد ب تددق ى بح س ددق ب بدددح بحث جددق بحثخدد بببب بب ببببب بب بببب بببب ببب ب ببب ببب ببب بب ببب ببب بببب ب بب بببب ب بب ب ببق  ببقثا  دد بحثكل دد بثل جددق ببب بب ببببببببببببب ب بببببب بب
بحثخق   حض دح بسللبحالنف دق  بب ببب ببب بببب بب ب ب ببب ببب بببب بل دقئ  بب ببببب حثد ببب(ببب بببانداب قد وطب الثد بببقب ببب ب بب باسد ببببببب ب د بببب ببسدحولدعبببوبببب( 5   2.2ب ببب ب ب بب بب تدق ى بببببقد  بب ب ببب ب

ببب س ددق ب دد  ب بالبح بببب ببببببببببوكقنددعبحثفبدددابحثاقن دد بب،بب(0.80-0.87بببب بببببب ببيبلددلب دد بامباشدد ق ب دد ئ ب ددولبساددا بثوحب"بببببب ببب بب ببب ب ب ببببب ببببب ببب ببب ب بب بب"باكادددبسلدد بببببثايدد ببب بببب ببببب
دد ب بحثفبدددح بح س قط  بببب ببب بب ببقث جددق بببقبببب بب بببببل ددلعبالددسب تقببببب؛ب ذببببب بب بب بب ب دد بح س ددق ب بببب ببب ببحثفبدددابحثخق قدد ببوببب،بب(    2.87ب ببب ببب ببببب ببببكددوح   بث ل دد بأندد بببببببثايدد ب"بببببب بببببببب بببب ب

ببت ددابانددد  بب ددباببب"ببببب ب بسدد ب بددددابح س قط  بببب بببب ب ببب ببقث جدددق بببقب بب ببل ددلبببب؛بببب بببل دددلعبالددسب تق ددد بح س ددق ب بب بببب ببب ب ببببب بب بب بب بببب(؛بوال ددد    2.82ب ببي تدد بحثبدددو بببب ببب ب ب بببب ب ببمبب بب
بحث   ق بي     بببببب ببب بب ا ب نق ب  ابو ب ببببببببب بببب ببببببب بب بببثاالث بببقب بحالسقق بحثاحرليبببب بب بببببب بب بب  ب.ب
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SCAS

بث اب ددلبهددكحبحثهددالبسدد بح دد خاح بحر بببببب بب بببببب بب بببببب بب ببب بببل ددق بب بببحثىبددق   د بثببب ب ببب ببب باقددق بحثفدددو ب دديب قدد وطبحثبلددلبثدداطبحأبب ببب بببب بببببب ب بب ببب ببب بب ببببب بب ببطفددق بب ببب
دد بث  ب دددب ددن بحث فدد  ذكدبببقببب بو ب  بببب بب بببب بب بب ببناددس(بوا دددهبابب-ببببب ب بب ببب ببب ددنوح (ببب 6بب- 5بب- 1- 3ب بببب بب بببببببوكددكث بحث بق ندد ب دد  بحث ج وادد بحثتلبب ب بب ببببب بببببب ببببببب ببب ببب ددقبب

بوحثان قب يب ق وطبحثبلل بببببب ب بب ببب ببببوذث بث تد  بببببببببببب ببببب ببببا ابحث    يد ببحثببب بببببببب بثل   دق بببب ببل دلبسد بح د خاح بحر  دق ب دقمبوسننديبببب؛بببببب بببب بب بب بب بببب بببببب بب بببببب -Mannبب

Whitney U testبثل تدددلبالددسبحثفدددو ب دديبب ببب بب ببببب بب بب ب ب بب قدد وطبببببب ب بب بحثبلددلب دد  بحأببب ببب بببب بطفددق بحثددككو بوحربببب بب ببب بببببب بنددق ببب ببوكددكث بثل تدددلببب،ببب ب ب ببببب بببب
بببالسبحثفدو ب   بحث ج وا بحثتل دقبوحثدان قببتداب ببببببببب ببببببببببب بب ببببب بببب بب ببببب ببببب بق  دق بل دلبكقندبأبببببجدق بحبب يبب بب بب ببب ببعبق  د بحثدبدقايبحأ ندس ببب ببب ببب ب ببب ببببب ببواسد (بب  14بببب بب،بببب

بوق  د بحثدبدقايبحأالدس بب ب ببب ب ببب ببببب ببواكادد(بب  15ب ببببب ب ديبلد  بب،ببببب بب بب بسد بح د خاح بحر  دق بكدو دتق بوحث د ببب بببب بب ببب بب ببب بببب بببببب بب بب،بKruskaI-waIIis testبببب
ببثل تدلبالسبحثفدو ب يب ببب بب ببببب بب بب ب بب ق وطببببب ب بب بحثبللبو بقبث  ب دبحثت دب بببببب بببببببببب بب ببوحثجاحو ببببببب ب ببب بببحآلس ببب بب بسوض بذث أب بببب ب ب بببب

 ( 9جدول )

 لجنس الطفل ا     وفق   ئج مان وتني للفروق في مستوى القلقنتا

 القرار ( مستوى الداللةsig) Z  الرتب مجموع الرتب متوسط العينة المجموع

 ةدال 2,22 4.61 3596 58 62 ذكور

 1451 67 62 إناث

ببي سددد ب ددد بحثجددداو بحثقدددق لبامبق  ددد  بببب ببب ببب بببب ب بب بببب ب بب ب ببث دددقمبوسنددديب لبدددع ببZبببب ب بببب ببب بب بب بب(بوكدددقمب قددد وطبحثاالثددد بحث ب ددددمب هدددق  61ب. 4ب بببب ب بببببببب ببببب ب بب ببب بب ب بببب
بب(بوهوب    2.22ب  بب بببس ب  ب بابب ببب ببببب؛بوهوب قبب(    2.25ب بب بيش دبب بب ببب ثسباببب ببببببببنهدقب حثد ببب بببب بل دقئ  بب ب ببوبهدكحبي تد بحثبدو بببب،بقب ب ببببب ب بببببب بب   دق ببببمب بب ببب بحث   دق ب بببببببب

بس     بببببب ا ب نقب  ابو بقببببببب بببب بببببب بب بثاالث بحث     ب بببببببببب ببب .                     وفقا لمتغير جنس الطفل  بب
3456

 (10جدول )

 لعمر الطفل ا     وفق   قلقلفروق في مستوى ال نتائج كروسكال واليسال 

 القرار مستوى الداللةChi (sig ) متوسط الرتا العينة المجموعة
ب حث ب0,00ب6,68ب54,67ب25 سنوات 3
ب56.77ب25 سنوات 4
ب68.23ب25 سنوات 5
ب70,33ب25 سنوات 6

ببي سدد ب دد بحثجدداو بحثقددق لبامبق  دد  بببب ببب ببب بببب ب بب بببب ب بب ب ببب"كددق"بببب بب(بثكدو ددتق بوحث دد ب لبددع Chiب ببب ب بببب بببب بب ببب بب ببب(بوكددقمب قدد وطبح    6.68بببب ب بب ببب بب ب ببببثاالثدد ببب بب
ببببببببحث ب دمب هقب  بب(بوهوب    2.22ببببب بب بببس ب د ب بابب ب بب بب؛بحأ ددبحثدك بب(    2.25ب ببببب ب ب ببيشد دبببب بب بببب ثدسبانب بببب بل دقئ  بب ببببببببهدقب حثد ببب ببوبدكث بي تد بحثبدو ببببقب ب ببببب ب بببب بببند بب بببب

بببببببيو دداب دددو بذح ب حثدد ب بببب بب بببب ب ببببببل ددقئ  بب ب بببببب دديب قدد وطبحثبلددلبو بددقبثب بب بببببب ب بب ببب بت دددبحث فدد ب بب بببب ب بب ددنوح (بب 6- 5- 1- 3ب ببب بب ببببوهددكحب دشدددب  دداببببب بب ب ب بببببب
ببالسبامب ببب بحث   ق بب بببصق  ب  بحثنقل  بحث    ي بببببببب ببببببببب بببببب ببب ب   بحأببببب ببب ببببببا ق بحث خ لف ببب ببببب بثألببب بطفق ب   .ببب
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 (11جدول )

 بين المجموعة العليا والدنيا نتائج من وتني للفروق في مستوى القلق

 القرار مستوى الداللةZ (sig ) الرتا مجموع الرتا متوسط العينة المجموعة المجال

 اضطراب القلق المفرط
ب2547ب41.08ب62بحثان ق

  حث ب0,00ب5.95
 5203 83.92 62بحثتل ق

 قلق  الخوف االجتماع 
ب2411.5 38.9 62بحثان ق

  حث ب0,00ب4.58
ب5338.5ب86.1 62بحثتل ق

 اضطراب الهوس
ب317 51.13 62بحثان ق

  حث ب0,00ب3.12
ب458 73.87 62بحثتل ق

 ة الجسميةصابمخايف اإل
ب3042.5 49.07 62بحثان ق

  حث ب0,00ب5.08
ب4707.5 7593 62بحثتل ق

 اضطراب قلق االنفصال
ب4.12ب3187ب51.4 62بحثان ق

ب حث ب0,00 
ب4563ب73.60 62بحثتل ق

 الدرجة الكلية
 1953ب31.5ب62بحثان ق

ب حث ب0,00ب5.63
ب5797ب93.5ب62بحثتل ق

ببببببي س ب  بحثجاو بحثقق لبامب    بق  ب ببب بب ببب ببب بببب ب بب بببب ببب ب بببببببث قمبوسنيبكقنعب حث بببzبب ببببب ببب بب ببب ل قئببب ب بببببببببب يبحثا   بحثكل  بببب قب ببببب ببو ديبببب بب   د ببب ببب
ب جقال بحث   ق  بببببببب ب بب ببوذث بأمب ق وطبحثاالث بحث ب دمب هقبكقمبببب؛ب ببببببببب ببببببببب ببببب ب بب ببب ب بب باس ببب ببب  ب بببب بب؛بحأ دبحثدك بب(    2.25ب ببببب بب بيتنديببب ببامبببببب بب   دق بببحثب بببب

بي  دد ب دد   بببب بحث ج وادد بحثتل ددقب حأببببب بببببببببببب ب بب بطفددق ببب ببذو بببببب ب بحثبلددلب بحث دسفدد بببببب ببب بحث ج وادد بحثددان قب حأببوبببب(ببب بببببببببببب ب بب بطفددق ببب ببذو بببببب ب ببحثبلددلبب بحث ددنخف بببب بب بب بب(ببب
بب وح بكقمبذث باببب ب بببب بببببببببببببب ديبحثا  د بحثكل د بثل بببب ببببب بب  دق بب ب ديب   د بكد ب جدق ب د ب جدقال بحث   دق ببب باببب بببببببب ب بب ببب ب بب بب ببب ب بببب ببب ببوبهدكحبي تد بحثبدو بببب،ب ب ببببب ب بببببب بب
ب م بب   ق بببب ببب بحث   ق ب بس    بببببببب بببببب ا ب نقب  ابو بقببببببب بببب بببببب بب بثاالث بحث     ب بببببببببب   .بب

SCAS

بببحث ال دد بح ببب ببثتددق ليبحث وك ددا با حابسال ل دد بس  ادد بببب ببببببببببب بببببببب بببب ببببب بببب ببه   هددقب دديبحر  ددق بصددا بحثفدددوسبلددو بحثتىسددق ب دد  بببابب بببب ببب ببببب ب ب بب بب بببببب ب بب بببب ببب بببب بببب
ببببببببببحث  ب دددح بحثكق ندد ب بب ببوحث  ب دددح بحث   قدد ببLatent Variablesبببببب ببببببب بب ببببك ددقبويقدد خا ب Endogenous variables ببببببب بب بب ببب ب

بثل ابددلب دد بحث ددا بحث نددقئيبثل بددقي   ببببببببب بببببببب بب بببب ب بب بب بويدد  بحث ت  دددبادد بكدد ب  ب دددبكددق  بب،بببب ببب بب بببببب ب بب ب بب بببببببب دد برددى ب ج وادد ب دد بحث  ب ددببببببببببببب ب ببب ب بب ببب ب ب بب ببدح بب بب
بببببحث   ق بحث دس   بب  ببب بببببب ببببببببببببببببببالر  ق بحث ن  بحثتق ل  بببوبببببببب بببب بببببثل   ق بس بح  خاح بب بب بببببب ب لو بحثن ك  باد بطديدلبابببببب بب ب بب ب ببب ببببببب ب ببحثن دوذنبحثخ ديببببب ب ب بببب بب ب ببب

بببحثتددق  بب دديب دنددق اببب Automatic Linear Modelingبب بببب ببب ببببوسددابسدد بحث ابددلب دد بنقدد  بببSPSSب ببب ب بب بب ببكدد ببببب دد ببباه ببوببببببب ددهق ب بببببببببب ب
بب جق ب  ب ببب بب ببببببببببب جقال ب يبحثا   بحثكل  بببحثب ببببب ببب ب بب بثل   ق ب بببببقرضق  بببببببب ب بب ثسببببب بب اطببب ببكد ب بدداب ديبببب د بببه ببابببوبببببب هق بYبب بببب بببب ببببب   د بحب ببث جدق بب بب بب

ببحثك بسن  يب بببببب بوحثجاحو بوحأبببببب ث  ببب بب بب ب ببب بشتق ببب بببحآلس ببببب بب بسوض بذث .ب بببب ب ب بببب
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 (12جدول )

 في الدرجة الكلية للمقياس المقياسسهام كل مجال من مجاالت إ نسبة 

ب

ب
 في الدرجة الكلية للمقياس المقياسسهام كل مجال من مجاالت إ( نسبة 3شكل )

بي س ب  بحثجاو بوحثشت بحثققبب   ببببب بببب بب ببب بب ب بب بببب ببب ب ببنق  ب  هق بوببببمبابببب ببببب ببببب بب  بك ب جدق ب ديبحثا  د بحثكل د بثل   دق بكقندعبببباه ب ببببب ببببببببببببببببب ببببب ببب بب ببب بببب
ببب ل ددقئبببببب حثدد  ب بكددقمبحث جددق بحثدحبدد ببوببببقب ب  بب ببب بببب بب ببببب ب  خددقولبحربببب ببب ب بب ببببب بحثجقدد   (بببصددقببب ب بباكادددبحث جددقال ببببببب ب بب ببببب ببب دديبحثا  دد ببببقبببب ب ددهق  ببإببوبببببببب باه  دد  بببب ب ببببب ب
ب بثل   ددق بببببحثكل دد ببببوكقنددعبنقدد  بببب،بببببببب ببب ببب(بيل دد بحث جددق بحثاقثددلب حضدد دح بحثهددو (ب    2.34بببببببه   دد ب بباببببب ب ب بببب بب ب ب بببب ببببببب بب ببببنقدد  بب بببببببببب بب(ب    2.24ب ببببببه  دد ببابب
ب دديبحأبببببببويل دد  ببب به  دد بحث جددق بحثاددقنيب ببببببب بب بببسلددلبحثخددولبحال   ددقاي(بب بببببببببب ب بب بب ب ببب ب ب بببب ببببنقدد  بب بب ب(ب دديبلدد  بامبحث جددق بحأ    2.49ببببببه  دد ب ببابب ببب بب ببببب ببب بب بب ببو بببب ب

بببب حضددد دح بحثبلدددلبحث فدددد (بكقندددعبنقددد  ب ببب ببببببب ب ببببب بببببب بب ب ب ب بوار دددد بببب،ب(    2.45بببببببه   ددد ب بباببب بب ببحث جدددق بحثخق   حضددد دح بسلدددلبحالنف دددق (بببحبب بب ببب ببب بببب بب ب ب ببب ببب بببب بب ببب؛ببب
ببل دددلب ببببكقندددعبنقددد  ببب ببب ببوبهدددكحبي تددد بحثبدددو ببب ،ب(    2.42بببببببه   ددد ب ببابببب ب ب بببب ب بببببب ببمبحث   دددق بي كدددومب ددد بحث جدددقال بب بب ب بب ببببب ب بب ب ب بببب بببببحثخ قددد بحث ددديبسددد ببببببببب بببببب بب بب

ببببحر  ق حهق بببب بمبحث   ق بي    بب ا ب نق ب  ابو بقبثاالث بحث كوي بحثفدضيبث جقال بحث   ق باببوبببب،ب بببببببب ب بب بببب ب ب ببببب بب بببببببب ببببببب بببب ببببببب بب ببب بببببب   .بببببببب
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 ناد/ مأمون البناء وآخر             ...( لدى أطفال ما قبل المدرسةSCASمقياس سبنس لقلق األطفال )تقنين 

 ( 13جدول )

للمجال  المفرط( في الدرجة الكليةاضطراب القلق ) فقرات المجال األولدرجة سهام إنسبة 

 

ب
                               لمفرط( ف  الدرجة الكلية للمجال                  يل )اضطراب القلق ا                فقرات المجال ال      درجة      سهام  إ       ( نسبة  4     شكل )

بي س ب  بحثجاو  ب بب بببب ببب ب ببوحثشت بحثققبب  ببببب ببببب بببب بب ببببمبنق  بباببب ببببوإ دهق بببب د ببباه ببب بب   د ب بددح بحث جدق بحأو  حضد دح بحثبلدلببببب بببببب بب ب ب ببب ب ب ببب بب ببببب بب بببب ببب
ببببحث فددددد (ب ب ب ددددديبحثا  دددد بحثكل ددددد بثل جددددق ببب بب بببببب ببببببب ب ببببب بكقندددددعب حثددددببب بببب ب ببب ل دددددقئببب بب ب بسدحولددددعببببب؛ب ذببب قب ب ب بب ببببنقددددد  بببب بببب  ددددهق ب بببحثفبدددددح ب دددددقببببب ددددد ببباه ببوبببب بب بب ب ببب

بب ددد    بببببول دددلعبحثفبددددابحثاقثاددد ب"ببب،بب(    2.28-    2.38بب بببببببب ب ببببب بب بثايددد ب شدددبب بببب بقك بب ب ددديبحثندددو بن  جددد بثلبلدددلبببب ببببببب بببببب ب بببب بب"بالدددسبب بب ببالدددسبق  ددد بباببب بببب بببب  دددهق بببب ببب
ب(ب يبهكحبحث جق     2.38ب ببببببواه    بب ببببببب بب ب يبل  بب،بببب بب بب بكقنعببب بببببببببببببحثفبدابحثاقن  ب"بببببب بيشتدببقث وسدبوحث اف بن  جد بثلبلدلبببب ببببببب ببببب بب بببب بب بب بببببب بب باسد بب"بب ببحثفبددح ببببب بب بببب

بب يب بب هقبوببببه  بباببببببق   بب ببببإ هق بببب ببب(ب يبحث جق بنفق .    2.28ب بببهقبب بببب بب ببببب    ببب
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 ناد/ مأمون البناء وآخر             ...( لدى أطفال ما قبل المدرسةSCASمقياس سبنس لقلق األطفال )تقنين 

 ( 14جدول )

 في الدرجة الكلية للمجال( الجتماعيقلق الخوف ا) فقرات مجال الثانيدرجة سهام إنسبة 

 

ب
 للمجال في الدرجة الكلية( االجتماعيالخوف  قلقفقرات المجال الثاني ) درجةسهام إ( نسبة 5شكل )

بي س ب  بحثجاو بوحثشت بحثققبب  بامبب ببب ببببب بببب بب ببب بب ب بب بببب ببب ب ببببنق  ببببب ببببوإ هق بببب  ببباه ب ب   د ب بددح بحث جدق بحثادقنيبببب ببببببب بب ببببب بب بببب بب حثبلدلبحثخدولبببببب ب ب بببب ببببب
ببحال   ددقاي( ب بب بب ب بببببكقنددعب حثددببب بببب بل ددقئ  بب ببب ببب بب دديبحثا ببببقب ببببب بببب دد بحثكل دد بثل جددق بل ددلبسدحولددعبنقدد  بب ببب ب ب بب ببب بب بب بب ببب دد بحثفبدددح ب دد  ب ببباه ببببببببببببب بببب بب -    2.21ببببببب

بولددددقز بب،بب(    2.42 ب بب ببببحثفبدددددابحثاقثادددد ب"ببب بببببببب ب ببببيخددددقلب دددد بحثاددددايلبو بق لدددد بحأشددددخقوبحثبدبددددق ببب ببببب بب ب ب بببب ببببب بب ببب بببب ب بب بب ببببالددددسبابببب"ب ب بببالددددسبق  دددد بب بببب ب ببببب  ددددهق بب ب
ب(ب دديبحث جددق     2.21ب ب بببه  ددبببواب بب ببببب ب ب دديبلدد  بب،ببب بب بب ببكقنددعبببب ببحثفبدددابحثخق قدد ببب ببب ببببب بببيبلددلب دد باندد ب ددولبيبددو بب"بببببب بببب ب ب بببببب ب بب ببه تددق ببب بب بببساد دد با ددق ببببب بببب ب ب ببب

بحآلردي  بب ب ب باس بب"بب ببحثفبدحبببب بب ب يببببب ببب  هق هقبوابببببببق   ببب ببببببب ببب(ب يبحث جق بنفق .    2.42ب بببب هقببببه  ب بببب بب ببببب  ببب
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 ناد/ مأمون البناء وآخر             ...( لدى أطفال ما قبل المدرسةSCASمقياس سبنس لقلق األطفال )تقنين 

 (15جدول رقم )

 اضطراب الهوس( في الدرجة الكلية للمجال) فقرات المجال الثالثدرجة سهام إنسبة  

 

ب
 للمجال ف  الدرجة الكلية( فقرات المجال الثالث )اضطراب الهوس درجة سهام إ( نسبة 6شكل )

ببببي سدد ب دد بحثجدداو بوحثشددت بحثقددقبب بببب بب ببب بب ب بب بببب ب بب ب بب  ببب ببببمبنقدد  بباب ببببوإ ددهق ببببببه  دد ببابببب بب   دد ب بدددح بحث جددق بحثاقثددلب حضدد دح ببببب بب ب ب بببب ببببببب بب ببببب بب بببب ببب
ببحثهو ( ب بكقنعببببب بببب بل قئ  بب ببب ببب حثببببب ب يبحثا   بحثكل د بثل جدق بببقب بب بببببببببببببب ببببب بسدحولدعبببب ذببب؛ب ب ب بب ببببنقد  بببب ببب د ب د  ب ببباه ب بب(بول دلعب    2.46-    2.21ببببب بب بب بب

بببببحثفبدابحثدحبت  ببببب بب بيدس بحأش ق ب ديبا قكنهدقبرو  دب"بببببب ب ببب ببببببب بببببب ب ببب بب بببب د بلداو باشد ق ب د ئ بببقب ببببب ببب ب بب بب ببالدسبببب"ب ببالدسبق  د بباببب بببب بببب  دهق بببب بب(ب    2.21ب ب بببه  دبببوابببب
ببب دديبهددكح بب بحث جددق ببب بب ب دديبلدد  بب،بببب بب بب ببببببببببببل ددلعبحثفبدددابحثاقن دد ب"ببب بببببب بب ببيبقدد بب ب بباددااب دددح ب دديبحث ددو ببببببيايدد بب ببببب ببب بب ب بب"الددسببببببب بب بب نددسبق  دد باب بببب بببب  ددهق بببب ببب

بب(ب يبحث جق بنفق     2.46ب ب بببه  بببواب بببب بب ببببب بب.ببب
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 ناد/ مأمون البناء وآخر             ...( لدى أطفال ما قبل المدرسةSCASمقياس سبنس لقلق األطفال )تقنين 

 (16جدول )

 نسبة إسهام درجة فقرات المجال الرابع)مخاوف اإلصابة الجسمية( في الدرجة الكلية.

ب

ب
 للمجال في الدرجة الكلية( صابة الجسميةفقرات مجال الرابع )مخاوف اإلدرجة سهام إ( نسبة 7شكل)

بي س ب  بحثجاو بوحثشت بحثقدقبب  بامب   د ب بددح بحث جدق بحثدحبد  ببب بببب بب ببببب بب بببب ببب بب ببب ببببب بببب بب ببب بب ب بب بببب ببب ب ببب  خدقولبحرصدقب بحثجقد  بببب ب ببببببب ب ببب ب بب ببكقندعبببب(ب بب ببب
بببب بل ددقئ  بب ببب ببب حثد ب ديبحثا  دد بحثكل د بثل جددق بببقب بب ببببببببببببب ب ببببب ببسدحولدعبببببب؛ب ذبب ب ب بب ببببوإ ددهق ببببببه  د ببابببببقدد  ببنب بببحثفبددح ب دد  ب بببب بببب بب بوكقنددعبب(ب    2.47-    2.42بببب بببببب

ببببببببببببحثفبدابحثاقثا ب" ببببيخقلب د باصدوح بحثبببب بب ب ببب ب بب بب ببالدسببباببب"ببببداداب ببحثفبددح ب ديببب ببب بب بببق  د ببببب ببب  دهق هقبواببب ببببببب ببب هدقببببه  ب ب(ب ديبهدكحبحث جدق      2.476ب ب بب ببببببب بب بب،بببب
ب يبل   بب بب ببببببببببببل دلعبحثفبددابحثاقن د ب"ببب بببببب بب ببببببببيخدقلب د بحأ دقك بحث   ل د بوحث بفلد ب ببب ب بب ببببب ببب ب ببب ب بب بب بب"الدسبببب بب ببب ندسبق  د بباب بببب ببب  دهق بواببب ببببب بب(ب    2.42ب ب بببه  دب

ببب يبحث جق بنفق . بببب بب ببببب بب
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 ناد/ مأمون البناء وآخر             ...( لدى أطفال ما قبل المدرسةSCASمقياس سبنس لقلق األطفال )تقنين 

 (18دول)ج 

 الكلية للمجال في الدرجة( اضطراب قلق االنفصال) فقرات المجال الخامسدرجة  إسهامنسبة  

 

ب
 في الدرجة الكلية للمجال( فقرات المجال الخامس )اضطراب قلق االنفصال درجة سهامإ( نسبة 8شكل )

ببببي سدد ب دد بحثجدداو بوحثشددت بحثقددقبب  بامبنقدد  ب ببب ببب ببببب بببب بب ببب بب ب بب بببب ب بب ب ببب  ددهق بواببب ببببب به  دد ب   دد ب بدددح بحث جددق بحثخددق  ب ببب بببب بب ببببب بب بببب ببب بب حضدد دح بببببببب بب ب ب بب
بسلدددلبحالنف دددق (بكقندددعب حثددد بببب ب ببببب بب ببب ببب بببب بل دددقئ  بب ببب بب ب ددديبحثا  ددد بحثكل ددد بثل جدددق بببقب بب بببببب ببببببب ب ببببب ببببدحولدددعبنقددد  ببسبببببب؛ب ذب ببب ب ب ببب  دددهق بواببب ببببب ببه  ددد بحثفبددددح بب بب ب بببببب بب

بب ددد    بب(بول دددلعبحثفبددددابحثخق قددد     2.22-    2.48بب ببب ببببب ب ببببب بب بب ببثايددد ب"بببب ببببببكدددوح   بثل لبببب بببب ببت دددابانددد بببببأنددد بب بب دددب بب بب"بالدددسبببببب بب بببالدددسبق  ددد ببباببب بببب ببببب  دددهق ببب ب
بب(ب يبهكحبحث جق ب    2.22ب ب بببه  بببواب بب ببببببب بب ب يبل  بكقنعببب ببببب بب بب بببببببحثفبدابحثدحبت ب"ببب ببببب ببببببببببيشتدببقثبللبانا قبيد  ببببب بب ببببببب بب بببسدكد ب ببب ديبحثدوضد بببب بب بببب بببثولداهب ب ببب"ب

باس  ببحثفبدح ب يببببب ببب بب ببب  هق هقبوابببببببق   بببب ببببببب ببب(ب يبحث جق بنفق .    2.48ب بببهقبب بببه  ب بببب بب ببببب  ببب

SCAS

Cronbach's Alpha

بث اب دلبهدكحبحثهدالبسد بسال د بحث  قندق ببق د خاح ب تق د  ب بببببببب بب بببب ببببببببب ببب بببببب بب بببببب بب ببب بث دق بببب بحثفقكدون دق ببببب ببببب بب د بببCronbach's Alphaببببببب ب
برى بحث دنق ابحر ببب بببب ببببب ب بببل قئب ببوكقنعبحثن قئابالسبحثناوببب SPSSبيب ب ببببب بب بب بببببببب بحآلسيبببب بب   :ب
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 ناد/ مأمون البناء وآخر             ...( لدى أطفال ما قبل المدرسةSCASمقياس سبنس لقلق األطفال )تقنين 

 (19جدول )

  الفاكرونباخ ت ثباتمعامال 

 Cronbach's Alpha الفاكرينباخمعامل  المجال

 0.89 اضطراب القلق المفرط

 0.78 قلق الخوف االجتماع 

 0.89 اضطراب الهوس

 0.82 صابة الجسميةمخايف اإل

 0.97 لاضطراب قلق االنفصا

 0.94 بشكل عامالمقياس 

ببي سددد ب ددد بحثجددداو ب ب بب بببب ب بب ب بحثقدددق لبب ببب ببامب تق ددد بث دددق ببببب ببببب ب ببببب باثفقكدون دددق ب ببببب ببثل   دددق بببببببب ببببشدددت بادددق بببببب بب بب ببب لددد ب ببب بب ددديبلددد  بببب(    2.91بب بب بب ب
ببسدحولعب بب بب بب تق  بث ق بببببق  بب ببببب باثفقكدون ق بببب ببببب ببث جقال بببببببب ب بب بحث   ق بب بب د   بببببببب بب(بو د بحث ىلدأبامب    2.97-    2.78بب ببب ب ب ببببب بب ببكاددبحث جدقال ببابب ب بب ببببب بب

ببهددددددوبحث جددددددق بحثخق   حضدددددد دح بسلددددددلبحالنف ددددددق (بحثددددددكبببقبببب بث قس دددددد بببب بب ببب ببب ب ببب بب ب ب ببب ببب بببب بب ببببب ب ب لدددددد ب ب ب تق دددددد ببببب ب ببث قسدددددد ببببب بب(بيل دددددد بحث جددددددق ب    2.97ب ببببب بب بببببب بببب
بحأ ببو  حضدد دح بحثبلددلبحث فددد ب بببببب بببببب بب ب ب ببب ببحث جددق بببببب،بثدد بب(ب بب ببحثاقثددلبببب ببضدد دح بحثهددو (بب حببببب ب ب بببب بب ب ب لدد بببببب؛ب ذب ب تق دد بببب ب بببث قسه ددق ببببب بببببب(بويل دد ب    2.89ببببب بب

بحث جددق بحثدحبدد  ببب بببب بب ب  خددقولبحرببببب ببب ب بب ببببببصددقب بحثجقدد   (ببب ب ببب تق دد بث ددق بببببببب ببببب ب بب(بوب    2.82ب بببب بببببب بسدد بحث جددقال بث قس ددبابب ب بب ببببب بهددوبحث جددق بحثاددقنيبببقب ببببببب بب ببببب ببب
ببسلددلبحثخددولبحال   ددقاي(ب  ب بب بب ب ببب ب ب بببب بحثددك ب لدد بببب بببب ب تق دد ببببب ب ببو تددق ى بببب(    2.78ب بببببببث قسدد ببببب ب ببب باثفقكدون ددق بب ببببب بب دشدددببببببهددكهببببببب ب ب بالددسبامبببب  ددابب ببب بببب

بب   ق ب   ق ب بببببب ببب ب  ن بثبللبحأب ببب ببببب بطفق ببب بب(بثاطبSCASب ببب باطفق بببب ببب ب قبس  بحث ا   بس    ببب بببببببب بببببب بببب ا ق ب  ا.ببببببب بب ب بببب

SCAS

3456

ب بي َتدددا  ب  َب ببلقدددق ب تدددقي دبث فقددد دبحثا  ددد بحث ددديبسنددد اب ددد بس   دددلبحث بدددقي  بحثنفقددد  ب ددد باهددد بر دددوح بسبنددد  بب  بببببب بب ب ب ببب ببب ب بببب بببببب بببب ببببب ببب ببب ب بب ببببب بببببب ب ببببب بب ببببب بببب ببب بب ب
ببببحث بقي  بوبنق بب ببوثدكث بسدق بحث دقلاومبباقدق بببب؛ببهدقبئببببببب بب ب ببب ب بب بببببببببب بباهد بببب بب بحث تدقي دبشد وا بببب بب بب بببب بببب بقبوح د خاح  بببب بب بب ببوهديبببب،بقبب ببحث ئ ندق ببب ببPercentiIe ببببببب

ببحثا  ببوب ببببب ع ق ي ببببحثببب ببب ببب بببببببببببحثا   بحث قئ د ببوبببA StandardببScoreب بببببحث ديبس تد ب قد خا بحث   دق ب د بساايدابببt-Scoreببببب ببب ب بب بببببببببب بب ببب ب بببب ببب
ب ق وطبحثبللبثداطبحث فد  بب بببب بببب بببببب ب بب بث  ب ددب دن بحث فد بببقببب بو ب دببب بب بببب بب بب ب ذكددببببببب ب ببنادس(بابب-بب ببوا ددهبب،ببب ب ببب دنوح (ببب 6بب- 5بب- 1بب- 3ب بببب بب ببوحثجداحو ببب ب ببب ببب

بببحآلس  ب بسوض بذث ب بببب ب ب  بأببب
 (20جدول)

 الطفل لجنس وعمر ا       ( وفق  SCAS) للقلقسبنس مقياس معايير تفسير درجات يبين  

 ثالث سنوات
 درجة بحثجن 

 الخام
الدرجة  المئين

 المعيارية
  ةالدرج
 ةالتا ي

 درجة الجنس
 الخام 

الدرجة  المئين
 المعيارية

  ةالدرج
 ةالتا ي

 34.6 -1.54 2.4 40 أنثى 33 -1.7 8 38بذكدب
 35.4 -1.46 3.2 41 أنثى 33.8 -1.62 1.6 39بذكد
 37 -1.30 4.0 43 أنثى 38.6 -1.14 7.9 45بذكد
 37.8 -1.22 5.6 44 أنثى 39.4 -1.06 11.9 46بذكد
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 ناد/ مأمون البناء وآخر             ...( لدى أطفال ما قبل المدرسةSCASمقياس سبنس لقلق األطفال )تقنين 
 41 -0.90 12.2 48 أنثى 40.2 -0.98 18.3 47بذكد
 42.6 -0.74 28.6 50 أنثى 41.8 -0.82 25.4 49بذكد
 43.4 -0.66 33.3 51 أنثى 59.3 1.93 72.2 71بذكد
 44.2 -0.58 41.3 52 أنثى 60.1 1.01 82.5 72بذكد
 55 -0.5 46.0 53 أنثى 60.9 1.09 83.3 73بذكد
 45.8 -0.42 49.2 54 أنثى 61.7 1.17 91.3 74بحناس
 46.6 -0.34 53.2 55 أنثى 62.5 1.25 92.1 75بذكد
 47.4 -0.26 54.8 56 أنثى 63.3 1.33 95.2 76 ذكد
 48.2 -0.18 56.3 57 أنثى 68.1 1.81 97.6 82 ذكد

 49.8 -0.02 57.9 59 أنثى    ب
 52.1 0.21 58.7 62 أنثى    ب
 53.7 0.37 59.5 64 أنثى    ب
 55.3 0.53 60.3 66 أنثى    ب
 56.1 0.61 62.7 67 أنثى    ب
 57.7 0.77 65.1 69 أنثى     
 58.5 0.85 67.5 70 أنثى     

 ربع سنواتأ
 درجة بحثجن 

 الخام
الدرجة  المئين

 المعيارية
 ةالدرج

 ةالتا ي 
 درجة  سالجن

 الخام
 الدرجة  المئين

 المعيارية
  ةالدرج
 ةالتا ي

 29 -2.1 5 33 أنثى 41 -0.90 19.9 48بذكد
 29.8 -2.02 1.0 34 أنثى 41.8 -0.82 23.9 49 ذكد
 30.6 -1.94 1.5 35 أنثى 42.6 -0.74 28.9 50 ذكد
 32.2 -1.78 2.0 37 أنثى 43.4 -0.66 31.3 51 ذكد
 33 -1.7 3.0 38 أنثى 44.2 -0.58 34.8 52 ذكد
 33.8 -1.62 4.0 39 أنثى 55 -0.5 39.8 53 ذكد
 34.6 -1.54 5.0 41 أنثى 45.8 -0.42 42.3 54 ذكد
 36.2 -1.38 5.5 42 أنثى 46.6 -0.34 43.3 55 ذكد
 37 -1.30 7.5 43 أنثى 47.4 -0.26 44.8 56 ذكد
 37.8 -1.22 11.4 44 أنثى 48.2 -0.18 49.3 57 ذكد
 38.6 -1.14 13.4 45 أنثى 51 -0.1 50.7 58 ذكد
 39.4 -1.06 14.9 46 أنثى 48.2 -0.18 52.2 59 ذكد
 40.2 -0.98 18.4 47 أنثى 45.8 -0.42 54.2 60 ذكد
 55.3 0.53 67.2 69 أنثى 46.6 -0.34 55.2 61 ذكد
 57.7 0.77 80.6 71 أنثى 47.4 -0.26 56.2 62 ذكد
      48.2 -0.18 56.7 64 ذكد
      49.8 -0.02 58.2 66 ذكد
      52.1 0.21 59.7 67 ذكد
      53.7 0.37 63.7 68 ذكد
      56.1 0.61 74.1 70بذكد
      58.5 0.85 87.1 72بذكد
      59.3 1.93 92.0 73بذكد

 خمس سنوات
 درجة بحثجن 

 الخام
  ةالدرج الدرجة المعيارية المئين

 ةالتا ي
  درجة الجنس

 الخام
الدرجة  المئين

 المعيارية
 ةالدرج

 ةالتا ي 
 29 -2.1 3 33 أنثى 29 -2.1 3 33بحناس
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 33 -1.7 2.3 38 أنثى 29.8 -2.02 6 34بذكد
 34.6 -1.54 4.5 40 أنثى 31.4 -1.86 1.6 36بذكد
 35.4 -1.46 7.4 41 أنثى 33.8 -1.62 2.9 39بذكد
 37 -1.30 9.0 42 أنثى 37.8 -1.22 12.3 43بذكد
 34.6 -1.54 4.5 40 أنثى 38.6 -1.14 16.1 44بذكد
 35.4 -1.46 7.4 41 أنثى 40.2 -0.98 20.6 46بذكد
 37 -1.30 9.0 42 أنثى 41.8 -0.82 38.4 48بذكد
 39.4 -1.06 18.7 45 أنثى 42.6 -0.74 40.0 49بذكد
 41 -0.90 23.5 47 أنثى 44.2 -0.58 44.5 51بذكد
 43.4 -0.66 41.9 50 أنثى 35.4 -1.46 51.6 58 ذكد
 55 -0.5 47.1 52 أنثى 37 -1.30 51.9 59 ذكد
 45.8 -0.42 47.7 53 أنثى 37.8 -1.22 52.9 60 ذكد
 46.6 -0.34 48.1 54 أنثى 38.6 -1.14 53.9 61 ذكد
 47.4 -0.26 49.0 55 أنثى 39.4 -1.06 54.5 62 ذكد
 48.2 -0.18 50.3 56 أنثى 40.2 -0.98 57.7 64 ذكد
 34.6 -1.54 51.0 57 أنثى 41 -0.90 62.3 66 ذكد
 58.5 0.85 84.5 72 أنثى 41.8 -0.82 69.0 67 ذكد
 59.3 1.93 91.9 73 أنثى 53.7 0.37 57.7 68 ذكد
 68.1 1.81 99.4 82 أنثى 55.3 0.53 62.3 69 ذكد
 68.95 1.89 100.0 83 أنثى 56.1 0.61 69.0 70 ذكد
      57.7 0.77 78.1 71 ذكد
      60.1 1.01 94.5 74 ذكد
      60.9 1.09 97.1 75 ذكد
      61.7 1.17 97.7 76 ذكد
      64.15 1.41 98.1 80 ذكد
      67.35 1.73 98.7 81 ذكد

 ست سنوات
 درجةبحثجن 

 الخام 
 الدرجة  المئين

 المعيارية
 ةالدرج

 ةالتا ي 
 درجة الجنس

 الخام 
 رجةالد المئين

 المعيارية 
 ةالدرج

 ةالتا ي 
 27.35 -2.26 3 31 أنثى 37.8 -1.22 12.7 43بذكد
 29.8 -2.02 6 34 أنثى 38.6 -1.14 16.1 44بذكد
 30.6 -1.94 1.4 35 أنثى 40.2 -0.98 21.7 46بذكد
 31.4 -1.86 2.3 36 أنثى 41.8 -0.82 29.3 48بذكد
 32.15 -1.78 3.1 37 أنثى 43.4 -0.66 34.1 50 ذكد
 33 -1.7 3.9 38 أنثى 44.2 -0.58 38.3 51 ذكد
 33.8 -1.62 4.2 39 أنثى 55 -0.5 40.0 52 ذكد
 34.6 -1.54 6.8 40 أنثى 45.8 -0.42 42.8 53 ذكد
 35.4 -1.46 7.9 41 أنثى 46.6 -0.34 44.8 54 ذكد
 37 -1.30 10.4 42 أنثى 47.4 -0.26 47.0 55 ذكد
 39.4 -1.06 18.3 45 أنثى 48.2 -0.18 48.2 56 ذكد
 41 -0.90 25.1 47 أنثى 34.6 -1.54 49.3 57 ذكد
 42.6 -0.74 31.8 49 أنثى 35.4 -1.46 50.1 58 ذكد
 38.6 -1.14 52.1 61 أنثى 37 -1.30 51.3 59 ذكد

 53.7 0.37 52.7 64 أنثى     
 54.55 0.45 53.5 65 أنثى     
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 49.8 -0.02 54.8 66 أنثى     
 52.1 0.21 54.4 67 أنثى     
 53.7 0.37 56.9 68 أنثى     
 55.3 0.53 62.3 69 أنثى     
 56.1 0.61 70.4 70 أنثى     
 57.7 0.77 76.1 71 أنثى     
 58.5 0.85 83.1 72 أنثى     
 59.3 1.93 90.4 73 أنثى     
 60.1 1.01 94.6 74 أنثى     
 60.9 1.09 96.1 75 أنثى     
 61.7 1.17 97.2 76 أنثى     
 64.15 1.41 97.5 77 أنثى     
 64.95 1.49 97.7 78 أنثى     
 66.55 1.65 98.0 80 أنثى     
 67.35 1.73 99.4 81 أنثى     
 68.1 1.81 99.7 82 أنثى     
 68.95 1.89 100.0 83 أنثى     

Conclusions

ب  برى بحثن قئا بببببببب ب ب بب ببحث يبس بحث وص بببب ب ب بببببببب ببث هقبي ت بسباي بحال  ن ق ق بب ببب بب ببببب ب ببببببببب بحآلبببببببب بببببس  أب
بامب   ق ب  ن بثبللبحأ - ببب ببببب ببب بب بببببب بطفق ب بب(بثاطبSCASب ببببب ببطفق ب قبس  بحث ا   بي    بب ا ببابببب بب ببب بببببببب بببببب ببببببب ببظقهد بببب ب ب ببببب  ا.بب
بامب   ق ب  ن بثبللبحأ - ببب ببببب ببب بب بببببب بطفق ب بب(بثاطباطفق بSCASب ببببب ببب ببب ب قبس د بببب ببب بحث ا  د بي   د بب دا ب ندق ب  دابو ب دببببببب بببب ببببببب بب ببب ببببببب ب ببببثاالثد ببببقبببب بب

بحال بسقددق بحثدداحرليب بب بببببب بب ب دداث  ببب بامبببببب ببببح س ددقببب ب   دد بكدد ب جددق بب بب بب ببب ب ببب ب بببببببببقثا  دد بحثكل دد ببببب ب بثل   ددق ببببب بببوح س ددق ب   ددق بكدد ب بددداببببببببب بببب ب بب بب ب ببب بببب بب
بببببببببببقثا   بحثكل  ببب ببببب جق بكقنببثلببب بب ب  ببب حثبببقب بببب بل قئ  بب ببب بب.بقب

بامب   ق ب  ن بثبللبحأ - ببب ببببب ببب بب بببببب بطفق ب بب(بثاطباطفق بSCASب ببببب ببب ببب ب قبس د بببب ببب بحث ا  د بي   د بب دا ب ندق ب  دابو ب دببببببب بببب ببببببب بب ببب ببببببب ب ببببثاالثد ببببقبببب بب
دددب ببببحث   ببب ب ددد ب ددداث  بامبهندددق ب دوس  ببب ببب بب ببب بببب بب بح بذبببقب بببب الثددد بببب ببب ل دددقئب ب ب  ب ددديب قددد وطبحثبلدددلب بببببب ب بب ببب ب ب ددد  ببببب بببببببحث ج واددد بحثتل دددقبوحثدددان قبببب ببب ببببببب ب بب بب،بببب

ببب ب دوس بببوب بح بذبببقب بببب الث بببب ببب ل قئب ب بب  ب يب ق وطبحثبللبب بببببب ب بب ببب ببثت دبحث ف ببببقببب بو ب ببببب بب بببب ببو نق ببب بب.ببب
بامبحث ن  بحثتق ل  بث   ق ب  ن بثبلدلبحأ - ببب ببببب ببب بب ببببببببببببببببببببببب بطفدق ب بب(بثداطباطفدق بSCASب ببببببب ببب ببب ب دقبس د بببب ببحث ا  د بب اق ظد ب  بهديبببببببب ب بب بببب ببب ببببب ب بببب

بر قدد ب جددقال  ب بب بببب بحث جددق بحأبب،ببب ببب بب بببو  حببب ببب دح بحثبلددلبحث فددد (بضددب بببببب بببببب بب بو بدحسدد بر دد بب،بب ب ب ببببب بببوحث جددق بحبب،بببب بب ببثاددقني سللبحثخددولببببب ب ب بببب بببب بببب
ببحال   قاي( ب بببب ب بو بدحس ب عبب،بب ب ببببب ببوحث جق بحثاقثل حض دح بحثهو (بب،بببب ب ببببب بب ب ب ببب ببببببب بب بو بدحس بر  بب،ببببب بب ببببب ببوحث جق بحثدحبد ب  خدقولببب،بببب ب بب بببب ببب بببب بب بببب

ببببحرصقب  ب بببببحثجق   (ببب ب بو بدحس ب   ب بدح بب،ببب بب بببب بب ببببب ببوحث جق بحثخق   سللبحالنف ق (بب،بببب بب ببب ببب بببب ببب بببب بب بببو بدحس بر  ب بدح .ببب،ببببب بب بببب بب ببببب بببب
ببس  دد ب - ب   ددق ببب بب ب ب   ددق ب دد ن بثبلددلبحأببب ببب ببببب ببب بب بطفددق بببب بب(بثدداطباطفددق ب ددقبس دد بحث ا بSCASب ببببب بببببب ببببب بب ببب ببب ببببخقصدد  ببب دد ببببب بب ددببب ببب بحثا ددق بو ب  بب بببقببببب

ببث تق  ب باثفقكدون ق ببببب ببببب بب.ببببب
بمبهنق ب تقي دبث فق دب    بسللبحث ف با - بب بببب بببببب ببب بب ببببب ببببببب ببب ببالسببببب ب   ق ب  ن بثبلدلبحأبب ببب ببببب ببب بب بطفدق بببب ب(بثداطSCASب ببببب باطفدق بببببب ببب ب دقبس د ببب ببببببب

بببحث ا    ببلق ب نق بوا دهبببببب ببب ببب بب بب ب بب.ب
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Propositions 

ب بح  ك قال ب ببببب ب بوس ويد بببب بب ب ببأهاحلبحث البحثاقثيببببحبب ببب بببب ب ببببب ببب ببنب دحب بببب  دح بحثا ح ق بحآلس  ببببب ببب بب بب ببببببب ب  بأب

ببببب  دح ب  - ب ب ح  بث بن  ب   ق ب  ن بثبللبحأب ببب ببببب ببب بب بببببب بببببببب بطفق بب ب(بثاطبحث دحهب  ب  بو ه بنظدباوث ق بحأSCASب ببببب ببببببب ببب ب بببببب بب ببب ببببب ببببب ببب و .بببب بب
ب  دح ب  ح  بث بن  ب   ق ب  ن بثبللبحأ - ببب ببببب ببب بب بببببب بببببببب بب ببببب ب بطفق ب بب(بثاطبحث دحهب  ب  بو ه بنظدبحث تل   .SCASب ببببب ببببببببب ب بببببب بب ببب ببببب ببببب ببببب
بسبن  ب   ق ب  ن بثبللبحأ - ببب ببببب ببب بب بببببب بطفق بببب ب(بثاطبحأSCASب ببببب ببب بببببطفق ب  بو ه بنظددبحثوحثداي ب ديبحث اق ظدق بحث بببب بب ببب ببببب ببب ببببب بببب ب بببببب بب ببب ببببب ن د بببب

بحأ بببردط.ب بب
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ببا وباى  - ب بب بب  ق ب ا و بب،ببب بب ببب(أب نقهابحث الب يبحثتلو بحثنفق  بوحث دبوي     2221ب بب،ببببببب بب بببب بببب ببببببب بببببب ببب ب ببببب ب بب ح ببب،بب( 1بب  بب،ببببببب بحثنشدبثلجق تق بب ببببب بببب ب بببحثبقهدا.بب،بببب ب  بببب

ببا وباى  - ب بب بب  ق ب ا و بب،ببب بب بب نقهابحث الب يبحثتلو بحثنفق  بوحث دبويبببب(أ    2241ب بب،ببببببب بب بببب بببب ببببببب بببببب ببب ب ببببب ب ب ح بحثنشدبثلجق تق بب،بب( 9بب  بب،بب ببب ببببب بببب ب ببببب بب  د.بب،ببب ب  ب

ب وبا - ببهقش ببب بببحثق اب ا ابب،ببب ببببب بحث نق بحثتدق ليبوسكدق دبحث  دق بث   دق بحثبلدلبحربببب(أ    2229ب بب،ببب ببب بببببب ببببببب ببببببب ببب بب بب بببب ببل دقئيبثداطبا ن د  ب  ددي بو دتو ي ب د بطدى بببببببببب ب ب بب ب ببببب بب ب بببب ب ببب ببببب بب بببب ببب ب
بببببحثا ح ددق بحثتل ددقببق دد خاح بحث ال دد بحثتددق ليبحث  بببب بببب ببب بببببببب بب ببببببببببب بب بب بك ددا ببوبببب ببببكل دد بحث دب دد بب،بببب بب ق تدد بحث لدد ب ددتو بب،ببببببببب بب بب ببببببب بببحثندداواببب،بببب بببببببحرسل   دد بببب بببببف بوسسددقيقبببببببببثتلدد بحثددنببب بب بب ب

بببحث ن   بحثفد ي بوحث ج  ع   ببب بببب ببببب  ب.ببببببببببب

بحث ندددق  - بب ددده ومببب،بببببب ب ب ندددق بحر  دددق ب اتددديبحث د ددد بث  دددق بحثكفقيدددق بحربببب(أ    2244ب بب،بببب ببب بب ببببببب بب بببب ب ب ببببب ب ب ببب بب بب ببببب ببل دددقئ  بثددداطبطل ددد بحثا ح دددق بحثتل دددقببتل دددق بحث دب ددد ب ددديبب ب ببب بب ببببب بب بببببب بببببب بب بب بببببب بب بب بببببببب ب
بببببببببحثجق تق بحث  ن   ببببب ب  قث ب ق ق  دبب،ببب ببب ب بب ق ت بحث ل ب تو بب،ببببببببب بب بب بحثديقسبب،ببببببببببب ببب بببببحثقتو ي .بب،ببب بب  بب

بحث نق  - بب ه ومببب،بببببب ب ببببب ق  ق بحث بابببب(أ    2247ب بب،بببب ببب ب ق بوحث بوي ب يبحث دب  بوال بحثنف بب ببببببببب ببببب ببببب ببببب ببببب بب ب دك ب  شلبثلنشدبب،بب( 4ب ببب بب،ببب ب ببببب ب بببب بب ب  بب،بب بببببببببببببحثج هو ي بحث  ن  .بب،بب ببب  بب

بحث نق  - بب ه ومببب،بببببب ب بحث هق ح بحربببب(أ    2247ب بب،بببب ببب بب ببل قئ  بثل قللبحث دبو بببببب ب بب ببببب ب بببببببببب ب ح بوحئ بب،بب( 4بب  بب،بب ببب بب بثلنشدبببب ب با قمبب،بببب بحال  مبب،بببب بب ب  ب.ب

ب وزيددددقم - بببب بببآ دددد قبب،بب بب(أبسلددددلبحث قدددد ب  بثدددداطبطل دددد بحث خدددددن    2242ب بب،بب ب بببببب بب بب بب بب بببب ببببب ب ببببببكل دددد بحثتلددددو بحرنقددددقن  ببب،ببببب بب بببب ب بببببب بوحال بب ب بب  ق  دددد بب ب بب ق تدددد بسقصددددا ب دبددددقحب و سلدددد بب،بببب ببب ببب ببب ببب بب ببببب بب،بببب
ببحثج حئد. ببب ب  بببب

ببس ب د ا - ب ا دداب وزيددقمبابب،ببببب بببب بببب ب ب(أبحر  ددق بصددا بحث ن دد بحثتق ل دد بثل  ب دددح بحثكق ند ب دديبحث اددو ب نادديبحث ال دد بوحث ابددل    2244ب بب،بب بب بببب بب ببب ببببب ب بببب ب ب ببببب ببببببببببب بب ببببببببببببببببببببببببب ب بب بببب بب دكدد بباددو ببب،ببببب ب ب ببب بب ب
ببببكل  بحث دب   بب ق ت بحث ل ب تو بب،ببببببببب بب بب بببببحثقتو ي .بب،ببببببببببب بب  بب

بثو نددداث  بب - بببببب ب وبدددد ب  جددد  بب،بب بب بب بب ب بببسد  ددد ببب،بب(    4986ب بب،بببب بب با دددابهب بك ىنددديبوا دددابحثددددل  بادددا ببببببزيدددابحثبببببب بب بب ببب ببببببب بب بب ببحث  دددق بوسبدددوي ب ددديبالددد بحثدددنف بوحث دب ددد ببأببب بب بببب بب بببببببب بب ب بببب ببب بب بب،بببببب
ب دك بحثك ق بحأ  نيبثلنشد ب ببببب ببب ب ببب ببببببب بب بحأ  مبب،بب بب ب  ب

ب ق د - بب و  بالسب ق دبوحثت ابب،بببب بببب بب ببب بب بب بب بب ب ت ابلقنيبب،بب بب ب بب ار ببببب(أ    2222ب بب،بببببب ب بثسبال بحثنف ب بب بببببببب بب ب ح بحثابق  بثلنشدبب،بب( 4بب  بب،بب ب ببببببببببببب با قمبب،ببب بحأبب،بببب بب  م.ب  بب

بلققن   - بببب ب ا ابص ايبب،بب ب بب بببب ببببببب(أحث  ق بوحث بوي ب يبحث دب  بحث    4995ب بب،بب ببببب ببببب ببببب بب ببب ان  بوحثديقض  ببببببب ببب ببب ب ح بحثفكدبحثتدبيبثلنشدبب،بب( 3بب  بب،ببببببب ب ببببب بب ببببب بببببب بببحثبقهدا.بب،ببب ب  بببب

بحثاق ني - ببب ب بببب با  بثل الب يبحث دب  بببب(أ    2243ب بب،بببب تابب،ببب ببببب ببب ب ب ح بحث ق دابثلنشدبب،بببببببببب ب بببببب بب ببببب بحأبب،ببب بب  م.ب  بب

بحثا وسي - بب ب ببب جا ب ا ابب،بببب ببب بب ب(أب   ق ب ظقهدبحثبللبثاطبحث دحهب      4992ب بب،بب ببببب ببببب بببب بببببب ب بب ببب ببب ت   بحأنجلوبحث  دي بب،بب( 2بب  بب،بببببببب ب ببببب بب بب بب  د.بب،بببببببب ب  ب

ببحثاو ددد ب - ب ب ب ب  دددح   ب  ددق  بب،بببب ب ببببببببب ببحرطددق بحث د تدديبثل بددوي بحث دبددو ببببب(أ    2222ببب،ب بب ب بب ببببببب بببببب ب بب ببببب بب ب ب ت دد بحث دب دد بحثتدبدديبثدداو بحثخلدد ابثلنشدددبب،بب( 2ببب ب بب،بب ب ببببب ببب بببب ب بببب بب بببببببب ببببب بحثديددقسبب،بببب ببب بب،ببب
بببببحثقتو ي . بب  بب

ببحثاو ددد ب - ب ب ب ببب شددق بل ددق بب،بببب ب بببب بببببب(أب نددو بحأ ددئل باه   هددقبوك   دد ب نقئهددق،ب جلدد بحث اددو بحث دبويدد بوحثنفقدد  بوحال   ق  دد ،بكل دد بحث دب دد ،ب    4999ب بب،بب ببببببببببببب بببب ب بب بببب ببببب بببب بب ببببب ب ب ببببببب ببببب ببببببببببب ببب بببببببببب ب ببب ب ببببب
ببببببببب ق ت بحث ادي ،بحثتا   بب ب  بب(.  83ببببببببب

بحثددداوغقم - ببب ببهب ددد بحل دددابوا دددوبادددولبطلتدددعب ا ددداببببا ددداببب،بببب ب ببب ب بب بب ب ب بب ببب ببب ب ببب بببببببببببببب(أبحث  دددق بوحث بدددوي بحثنفقددديبوحأ دددد بلب  ددد بسا ي  ددد بحكق ي  ددد     2229ب بب،بببب بببببببب بب ب ب ب بب بب ب بببببببب ببببب بب بب دكددد ببب،ببببببببب بب ب
بببحث ن   بحال دي  ب ب بببببحثقتو ي .بب،بببببببببب بب  بب

ببزكدددد ب - ب ب بالددديب ددد ب ا ددداب ددد با دددابهبب،بب ببب ب بب ب ببب ب ببب ب بب ب(أحثخ دددقئ ب ددد تو  دي بثىر  دددق  حوس     2229ب بب،ببب بب ببب بب بب ب ببببب ببب ببب بب ببب ب بببث نوم(حث بدددا ابحثتبل ددد ب بدددا اببب-بببب بب بببب بببببببب بب ببببب ب بو دددلبحث  دددق ببب بب ببببب بببب
بحثكى  تيبون وذن بب ببب بب ببب ب بببببببببببببببحشبثداطبطل د بحث دللد بحث  و د  بب اق ظد ب   دقبحث تل  بب بببببب ببب ببببب ب ب ببببببببب بببببببب بب بببب ببب  دقث ب ك دو حهب ق تد ببب،بب ب دب ببب ببببب بببببببب ببب بحثبددطبباب ببب تد بحث تد د بب،بببببب ببببببب بب،بب

بببببحثقتو ي . بب  بب

ببحثقدد تقو ب - ب بببب ببب سددد ل باد ددق ب بب،ببب ببب ب ببببب ب(أبسلدددلبحث قددد ب  بثدداطبطل ددد بكل دد بحث دب ددد بواىس ددد ببددقثجن بوحث خ ددد بحثا ح ددي    2227ب ب بب ببببب ب ب بببب بب بب بببببببب بب ببببب ببببببببببببب بب بببب بببب ببببب ببب  ح ددد ب نشدددو ابب،بببببب ب ببببب بب بب،بب
ب ق ت بحث وص  ب ب  ببب.ببببببببب



 2020 يناير –خامسد العدال – ثالثد المجلال جامعة الجزيرة مجلة

 

     267 

 ناد/ مأمون البناء وآخر             ...( لدى أطفال ما قبل المدرسةSCASمقياس سبنس لقلق األطفال )تقنين 

ببببحثقددت ا - ب يهددق ب  ددق ب  ادديبب،ببب ب بببب بب ب بببب بب(أب تقث دد ب دنددق اب  شددق  ب دديبرفدد بحثشددتو ببددقثبللبثدداطبحأطفددق بذو بحراقسدد بحثفكديدد بحثبددق ل  ب    2245ب ببب،بب ببببببببببب ببببببببب ب ببب ب ببب ببب ب ببب بببب بببببببب بب بببب بب بب ببب ببب ب ببب بببب ببببببببببب
ب جل بحث دب  بحثخقص ب دك بحث تلو ق بحث دبوي بوحثنفق  بوحث  ئ  بثكل  بحث دب  ب ق ت بحث سقزيلبب،بببببببثل تل  بب ببب بببببببب ببببب بببببببببببببببببب بببب ببببب بببب بب ببببب ببب ببببببب بب بببب بب ببببببب ببببببب ب  دبب،بب ب  بب(.  44ببببببحثتا  بب،بب

ب ن   - با ابهبا ابحثت ي بب،بببب بب ببببببب بب بببببببببببنظق بحث تل  بببببب(أ    2221ب بب،ببببب بببب يبحث  لك بحثتدب  بحثقتو ي ببب بب ببببببب ببببببببببببب بببحثديقسأب ح بحثخديجيبثلنشدبوحث وزي .ببب،بب ببب بببب بب ب ببببب ب بب ب بببب ببببب ببب  بب

بببحثق ا - ب دح بحث هيبب،ببب بببببببب ببال بحثنف بحرل قئيبوق ق بحثتب بحث شد ببببأبب(ب    4979ببب،ب ب ب ب ببببب بببببب بببب بب ببب ب ب ببب ب ح بحث تق لبثلنشدبب،بب( 5بب  بب،ببببببببب ب ببببب ب ببببببب ببحثبقهدابب،ببب ب ببب  د.ببب،ببببب ب  ب

بببحثق ا - ب دح بحث هيبب،ببب بببببببب بال بحثنف بحربببب(أ    4986ب بب،بب ببب ببل قئيبوق ق بحثتب بحث شد ببببببببب ب ب ببببب بببببب بببب بب ببب ب ح بحثفكدبحثتدبيبب،بب بب ببببب بببببب بثلنشدبببب ب ببحثبقهدابب،بببب ب بب  د.بب،ببببب ب بب
بشقذثي - ببببا ابحثا  ابب،ببببب ببب ا ابببببببب ببب(أبحث ا بحثنفق  بو  توثو   بحثشخ       2224ب بب،بب ب ب ببببببب بب ببب ب بببب ببببببب ب بببحث ت   بحثجق ع  بب،بببببب ببب بببحر تنا ي بب،ببببببببببب بببب ب ب  دبب،بب ب  ببب.ب

ببحث ديددددد ب - ب بب ب با ددددابحثدددددل  ب دددد ب ددددل  قمبب،ببب ببببب بب ب بب ببب ب بببب ببحث  ددددق بحثنفقدددديبوحث دبددددو ببببب(أ    4997ب بب،بب ب بب بببب بب ب بببببب بب ببنظدي دددد ببب بب ب بب قدددد بوس   بقسدددد باببوبببب ببببب بب ببب ب ت  دددد بحثدشددددابثلنشدددددبب،بب( 4بب  بب،بب ب بببببب ب ببببب بب،بببب
بببببحثقتو ي . بب  بب

ب  ق  - بف   بب،بببب ب ببببببب(أبحالر  ق ح بحثنفق  بسبن قسهقبوإ دح حسهق    4996ب ببب،بب ب بب ببببببببببببب بببببب بب بببب ب ب ح بب،بب( 4بب  بب،ببببب بحثفكدبحثتدبيبببب بب ببببب بب  دو .بب،ببببب بب  بب

ب  ق  - ب العبب،بببب ب ببببب(أب  ح د بسجدي  د بثخفد ب قد وطبحثبلدلبثداطباطفدق بحث دللد ب    4992ب بب،ببب ببببب ببب ببب بببب بببببب ب بب ببب بب ببببببب ب بببب بب ببببببببحال  احئ د بببب بببق د خاح بحثد د ببب ب ببببببب بب ببببب  دقث ب ك دو حهببب،ببب بببببببب ببب تهداببب،بب بب
بببببببببحثا ح ق بحثتل قب بب بب بببثل فوث ببب بب بب ق ت با  بش  .بب،ببب بب بب بب  بببببب

بببا دددداه - با ددددابحثهددددق  بحثقددددبب،بب بببب ببب ببببب بواا ددددقمبب،ببب اب بب ببب ددددق و بحثقدددد ابب،بببب بببب بب بحث بددددقي  بببب(أ    2222ب بب،ببب بببب بببوحالر  ددددق ح بحثنفقدددد  ببببب بببببب بب بب بب ب ب ح بحثفكدددددبثلنشدددددبب،بب( 4بب  بب،ببب ب ببببب ب ببببب ببحثبددددقهدابب،ببب ب بب بب،ببب
بب  د. ب بب

با  اح  - ببب ا ابب،بببببب ب نهج  بحث البحثتل يبحثبوحاابوحث دحل بوحث    بق بببب(أ    4999ب بب،بب ببببب بببب بب ب بب بببب ببب بب ببببب ببببببب ب ببببببب ب ح بوحئ بثلنشدبب،بب( 2بب  بب،بببب ب ببببب ببب بب بببا قم.ببب،ببب  ببب

بحثت  ا  - ببببب ا اب  دح   بب،ببببببب بببببب ببب(أبحثشخ   بوحث ا بحثنفق      2243ب بب،بب ببببببب ب ببب بببب ب ب بد ق ب اح بحثنشدب بب،بببببب ب ببببب بببببب ب ب  بب،بب ببحث   .بب،بب  بببب

باا قم - بببب ق و بوث ابب،ببببب بب بب ببب(أحثبللبوإ ح ابحثسبو بحثنفق      2224ب بب،ببب بببببب ب بب ببببب بببب بب بب ح بحثفكدبحثتدبيببب،بب( 4بب  بب،ببببببب بب ببببب بببببب بلنشدبثبب ب ببحثبقهدابب،ببب ب بب  د.بب،ببببب ب  ب

باا  - با ابحثدل  بب،ببب ببب بببببببال بحثنف بحثتق بببب(أ    2222ب بب،ببببببب ب ح بحثفكدبثل  قا بوحثنشدبوحث وزي بب،بب( 4بب  بب،ببببببببب ببب بببب بب ب بببب ببب ببب بببب بببببب با قمبب،ببب بحال  مبب،بببب بب ب  ب.ب

بببحثت    - بببببا  ق ببب،بببب با ابهب ببب ا ابببببب بببحث ا بحثنفق  بببب(أ  25  22ب بب،بب ببببببب ب ب ح بحثفكدبثلنشدبب،بب( 2بب  بب،ببب ب ببببب بببببب با قمبب،ببب ببحال  م.ببببب بب ب  ب

بببحثت  دد  - ببا دد ق ببب،بببب ببب با ددابهب بب ا ددابببببب ب ب قابببب(أ    2222ببب،ب ب ببل دد ب دنددق اب  شددق  ب تد دديب ددلوكيب دديبرفدد ببتدد بحضدد دحبق بحثبلددلبثدداطبا ندد ب دد ببب ب ببببب بب بببب بببببب بببب ب ب ببب ب ببب بب بب ببب بب بب بب بب بببب ببب ب ببب بببب ببببب
باطفق ب وث بس د ب ببببب ببب ببب ببب جل ب دك بحث او بحث دبوي بب،بب بب ببببب ب ب ببببب بب ببببب ب ق ت بس دبب،بب ب  ب.   449ببببببحثتا ببب،بببببببب

بباى  - ببصىحبحثاي ب ا و بب،بب بب ببب بببببب ب بببسال  ب  قنق بحث او بحثنفق  بوحث دبوي بوحال   ق   بببب(أ  22  22ب بب،بب بببب ب بب بببب بب بببب بببب بببببب ب ب ببببب ببببببب ببب بببببب ح بحثفكبب،بب بحثتدبيبثلنشدببدببب ب ببببب بب بببحثبقهدا.بب،بببب ب  بببب

بباددى  - ببصدددىحبحثددداي ب ا دددو بب،بب ب ب ببب بببببب ب ببب(أببسال ددد ب  قندددق بحث ادددو بحثنفقددد  بوحث دبويددد بوحال   ق  ددد     2223ب بب،بب بببب ب بب بببب بب بببب بببب بببببب ب ب ببببب ببببببب ببب ب ح بحثفكددددبحثتدبددديبثلنشددددبب،بببببب ب ببببب بب ببببب ب ببببب ببحثبدددقهدابب،ببب ب بب،ببببب
ب  د ب  ب.ب

بباى  - ببصىحبحثاي ب ا و بب،بب بب ببب بببببب ب ببحالر  ق ببببب(أ    2226ب بب،بب بببب ب ببقي  ببببوحث ب بببحثنفق  بوحث دبوي بببببب بب بببب بببب ب ح بحثفكدبحثتدبيبب،بب( 4بب  بب،ببببب بب ببببب بببببب ببحثبقهدابب،ببب ب بب  د.بب،ببببب ب  ب

با د - ببب ا و ببب،ببب بب بب(أبحث  ق بحثنفقيبوحث دبو ب    2242ب بب،ببببل اباب ب بب بببب بب ب بببببب ب ح بحث ق دبثلنشدبب،بب( 4بب  بب،ببببببببب ب ببببب بب ببببب بحث وزي ببوببببب ببب با قمبب،بببب بحال  مبب،بببب بب ب  ب.ب

بحثت دحني - ببب با ابحثبنيب ا اب   قا  بب،ببببب بب ببب ببببب ببب ب(أب نقهابحث البحثتل ي    2243ب بب،ببببببببب ببببببب ب ببببب ب بحثاح بحثجق تيبثلنشدبب،بب( 2بب  بب،ببببببب ب ببببب بببب بببب ببحث   .بب،ببببب  بببب

بحثتنقنيبب - ببببلنقمبا ابحثا  ابب،ببببببب بببببب بب بب(أب دح ابطف ب    2223ب بب،بببب بب بب ببب ب قبس  بببب بببحث ا   ببببببب ب ح بصفق بثلنشدبوحث وزي بب،بب( 4بب  بب،ببببب ببب بببب بب ب بببببببب بب ببا قم.بب،ببب  ببب

بب  قو ب - ب ب بببا ابحثدل  ب ا ابب،ببب ببب ببب ببببحث  ق بوحث جدي ب يبال بحثنف بوحث دب  بببب(أ    4999ب بب،ببببببب بببب بب بببببببب بب ببب بب ب بببب بب ب ح بحث تد  بحال تنا ي بثلنشدبب،بببببب ب ببببببب بببب ب ببببب بببببب بب  د.بب،ببب ب  ببببب

بب دن - بصفو بب،بب ب بحث  ق بحثنفقيببأبب(    2227ب بب،ببب ب بببببب ب ت   بحالنجبب،بب( 6بب  بب،بببببب بب بلوبحث  دي بثلنشدببببببب ب ببببببب ب ببببب بب  د.بب،بب ب  ب

بب دن - بصفو بب،بب ب ب(أحث  ق بحثنفقي    4982ب بب،ببب ب بببببب ب ح بحثفكدبحثتدبيبثلنشدبب،بب( 4بب  بب،بببببببب ب ببببب بب ببببب بببببب ببحثبقهدابب،ببب ب بب  د.بب،ببببب ب  ب

بس ق ي - ببب باا بب،بب بببببببال بحثنف بحثتق ببأبب(    2222ب بب،ببب ب ح بحثفكدبثل  قا بوحثنشدبوحث وزي بب،ب 4ببأبب بب،ببببببببب ببب بببب بب ب بببب ببب ببب بببب بببببب ب  دبب،ببب ب  ب.ب

ببب ددح  - ببل دابابب،بب بو ددل  قمببب ببببب ب د  بالدديبابب،بب بب بب ببحالر  دق ح ببببب(أ    2225ب بب،ببب بب بببب ب بوحث بددقي  ب ببببببب ديبحثتلددو بحثنفبببببببببب بببببب بببقد  بوحث دبويدد ب بب بببب ب ح بحثك دق بحثاددايلبثلنشددبب،ببببب ب ببببب ببب بببب ببببببب ببحثبددقهدابب،ببب ب بب،ببببب
بب  د. ب  ب

ببب دح  - بببصىحبحل ابب،بب ببب ب بحأبببب(أ    2222ب بب،بب ب قث  بحرب ببب بببل قئ  ب يبحثتلو بحثنفق  بوحث دبوي بوحال   ق   بببب بببب ب بب بببب بب بببب بببب ببببببب بببببب ببببببب بحأبببببب ت   ببب،بب بنجلوب بب بثلنشدببب ب ببحثبقهدابب،بببب ب بب  د.بب،ببببب ب  ب
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ببحث تظددد  - با دددابهبب،ببببب ببب بحثادددقنيبح ددد بحثاقددد  ببب بب ب بببب ب ببب ببب بب(أب ث ددد بحث  ددد لاق ب ددديبحث  دددق بوحث بدددوي بحث دب    2229ب بب،ببب ببببببب ب بببب بب بب ببببب ب بب بب بب ب ببببب ب بببدددو بببببب ب ببببببببببه ئددد بحا  دددق ب د قدددق بحث تلددد  ببب،بب بب ب ب ببببب بب بببب بب
بحثتقثي ببحث دك بحثوطنيبثىر  ق ح .بب،بببببب بب بببب ب ببب بب ب بببب بب  ببب

ببحث و و ب - ب ب ب بنت قمب ا ابصقث بب،بببب ببب بببب ببب ب(أبحث ا بحث دقئيبث   دق بحثاقق د  بثلبلدلبحث   دلبالدسبا ند ب د بطل د بحث اددي     2224ب بب،ببببب بب ب بببببببب بب ب ببببب بب بب بب بب ببببب بببببببب بب ب بببب ببببببب ببببببب بب ببب جلد بالدو ببب،بببببب بب بببب ب
ببببحث دب   ببببكل  بحث دب  بب،بببب ببحث ادي ببب،ببببببببب بب ب  ب.ب(  42بببببببحثتا ب ببب
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(SCAS) 

   (               يالد )   (   … …       يالدة                     المجيا على المقياس:

  (              أنثى )   (              ذكر  )            جنس الطفل:

  (                    (  ست سنوات)                      (  خمس سنوات )            ات )            (  أربع سنو                    ثالث سنوات )            عمر الطفل:

ال  تنطبق بدرجة  

 قليلة متوسطة كبيرة الفقــرات م تنطبق

 اضطراب القلق المفرطول: المجال األ

     من الصعب عليه التوقف عن القلق. 4

     التحفز نتيجة للقلق.و يشعر بالتوتر 2

     لديه مشاكل في النوم نتيجة للقلق. 3

     كل يوم في القلق على األشياء التي لديه.       طويل   ا          يقضي وقت   1

يبحث عن التطمين من اآلخرين مع أنه ال يلزم ذلك في مثل هذه  ا      دائم   5

 المواقف.

    

 المجال الثاني: قلق الخوف االجتماعي

     أمام اآلخرين. ا                             يقلق من عمل أشياء تظهره غبي   6

     غين.يخاف من طلب مساعدة البال 7

     مقابلة األشخاص الغرباء.و يخاف من الحديث 8

     يخاف من الحديث أمام اآلخرين في الفصل. 9

     يقلق من أنه سوف يقوم بأفعال تحرجه أمام اآلخرين. 42

     يخاف من القيام بنشاطات مع األطفال اآلخرين. 44

 اضطراب الهوس: المجال الثالث

إغلق ، ألشياء التي عملها من قبل )مثل أقفال األبوابيستمر في تفقد ا 42

 الحنفيات(.

    

                                 يغسل يديه عدة مرات في اليوم. 43

     من حدوث أشياء سيئة. ا                            يرتب األشياء في أماكنها خوف   41

     لديه أفكار سخيفة متكررة. 45

ياء وكلمات( لكي يوقف أش، يستمر في التفكير في أشياء خاصة )أعداد 46

 سيئة ممكن أن تحدث له.

    

 ة الجسميةصابالمجال الرابع: مخاوف اإل

     يخاف من األماكن العالية. 47

     المقفلة.و يخاف من األماكن المزدحمة 48

     يخاف من أصوات الرعد. 49

     يقلق عندما يذهب للسباحة. 22

     العناكب.و يخاف من الحشرات 24

     ب.يخاف من الكل 22

     يخاف من الظلم 23

 المجال الخامس: اضطراب قلق االنفصال

     عنك أو خارج البيت. ا                     يمتنع عن النوم بعيد   21

     يقلق من أن أشياء سيئة سوف تحدث لوالديه. 25

يقلق من حدوث أشياء سيئة ممكن أن تحدث له )من أن يختطف أو يتوه(  26

 أو ال يرى والديه مرة أخرى.

    

     يشعر بالقلق عندما يتم تركه في الروضة لوحده. 27

     لديه كوابيس ليلية ألنه بعيد عنك. 28

 



 

 

 

 

 جامعة الجزيرة مجلة
 كمة(مح   –ة دوري   –ة )علمي  
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 الجابري ، أ/ عدنانأ.د/ فيصل القباطي                                حوث اإلدارة التربويةفي ب منهجية النمذجة اإلحصائية

 

  

Tel: 00967-713453052 

َُُّّ ُُّتَعد ُّ ُُّّالنمذجةُّاإلحصائيةُّقاعدةُّلتطويرُّكافةُّالبحوو ُّ ُُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّفو ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّمقودمتااُّالبحوو ُّاإلراةيوةُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّغيورُّن ُّتكو ُُُّّّ،ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ
ُُّّالبحووو ُّموواُّكووا ُّلاوواُّن ُّتنووااُّتكوو ُّالم ا ووةُّلوووُّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّالُّالجاووورُّالتوو ُُّتووذلطُّفوو ُّتطووويرُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّمناجيووااُّالبحوو ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّنر ااُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ

ُّالقياس ُّ التحكيلُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُّمثلُّمناجيةُّتجريبيةُّ اعودةُّلتطوويرُّ يريوةُّاإلُّتُُُُُُّّّّّّ؛ُّإذُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّراةُُُّّّ ُُُّّّالتربويوةُُُّّّةُُّّ ُُّّ ُُّّمو ُّالو اُّمجموعوةُّمو ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ
ُُّّاألسوواليوُّ التقنيووااُّالمتقدمووة ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ تعزيووز ُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُّّّلوود ةُّتكوو ُّالجاووورُُُُّّّّاُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ مواكبووةُّالتحوود  ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّالدةاسووةُّالحاليووةُّإلوو ُُُُّّّّطُُُّّّهوودفُُّّ،ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ

ُُُُّّّّعرضُّع ُّمنُُُُُُّّّّّّتقديمُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّاجيوةُّالنمذجوةُّاإلحصوائيةُّفو ُّ حوو ُّاإلراةةُّالتربويوةُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ نهميتاواُّ مراحكاواُّ متطكبوااُُُّّّ،ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ
ُُُُُُّّّّّّتطبيقاا ُُّّمعُّالتطرقُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّإل ُُُُّّّّ ُّ مذجةُّالمعارلةُّالبنائيةُّ عرضُّ سيطُّع ُّتر وام ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّAmosُّ،ُُُُُُّّّّّّثومُّالتموطُّالدةاسوة ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ

ُُُّّّتتقوووديمُّتصووووةُّمقتووورلُّلتبنووو ُّالنمذجوووةُّاإلحصوووائيةُّفووو ُّ حوووو ُّاإلراةةُّالتربويوووة ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ لتحقيووولُّتكووو ُّاألهووودا ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ
ُُّّاسوووت ُّخدمُّالباحووو ُّالمووونا ُّالوتووول ُّالتحكيكووو ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّحيووو ُّتووومُّعووورضُّاألرتيوووااُّالنيريوووةُّذااُّالع قوووةُّ مناجيوووةُُُّّّ،ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ

ُُُُُّّّّّالنمذجووةُّاإلحصووائية ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّكموواُّتوومُّت ووخي ُّ اقووعُّ حووو ُّاإلراةةُّالتربويووةُُّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ فوو ُّءوووكُّذلوو ُّتوومُّإعوودارُّالتصوووةُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ
ُُّّالمقترل ُُُُّّّّ الكصطُّالدةاسةُّإل ُّمجموعةُّم ُّالتوتيااُّ المقترحااُّتاذاُّالصدر.ُُّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ

ُُُّّّمناجية    ة:                الكلمات المفتاحي ُُُُُّّّّّالنمذجة،ُّالنمذجة،ُّا  ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّلنمذجةُّاإلحصائية.ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ
Abstract: 

The Statistical modeling is the basis for the development of all research, 

primarily management research. It represents a promising experimental 

methodology for the development of educational management theory through a set 

of advanced methods and techniques, In order to enhance the role of these efforts 

and keep up with modernization, the present study aimed to provide a presentation 

on the methodology of statistical modeling in educational management research, its 

importance, stages and requirements of its application, while addressing the 

modeling of the structural equation and a simple presentation on the program Amos, 

The study concluded with a proposed conceptualization for adopting statistical 

modeling in educational management research. The study concluded with a set of 

recommendations and proposals in this regard. 
Keywords: Modeling methodology, modeling, statistical modeling. 
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:مقدمة  

ُّماُّكا ُّالبحو ُّهووُّك ولُّالحقوائلُّ حولُّالم و  اُّالتو ُّتو ةقُّاإلُّل ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ سوا ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ تحيور ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّليونعمُّ حيواةُّةاةيوةُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ
ُُُُُّّّّّ طوورقُّ منوواه ُّ ءجووراكااُّعكميوووة ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّفوو  ُُّّ،ُُّّ ُُّّهووذ ُّالماموووةُّتتعووا مُّككموواُّتم وو ُّالبووواحثو ُّموو ُّاسووتيعا ُّمعيووومُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ

ُُّّالمتغيرااُّالت ُّتتعكلُّتتك ُّالم   اُّ بقدةُّكبيرُّم ُّالموءوعيةُّ الدقةُّتع سُّحقيقةُّالواقع. ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ

ُُُّّّ لوووذاُّكا وووطُّرائمووواُّ ُُُُُّّّّّ ُّ الُّتوووزااُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّم ووو كةُّ تووولُّالواقوووعُّتدقوووةُّ موءووووعيةُّ تلسووويرُّمتغيراتووو ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّتحوووتمُّعكووو ُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ
ووورُّالواقوووعُّ تحووواك ُّمتغيراتووو ُّالمتلاعكوووةُّ المتد الوووةُّتلسو ُُُُُُّّّّّّالبووواحثي ُّ تووودفعامُّإلووو ُّالبحووو ُّعووو ُّسرائووولُّفعو ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّو ُُُُّّّّوُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّاالكوووةُُُُّّّّ ُُّّ،ُُّّ

ُُُّّّالسيماُّتك ُّاإلش االاُّالت ُّكا وطُّتبود ُّمستعصويةُّالحولُّفو ُّالبحوو ُّاالجتماعيوةُّ مواُّفياواُّعكوومُّاإلراةةُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ
ُّ التربيةُّالت ُّتورتبطُّ اإل ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ سوا ُّتتركيبتو ُّالمعقودةُّمو ُّجاوةُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ اسوتخدامُّالمناجيوااُّ المعالجوااُّالتقكيديوةُُّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّمو ُُُُُّّّّّ ُّ

ُُُّّّجاوووةُّنالووور ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّالتووو ُّلووومُّ سوووتطعُّالتحووورةُّفياووواُّمووو ُّإجوووراكُّ حوووو ُّالُّتتعووود ُّغُُّّ ُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّموءووووعااُّتوووربطُّتوووي ُُُُّّّّاُُُّّّ ُّالب وووُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ
ُُّّمتغيري ُّ ُُّّ ُّ بمنأ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّع ُّالمتغيرااُّالوسيطيةُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ اُّ ُّنيض   ُّ ُُّّبق ُّتلسيرُّالياهرةُّغيرُّ اءحةُّ مجزئُُّّيُّفُُّّ،ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّفض  ُُُّّّ،ُُُّّّ ُّ ُّعو ُُُّّّ ُُُّّّ

ُّغيووا ُّتلاعوولُّتكوو ُّالمتغيووراا ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ لووذل ُّتتجوو ُّالدةاسووااُّالحد ثووةُّفوو ُّمجووااُّالعكووومُّاالجتماعيووةُّعموموواُّإلوو ُُُُّّّّ؛ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ
ُُّّمحا لووةُّرةاسووةُّاليوواهرةُّفوو ُّتلاعكاوواُّمووعُّمجموعووةُّموو ُّاليووواهرُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّاألالوور ُُّّ ُّ ُّ ُّالطووُُُُّّّّ قوودُُُّّّ،ُُّّ ُُّّفياوواُّالغوور ُّالطوووااُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ

ُُُُُّّّّّكبيرةُّف ُّحي ُّلمُّتتحرةُّعك ُّالمستو ُّالعرب ُّم ُّتك ُّالتنوا الاُّالتقكيديوةُّ الس سوي ية ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّاألمورُّالوذأُّنثورُُُُّّّّ؛ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ
ُُُّّّف ُّةيمتااُّءم ُّالسياقُّالمعرف ُّالموجور. ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّعز زُّ)ُُُّّّ ُُّّ،ُُّّ2112    ُّ:ُُّّ222   -ُُّّ221   .)ُُّّ 

ُّ مووو ُّالمعكوووومُّإ  ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّتطووووةُّنأُّعكووومُّلووو ُّ توووأت ُّإالُّتتطوووويرُّمناهجووو ُّ نسووواليب ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّمواكبتووو ُّ  ووولُّتوووغيرةُُُّّّ ُُُّّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ
ُُُّّّ كبيرةُّ ُُُّّّماُّيحد ُّمو ُّحولو ُّلُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ عكومُّاإلراةةُُُّّّ،ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ مواُّييو ُّاإلراةةُّالتربويوةُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّكبواق ُّالعكوومُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّقودُّتطووةُّ صووةةُّةهيبوةُُُّّّ،ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ

ُُّّمنووذُّن ُّارالكووطُّاألسوواليوُّالعكميووةُّفوو ُّمناهجوو  ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّحتوو ُّ اتووطُّمعالجووةُّ ووواهر ُّتتسوومُّتنووو ُّموو ُّالدقووةُُّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّتَعوود ُُُّّّ ُُُّّّ،ُُُّّّ َُّ ُُُُّّّ
ُُُّّّالنمذجةُّاإلحصائيةُّ أ واعاا ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّإحد ُّهذ ُّاألساليوُّالُُّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّت ُّم نطُّم ُّإعطاكُّ عودُّ اسوعُّفو ُّتلسويرُّاليوواهرُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ

ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ الحاالاُّالمعقدة ُّ ُُّّ ُُُُّّّّالسيماُّمعُّ اوةُّالعد دُّم ُّالُُّّ،ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّبرام ُُّّ ُُُّّّ ُّاإلُّ ُُُُُّّّّّحصائيةُّ ُُُُّّّّ تطوةهاُُُّّّ ُّ ُُّّ.ُُّّ

ُُُُّّّّ ماُّيجدةُّاإلشاةةُّإلي ُّءعلُّ  دةةُّاستخدامُّنساليوُّالقياسُّالحد ثةُّف ُّال ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّبحوو ُّاإلراةيوةُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّالتربويوةُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ
ُّفوو ُّالووود اُّالناميوووةُّألسووبا ُّقووودُّتعوووورُّلضووعلُّاالهتموووامُّ البحووو  ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ءجراكاتوو ُُُّّّ ُّ ُُّّالتووو ُُُُُّّّّّ ُّلووومُّ ولياووُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّتوووا عُّالقوووراةُُُُّّّّاُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ

ُُُّّّاُّم ُّجاةُُُُُُّّّّّّ ُّاهتمام ُّ ُُّّ ُُُّّّ م ُّجاةُّنالر ُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ جدُُُّّّ ُُّّالباحثُّ ُُُّّّقصدُُّّيُُّّ ُُّّيُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ أ حاثامُّ يلُّال واارااُّ الترةيوااُّالعكميوةُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ منوأُُُُُّّّّّ
ُُُُُّّّّّع ُّمتطكبااُّتجويدُّالبح ُّ ن لويات  ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ءعلُّالمعكومااُّ الحصواُّعكو ُّإحصواكااُّ بيا وااُّتوحيحةُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ

ُُُُّّّّ ُّنحيا  ُّ ُُُّّّنالر ُُُُّّّّاُّ ُّ ُّكلُّذل ُُّّ،ُُّّ ُُُُّّّّ ُّنعططُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّمبرة ُُُُّّّّ ُُُُّّّّلصا ع ُّالُُُّّّاُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّقراةُّف ُّعدمُّتطبيلُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ تائجااُّ ُُّّالجاترأُُّّ)ُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ،ُُّّ2112    ُّ:ُُّّ613   .)ُُُّّّ

ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ  يراُّألهميةُّالنمذجةُّاإلحصائيةُّالت ُّتعطيااُّالد اُّالمتقدمةُّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّحي ُّترا ُّذل ُّمتجكي ُُُُّّّّ؛ُّاُُُُّّّّ ُّ الغ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّاهتماماُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّاُُّّ
ُّفوو  ُُّّكثوورةُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّرةاسوواتامُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّء تووا ُُّّ ُُُّّّ،ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ نر بوواتامُّ ُُُُُّّّّّالبوورام ُّاإلحصووائيةُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ اسووتمراةُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ جوودُّءووعل ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ  وودةةُّفوو ُّتكوو ُّالدةاسووااُُُُّّّّاُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ

ُُّّعكوو ُّالمسووتو ُّالعربوو ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ مووعُّذلوو ُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّفقوودُّ حووطُّ عوووُّالجاووورُّالبحثيووةُّمنحوو ُّالنمذجووةُّاإلحصووائيةُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّكدةاسووةُُّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ
ُّالماوودأُّ) ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ(ُّالووذأُّهوودفطُّإلوو ُّتطبيوولُّمناجيووةُّالن    2117ُُّّ،ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّذجووةُّاإلحصووائيةُّفوو ُّاإلراةةُّالتعكيميووةُّمُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ رةاسووةُُّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ

ُّ)تووووحرا أُّ بوتووووكو ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ،ُّالكووووذ  ُّ(    2113ُُّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّاسووووتخدمُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّالنمذجووووةُّالبنائيووووةُّ)ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّSEM)ُُُُُُّّّّّّلع قووووااُّكلوووواكااُّالتسوووويير ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ
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ُّاإلراةأُّ الم سسوو ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّرةاسووةُُّّ ُُُّّّ،ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّةُّالتعكيميووةُّ ُُّّ ُُّّ)الق ووبرأُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّالتوو ُُّّ(ُّ    2112ُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُُّّاسووتخدمطُّتحكيوولُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّاال حووداةُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّالمتعوودرُّفوو ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ
ُّتخطيطُّالتعكويمُّمو ُّموداللُّمتسامول ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ رةاسوةُُّّ،ُُّّ ُُّّ ُّ)القبوا  ُُُُّّّّ ُُّّالتو ُُُّّّ(ُّ    2117ُُّّ،ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّاسوتخدمُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ عووُّاألسواليوُّالحد ثوةُُُُّّّّطُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ

ُُُُُُُّّّّّّّفووو ُّ مذجوووةُّر ااُّالطكووووُّعكووو ُّالتعكووويمُّالجوووامع ُّ است ووورا ُّمسوووتقبكاا ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ رةاسوووةُُّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُّّّغ وووامُّ)ُُُُّّّّ ُُّّ(ُّالوووذأُّ    2117ُُّّ،ُُّّ ُُُُُّّّّّ
ُّاسوووتخدمُّفياووو ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّاُّالس سووولُّالزمنيوووةُّ  مووواذ ُّاةيمووواُّفووو ُّالتنبووو ُّتووود ااُّالعووورضُّ الطكووووُّعكووو ُّالتعكووويمُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّالثوووا وأُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ

ُُّّ األساس ُّلكذكوةُّ ا ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ا ُّإلُُّّ ُُّّ عك ُّالرغمُّم ُّذل ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّالُّتزااُُُّّّ ُُّّ ُُّّمعيومُّالبحوو ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ حكتاواُّالتقكيديوةُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّالتو ُّالُّتتجوا زُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ
ُّو ُّ تلُّ اقعُّالياهرةُّ أساليوُّتقكيديةُّ متغيرااُّكلو ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّعك ُّحدُُُّّّ ُُّّ ُُّّ.ُّةُُّّ

ُُّّ ةغمُّتك ُّالجاورُّالتو ُّاتخوذ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ وُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّاُّمو ُّالنمذجوةُّاإلحصوائيةُّمناج  ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ َُّفو ن  ُُُّّّ،ُُّّاُُّّ ُُّّ ُّمجوااُّاإلراةةُّالتربويوةُّالصوب َُُُُُّّّّّن ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّاُّ
ُّإلجراكُّالبحو ُّالتو ُّتتبوعُّهوذاُّالتوجو ُّالحود   ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّتوزااُُُّّّ الُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ودةتااُُُُّّّّ وُّتُُّّ ُُُُّّّّ ُّ و لُّعائق  ُُّّ ُُّّنموامُّالبواحثي ُُُُّّّّاُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُّتوتول ُّسوبب اُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ

ُُُّّّم ُّنسبا ُّعز  ُّالباحثي ُّع ُّاتبا ُّمناجيةُّالنمذجةُّاإلحصائيةُّفو ُّمجوااُّاإلراةةُّالتربويوة ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ اإلءوافةُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُُّّ
ُُُّّّإل ُّاعتقارهمُّ صعوبةُّهذ ُّالمناجية ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّالباح ُّن ُّذل ُّالعز  ُّ تك ُّالندةةُُُُُُّّّّّّيعتقدُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّالُّيم  ُّالتغكوُّعكياماُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ

ُّإالُّم ُّال اُّرةاسةُّعكميةُّتأتيكيةُّلاذاُّالموءو ُّالحد   ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ؛ُّ هذ ُّماُّرفع ُّلكقيامُّتاذ ُّالدةاسةُّلتسامُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُُّّفو ُُُُُّّّّّ ُّ
ُُّّسدُّتك ُّالندةة ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ متطكبااُّإجراكاتاا.ُُّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ

ُُُّّّواجوو ُّ حووو ُّاإلراُّت ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّةةُّالتربويووةُّفوو ُّالعصوورُّالووراه ُّالعد وودُّموو ُّالم وو  اُّ التحووديااُّغيوورُّن ُّنتوورزُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ
ُُُُّّّّتكوو ُّالم وو  اُّتتمثوولُّ ضووعلُّالوود ةُّالبحثوو ُّفوو ُّءوووكُّالتجد وودُّ التحوود  ُّألسوواليب ُّ مناجياتوو ُّالبحثيووة ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ،ُُّّ

ُُُُّّّّ ُّالرغمُّم ُّالجاورُّالمبذ لةُّف ُّتطويرُّالبحو ُّاإلراةةُّالتربويوةُُّّكُُّّفع ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ االهتموامُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّتاواُُُُّّّّ ُّفو  ُُّّ،ُُّّ ُُُّّّمعيماواُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّالُّتوزااُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ
ُّيرُّقارةةُّعك ُّالوفاكُّ حولُّم و  اُّاإلراةةُّالتربويوةُّ ال و لُّالمطكوو ُّغ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ اهيو ُّعو ُّ جوورُّءوعلُّنكثورُُُّّّ،ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ

ُُّّف ُّتو يفُّ تائ ُّتك ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّالبحو .ُّ)الابو ُّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ اللخرأُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ،ُُّّ2112    ُّ:ُُّّ11  )ُُّّ

ُُُُّّّّ عك ُّالرغمُّم ُّن ُّ حو ُّاإلراةةُّالتربويةُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّتعدرُّجاااُُّّتُُُّّّ ُُُّّّ ُّإ تاجُُُُُّّّّّ ُُّّااُّالُّسيماُّالتوسوعُّفو ُّفوتلُّالدةاسوااُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ
ُّف ُّكثيرُّم ُّالجامعااُُُُُُُُّّّّّّّّالعكيا ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّفو ُّالبكودا ُّالعربيوةُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ واسرارُّموعُّزيوارةُُُُُُّّّّّّزا ودُُّّتُُّّ تُُّّ،ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّجاوورُُُّّّ ُّ ُُُّّّالبواحثي ُّالسواعيةُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّإلو ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ

ُُُّّّتقكيووولُّمووو ُّالم ووو  اُّالتووو ُّتعوووا  ُّمناووواُّاإلراةةُّالتربويوووةُُّّال ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّتحووودأُُُُّّّّ ُّ  ُُّّنُّ نَُُُّّّفوووُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّاال لجووواةُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّالمعرفووو ُّ التوجووو ُّ حووووُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ
ُُّّالتخطوويطُّ ُُّّ ُّ ُّاالسووتراتيج ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّرفووعُّ البوواحثي ُّإلوو ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّتبووا ُّمناجيووااُّ حثيووةُّحد ثووةُّقائمووةُّعكوو ُّاالتووزااُُّّاُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّذلوو ُُُّّّ ُُّّالسوومُُُُّّّّ ُُُُّّّّ

ُُُُّّّّالمعرف ُّ معرفةُّتأثيرُّالمتغيرااُّالمتداالكةُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّف ُُُُّّّّ ُُُّّّاليواهرُّاإلراةيةُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّللامااُّ  تلااُّ التنب ُّالمستقبك ُّلاا.ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّمو ُُّّ ُّ ُُّّالطورقُّ األسواليوُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّالحد ثوةُُّّ ُّالتو  ُُّّ ُّيم و  ُُُّّّ ُّ ُُّّتطبيقاوا ُُّّ ُُُُّّّّ ُّفو  ُّ ُُُّّّ حوو ُّاإلراةةُّالتربويوة ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّسريقوةُّالنمذجوةُُُّّّ،ُُّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ
ُُُُُّّّّّاإلحصوائية ُّ ُّ ُُّّالتو ُُُُّّّّ ُّ وزاا ُّالُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّاسوتخدام ُّ ُُّّ ُّ عوو ُُُُُُّّّّّّي تنلو ُُُُّّّّااُّ ُّ ُّالغمووض ُّ ُّ ُّ ُُّّ يواجو ُُّّ،ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّالبواحثو ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّتوعوُُُُُُُّّّّّّّ ُّفو  ُُّّبةُُّّ ُُُُُُّّّّّّاسوتخداماا ُّ ُُّّ ُُُّّّ؛ُّ

ُّتحتا  ُُُُّّّّأل اا ُُُّّّ ُّإل  ُّ ُُُّّّةياءية ُُُُُّّّّّالكفية ُُّّ ُُُّّّقوية ُُُّّّ ُّ ءل ُُّّ،ُُّّ ُّقدةاا ُُُّّّ ُُّّ ُُّّكبيرة ُُّّ ُّف  ُُُّّّ ُُُُّّّّاستخدام ُّ ُُّّ ُّم ُُُُُّّّّّعدر ُّ ُّالبرام  ُّ ُُُّّّ ُّاإل ُُُّّّ ُُُُُّّّّّحصائيةُّ ُّ بلضولُُّّ،ُُّّ ُّ ُُُّّّ 

ُّاألسواليوُُُُُّّّّّهوذ  ُُُُّّّّ ُّ ُّنتوبحط ُّ ُّ ُُّّ ُُّّالنمذجوة ُّ ُُُّّّمناجيوة ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّمسوتقكة ُُُّّّ ُّفو  ُّ ُّالبحو  ُّ ُّ ُّالعكمو  ُُُّّّ ُّ ُُّّلاوا ُُُُّّّّ ُُّّالطواتاوا ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ لاواُُّّ،ُُّّ ُُّّنر اتاوا ُُّّ ُُُّّّ ُّلجموع ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ
ُّالبيا اا ُُُُُُُّّّّّّّنساليباا ُُُُّّّّ لااُُّّ،ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّاإل ُّ ُُُُُّّّّّحصائيةُّ ُّف  ُّ ُُّّمعالجة ُّ ُّالبيا اا ُُُُّّّّ ُّكذل  ُُُُُّّّّّستقكةُُّّ مُُّّ،ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّف  ُُُّّّ ُُُّّّ تائجاا ُّ ُّفا ُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ تائجااُُُُُُّّّّّّتقدم ُُّّ ُّفو  ُُُُّّّّ ُّ 
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ُّمعارالا ُُُُّّّّتيغة ُّ ُُُّّّةياءية ُُُُّّّّ ُُّّتختزا ُُُّّّ ُُّّ ُُّّالياهرة ُّ ُّ ُُّّ ُُّّالمدة سة ُُّّ ُُّّ ُّ ُّتلسير ُّ ُُُُُّّّّّ تقدمُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّةياءي ُّ ُّاُُّّ ُُّّ تساعدُُّّ،ُُُُّّّّلاا ُّاُُُّّّ ُُّّ ُّف  ُُّّ ُّالتنب  ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ مستقبكاا ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ،ُُّّ
ُُُُّّّّ م ُّثم ُُّّتساعدُُُُّّّّ ُُّّ ُّالمخططي  ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّف  ُُُُُُُّّّّّّّلكتعكيم ُُُّّّ ُّنعمل ُُُّّّفام ُّ ُُّّ ُّع ُُّّ،ُُّّ ُُّّالياهرة ُّ ُّ ُُّّ ُُّّالمدة سةُُُُّّّّ ُُّّ ُّ عك ُّالرغمُّم ُّذل ُّ  حظُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّن ُُُُُُّّّّّّ ُّ

ُُُُّّّّميووودا ُّاإلراةةُّالتربويوووةُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّالُّ وووزااُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّمتوووأالر ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّعووو ُُُُّّّّاُّ ُّميوووار  ُُّّالُّ ُُُُّّّّ ُُّّالتطبيقيوووةُّاألالووور ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّمووو ُّحيووو ُّمواكبتووو ُّل سووواليوُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ
ُُُّّّالرياءوووية ُُُّّّ ُُّّالحد ثوووةُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ االسوووتلارةُّمووو ُّالسووومُّالمعرفووو ُّالوووذأُّتووووفر ُّالبووورام ُّاإلحصوووائيةُّا ليوووةُّفووو ُّمعالجوووةُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ
ُّالبيا ووووووواا ُُّّ ُُُّّّ اسوووووووتخدامُّمختكووووووولُّاألسووووووواليوُّاإلحصوووووووائيةُّالمعقووووووودةُّالتووووووو ُّتتطكباووووووواُّمناجيوووووووااُّالنمذجوووووووةُُُّّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ

ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّالحد ثة.)القبا ُُّّ  ُّ ُُّّ،ُُّّ2117    :ُُُّّّ2 ُّ:ُُّّ7 )ُُّّ

ُُُُُُّّّّّّ لووذل ُّتووأت ُّهووذ ُّالدةاسووةُّمواكبووةُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّل هتمووامُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّفوو ُّالبكوودا ُّالمتقدمووةُّ قضوواياُّتسموويمُّاليووواهرُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ اسووتجا ةُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُُّّ
ُُّّلوود اع ُّتجويوودُّالبحوو ُّالعكموو ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّتوتوول ُّموودال  ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّتطووويرُّ حووو ُّاإلراةةُّالتربويووةُّلُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّكموواُّتسووتدعيااُّالعووز  ُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ

ُُُُّّّّالسبيرُّع ُّا تاا ُّمعيمُّالبواحثي ُّفو ُّمجوااُّاإلراةةُّعو ُّمناجيوةُّحد ثو ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّنحودثطُُّّةُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّتطووة ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ اءوح ُُُُّّّّاُّ ُّ ُُّّ ن اوراُُُُّّّّاُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ
ُُّّ توائ ُّنكثورُّرقوةُّ موءووعيةُّفو ُّمجوااُّالتخطويطُّالتربووأُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّالُّسويماُّفو ُّتكو ُّالبكودا ُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّءلقواكُّالضووكُّعكو ُُُّّّ ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُُُّّّمناجيووةُّالنمذجووةُّاإلحصووائيةُّفوو ُّاإلراةةُّالتربويووة ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ بيووا ُّنهميتاوواُّ مراحكاوواُّ ن واعاوواُُّّ،ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ووُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ تأسيس  ُُّّ ُُّّعكوو ُّذلوو ُُُُّّّّاُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ
ُُّّيم  ُّتكوةةُّم  كةُّالبح ُّ الس ااُّالرئيسُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّا ُُُّّّ ُّت ُّ ُُُُُُّّّّّّلتصوةُّالمقتورلُّلتبنو ُّمناجيوةُّالنمذجوةُّاإلحصوائيةُُّّاُُُُُُّّّّّّ:ُّماُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُّّ

ُُُُُّّّّّف ُّ حو ُّاإلراةةُّالتربوية؟ُّ الذأُّ تلر ُّمن ُّاألسئكةُّاللرعيةُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّا تيُّ ُُُّّّة:ُّ
ُُُُّّّّملاومُّاُُُّّّماُّ - ُُُُُُّّّّّّلنمذجةُّاإلحصائيةُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّف ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ نهميتااُُُُُّّّّّ ُُُّّّ حو ُّاإلراةةُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّالتربوية؟ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّماُّالمقصورُّتنمذجةُّالمعارلةُّالبنائيةُّ - ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّتوتلااُّنترزُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّنساليوُّالنمذجةُّاإلحصائيةُّفو ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ حوو ُّاإلراةةُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ

ُُُُُّّّّّالتربوية؟ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ
ُُُُُُّّّّّّماُّ اقعُّ حو ُّاإلراةةُّالتربويةُّف ُّءوكُّالنمذجةُّاإلحصائية؟ - ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ 

ُُُُّّّّماُّمراحلُّالنمذجةُّاإلحصائيةُّف ُّ حو ُّاإلراةةُّالتربوية؟ - ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ 

ُُّّماُّمتطكبااُّ - ُُُُّّّّ ُُُُّّّّتطبيلُّالُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّنمذجةُّ ُُّّاإلحصائيةُّف ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ حو ُّاإلراةةُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّالتربوية؟ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ
ُُّّماُّالتصوُّ - ُّ ُُُّّّالمقترلُُُُّّّّةُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّلتطبيلُّالنمذجةُّاإلحصائيةُّف ُّ حو ُّاإلراةةُّالُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّتربوية؟ُُّّ ُُّّ ُُّّ

ُُّّ تمثلُّهد ُّالدةاسةُّالحاليةُّفو ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّالتعور ُّعكو ُّمناجيوةُّالنمذجوةُّاإلُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّحصوائُُُّّّ ُُُّّّ ءوعُّتصووةُّمقتورلُُُّّّ ُُُّّّ،ُُُّّّيةُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ
ُُُّّّلتبن ُّتك ُّالمناجيةُّف ُّ حو ُّاإلراةةُّالتربوية ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّم ُّال اُّاألهدا ُّاللرعيةُُُّّّ،ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّا تيُّ ُُُّّّة:ُّ

ُُُُّّّّالتعر ُّعك ُّملاومُّا - ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّلنمذجةُّاإلحصائيةُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّف ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ نهميتااُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ حو ُّاإلراةةُّالتربوية.ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ
ُُّّالتعووورُّ - ُّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُّعكووو ُّمناجيوووةُّ مذجوووةُّالمعارلوووةُّالبنائيوووةُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّتوتووولااُّنتووورزُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّنسووواليوُّالنمذجوووةُّاإلحصوووائيةُّفووو ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ

ُُُُّّّّ حو ُّاإلراةةُّالتربوية. ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ
ُُّّت خي ُّ - ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ اقعُّ حو ُّاإلراةةُّالتربويةُّف ُّءوكُّالنمذجةُّاإلحصائيةُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ.ُُّّ 

ُُّّالتعر ُّ - ُّ ُّعك ُُُُّّّّ ُُُُّّّّمراحلُّالنمذجةُّاإلحصائيةُّف ُّ حو ُّاإلراةةُّالتربوية.ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ 
ُُُُُّّّّّتحد دُّ - ُُّّمتطكبااُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّتطبيلُّالُُّّ ُُُّّّ ُُّّنمذجةُّ ُُُّّّاإلحصائُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّيةُّف ُُّّ ُُُّّّ حو ُّاإلراةةُّالتربويةُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ.ُُّّ
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ُُّّتصوةُُُُُُّّّّّّتقديمُّ - ُّ ُُُّّّمقترلُُُُّّّّ ُُُُّّّّلتطبيلُّالنمذجةُّاإلحصائيةُّف ُّ حو ُّاإلراةةُّالتربوية.ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ

ُّ ُُّتَعد   َُُّّ ُُُّّّالنمذجةُُُّّ ُُُُُُّّّّّّاإلحصوائيةُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّمو ُّالمناجيوااُّالحد ثوةُّفو ُّميودا ُّاإلراةةُّالتربويوةُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ بمقتضواهاُّيسوتطيعُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ
ُّالباح  ُّ ُُّّاالتزااُّ واهرُّاإلراةةُّالتربويةُّف ُّتوةةُّ موذ ُّةيُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّاءو ُّيصولُّالع قوةُّتوي ُّعودرُّمو ُّالمتغيورااُّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ
ُُّّ ُّ توول ُّ ُُّّيسووالُّفاوومُّاليوواهرةُُُّّّاُُُّّّ ُّكمي ووُُُّّّاُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ يقوودمُّتلسووير ُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّموءوووعي ُُُُّّّّاُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّلاوواُُُّّّاُّ ووُُّّ،ُُّّ ُُّّ ُّمتخووذأُّالقووراةُّموو ُّإراةتاوواُُُُّّّّوُّ يم و ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ  وو لُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ
ُّنفضل ُّ ُّ ُّفض  ُُُّّّ،ُُُّّّ ُّ ُُّّتوفرُُُُُّّّّّعماُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّالبرام ُّاإلحصوائيةُّالمتقدموةُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّمو ُُُُّّّّ ُُّّمزايواُّعد ودةُّلويسُّفو ُّالمعالجوةُّفحسوو؛ُّ ء ومواُّ ُُُّّّو ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ

ُّإشوو االاُّعكوو ُّمسووتو ُّتنوواكُّالع  ُّتحوولو ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّو ُّ ُّقووااُّ الصوو اُّتووي ُّالمتغيوورااُّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ تأسيسووُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّفتعطوو ُّمر  ووةُُّّ،ُُُّّّااُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّكاييووةُُُُُُّّّّّّ
ُّلكباحوو ُّلكتعاموولُّمووعُّمتغيوورااُّرةاسووت ُّ تضووعُّتووي ُّ ديوو ُّفرتووةُّتنوواكُّنكبوورُّعوودرُّمم وو  ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّموو ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّالع قووااُّ فوو ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ

ُُُُُّّّّّاتجاهااُّمختكلة ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ مماُّسبلُّيم  ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّن ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ بكوةُُُُّّّّ ُّهميةُّالدةاسةُّالحاليةُّف ُّا ُُّّنُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّت :ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ
ُُُّّّتنا لوووطُّالدةاسوووةُّ -1 ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّمناجيوووةُّحد ثوووةُّتسوووامُّفووو ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّتطوووويرُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ حوووو ُّاإلراةةُّالتربويوووةُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّفاووومُّالع قوووااُّالمت وووا  ةُُُّّّ ُُُّّّ،ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ

ُّلكيواهر ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ الم   اُّاإلراةةُّالتربوية.ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ 

ُُُّّّتووووأت ُّالدةاسووووةُّالحاليووووةُّمواكبووووةُّ -2 ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّل هتمووووامُُُّّّ ُُّّ ُّ ووووُُُّّّ ُُُّّّ ُّالمتنووووام ُّ مووووداللُّالنمذجووووةُّ تسموووويمُّاليووووواهرُّتوتوووول ُّتوجا  ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّاُُُُّّّّ
ُّ ُّمعاتر ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّمتزامنةُّمعُّالجاورُّالمبذ لةُّلكتخطيطُّالتعكيم ُّف ُّءوكُّمدااللُّكميةُّ حد ثةُُّّ ُُُّّّ،ُُّّاُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ.ُّ 

ُُّّتسووع ُّ -3 ُُّّ ُّالدةاسووةُّالحاليووةُّإلُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّثووراكُّالمعرفووةُّالعكميووةُّ التأتوويلُّالنيوورأُّحووواُّالنمذجووةُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّاإلحصووائيةُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ملاوماوواُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ
ُُُّّّتاوواُُُُُّّّّّنهميُُّّ ُّ ُُّّ ن واعاوواُّ متطكباتاوواُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّتطبيقاوواُّفوو ُُُّّّ ُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ حووو ُّاإلراةةُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّالتربويووةُُُّّّ ُُّّ ُّ؛ُّاألموورُّالووذأُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّقوودُّيليوودُّالبوواحثي ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ

ُُّّ الماتمي ُّ التخطيطُّالتعكيم ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ تنا ُّالقراةُّف ُّتبن ُّهذاُّالتوج .ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ 

ُُّّتمثوولُُُّّّ -4 ُُُّّّءووافةُّلسوودُُّّإُُُّّّ ُُّّاللجوووةُّالمعرييووةُّ النوودةةُّالعكميووةُّفوو ُّالدةاسووااُّ البحووو ُّالمعنيووةُّتنمذجووةُّاليووواهرُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ
ُُُُّّّّ ُّاإلراةيووةُّ التربويووةُّإحصووائي ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ مراحوولُُّّاُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّتنائاوواُُُُّّّّ ُُّّ االسوو  ُّعكوو ُّعوودرُّموو ُّالنموواذ ُُُّّّ،ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّاإلحصووائيةُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّتوتوولااُُّّ ُّ ُّ

ُّ ُّموودال  ُّ ُّ ُّ ُّمعاتوور ُُُُُّّّّّ ُّ ُّفوو ُّالتخطوويطُّالتعكيموو ُُُّّّاُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ءوور ةةُّاألالووذُّتاوواُّفوو ُّتطووويرُّمسووتقبلُّالتعكوويمُُّّ،ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ االةتقوواكُُُُّّّّ ُّ ُُّّ
ُُُُّّّّ جورت  ُّ ُّ.ُّ 

ُُّّتتبعُّالدةاسة ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّالحاليةُُُُُّّّّّ ُّالمنا ُّالوتل ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّم ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّال اُّجموعُّالمعكوموااُّعو ُّموءوو ُّالداةسوةُّمو ُّاألسورُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ
ُُُُُّّّّّالنيريةُّ الدةاسااُّالسا قة ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ تلسيرهاُّ تحكيكااُّ ماُّيحقلُّنهدا ُّالدةاسةُّالحالية.ُُّّ،ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ 

 

ُّتقتصوورُّالدةاسووةُّالحاليووةُّعكوو  ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّتقووديمُّتأتوويلُّ يوورأُّحووواُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّالنمذجووةُّاإلحصووائيةُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ نهميتاوواُّ نهوودافااُُّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ،ُُّّ
ُُُّّّمراحكااُّ متطكباتااُّ ن واعااُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ اإلءافةُّإل ُُّّ،ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّتقديمُّتصوةُّمقترلُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّف ُّ حوو ُّاإلراةةُُُُُُُُُّّّّّّّّّلتبنيااُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّالتربويوةُّالو ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّاُُُّّّ

ُُّّم ُّال اُّاالس  ُُُّّّ،ُُّّم    2121ُّ/    2112ُُُُُُّّّّّّالعامُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّعك ُّاُّ ُّألرتيااُُّّ ُّ الدةاسااُّالسا قةُّتاذاُّال أ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ تحكيكااُُُُُُّّّّّّ ُُّّ.ُُّّ
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 الجابري ، أ/ عدنانأ.د/ فيصل القباطي                                حوث اإلدارة التربويةفي ب منهجية النمذجة اإلحصائية

ُُّّيقصوودُّتاوواُّفوو ُّالدةاُُُّّّ:        اإلحصةةاةية        النمذجةةة  ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّسووةُّالحاليووة:ُّعمكيووةُّاسووتخدامُّاألسوواليوُّاإلحصووائيةُّفوو ُّ توولُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ
ُُُُّّّّم وو  اُّاإلراةةُّالتربويووةُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ تلسوويرهاُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ است وورا ُّمسووتقبكااُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّموو ُّالوو اُّفاوومُّالع قووااُّالمت ووا  ةُّتووي ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ
ُُّّمتغيراتااُّلكوتواُّإل ُّقراةُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّاُّةشيدة.ُّاُُُُّّّّ ُُُّّّ

ُُُُُّّّّّ:ُّيقصدُّتااُّفو ُّالدةاسوةُّالحاليوة:ُّتكو ُّالجاوورُّالعكميوةُّالتو ُّ بوذ                       البحوث اإلدارية التربوية ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّلااُّمتخصصوو ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ
ُُُُُّّّّّم هكووو ُّ فوولُّمناجيووةُّعكميووة ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّلحوولُّالم وو  اُّالمتعكقووةُّ ميوودا ُّاإلراةةُّالتربويووةُّ   ائلاوواُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ أسوواليوُُُّّّ،ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ

ُُُّّّحد ثةُّتساعدُّ ُُّّ ُّف ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّفامُّتك ُّالم   اُّالمتداالكةُّ طبيعتااُّ صوةةُّنكثرُّرقةُّ موءوعية.ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ 

 

ُّ ُُّتَعوود   ُّ َُّ ُّالنمذجووةُّعمكيووةُّتبسوويطُّالواقووعُّ تسوووي ُّتوووةةُّذهنيووةُّليتعوور ُّاإلُُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ سووا ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّموو ُّال لاوواُّعكوو ُّنشووياكُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ
ُُّّيصووعوُّالتعوور ُّعكياوواُّموو ُّر  اووا ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ يحوودرُّمسووتقبلُّال وو كُّالووذأُّسووي و ُّعكيوو ُّذلوو ُُُّّّ،ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّالنمووُُّّ ُّوذ ُُُّّّ ُُّّتسووو ُُُُُُّّّّّّفقوودُُّّ،ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ

ُُّّمحسوسة ُّ ُّ ُّ ُُُّّّكالخرائطُّ المجسمااُّالمعماةيةُّن ُّغيورُّمحسوسوةُّكالنمواذ ُّالرياءويةُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ مواُّاألةقوامُّإالُّ مواذ ُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ
ُُّّذهنيةُّاستخدمااُّاإل سا ُّالبدائ ُّلكتعبيرُّع ُّاألشياكُّ السمياا. ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ

ُّموواُّتقووورُّعمكيووةُّالقيوواسُّ اسووتخدامُّالنموواذ ُّإلوو ُّفسوورةُّالتصوونيفُّن ُّالتنموويطُُُّّّاُُُُُّّّّّ ُّ غالب وو ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّحتوو ُّ ووااُّموو ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ
ُُُّّّالمسووكم ُُُُُّّّّّااُّن ُّتطوووةُّالعكووومُّمرهووو ُّتتطوووةُّقوودةتااُّعكوو ُّالتصوونيفُّ التمييووزُّتووي ُّالموءوووعااُّ القضوواياُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ
ُّتاا.ُّ)األتلرُُُُُُُُّّّّّّّّالمعنيةُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ سيتمُّعرضُّ عوُّالملاهيمُّذااُّالع قوةُّ النمذجوةُّاإلحصوائيةُُُّّّ،ُُّّ(   627ُُُّّّ:    2111ُُّّ،ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ

ُّعك ُّالنحو ُّ ُُُُُّّّّّ ُّا ت ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ:ُّ 

ُُّّ:ُّعباةةُّع ُّ       النمذجة- 1 ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّتم  ُّالباحثُُُُُُُُّّّّّّّّ عمكيةُُُُُُُّّّّّّّتقنيةُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّم ُّتناكُّ ماذ ُّلياهرةُّماُّيُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُّّعبرُّعدرُّم ُّالمتغيورااُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ
ُُّّالملسوورةُّلاووا ُُُُّّّّ ُّ ُُّّتقوواسُّقوووةُّتكوو ُّالنموواذ ُّ موود ُّقوودةتااُّعكوو ُّالوتووواُُُُُُّّّّّّ؛ُّإذُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّإلوو ُُُّّّ ُُّّتوقعووااُّتطوواتلُّالواقووعُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ

ُُّّ بمقدةتااُّعك ُّتز يدُّالمعنيي ُّ معكومااُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ افعة.ُّ)الق برأُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ،ُُّّ2112    ُّ:ُُّّ2 -11  )ُّ 

ُّ ُُّيَعوود ُُُّّّ:ُّ      اإلحصةةا - 2 َُّ ُّنحوودُّفوور  ُّالرياءوويااُُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّنعوومُّموو ُُُّّّ ُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّن ُّ وورتبطُّ العوودُّ الحصوورُّل شووياكُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّفاوووُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُُُُّّّّعكوومُّ اووتمُُّّ ُُُُُّّّّّ
ُُُُُّّّّّ طرقُّجمعُّالبيا ااُّ تبويباا ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ تكخيصااُّ   لُّيم  ُّاالستلارةُّمنااُّف ُّ تلُّالبيا ااُّ تحكيكاواُُُّّّ،ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ

ُُّّلكوتواُّإل ُّقراةااُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّف ُّ لُّ ر  ُّعدمُُُُُُُُّّّّّّّّةشيدةُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّتاللُّ)ُُُُُُُُّّّّّّّّالتأكد.ُُّّ ُُُُّّّّ،ُُّّ2111    ُّ:ُُّّ12  .)ُُُّّّ
ُّاإلُُّّ       النمذجةةة- 6 ُُُّّّحصووائُّ ُّية:ُّعكوومُّاسووتخدامُّاألر ااُّاإلُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّحصووائُُُُّّّّ ُُّّيةُّ الرياءوويةُّلقيوواسُّالع قووةُّتووي ُّمجموعووةُّموو ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ

ُُُُُّّّّّرااُّالتوو ُّتمثوولُّ ووواهرُّمعينووةُّاقتصوواريةُُُُُُّّّّّّالمتغيوو ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّاجتماعيووةُُّّ،ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّسبيعيووةُُّّ،ُُّّ ُّالخُّ…ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ باوود ُّمعرفووةُّسووكوكااُُُّّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ تطوةهاُّعبرُّالزم ُّ التنب ُّ قيمااُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّالمستقبكية.ُُُّّّ ُُُّّّالصر ُُّّ)ُُُّّّ ُّ ُُُّّّف ُّغ امُُّّ،ُّ    2112ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ،ُُّّ2117    :ُُُّّّ17  )ُّ 

ُُّّهووُُُّّّ :       النموذج- 4 ُُُّّّتجريودُّ ُّ ُُُُّّّّلكنيوامُُُُّّّّ ُُّّ تسوو ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّمو ُّتجموعُّلمعكوموااُّحوواُّالنيوامُّلغورضُّرةاسوت ُّ ءجوراكُّتجواة ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ
ُُُُُّّّّّلإلجا ةُّ ُّ ُّع ُّ ُُُُّّّّنسئكةُُُّّّ ُّ افتراءااُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّيم  ُُُّّّالُُُُُُّّّّّّ ُُّّإجرائااُّعكُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّالنيامُّمباشرةُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّحت ُُُّّّ ُّ  رأُُّّالُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّإل ُُُّّّ ُّتغيرُُُُّّّّ ُُُُّّّّالنيوامُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ
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ُُُّّّ فقدا ووو ُّلخواتووو ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّاألتوووكيةُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّن ُّلصوووعوبةُّتطبيقووو ُّعكووو ُّالنيوووامُُُّّّ،ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ لسووو ُّ ُُّّ يم ووو ُّرةاسوووةُّالنيوووامُّقبووولُُُّّّ،ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ
ُُُُّّّّإ  ائ  ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّتوتل ُّمخطط اُّتنائي اُُّّ،ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّلمبن ُّمعي ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّغيور ُّيحواك ُّمواُّسوي و ُّعكيو ُّفو ُُّّنُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّالمسوتقبل.ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّتورأُُّّ)ُُُّّّ ُّ ُُّّ،ُُّّ
2112    ُّ:ُُّّ16  )ُُّّ

ُّهو         اإلحصاةي:     موذج   الن- 5 ُّالرياءيةُّالمصاغةُّف ُّش لُّع قااُّتي ُّالمتغيراا ُُُُُُُُّّّّّّّّالمعارلة ُّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ يوءلُّكيفيوةُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ
ُُّّاةتبووامُّمجموعووةُّموو ُّالمتغيوورااُّالع وووائيةُّ مجموعووةُّنالوور ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ووتمُّاسووتخدامُّالنموووذ ُّلكتعبيوورُّعوو ُُُُُُّّّّّّ؛ُّإذُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ

ُُُُّّّّالع قةُّ يستخدمُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّاإلحصاكُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّلتحد دُّمد ُّموثوةيةُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّالنموذ .ُُُّّّ ُُّّ ُّمتول ُّ)ُُُُّّّّ ُُّّ ُّمجدأُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ،ُُّّ2112    ُّ:ُُّّ2 )ُُّّ
ُُّّ ُّعمكيووةُّتحويوولُّالمعطيووااُُّّهووُُُّّّ:       التكمةةي - 6 ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّالسيفية)النوعيووةُُّّ ُّ ُّ(ُّإلوو ُّمعطيووااُّكميووةُّقاتكووةُّلكقيوواسُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ تحويكاوواُُُّّّ،ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ

ُُّّموو ُّالقيوواسُّالسيلوو ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّالتوو ُّ ُُّّتتووداللُّييوو ُّذاتيووةُّالباحوو ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّ ُّ ُّإلوو ُُُّّّ ُُُّّّةيوواسُّكموو ُّموو ُّالوو اُّم شوورااُّيجعكاوواُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ
ُُّّموءوعيةُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّلكقياس.ُُُُُُُّّّّّّّقاتكةُُّّ ُّاألتلرُّ)ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ،ُُّّ2111    :ُُُّّّ626   .)ُُُُُّّّّّ

ُّ ُُّتَعوود ُُُُُُّّّّّّ لووذاُّ َُّ ُُّّالنمذجووةُُُُّّّ ووُُُّّّاُُّّ ُّفن ووُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّفاوو ُُُّّّ،ُُّّاُُُُّّّّ ُّ عكم  ُّ ُُّّفوو ُُّّ ُُُُّّّّتمثوولُّفوو ُّالُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّقوودةةُّعكوو ُّالتعبيوورُّعوو ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّملوواهيمُّفوو ُّن موووذ ُُُّّّالُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ
ُُّّ ُّةياءووو ُّمحووودرُّتحد ووود ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّجيووود ُُُُّّّّاُُُّّّ ُُّّلكيووواهرةُّالمدة سوووةُُُّّّاُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّتَعووود ُُُّّّ ُُُّّّ،ُُُّّّ َُّ وووُُُُّّّ ُُُُّّّّفووو ُّاشوووتقاقُّالطووورقُّالحسووواتيةُّلحووولُّهوووذ ُُُُّّّّاُُُّّّ ُّعكم  ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ

ُّالنمووواذ  ُُُّّّ وووُُّّ،ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ اليووواهرةُّالمدة سوووةُّقووودُّتسوووو ُّفسووورةُّتنتيووورُّالتنليوووذُّن ُّ يام  ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّموجوووور ُُُُّّّّاُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ نتيووورُّتحسوووي ُُُُّّّّاُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ .ُُّّئوووُُُّّّنراُُُّّّ
ُّقنطُّ) ُّج ُّقُُّّ ُُّّ،ُُّّ2112    :ُُُّّّ23  -ُُّّ22  )ُّ 

 

ُُُّّّ  وووأةُّعمكيوووةُّالنمذجوووةُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّمنوووُّ ُّن ُّالكووولُّألُّاألةضُُُّّّذُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّعكووويمُّألُّنسوووماكُّاألشوووياكُّ رمُُّّتُّفُُّّ،ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّمووواُّهووو ُّإ ُّ ُُّّالُُُُّّّّ
ُّاالتوووزااُُُُُُّّّّّّعمكيوووةُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّلكمسوووميااُّ تووولاتااُّالتووو ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّتَعووود ُُُُّّّّ َُّ ُُّّمووو ُّنتووورزُّنهووودا ُّالنمذجوووةُُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّقوووااُّتعوووال ُُّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ                              وَعَلَّمممآَ َمََاَ أَسْمَممم  َ  َ  }ُُُّّّ:ُُّّ

ُُُُّّّّ]سووووةةُّ {       كُلَّهَممم  ُّ ُُّّالبقووورةُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ اإلءوووافةُّإلووو ُّن ُّألُّنالضوووعُّ رمُُُّّّ،ُُّّ[  61ُّ:ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّلنمووووذ ُّعمكووو ُّتووودةيب ُّل ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّخطووووااُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّال ووويطا ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ
ُُّّ  سوست ُّفو ُّالجنوةُّقبولُّن ُُّ و مرُّ والابومُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّإلو ُُّّ ُُُُُُّّّّّّاألةضُّ يتنبوأُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ مواُّسويترتوُّعكو ُّاتبوا ُّالخطووااُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّليعو ُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُُّّ

ُُّّ رمُّ ذةيتو ُّ توائ ُّ  ثوواةُّالحيولُّال ويطا يةُّييعموولُّعكو ُّتجنباووا ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّالتخطويطُُُّّّ ُُُّّّ،ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّمولُّالسووكيمُّالمليودُُّّلعُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ اإلءووافةُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُُّّ
ُّإلوو ُّءوور  ُّ ُّ ُُّّ ُُّّاألمثووااُّفوو ُّالقوور  ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ صوووفااُّن ُّ ُّ وواُّ ُّموذج   ُّ ُُّّ ُُُّّّلتقريوووُّالصوووةةُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ َُّعوود ُُُُُُُُُّّّّّّّّ؛ُّإذُّتُُُُُّّّّ ُُّّمعرفووةُّ اقووعُّاليوواهرُّ التنبوو َُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ

ُُُُُّّّّّ مستقبكااُّم ُّنهمُّنهدا ُّالنمذجةُّاإلحصائية ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ.ُُّّ

ُُُُُُّّّّّّ ُّهووتمُّاإل سووا ُّقووديم ُُُّّّاُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّالقيوواسُّ التقوود رُّ ُُُّّّاُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّوءووعُُّّفُُّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّاالسووتراتيجيااُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ األسوواليوُّ األر ااُّال زمووةُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّالتخوواذُُّّ ُُُُّّّّ
ُّالقراةاا ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ معرفةُّالتوقعااُّليسطُّ األمرُّالجد دُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّفقدُّاستخدمُّاللراعنُُّّ،ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّةُّمقياسُّ ارُّالنيولُّلكتنبو ُّ فيضوا ااُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ

ُُُُّّّّالناووورُّ قووودُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّنسوووامُُُّّّ ُّذلووو ُّفووو ُّالتخطووويطُّلكمحاتووويلُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ اسوووتخدمُُُّّّ.ُُّّ ُُّّ ُُُّّّالصوووينُُُُّّّّ ُُّّيو ُُُّّّ ُّ ُّاالتبووواةااُّاألراكُّفووو ُّالمنافسوووااُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ،ُُّّ
ُّ عك ُّمرُّالتاةيخُّحا اُّالسثيرُّم ُّالح امُّتحد دُّالس ا  ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّنسامُُُُّّّّ قدُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّاسوتخدامُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّالرياءويااُّ نر ااُّالقيواسُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ

ُّفوو ُّتطووويرُّعكوومُّاللكوو  ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ الاندسووةُّالمعماةيووةُُّّ،ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّراةةُّالد لووةُُّّ ءُُّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّغيوورُّن ُُّّ،ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّالقيوواسُّ التقوود رُّسووارُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ  وو لُُُُُُُُّّّّّّّّ تقوودمُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ
ُُُّّّمكحوووويُّفووو ُّالعكوووومُّالطبيعيوووة ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ توووأالرُّتطووووةُّالقيووواسُّفووو ُُُّّّ،ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّالعكوووومُّاالجتماعيوووةُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّلصوووعوبةُّالقيووواسُّ ءوووعلُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ

ُُّّ حدااُّالقياسُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّعبرُّالزما ُّ الم ا ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ثباتااُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ)عز زُّ.ُُّّ ُّ ُُّّ،ُُّّ2112    ُّ:ُُّّ221   )ُُّّ
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ُُّّليسُّهذاُّفحسوُّتلُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّماةسُُّّ ُّ ُُُُّّّّةسولناُّالسوريمُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّالنمذجوةُّ الرسومُّالبيوا  ُّ عو ُّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّرضُّاللسورةُّ  و لُّ مووذ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ
ُُّّهندسووو ُّ ُّ ُّمبسوووطُُُّّّ ُّ ُُّّحيووو ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّشووورلُّحقوووائلُّتاووومُّاإل سوووا ُّ حياتووو ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ن ءووولُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ

ُّاالحتماالا ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّالمم نةُّالت ُّقدُّتصيب ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّفقدُّة  ُّعبودألُّتو ُّمسوعورُُّّ،ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ
ُُّّعوو ُّالنبوو ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّوو ُّ ُّن وو ُّالووطُّالط  ُّ ُُّّ ُّ ووُُُّّّاُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّمربع  ووُُُّّّاُّ ُّ ُّ الووطُّالط  ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ سووطُّالخووطُّالمربووعُُُُّّّّاُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ
ُّ ُّ الطوس ُّ ُّ ُّ ُُّّإل ُّجنوُّالخوطُّالوذأُّ سوطُّالخوطُّالمربوعُّ الوطُّالواة ُّمو ُُُُّّّّاُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ
ُّالخط ُّ ُّالمربوعُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّمُّقواا:ُّهولُّتودة  ُّمواُّهوذا؟ُّقوالوا:ُّألُّ ةسوول ُّنعكومُّثوُُّّ،ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ،ُُّّ

ُّقوواا:ُّهووذاُّاإل سووا  ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّالخووطُّاأل سووط(ُّ هووذ ُّالخطووومُّالتوو ُّإلوو ُّجنبوو ُُّّ)ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ
ُُُّّّاألعووراضُّتنا وو ُّموو ُّكوولُّم ووا ُّإ ُّنالطووأ ُّهووذاُّنتووا  ُّهووذا ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ الخووطُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُُُّّّ

ُُّّالمربووووعُّاألجوووولُّالمحوووويطُّ وووو  ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ الخووووطُّالخوووواة ُّاألموووول.ُُّّ،ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّمسووووندُّاإلمووووامُُّّ)ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ
ُُُّّّنحمد ُُّّالم اةُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُُّّف ُُُُُُُّّّّّّّإلي ُُُّّّ ُّقنطقج ُّ)ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ،ُُّّ2112    ُّ:ُُّّ22  7 .)ُُُّّّ

ُّ توالووطُّمسوويرةُّتطووويرُّالنمذجووةُّمووعُّموور ةُّالووزم  ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّسووا ُّالمسووكمو ُّن اُّموو ُّ ءووعُّنسووسُّالنمذجووةُُّّفُُّّ،ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ
ُُُُُّّّّّالرياءوويةُّ اإلحصووائية ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّفاوومُّن اُّموو ُّاهتمووواُّ عكووومُّالرياءوويااُّ الاندسووةُّ الجبوورُّ اللكوو ُُُّّّ،ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّفقوودُّتووي ُّ جووو ُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ

ُُُّّّمووواككيف ُّفووو ُّكتا ووو ُّالعووودرُّ وووأ ُّةسوووالةُّالخواةزم )المولوووورُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّهُّ=   132ُُُُُّّّّّ ُُّّم(ُّهووووُّن اُّكتوووا ُّ   721ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّفووو ُُُُّّّّ ُّالعوووُّ ُُُُّّّّالمُُُّّّ
ُُُُّّّّ وءلُّاألعدار ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّالت ُُُُّّّّ َُُّّ ُُّتَعد ُُُُّّّّ ُّنساسُّاإلحصاكُّ الحسا .)قنطقج ُُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ،ُُّّ2112    ُّ:ُُّّ221   ُّ)ُُُّّّ

ُّ بوودنا ُُّّالعكووومُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ اسووتخدامُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّاإلحصوواكُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّفوو ُُُّّّ ُّ توولُُُّّّ ُّ ُُُّّّ واهرهوواُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّاتتووداك ُُُُُُُُّّّّّّّّكميووا،ُُُّّّ ُّموو ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّاسووتخدامُُُّّّ ُُّّ ُّجوودا اُُُّّّ ُّ ُّالتوزيووعُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ
ُُّّالتسوووراةأُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ اإلحصووواكااُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّالوتوووفية،ُُُُّّّّ ُّ ُُّّليتطووووةُُُُّّّّ ُّ ُُّّ عووودُُُُُّّّّّ ُّذلووو ُُُّّّ ُّ ُّإلووو ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّاسوووتخدامُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّاإلحصووواكُُُّّّ ُّ ُّ ُّاالسوووتدالل ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّفووو ُُُّّّ ُّاالتبووواةُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ
ُُّّاللوور ض، ُُّّ ُّ ا حصوورُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّاسووتخدامُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّاإلحصوواكُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ووارئُُُّّّ ُّاألموورُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّتاووذ ُُُّّّ ُُّّالعكووومُُُّّّ ُّفوو ُُُُُُّّّّّّ ُُّّرةاسووةُُُّّّ ُُّّ ُّمتغيوورُُُّّّ ُُُّّّ احوود،ُُُُُُّّّّّّ ُُّّليتطوووةُُُُّّّّ ُّ ُّإلوو ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ

ُُّّرةاسة ُُّّ ُُُّّّالع قةُُُّّّ ُّتي ُُُُُّّّّّ ُّمتغيري ُُُُّّّّ ُُّّ ُّن ُُُُُُّّّّّّ ُُّّنكثر،ُُُّّّ ُّحت ُُُُُّّّّّ ُّ تلُُُُّّّّ ُّ ُّاألمورُُُّّّ ُّ ُّ ُّإلو ُُُّّّ ُُُُّّّّمرحكوةُُُُّّّّ ُُّّفياواُُُُُّّّّّسوارُُُّّّ ُُُُّّّّاسوتخدامُُُُّّّّ ُُّّ ُّاألسواليوُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّمتعودرةُُُّّّ ُُُُّّّّ
ُُّّالمتغيراا، ُُّّ ُّ استمرُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّالتطووةُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ االهتموامُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ القيواسُُُُّّّّ ُّإلو ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّن ُُُُّّّّ ُُُُّّّّاسوتخدامُُُُّّّّتومُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّالتسمويمُُُّّّ ُّعبورُُُُُُّّّّّّ ُّمنواه ُُُُّّّّ ُّ ُُّّالنمذجوةُُُُُّّّّّ ُُّّلعوو ُُُُّّّّ.ُّ)ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ
ُُّّ عايف، ُُُُُُّّّّّّ2113    ُّ:ُُّّ22  .)ُُُّّّ

ُُُّّّ كغيرهوواُّموو ُّاألسوواليوُّ النيريووااُّاإلراةيووة ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّتوودناُّالنموواذ ُّاإلحصووائيةُّ ووالتطبيلُّعكوو ُّالنيريووااُُُّّّ،ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ
ُّاالقتصوواريةُّ موواُّيعوور ُّ اسوومُّاالقتصووارُّالقياسوو  ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّرضُّاالتبوواةُّاللرءوويااُّ التنبوو ُّ االتجاهووااُّالماليووةُّغووُّ ُُّّ،ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ؛ُّ

ُُُُّّّحي ُّاستُُّ ُُُّّّ ُُّّخدمُّتحكيلُّاال حداةُّلتسووي ُّع قوةُّتوي ُّالمتغيورُّالتوا عُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّالمتغيورااُّالملسورةُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ بعودُّذلو ُّتطووةاُُُّّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ
ُُُُُّّّّّلييارُّماُّيسم ُّ المحاكاة ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّلمواكبةُّالتزا دُّغيرُّالمتوقعُّف ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّمتطكبااُّالمستاك ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّفكومُّيعودُُّّ،ُُُّّّ ُُّّتحكُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّلُّاال حوداةُُّّيوُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ

ووو ُُُّّّ ُّم ئم  ُُّّتوووبلُُّّنُُّّ ُُُّّّ،ُُّّاُّ ُّكمحاكووواةُّالعد ووودُّمووو ُّالمميوووزااُّلُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُّ مناووواُّتووووفيرُّالموووااُّ الوقوووطُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ تووووفرُّتيئوووةُّالاليوووةُّمووو ُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ
ُّالمخاسر ُّ ُُّّ ُُُّّّ فامُّنكبرُّلطبيعةُّالنيامُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُّيعطوُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّنعكو ُُُُُُّّّّّّ ُّرقوةُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّمو ُّالنمواذ ُّالتقكيديوةُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ موعُّمور ةُّالوزم ُّ اورُّمواُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ

ُُّّيسم ُّتحكيلُّالس سلُّالزمنيةُّ الطرقُّالعاريةُّ معزاُّع ُّالزم ُّ توأثير  ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّثومُّاالتجوا ُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُّإلو ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ مذجوةُّالسكسوكةُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ
ُُُُُُّّّّّّالزمنيةُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّتوتلااُّرالةُُّّ ُّ ُُُّّّف ُّةيمااُّالسوا قةُّليياورُّمواُّيعور ُّتنمواذ ُّنةيمواُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّARMA – ARIMAُّ،ُُُّّّيتغيور ُُّّ ُُُُُّّّّّ

ُُُُُّّّّّالنموذ ُّعبرُّالزم ُّتتغ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّيرُّالبيا ااُّالتو ُّ وتمُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّرالالاواُّإُّ ُُُّّّ ُُّّ بوذل ُُُّّّ،ُُّّ ُّتودااللُّتوي ُّعكومُّالحاسوو ُّ اإلُُُُُُّّّّّّتودنُّالُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّحصوُُُّّّ ُُّّاكُُّّ ُّ
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ُّليياوورُّالووذكاكُّاالتووطناع  ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ  اوورُّمصووطكلُّالثوووةةُّالصووناعيةُّالرا عووةُُّّ،ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّالتوو ُّتعنوو ُّالتسنولوجيوواُّالمختكلووةُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ
ُّحولنوواُّموو ُّذكوواكُّاتووطناع  ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ تطبيقووااُّتسنولوجيووةُّحيويووةُُّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ،ُّ هوووُّموواُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّيجعكنوواُّنمووامُّعووالمُّيعووارُّت وو يك ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ الُُّّ،ُُّّ

ُُّّتصك ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّلُّيي ُّالنماذ ُّالتقكيديةُّ ُّمتول ُّ)ُُّّ،ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ مجدأُُّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ،ُُّّ2112    :ُُُّّّ3 -7 .)ُُُّّّ

ُُُُُّّّّّ موووعُّكووولُّمرحكوووةُّمووو ُّمراحووولُّتطووووةُّالنمذجوووةُّاإلحصوووائيةُّتتسوووكلُّتطبيقاتاووواُّإلووو ُّالعكوووومُّاإل سوووا ية ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ،ُُّّ
ُّتحد ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّفيااُّتطووة ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّاقتور ُّ مود ُّاسوتخدامااُّلكمقوا يسُّاإلحصوائيةُُُّّّاُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ هوذاُّمواُّنكود ُّ اقوعُّالبحوو ُّاإل سوا يةُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ

ُُّّالت ُّالُّتسارُّتخكووُّمو ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّاألسوالُُُّّّ ُّ ُّيوُّ ُُُُُّّّّّاإلحصوائيةُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ الُّ نبغو ُّالتوقولُّعنودُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّالحودُّفحسووُُُُّّّّهوذاُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّتولُّ نبغو ُّعكو ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ
ُُُّّّ حو ُّاإلراةةُّالتربويةُّمجاةاةُّالعكومُّالتطبيقيةُّف ُّاستخدامُّالمناه ُّالحد ثةُّكالنمذجةُّاإلحصوائيةُّ غيرهوا ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ

ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّحت ُّالُّتسو ُّن حاثامُّحبيسةُّاألساليوُّالتقكيدية. ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ

ُُّّ ليسُّهذاُّفحسوُّتلُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّتطوةاُّالنمذجةُّالرياءيةُّ مواُّفياواُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّاإلحصوائيةُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ شومكطُّمعيومُُّّ،ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّالعكوومُُُّّّ ُُّّحتو ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ
ُُّّالعكوم ُّاإلُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّس ميةُّ ُُُّّّحي ُّقدمُّالدكتوةُّسامرُّقُُُّّّ؛ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُّّّج ُّعوامُّقُّطُّنُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ(ُّ مذجوةُّةياءويةُّلكمعوام اُّفو ُّكتا و ُّ    2112ُّ)ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ
ُُّّالوووذأُّ ُّسوووما ُّفقووو ُّالمعوووام اُّالرياءووو ُّنُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّلمعيووومُّالقضووواياُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّالمعوووام اُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّفووو ُّاإلسووو مُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّحيووو ُّ ءوووعُّ مووواذ ُُُُّّّّ؛ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ

ُُُُّّّّةياءووووية: ُُُّّّلكربوووواُُُُُّّّّّ ُُّّ لكبيووووو ُُّّ،ُُُّّّ ُّ ُُّّلكغوووورةُُّّ ُُُّّّ،ُُُُُّّّّّ ُّ ُّل قتصووووارُّاإلُُّّ ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّسوووو مُّ ُّلزكوووواةُّاللطوووورُُّّ ُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ كووووذل ُُُّّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُُّّالنموووووذ ُّالرياءوووو ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ
ُّلكتلضيل ُُّّ ُُُّّّ ُّتعييم ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ تصغير ُُُُّّّّاُُّّ ُُُّّّ ُّف ُّكتا ُّألُّتعال ُُُّّّاُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّالخ.ُّ…ُّ ُُُّّّ

 

ُُُّّّالُّتوووزااُّالنمذجوووةُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ووواُّ حثي ووواُّمعاتووور اُُّّ ُّ ُّتوتووولااُّمناج  ُّ ُُُُُّّّّّ  ُُُّّّ ُُُّّّ  ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّمحووولُّجوووداُّتوووي ُّالبووواحثي ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّفمووونامُّمووو ُّيصووونلُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ
ُّالنمذجةُّءم ُّإساةُّالمنا ُّالوتل  ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ كذل ُّ النسبُُّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّةُّألأُّمناجيةُّحد ثةُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّتينمواُّرةاسوااُّنالور ُّتور ُّن ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ

ُُُّّّكلُّنسكو ُّم ُّنساليوُّالنمذجةُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ َُُّّ ُُّيَعد ُُّّ ُُُُُّّّّّمناجيةُّمسوتقكةُُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّفانوا ُّمو ُّالبواحثي ُُّّ،ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّمو ُُُُُُّّّّّّ ُُّّيحوا اُّتوأسيرُّالمناجيوااُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ
ُّالبحثيةُّالحد ثةُّءم ُّالمناجيااُّالبحثيةُّالتقكيديةُّالمتمثكةُّف :ُّالمنا ُّالوتل  ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ التجريب ُُّّ،ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ التواةيخ ُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ،ُُّّ

ُُّّفيوووور ُّ ختوووو ُّ)الم وووواةُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّفوووو ُّغ ووووامُُُُّّّّيوووو ُُّّإلُّ ُّ ُُّّ ُُّّن ُُُّّّ(ُّ   222ُُّّ:    2117ُُّّ،ُُّّ ُُُُّّّّكوووولُّموووونا ُّ وووورتبطُّ يوووواهرةُّ قصوووودُّ توووولااُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ،ُُّّ
ُُّّ تلسويرهاُّلكوتووواُّإلوو ُّنسووبا ُّهووذ ُّاليوواهرة ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ العواموولُّالتوو ُّتووتح مُّفياوواُُّّ،ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ اسووتخ اُّالنتووائ ُّ تعميمياوواُُُّّّ،ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ

ُّ ُُّيَعوود   ُّ َُّ ووُُّ ُّ ُّ مناج  ُُُّّّ ُّ توووفي ُُُُّّّّاُُُُّّّّ ُّ هوووُّاألسوواسُّلجميوووعُّالبحووو ُُّّ،ُُّّ ُّاُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّتينمووواُّالموونا ُّالموورتبطُّ الماءووو ُّالمتتبووعُّلكيووواهرةُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ
ُّالمدة سوووووةُّهووووو ُُُّّّ ُُّّ ُُّّو ُّمووووونا ُّتووووواةيخ  ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّنمووووواُّإذاُّكا وووووطُّالدةاسوووووةُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّتعتمووووودُّعكووووو ُّالبيا وووووااُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّالميدا يوووووةُّ الوثوووووائلُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ

ُُُّّّ اإلحصائيااُّتاد ُّةياسُّالعواملُّالمو ثرةُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّفو ُُّّ ُُّّسوكو ُّاليواهرةُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّتحكيكُُُُّّّّ ُّ ُّ مو ُّثومُّالتنبو ُّ مسواةهاُّمسوتقب  ُُُُّّّّ،ُُّّاواُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ
ُُّّفاوُّ منا ُّتجريب   ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ.ُُّّ

ُّ يوور ُّالماوودأ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ(ُّن ُّالنمذجووةُّ 2ُُّّ:ُّ    2117ُّ)ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّموونا ُُُّّّ ُُّّمسووتقكةُّتووذاتااُّ لاوواُّالطواتاوواُّ ءُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُُّّجراكاتاوواُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ تختكوولُُُّّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ
ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّحتوو ُّفوو ُّسبيعووةُّتيا اتاوواُّعوو ُّالمنوواه ُّالبحثيووةُّالتقكيديووة ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّالنمذجووةُّموو ُّالمسووتحدثااُّالمناجيووةُّفوو ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُّّ تعوودو ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّو ُُّّ

ُُُّّّميووودا ُّاإلراةةُّالتربويوووة ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ بمقتضووواهاُّيسوووتطيعُّالباحووو ُّ اإلراةأُّالتربووووأُّالتعامووولُّموووعُّالعوووالمُّالحقيقووو ُّن ُُُّّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ
ُُّّالووواقع ُّلكيوواهرةُّاإلراةيووةُّالتربويووةُّالموورارُّالتخطوويطُّلاووا ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّن ُّتحري اوواُّإلوو ُّالوءووعُّالمسووتقبك ُّالمسووتاد ُُُّّّ،ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ،ُُّّ
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ُّفاوو ُُّّ ُّموونا ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ حثوو ُّالالتبوواةُّالنموواذ ُّاإلراةيووةُّالنيريووةُّكميوواُّ اسووتخدامُّالموونا ُّالعكموو ُّالالتبوواةُّاللوور ضُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ
ُُّّالبحثية؛ُّ ذل ُّم ُّنجلُّتحقيلُّفامُّنفضلُّلكع قااُّالمعقدةُّتي ُّالمتغيرااُّاإلراةيةُّف ُّالمجااُّالتربوأ. ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ

ُُُُّّّّفالنمذجووةُّاإلحصووائيةُّ جوولُّنسووالي ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّبااُّجمعووطُّتووي ُّ توولُّاليوواهرةُّ التنبوو ُّ مسووتقبكااُّفوو ُّ  ُّ احوودُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ؛ُُُُُّّّّّ
ُُُُُّّّّّ هوُّماُّ وُُّّ ُّ ُّ بورةُّن ُّتسوو ُّمناج  ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ حثي وُُُّّّاُُّّ وُُُّّّاُّ ُُُّّّفقودُّشودرُّ ينيكوتووُّ)ُُّّ،ُُُُُُّّّّّّتذاتو ُُُّّّاُُُُّّّّ ُّقائم  ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُّّّّNiiniluoto, 2001: 375ُّ ُّعكو)ُُّّ ُُّّ ُُّّ

ُُّّن ُّالدةاسااُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّالتنب يةُّ ُُُُُّّّّّنحدُّنهدا ُّالنمذجةُّاإلحصائيةُُّّ-ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّت  لُّمجوااُّتخصصو ُّجد ودُُّّ-ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّالاتوةُّ ن اواُّالُُّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ
ُّيم  ُّإسقاسااُّف ُّاألس ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّرُّالمعرييةُّألأُّم ُّالتوجاااُّالمناجيةُّالمعر فةُّم ُّقبُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّل.ُُُُُُّّّّّّ

ُُّّ مماُّسبلُّ ر ُّالباحو ُّن ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّمونا ُُُُُّّّّّ ُُّّالنمذجوةُُُُُّّّّّ وُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّعموم  وُُُّّّاُُّّ ُّ ُّ النمذجوةُّاإلحصوائيةُّالصوت  ُّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّنتوبحُُّّ،ُُّّاُُُُُُّّّّّّ ُُّّ وُُُّّّاُّ ُّ ُّمناج  ُُُّّّاُُُّّّ
ُُُّّّ ُّ حثي و ُّ ُّمسووتق  ُُُُّّّّاُّ ُُُّّّ ُّفاوُُّّ،ُُّّ ُُُُُُّّّّّّختكوولُّعو ُّالمنووُّيُُُّّّوُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّه ُّالتقكيديوةُّفوو ُّإجراكاتو ُّاُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُُّّ سبيعووةُّالبيا وااُّالتوو ُُُّّّ،ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّيعالجاوواُّ ُّ ُُّّ نر ااُُُّّّ،ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ

ُّجمووعُّالبيا وواا ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُُّّختكوولُّكووذُّيُُّّ ُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُّل ُّفوو ُّاألسوواليوُّاإلحصووائيةُّلمعالجووةُّالبيا ووااُُُّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ رقووةُّ تائجاوواُّلتسامكاوواُّتووي ُُُّّّ،ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
ُّالعد دُّم ُّاألساليوُّ الجمعُّتي  ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّكثرُّم ُّمنا ُّ حث ُّنُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ اهي ُّع ُّن وُُّّ،ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّيم و ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّمو ُّال لاواُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّتحقيولُّنهودا ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ

ُُّّالعكمُّفا ُّتتنبأُّ الياهرة ُّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُّّتصلُُّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُّّ تلسرُُُُُّّّّّااُّ ُّ ُُّّم  ُّم ُُّّتُُُُُّّّّّ قدُّتُُّّ،ُُُّّّهاُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّءبطااُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّالتح مُُُّّّ ُُّّ.ُُُُّّّّفيااُُُّّّ
 

ُُُّّّيسووتكزمُّالعصوورُّالووراه ُّالووذأُّ وتوولُّ عصوورُّالتغيوورااُّالمتسوواةعة ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ الثوووةةُّالمعكوماتيووةُُّّ،ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُّتطوووة ُُُّّّ،ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّفوو ُُُُّّّّاُّ ُّ
ُّاأل ُّسووواليوُّ ُّ النيريوووااُّ المنووواه ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ مووواُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ واكووووُّتكووو ُّالتغيووورااُّ يسوووتوعبااُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّفمووو ُّالمسوووتحيلُّثبوووااُّالمنووواه ُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ

ُّ الطوورقُّ نسوواليوُّالقيوواس ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ،ُّ موو ُّهنوواُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّتوودعوُّالحاجووةُّالماسووةُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّإلوو ُُّّ ُُّّالتعوور ُّعكوو ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّنسوواليوُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّعكميووةُّفعالووةُّموو ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ
ُُّّحي ُّالنيريةُّ اإلجراكُّلكتوتلُّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّإل ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّفامُّنعملُّلكيواهرُّالحياتيةُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ.ُّةُّيُّكُّعُُّّلاُُُُُّّّّّ

ُُّّنتووبلُّلكرياءوويااُّر ةُّمكحووويُّفوو ُّالصووحوةُّالعكميووةُّ التسنولوجيووةُّالتوو ُّيعي ووااُّالعووالمُّاليووومُُُُُّّّّّ لووذاُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ،ُُّّ
ُّ ُّ توسوووعُّاسوووتخدامااُّحتووو ُّشووومكطُّكثيووور ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّمووو ُّالمجووواالاُُُُّّّّاُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ مووواُّفياووواُّاإلُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ سوووا يةُُّّ ُّاالجُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّتماعيوووةُّ السياسووويةُّذااُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ

ُُُّّّالطبيعةُّالنيرية ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّنراُُّّ ُُُّّّ،ُُُّّّ ُّ ُّر  ُُُُُّّّّّ ُّ ُّةاُّمباشر ُُّّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّاُّف ُّالتنميةُُُُُُّّّّّّ ُُّّ التخطيطُّحت ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ َُُُُّّّّتبلُّتَُُّّنُُُُّّّّ ُُّّتك ُّالمجاالاُُُُُُّّّّّّقدمُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ تطوةهاُُّّ ُّ ُُّّتود  ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ
ُُُُّّّّ سائلُّةياءيةُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّإحصُُّّ ُُّّنُّ ُّ ُّغيرُّمم  ُُُُُُّّّّّّائيةُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّإ ُّلُُّّ،ُُُّّّ ُُُّّّي  ُّفُُّّمُُّّ ُّ ُّش  ُُّّاُُّّ ُُّّالق برأُُُّّّ.)ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ،ُُّّ2112    ُّ:ُُّّ211   )ُّ 

ُّ عوو  ةُّعكوو ُّذلوو  ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ  حووظُّن ُُُّّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّاالةتبووامُّتووي ُّتطوووةُّالعكوومُّ اسووتخدامُّالنموواذ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّالرياءوويةُّ احوود ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّموو ُُُُّّّّاُُّّ ُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّنسبا ُّتطوةُّالعكم ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّنجدُّن ُّنكثرُّالعكومُّاسوتخدام ُُّّفُُّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّلاوذ ُّالنمواذ ُُُّّّاُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّكالليزيواكُّموث  ُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّهو ُّاألكثورُّتقودم ُُُّّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّفو ُُُُّّّّاُّ ُّ

ُُُُُُّّّّّّاكت ا ُّموءوعاتاا ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّمنجزاتااُّالتطبيقيةُُّّ ُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُّف ُّحي ُّتعدُّالعكومُّاالجتماعيةُّمث  ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّنقلُّاسوتخدام ُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّلكنمواذ ُُُُّّّّاُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ
ُُُّّّالرياءووية ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ،ُُّّ ووُُّّ ُّ ُّهوو ُّموو ُّنقوولُّالعكووومُّ جاح  ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّفوو ُّاكتُُُّّّاُّ ُُُّّّ ووا ُّالقوووا ي ُّالضووا طةُّليواهرهوواُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّالتوو ُُُُّّّّ ُُّّموواُّتنطوووأُُُُّّّّاُُُُّّّّ ُّغالب ووُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ

ُّعك ُّاالحتماالاُّنكثرُّم ُّا طوائااُّعك ُّاليقوي  ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّالُّ نلو ُّإم ا يوةُّالضوو ُّهوذ ُّاليوواهرُّلقووا ي ُّمنطقيوةُُُّّّ ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ
ُُّّتح وومُّحركتاووا ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّالتوو ُُُُّّّّ ُّتوودناُّتكووولُّ وواألفلُّتوووارةُّالتوجوو ُّ حوووُّ مذجووةُّاليووواهرُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّتطووويرُّالمنوواه ُّ الطرائوولُُُّّّ ُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ

ُُُّّّالعكميةُّالت ُّتم  ُّمو ُّت ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّحويولُّالمعطيوااُّالسيفيوةُّإلو ُّمعطيوااُّكميوةُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّاكت وا ُّالقووا ي ُّالضوا طةُُُُّّّّ ُّإُُُّّّإذُُُُّّّّ؛ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ
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ُُُُُّّّّّلحركوووةُّاليوووواهرُّفووو ُّالحيووواةُّالطبيعيووووةُّ االجتماعيوووةُّ حتووو ُّاإل سوووا ية ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّتَعوووود ُُُّّّ،ُُّّ َُّ ُُّّمووو ُّنهووودا ُُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّالعكووومُّ ووووالمعن ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ
ُّالحد   ُُُّّّ ُّتخضعُّلُُّّ،ُُُّّّ ُّ ُّ ُّتك ُّاليواهرُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّلقوا ي ُّتضبطُّحركتااُّ تغيراتااُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ)األتلرُّ.ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ،ُُّّ2111    :ُُُّّّ661   -662   )ُُّّ

ُُّّ لذاُّنتبلُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّالعكومُّ تطوةهاُُُُُُّّّّّّتقدمُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّمرهو  ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّمعالجتااُّةياءي ُُّّ ُُُّّّاُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ككماُّنم  ُّ مذجةُُُّّّ،ُُّّاُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ يريااُّتك ُّالعكومُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ
ُُّّ قوا يناوواُّفوو ُّشوو لُّمنيومووااُّةياءوويةُّسوواعداُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّفوو ُُّّ ُّالتلسوويرُّ التنبوو ُّ وواليواهرُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّحتوو ُُُّّّ،ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّتووبلُّالعووالمُُّّنُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّشوويئ اُُّّ

ُّ ُّقات  ُّ ُُّّل ستيعا ُّف ُّكثيرُّم ُّاليواهرُّم ُّال اُّالنمذجةُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ)نتوُّمزيدُُّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ،ُُّّ2112    :ُُُّّّ27  .)ُُُّّّ

ُُّّ لماُّكا طُّ ُُُُُُّّّّّّاُّالتخطيطُّالتعكيم ُّتتضم ُّإجراكااُّحساتيةُّ عدريةُّلعناتورُّالتعكويمُّ م و اتو ُُُُُُّّّّّّعمكياُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ
ُُُُّّّّكالت ميذ ُّ المعكمي ُّ البنيةُّالتحتيةُّ التساليفُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ العوائدُّالتعكيميةُُّّ،ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ غيرهاُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ه ُّحسوا ااُّالُّتقتصورُّعكو ُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ

ُُُُّّّّالماء ُّ الحاءرُّ ء ماُّتتعداهاُّإل ُّالمستقبلُّ التنب ُّ ماُّسي و ُّعكي ُّالتعكيمُّفو ُّالسونوااُّال ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ حقوةُُُُّّّّ ُُُّّّلوزمُُُّّّ،ُُّّ ُّ
ُُّّتناكُّالخططُّالتعكيميةُّعك ُّاستيعا ُّتك ُّالعناترُّ است را ُّمستقبكااُّتدقوةُّ موءووعيةُّ فاومُّالع قوااُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ

ُّتينااُّ مد ُّتأثرُّ عضااُّتبعو ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّتعمولُّالنمذجوةُّاإلُُُُّّّّإذُُُّّّ؛ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّحصوائُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّيةُّعكو ُّحولُّنغكووُّالم و  اُّ ذلو ُّتتقوديمُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ
ُُّّاألساسُّالسم ُّلتحكيلُّالبيا ااُّ تساعدُّف ُّتلسيرُّعناترُّالبيئوةُّ العوامولُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّالمو ثرةُّ اتخواذُّالبود لُّاألُّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّمثولُُُّّّ ُُّّ

ُّف ُّعمكيةُّالتخطيطُّالتعكيم  ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ)الق برأُُّّ.ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ،ُُّّ2112    ُّ:ُُّّ212   ُّ)ُُُّّّ

ُُُّّّ عكيووو ُّ جووودُّن ُّالنمذجوووةُّاإلحصوووائيةُّلكم ووو  اُّاإلراةيوووةُّالتربويوووة ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّتسوووامُّفووو ُّع جاووواُّ  ووو لُّكبيووورُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ
ُُُّّّ نكثرُّرقةُّ موءوعية ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّاألمرُّالذأُُُّّّ؛ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّيسامُّف ُّتطويرُّتكو ُّاأل حوا ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّفاو ُّتعمولُّعكو ُّاالتوزااُّالعد ودُّمو ُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ

ُُُّّّالبحووو ُّفوو ُّ ُّ ُُّّ ُّ حوو ُّ احوودُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّالبوورقُُّّ)ُُّّ،ُُُُّّّّ ُّ ُّر.اُُّّ،ُُُُّّّّ ُّفتسووو ُّتووذل ُّاالتصووراُّالجاوودُّ السكلووةُّ الوقووطُُّّ،ُُّّ(   112ُُّّ-   111ُُّّ:ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ،ُُّّ
ُّ تلووتلُّتكوو ُّالحكووواُّالمتسامكووةُّ مجمكاوواُّ فوواقُّجد وودةُّنمووامُّالبوواحثي  ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّلينصوورفواُّ جاووورهمُّإلوو ُّحوولُّم وواكلُُُّّّ،ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ

ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّتعكميووةُّنالوور ُّقوودُّيصووعوُّحكاوواُّ ووالطرقُّالتقكيديووة ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ توو رأُّإلوو ُّفاوومُّ اقووعُّالم وو كةُّاإلراةيووةُّ  وو لُّنكثوورُُُّّّ،ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ
ُّ ُّتسووام  ُّ ُُُّّّ ُُّّموو ُّالوو اُّالتعوور ُّعكوو ُّمعيوومُّالمتغيوورااُّالتلسوويريةُّ قوودةتااُّالتلسوويريةُّلكم وو كةُّمحوولُّالدةاسووةُُّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ،ُُّّ

ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ اإلءووافةُّإلوو ُّن اوواُّتقوودمُّلك ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّاتمووي ُّ وواإلراةةُّالتربويووةُّ المخططووي ُّتيا ووااُّتليوودهمُّفوو ُّتنوواكُّالخطووطُّ اتخوواذُُّّمُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ
ُُُُُُّّّّّّالقراةااُّاإلراةيةُّالسكيمة. ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ

ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ اإلءووافةُّلموواُّسووبلُّيم وو ُّإتوورازُّ عوووُّنهميووةُّالنم ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّذجووةُّاإلحصووائيةُّفوو ُّ حووو ُّاإلراةةُّالتربويووةُّفوو ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ
ُُُّّّا ت :ُّ ُُّّ ُّ)قنطقج ُّ ُّ ُُّّ ُّ(ُّ)الحا   22ُُُّّّ:    2112ُُّّ،ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ،ُُّّ2112    ُّ:ُُّّ71  )ُُّّ

ُُّّتسملُّ مماةسوةُّالتلسيورُُُّّّ -1 ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّالتركيوزُّعكو ُّالاود ُّاألساسو ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ؛ُّاألمورُّالوذأُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّسوالُّرةاسوةُّالحكوواُّ تحسوينااَُُُّّّيَُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ
ُّتدا ُُّّالخوضُّف ُّالتلاتيل.ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ 

ُُّّتسووتخدمُّفوو ُّالووتم  ُّموو ُّ -2 ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّاست وورا ُّالمسووتقبلُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّلكيووواهرُّاإلراةيووةُّالتُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّربويووةُُّّ ُّقووراكةُّمسووتقبلُُّّ ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ  وو لُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّالتعكوويمُُُّّّ ُُّّ ُّ
ُّفوواح  ُّ ُُّّ استس ووا ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّاألتوودااُُّّ ُُُُّّّّ ُّالمناسووبةُّلتحسووي ُّاألراكُّفوو ُّالمسووتقبلُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ كووذل ُّالتنبوو ُّ  ميووااُّ عوووُُُّّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ

ُّالمتغيراا ُُّّ ُُُّّّعدرُّالطكبُّ)ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ(ُّمستقب  ُُّّةُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ وُُُُُّّّّّ ُّ ُّ   لُّنكثرُّاحتماليوةُّلكقيموةُّاللعكيوةُّةياس  ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّتتكو ُّاألسواليوُّالتقكيديوةُُُّّّاُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ،ُُّّ
ُُُُّّّّ حسا ُّالمخاسرُّقبلُّ قوعاا ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ.ُّ 
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ُُّّتسوووووامُّفووووو ُّ -3 ُّ ُُُُّّّّ ُّالتخطووووويطُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّالتعكيمووووو ُّلكتعبيووووورُّعووووو ُّالع قوووووااُّتوووووي ُّالمتغيووووورااُّالديموغراييوووووةُّ االجتماعيوووووةُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ
ُّ االقتصوووواريةُّلكيووووواهرُّ  وووو لُّةياءوووو  ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ عرءووووااُّ  وووو لُّسووووالُّ بسوووويطُُّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ اإلءووووافةُّإلوووو ُّالدقووووةُّفوووو ُُُّّّ،ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ

ُّالوتواُّإل ُّالنتائ ُّر  ُّتحيز ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ.ُّ 

ُّتسُُّّ -4 ُُّّع ُُّّ ُّإل ُّ ُّ ُّزيارةُّالسلواكةُّاإل تاجيوةُّالتعكيميوةُّمسوتقب  ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّمو ُّالو اُّالوربطُّتوي ُّالتقود رااُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّالمتوقعوةُّلكطكووُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ
ُّالتعكيم ُّ التقد رااُّالمتوقعةُّلإل ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ تا ُّالتعكيم ُّ مخرجات ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ.ُُّّ

ُُُُّّّّ لماُّكا ُّاإلحصاكُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّيمثلُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّال ريا ُّاألساسو ُّلعمكيوةُّالتخطويطُّالتعكيمو ُّ  افوةُّمراحكو ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّفو  ُُّّ،ُُُّّّ ُُّّالبيا وااُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ
ُّاإل ُُُّّّحصوووائُّ ُُُُّّّّيةُّ اسوووتثماةهاُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّنتوووبحطُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّءووور ةةُّمكحوووةُّلسووولُّمووو ُّالمخططوووي ُّ نتوووحا ُّالقوووراةُّفووو ُّتنووواكُّالووور  ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ

ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّالمستقبكيةُّلكع ُُُّّّمكيةُّالتعكيمةُّالت ُّتد ةهاُّتدعمُّالعمكيةُّالتنمويةُّ التطويريوةُّالمجتمعيوةُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّإذُّالُّةيموةُّلكبيا وااُُُُّّّّ؛ُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ
ُّاإل ُُُّّّحصووائُّ ُُّّيةُّإذاُّكا ووطُّفوو ُّمعووزاُّعوو ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّاالسووتخدامُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ التو يووفُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ مختصوورُّالقووواُُُّّّ،ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّإ ُّاتبووا ُّمناجيووةُّالنمذجووةُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ

ُُُُُُُُّّّّّّّّاإلحصائيةُّ  افةُّنساليبااُّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّاالست راييةُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ غيرهاُُُّّّ ُّيمثلُُّّ،ُُُُّّّّ ُُّّنةق ُّاألسواليوُّتقنيوةُّفو ُُُُّّّّاُُُّّّ ُّحتم ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّفاومُّاليواهرةُّ التوقوعُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ
ُُُّّّ قوويم ُّعكوو ُّقووراكةُّةيماوواُّالماءوويةُُُّّّ ُُُّّّلكمتغيوورااُّتنوواك  ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ  ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّن ُّةيماوواُّالمسووتقبكيةُُّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ هوو ُّاأل سوووُّلعصوورُّ ووُُّّ،ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ رأُُّّ ُُُُّّّّييوو ُُُُُّّّّّ

ُُّّ ُّالرقمُّر ة ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّفاع  ُُُُّّّّاُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّف ُّتسييرُّالحياةُّ فامُّمتغيراتاا.ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ

ُُّّلقوودُّاقتضوو ُّتطوووةُّاللسوورُّاإلراةأُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ووواهرُّاإلراةةُُُُُُُّّّّّّّ تعقوودُُّّ،ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّالتربويووةُُُّّّ ُُّّ ُُّّذاتاوواُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ م وو  تاا،ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ت ووا  ااُُّّ ُّفوو ُُُُّّّّ ُُُّّّ
ُُُّّّع قااُّمتداالكة ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّسواكُُُّّّ ُّن ُُُُُُُّّّّّّّتينااُُُُُُّّّّّّييماُُُّّّ ُّمعُُُّّّ ُُُّّّغيرهاُُُّّّ ُّم ُُُُّّّّ ُّاليواهرُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّالمجتمعيةُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّاألالر ُّإل ُّالبح ُّ استمراةُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّعو ُُُُّّّّ ُّ

ُُُُُّّّّّمناجيووااُّ نسوواليوُّحد ثووة ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّفوورضُُّّ ُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُّ وو-ُُُّّّ ُّنيض   ُّ ُّعكوو ُُّّ-ُّاُُّّ ُّالبوواحثي ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّفوو ُّهووذاُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّالمجووااُُُّّّ ُُّّ ُُّّمعالجووةُُُُُّّّّّ ُّالمتغيوورااُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّاإلراةيووةُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ
ُّالمتعوودرةُّ الع قوواا ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّالمت ووا  ةُُُُُُّّّّّّ ُُّّالقائمووةُُُُُُّّّّّّ ُُّّتيناوواُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّمعوواُُُُُّّّّّ ُّ فوو ُُُّّّ ُّ قووطُُُُّّّّ ُُّّ احوودُُُُّّّّ ُُُّّّ صوووةةُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّموءوووعيةُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ فوو ُُّّ،ُُّّ ُّاإلسوواةُُُُُّّّّّهووذاُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ

ُّتياووور ُّ ُّ ُُّّمناجيوووةُُُّّّ ُّ ُُّّالنمذجوووةُُُُُّّّّّ ُُّّالبنائيوووةُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ المعارلوووةُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّتوتووولااُّنسوووكوب اُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّنكثووورُُُّّّ ُّ ُّكيوووةُّفووو ُّعُُّّفاُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّمعالجوووةُُُّّّ ُّم ووو  اُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّاإلراةةُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ
ُُُّّّالتربويووة ُُّّ ُُُُّّّّتعوودرةُّمُُُُُّّّّّ ُّالمتغيوورااُُُّّّ ُُّّ ُّ ذلوو ُُّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُّموو ُُُُُّّّّّ ُّالوو اُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّتصووميمُُُّّّ ُّ االتبوواةُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّالنموواذ ُّالنيريووةُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّالتوو ُُُُُّّّّّ ُّتصوولُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّالع قووةُُُّّّ ُّتووي ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ

ُّالمتغيرااُُُُُّّّّّهذ  ُُّّ ُُّّتلسيراُُُُُُُّّّّّّّ تقدمُُّّ،ُُُُُّّّّّكمياُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُّنكثرُُُُّّّّ ُُّّشموالُُُُُّّّّّ ُّ موءوعيةُّلكيواهرُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّاإلراةيةُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّالتربويةُُُّّّ ُُّّ ُّالمادأُّ)ُّ.ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ،ُُّّ2117    ُّ:ُُّّ2 .)ُُُّّّ

ُُُُّّّّ ألهمية ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنسكو ُّالنمذجةُّاإلحصائيةُّ المعارلوةُّالبنائيوةُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّفقودُّتومُّتخصوي ُّهود ُّفو ُّالدةاسوُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّةُّالحاليوةُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ
ُُُّّّع ُّملاومااُّ نترزُّالبرام ُّاإلحصائيةُّف ُّمعالجةُّهذ ُّالمناجية ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ذل ُّم ُّال اُّالبنورُُُُّّّّ،ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّا تيُُُّّّ ُُُّّّة:ُّ

  (SEM)Structure Equation Modeling

َُُّّ ُُّتَعد ُّ ُُُُّّّّ مذجةُّالمعارلةُّالبنائيوةُّمو ُّنحود ُّمناجيوااُّالبحو ُّفو ُّاليوواهرُّاالجتماعيوةُّ مو ُّنهماواُّفوُُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ
ُُُُّّّّتحكيلُّتيا ااُّالدةاسااُّالسكوكية ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّتمثولُُُّّّ ُُُّّّ،ُُّّ ُُّّنسوكوبُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّةياءوي ُُُُّّّّاُّ وُُُّّّاُُُّّّ ُُُُُّّّّّعكو ُّالتحكيولُّاإلحصوائ ُّلكبيا وااُّ طريقوةُُُُّّّّاُُُُّّّّ ُّقائم  ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ

ُّالتحكيوولُّالعووامك ُّالتوكيوودأ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّCFAُُُُُّّّّّالالتبوواةُّالصوودقُّالبنووائ ُّألر ااُّالقيوواسُّ كووذل ُّتحكيوولُّالمسوواة ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّPAُُّّ
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ُُّّلمعرفةُّالتأثيرُّ التأثرُّتي ُّالعواملُّ استخدامُّترام ُّمتطوةةُّمناا:ُّتر وام ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّا مووسُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّAMOS, LISRELُّ،ُُّّ
ُُّّ تمثلُّامتدارُّلكنموذ ُّالخطو ُّالعوامُّالوذأُّيسوملُّتتحكيولُّمجموعوةُّمو ُّمعوارالاُّاال حوداةُّ  و لُّمتوزام ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ

ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ متساملُّلتتحدرُّالع قااُّتي ُّالمتغيرااُّالسامنة ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّالمتغيرااُُُّّّ ُُُّّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّالم اهدةُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّعبرُّاالتباةُّاللر ضُّالموءووعةُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ
ُُُّّّلتلسوويرها ُُّّ ُُّّ)تووحرا أُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّتوتووكوُُّّ،ُُّّ ُُّّ ُّ ُّفوو ُّحووي ُّن ُّاألُُّّ،ُُّّ(  31ُُّّ:ُّ    2113ُُّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّيوُُُّّّسووالُّ ُُّّاإلحصووائيةُّاألالوور ُّتقتصوورُّفقووطُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ

ُُُّّّعك ُّالمتغيرااُّالم اهدة ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ.ُّ 

ُُُُُُُُّّّّّّّّ ماُّتجدةُّاإلشاةةُّإلي ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّن ُّ مذجوةُّالمعارلوةُّالبنائيوةُُُُُّّّّّهناُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّتم و ُّمو ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّتصوميمُّالنمواذ ُّالنيريوةُّلوتولُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ
ُُّّالع قوووااُّالمت وووا  ةُّتوووي ُّعناتووورُّاليووواهرة ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّغيرهووواُّ تووول ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ تتووويلُّاالتبووواةُّتوووحةُّالع قوووااُّتوووي ُُُّّّ،ُُّّاُُُّّّ ُّكمي وووُُُّّّاُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ

ُُُُّّّّمتغيرااُّالم  كةُّالتربويةُّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ وُُّّالُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّمستقكةُّ التا عةُّ الوسويطيةُّمع  ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ صووةةُّشوامكةُّتودالُُُُّّّّاُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّالتعامولُّمعاواُّ  و لُُّّعوُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ
ُُّّمنلررُّ بيا ُّنثرُّهذ ُّالع قااُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّف ُُُّّّ ُُُّّّ عضوااُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ اإلءوافةُّإلو ُّالتحقولُّمو ُّتودقُّالنيريوااُّاإلراةيوةُّالحاليوةُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ

ُُُّّّ تعضويد ُّالسثيور ُُُّّّ ُّمو  ُُُُُّّّّّ ُّالنتوائ  ُّ ُُُُّّّّالبحثيوة ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّالنيريوة ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ تسواعدُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُّّ ُّفو ُُّّ ُُّّتطوويرُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّإسواةُّ ُُّّ ُُّّ يورأُّجد ودُّلكدةاسوةُّمو ُّالو اُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ
ُُّّتعووود لُّ ُُُّّّ ُُّّالنمووووذ ُّالمقتووورلُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّءيجوووارُُُّّّ ُُُّّّع قوووااُّجد ووودةُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّتوووي ُّالعوامووولُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ اُُّّ ُُّّ ُّتوتووول ُّإسووواام اُّ ء جووواز اُّعكمي ووواُّجد ووود  ُُّّ ُُّّ  ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ.ُُّّ
ُّ)المادأ ُُُُُُُّّّّّّّ،ُُّّ2117    ُّ:ُُّّ21  )ُّ 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقودُّنتوبحطُّالمعارلوةُّالبنائيوةُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ(ُّ Structural Equation Modeling (SEMُُّّوا ُّتوتول ُّن موذج   ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ،ُُّّ
ُُّّ ُّم و  وو ووُُّّ ُّ ُّاُّةئيس  ُُُّّّ ُُّّاُّفوو ُّالتحكووي اُّاإلحصووائيةُّمتعوودرةُّالمتغيوورااُّ تسووتخدمُّ صوووةةُّمتزُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّا وودةُّفوو ُّالعكووومُّالتربويووةُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ

ُُُُّّّّ النلسوويةُّ االجتماعيووةُّ السووكوكية ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ عكوو ُّالوورغمُّموو ُّ اوةهوواُّفوو ُّتدايووةُّسووبعينيااُّالقوور ُّالماءوو ُُّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّاَُُُّّّاووُّ ُّ  ُُُّّّنُّف نُُُّّّ،ُُُُّّّّ
ُّ ُّنتووبحطُّنكثوورُّا ت وواة ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّلوودأُّالبوواحثي ُّمنووذُّن االوورُّالقوور ُّالماءوو ُُُّّّاُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ لعوولُّموو ُّنهوومُّنسووبا ُّا ت وواةهاُّتطوووةُُُّّّ،ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ

ُُُّّّالمسووتمرُّ الاائوولُّ بصوووةةُّميسوورةُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ مبسووطةُّفوو ُّتوورام ُّحاسووُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّو .ُُُُّّّّ ُّAMOS،ُُُّّّLISREL,MPLUSُّ،ُُّّغيرهووا ُُُّّّ ُُُُّّّّ،ُُّّ
ُُُُُّّّّّ توافرُّمراجعُّ كتا ااُّمتخصصةُّإلجرائاا ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ء ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُّّكا طُُُّّّ ُُّّنغكبااُّمراجعُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ)عامرُُّّ،ُُُُُُّّّّّّجنبيةُّنُّ ُُُّّّ ُُّّ،ُُّّ2112    ُّ:ُُّّ72  .)ُُُّّّ

ُُّّ اإلءوووافةُّإلووو ُّن ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّالبووواحثي ُّنتوووبحواُّنكثووورُّ عي وووُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّاُّ الحاجوووةُّالضووور ةيةُّالسوووتخدامُّمتغيووورااُّم ووواهدةُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ
ُّعد وودةُّلتحسووي ُّفاوومُّاليوواهرةُّالتوو ُّ تنا لو اوواُّ البحوو ُّالعكموو  ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ؛ُّفكوومُّتعوودُّالطوورقُّاإلحصووائيةُّالتقكيديووةُّقووارةةُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ

ُُُُّّّّعكووو ُّالتعامووولُّموووعُّالنيريوووااُّالمعقووودةُّالمتطووووةةُّ متغيووورااُّمتعووودرة ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّحتووو ُّنتوووبلُّالبووواحثو ُّعكووو ُّقناعوووةُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّتنمذجةُّالع قااُّالمت ا  ةُّتي ُّالمتغيرااُّالعد دةُّ االتباةُّاليواهرُّالمعقدة ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّالت ُّتتيحو ُّ مذجوةُّالمعارلوةُُُّّّ،ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ

ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّكأفضولُّسريقوةُّلتأكيودُُُّّّ،ُُُُُُُُُّّّّّّّّّالبنائية ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّن ُّةفووُّالنمواذ ُّالنيريوةُّ صووةةُّكميوةُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّموعُّاألُُّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُُّّالوذُّفو ُُّّ ُُّّالحسوبا ُّ ب و لُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ
ُّتريل ُُّّ ُّالطأُّالقياسُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ.ُّSchumacker & Lomax,2010,4))ُُّّ

ُُُّّّ تسوتخدم ُُّّ ُُّّالنمذجوة ُُّّ ُّ المعوارالا ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّفو  ُُُُُُُُّّّّّّّّالبنائيوة ُُُُّّّّ ُّمجواالا ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ يريوة ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ تطبيقيوة ُّ ُُّّمتنوعوة ُُّّ ُّ ُُّّمناوا ُُُّّّ ُّالونلس ُُُّّّعكوم ُُّّ ُُُُُّّّّّ،ُُّّ
ُُُُّّّّ التربيوووة ُّ عكووومُّاالجتموووا ُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ العكوووومُُّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّاإلراةيوووة ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ التنييميوووة ُّ ُُّّ العكوووومُُّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّاالقت ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ البيولوجيووواُُّّ،ُُُُُُّّّّّّصووواريةُّ ُُّّ ُّ الطووووُُّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ،ُُّّ

ُّ التمووريو ُُّّ ُّ ُُُّّّ غيرهوواُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُُّّ يم وو ُّالحصووواُّعكوو ُّالنموووذ ُّفوو ُّالنمذجووةُّ المعووارالاُّالبنائيووةُّموو ُّالنيريووااُّن ُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ
ُُُُُّّّّّالدةاسااُّالسا قة ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ.ُّ(ُّHox,1998: 354.)ُُُّّّ
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ُُُّّّهنا ُّالعديمُّم ُّالرموزُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّف ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّنثناكُّاستخدامُّالنمذجةُّ المعارلةُّاُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّلبنائيةُّ)األموسُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّAmos)ُُّّ
 ( يبين الرموز المستخدمة في نمذجة المعادلة البنائية ودالتها.1جدول)

 داللة التعبير الداللة اللفظية الشكل
 

 ال يمكن قياسه بصورة مباشرة() متغير كامن)عامل( الشكل البيضاوي
 

 بصورة مباشرة( قياسهمتغير مشاهد أو مالحظ)الفقرة()يمكن  المستطيل
 

             ( ال القااا  باااين         والنتيجااا                              ارتبااااي  يااار موعاااه)ال ي ااار  الساااب                            سهم ذو الرأسين )الجانبين(

                عالق   ير سببي ( )           المتغيرات
 

                                           عالق  ثنائي  االتجاه )متبادل ( بين المتغيرات                   سهمين ثنائي االتجاه

   حاد  أ    ثير  أ                                               عالق  موعهه)ي ر  السب  والنتيج ( بين المتغيارات تا السهم بجان  

            ت على اآلخر.        المتغيرا
 

           ساااهم باتجااااه                كااارة ي ااار  منهاااا

         كرة أخرى     إلى     واحد 

                                                      مقدار ال طأ المقياس اضطراب أو خطأ في متغير كاامن ويسامى 

             خطأ البواقي.   ا     أيض  

 

           ساااهم باتجااااه                كااارة ي ااار  منهاااا

            مستطيل أخرى     إلى     واحد 

          المشاهد(  )                               خطأ القياس في المتغير الملحوظ

 ( (Schumacker & Lomax,2010,146المصدر: تصميم الباحث 

ُُُّّّ يم  ُّم ُّال اُّ مذجةُّالمعارلةُّالبنائيةُّتسوي ُّث ثةُّ ماذ ُّك ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّا ت ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ:)الجاترأُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ(  11ُُُُّّّّهو:ُّ    1266ُُّّ،ُُُُُّّّّّ
ُُّّ مووووذ ُّةيووواس:ُّ ي وووو ُّييووو ُّاةتبوووامُّعوووارأُّ وءووولُّالع قوووةُّتوووي ُّمتغيووورُّكوووام ُّ م شووورات )مجموعةُّمووو ُّ -1 ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ

ُُُّّّالمتغيوورااُّاليوواهرة( ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ يحتووو ُّعكوو ُّنالطوواكُّةيوواسُّ قوودُّي ووو ُّ موووذ ُّةيوواسُُُّّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ لوو :ُّ هوووُّنُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّالووذأُّيصوولُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ
ُُُُُّّّّّالع فةُّتي ُّالمتغيرااُّالسامنةُّالخاةجيةُّ م شراتاا ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّن ُّ موذ ُّةياسُّثا وأُّحي ُّ وتمُّ تولُّالع قوةُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ

ُُُُُُّّّّّّتي ُّمتغيرااُّكامنةُّراالكيةُّ م شراتاا. ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ
ُُّّ موذ ُّتنائ ُّ يي ُّ تمُّتوءيلُّالتأثيرااُّن ُّالع قااُّتي ُّالمتغيرااُّالسامنةُّ صوةةُّمباشرةُّا ُّغيرُّمباشرة -2 ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ.ُّ 

ُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّ موووذ ُّالمعارلووةُّالبناُُّّ -3 ُُّّ ُّ ُّ ُُّيَعوود ُُُُُُّّّّّّئيووة:ُُّّ َُّ ُُّّموو ُّنعقوودُّالنموواذ ُّ يحتوووأُّعكوو ُّ موووذ ُُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّن ُّ موواذ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّةيوواسُّ ُُّّ  موووذ ُّتنووائ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ يم  ُّتمثيلُّ موذ ُّالمعارلةُّالبنائيةُُُّّّ،ُُّّاُُّّ ُّمع ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّث ثةُّتُُُُّّّّ ُّم و ااُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّف ُّال  لُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّا ت ُّ ُُّّ ُّ:ُُُّّّ 
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ُّ
ُُّّ تتسوو ُّ مذجوةُّالمعارلوةُّالبنائيووةُّمو ُّ ُّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّالمتغيورااُّالسامنوةُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ)متغيوورااُّ يريوةُّن ُّافتراءويةُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّالتو ُّيم وو ُُُُّّّّ(ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ

ُُُّّّم حيتاوووواُّ ةياسووووااُّ  وووو لُّغيوووورُّمباشوووورُّ يسووووتداُّعكياوووواُّتواسووووطةُّمجموعووووةُّموووو ُّالمتغيوووورااُّاليووووواهرةُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ
ُُُُُّّّّّ)المتغيراا/الم شرااُّالخاةجيةُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّن ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّاللقراا(ُُُّّّ ُُّّ ُُّّالت ُّ تمُّإعدارهاُّلقياسااُّ استخدامُّاالالتباةااُّ االسوتبيا ااُُُّّّ،ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ
ُُّّ غيرهاُّم ُّنر ااُّجمعُّالبيا اا. ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّحسي ُّ)ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ،ُُّّ2112    .)ُُُُُّّّّّ

ُُّّ  حوووظُّمووو ُّالووو اُّال ووو ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّالسووواتلُُّّلُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّالوووذأُّ وءووولُّ مووووذ ُّعوووامُّلكمعارلوووةُّالبنائيوووةُّن ُّهوووذاُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّالنمووووذ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ
ُُّّ تضووم ُّعووامكي ُّكووامني ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ(ُّF1ُّ،ُُّّF2)ُُُّّّ  ُّغيوورُّم وواهد ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّفووالمتغيرُّالموو ثرُّمسووتقلُّ)ُُّّ،ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّF1)ُُُُّّّّ ُُّّيسووتداُّعكيوو ُّموو ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ

ُّال اُّث  ُّفقراا ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ المتغيرُّالتا عُُُّّّ،ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ(ُّF2)ُُُّّّ. ُُّّيستداُّعكي ُّم ُّال اُّفقرتي ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّهنا ُّالعد دُّم ُّالبرام ُّلنمذجةُّالمعارلوةُّالبنائُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّحيو ُُّّ،ُُُّّّيوةُُُّّّ ُّ ُُّيَعود ُُُُُّّّّّ َُّ ُُُُّّّّتر وام ُّالكيوزةاُُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّLISRELُُُُُّّّّّهوو ُُّّن ُُّّ ُُّّاُُّّ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتر ام ُّلنمذجةُّالمعارلةُّالبنائية ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ  اراُّ عدُّذل ُّالعد دُّم ُّالبرام ُّمثلُُُّّّ،ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّAMOS, EQS, MX, R, 

Mplusُّ،ُُُّّّ ُّ. غيرُّذل ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّاألُُُّّّ ُّكثرُّشُّ ُُّّ ُُّّوعاُّ ُُّّيُُّّ ُّاألُُُُّّّّ ُّ ُّسالُّتعام  ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّهوُّتر ام ُّاألموسُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ AMOS.ُّ حسي(ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ،ُُّّ2112    .)ُُُّّّ
 ماذج البناةية( يبين مؤشرات اختبار حسن مطابقة الن2جدول)

 مدى القبول الوظيف  المؤشر

     1.2       تفسيره        المفروض        النموذ        يستطيع     التي         والتغاير        التباين     نسب         يدل على ((GFIمؤشر حسن المطابق 

                                         ليصحح مؤشر حسن المطابق  من ت قيد النموذ  (AGFI) مؤشر حسن المطابق  الم دل  1    ــــ

 (CFI) مؤشر المطابق  المقارن
                           حيااي يقااوق بمقارناا  كاااي تربيااع                           رات القائماا  علااى المقارناا      المؤشاا      أفضاال   ماان 

          المقارن(. )                                      المفترض بـ كاي تربيع للنموذ  المستقل         للنموذ 

 (NFI) مؤشر المطابق  الم ياري
                                                                ي طي هذا المؤشر م لومات عان حسان المطابقا  فاي حالا  تطاور النماوذ  فاي 

                                      مكوناته وعوامله إلى نموذ  أكثر ت قيدا

 (IFI) المتزايد المطابق  مؤشر
                متااه علااى النمااوذ   ء                                              ي كاام ماادى تفااوو النمااوذ  الااذي يقترحااه الباحااي فااي مال

                            ال القات بين متغيراته صفري ( )                   القاعدي أو األساسي

مؤشر الجذر التربي ي لمتوسط 

 (RMSEA) خطأ االقتراب

                       ويتمثاال فااي كيفياا  مطابقاا                                                   يأخااذ هااذا المؤشاار فااي حسااابه خطااأ االقتااراب فااي المجتمااع

                           من مؤشرات المطابق  المطلق    ُ َ   يُ َد   و  ،                                  ت ال ين  لمصفوف  تغاير مجتمع األصل     بيانا
1   -1  

 (RMR)عذر متوسط مرب ات البواقي
       مصافوف     قايم           الفاروو باين   عان     تنات      التاي                 التبااين والتغااير      بواقي       مصفوف     قيم       لتحليل

         المتوق ا                  التبااين والتغااير       مصافوف      وقايم  ،       ال ينا        بياناات    علاى        القائم          والتغاير        التباين

                           من مؤشرات المطابق  المطلق    ُ َ   يُ َد   و  ،        المفترض        النموذ     على        القائم 

 (.312-310: 2018، عزوز( ):362Hox,1998المصدر: اعداد الباحث باالستعانة بـ)

ُُّّ توفرُّالنماذ ُّاإلحصائيةُّسريقةُّفعالةُّ مريحةُّلوتلُّالبن ُّالسامنةُّ ةاكُّمجموعةُّمو ُّالمتغيورااُّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ
ُُُُُُّّّّّّالم اهدةُّمعبرُّعنااُّإ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّمواُّتيا اُّ استخدامُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّحدُّترام ُّالنمذجةُّكا موسُّ غير ُّنُّوُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّن ُّةياءياُّتواسطةُّمجموعوةُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ

 المصدر: تصميم الباحث باستخدام برنامج أموس

 نموذج بنائي
 2قياس نموذج 

 نماذج المكونة من نمذجة المعادلة البنائيةاليوضح  (1)شكل

 1نموذج قياس 
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ُّموو ُّالمعووارالا ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ يلسوورُّكوولُّ موووذ ُّكيووفُّتوورتبطُّالمتغيوورااُّالم وواهدةُّ السامنووةُّمووعُّ عوووُُّّ،ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ فوو ُّالعووارةُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ
سُّعك ُّمعرفت ُّ االةتباسااُّالنيريةُّن ُّعك ُّالبحو ُّالتجريبو ُّفو ُّ ُُّّيلترضُّالباح ُّ موذجاُّإحصائياُّ  سو ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّو ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ

ُُّّجا وووُّ ُُّّموو ُّالدةاسووةُّن ُّ ووالمز ُّتيناموواُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّثوومُّيختبوورُّالباحوو ُّمعقوليتوو ُّ االسووتنارُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّإلوو ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّتيا ووااُّالعينووةُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّإُُُّّّإذُُُّّّ،ُُُُُُّّّّّّ
ُُّّالمامةُّاألساسيةُّف ُّإجراكُّاالتبواةُّالنمووذ ُّهووُّتحد ودُّحسو ُّالمطا قوةُّتوي ُّالنمووذ ُّاالفتراءو ُّ بيا وااُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُُّّالعينووووة ُُّّ ُّمعتموووود ُُُّّّ،ُُُُُّّّّّ ُُّّعكوووو ُُُُّّّّاُُُّّّ ُّ ُّاالتبوووواةااُّإحصووووائيةُّعد وووودةُّلتحد وووودُّم ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّمووووةُّالنموووووذ ُّالمطوووواتلُّلبُّكُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّيا ووووااُّالعينووووةُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ.ُُُّّّ
ُُّّالقطرا أُُّّ) ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ،ُُّّ2111    :ُُُّّّ22  )ُُّّ

(AMO

ُّف ُّهذاُّالبندُّسنتسكمُّع ُّتر ام  ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُّإحصائ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ موسُُُّّّ ُّ ُّالذأُُُُّّّّ ُُُّّّيسم ُّ مكو ُّاإلحصواكُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّيَعود ُُُُُُّّّّّّ؛ُّإذُُّّ َُّ ُُّّنهومُّتورام ُُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ
ُُُُُّّّّّاإلحصاكُّف ُّالنمذجةُّاإلحصائيةُّ اإلءافةُّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّإل ُّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ مذجةُّالمعارلةُّالبنائيةُُُُّّّّ ُُُّّّ.ُُّّ

ُُُّّيعد ُّتر ام  ُُّ ُُُُّّّّ ُّ موس ُّ ُّ ُُّّ AMOS ُُّّنحد ُّالبرام  ُّ ُُُّّّ ُّاإل ُُُّّّ ُُُُُّّّّّحصائيةُّ ُّالت  ُّ ُّتتعامل ُُُّّّ ُّمع ُُُُُّّّّّ ُّتيئةُّمي ر سوفط ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ يند ز ُُُُُُُُّّّّّّّّ  ُُُّّّكماُُّّ،ُُُُُّّّّّ

ُّن و ُّيعمول ُّ ُّعو  ُُُُُُّّّّّّ ُّسريول ُّ ُُّّ ُُُّّّالحزموة ُّ ُّ ُُُُُّّّّّاإلحصوائية ُُّّ ُّ ُّ ُّ SPSS .  ُّيسوم ُُّّ ُّالبر وام  ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّتاوذا ُُُّّّ ُُّّاالسوم ُّ ُّ ُّ AMOS ُّ ُّاالتصواة ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّل سوم ُّاُّ ُّ ُّ 

Analysis of Moment Structures ُّنأ ُّتحكيول ُّ ُُُّّّ ُُُّّّالعوز م ُُُُّّّّتنيوة ُّ ُّ ُُّّ يمتوازُّتتحكيولُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّالع قواا ُُُُّّّّكافوةُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّمعوا ُُُّّّ ُّ 

ُّ بيا  ُّنثر ُُُُّّّّ ُّالع قاا ُُُّّّهذ  ُُّّ ُُُّّّ ُّف  ُُُّّّ ُُُّّّ عضاا ُّ ُُّّالاتةُُُُّّّّ ُُّّاحتو ُُُُّّّّإذُُُُّّّّ؛ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّالبح ُّعكو ُّعودرُّمو ُّالمتغيورااُّالمو ثرةُّ المتوأثرةُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ،ُُّّ
ُُُّّّنأُّيعملُّعك ُّتحكيلُّالنموذ ُّكاملُّر  ُّاجتزاك ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّاستخدام ُُُّّّيعدُُّّ ُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُّتر ام  ُّ ُُُُّّّّ ُّ موس ُّ ُّ ُّهو ُُّّ ُّاألفضل ُّ ُّ ُُّّ ُّف  ُّ ُُّّكو ُّ ُُُُّّّّحالة ُّ ُّ ُّ 

ُّالبح  ُّ ُُُُّّّّيستند ُُُّّّ ُّإل  ُّ ُّإساة ُُّّ ُُّّ ُُّّ يرأُّ ُّ ُّ ُّ ُُّّقوأُّ ُّ ُّ ُّن  ُّ ُّرةاساا ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّسا قةُّقوية ُّ ُُّّتدعم ُُُُُُُّّّّّّّ ُّفرءياا ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّيم  ُُّّ ُُُّّّ،ُُُُُُّّّّّّمعينة ُّ ُّلبر ام  ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ موس ُُّّ ُّ ُّن  ُُّّ ُّ 

ُُُّّّيخدم ُّف  ُّ ُّتطوير ُّ ُُّّ ُّ ُّإساة ُّ ُُّّ ُُّّ يرأُّ ُّ ُّ ُّ ُّلكبح  ُُُُّّّّجد د ُّ ُّ ُّمو  ُُُّّّ ُّالو ا ُّ ُّ ُّم شوراا ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّتعود ل ُّ ُُُّّّ ُّالنمووذ  ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّModification Indices 

ُُُّّّ ءيجار ُّع قاا ُُُّّّ ُُُّّّ ُّتي  ُُُُُّّّّّجد دة ُّ ُّالعوامل ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّمقبولة ُُُّّّ ُُّّ ُّ يري ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ)عبدُّالعاس ُّ.ُّاُّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ.اُّ ُُّّ،ُُّّ ُّ:ُّ1 -ُُّّ12  )ُُّّ

ُُّّ يتسو ُّ ُّ ُّالبر ام  ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّم  ُُُّّّ ُّجزن   ُّ ُُُّّّ ُُّّفالجزكُُّّ:ُُّّ ُّ ُّاأل ا ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّالرسوم ُّ ُُّّ ُّالبيا   ُُّّ ُُُُُُّّّّّّAmos Graphicsُُُُّّّّيسواعد ُُّّ ُُُّّّالمسوتخدم ُّ ُُّّ ُّفو  ُُُّّّ ُّ 

ُُُُّّّّتحد ود ُّالنمووذ  ُّ ُُّّ ُّ ُّعو  ُُُّّّ ُّسريول ُّ ُُّّ ُُّّالرسووم ُّ ُّ ُّ ُّعكو  ُُّّ ُُّّ اشوةُُّّال ُُّّ ُُُّّّ الوتح م ُُّّ ُّفو  ُُُُّّّّ ُّميواهر ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّالتحكيولُّتتحد ود ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّالمسواةاا ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ تسومية ُُُّّّ ُُّّ 

ُّالمتغيوراا ُُّّ ُّعكو  ُُُُُُّّّّّّ ُّالنمووذ  ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّالمرسووم ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّنمواُُّّ،ُُُُّّّّ ُُّّالجوزك ُّ ُّ ُّالثوا   ُُّّ ُّاألساسوياا ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ Amos Basic ُّعو  ُُُُّّّّفيوتم ُّسريول ُّ ُُّّ  ُُُُُّّّّّكتا وة ُّ

ُّاأل امور ُّ ُُّّ ُّ ُّمو  ُّ ُُّّالو اُّلوحوة ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّالملواتيل ُّ ُّ مو  ُُُُُُُّّّّّّّ ُّالو ا ُُّّ ُّ ُُّّقواعود ُّ ُُّّ ُُُُّّّّمحودرة ُّ ُّلكبر وام  ُّ ُُُُّّّّ ُّيتضوم ُُّّ ُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّاسوتخدام ُُّّ ُُّّ ُّالبر وام  ُّ ُُُُّّّّ ُّإ جواز ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ 

ُّ عوو ُّ ُّالتحكوي ا ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّاإلحصوائية ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّالماموة ُّ ُّمثول ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ مذجوةُّالمعارلوةُّالبنائيوةُُّّ:ُُّّ ُّتحكيولُّالمسواةُُّّ،ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّالتحكيولُّالعوامك ُُّّ،ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ،ُُّّ
ُُّّتحكيلُّ ُُُّّّ ُّاال حداةُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّتحكيلُّالع قااُّالخطيةُّ غيرُّذل .ُُّّ،ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ(ُّByrne,2010:17- 18)ُُّّ

ُُُّّّ ُّ تجنب ُّ ُُُّّّلإلسالةُّسي تل ُّالباح ُّ عرضُّ سيطُّع ُّتر ام ُّاألموسُّالذأُّشا ُّاستخدام ُّف ُّمعيومُُُُّّّّاُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ
ُُّّالدةاسوووااُّاألجنبيوووة ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ قكتاووواُّفووو ُّالووووس ُّالعُُّّ،ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّربووو ُّ الصووووةةُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّا تيوووُُّّ ُُّّ ُُّّةُّتبوووي ُّ اجاوووةُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّتر وووام ُّاألمووووسُّ تلسووويرُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ

ُُّّالستخدامُّاألر ااُّالت ُّيم  ُّلكباح ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ رسمُّ موذج ُّالخااُّنُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ل ُّ تطرقُّالباح ُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّإل ُُُّّّ ُُّّشورلُّلتلاتويلُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ
ُّالتحكيل ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّفانا ُّالعد دُّم ُّالمراجعُّتبي ُّذل ُّ التلصيلُّ الااُّاألجنبية.ُُّّ،ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ

 AMOS( يبين الواجهة الرئيسية لبرنامج آموس2شكل)
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 الجابري ، أ/ عدنانأ.د/ فيصل القباطي                                حوث اإلدارة التربويةفي ب منهجية النمذجة اإلحصائية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AMOS( يبين الرموز الرسومية واستخدامه في واجهة برنامج آموس3جدول )
 االستخدام الرمز االستخدام الرمز االستخدام الرمز

 

                             رماااااز المساااااتطيلت يرسااااام المتغيااااارات 

                   )المقاس ( المرصودة
 

                         نقاااااال األيقوناااااا ت ينقاااااال الكااااااائن 

                                )الكائنات( المحدد إلى موقع بديل
 

          يحفاااظ م طاااط                  حفاااظ رماااز الم طاااطت

              المسار الحالي

 

                             رماااز بيضااااويت يرسااام متغيااارات  يااار 

                          ملحوظ  )كامن  و ير مقاس (
 

                       مساااااح أيقونااااا ت حاااااذ  الكاااااائن 

                  )الكائنات( المحدد
 

                          أيقوناااااا  خصااااااائد الكااااااائنت تحاااااادد 

                خصائد المتغيرات

 

                               رماااز المؤشااارت يرسااام متغيااار كاااامن أو 

                يضيف متغير مؤشر
 

                             أيقوناا  تغيياار الشااكلت يغياار شااكل 

                    ن )الكائنات( المحدد     الكائ
 

                       اساااااح  رمااااااز ال صااااااائدت ينقاااااال 

                               ال صااائد المحااددة لكااائن إلااى كااائن 

                    مستهد  واحد أو أكثر

 

                              رمز المسارت يرسم مسار االنحدار
 

                          تااااادوير األيقونااااا ت يغيااااار اتجااااااه 

               متغيرات المؤشر
 

                              يحاااافظ علاااى التباعاااد المناسااا  باااين 

                         مجموع  من األشياء المحددة

 

          التغايرات                     أيقون  التغايرت يرسم 
 

                          ان كااااس األيقونااا ت عكااام اتجااااه 

               متغيرات المؤشر
 

                           تكبياااار الجاااازء المحاااادد ماااان م طااااط 

       المسار

 

     إلاااى                           رماااز ال طاااأت إضااااف  متغيااار خطاااأ 

               المتغير المالحظ
 

                         نقاااال رمااااز الم لماااا ت نقاااال قاااايم 

                       الم لمات إلى موقع بديل
 

                            رمااااز التكبياااار ر التصااااغيرت ل اااارض 

                          مساح  أصغر من م طط المسار

 

                            ال نوانت يضيف شرح الشكل إلاى        أيقون  

            م طط المسار
 

                           أيقوناا  التمريااارت رسااام ت طيطاااي 

                            لماارات إعااادة التوعيااه إلااى عاازء 

               آخر من الشاش 

                             رماز التصااغيرت ل اارض مساااح  أكباار 

               من م طط المسار

 

 

        (ت يسااااارد I                     رماااااز قائمااااا  المتغيااااارات )

                     المتغيرات في النموذ 
 

                            رمااز اللماامت يتاايح إعااادة ترتياا  

       المسار               األسهم في م طط
 

                          تكبيااااار أيقونااااا  الصااااافح ت ل ااااارض 

                          الصفح  بأكملها على الشاش 

 

        (ت يسااااارد II                     رماااااز قائمااااا  المتغيااااارات )

                             المتغيرات في مجموع  البيانات
 

                           أيقوناااا  ملاااااف البيانااااااتت تحدياااااد 

                            وقراءة ملف )ملفات( البيانات
 

                            رماااز مالئمااا  للصااافح ت تغييااار حجااام 

                               م طط المسار ليناس  حدود الصفح 

 

                            تياار واحادةت تحدياد كاائن واحاد          أيقون  اخ

            في وقت واحد
 

                        رمااز خصااائد التحلياالت يطلاا  

              حسابات إضافي 
 

                            رمااز ال دساا ت فحااد م طااط المسااار 

                           مع ال دس  )ال دس  المكبرة(

 

                                 أيقوناااا  اختيااااار مت ااااددةت تحديااااد عميااااع 

         الكائنات
 

                            أيقون  حسااب التقاديراتت تحسا  

                        القيمااااااااااا  االفتراضاااااااااااي  و ر أو 

                    التقديرات المطلوب 

                                بااايزي أيقوناا ت تمكاان التحلاايالت علااى 

                    أساس إحصائيات بايزي

 

                                     أيقونااا  إلغااااء التحدياااد المت اااددةت إلغااااء 

                  تحديد كل الكائنات
 

                         أيقوناااا  الحافناااا ت نساااا  م طااااط 

 Windows                 المسار إلى حافن  
 

                                  أيقون  المجموعا  المت اددةت تمكان مان 

                     تحليل مجموعات مت ددة

 

                                 أيقوناا  مكااررةت يج اال نساا  مت ااددة ماان 

                            الكائنات )الكائنات( المحددة
 

                       أيقوناااا  إخاااارا  الااااندت عاااارض 

                   اإلخرا  في شكل الند
 

                                 أيقون  الطباع ت يطباع م طاط المساار 

       المحدد

 

                           ( أيقوناا ت تراعااع عاان التغيياار I         التراعااع )

       السابق
 

                     ( أيقون ت التراعع عن II         التراعع )

               التراعع السابق
 

                لمواصااااافاتت تمكاااااين           البحاااااي عااااان ا

                                النمذع  بناء  على بحي المواصفات

 (Byrne,2010المصدر : اعداد الباحث باالعتماد على)
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 الجابري ، أ/ عدنانأ.د/ فيصل القباطي                                حوث اإلدارة التربويةفي ب منهجية النمذجة اإلحصائية
 

ُُّّهنوووا ُّالعد ووودُّمووو ُّالخطووووااُّيعتمووودُّعكياووواُّالتحكيووولُّفووو ُّتر وووام ُّ مووووسُّسووونتطرقُّلاووواُّكوووو ُّنغكووووُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ
ُُُّّّالمراجووعُّييوو ُّ الكغووةُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّاألُُُّّّ ُُّّإالُّالنووزةُّاليسوويرُّ لموواُّلوو ُّموو ُّمميووزااُّقوودُّالُّتسووو ُّمتوووفرةُّفوو ُّمعيوومُّتوورام ُُُُُُُُّّّّّّّّجنبيووةُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ

ُّاإل ُّحصُّ ُُّّاكُّاالالر ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ لذاُّعمدُّالباح ُُُّّّ،ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّإل ُُُُُّّّّّ ُُّّتوءويلُّ عووُّالخطووااُّالعاموةُّفو ُّالتحكيولُّ اسوتخدامُّتر وام ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ
ُُّّ موس) ُّ ُُّّAmosُّ)ُُّّ ُّالت ُّتمرُّ خطوااُّمتتاليةُّ ه :ُّ)العريق ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ،ُُّّ2113    )ُّ  Arbuckle,2006,11: 25))ُّ 

ُُُُُُّّّّّّالُّتدُّم ُّتحد دُّا -1 ُُُّّّ ُُّّلعواملُّالمتلاعكُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ:ُّالعواملُّالم ثرةُّةُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّالمسوتقكة(ُّ العوامولُّالمتوأثرةُّ)ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّالتا عوة(ُّمعتمود ُُّّ)ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّعكو ُُُُّّّّاُُُُُّّّّّ ُُّّ
ُُّّإساةُّ يرأُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ يرية(ُّقوأُّن ُّرةاسااُّسا قة.ُّ)ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ

ُّتحد دُّاللرءيااُّالت ُّ تضمنااُّاإل -2 ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّساةُّ ُُّّالنيرأُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّعرفةُّمد ُّقبولااُّن ُّةفضااُُّّلمُُّّ،ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ.ُّ 

ُّةسمُّ موذ ُّالبح ُّاالفتراء  -3 ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّفو ُّ اجاوةُّتر وام ُّامووسُّالرسووميةُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ:ُّسوواكُّ ُّ ُُّّكوا ُّتحكيولُّنمووسُّالمتسامولُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ
ُّن ُّتحكيلُّالمساة ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّن ُُّّ،ُُّّ ُّالتحكيلُّالعامك ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ذل ُّف ُّءوكُّ يريةُّالبح ُّ مراجعةُّاألرتيااُّذااُّالع قةُُّّ،ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ.ُّ 

ُُّّتجميعُّالبيا ااُّمو ُّالو اُّتطبيولُّاألر ااُّعكو ُّحجومُّعينوةُّمناسووُّ)الُّيقولُّعو ُّالمسوةُُّّ -4 ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّحواالاُّلسولُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ
ُُُّّّ اةمترُّف ُّالنموذ (. ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ

ُُُُُُّّّّّّإرالااُّالبيا ااُّالت ُّتمُّجمعااُّ -5 ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُّإل ُُّّ ُُُّّّتر اُُُُّّّّ ُُّّم ُُّّ ُّspssُُُُُُُُُّّّّّّّّّثمُّتحويكاا ُّ ُّإل ُُُُّّّّ ُّتر ام ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّنموس.ُُُّّّ ُّ ُُّّ 

ُُّّتسميةُّمتغيرااُّالنموذ ُّ)اللقراا( -6 ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّمعُُُّّّ،ُُّّ ُُُّّّترةيمُّحجمُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّنثرُُّّ ُّالطأُّالمقياسُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ.ُّ 

ُُّّإيجارُّمعا يرُّتطاتلُّالنموذ ُّمعُّتيا ااُّالت ُّتمُّجمعااُّم ُّالميدا . -7 ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ 

ُّتحد وودُّمواتوولااُّالتحكيوول -8 ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّالقوويمُّالتوو ُُُّّّ ُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ريوودهاُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّسووواكُّكووا ُّتحكيوولُّالمسوواةُّن ُّالصوودقُّالعووامك ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّن ُّ ُُّّتحكيوولُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ
ُّسامولُّمثولُّالتوزيوعُّالطبيعو ُُُُّّّّالمت ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ التوأثيرُُّّ،ُُُّّّ ُّالمباشوورُّ غيورُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّلمباشورُّالعامولُّالوسوط ُّاُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ تعود لُّالنموووذ ُُُّّّ،ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ

ُُّّ حسا ُّالتقد رااُّ حسا ُّاألثر. ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ 

ُُّّ تمُّتحد دُّالعواملُّالسامنةُّف ُّتر ام ُّ -9 ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّspssُّ،ُُُُّّّّإجراكُّالتحكيلُُُّّّثم ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ.ُّ 

ُُُّّّتقريرُّ تائ ُّالبح ُّ تلسيرهاُُّّ -10 ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّمراجعةُّالنموذ ُّالنيرأُّف ُّءوكُّالنتائ ُُّّ ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُّتقوديمُّاإلجوراكُُّّ،ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّااُّالمقترحوةُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ
ُُّّلكتعاملُّمعُّالم  كةُّف ُّءوكُّ تائ ُّاالتباةُّالنموذ . ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ 

ُُّّتد  ُّمعيمُّالعكومُّالحد ثةُّكاالقتصارُّ الصناعةُّ الزةاعوةُّ الطووُّ غيرهواُّمو ُّالعكوومُّالتطبيقيوةُّفو ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ
ُُُُُّّّّّتطوةهوواُّ ُّ ُُُّّّ اللضوولُّلُّ ُّ ُّتطوووةُّعكوومُّالرياءوويااُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّالُّسوويُُّّ،ُُّّ ُُُُّّّّماُّمووعُّتطوووةُّاألسوواليوُّاإلحصووائيةُّ البوورام ُّالحاسوووبيةُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ،ُُّّ

ُُُُُّّّّّ نتوووبحطُّتسوووتخدمُّ  ووو لُّكبيووورُّفووو ُّالمجووواالاُّالصوووناعيةُّ الزةاعيوووةُّ الطبيوووةُّ االقتصوووارية ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّإالُّن ُّعكووومُُُّّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ
ُُّّاإلراةةُّ التخطوويطُّالتربوووأُّالُّ ووزااُّمتووأالر اُّعوو ُّمواكبووةُّتكوو ُّالتطوووةااُّ محد ريووةُّاسووتخدامُّتكوو ُّاألسوواليوُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ

ُُُّّّ البرام .)غ ام ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ،ُُّّ2117    ُّ:ُُّّ2 .)ُُُّّّ

ُُُّّّفالمتأمووولُّلكبحوووو ُّالتربويوووةُّ اإلراةيوووة ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّالتووو ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُّّتتطووورقُّلم ووو  اُّإراةيوووةُّيعوووا  ُّمناووواُّالواقوووعُّالتربووووأُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ
ُُّّ اإلراةأُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ يبووذاُّفياوواُّجاووورُّكبيوورةُُّّ،ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّيجوودُّن ُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ عضووااُُُُّّّّ ُُّّحتووا ُُّّيُُّّ ُّإلوو ُُُّّّ ُُُّّّتطووويرُّ تجويوودُّفوو ُّنسوواليبااُّ ءجراكاتاوواُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ
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ُُُّّّلت ت ُّثماةهاُّ صوةةُّنجد ُّ ن لعُّف ُّمعالجةُّنغكوُّالم   اُّاإلراةية ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ لذاُّ ور ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُّّن ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّعودرُّمو ُّالدةاسوااُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ
ُُُّّّرعوطُّإلو ُّءور ةةُّالتجد ودُّ التجويودُّ اسوتخدامُّنسواليوُّإحصوائيةُّمتقدموةُُُُّّّّقدُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّتودفعُُّّ ُُّّتود ةهاُّ عجكوةُّالتطوويرُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ

ُُّّالبحثيوووة ُُّّ ُُُُُّّّّّتوتوووولااُّءووور ةةُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّحتميووووةُّلكتخطووويطُّالتعكيموووو ُّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّكدةاسوووةُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ)الماوووودأ،ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ،ُّ رةاسوووةُّ(    2117ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ)الجوووواترأُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ،ُُّّ
ُُُّّّ رةاسة)عز زُُّّ،ُُّّ(    2112 ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ،ُُّّ2112    )ُّ.ُُّّ

ُّالحد  ُّع ُّرقةُّ   ُّعك ُّذل ؛ُّف  و ُُّّ بناك  ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّو ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ  ُّ ُّ ُّوعيةُّالنتائ ُّسي و ُّنمر ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُّالاسئ وُُُّّّاُّ ُّإذاُّلومُّ ضوعُّفو ُُُّّّاُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّاعتباة واُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ
ُّسبيعةُّاإلجراكااُّالعكميةُّ المناجيةُّ  وعيتااُّه ُّالت ُّتل ُّ التوقعاا ُّسكلاُّن و ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّو ُُُُُُّّّّّّالت ُّ سع ُّإل ُّتحقيقااُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ،ُُّّ

ُُّّحيوو ُّ ُُّّ ُّجووزك ُُُّّّ ُُّّإُُّّ ُُُُُُّّّّّّغيوورُّقكيوولُّموو ُّالبحووو ُّفوو ُّالمسووتويااُّالمختكلووةُُُُّّّّاُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّالب ووالوةيوسُّ)ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّالماجسووتيرُُّّ-ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّالوودكتوةا ُُُّّّ-ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ)ُُّّ،ُُّّ
ُُُُّّّّي وبااُّ عوُّال ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّقصوةُّف ُّالجا بي ُّالمناج ُّ اإلجرائ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ)عز زُّ.ُّ ُّ ُُّّ،ُُّّ2112    ُّ:ُُّّ617   )ُُّّ

ُُُُّّّّ قدُّتوتلُّعز ز) ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ(ُّف ُّرةاست ُّ    2112ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّإل ُُُُّّّّ ُُّّن ُّ اقعُّالبحو ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّاالجتماعيةُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ بماُّفيااُّالبحوو ُّالتربويوةُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ
ُُّّيم  ُّعرءااُّم ُّال ا: ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ

ُُّّتلسيوو ُّتنيووةُّالملاووومُّ تحد وودُّم و اتوو ُّ ُّ -1 ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُّّءووعلُُُُُّّّّّ ُّعمكيووةُّالقيوواسُُّّ ُُُُُّّّّّحيوو ُّ توقوولُّفوو ُّمعرفووةُّتوودقُّاألراةُُُّّّ،ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ
ُُُُُُّّّّّّ ثباتااُّعندُّال ُُُُُُُُُّّّّّّّّّصدقُّالياهرأُّ حسا ُّالثبااُّم ُّال اُّمعارلةُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّكر  باخُُُُُُّّّّّّنللاُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّتوتولااُّمو ُُّّ،ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّطرائولُُُّّّالُُُّّّ ُُُّّّ ُّ
ُُّّ ُّاألكثرُّشيوع ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّاُّ استخداماُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّف ُّ حو ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّالعكوومُّاالجتماعيوةُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ هو ُّغيورُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّكاييوةُّالُّفو ُّتحد ودُّتنيوةُّالملاوومُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ

ُُّّ م و ات ُّ الُّف ُّعمكيةُّةياس  ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ.ُّ 

ُُّّقبووواُّ -2 ُّ ُُّّاللرءوويااُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ةفضووااُّنحيا  ووُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّعكوو ُّن ُّالواقووعُّنثبووطُّذلوو ؛ُّ ُُُُّّّّاُُُّّّ ُُّّلوويسُّتنوواك  ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ  ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّء وموواُّهنووا ُّنالطوواكُّفوو ُّتحد وودُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّو
ُّم و ااُّالملاومُّ ف ُّعمكيةُّالقياس ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ م ُّثمُّتصبلُّعمكيةُّاالتباةُّالع قااُّ الص اُّن ُّمواُّيسوم ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ

ُُُُُُّّّّّّ النموذ ُّالبنائ ُّهوُّ و ُّم ُّالجادُّالذأُّالُّفائدةُّم ُّ ةائ . ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ 

ُُّّتوووعلُّفووو ُّ -3 ُّ ُُّّ ُُُّّّالتعامووولُّموووعُّعووودرُّمضووواعلُّمووو ُّالمتغيووورااُّفووو ُّإسووواةُّيسوووملُّتتنوووا اُّاليووواهرةُّفووو ُّحووود رُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ
ُُُُّّّّالير  ُّال ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّمحيطةُّتااُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّتوتل ُّاتجاه اُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّتسيرُّ حو ُّالدةاسااُّ البحو ُّالحد ثةُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ.ُّ 

ُّالتعامووولُُّّ -4 ُّ ُُّّفووو ُّالسثيووورُّمووو ُّالبحوووو ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّاالجتماعيوووةُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّتوتووولااُّ ءوووع ُّ-ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّموووعُّاللرءووويااُُُّّّ-ُّاُُُُّّّّ ُّسوووائد ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ  ووو لُّمجوووزنُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ
ُّ م تطُّمماُّيصعو ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّم ُّاتخاذُّالقراةُّف ُّتحتااُّن ُّ ط  ااُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّتأت ُّالنتائ ُّمتناثرةُّإ ُّتلُّالتعبيورُُُّّّ ُُُّّّ،ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ

ُُُُُُُُّّّّّّّّالُّتم نناُّم ُّإتداةُّتعميما ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّاُّعكميةُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ فقدا ُُُّّّ،ُُُّّّ ُّعدرُّكبيرُّجداُّم ُّالع قااُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ.ُّ 

ُُّّتجنوُُُّّّ -5 ُُّّ ُُّّاالتباةُّالمتغيرااُّالوسويطةُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ،ُّ هووُّمواُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّيجعولُُّّ ُّ ُّ ُُّّتجنووُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّاالتيواةُّموءووعااُّن ُّفرءويااُّذااُّثو  ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ
ُّمتغيرااُّن ُّنكثر ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ.ُّ 

ُُّّ تجوودةُّاإلشوواةةُّإلوو ُّن ُّمعيوومُّ حووو ُّاإلراةةُّالتربويووةُّتقتصوورُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّعكوو ُّاألسوواليوُّاإلحصووائيةُّالتقكيديووةُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ
ُُّّالت ُّقدُّالُّتتجا زُّف ُّتلسيرُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّم   اُّاإلراةةُّالتربويةُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّذااُّالطبيعةُّالمت وا  ةُّ المتداالكوةُّفو ُّمتغيراتاواُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ،ُُّّ

ُّ ُّ عض ُّ ُّم ُّمقوا يسُّالنزعوةُّالمركزيوةُّ الت وتطُُُّّّاُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ وُُّّ،ُُّّ ُّ ُّكمواُّن ُّمعيماواُّنيض  ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّتقتصورُّفو ُّالتخطويطُّاإلسوتراتيج ُُُُّّّّاُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ
ُّالتربووووأُّعكووو ُّنسووواليوُّتقكيديوووةُّمبنيوووةُّعكووو ُّالحووودسُّ الخبووورةُّال خصووويةُّكأسوووكو ُّرللووو  ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ حكقوووااُّ قوووا ُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ

ُّالخبوووراك ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّلسووويناةيوهااُّالمبنيوووةُّعكووو ُّتوقعوووااُّشخصووويةُُّّ اُُّّ،ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّاألمووورُّالوووذأُّيلووورضُُّّ،ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّالحاجوووةُّإلووو ُّتجد ووودُّفووو ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ
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ُّ ُّمناجيةُّ نساليوُّالقياسُّنكثرُّإلحاح ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّللاومُّتكو ُّالم و  اُّالمتداالكوةُّفو ُّمتغيراتاواُّ  و لُّمتسامولُّ نكثورُُُُّّّّاُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ
ُُُُّّّّرقةُّ موءوعية. ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ 

 

ُّتنووواكُّالنمووووذ ُّالرياءووو ُّاإل ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّحصوووائ ُّيمثووولُّاتجاه وووُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّلحووولُّم ووو كةُّمووواُُُّّّاُُُُّّّّ ُّعكمي وووُُُّّّاُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّن ُّتحقيووولُّهووود ُّمووواُُّّ،ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ،ُُّّ
ُُّّعمكيةُّاستخدامُّالنمذجةُّاإلحصائيةُّف ُّحلُُّّف ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّم   اُّاإلراةةُّالتربويةُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّيستدع ُّتناكُّ موذ ُّةياء ُّيمثلُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ

ُُُُُُّّّّّّاتجاهاُّعكمياُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّلحكااُُّّ ُّفبناكُّالنمواذ ُّتتعكولُّ  يفيوةُّالمواكموةُّتوي ُّعناتورُّالنيورأُّ العمكو ُّ طُُّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّريقوةُّم ئموةُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّلكتطبيووولُّ االالتبووواةُُُّّّةُُُُّّّّقاتكوووُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ تووودُّمووو ُّالواةزميوووةُّتوحووودُّالعناتووورُّلعمكيوووةُّالنمذجوووةُُّّفُُّّ،ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّتوتووولااُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّسريقوووةُّلبنووواكُُُُّّّّ ُُّّ ُّ

ُُّّ تناعةُّالقراةُّالتربوأُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّف  ُُُُُُّّّّّّ عكي ُُُّّّ،ُُّّ ُّتناعةُّالنموذ ُّتحتا ُّإل ُّمااةةُّ عكمُّ ف ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّغ امُّ)ُُُّّّ.ُُُّّّ ُُّّ،ُُّّ7102ُّ ُّ ُّ ُُّّ:ُُّّ01ُّ ُّ)ُُّّ

ُّ هنا ُّالطوااُّلكنمذجةُّالرياءيةُّاإل ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّحصائُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّيةُّ تطبيقاتااُّ ُُّّ ُُُُّّّّاقترحاواُّعودرُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّمو ُّالبواحثي ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ء ُّاالتكلوطُُُّّّ،ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ
ُّقكي ُّف ُّ عوُّالخطواا ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّاللرعيةُّ حسووُّالنمووذ ُّالمسوتخدمُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّلسناواُّتتلولُّجميعاواُّحوواُّالمراحولُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّا تيوُُُّّّ ُُُّّّة:ُُّّ

(ُّGiordano&William, 2003:59)ُّHeinz, 2011: 96-82))ُُّّ،ُُُّّّ ة ز(ُُُُُّّّّّ  ُُّّ(.   621-   612ُُّّ،ُُُّّّهو    1262ُُّّ،ُُّّ

ُُُُُّّّّّ(ُّتحد وودُّالم وو كةُّ 1 ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ نسرهوواُُُُّّّّ ُّ ُُّّ التعوور ُّعكياوواُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ تعريلاوواُّ مصووطكحااُّمحوودرةُّ  اءووحُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّةُّ حيوو ُّ وو رأُّهووذاُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ
ُّالتعريووفُّإلوو ُّتصوونيفُّكيلوو ُّ  وووع ُّلكمتغيووراا ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ تبيووي ُّتووأثيرُّالع قووااُّإيجا  ووُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّن ُّسووكب ُُُُّّّّاُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّسووواكُّكووا ُُُُّّّّاُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ

ُّتأثير ُّمباشرُّن ُّغيرُّمباشر ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ تحد دُّالمتغيرااُّالداالكيةُّ الخاةجيةُّف ُّالنموذ .ُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُّّّ
ُُّّ(ُّتوووياغةُّالمسوووكمااُّتوووياغةُّ اقعيوووةُّتوووحيحة 2 ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّتتضوووم :ُُّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُّن(ُّتحد ووودُّالمتغيووورااُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّالتلسووويريةُّالدُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّاالكوووةُّفووو ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ

ُّالنموووووذ ُّاإلحصووووائ  ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ تصوووونيلُُُُُّّّّّ ُُّّ.ُّ (ُّتحد وووودُُّّااُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّتوقعووووااُّقبكيووووةُّلُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّكع قووووااُّتووووي ُّالمتغيوووورااُّ النموووواذ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ
ُُُُُّّّّّاللرعية. ُُُُّّّّ

ُّ(ُّتناكُّالنموذ  6 ُُّّ ُّاإلحصائ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ تحويلُّالصياغةُّالواقعيةُُُّّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّإل ُُّّ ُُُُّّّّتياغةُّةياءيةُّلكم و كةُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ)التمثيلُّالرياءو (ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
ُُُّّّمووو ُّالووو اُّمعوووارالاُّةياءوووية ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّكمعارلوووةُّالخوووطُّالمسوووتقيمُُّّ،ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ معارلوووةُّغيووورُّالخوووطُّالُُّّ،ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّمسوووتقيمُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ القطوووعُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ

ُّالم افئ...الخ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ متبا نااُّ مصلوفااُّ غيرها.ُُّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
ُُّّ ُّحلُّالنموذ ُّةياءي ُُُُّّّّ( 2 ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ استخدامُّالطرقُّالجبريةُّالمناسبةُُُّّّاُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ.ُُّّ
ُُّّ(ُّاالتباةُّالنموذ ُّ 1 ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّاإلحصائ ُّ تقد رُّنفضلُّالمعالمُّالتلسيريةُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّتناك ُّعك ُّتحد دُّمعوا يرُّالملاءوكةُُّّ،ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ  ُّ وُُّّ،ُُُُّّّّ ُُُّّّاُُُّّّ ُّ فق 

ُّلكبيا ووووااُّالواقع ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّيووووةُّالتوووو ُُّجمعووووطُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّ ُُّّ ُّ ُُّّمعرفووووةُّرةجووووةُّرقتاوووواُُّّ ُُُّّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ مقوووودةتااُّعكوووو ُّالتنبوووو ُّ سووووكو ُّاليوووواهرةُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ
ُُُّّّالمدة سة. ُُّّ ُُُُّّّّ 

ُّ(ُّالتأكدُّم ُّتدقُّالنموذ  3 ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّاإلحصائ ُّ تقد رُّمعنويت ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ مد ُّقدةتو ُّعكو ُّتمثوي ُّالواقوعُّ ذلو ُّ اإلجا وةُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ
ُّع ُّاأل ُُُّّّ ُّسئكةُّا ُّ ُُّّن(ُّهلُّالنموذ ُّيجيوُّع ُّالم  كةُّالتو ُّتومُّتحد ودها؟ُّ (ُّهولُّالنمووذ ُّعمكو ُُُُُُُّّّّّّّتية:ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ

ُُُّّّ قاتووولُّلكتطبيووول؟ُّ (ُّهووولُّحقووولُّالنمووووذ ُّا ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّلاووود ُّمنووو ؟ُّفووو  ُّلووومُّي ووو ُّمووورض ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ وووتمُّإعوووارةُّالنيووورُّفووو ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ
ُُُّّّالصووياغةُّموورةُّنالوور ُّ ووالرجو ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّإلوو ُُّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّالخطوووةُّالثا يووةُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ اذاُّكا ووطُّالنتووائ ُّ اقعيووةُّ مرءوويةُّ نتقوولُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّإلوو ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ

ُُُّّّالخطوةُّ ُّ ُّ ُُُّّّا تيُُّّ ُُُّّّة.ُّ
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ُُّّ(ُّتنليذُّالنموذ ُّ استخدام ُّ تطبيق ُّمعُّ 7 ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّعدارُّتقريرُّ اءلُّتذل .ُُّّإُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ

 ( يبين مراحل النمذجة اإلحصائية2شكل)

ُُُُُّّّّّسوووتنت ُّالبُّي ُّاحووو ُّن ُّالطووووااُّ مراحووولُّالنمذجوووةُّاإلُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّحصوووائُّ ُُُُُّّّّّيةُّالمتبوووعُّفووو ُّ مذجوووةُّالُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّيووواهرةُّ الم ووو كةُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ
ُُُّّّاإلراةيةُّالتربوية ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّعك ُّاالت  ُّنساليبااُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّسواكُّكا طُّ مذجوةُّمعارلوةُّتنائيوةُّتنماذجاواُُّّ،ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّن ُّتحكيولُّاال حوداةُُُّّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ

ُُّّ أ واع  ُُّّ ُُُُّّّّن ُّتحكيلُّالس سلُّالزمنيةُّ طرقااُُّّ،ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّالخُّ…ُّ ُُّّالُّتدُّن ُّتمرُّ المراحلُُُّّّ،ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّا تيُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ:ُّةُّ

ُُُُُّّّّّ يوووتمُّفووو ُّهوووذ ُّالمرحكوووةُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّتعريوووفُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ تحد ووودُّالم ووو كةُّاإلراةيوووةُّالتربويوووةُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ مصوووطكحااُّمحووودرةُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّتحد ووودُُُّّّ ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُّ
ُُُُّّّّالمتغيوورااُّذااُّالع قووةُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ الم وو كةُّموو ُّالوو اُّ يريووااُّن ُّرةاسووااُّسووا قةُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّجمووعُّالبيا ووااُّال زمووةُُُّّّ،ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ أر اتاوواُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ

ُُُُّّّّالمناسوووبةُّ ُُّّلسووولُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّتكووو ُّالُّ ُّمتغيووورااُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّالتحقووولُّمووو ُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّمسوووكمااُُّّلُّاُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّالعاموووةُّ الخاتوووةُّألسووواليوُّلكنمذجوووةُّاإلحصوووائيةُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ
ُُُُُّّّّّالمتمثلُّتوُّ ُُّّ  لايةُّحجمُّالعينةُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّاالعتداليةُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّالخ.ُّ…ُّ ُُُّّّ

ُُُُُّّّّّ يتمُّف ُّهذ ُّالمرحكةُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّتياغةُّالياهرةُّ صيغةُّةياءيةُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ تحد ودُّاألسوكو ُّاإلحصوائ ُّالمناسووُّفو ُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ
ُّحوولُّهووذ ُّالصووي ُّ بموواُّ تناسوووُّموو ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّعُّنهوودا ُّ مذجووةُّاليوواهرةُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ األالووذُّ عووي ُّاالعتبوواةُّ ووالخطوااُّال زمووةُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ

ُّ الخاتوةُّ  وولُّنسوكو  ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ بعوودُّذلو ُّ ووتمُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّفحو ُّتكوو ُّالنمواذ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ معالماوواُُُّّّ ُُُّّّ االتبواةُّقوودةتااُّفو ُّتلسوويرُّاليوواهرةُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ
ُُُّّّ الم ووو كةُّاإلراةيوووة ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ كوووذل ُّقدةتووو ُّالتنب يوووةُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ اسوووتخدامُّاالالتبووواةااُّال زموووةُّ الخاتوووةُّ  ووولُّنسوووكو ُّمووو ُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ
ُُّّنسوواليوُّالنمذجوووة ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ المتووووفرةُّفووو ُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّبوورام ُّاإلحصوووائيةُّالمتعووودرةُُّّالُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ  ,spss, Amos, minitab,Rُُُُّّّّكوووو:ُُُّّّ،ُُّّ

LISREL,QESُُّّ.غيرها ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ

ُُّّ ُّ تمُّف ُّهذ ُّالمرحكةُّتحري ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّاستخدامُُُُُُّّّّّّلكدقةُُُُّّّّاُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّنحدُّالبرام ُّاإلحصائيةُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّللح ُّ تقود رُّمطا قوةُّالنمووذ ُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ
ُُّّلكبيا وووااُّ األراكُّاللعكووو ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّفووولُّ عووووُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّاالالتبووواةااُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّاإلحصوووائيةُّلكمطا قوووةُّن ُّغيرهووواُّكالمطا قوووةُّلكنيريوووااُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ

ُُُُُّّّّّاالقتصارية ُُُّّّ ُُّّحي ُّ تمُّتطبيلُّالنماذ ُّالت ُّتمُّالتوتلُّإليااُّ عدُّاالتباةهاُّ فحصااُّ ءعودارُّالتقريورُّ  و لُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ
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ُّ اءوول ُّ ُُُُُّّّّّثوومُّتتبووعُّالمطا قووةُُّّ،ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّةُّفوو ُّ موواذ ُّالتنبوو ُّتووُُّّالا–ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّلعوودةُّسوونوااُّتووي ُّالبيا ووااُّالناتجووةُّموو ُّالنموواذ ُُُّّّ-ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّااُّاللعكيةُُُُُُُّّّّّّّ البيا  ُُّّ معرفةُّمقداةُُُّّّ،ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّاال حرا ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّتينااُّ الح مُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّف ُّءووئ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ االسوتمراةيةُّن ُّالتعود لُّن ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّاالسوتبدااُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ

ُُُّّّلتك ُّالنموذ .ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ
 

ُُُّّّاسوووتخدامُّالنمذجوووةُّاإلحصوووائيةُّفووو ُّالعكوووومُُُُُُُّّّّّّّزا ووودُّت ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّاالجتماعيوووةُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّموووعُُُّّّ ُّتدايوووةُّالنصووولُّالثوووا  ُّموووُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّالقووور ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ
ُّالع ري  ُُّّ ُّ ُّالسيماُّمعُّتطووةُّالبورام ُُّّ،ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّاإلحصوائيةُُُّّّ ُّ ُّ ُّ التقا وةُّ الحاسوبااُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّالتو ُّقودمطُّالودمااُّ اسوعةُّلكبواحثي ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ

ُّلمُّتس ُّمتاحةُّلامُّف ُّالساتل ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ عك ُّالرغمُّم ُّذل ُّلمُّي  ُّاستخدامُُُّّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّتك ُُُُّّّّ ُُّّالنماذ ُُُّّّ ُُُُّّّّف ُّالعكوومُّاالجتماعيوةُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ
ُُّّ القوودةُّالسوواف ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّفوو ُّتووزااُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّهنووا ُّالسثيوورُّموو ُّالم وو  اُّالتوو ُّتحووواُّر  ُّذُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّلوو ُّاالسووتخدامُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ الُّتووزااُّ ُُّّ ُُُّّّالنمذجووةُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ

ُُُُُّّّّّاإلحصائية ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّنكثرُّتعقيد ُُُُُُُّّّّّّّفيااُُُّّّ ُُّّمقاة ةُّ غيرهاُّم ُّالعكومُُُّّّاُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ذل ُّلطبيعوةُّاليوواهرُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّاالجتماعيوةُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ موعُُّّ،ُُّّ ُُُُُُّّّّّّذلو ُّفقودُُُُُّّّّّ ُُّّ
ُُُّّّقطعطُّمجموعوةُّمو ُّالعكوومُّاالجتماعيوةُّمراحولُّعد ودةُّفو ُّمجوااُّاسوتخدامُّهوذ ُّالنمواذ ُّكعكومُّاالقتصوار ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ،ُُّّ

ُُّّ عكووومُّالووونلسُّ اقتصووواريااُّالتربيوووة ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ التخطووويطُّاُُّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّالسوووتراتيج ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّفلووو ُّحوووي ُّيجووودُّعووودرُّكبيووورُّمووو ُّالبووواحثي ُُُّّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ
ُُّّاالجتماعيي ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّن لسامُّ ُّي ُُُُّّّّمعنيُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ مسالةُّالتسميمُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّم ُّفوائدُّكبيرةُّعكو ُّمسوتو ُّالعكومُُُّّّ ُُُُّّّّتقدمُُُُُّّّّّ ماُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ عكو ُّمسوتو ُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ
ُّفاوومُّالواقووع ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ  حووظُّن ُّالم وو  اُّالمناجيووةُّالتوو ُّتعتوورضُّإم ا يووةُّاسووتخدامُّالنموواذ ُّالرياءوويةُُُّّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ الُّتووزااُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ

ُُُّّّكبيرةُّ  اسعة ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ تحواُّر  ُّجُُّّ،ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّذ ُّالباحثي ُّإل ُّهذاُّالمجااُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ)األتلرُّ.ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ،ُُّّ2111    :ُُُّّّ623   .)ُُُّّّ

ُُُُُُّّّّّّ موووووعُّنهميوووووةُّالنمذجوووووةُّاإلحصوووووائيةُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّلكيوووووواهرُّ الم ووووو  اُّالتربويوووووةُّ فاماووووواُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّمحا لوووووةُّمعالجُُّّ ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّتاووووواُُّّ ُّ
ُُُُّّّّ موءوعيةُّ رقة ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّإالُُّّ،ُُُّّّ ُُّّن ُّهنا ُّالسثيرُّم ُّالصعوبااُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّالُّتزااُّ ُُّّ ُُّّتعرقلُّجاورُّالسثيرُّم ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّالباحثي ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّالتربوويي ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ

ُّ تبعوودهمُّعوو  ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّمناجيووةُّالنمذجووةُّاإلحصووائيُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّةُّفوو ُّن حوواثامُّموو ُّجاووةُّ األالووذُّ السووالُّموو ُّتكوو ُّاألسوواليوُّموو ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ
ُُُّّّجاوووةُّنالووور ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ؛ُّاألمووورُّالوووذأُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّيحوووتمُّتووووفيرُّعووودرُّمووو ُّالمتطكبوووااُّلكتغكووووُّعكووو ُّتكووو ُّالصوووعوبااُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ مووو ُّهوووذ ُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ
ُُّّالمتطكباا: ُُُُّّّّ ُُُّّّنتوُّمزيدُّ)ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ()األتلر  21ُُُّّّ:    2112ُُّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ،ُُّّ2111    :ُُُّّّ662   -ُُّّ663   .)ُُّّ 

ُّالقووودةةُّعكووو ُّالتمييوووزُّتوووي ُّالحووود رُّالداالكيوووةُّلكموءوووو ُّالمووودة س -1 ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ العوامووولُُّّ،ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّالخاةجيوووةُّالمووو ثرةُّييوووُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّقووودةُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ
ُّاإلم ا  ُُُُّّّّ ُُّّالقدةةُّعك ُّءبطُّالثواتطُّ المتغيرااُّف ُّالياهرةُّالمدة سةُُّّ ُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ.ُّ 

ُُّّالقدةةُّعك ُّتحكيولُّاليواهرةُّفو ُّسوياقااُّالبنيووأُُُّّّ -2 ُّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ األالوذُّ الحسوبا ُّالبعودُّالبيئو ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّعوزاُّاليواهرةُّن ُُُّّّ ُُّّإُُُّّّإذُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ
ُّالواقعوووةُّعووو ُّسوووياقااُّالم وووا  ُّ الزموووا   ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ووو رأُّإلووو ُّإفقاُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّهووواُّقووودة ُُّّرُّ ُُّّ ُّ ُّكبيووور ُُُُّّّّاُُُّّّ ُّمووو ُّالصُُُّّّاُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّائصوووااُّالتووو ُّتصوووبلُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ

ُُّّمجاولةُّ عدُّالعزا ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ.ُّ 

ُّتوءيل -3 ُُّّ ُّ ُُُُّّّّالملاهيمُّ المصطكحااُّالمستخدمةُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّحي ُُُّّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُُّّالع قةُّتي ُّالمتغيرااُُُّّّ ُُّّإُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّتختكلُّتبع ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّلذل ُُُّّّاُّ ُُّّيو رأُُّّفُُّّ،ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ
ُُُّّّ الضر ةةُّإل ُّاالت  ُّالم شرااُّالمعتمودةُّفو ُّرةاسوت  ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّاألمورُّالوذأُّيحوواُّر  ُّالوتوواُّإلو ُّتوي ُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ

ُُُّّّ ُّإحصائيةُّ اءحةُّ مستقرةُّ سبي ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ  .ُّاُّ

ُُُُّّّّ هنا ُّمجموعةُّم ُّال ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ر مُّاألساسيةُّم ُّنهمااُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّماُّيأت ُّ ُّالمادأُّ)ُُُّّّ:ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ،ُُّّ2117    :ُُُّّّ11  -ُُّّ27  .)ُُّّ 
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ُّن ُّتسووو ُّالم وو كةُّاإل -1 ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّراةيووةُّقاتكووةُّلكتنووا اُّ المعالجووةُّالسميووةُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّ ُُّّنأُّن ُّالباحوو ُُُّّّ،ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ووتم  ُّ ُُّّموو ُّتحد وودُّمتغيوورااُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ
ُُُّّّ حثة ُُُّّّ بناكُّنر ااُّلقياسااُُّّ،ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّن ُّاستخدامُّم شرااُّتارقةُّرالةُّعكياا.ُُّّ،ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ

ُّن ُّي و ُّلد ُّالباح ُّالمااةااُّاألساسيةُّف ُّاستخ -2 ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّدامُّالحاسوُّا ل .ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ 

ُُّّن ُّي و ُّلد ُّالباح ُّالكفيةُّ تدةيوُّمسبلُّف ُّمجااُّاإلحصاكُّ القياسُّ التقويمُّالتربوأ. -3 ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ 

ُّ ُّن ُّي و ُّلد ُّالباح ُّتدةيوُّكا  ُّ -4 ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّعك ُّاستخدامُّنحدُّترام ُّإجراكُّالنمذجة.ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّن ُّ توفرُّلكباح ُّتر ام ُّمناسوُّإلجراكُّالنمذجةُّ المعارلةُّالبنائية -5 ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّكبر ام ُّاموسُُّّ،ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّليزةاُُّّ،ُُُّّّ ُُّّالخ.ُّ…ُُّّ ُُّّ 

ُُُّّّاُّتسووتكزمُّالنمذجووةُّاإلحصووائيةُّتوووفيرُّالمتطكبووااُّالسوواللةُّالووذكرُّ غيرهوواُُُّّّ لووذ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّالضووعلُّفوو ُّتوووفيرُّني ووُّإُُُّّّإذُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّاُُُُّّّّ
ُُُُُّّّّّ ُّمنااُّي  لُّتعوبةُّ عائق ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّيحواُّتي ُّالباحثي ُّف ُّمجااُّاإلراةةُّالتربويوةُّ بوي ُّتبنو ُّالنمذجوةُّاإلحصوائيةُُُُّّّّاُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ

ُُُُُُّّّّّّف ُّن حاثام. ُُُُّّّّ ُُّّ

ُُُُُّّّّّ ُّاستنار ُّ ُُُُُّّّّّل سرُّالنيريةُّلمناجيةُّالنمذجوةُّاإلحصوائيةُُُّّّاُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ فو ُّءووكُّمتطكباتاواُّكمواُّعرءوطُّسوا ق ُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّتومُُُُّّّّاُُّّ
ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّتناكُّالتصوةُّالمقترلُّف ُّاتبا ُّمناجيةُّالنمذجةُّاإلحصائيةُّف ُّالبحو ُّاإلراةةُّالعكمية ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ م و ات ُّا ُُّّ،ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّتية:ُُُّّّ

ُُُّّّيستندُّالتصوةُّالمقترلُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّإل ُّ ُُّّمجموعُُُُّّّّ ُُّّ ُّةُّم ُّالمنطكقااُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّيم  ُّتكوةتااُّف ُّمحوةي :ُُّّ،ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ
1 

ُُُُّّّّ اووةُّ عوووُّالتحوديااُّالعالميووةُّ اإلقكيميوةُّ المحكيووة-ُّن ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ نترزهواُُُُّّّّ ُّاال لجوواةُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّالمعرفو ُّ ت ووا  ُّالع قوااُّتووي ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ
ُُُّّّمتغيوورااُّاإلراةةُّالتربويووة ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ؛ُّاألموورُّالووذأُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ تطكوووُّتغييوورااُّعد وودةُّ حد ثووةُّفوو ُّمناجيووةُّالبحوو ُّالعكموو ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ

ُّلتتواكوُّمعُّمتط ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّكبااُّالقر ُّالحارأُّ الع ري ُّ نترزهاُّمتطكبااُّ مذجةُّاليواهرُّاإلراةيةُّإحصائي ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ  ُّ.ُّاُُُّّّ

ُّالحاجةُّإل ُّفامُّالمتغيرااُّالتلسيريةُّلكياهرةُّن ُّالم  كةُّاإلراةيةُّ   لُّمتسامولُّ رقيول-ُّ  ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّتمثولُّمطكب وُُّّ،ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّاُُُّّّ
ُّ ُّنتي  ُّ ُُّّ ُّ ُّ مرتسز ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّنساسوياُّ ودعمُّالقيوارااُّالتعكيميوةُّفو ُّالتخطويطُّاإلُُُّّّاُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّسوتراتيج ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ اتخواذُّالقوراةُُُّّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّااُُُّّّ ُُّّ مو ُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ

ُُّّثمُّاإلساامُّالسبيرُّف ُّالوتواُّإل ُّالحلُّاأل سوُّ األمثل. ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ 

ُُُُُُُّّّّّّّسبيعووةُّالعموولُّاإلراةأُّفوو ُّالم سسووااُّالتربويووةُّالمت ووا  ةُّ المعقوودةُّتتعقوودُّالعنصوورُّالب وورأُّ سبيعتوو ُّ-ُّ  ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّسواكُّكا ُّمتعكم ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّن ُّغير ُُُّّّاُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ هوُّمواُُّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ تطكووُّإلو ُّاسوتيعا ُّتكو ُّالمتغيورااُّ معرفوةُّتأثيراتاواُّالمباشورةُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ
ُُُّّّ غيرُّالمباشرةُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّلبعضااُّالبع ُّتوقطُّ احدُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ الُّي وو ُّإالُّ ُُّّ،ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّتبوا ُّنسواليوُّإحصوائيةُّحد ثوةُّكنمذجوةُُّّاُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ
ُُّّ نساليوُُُّّّ،ُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمعارلةُّالبنائية ُُُُّّّّ ُّاال حداةُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ أ واع ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّ الس سلُّالزمنيةُّ نساليبااُّالمتعدرة.ُُّّ،ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ 

ُُُّّّ ُّإ ُّالنمذجووةُّاإلحصووائيةُّتعوودُّنكثوورُّتجسوويد ُّ-ُّر ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ا سووجام اُُُّّّاُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّمووعُّمنيومووةُّ نهوودا ُّالعكوومُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ تتمثوولُّفوو :ُّاللاوومُُُّّّ،ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ
ُّ التلسيرُّم  ُُُّّّ ُُّّ ُُّّال اُّتناكُّ ماذ ُّتصولُّالم و كةُّاإلراةيوةُّ متغيراتاواُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُّ ُُّّ تلسورُُُُّّّّ ُّ ُّ التنبو ُُّّ،ُُُّّّهاُُُّّّ ُُّّ مسوتقبكااُّمو ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ

ُُّّالووو اُّ ُّ ُّاألُّ ُُّّسووواليوُُّّ ُُُُُّّّّّاإلحصوووائيةُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّالتنبئيوووةُُُّّّ وووبلُّالوووتح مُّتتكووو ُُُّّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ الوووتح مُّمووو ُّالووو اُّتوفيرهووواُّلكماتموووي ُّس  ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ  ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ
ُُُُُُّّّّّّالمتغيرااُّ التخطيطُّلاا. ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ 
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ُُُّّّ اوةُّتوجاوااُّعالميوةُّلود ُّمعيومُّالبواحثي ُّت كودُّعكو ُّتبنو ُّالنمذجوةُّ-ُُّّهو ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّتوتولااُُُّّّ ُّ واُّ حثي واُّمسوتق  ُُّّ ُّ ُّمناج  ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ  ُّ ُُُُُّّّّّ
ُّعوو ُّمنوواه ُّالبحوو ُّالث ثووةُّالمعر فووةُّالوتوول  ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّالتوواةيخ ُُّّ،ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ التجريبوو ُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ اوواُّتأالووذُّتتكوو ُّالمنوواه ُُُُُُُّّّّّّّ؛ُّإذُّإُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ

ُُُّّّالبحثيةُّ ُجلُّنساليبااُّفا :ُّتصلُّالياهرةُّم ُّالو اُّنسواليوُّاإلحصواكُّالوتول ُّ تودةسُّتأةيخاواُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ
ُُُُُّّّّّم ُّال اُّنساليوُّالس سلُّالزمنية ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ تخضوعُّلتجريووُّتكو ُّالنمواذ ُّ االتباةُُُّّّ،ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّهواُّمو ُّالو اُّمحاكاتاواُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ

ُُّّلكبيا ااُّالواقعيةُّ قكةُّنالطائااُّ ا حرافاتااُّ العد دُّم ُّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّاالالتباةااُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّاإلحصائيةُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّاالستدالليةُّ ُُُّّّ ُّ ُّ.ُّ 

ُُّّتضوواة ُّنفسوواةُّعينووةُّالبحوو ُّ تقكبووااُّ-ُّ  ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّةائاوومُّ ُّ ُّ؛ُّاألموورُّالووذأُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّقوودُّ وودل ُّ  جا ووااُّه ووةُّ ميككووُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّقوودُّتعووورُُُّّّ،ُُّّةُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ
ُّلعووودةُّنسوووبا ُّكضوووعلُّفووو ُّفاووومُّالمووورارُّمووو ُّالبحووو  ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّعووودمُّالمبووواالةُّ البُُُّّّ ُّنُُّّ،ُُّّ ُُّّ ُُّّحووو ُّ ءرةا ُّنهميتووو ُّمووو ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ

ُّالمستجوبي  ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّ غيرهاُّم ُّالسكبيااُّالم زمةُّل ر ااُّالبحثيةُّالتقكيدية.ُُّّ،ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ 

ُُُّّّإ ُّالعصوووورُّالووووراه ُّالووووذأُّيعي وووو ُّالعووووالمُّهوووووُّعصوووورُّالتنووووافسُّ حوووووُّالتميووووزُّ عصوووورُّالتحووووواُّ األالووووذُّ-ُّز ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ
ُُّّ ُّ متطكبووااُّتطووويرُّالبحوو ُّاإلراةأُّالتربوووأُّككموواُّجوودُّجد وود ُّمناجي وو ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ نسووكوب ُُُُّّّّاُُُّّّ ُُّّ ووُُُّّّاُُّّ ُُُُّّّّ ُّ تطبيق  ُّالسوويماُّ  حووُُّّ،ُُّّاُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ

ُُّّ عوويفُّفوو ُّ اقووعُّمعووولمُّ اتووطُّييوو ُّالبحووو ُّالعكميووةُّالرتووينةُّ تطبيوولُّ تائجاووا ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّمصوودةُّتلوواالرُّ تبووا  ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ
ُُّّ سووورُّمووو ُّنسوووراةُّالتقووودمُّ القووووةُّ الثووور ةُّلمختكووولُّالمجتمعوووااُّالمعاتووورة ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ توووول ُّإلووو ُّتكووو ُُّّإُُُّّّإذُُُّّّ،ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ

ُُُُُّّّّّالرتا ةُّ رقةُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّالنتائ ُُّّ ُُّّ ثقتااُّلمُّتس ُّإالُّتدقةُّنساليبااُّاإلحصائيةُّ مناجيتااُّالمتطوةةُّ استمرُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّاة.ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُّ 

ُُُُُّّّّّءر ةةُّ-ُّل ُُُُُُّّّّّّاالستلارةُّ ُّ ُُّّم ُّالعكوومُّالتطبيقيوةُّ مناهجاواُّفلور  ُّالعكومُّكافوةُّمترا طوةُّييمواُّتيناواُّ الُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّنو ُّللور ُُّّغُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ
ُّر  ُّا الوور ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّالسوويماُّفوو ُّ وولُّالتوجوو ُّ حوووُّالدةاسووااُّ التخصصووااُّالبينيووةُُّّ،ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ كووذل ُُُّّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّاالسووتلارةُّ ُّ ُُّّموو ُُُُّّّّ ُّ

ُُُُُُّّّّّّالتجاة ُّ الخبرااُّالعالميةُّ العربيةُّالناجحةُّف ُّمجااُّتجويدُّ حو ُّاإلراةةُّالت ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّربويةُُُّّّ ُُّّ تطويرُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ  ُّ.ُُّّهاُُّّ
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ُُُُُّّّّّ ُّاسووتنار ُّ ُُُّّّإلوو ُّمعطيووااُّ اقووعُّالبحووو ُّاإلراةيووةُّالتربويووةُُُّّّاُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّفوو ُّءوووكُّالنمذجووةُّاإلحصووائيةُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ النجاحووااُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ
ُُُُُُُّّّّّّّالت ُّنحرزتااُّالبحو ُّالتطبيقيةُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّف ُّ لُّاستخدامُّتك ُّالمناجيةُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّيستندُّالتصوةُّإل ُّا ت :ُُّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ 

ُُُّّّن ُّ ءعيةُّالبحوو ُّاإلراةيوةُّالتربويوة-ُّن ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّالحاليوةُّالُّتواكووُّالمتغيورااُّ التطووةااُّالمتسواةعةُّالتو ُّ تطكباواُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ
ُّالتخطيطُّاال ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّستراتيج ُّ مداالك ُّالحد ثة.ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ 

ُُّّءباتيةُّالمستقبلُّالطبيعيةُّ  ر ف ُّغيرُّالم كدةُّالمتساةعةُّالت ُّتجعلُّالمعنيي ُّ التخطيطُّالتعكيمو ُّ-ُّ  ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ
ُُّّف ُّحيورة ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ تطكووُّنسواليوُّتنبُُّّ،ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّيوةُّعكُّئُُّّ ُُّّحد ثوةُّ اإلءوافةُّإلو ُّتكو ُُُُُُّّّّّّميوةُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّاألسواليوُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّالتقكيديوةُّالمبنيوةُّعكو ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ُُّّالخبرةُّال خصيةُّ الحدسُّ  ةاكُّالخبراك. ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ 

ُُُّّّ ُّمعطيووووااُّالواقووووعُّالميوووودا  ُّنثبتووووطُّن ُّ حووووو ُّاإلراةةُّالتربويووووةُُّّن-ُّ  ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّالُّتووووزااُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّغيوووورُّقووووارةةُّعكوووو ُّالوفوووواكُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ
ُُّّ متطكبوووااُّ  يلتاووواُّفووو ُّمعالجوووةُّالم ووو  اُّالتووو ُّتووو ةقُّالعوووامكي ُّ المنتسوووبي ُّإلووو ُّمجوووا ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّاُّالتعكووويمُُُُّّّّ

ُُُّّّ تحيووورهم ُّ ُّ ُّ ُّ اإلءوووافةُّإلووو ُّن اووواُّتركوووطُّعوووذة ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّلصوووا ع ُّالقوووراةُّ عووودمُّتطبيووولُّ تائجاووواُّ حجوووةُّقصووووةُُُُّّّّاُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ
ُُّّ ءعلُّالنتائ ُّ اتتعارهاُّع ُّ اقعااُّالحقيق . ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُّ 
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ُُّّ جوووورُّفجووووةُّتوووي ُّالمسوووتو ُّالمرغوووو ُّفووو ُّالمتطكبوووااُّال زموووةُّلتطوووويرُّ حوووو ُّاإلراةةُّالتربويوووةُّ بوووي ُّ-ُّر ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ
ُُُّّّ ُّالمسووتو ُّاللعكوو ُّمقاة ووة ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ مثيكتاوواُّفوو ُّاُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّلعكووومُّالتطبيقيووةُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّجعكتاوواُّتحوو ُّالخطوو ُّ حوووُّالتطووويرُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّتووبطكُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ،ُُّّ

ُُُّّّ ُّ ن ُّمعالجةُّتك ُّاللجوةُّ حاجةُّإلو ُّفتورةُّسويكوةُّ سوبي ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ مو ُّثومُُّّ،ُُّّاُُّّ ُّيم و ُّاإلُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّفو ُّةرمُّتكو ُّاللجووةُُُُُُُّّّّّّّسواامُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ
ُُُّّّم ُّال اُّمجموعةُّم ُّالمقترحااُّالت ُّسيضعااُّالتصوةُّالمقترل. ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ 

ُُُُُُُُّّّّّّّّ جووورُّقصوووةُّفوو ُّإجووراكااُّ حووو ُّاإلراةةُّالتربويووةُّ معالجووةُّتيا ا-ُُّّهووو ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّتوو ُّالتوو ُّتوومُّجمعاوواُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّكو اوواُّتحصوويلُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ
ُّحاتووول ُّ ُّفتتوووراكمُّعكووو ُُّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّةفوووو ُّالم تبوووااُّتووود  ُّجووود  ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُُّّحيووو ُّقووودُّالُّتتجوووا زُّمعيماووواُّحووودُّ تووولُُُّّّ،ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ

ُُُُّّّّالياهرةُّ الم  كة ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ تتوقلُّعندُّمقترحااُّمبتذلةُّلي تملُّنةكا ُّالبح ُّ ءجراكات ُُّّ،ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّالُّلي لُّ وة ُّف ُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ
ُّميدا ُّالتطبيل ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ.ُّ 

ُُُّّّالضووور ةةُّالمكحوووةُّلتجويووودُّ حوووو ُّاإلراةةُّالتربويوووة-ُّ  ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُّخكووولُّيُّيُُّّ،ُُُّّّ ُّ ُُّّ جورتووو ُّ جوووورةُّ تائجووو ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ووواُُُّّّ ُّاحتياج   ُّ ُُُُّّّّ ُُّّالُّيم ووو ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ
ُُّّلصنا ُّالقراةُّاإلراةأُّ الماتمي ُّف ُّالمجااُّالتعكيم ُّن ُّ تجا ز ُّن ُّيستغن ُّعن ُّ لوُّ عدُّحي . ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ 

ُُّّ جورُّتوج ُّ حوُّتسميمُّاليواهرُّ-ُّز ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّاالجتماعيةُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ  مذجتااُّحي ُّن اراُّتك ُّالمناجيةُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّمناجيوةُّالنمذجوةُُُّّّ-ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ
ُُُُُُّّّّّّاإلحصوائيةُّ ُّ ُّ وُُّّ-ُّ ُُّّ ُّ جاحا  ُُّّ ُّمو ُّحيو ُّالتعامولُّموعُُُّّّاُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّاليوواهرُّ الم و  اُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ  و لُُّّ ُُّّ ُُُّّّمتسامولُّيسوتوعوُّمعيومُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ
ُّالمتغيووراا ُُّّ ُُّّفيوووفرُّتووذل ُُُّّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّالجاوودُّ الوقووطُّ التسكلووةُّالتوو ُّ بووذلااُّالبوواحثُُّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّفوو ُّفاوومُّالع قووااُّتبعضووااُُُّّّوُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ
ُُّّ   لُّمجزُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ بدقةُّغيرُّم افئةُّلكبحو ُّالت ُّتبنطُّالنمذجةُّاإلحصائية.ُُُّّّنُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ 

ُُُُّّّّقكةُّ حو ُّاإلراةةُّالتربويوةُّ-ُّل ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّاالةتباسيوةُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ء ُّ جوداُّفتوتمُّلداةسوةُّتويُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّمتغيورُّتوا عُّ متغيورُّ الورُّن ُّعودرُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ
ُُُُُّّّّّمتغيرااُّمستقكة ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ تأثيراتااُّالمباشرةُّ عدمُّاألالذُّ الحسوبا ُّالتوأثيرااُّغيورُّالمباشورةُّعبورُّالمتغيورااُُُّّّ،ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ

ُُّّالوسوويطيةُّالتوو ُّنثبتووطُّ تووا ُّ عوووُّالدةاسووااُّتأثيراتاووا ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّفوو ُُُُّّّّ ُّالمتغيوورُّالتووا عُّ صوووةةُّنقووو ُّموو ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّتووأثيرُُّّالُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ
ُُُّّّالمباشرُّل ُّ ُّكمتغيرُّالتا عُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ نالذت ُّالنمذجةُّاإلحصُُّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّائيةُّ عوي ُُُّّّ ُُّّ ُّاالعتبواةُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّكمواُّفو ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّنسوكو ُّ ُّ ُُّّ ُُّّتحكيولُّالمسواةُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ

ُُّّ التحكيلُّالعامك ُّتنوعي ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُّنسكو ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّشعا ُُُُّّّّ ُّاال حداةُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّالذات ُّالذأُّ ركوزُّ  و لُّنكبورُّعكو ُّالسوببيةُّتوي ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ
ُُُُّّّّالمتغيرااُّ االتباةُّمقداةها. ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ 

ُُّّ جورُّنساليوُّعكميوةُّاست وراييةُّنكثورُّرقوةُّ موءووعيةُّمو ُّتكو ُّاألسواليوُّاالست وراييةُّالمعتمودةُّعكو ُّ-ُّم ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ
ُُُُُُّّّّّّ ةاكُّال ُُُّّّخبووراكُّ حدسووامُّكأسوواليوُّرللوو ُّ السوويناةيوهااُّ ُبووُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ةُّالخبووراكُُّّ ُُّّ ُُّّالتوو ُّلوووُّنءوويلطُّلاوواُّلمنحووطُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ

ُُُّّّالبحو ُّاإلراةيةُّالتربوية ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّقوةُُُُُُّّّّّّ  ُّ.ُُُُّّّّ رقةُّ

ُّتداالكط ُُّّ ُُُُّّّّعواملُّمتنوعةُّ تحديااُّراالكيةُّ الاةجيةُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّف ُّالوقطُّالحال ُّ المستقبك ُُّّ،ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّتستدع ُّالتلسيورُُُّّّ،ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ
ُُّّالجدأُّ السع ُّالد   ُّلتطويرُّالبحو ُّاإلر ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّاةيةُّالتربويةُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ تجويودهاُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ،ُُّّ ُُُُّّّّالُّيم و ُّذلو ُّإالُّمو ُّالو اُّتجويودُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ

ُُُّّّنسووواليبااُّاإلحصوووائيةُّ مناجياتاووواُّالبحثيوووةُّ غيرهوووا ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ تقوووديمُّتصووووةااُُُّّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّضوووم ُّالوفووواكُّ احتياجوووااُّتطوووويرُُّّتُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ
ُُُُُّّّّّ حو ُّاإلراةةُّالتربويةُّف ُّءوكُّمناجيةُّالنمذجةُّاإلحصائية ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّلعلُّنترزها:ُُّّ،ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ
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ُّالتباس  -1 ُّ ُُّّف ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّاستجا ةُّ ُُّّ ُُّّ حو ُّاإلراةةُّالتربويةُّلكمستُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّجدااُّالبحثيةُّالمستخدمةُّف ُّ حوو ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّالعكوومُّالتطبيقيوةُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ
ُُُُّّّّ فر ع  ُُُُُُّّّّّّ نترزهاُّمتطكبااُّاألالذُّ األساليوُّاإلحصائيةُّالحد ثة.ُُّّ،ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ 

ُُّّتوود  ُّثقووةُّتوونا ُّالقووراةُّاإلراةأُّالتعكيموو ُّ ووالبحو ُّ -2 ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّاإلراةيووةُّالتربويووةُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّلتوود  ُّالتحوود  ُّفوو ُّمناجياتاوواُُُّّّ،ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ
ُُُُّّّّالبحثية ُُُّّّنجمُّعنااُّءعلُّف ُّالنتائ ُّالت ُّتوتكطُّلااُّعبرُّنسالُّفُُّّ،ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّيوُّ نر ااُّةياسُّتقكيديةُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ.ُّ 

ُُُّّّاالستمراةية -3 ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّف ُّإ تا ُّ حو ُّإراةيةُّتعكيميةُّ أساليوُّ مناجيااُّتقكيدية.ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ 

ُُُّّّءوور ةةُّالتطوووةُّ -4 ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ االةتقوواكُّ ُّ ُُّّالتوو ُّتلرءووااُّعكوو ُّكافووةُّالعكووومُّ لر عاوواُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّحيوو ُّالُّيحوود ُّذلوو ُّإالُّتتطوووةُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ
ُُُُُّّّّّنساليب ُّ سرق ُّالبحثيةُّ نر ات ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّتوتلااُّسبيعةُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّم زمةُّلعمكيةُّالتطوير.ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ ُّ ُّ 

ُُُّّّ اوةُّالحاجةُّ -5 ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّل ُّإُُّّ ُُُّّّدةاسوةُّ التعمولُّفو ُّالجوذ ةُّاالقتصواريةُّلحولُّنغكووُّالم و  اُّالتربويوةُّ اإلراةيوةُُّّالُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ،ُُّّ
ُُُُُّّّّّالُّسيماُّ ُُّّف ُّ لُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ اوةُّاقتصاريااُّالتعكيم.ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ 

ُُّّ جوورُّ ووواهرُّتتعكوولُّ -6 ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّالميوودا ُّالتربووأُّيم وو ُّ مووذجتااُّ ت وو يكااُّ  و لُّمعووارالاُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّةياءوويةُّلكتعوور ُّعكوو ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ
ُُُُُّّّّّهذ ُّاليواهرُّ تأثيراتاا ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّليتم  ُّالمخططُُّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّم ُّتناكُّالططُّسُُّّوُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّكيمةُّ فاعكة.ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ 

ُُُّّّاالعتمووار -7 ُُّّ ُّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّفوو ُّجمووعُّالبيا ووااُّعكوو ُّنر اُّتقكيديووةُّ عيوباوواُّالم زمووةُّمتمثكووةُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ االسووتبا ااُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّالتوو ُّتسووتجو ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ
ُّالمبحووووثي ُّ الم حيووواا ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ المقوووات اُّ غيرهووواُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّالتووو ُّقووودُّتحوووواُّتوووي ُّالبووواحثي ُّ فاووومُّاليووواهرةُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّفقووودُّالُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ

ُّتع سُّ اقعُّالياهرةُّ الم   اُّالتربويةُّ   لُّنرق ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّهوُّالحااُّف ُّالبُُُُُُّّّّّّ،ُّكماُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّيا ااُّاإلحصوائيةُّالسميوةُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ،ُُّّ
ُُّّ الاتةُّف ُّتناكُّالتنب ااُّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ اُُُّّّ ُّتوتلااُّنساس   ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّف ُّالتخطيطُّالتعكيم ُّاالستراتيج .ُُُّّّاُُُُّّّّ ُّمتين ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ 

ُّالطبيعةُّالمعقدةُّلكيوواهرُّاإلراةيوةُّالتربويوةُّالتو ُّتسوتدع  -8 ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّفو ُّكثيورُّمو ُّاألحيوا ُّتنواكُّالنمواذ ُّالمختكلوةُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ
ُُُّّّم ُّنجلُّتسايلُّرةاستااُّ التعاملُّمعااُّتدقةُّ موءوعية ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّالُّسيماُّمعُُّّ،ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ اووةُّالعد ودُّمو ُّالمناجيوااُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُّ

ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّالبحثيةُّاللعالة ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّكمناجيةُّالنمذجةُّ المعارلةُّالبنائيةُُّّ،ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ غيرهاُّم ُّالنماذ ُّاإلحصائية.ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ 

ُُّّالتوج ُّ حوُّالدةاسااُّ البحو ُّ -9 ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّالمستقبكيُُُّّّ ُّالت ُّنثبتطُّجود اهاُّفو ُّالود اُّالمتقدموةُّ توسوعطُُُّّّةُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ  ودةةُّهوذاُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ
ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّالتوج ُّ قكتااُّف ُّالد اُّالنامية.ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ 

ُُُُُّّّّّتزا دُّ -10 ُّاالحتيا ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّف ُُُُّّّّ ُُّّاالعتُّ ُّ ُُّّعك ُّالبح ُّ  تائج ُّف ُّالتخطيطُّ اتخاذُّالقراةاا.ُُُُُّّّّّمارُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ 

ُُّّالتوج ُّالمعاترُّ البحو ُّ -1 ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّاالجتماعيةُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ حوُّتبن ُّالنمذجةُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ اُّ ُّ ُّتوتل ُّمناج  ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ حثي ُُُُّّّّ ُّ ُّمعاتر ُُُُّّّّاُّ ُّ  ُّ.ُّاُُُّّّ

ُُُّّّاألسرُّالنيريةُّحواُّالنمذجةُّاإلحصائيةُّ متطكباتااُّ ر ةهاُّف ُّت -2 ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّطويرُّ حو ُّاإلراةةُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّالتربويةُّ ُُّّ ُُُّّّ.ُّ 

ُُّّالتوجوووو ُّالعووووالم ُّ حوووووُّالتخطوووويطُّاالسووووتراتيج ُّلكم سسووووااُّالتربويووووةُّ ثقافووووةُّالجووووورةُّ ءووووما ُّ -3 ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّاالعتمووووارُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ
ُّاألكاريم  ُُُُُُّّّّّّ ُُّّإذُّ دعمُّاإلحصاكُّ نساليب ُّالحد ثةُّهذاُّالتوج ُّ يعملُّعك ُّتطوير ُّالمستمر.ُُّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ 

ُُّّ اقووعُّ حووو ُّاإلراةُّ -4 ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّالتربويووةُّ موواُّيعا يوو ُّالبوواحثُُُّّّةُُُّّّ ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّموو ُّم وو  اُّ تحوودُُّّوُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّيااُّنترزهوواُّءووعلُّفوو ُّالتحوود  ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ
ُُّّلكمناجيااُّالبح ُّ نساليوُّالقياس. ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ 

ُُّّمقترحااُّ توتيااُّالدةاسااُّالسوا قةُّالتو ُّت كودُّعكو ُّءور ةةُّا تاوا ُّالنمذجوةُّاإلحصوائيةُّفو ُّ حوو ُّ -5 ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ
ُُُُّّّّالتخطيطُّ كافةُّالو ائلُّاإلراةية. ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ 
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ُُُّّّتمحوووةاُّنهوودا ُّالتصوووةُّالمقتوورلُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّحووواُُُّّّ ُّ ُُُّّّث ثووةُّ ُُُُّّّّنهوودا ُّتجسوودُّمتطكبوواُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّتبنوو ُُُّّّاُُّّ ُُُُُُّّّّّّالنمذجووةُّاإلحصووائيةُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ
ُُُُُّّّّّ مراحكااُّ ُُّّ ُُُّّّف ُّ حو ُّاإلراةةُّالتربويةُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ذل ُّعك ُّالنحوُّا ت :ُُّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ

ُُُُُُُُُّّّّّّّّّالتعر ُّعك ُّالمتطكبااُّالمتعكقةُّ مرحكةُّماُّقبلُّالنمذجةُّاإلحصائية)اإلعدارُّ التايئة( -1 ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ.ُّ 

ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّالتعر ُّعك ُّالمتطكبااُّالمتعكقةُّ -2 ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ مرحكةُّعمكيةُّالنمذجةُّاإلحصائيةُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ  ُُُُُُُُّّّّّّّّالتنليذ(ُّ)ُُُُّّّّ

ُُُّّّالتعر ُّعك ُّالمتطكبااُّا -3 ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ مرحكةُّماُّ عدُّعمكيةُّالنمذجةُّاإلحصائيةُّ)التطبيلُّ التقويم(ُُُُُُُُُّّّّّّّّّلمتعكقةُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُّّ.ُّ 

ُّفوو ُّءوووكُّنهوودا ُّالتصوووةُّالمقتوورلُّتبكوووةاُّمتطكبوواا ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّمراحوولُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّالنمذجووةُّاإلحصووائيةُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّتوتوول ُّمناجيووةُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ
ُُّّف ُّ حو ُّاإلراةةُّالتربويةُّ المجاالاُُُُُُُُّّّّّّّّحد ثة ُّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّا تيُّ ُُُّّّة:ُّ

ُُُُّّّّ يقصدُّتااُّكافةُّالمتطكبااُّال زمةُّلكباحثي ُّف ُّمجااُّاإلراةةُّالتربويوةُّ الواجووُّتوافرهواُّقبولُّإجوراكُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّ ُُُّّّ
ُُّّعمكيةُّالنمذجةُّلكياهرة ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ تتضم ُّالمتطكبااُُُّّّ،ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّا تيةُُُّّّ ُّ:ُّ 

ُُّّس ُّالقوا ي ُّ الت ريعااُّ ماُّيضوم ُّتطوويرُّ -1 ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّمناجيوااُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ حوو ُّاإلراةةُّالتربويوةُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ موُُُّّّ ُُّّاُّفياواُّنسواليوُّالقيواسُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ
ُُُُُّّّّّالحد ثووة ُّلتتبناهوواُّالم سسووااُّالمنتجووةُّلتكوو ُّالبحووو ُّكالجامعووااُّ غيرهوواُّموو ُّمراكووزُّالبحوو ُّالعكموو ُُّّ،ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُُُّّّتلعيلُّر ةُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّتك ُُُُُّّّّّ ُُّّالم سسااُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّف ُّالمراةبةُّ المتا عة.ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ 

ُُُُُُّّّّّّإقراةُّمعا يرُّتوج ُّالباحثي ُّإل ُّالتجد دُّف ُّالبح ُّ األالذُّ األساليوُّاإلحصائيةُّالحد ثة. -2 ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ 

ُُّّإكسووا ُّالبوواحثي ُّماووا -3 ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّةااُّتتعكوولُّ النمذجووةُّاإلحصووائيةُّكالتعاموولُّمووعُّالحاسووو ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ نساسوويااُّالرياءوويااُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ
ُّ اإلحصاكُّ القياسُّ التقويمُّالتربوأ...إلخ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ.ُّ 

ُُّّتوفيرُّقنوااُّ  ليااُّتواتلُّ ُّ -4 ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّءقاموةُّشوراكةُّفاعكوةُّتوي ُّإراةااُّالم سسوااُّالتربويوةُّ الم سسوااُّالبحثيوةُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ،ُُّّ
ُُُُّّّّتوجي ُّالبح ُّ حوُّن لويااُّالم   اُّاإلراةية.ُّل ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ 

ُّتنليووذُّكوولُّموو -5 ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّاُّموو ُّشووأ  ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّن ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ وودعمُّتبنوو ُّمناجيووةُّالنمذجووةُّاإلحصووائيةُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّتعزيووزُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّفوو ُّ حووو ُّاإلراةةُّالتربويووةُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ
ُُُّّّتوتوولااُّمناجيووة ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّحد ثووةُّنحوورزاُّ جاحووااُّفوو ُّةيوواسُّاليوواهرةُّ التنبوو ُّتاوواُّتدقووةُّ موءوووعيةُّمقاة ووة ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ

ُُُّّّ األساليوُّالتقكيديةُّم ُّال ا:ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ 

ُُّّ  رُّثقافةُّالنمذجةُّاإلحصائيةُّتي ُّن سامُّالباحثي ُّ - ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُّ ُّ األكاريميي ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّتربويي ُّ ت جيعامُّلتبنياا.ُُُّّّالُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ 

ُُُّّّ  وورُّالمزيوودُّموو ُّالدةاسووااُّ البحووو ُّالعكميووةُّ التووأليفُّ المعرفووةُّال زمووةُّ األساسوويةُّحووواُّالنمذجووةُّ - ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ
ُّو ُّاإلحصائيةُّ ماُّ تعكلُّتااُّ بأساليبااُّكلو ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّعكو ُّحودةُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ تسووي ُّالكفيوةُّمتيُُّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّةُّلكبواحثي ُّ الماتموي ُّفو ُُّّنوُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ

ُُّّمختكلُّمجاالاُّالعكومُّالتربويةُّلسو  ُّمجااُّالصوُّ حد  . ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ 
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ُُّّلعيووووولُّحركوووووةُّالترجموووووةُّلكمراجوووووعُّ المصوووووارةُّالعكميوووووةُّاألجنبيوووووةُّت - ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّت وووووجيعُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ مووووواُّيخووووو ُّالنمذجوووووةُُُّّّ،ُُُّّّااُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّاإلحصوووائيةُّك ُّ ُّ ُُُّّّو اووواُُّّ ُُّّنفضووولُّ نقصووورُّسريقوووةُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّل سوووتلارةُُُُّّّّ ُّ ُّمووو ُّا الوووري ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّالُّسووويماُّفووو ُّعصووورُّالثووووةةُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ

ُُُّّّالمعرييةُّالتنافسيةُّ التساتلُّمعُّالزم .ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ 

ُّإقامةُّالمعاةضُّ الم تمرااُّ الند ااُّالعكميةُّالمحكيةُّ الد ليةُّلكت  - ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّقلُّالعكم ُّتي ُّاألفساة.ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ 

ُّاالشتراكااُّف ُّالمواقعُّالبحثيةُّاإل - ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّلستر  يةُّ ُُّّ ء  اكُّقاعدةُّتيا ااُّلسافةُّالبحو ُّالعكميوةُّفو ُّمجوااُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ
ُُّّاإلراةةُّالتربويةُّ تحميكااُّعك ُّتك ُّالمواقع. ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ 

ُُّّتأسووويسُّ يووومُّحد ثوووةُّلكوووربطُّال وووب  ُّالقوووائمُّعكووو ُّتسنولوجيووواُّالمعكوموووااُّ االتصووواالاُّلكوووربطُّتوووي ُّ - ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ
ُُُُُّّّّّم سسووووااُّالبحوووو ُّالع ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّكموووو ُّ مراكووووزُّاإلحصوووواكُّ ءراةاتوووو ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ غيرهوووواُّموووو ُّالم سسووووااُّذااُّالع قووووةُُّّ،ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ،ُُّّ

ُُُُُّّّّّ ت جيعاا ُّ ُُّّعك ُّالدقةُّ التحرأُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّف ُُُّّّ ُُّّنثناكُّجمعُُّّ ُُّّ ُّاإلحصاكااُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّموعُّالُُّّ،ُُّّ ُُّّتطوويرُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ التحود  ُّالمسوتمرُّلاواُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ
ُّ ُّكو ااُّمرتسز ا ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّنساسي ُُُُّّّّ ُُّّ ُّلكنمذجُُُّّّاُّ ُُُُُُّّّّّّاإلحصائية.ُُُّّّةُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ 

ُُُُُّّّّّتوفيرُّمستكزمااُّالنمذجةُّاإلحصائية - ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّالتقنيةُّ التسنولوجيةُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّا تر طُّ)ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُّترام ُُّّ،ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّواسيوُّحُُّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُّّّإلخ(.ُّ…ُُّّ ُُّّ 

ُُّّاالسووتلارةُّقووودةُّاإلم وووا ُّمووو ُّتسنولوجيووواُّالمعكومووااُّفووو ُّ - ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّجوووراكُّمسووووحااُّ ءحصووواكااُّحد ثوووةُّذااُُّّإُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ
ُُّّع قةُّ المجااُّالتربوأ. ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ 

ُُّّاإلشارةُّ البحو ُّالعكميةُّالت ُّتتبن ُّمناجيااُّ نساليوُّإحصائيةُّحد ثةُّف ُّالمحافلُّالعكميةُّ بي ُّ - ُُُّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُّ
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّن سامُّسكبةُّالدةاسااُّالعكياُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ اُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّلي و ُّرافع  ُّ ُّ حوُّتبن ُّتك ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّالمناجيةُّف ُّم   اُُّنالر .ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ 

ُّإرةا ُّموارُّرةاسيةُّتتعكلُّ النمذجةُّاإلحصائيةُّ استخدامُّالنمذجةُّف ُّالتخطيطُّالتعكيم ُّءوم ُّمقورةاا -6 ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ
ُُُُّّّّاإلراةةُّل ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّطكبةُّالدةاسااُّالعكيا.ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ 

ُُُُُّّّّّحووو ُّالبووواحثي ُّالسووويماُّسكبوووةُّالماجسوووتيرُّ الووودكتوةا ُّ -7 ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ءلوووزامُّ ُُّّاسوووتخدامُّالنمووواذ ُّاإلحصوووائيةُّ األسووواليوُُُُُّّّّّامُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُّ
ُُُُُّّّّّالحد ثة ُُُّّّفو ُّن حواثُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ يوراُّلمواُّتتميوزُّ و ُّهوذ ُّالتقنيوةُّمو ُُُّّّ،ُُُّّّامُّ ُّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّميوزااُّ ءجوراكااُّتزيودُّمو ُّجوورةُّالبحوو ُُّّمُّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ

ُُُُّّّّ رقةُّ تائجاا. ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ 

ُُُُّّّّإقامووةُّالوود ةااُّالتدةيبيووةُّ  ة ُّعموولُّلسوولُّموو ُّال -8 ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّبوواحثي ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ األكاريمييُُّّ ُُّّ)الم وورفي (ُّالتربووويي ُّفوو ُّنسوواليوُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ
ُُّّالنمذجووووةُّاإلحصووووائيةُّ كيفيووووةُّاسووووتخدامااُّ تطبيقاوووواُّ تحكيكاووووا ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ اسووووتخدامُُُّّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّعوووودرُّموووو ُّتوووورام ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّلنمذجووووةُُّّاُُُُّّّّ ُُُُّّّّ

ُُُُُّّّّّاإلحصووائية ُّ ُّ ُُّّالمتقدمووةُُُّّّ ُُُُّّّّ عوودمُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّاالقتصوواةُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّعكوو ُّتر ووام ُّ احوودُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ؛ُّإذُّإ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ عوووُّنسوواليوُّالنمذجووةُّاإلحصووائيةُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ
ُُّّالحد ثووةُّالُّيم وو ُّإجرا ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّهوواُّ تطبيقاوواُّإالُّفوو ُّتوورام ُّالاتووةُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّفمووث  ُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّيلضوولُّفوو ُّمناجيووةُّتوووكسُّجينسنووزُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ

ُُُُُّّّّّلتحكيلُّالس سلُّالزمنية ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّاستخدامُّالبر ام ُّاإلحصائ ُّ)ُُّّ،ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُّEviews)ُُّّ،ُُّّكوذل ُّ مذجوةُّالمعار ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّلوةُّالبنائيوةُُُُُّّّّّ
ُُّّنفضلُّ ُّ ُّتر ام ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّف ُّإجرائااُّهوُّالبر ام ُّاإلحصائ ُّنموس)ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّAMOSُّ)ُُّّ.ُّ 

ُُُُّّّّإقامووةُّ حووو ُّم ووتركةُّعكوو ُّالمسووتو ُّالمحكوو ُّ اإلقكيموو ُّيي -9 ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّيخوو ُّ حووو ُّاإلراةةُّالتربويووةُّ مناجيووةُُُُُّّّّّموواُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ
ُُُُُُّّّّّّالنمذجةُّاإلحصائية. ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ 

ُُُّّّتبنو ُّموداللُّالبحووو ُّالبينيوةُّتووي ُّمجوااُّاإلراةةُّالتربويوةُّ مجوواالاُّنالور ُّكعكووومُّ -10 ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّاالقتصوارُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّرياءوويااُُُُّّّّ الُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ
ُُّّ غيرهاُّليستليدُّ احث ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّاإلراةةُّم ُّاألساليوُّالسميةُّ اإلحصائيةُّالمستخدمةُّف ُُُُّّّّوُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّتك ُُّّ ُُّّالعكومُُّّ ُُُُّّّّ.ُّ 
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ُُُُّّّّ يقصوودُّتاوواُّالباحوو ُّكافووةُّالمتطكبووااُّال زمووةُّلكبوواحثي ُّفوو ُّمجووااُّاإلراةةُّالتربويووةُّ الواجوووُّتوافرهوواُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ
ُُّّف ُّ ُُّّنثناكُّإجراكُّعمكيةُّالنمذجةُّلكياهرةُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ تتضم ُّالمتطكبااُُُّّّ،ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّا تيُُُّّّ  ُُّّة:ُّ

ُُّّتحد دُّمواءيعُّذااُّن لوي -1 ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّقاتكةُّلكنمذجةُّاإلحصائيةُُُّّّةُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ توجي ُّالباحثي ُّ حوهاُّ ت جيعام.ُُّّ،ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ 

ُُُُُُُُّّّّّّّّتحد دُّالاد ُّم ُّالنمذجةُّهلُّ تلُّالياهرةُّن ُّالتنب ُّ مستقبكااُّ -2 ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّن ُّ  ُُّّ.ُُّّاُُُُُُّّّّّّ ُّاماُّمع ُُّّيُُّّككُُُّّّ

ُّن ُّتسووو ُّالم وو كةُّاإل -3 ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّراةيووةُّقاتكووةُّلكتطبيوولُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّالمعالجووةُّالسميووةُُّّ ُُُُّّّّحيوو ُّ ووتم  ُّالباحوو ُّموو ُّتحد وودُُّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّمتغيوورااُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ
ُُّّ حث ُُُّّّ بناكُّنر ااُّلقياسااُُّّ،ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّن ُّاسوتخدامُّم شورااُّتوارقةُّرالوةُّعكياواُُّّ،ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّكحسوا ُّالتسكلوةُّ العائودُّعكو ُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ

ُّن ُّالتنب ُُّّ،ُُُُُُُُّّّّّّّّالتعكيم ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ المكتحقي ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ...الخ..ُُُّّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ 

ُُّّالتمييزُّتي ُّ -4 ُُُُّّّّ ُّالمتغيرااُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّالم ثرةُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّالداالكيةُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ الخاةجيةُّلموءو ُّاإلراةةُّالتربويةُّالُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّمرارُّرةاست .ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ 

ُُّّتحكيوولُّاليوواهرةُّفوو ُّسووياقااُّالبنيوووأُّ -5 ُّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ بوود  ُّعزلاوواُّموو ُّسووياقااُّالم ووا  ُّ الزمووا  ُُّّ،ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّلكوتووواُّإلوو ُّتووي ُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ
ُُُُُّّّّّةياءيةُّتجسدُّالواقعةُّعك ُّرةجةُّعاليةُّم ُّالدقةُّ التلسيرُّ التساملُّف ُّفامُّالياهرةُّ الم  كة. ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ 

ُُُّّّتحد ووودُّ وووو ُّ -6 ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّاألسوووكو ُّالمناسووووُّلنمذجوووةُّاليووواهرةُّاإلراةيوووةُّالتربويوووةُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ األالوووذُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُُّّ عوووي ُّاالعتبووواةُّ وووالخطوااُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ
ُُّّال زمةُّ الخاتةُّ  لُّنسكو . ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ 

ُّن ُّتسو ُّالمعارالاُّالمستخدمةُّمتلقةُّمعُّالواقع -7 ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّمث  ُُُّّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُّالمواز ةُّالعامةُّلكد لةُّتتناسوُّسرري ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّمعُّالتسكلوةُُُُّّّّاُُُّّّ ُّ
ُُُُّّّّف ذاُّكا طُّكذل ُّنأُّن ااُّتتللُّمعُّالنيريةُُُّّّ،ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّالتعكيمية ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّاالقتصاريةُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ءذاُّكا طُّع سُّذل ُّفقودُّاالتكلوطُُُّّّ،ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُُُّّّمعُّمنطلُّالواقعُّا ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّالقتصارأ.ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ 

ُّ ُّتحد دُّ اءلُّلكثواتطُّ المتغيرااُّذااُّالع قةُّفو ُّتلسويرُّالم و كةُّاإلراةيوةُّ ءوبطااُّ  و لُّكوا  ُّ -8 ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّمو ُُُّّّ،ُُّّ ُّ
ُُُُُّّّّّالوو اُّ يريووااُّن ُّرةاسووااُّسووا قة ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ذلوو ُّللاوومُّالمتغيوورااُّ ةتوودُّالصووي ُّاإلحصووائيةُّلحركتاوواُّ  وو لُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ

ُُُُُّّّّّنكثرُّرقةُّ شمولية. ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ 

ُُُُُُّّّّّّتحد دُّالتوقعااُّالقبكيةُّليتمُّاالتباةُّمدلوالتااُّ -9 ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّإحصائُّ ُّ  ُُُّّّ.ُّاُّ ُّي ُُّّ

ُُّّتوووال ُّالبسوواسةُّفوو ُّتنوواكُّالنموواذ ُّحتوو ُّيسووالُّتحكيوولُّاليوواهرةُّالمدة سووة -10 ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ التساموولُّللاوومُّاليوواهرةُّ  وو لُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ
ُُّّنكثرُّرقةُّ عمل. ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ 

ُّالحووراُّعكوو ُّرقووةُّالبيا ووااُّلسوو -11 ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّمتغيوورااُّاليوواهرةُّالتربويووةُّالموورارُّرةاسووتااُّ التحوورأُّفوو ُّجمعاوواُّموو ُُُُّّّّلُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ
ُُُّّّمصارةُّموثوقة ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّالمدال اُّغيورُّالدةيقوةُّألُُُّّّ؛ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ نوت  ُُُُُُّّّّّّ ُّخرجوااُُُُّّّّاواُّمُُّّعن ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّي وو ُّ ُّ ُّ ُّ ُّمو  ُّ ُّصوعوُُّّال ُّ ُُُّّّمعرفوة ُُّّ ُُّّييموا ُُّّ ُُُُّّّّإذاُّ ُُّّ

ُّكا ط ُّاالالت فاا ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّالناتجة ُّ ُّه ُّم  ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّءعلُّرقةُّالبيا اا ُّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُّم  ُُّّام ُُّّ ُّتلاعل ُّ ُّ ُّحقيق  ُُُّّّ ُّتي  ُُُُّّّّ ُّالمتغيراا ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ. 

ُُُُّّّّجمعُّالبيا ااُّال زمةُّ -12 ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ أر اتااُّالمناسبةُُُّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّلسلُّمتغيرُّم ُّمتغيرااُّالياهرةُّالتو ُّتومُّتحد ودهاُّسوا ق ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّسوواكُُُُّّّّاُُّّ ُّ
ُُّّكا وووووطُّمتسكسوووووكةُّالووووو اُّفتووووورااُّزمنيوووووة ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّتيا وووووااُّس سووووولُّزمنيوووووة(ُّن ُّعرءووووويةُّالوووووُّ)ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ اُّ قطوووووةُّزمنيوووووةُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ

ُُُُُُُُُّّّّّّّّّمحدرة)تيا ااُّالعينة( ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ.ُّ 

ُُّّالتحقوولُّموو ُّ -13 ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّمسووكمااُُُّّّالُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّالعامووةُّ الخاتووةُّألسوواليوُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّلنمذجووةُّاإلحصووائيةُُّّاُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّالمتمثوولُّتوووُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ  لايووةُّحجوومُّالعينووةُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ
ُُُُُُُّّّّّّّاالعتداليةُُّّ ُّ ُّ ُُّّ...الخ.ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ
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ُُّّإجوووراكُّ -14 ُُّّ ُّ ُّاالالتبووواةااُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّاإلحصوووائيةُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّالمتضووومنةُّ ُُّّفووو ُّكووولُّمرحكوووةُّمووو ُّمراحووولُّالنمذجوووةُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّكوووو:ُّاالتبووواةااُّفحووو ُّالقووودةةُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ
ُُُّّّالتلسيرية ُُّّ ُُّّفح ُّالبواُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّق ُّ ُّ االتباةُّكلاكةُّالنموذ ُُّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ االتباةااُّتقد رُّالمعكمااُّ...الخ.ُُّّ،ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ 

ُُّّتجميووعُّ -15 ُُُّّّ ُّ ُّكووا  ُُُُُُّّّّّّعوودرُّ ُُّّموو ُّالمتغيوورااُّالتوو ُّيعتقوودُّالباحوو ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُّلاوواُّع قووةُّ اليوواهرةُّالمدة سووةُّنُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّن ُُّّ،ُُُُّّّّ ُُّّالم شوورااُّلسوولُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ
ُّمتغيووورُّكوووام  ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفووو ُّحالوووةُّ مذجوووةُّالمعارلوووةُّالبنائيوووةُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّحيووو ُّ وووتمُُّّ،ُُّّ ُّفووو ُُُُّّّّ ُُّّنثنووواكُُُُّّّّ ُُّّجوووراكُّالنمذجوووةُّ تطبيووولُّاالالتبووواةااُُّّإُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ
ُُُُُّّّّّاإلحصائية ُّ ُّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّاإل قاكُّعك ُّالمتغيرااُّذااُّالداللةُّاإلحصائيةُّ عزاُّالبقية.ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ 

ُُُُُّّّّّتحد وودُّ -16 ُُّّحجوومُّعينووةُّالبحوو ُُّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ  وو لُّكوواف ُّمووعُّمراعوواةُّالصوتوويةُّ عوووُّالنموواذ ُّاإلحصووائيةُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّمووث ُّ)ُُّّ،ُُّّ ُُّّ21  -11  ُّ)ُُّّ
ُُُُُّّّّّم اهدةُّعندُّاستخدامُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّنسكو ُّ ُّ ُُّّ ُُّّتوكسُُُُّّّّ ُُّّ ُّجنسنز–ُّ ُُُُُُّّّّّّف ُّتحكيلُّالس سلُّالزمنية.ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ 

ُّفحوو ُّالنمووواذ  -17 ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّاإلحصوووائيةُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ  ووو لُّعوووامُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ معالماووواُُُّّّ ُُُُّّّّ االتبووواةُّقووودُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّتلسووويرُُُّّّالُُُُُّّّّّةتااُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّيةُّ التنب يوووةُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ اسوووتخدامُّاالالتبووواةااُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ
ُُّّال زمووةُّ الخاتووةُّ  وولُّنسووكو ُّموو ُّنسوواليوُّالنمذجووة ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ المتوووفرةُّفوو ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّبوورام ُّاإلحصووائيةُّالمتعوودرةُُّّالُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ،ُُّّspss, 

Amos, minitab,R, LISREL,QESُُّّ.غيرها ُُُُّّّّ ُُُّّّ 

ُُُّّّمعالجةُّالم   اُّاإلحصائيةُّالناجموةُّ -18 ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّفو ُُُُُّّّّّ ُّنثنواكُّتنواكُّالنمواذ ُّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّكوو:ُّالتودااللُّالخطو ُّالمتعودرُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّاالةتبوامُُّّ،ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّالوذات ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ
ُّتووي ُّسكسووكةُّةوويمُّالبووواق  ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّعوودمُّتجووا سُّةوويمُّالبووواق ُُّّ،ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ عوودمُُُّّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّاسووتقراةيةُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّالبيا ووااُُُّّّ ُّ ُّلتسووو ُّعكوو ُّمسووتو ُّعوواا ُُُّّّ،ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُّّموو ُُُُُّّّّّ ُّ

ُُُُّّّّالدقةُّ الموءوعية. ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ 

ُّ يقصوودُّتاوواُّالباحوو ُّكافووةُّالمتطكبووااُّال ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّزمووةُّلكبوواحثي ُّفوو ُّمجووااُّاإلراةةُّالتربويووةُّ الواجوووُّتوافرهوواُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ عوودُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ
ُُُّّّإجراكُّعمكيةُّالنمذجةُّلكياهرةُّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ء تا ُّالنماذ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ تتضم ُّالمتطكبااُُُّّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّا تيُُُّّّ  ُُُّّّة:ُُّّ

ُُُُّّّّالعملُّعك ُّإزالةُّكافةُّالمعوقوااُّالتو ُّتقولُّنموامُّتبنو ُّمناجيوةُّالنمذجوةُّاإلحصوائيةُّفو ُّ حوو ُّاإلراةةُّالتربويوةُّ -1 ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ
ُّ تذليلُّالصعوبااُّنمامُّالباحثي  ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ الماتمي .ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ 

ُُّّإعدارُّالتقريرُّع ُّالياهرةُّالمدة سةُّ ماُّتوتلُّإليو ُّالباحو ُّمو ُّ مواذ ُّإحصوائيةُّتتعكولُّتاوا -2 ُُُّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ شورلُّالطووااُُُّّّ،ُُّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّاستخداماا. ُُّّ ُّ 

ُُّّاالتباةُّالنموذ ُّ -3 ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّاإلحصائ ُّ تقد رُّنفضلُّالمعالمُّالتلسيريةُّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّتناك ُّعك ُّتحد ودُّمعوا يرُّالملاءوكةُُّّ،ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ  ُّ ُُّّلكبيا وااُُُُّّّّاُُُّّّ ُّ فق وُُّّ،ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ
ُّالواقع ُُُّّّ ُّيةُّالت ُُّجمعطُُّّ ُُّّ ُُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّمعرفةُّرةجةُّرقتُُّّ ُُُّّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّااُّ مقدةتااُّعك ُّالتنب ُّ سكو ُّالياهرةُّالمدة سة.ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ 

ُُّّالتأكدُّم ُّ -4 ُّمد ُّتطاتلُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّالنموذ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّاإلحصائ ُّل راكُّاللعك ُّلكواقعُّ تقويمُّمساة ُّ الاتةُّ ماذ ُّالتنب ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّم ُّال اُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ ُّ
ُُّّمقاة ووةُّالتنبوو ااُّ وواألراكُّاللعكوو ُّ مقووداةُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّاال حوورا ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّتيناموواُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّحيوو ُّ ووتمُُُّّّ؛ُُُُُّّّّّ ُُُّّّفوو ُّءوووئ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّالح وومُّإموواُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ االسووتمراةُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّتاووذاُُُُُّّّّّ ُّ

ُّالنموذ ُّن ُّتط ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّوير ُّن ُّتغيير .ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ 

ُُُّّّرةاسووةُّالم وو  اُّالتوو ُّتواجوو ُّتطبيوولُّمناجيووةُّالنمذجووةُّاإلحصووائيةُّفوو ُّالبحووو ُّاإلراةيووةُّالتربويووة -5 ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ المتطكبووااُُُّّّ،ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ
ُّ ُّال زمةُّلتطبيقااُّنيض ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ  ُّ.ُّاُُّّ

ُُُّّّتوءووويلُّالسيناةيوهاا)الم ووواهد(ُّالمسوووتقبكيةُّلحالوووةُّاليووواهرةُّاإلراةيوووةُّالتربويوووة -6 ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّاألمتووودارأُّالطبيعووو ُُّّ،ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّالتووووقل ُُّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ،ُُّّ
ُّالتلا ل ُّ الخر  ُّع  ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّالسيطرة.ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ 

ُُّّاسووتخدامُّنكثوورُّموو ُّ موووذ ُّ -7 ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّإحصووائُّ ُّ ُُّّ ُّلكم وو كةُّاإلراةيووةُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّالملاءووكةُّتينُُُُُّّّّّ ُُّّ حسووا ُّالتنبوو ااُّالخاتووةُّ متغيوورااُُُُّّّّاوواُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ
ُُّّالنموووذ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّاسووتخدامُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّنسوواليوُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّإحصووائُّ ُّ ُُّّمتوسووطُّا حوورا ُّالقوويمُّالحقيقيووةُّعوو ُّالقوويمُّالمقوودةةُُُُّّّّيةُّكُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّتووي ُّالنموووذجي ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ

ُّ النموذ ُّاألفضلُّهوُّاأل ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّقلُّا حراف ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ  ُّ.ُّاُّ
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ُُُُُّّّّّف ُّءوكُّمعطيااُّالخكفيةُّالنيريةُّحوواُّمناجيوةُّالنمذجوةُّاإلحصوائيةُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ءم ا يوةُّتبنو ُّتكو ُّالمناجيوةُّفو ُُُّّّ،ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ
ُُُّّّ حو ُّاإلراةةُّالتربوية ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّتمُّالتوتلُّإل ُُُّّّ،ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُّاالستنتاجااُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّا تية:ُُُّّّ ُُّّ

ُُّّإ ُّالبحو ُّاإلراةيةُّالتربويةُّالُّ -8 ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ زااُّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُّمعيمااُّتقكيدي ُُُُّّّّ ُُّّف ُّمناجيات ُّ نساليب ُّاإلحصائيةُّ ُُُُّّّّاُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّنر اتاواُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّالمسوتخدمُُّّ ُُّّ ُُّّفو ُُُُّّّّةُُُّّّ ُّ
ُُّّالقياس. ُُُُُّّّّّ 

ُُُُّّّتعوودُّمناجيووةُّالنمذجووةُّاإلحصووائيةُّموو ُّنحوودُّ -9 ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّتوورزُّالمناجيووااُّالمعاتوورةُّفوو ُّتطووويرُّالبحووو ُّالعكميووةُّالُّسوويماُُّّنُُّ ُُّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ
ُُُّّّالبحوووو ُّاإلراةيوووةُّالتربويوووة ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ وووُُُُُّّّّّ ُّ ُّالتووو ُّحققوووطُّ جاح  ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّمرموق وووُُُّّّاُُّّ ُُّّ ُُّّفووو ُّةيووواسُّاليوووواهرُّ فاووومُّالع قوووااُّالمت وووا  ةُّتوووي ُُُُّّّّاُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ

ُُُّّّالمتغيرااُّ أ واعااُّالمستقكةُّ التا عةُّ ال ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّوسيطيةُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ   لُّمتساملُّ ف ُّسياقااُّالبنيوأ.ُُّّ،ُُّّ ُّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ 

ُُُّّّن ُّمناجيووووةُّالنمذجووووةُّاإلحصووووائيةُّ بمقوووودمتااُّ مذجووووةُّالمعارلووووةُّالبنائيووووةُّموووواُّكووووا ُّلاوووواُّن ُّتسووووو ُّتاووووذاُّالتطوووووةُّ -10 ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ
ُّ اال ت وواة ُُّّ ُُُّّّ ُُّّتوورغمُّقوودمُّ اوةهوواُّلوووُّالُّ اوووةُّالبوورام ُّاإلحصووائيةُّ تعوودرهاُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ كووذل ُّالجاووورُّالتوو ُُّتووذلطُّلتسموويمُُُّّّ،ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ

ُُّّاليواهرُّالنوعيوةُّ التوجو ُّ حووُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّاسوتخدامُُُّّّ ُُّّ ُّنسواليوُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّحد ثوةُّفو ُّةيواسُّ فاومُّاليوواهرُّاإل سوا يةُّ التنبو ُّ مسوتقبكااُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ
ُُُُُُُّّّّّّّ التح مُّتاا ُُُُّّّّ التحرةُّم ُّتك ُّاألساليوُّالتقكيديةُّالمبنيةُّعك ُّالخبرةُّال خصية.ُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ 

ُُُُُّّّّّإ ُّتعوودرُّنسوواليوُّالنمذجووةُّاإلحصووائية -11 ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّي سووبااُّميووزةُّنالوور ُّ مر  ووةُّفوو ُّالتعاموولُّمووعُّكافووةُّاليووواهرُّ موواُّ ناسوووُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ
ُُّّسبيعتااُّم ُّجاةُّ ل ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّكمقاة ةُّتي ُّنفضكااُّف ُّتمثيلُّالواقعُّالحقيق ُّم ُّجاةُُّنالر .ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ 

ُُُّّّعك ُّالرغمُّمو ُّكثورةُّالدةاسوااُّ المراجوعُّفو ُّمجوااُّالنمذجوةُّاإلحصوائيةُّ تو يلاواُّفو ُّمعيومُّ -12 ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّبحوو ُّالعكميوةُُُّّّالُُّّ ُّ ُّ ُّ
ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ماُّفيااُّ حو ُّاإلراةةُّالتربويةُّف ُّالبكدا ُّالمتقدمة ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّإالُّن ناُُّّ،ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُّّ جدُّف ُّالمقاتلُّشحتااُّ قكتااُّفو ُّمعيومُّالود اُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ

ُُُُّّّّتلُّ العز  ُّعنااُُّّ،ُُُُُُّّّّّّناميةُُّّال ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّاألمرُّالذأُُّّ،ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ داُّعك ُّ جورُّفجوةُّمعرييةُّ  دةةُّعكميةُّتستدع ُّالقيامُّ مزيدُّمو ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ
ُُُّّّالدةاسااُّ البحو ُّ الترجمةُّف ُّتبن ُّتك ُّالمناجية ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ف ُّهذاُّالسياقُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّاُّهذ ُّالدةاسة.ُُُّّّجاكُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ 

ُُّّ بنووواك ُّعكووو ُّ ُّ ُّ ُّ  ُّ ُُّّ ُُُّّّالكصوووطُّإليووو ُُُُُّّّّّمووواُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّالدةاسوووةُّالحاليوووةُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّمووو ُّ توووائ ُّ مووواُّتضووومن ُّالتصووووةُّالُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّمقتووورلُّ ُّ ُُُّّّتقووودمُّالدةاسوووةُُُّّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ
ُُُّّّالتوتيااُّا تية:ُّتبن ُّالجاااُّالرسميةُّ المعنيةُّ البح ُّالتربوأُّ ف ُّمقدمتااُّالجامعااُّلتنليذُّالتصوةُّالمقترلُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ

ُُُّّّلتطبيلُّالنمذجةُّاإلحصائيةُّف ُّ حوو ُّاإلراةةُّالتربويوة ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ القضواكُّعكو ُّالمعوقوااُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُّالتو ُُُُّّّّ ُُّّتحوواُّر  ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّمقاةبوة ُّ ُُّّ حوو ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ
ُّاإلراةةُّالتربويةُّلمنا ُّالنمذجةُّاإل ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّحصائيةُّ ُّ األُُّّ،ُُّّ ُُُُُّّّّّالوذُّ عوي ُّاالعتبواةُّ متطكبوااُّتطبيولُّمونا ُّالنمذجوةُّاإلحصوائيةُُّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ،ُُّّ

ُُُّّّ توفيرها ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ تبن ُّالباحثي ُّف ُّمجااُّاإلراةةُّالتربويةُّلمناجيةُّالنمذجةُّاإلحصائية.ُُُّّّ،ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ 

ُّعكوووو ُّموووواُّسووووبلُّيم وووو ُّ ُُّّ بنوووواك  ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّ  ُّ ُُّّ ُُُّّّإجووووراكُّ حووووو ُّعكميووووةُّفوووو ُّمجووووااُّاإلراةةُّالتربويووووةُّتتبنوووو ُّلمناجيووووةُّالنمذجووووةُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ
ُُُُُُّّّّّّاإلحصائيةُّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ أساليبااُّالذأُّتمُّاإلشاةةُّإل ُّ عضااُّف ُّالدةاسةُّالحالية.ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُّّّ
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 الجابري ، أ/ عدنانأ.د/ فيصل القباطي                                حوث اإلدارة التربويةفي ب منهجية النمذجة اإلحصائية

 

ُُُّّّنتوووُّمزيوود -1 ُُُّّّ ُّمبوواة ُّمبوواة ُُّّ،ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّنثوورُّاسووتخدامُّالنمذجووةُّالرياءوويةُّفوو ُّتنميووةُّماوواةااُّالتلسيوورُّاالتووداع ُُّّ،ُُّّ(    2112ُّ)ُُّّ،ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّلوود ُّسكبووةُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ
ُّالصلُّالسارسُّاأل ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّساسيةُّف ُّمحافيةُّغزةُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّةسالةُّماجستيرُّغيرُّمن وةةُُّّ،ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّجامعةُّاألزهرُُّّ،ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّغزةُُّّ،ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّفكسطي .ُُّّ،ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ 

ُّاألتلر -2 ُُّّ ُّ ُُّّنحمودُُّّ،ُُّّ ُّ ُُّّالتسمويمُّ تطبيولُّالنمواذ ُّالرياءويةُّفو ُّالتحكيولُُُّّّ،ُُّّ(    2111ُّ)ُُّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّاالجتمواع ُّ رةاسوُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّم و  اُّالعمولُّ التعكويمُُُُّّّّةُّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُّ
ُّ ُّتي ُّال با ُّ موذج ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّمجكةُّجامعةُّرم لُُّّ،ُُّّ ُّاُُّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّالمجكدُُُّّّ،ُُّّ ُّرم لُُّّ،ُُّّ( 2ُّ+ 1ُُُُُُُّّّّّّّالعدرُّ)ُُّّ،ُّ  23ُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّسوةيا.ُُّّ،ُُُّّّ ُّ 

ُّالو -3        االردن.  ،                     اثرا  للنشر والتوزيع  ،                                      دليل المبتدةين في استخدام برنامج اموس  ،    .ت( د )  ،    أمل  ،        وسليمان  ،      عايده  ،       والمعال  ،     عباس  ،    رق ُُّّ

ُُّّترأُّ -4 ُّ ُّعد ا ُّماجدُّعبدُّالرحم ُُّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّسرقُّالتنب ُّاإلُُّّ،ُُّّ(    2112ُّ)ُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّحصائُّ ُُّّجامعةُّالمك ُّسعورُُّّ،ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّالسعوريةُُّّ،ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ:ُّ 

5- http://www.abarry.ws/books/statisticalForecast.pdf 

ُُّّالجووواترأُّ -6 ُّ ُُُّّّ ُّ بيووولُّ سووويسُّعوووال ُُّّ،ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّالبنووواكُّالعوووامك ُُُّّّ،ُُُّّّهوووو(    1266ُّ)ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّلمقيووواسُّالعوامووولُّالخمسوووةُّالسبووور ُّفووو ُّال خصووويةُّ اسوووتخدامُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ
ُُّّالتحكيلُّالعامك ُّالتوكيدأُّلد ُّسكبةُّجامعةُّامُّالقر ُّ ُّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ.ُّةسالةُّماجستيرُّغيرُّمن وةةُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّجامعةُّامُّالقر ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُُُّّّّّالسعورية.ُُّّ،ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ

ُُّّالجوواترأُّ -7 ُّ ُُُّّّ ُّعوود ا ُّسوو ُّعكوو ُُّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّمتطكبووااُّتطبيوولُّ تووائ ُّالبحوو ُّالتربوووأُّ جورتوو ُّفوو ُّالجماوةيووةُّاليمنيووةُُّّ،ُُّّ(    2112ُّ)ُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّمجكووةُُُّّّ،ُُُّّّ ُّ
ُُّّرةاسوووا ُُّّ ُُُّّّاُّفووو ُّالتعكووويمُّالعوووال ُّ ءوووما ُّالجوووورةُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّالمجكووودُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُُّّّّالعووودرُُُّّّ،ُّ 3ُُُّّّ ُُّّعووودرُّالوووااُّتبحوووو ُّالمووو تمرُّالعكمووو ُّاأل اُُُّّّ،ُُُّّّ  11ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ

ُُّّلكتطويرُّاألكاريم ُّءما ُّالجورةُّالمنعقدُّف ُّتنعاكُّال اُّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ وفمبرُُُّّّ  22ُُّّ-  22ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّجامعةُّتنعاكُُّّ،ُّ    2112ُّ ُُّّاليم .ُُّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ 

ُّالحا  -8 ُُّّ ُّاحمدُّعك ُُّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّتساليفُّالتعكيمُّ عائدات ُّ يرياُّ تطبيقياُُّّ،ُُّّ(    2112ُّ)ُُّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّكتا ُّتحطُُُّّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّالن رُُُّّّ ُّ ُُُُُّّّّّجامعةُّتنعاكُُّّ،ُُُُّّّّ ُُّّاليم .ُُّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ 

ُّحسي  -9 ُُّّ ُّمحمدُّحب  ُُّّ،ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ مذجةُّالمعارلةُّالبنائيةُُّّ،ُُّّ(    2112ُّ)ُُّّ،ُُّّ ُُُُّّّّككيةُّالتربيةُُّّ،ُُُُّّّّ ُُُّّّجامعةُّاالس ندةيةُُّّ،ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّجماوةيةُّمصرُّالعربيةُُّّ،ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّالرا ط:ُُّّ،ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ 

ُُّّhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLelxUKJGXHfcauC3L0xG7SDqJ4YYdiP2t.ُّ 
ُُّّمحمووورُّعبوودُّالجكيوول)ُُّّ،ُُُُُُّّّّّّة ز ُّ -10 ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُّّاسووتخدامُّالنمذجووةُّالرياءوويةُّفوو ُّالتخطوويطُّالزمنوو ُُُّّّ،ُُُُّّّّهووو(    1226ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُّلكمحلو ووااُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّالقر  يووةُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّمجكووةُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُّ

ُُُُُّّّّّمعادُّاإلمامُّال اسب ُّلكدةاسااُّالقر  ية ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّالبحيرةُُّّ،ُُّّ(  13ُّ)ُُُُُُُّّّّّّّالعدرُُّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُّّمصر.ُُّّ،ُُُُّّّّ ُّ ُّ 

ُّتووالل -11 ُُُُّّّّمحمووورُّمحموودُّسووكيمُُّّ،ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّمبووارئُّالتحكيوولُُُّّّ،ُُّّ(    2111ُّ)ُُّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّاإلُُُُّّّّ ُُُّّّحصووائُّ ُّالطبعووةُّاأل لوو ُُّّ،ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّجامعووةُّاالمووامُّمحموودُّتوو ُّسووعورُُُّّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ
ُُُُّّّّاإلس مية ُّ ُّ ُّالرياضُُّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّالسعورية.ُُّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ 

ُُّّتحرا أُّ -12 ُّ ُُّّ ُّ ُّعبدألُُّّ،ُُّّ ُّ بوتكوُُّّ،ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّعبدُّالح يمُُّّ،ُُُّّّ ُُّّالنمذجةُُّّ،ُُّّ(    2113ُّ)ُُّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ معالجوةُُُّّّ(SEMُّ) ُُُُُُُُّّّّّّّّالبنائية ُُُُُّّّّّ ُّتودق ُُُُُّّّّّ ُّالمقوا يس ُُّّ ُّفو  ُُُُُُُّّّّّّّ ُّالبحوو  ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ 

ُُُّّّالنلسوية ُُُّّّ التربويوة ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ مووذ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّالبنواك ُّ ُّالعوامك  ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّلع قواا ُُّّ ُُُّّّ ُّكلواكاا ُُّّ ُُّّ ُّالتسويير ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّاإلراةأُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ الم سسو ُّ ُّ ُّ ُُُُّّّّمجكوةُّالعكوومُّالنلسويةُُُّّّ،ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّالتعكيميوة ُّةُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ
ُُُّّّ التربوية ُُّّ ُُّّالثا  (ُّ)ُُُُُُُّّّّّّّالعدرُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُّجامعةُّسطيفُُّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّالجزائر.ُُّّ،ُّ 2ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ 

ُّعامر -13 ُّعبدُّالناتُُّّ،ُُُُّّّّ ُُُّّّالسيدُُُّّّرُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّتقييمُّاستخدامُّتطبيقااُّ مذجةُّالمعارلةُّالبنائيةُّف ُّالبح ُّالنلس .ُّمجكةُّرةاسااُُُّّّ،ُُّّ(    2112ُّ)ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ
ُّعربيةُّف ُّعكمُّالنلس ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّمصرُّ.ُُّّ،ُّ  16ُُُُُُّّّّّّالعدرُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُّ 

ُّعبووودُّالعووواس  -14 ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّسووواميةُّ  ووورأُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُّ ُُّّ.ا(ُّرُّ)ُُّّ،ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّلتحكيووولُّاإلُّاُُّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّحصوووائُُّّ ُُّّ ُّ اسوووتخدامُّتر وووام ُّنمووووس)ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّAMOS)ُُّّ،ُُّّ ُّحكقوووةُّ قوووا ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّمركوووزُُُّّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُّ
ُُّّالتميزُّالبحث ُّف ُّتطويرُّتعكيمُّالرياءيااُّ العكوم ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّجامعةُّالمك ُّسعورُُّّ،ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّالسعورية.ُُّّ،ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ 

ُّالعريقووو  -15 ُّ ُُّّ ُّ اتووورُُّّ،ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّقضووواياُّ يريوووةُّلبر وووام ُّامووووسُّفوووو ُّتصوووميمُُُّّّ،ُُّّ(    2113ُّ)ُُّّ،ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّسووواةيلُّالووودكتوةا ُُّّنُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّزيووواةةُّالصووولحةُّتتوووواةيخُّ:ُُُّّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ
ُُّّالرا ط:ُُّّ،ُُّّم    2112ُّ/ 2ُّ/  12 ُُُّّّ ُُّّ 

16- https://www.youtube.com/watch?v=ejzZHF1rwEEُُّّ 
ُُُّّّعوووز ز -17 ُُّّعبووودُّالناتووورُّالااشوووم )ُُّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّاسوووتخدامُّالنمذجوووةُّ المعارلوووةُّالبنائيوووةُّفووو ُّالعكوووومُّاالجتماعيوووةُُّّ،ُُّّ(    2112ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّمجكوووةُّجامعوووةُُُّّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ

ُُُّّّال اةقة ُُّّ ُُُُّّّّالمجكدُُُّّّ،ُّ 1ُُُُُُّّّّّّالعدرُُُّّّ،ُُُّّّ ُُُّّّال اةقةُُّّ،ُّ  11ُُُّّّ ُُّّ ُُّّاإلماةاا.ُُّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLelxUKJGXHfcauC3L0xG7SDqJ4YYdiP2t
https://www.youtube.com/watch?v=ejzZHF1rwEE
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ُُُّّّغ ووام -18 ُّتوولوا ُّيحيوو ُّتوواللُُّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّالنمذجووةُّاإلُُّّ،ُُّّ(    2117ُّ)ُُّّ،ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّحصووائُُُُُّّّّّ ُُّّيةُّلسياسووةُّتخطوويطُّالتعكوويمُّ وواليم ُّفوو ُّءوووكُّمووداللُّالطكوووُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ
ُّاالجتموواع  ُّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّاسر حووةُّركتوووةا ُّغيوورُّمن وووةةُُّّ،ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّقسوومُّاإلُُّّ،ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّراةُُّّ ُُّّةُّ التخطوويطُّالتربوووأُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّككيووةُّالتربيووةُُّّ،ُُُّّّ ُُُُُّّّّّجامعووةُّتوونعاكُُّّ،ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ،ُُُُُُّّّّّّتوونعاكُُّّ،ُُُُّّّّ

ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّالجماوةيةُّاليمنية. ُُُّّّ ُُّّ 

ُّالقبا   -19 ُُّّترك ُّيحي ُّقاسمُُّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ مذجةُّر ااُّالُُّّ،ُُّّ(    2117ُّ)ُُّّ،ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّطكوُّعك ُّالتعكيمُّالعوال ُّفو ُّالجماوةيوةُّاليمنيوةُّ است ورا ُّ فاقاواُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ
ُُُُُُُّّّّّّّالمستقبكية ُُُُُّّّّّاسر حةُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّركتوةا ُّغيرُّمن وةةُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّككيةُّالتربيةُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُّقسمُّاإلُُّّ،ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّراةُُّّ ُُّّةُّ التخطيطُّالتربوأُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّجامعةُّتنعاكُُّّ،ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّالجماوةيةُّاليمنية.ُُّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ

ُُّّالق وووبرأُّ -20 ُّ ُُّّ ُّسوووعيدُّمحمووودُّعكووو ُُّّ،ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُّالنمذجوووةُّاإلُُّّ،ُُّّ(    2112ُّ)ُُّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّحصوووائُُُُُّّّّّ ُُّّيةُّلكتنبووو ُّ مسووواةُّالتخطووويطُّالتعكيمووو ُُّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّمووو ُّموووداللُّمتسامووولُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ،ُُّّ
ُُُّّّسر حةُّركتوةا ُّغيرُّمن وةةُّن ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُّّّّككيةُّالتربيةُُّّ،ُُّّ ُّجامعةُّعد ُُّّ،ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُّعد ُُّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّالجماوةيةُّاليمنية.ُُّّ،ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ

ُُّّالقطرا أُّ -21 ُّ ُُّّ ُّ ُّةيواضُّعكو ُّعبودُّالوهوا ُُّّ،ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّالمعارلوةُّالبنائيوةُّتوي ُّاالتجوا ُّ حووُّالمخواسرةُّ العوامولُّالخمسوةُّالسبور ُُُّّّ،ُُّّ(    2111ُّ)ُُّّ،ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ُُُُُّّّّّلك خصوويةُّ التلسيوورُّاالتتسوواةأُّلوود ُّسوو  ُّالجامعووةُّاللكسووطينية ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّ ُُّّاسرُُُّّّ،ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ حووةُّركتوووةا ُّغيوورُّمن وووةةُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّككيووةُّالتربيووةُُّّ،ُُّّ ُُُّّّجامعووةُُُّّّ،ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ

ُّقناةُّالسويس ُُّّ ُّ ُُّّمصر.ُُّّ،ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُّّ
ُّقنطقجووو  -22 ُّ ُُّّ ُّسوووامرُّمياووورُُّّ،ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّفقووو ُّالمعوووام اُّالرياءووو ُُّّ،ُُّّ(    2112ُّ)ُُّّ،ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّمركوووزُّ حوووو ُّفقووو ُّالمعوووام اُّاالسووو ميةُُّّ،ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّمُّالثا يوووةُُّّ،ُُّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ،ُُّّ

ُّجامعةُّكاأُّن      ُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّالصوماا.ُُّّ،ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ 

ُُّّلعو ُّ -23 ُّ ُُُّّّعطيةُُّّ،ُُُّّّ ُّ عايفُّتبالُُّّ،ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّاستخدامُّالتحكيلُّالعامك ُّاالستس اف ُّ الُُّّ،ُُّّ(    2113ُّ)ُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّتوكيدأُّف ُّتقنيي ُّالمقوا يسُّالنلسويةُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّ
ُُُّّّ التربوية ُُّّ ُُُّّّمجكةُّالعكومُّالنلسيةُّ التربويةُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُُُُّّّّّجامعةُّسعيدةُُّّ،ُّ 2ُُّّ،ُّ 6ُُُُُُّّّّّّالعدرُُُّّّ،ُُّّ ُُّّالجزائر.ُُّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ 

ُّمتول  -24 ُُّّ ُّ مجدأُّ سنطُُّّ،ُُُُُُّّّّّّسالمةُُّّ،ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّالنمذجةُّاإلُُّّ،ُُّّ(    2112ُّ)ُُّّ،ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّحصوائُُُُُّّّّّ ُّمقالوةُّالقيوطُّفو ُّحكقوةُّ قوا ُّ معاودُّالتخطويطُّالقووم ُُّّ،ُُُّّّيةُّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ،ُُّّ
ُُّّتتاةيخُّ ُُّّ ُّمعادُّالتخطيطُّالقوم ُُّّ،ُّ    2112ُّ/ 1ُّ/  22ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّمصر.ُُّّ،ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ ُّ 

ُّمادأُُّّال -25 ُُّّياسرُّفتح ُّالاندا أُُُّّّ،ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّمناجيوةُّالنمذجوةُّ المعارلوةُّالبنائيوةُّ تطبيقاتاواُّفو ُّ حوو ُّاالُّراةةُّالتعكيميوةُُّّ،ُُّّ(    2117ُّ)ُُّّ،ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ،ُُّّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّمجكةُّالتربيةُّ التنمية ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُّّّّّككيةُّالتربيةُُُّّّ،ُّ  21ُُُُُُّّّّّّالعدرُُُّّّ،ُُّّ ُّجامعةُّعي ُّشمسُُّّ،ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّمصر.ُُّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُّّ

ُّالابو  -26 ُّ ُّنحمدُّغالوُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ اللخرأُُُّّّ،ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ج ُّعبدُّالدايمُُّّ،ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّتصوةُّمقترلُّلتجويدُّالبح ُّالعكُُّّ،ُُّّ(    2112ُّ)ُُّّ،ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّم ُّف ُّالجامعوااُّاليمنيوةُُّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ
ُُُّّّف ُّءوكُّمتطكبااُّمجتموعُّالمعرفوة ُُُُُُّّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّمجكوةُّرةاسوااُّفو ُّالتعكويمُّالعوال ُّ ءوما ُّالجوورةُُّّ،ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُُّّّّّ ُُُُّّّّالمجكودُُُّّّ،ُُّّ ُُُُّّّّالعودرُُُّّّ،ُّ 3ُُُّّّ ُُُُّّّّعودرُُُّّّ،ُُُّّّ  11ُُّّ

ُُّّالااُّتبحو ُّالم تمرُّالعكم ُّاأل اُّلكتطويرُّاألكاريم ُّءما ُّالجورةُّالمنعقودُّفو ُّتونعاكُّالو اُّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ووفمبرُُُّّّ  22ُُّّ-  22ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ
ُُُُُّّّّّجامعةُّتنعاكُُّّ،ُّ    2112 ُُّّاليم .ُُّّ،ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُّّّّ 

ُُّّتتاةيخُُُّّّ،ُُّّ(    2112ُّ)ُُّّ،ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ي يبديا -27 ُُّّ ُُُّّّ22  /ُّ12  /ُّ2112     
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بهدددالبحث  ددد  ب ببببب ببإثددد ببببب ببحثتعدددعلب وددد بظح دددعبومدددابحثرعو فدددكتبحالحربدددوبلددديبففتددد بحثتع  دددوبظحثتعوددد ابلددديببب ب ببببببببب ببب بب ببببب ب بببب ب بببب ببب ببب بب ب بببببببب ببب ب بب بب بب بب ب ب ببب
بف كلمددوبزعدد  ب بببب ببب ببظكددكثابحثتعددعلب ودد بفددكبب،بب بب بب بب ب ب ببببب ببب ببببكددكهبهكددكوبلددعظدبذحتبلصثددوبإندددكت وب كددابف ددت  بحثاصثددوبببببإذحبببب ببببب ب بب ببببب بببببب ب ببببب ببب بببب بب ببب ببب بب بب

ب(ببدد إبإبكتددكتب  كددوبحث  دد بزعدد  بثرتث ددعحتبحث  دد α=0.05ب) ب ببببب بب ببببببب ب ب ببب ب بببببببب بب بببب ببب ببببببظحسددتماابحث كندد بحصسددت كووبب،ببببب ب ببب ب بببببببب بب بألحةبثو  دد بببب ب بب،ببببببببب
بببزددابحثتد ددابفددإبوددا هكبظب كزهددكب  ددىبزي   هددكب ودد ب  كددوبحث  دد بحث ددكث ب ددالهكبببظب ببب بب ببببببب ب بببببببب بب بب ببب بببب ببب ببببب ببببب بببببب بب ب ببب بب بلددعل ببب(79)ببببببب ببظ ددابز وددىببب،ببحب ب ب ببببب

بحث    ب ببإث بببببب ببببهبظح عبومابحثرعو فدكتبحالحربدوبلديبففتد بحثتع  دوبظحثتعود ابلديبف كلمدوبزعد ببدك تبباربدوببأبب بببب ببب بب ب بببب ببب ببب بببببببببب ببببب ببببب ببببب ببببب ببب ببب ببب بببببببب ببب ببب بب
بب كث ددددوبلدددديبف دددد ربحثردددد حرلبحث  ددددعبوبحثرتمددددددو ب ب بببببببب ب بببببب بب ب ببببب ب ببب ب ببب ببظفت سدددديوبلدددديبتا ددددوبحثر ددددكظربب،بببب بب بببببب بببب ب ببب ب ب بببحثرترثوددددوبلدددديبح بهدددد ةبببببب ب ب ب ببب ب ببب بببببب

بببظحثرعدددداحتبظح لظحتبحثر ددددتمافوبلدددديبومددددابحثرعو فددددكتبحالحربددددو ببب ببب بب ب بببببببب ببب ب ببببب بب ببببب بب بب بب بب ببب بظز   ددددحبحث ددددد مب ودددد بحثرعو فددددكتبب،ببببب بب ب ببببببب ب ب بب ب ب ب بببب ب بب بب،ببب
بببببظظض نهكبظل تهكبظسه ثوبحث د مب و هك بب ب ب ب بببببب بب ب ببببببب ببببب ب بكركبز وىبحث   بب،ببب ب ببببب ب ب بحث كثيببببببب ببب ببإث ببببب بببأوهبصبز بابب ببب ببببلعظدبذحتبلصثدوببببببب ببب بببب بب ب

بببببإندددكت وب كدددابف ددت  بحثاصثدددوب) ببببب ب بب ببببب بببببب ب ب(ببدد إبإبكتدددكتب  كددوبحث  ددد α=0.05ب ب بببببببب بب بببب ببب ببعدد  ببزبب،ببببب ب ببثورؤهدددىبحثعوردديبظسدددك حتبببب بب بب ب بب ب بببببب ب ب ببب
ببحثم عة بب بب.بظليبختكابحث   بز اابحث كن ببت و كتبظف تعنكتبليبض  بوتكتجبحث   ببب ب ببببب ببببببب ب بب ببب ببب بببب بب ببب ب بببب ب ببببببببببب ب بببببببب بب بب ببب

بببومابحثرعو فكتبحالحربوبب :                 الكلمات المفتاحية ببب ببب ببب بببببببب ببببففت بحثتع  وبب،بب ببببب بزع بب،بببب بب.بب
Abstract: 

 The aim of this research is to identify the reality of the administrative information 

systems in Taiz governorate from the point of view of the educational leaders, and to know 

if there are statistically significant differences at the level of significance (α= 0.05) between 

the answers of the research sample attributed to the research variables. The questionnaire 

was a research tool, which was verified and validated before applying it to the sample of 

(79 educational leaders). The results of the research found that the reality of management 

information systems in the Office of Education in Taiz governorate came highly in the focus 

of specialized human resources, and medium in The rest of the axes represented by 

Equipment and tools used in the management information systems, and the timing of access 

to information, clarity, accuracy and accessibility, as research concluded that there were 

no statistically significant differences at the level of significance (α= 0.05) between the 

research sample answers, due to qualified scientific and years of experience 

Keywords: Management Information Systems, Education Office, Taiz.ب 
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بشددهاتبومددابحثرعو فددكتبحالحربددوبلدديبأظحخددعبحث ددعهبحثركضدديبظ اح ددوبحث ددعهبحث ددكثي ببب ببببب بببببببببب بب ب ببببببب ببببب ب بب ببب ببببب ببب ببب ببب بببببببب ببب بب بزيدد ر ببب،بببب ب ب بفو  ظ ددبببحب ب ب بب،ببكبب
ببببببببب بظ ابوكن بهكحبحثتي ربحهتركا ب ب ببببببب بب ب بب بببب بفت حيا ببببببب ببببكمابحثرعو فكتبحالحربدوبببب ببب ببب ببب بببببببب ببظخكودوبتعدابحثتيد ربحثرت دكرقبثت ك دكتببب،ببب ببببببببب بب ببببببب ب بببببب بببب ببب

ببحثرعو فكتبظزبدكلةبنمدابحث نداحتبحالحربدوبظح بببب ببب ببب ببب ب ببببب ب ببببببب بب ببب بببببثركمردكتبحثرمتوةدوببببب ببببب بب ب بببظزعدالبب،بببب ببحثرهدكابظح و ديوبحثتديبز د اببهدكبببب بببب بببب بببببب ب بب بب بببب بب،بببب
بببظرغ ددوبحث ددكتر إب و هددكب ببب بب بلدديببببببببببببب بببببببببحث ددد مب ودد بحثرعو فددكتبحثا   ددوببب بب ب ببببببب بب بب ب ب ب بببظحثرككسدد وبب،ببب بببببببببظلدديبحث  ددحبحثرككسدد بثوا ددكاببب،ببببببب ب ببببببب بب بببب بب

بببببترهكابحثعرو كتبحالحربوبحثرمتوةو ببببببب ببب ببب بحثيكتيب)بب،بببببببببببببب ببب ببظ كش ربب،ب    5005بب،ببب ب بحث  عحهبب،بببب بب بب بظحث يكهبب،ببب بب ببب.بب(    5005بب،ببببب

بظهددددكحبحثتيدددد ربلدددديبومددددابحثرعو فددددكت بب ب بببببببب ببب ب ببب ب ببببببب بببحالحربددددوببب ببب ببب ببعددددىبفددددإبحثرعو فددددكتبفدددد رل ببب،بب ب بب بب ب ببببببب ب بب ب بأسكسددددبببحب بب بببفددددإبفدددد حرلببببكب ب  بب بب ب بب ب
بحثرؤس ددكت بب ب ب ببحثتدديبزعتردداب ودد بومددابحثرعو فددكتبببببب ببب بببببببب ببب بب ببب ببببب بأ ثددعببب ببفددإبح تركلهددكب ودد بحثردد بببببب ب بببب بب ببب ببببب ببب ببظأودد  حبهدديببب،بببببببببببببرلبحثت و ا ددوبحب ب بب ب بب بب

بح سددكفبلدديبحثك ددكصبحص تدددكل  ببب ببب ببب بب ببببب ببب بب ب ببببببببببببظزالشددحبكث ددعبفددإبألظحتبحالحرةبحثت و ا ددوبب،بب ببب ببب بب بببب ب بب ببببب ب ب ب بظنوددحببدداص ببب،ببب بببب بب كهددكبح لظحتبببببب بب بب بببب بب
بحا بببببكتعظو وبثب بحثيكتيب)بب،ببب ببب ببب.بب(  00  50بب،ببب

بببأفددكاببظببب بببهددكابحثتيدد رحتبلدديبومددابحثرعو فددكتبحالحربددوببب ببب ببب بب ب بببببببب ببب ببب ببب ب بببببببظزعددالبلظربحالحرةبحثتعو ر ددوبظزكدد قبخددافكزهكبب،بببببببب ببب ببب ببببببببببببب ببب بببب ببببب بب،ببب
ببلإوهكبت كبو بب ببإثد بببببببببب ببحصسدتةكلةبفدإبحثرعو فدكتببب ببب ببببببب ب ببببببب ب ببظإومكزحزهدكب ببب بب ببببظهدكحبيت  دعب ود بو   دوبومدابحثرعو فدكتبحالحربدوبببببب ببب ببب ببب بببببببب ببببب ب ببب بب بب بب ببببببب
بببببببببحثتيبزرتوكهك ببب.بببب

بببز وددةحبحث  كوددكتبتبب ببببببببب بب ب بوهددبدب بكب  ددكرةب ددإب ب ببب ببب ببن ددكتلبثككهددكبم ددعبفتعحتيددوبب:ببب ببب بببب بب ببب ببببب ببظصب رفددإبحصسددتةكلةبفكهددكب  ددىببب،ببببب ببببب ببببببببب ب ببب ب ببببب
بببببز  بوهك ب ببإث بببب بببببببببببن كتلبفتعحتيوب رفإبحصستةكلةبفكهكبب ب ببب بببببب ببب بببب بإلربسب)بب،ببببب بب ببب.بب(    5005بب،ببب

ببزععلبحثرعو فكتب ببب ببببببب ب بببببحث  كوكتبحثتيبزابز  بوهكبب:بببهكبوبدبتبب ب بببببب ببببب ببإث بببببببببب بن كتلبفتعحتيوبثهكبفعك بب بببببببببب ببب بببب بببببببظبرفدإبحصسدتةكلةببب،ببببب ب ببب ب ببب
بحثكمكرببب،ب)ببببفكهك بب ببب(.    5003بب،بببب

بيالنظبفإبخالمبفةه فيبحث  كوكتبظحثرعو فكت ببب بببببب بب ببببببببب بب ببببب ب ب بب ببب ب ب بب بهكدكوبحختالل دبببهبدببب،بتدب بب ببب ببب كهردكبببكببب ببلكث  كودكتبن دكتلبم دعببب،ببببب بب بب بببب بب بببببببب
بببببفتعحتيوبصبفعك بثهك ببببب ببب ببب بببببببببببظصب رفإبحصستةكلةبفكهكبب،ببب ب ببب ببفدكبحثرعو فدكتبلهديبن دكتلبفتعحتيدوبذحتبفعكد بظبرفدإببأبب،ببببببب ب ببب بب ببببب ببببب ببب بببب بببب بب ب ببب ببب بببببببب

ببحصسددتةكلةبفكهددك ببببببببب ب بلكث  كوددكتبزعددابحثرددكلةبح بب،بب بببببب ببببب ببب بظث ددوبثو ددد مب ودد بحثرعو فددكتبببببببب ببب ببببببب بب بب ب ب ب بببظهدديبن دد بفةهدد ابحثددكمابزعدداببب،بببببببب بببب بببببب ب بببب ب ب بب بب
بببببفاخالتبيتابفعكثمتهكبثت  بوهك ب ببببببب بببببببببب ب ب ببإث ببببب بفمعبكتبب ببب ب بظهيبهككب  كرةب إبحثرعو فكتبب،بب ببب ببببببب ب ببب ببب بببب بب بسويكه )بب،ببب بب ب  . ب(    5000بب،ببب
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بحثرعو فدددكتبحالحربدددوبهدددي ب بببب ببب ببب بب ب ببحثرعو فدددكتبحثتددديب  دددتةكلبفكهدددكبلددديبحثا دددكابب ظدددكتعبحالحرةبحثرترثودددوبلددديب  : ببببب ب بببببببببببب ببب ببب ببب ب بببببببببب ب ببب بببببببب ببب ببببب بب ب ببببب
ببحثتميدد  ب بببطبظحثتكمدد ابظحثع كتددوبظحثت ب ددهبظوددكك وبحث ددعحربظحزمددكذابظحثت دد باببب ببببب ببببب ببب بب بب بببببب ببب ب ببببب بببب بببببب ببب بببب ببببب بحثك الوددي )بب،ببب بب بظحث  ددكزيبب،ببببب بظحث ددكثريبب،بببببببب بببب بب،بببب
ب  . ب(    5000

بببب رفدددإبزععبدددابومدددابحثرعو فدددكتبحالحربدددوب ببب ببب بب ب بببببببب ببب بب بببب ب بببببببببه فدددىبفتككفدددىبفدددإبحثر دددتو فكتبحث  دددعبوبظحثركل دددوب  : ببهدددكبوبدبتبب بببب ب ببببب ببب ببب ببببب ب بب ب بببببب ب بب
بظحثتكم ر وبحثتيبيتابفإبخالثهكببرعبحث  كوكت ببببببببب بب ببببب ب بب ببببببب ببببببببب بببببفإبفدكلرهكبحثرمتوةوبظفعكثمتهكبظز  بوهكببببببب ب بب ببببب ببببب بببببب ببببببب ببب ببب ببإث بببب ببحثرعو فكتببب ببب ببببب

بببحثريو  و بب ب)حثيكتيبب،بببب ببب ب  . ب(  30بب،ب    5000   ،ببب

ببزعددددابومددددابحثرعو فددددكتبحالحربددددوبفددددإبحثردددد حرلبح سكسدددد وبثوركمرددددكتبظحث ندددداحتبحالحربددددوبتددددكختاللب ب بب بب بببب ببب ببب ببب ب ببب بب بب ب بببببببب بب ب بببب بب ب بببب ب بببب ببب ببب بب ب بببببببب بببب ب
بف ت بكزهكبظط  عوبحثرهكابظح  بب ببببببببببببب ب ببببببب بب ب ركمب ببحثتيبز د اببهدكببببب بببب بببب ببظحثتديبيت  دبب،بببب بببب ببعب و هدكبز ظبدابهدكابحثركمردكتبظحث نداحتببببب ببب ب ببب بب بب ب بببببببب ببببب بببب ببب بب

بببحالحربوبتكثرعو فكتبحثالزفو ب بببب ببب بببببببببب ببب بببثكيبز  ابترمتوعبحثعرو كتبحالحربوبب،بب ببب ببب ببببببببب ببب ببببب بببب بظليبف افتهكبوكك وبحث عحربب،ببب بب بببببب ببب بببببببببب بببظحزمكذبببب بب،بباببب
بظكددكثابز  دد إبح لح بفددإبخددالمبفددكبز افددهبفددإبفعو فددكتب ددإبزكة ددكبحثميددطبظحث ددعحفج ببب بببب بب ب ب بببببببببب ب بب بب ب ببببب ب ببب بببببب بب ب ب بب ب ببببب ببب بب ب ببب ببب ب)نددكلظبظ  ددكفبب،بب ببب ب بب ببب بب،بب

بب(بظ)2014 ب   .ب(Silver , 2000بب

بظثكثاب روح ببب بب بببببببببببث عبفإبحثرؤس كتبحاوتكب وبظحثماف دوب ود ببكدك بأومردوبثورعو فدكتبحالحربدوبثتو  دوببكبببببب ببب ببب ببب بببببببب ب ببببببببب بب بببببب ببب بببب بببب ببب بب ب ب ببببب ببب بب
بببحنت كبكزهكبفإبحثرعو فكتبحالحربوبتكثكابظحثك ابحثريو   إبظليبحث  حبحثرككس ب) ب ببببببب بب بببب بب بب ببب بب ببببب ببببب بببببببببب ببب ببب ببب ببببببب ببببببب بببب ب  . ب(Rogers , 2000ب

ببزتيو ب رو وبز ث ىبومابحثرعو فكتب ببب بببببببب ببب ببب ببببببب بب بب ببفمر  وبفدإبحثر دتو فكتببب   رية    اإلدابب ببب ببب ببببب ب بببب بب ببب رفدإبحاشدكرةببب    التي ب بب ب ببب ب ببإث هدكبب ببببب
بلي بحآلزيببب بب ب :ب

بثوعكددددعبحث  دددع بأهر دددوبك  دددعةبلددديبإلحرةبومدددابحثرعو فدددكت بب ب بببببببب بببب ببببب ب ببب بببببب ببببب ب ب ببببب ب ببببظز دددث وبببببب بببلردددإبخالثدددهبيدددتابلرحسدددوبومددداببب،بببهكبب بببب بب ببببب بببب ب بب ب ب
ببحثرعو فكتب ببب ببببظزدر رببببب ببببظز و وببببهكبب بببببببلحرزهكبظز ث وهكبظو كوتهكبإببظبببببهكبب ب ببببببب بب ببببب بظ ابحزلحلتبهكابح هر وبتعابحثتيدبب،ببب بببببببببببب ب ببببب بب بببب بب رحتبلديبببببب ببب ببب

ببفمكمبز ك كتبحثرعو فكتبظحصزدكصتبحثتيبوماب كهكبظه ربحث كبو بب ببببب بب ببببب ببب ببب ببببب ب بب بب بب بب ببب ببببببب ببببببب بب ببإث بببب ببحثعكدعبحث  ع بحثالزابثت دث ىببب ببب ببببب ب بببب ب ب ببببب ب بببب
بومابحثرعو فكت ببب بببببببب بحثرارببحثك ب رتوابفهكرحتب كث وبليبفمكمبومابحثرعو فكتببب ببب بببببببب ببب بب ببب ببببببب بب بب ببببب بببببب ببببب ب ب)حثيكتيبب،ببببب ببب ب  . ب(    5000بب،بببب

بببببظفددإبهكددكبلدد بب ببهبومددكنبومددابحثرعو فددكتبيت  ددعب ودد بفهددكرحتبحث ددكتر إب ودد ببإبب بب بب ببببببببب بب بب ببب بب بب بب بببب ببب بببببببب ببب بب ببإلحربببب بزهددكبظز ددببب بب ببب ببث وهكبثت ددكيإبب ببببببببببب
بببحثرهكرحتبح سكس وبحثريو  وبثو ظكتعبحثرمتوةوبليبومابحثرعو فكتبحالحربو ببب ببب ببب بببببببب ببب ببببببب ببببب ببب ب بببببب بب ببببببب بب ب ببب بب بحثيكتي )بب،بببببب ببب ب  . ب(    5000بب،ببب
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بظ و بحثعمابفإبز كيإبهكابحثرهكرحت بب ببببببببب بب بببببب ببببب بببب ببلكهبف تو فكتبحثر حرلبحث  عبوبحثتيبز تكبهكبومابحثرعو فكتببب،بببب ببب بببببببب ببببب ببب ببب ببببببب ب بببببب بب ببببب ببب ببب ببب بب
بحالحربوبزترثىبلي ببب بببببببب ببب بحآلزيبب،بب بب ب)حثكمكر   :ب بب ب  . ب(  57بب،ب    5003ببب،بببب

ببف وويبحثكما -1 ببببب ببب بببألعحلبب:بب بفتمدد هبليبومابحثرعو فكتبببب ببب بببببببب ببب ببب ب ب ب ب بببببب   ف هببارحسوبفتيو كتبحثرعو فكتبظز و وهكبب،ببب بب بب ببب ببببببب بببب ببببب بب بببب ب بب ببب.ببب
بحثر ددددعفم -2 بب ب بببألددددعحلبب:ببإب ببب ب بببفتمدددددد هبلدددديبومددددابحثرعو فددددكتب  ددددتماف هبحث بددددكتلبحثتدددديب  ددددافهكبف وودددد بومددددابببب ببب ب بب ببببببب ببب ب بببب بببب بببب ب ببب بب ببب بب ب بببببببب ببب ب بب ب ب ب ب بب

بحثرعو فكتبثتعف  هكب و ببعحفجبحث كس ب ب ب بب بببب ببب ببب بب بببب ببب بببب ببب ببببببظبعوهكب و بشفىببعحفجبظنو مبلك وبب،بببببب ب ببب بب ببب ببب بب بب بب  بب.بببببببب

بببحثر ثو -3 بببألعحلبب:ببإب ببب ببببب   ف هبتإلخكمبحث بببب بب ببببب ب بب ب كوكتبظحثرعو فكتبب ببب بببببب بب ببإث ببببببب ببحث كس بببب ب ب بب ببظبعرو هببب ب ببب و بز ث ىبحثكمكاببببببب ببببب ببب ببب  بب.ببب

بحثر تماابحثكهكتي -4 بببببببببب بب بظه بحثةعلبحثك ب  تة ابفإبفمعبكتبومكابحثرعو فكتبب:بببب ببب ببببببببب ببب ببب ب ببب ببببببب ببب بببببب ببببب  بب.ببب

 

بببببببظز ددرىبح بهدد ةبظحثرعدداحتبظح لظحتبحثركل ددوبحثتدديبصبز تدددعب ودد بألحةب بب بب ب ببببب بب ببببببببببببب بب بب بب بب ببب بببب ببب ب ب ب ببب بب ببأظببببب ببببببببهددكزبتع كددهب بب بببددىبز ددرىببب،بب بب ببب ب
ببر دعبحث سدكتى ببب ب بببب ببحثر دتببببب ببمافوبلديبفعكثمددوبحث  كودكتبظزد ل عبحثرعو فدكتبحثالزفددوبثور دتة ابفكهدكبلديبحث ظددكتعبببب ببب ب بببب بببب بببببببب ببببببب ب بببب ببب ببببببب ببب بب بب بببببببببب بببببب بببببب

بببحالحربددو ببب بظلدديبف ددافتهكببهددكزبحث كسدد ببب،بب ب ب بب بببب بب ب بببببببببب ببحثددك بهدد ب  ددكرةب ددإببهددكزببببب بب ب بب ب ببب ببب بب ب بب بإثكتعظودديببب ببب بب  دد ابترعكثمددوبحث  كوددكتببببببب بببببببببب بببببببب بب
ببببببن  بحثتعو ركتبحثتيبيتابإلخكثهدكبي ده ببب بببببببب ببببب بببببببببب ب بظبدتابحث دد مب ود بوتدكتجبهدكابحثرعكثمدوبن د بحثيود بب،بب بب بببب ب ب ببب بببببببببب بب بببببب بب بب ب ب ب بب)ندكلظببب،بببببببب ببب ب

بظ  كف ببب ب  . ب(    5002ببب،ب

ب ددكابحث كندد بتددكصطالقب ودد بحثارحسددكتبحث ددكت وبحثتدديبثهددكبوددوهبتكث  دد بب ب بببببببب ببب ببب ببببببببب بببب بب بب ببببب بب بب ب ب ب بببب ب ببظكددكهبفددإببدد إبحثارحسددكتببب،ببببببببب بب بب ببببب بببب ب بب بب ب
بببببحثتيبزابحصطالقب و هك بب ب ب ب بببببب بحآلزيببببب بب بب:ب

ببببلرحسوبفو اب) -1 ببببب بب ب(بحثتيبهالح1991ب ببب بب ببإث بببببببب بببببفععلوبفا بح تركلبفايع بحثراحرفبحثثكو بوبليبفايعبكتبحثتع  وببب ببببب ببب ببببب ببببب ببببببب ب ببببببب ب ببببببببب ببب بببببب بب
بظحثتعوددد ابتعردددكهبحثك دددع بح  ببب ب ب ببببب بب بببرلو دددوب وددد بفعو فدددكتبسدددكت وب كدددابحزمدددكذهابحث دددعحرحتبحالحربدددوبظ ال تهدددكبببببببببببب ببب بب بببب ببب ببب بب بب ب ببببب ببب ببببب ب بببببب بب بب ب ببببب بب ببب ببب

بترتث عحتبحثارحسوبظحثرترثووبليبحثم عةبظحثرؤهدىبحثعورديبظحثمدكس بب ببب بب ب بببببب بب بببب ببب بب بببب ببببببببببب ببب بب ببببب بب بببظزدابحسدتماحابحصسدت كووبألحةبثوارحسدوببب،بببببب بب ببببببببببببببب ب بببببب بب ببببب
بببزابز زبعهكب و ب)ببظب بب ببببببب ب ب(بفايع ب159بببب ببحبظفايعةبظ ابز ووحبحثارحسوببببب بب ببببب بب ب ببببب ببب بببب بإث بأهبببب ببب ببب و بلربوبح تركلب  كوبحثارحسدوبببأببببب بب بببببببب بببببب ببببب ببب بب

بببب و بفع ببو فكتبسكت وب كابحزمكذبحث عحرحتبحالحربوب و بفمكمبحثرعورد إبظحثيو دوبكدكهب ود بحث دمالتببب ب ب ب بببب بب بب بب ببببب ببب بب بب ببببببب بب ببب بب بببب ببب ببب بب بب ببببببب بببببب بببببب بب ببب ب
بظحثت كربعبظح  بب بب بب ببومربببببب بببوبظحثتعو ركتبظحثم عةبحث مد وب ب ب ببببب بب ببب بب ببببببببب بككوحبألو ببببببب كركببب،ببب ببببب ببلربوبليبحصسدت كوكتبظحثتدد بحبببببب بب ب بببب بب بببببب ب ببب ببببب ب

بببظحثم دعح  بب ببأظهدعبببظببب،بببب ب ب بتبوتدكتجبحثارحسدوبظبد لبلدعظدببد إبإبكتدكتب  كدوبحثارحسدوبزعبدعب بب بببب بب بببببببب بب بببب ببب بببب بب بببب ب ب ببب بب ببببب ببإثد ببببببببب ببببحثرؤهدىبحثبب بب ببعوردديبببب ب بب
ب بظحثم عةبثدكثحبفايع بحثراحرفبحثكيإبز بابخ عزهاب إبخرسبسك حتبظحثكيإب  رو هبفؤهال ب بب ببب ب ببب ببب ببببب بب بب بب بب بب بب ب ببببب بب بببب ببب بببببب ب ببببببب ب ببببب ببب بببب بب بأ و ببببب بب ب  . ب

بببببلرحسوبحثعالظودوب) -2 ب بببببب بب ب(بحثتديبهدالح2001ب ببب بب ببإثد بببببببب ببب دكهبفدا بحسدتماحابأومردوبحثرعو فدكتبحثر  سد وبلديبفعكد ببب بب ببب ببببب ب ب ببببب ببب بببببببب ب ببببببب بب ببب بب بب ببب
بببببببظزحرةبحثتع  وبظحثتعو ابح رلو وبظز و ىبظز   اب بب ببب بب بببببب ب بببببببببب ببببب بببببب بأبكرببب بحستماحفهكب و بح ببببب ببب بب ببببببب بب ب ركمب بببحالحببببب ببببببببببربوبظحثركث وبظحثرفت  وبب ببببببببب بببب

بظحثه فىبحثتكم ريبظحزمكذبحث عحر بب ببببببب ببب بب ببب بببببب ببظهدالحبأ ادكبب،ببببببب بببب ببإثد ببببببب بببببحثتعدعلب ود بحثر دفالتبحثتديبزعتدعخبحسدتماحاببب بب ببب ب ببببب ببببب ب بب ببببب بب بب ب ب ببب
بببأومروبحثرعو فكتبحثر  س و ب ب ببببب ببب ببببببببب ببظزدابحسدتماحابحصسدت كووبألحةبثوارحسدوبب،ببب بب ببببببببببببببب ب بببببب بب بببزدابز زبعهدكب ود ب)ببظبببب،ببببب بب ببب بببب بببب(بف ظةدكب200بببب ب ببب

ببظف ظةوبظ ابز ووحبحثارحسو بب ببببب بب ب ببببب بببب ب بإث بأهبببب ببب ببفعمابحثع كوب  تماف هبأومربببب بببب ب ببب بب ببببببببببب بببوبحثرعو فكتبحثر  س وبب ب ب ببببب ببب    . ببببببب



 2020 يناير –خامسد العدال – ثالثد اللمجال مجلة جامعة الجزيرة

 

     300 

 د. سليم القباطي أ.                               تعز-واقع نظم المعلومات اإلدارية في مكتب التربية والتعليم

ببلرحسددو -3 بب ب(بحثتدديبهددالحWaqllase & Corneliusبب2007ب)ببب ببب بب ببإثدد بببببببب ببحثتعددعلب ودد ببب بب بب ب ب بأبددعببب ببومددابحثرعو فددكتببببب بب ب بببببببب ب
بحالحربوب و بفتمدديبإلحرةبحثر حرلبحث  عبوبليبحثرؤس كتبحثتعو ر وبليبظص وبلعب ك دكبح  بببببببب بببببب بب ببببببببببببب بب ب ب ببببب ببببب ب بببببب بب بببببب ببببب ب ب ب بببب بب بببب ببب بببببفعبف دوب بب،بب

بببإبعح بببببببظ ابزاب ب بببحثارحسوب و ب)ببب بب ببب بب بببببب(بفتمدددكبلديبإلحرةبحثرد حرلبحث  دعبوبحث65ببب ب بببببب بب ب ببببب ببببب بببب ب ب ببظ دابز ودوحبوتدكتجببب،ببببببببتعو ر دوبببب بببببب بب ب ببببب
ببحثارحسدددو بب بإثددد بأهببببب ببب بومدددابحثرعو فدددكتبحث ايثدددوبظحثرتيددد رةبز دددك ابلددديبألح بح بببب بببببببب ب ببب بب ببببب ب ببببب بببببب بببب بب ب بببببببب ب ردددكمب بب بببببببظز ددد ابترهدددكابر كب دددوبببب بببب ببببب ب بب

    .بببببلعكثو

ببلرحسدددو -4 بب ببحث دددرع ب )  ب ب بب بحثتددديبهدددالحببب(2008   ،بب ببب بب ب ببإثددد ببببب بببفععلدددوبظح دددعبومدددابحثرعو فدددكتبحالحربدددوبلددديبإلحرحتبحثتع  دددوببب بب ببببب بب ببببب ب بببب ببب ببب بب ب بببببببب ببب ب بب بببب بب
ببظحثتعودد ابثو كدد إب ببلدديببببببببببببببب ببحث ددع ل وبظحثتددد ربحثر تددعنبثتي بب ب ببببب بببببببب ب بببب ببببب بب ببببعهددكبب ببظزكدد هبفمترددعبحثارحسددوبفددإببر ددعبفددايع ببب،بب ب ببب بب ببب بب ب ببب بب ببببب ب بب ببب ب ب بب

ببببحثتع  ددوبظحثتعودد ابحث ددكث ب ددالهاب) ببب بب بببببببببببببب ببببب ب ب(بفددايع ب42ببب ببب ببببظف ددك ايهابحث ددكث ب ددالهاب)ببب،بحبب ببب بب ببببببببببب بب بب(بف ددك ابفددايعبظفددايع ب55بب ب ببب ب بب ببب ببب بب ببب
ببببحالحرحتبظ الهاب) بببب بب بب ببب ب ب(بفايع ب719ب ببببظرؤسك بح   كابحث كث ب الهاب)ببب،بحببببب ببب بب ببببببببب بب ببببب ب ب(برت   ب754ببب ببب بب  كوبحثارحسوبحثتيببببببأفكبب،ببكبب بببببب بب بببببببب

ببزابزي  لبحثارحسوب و هكبل اببو ب ا بب بببببببببببب ببب بب ببببب ببب ببببلهكب)بببب ببب(بلدعلح449ب ببظحسدتمافحبحثارحسدوبحثردكهجبحث ودةيبحثر د يببب،بببب ب ب ببببب بب ب بببب ببب ببببب بب ببببب ببب بب بب
ببظحصست كووبألحةبثوارحسو بب ببببببببببببببب ب   .بب

ببظ ابز ووحبحثارحسو بب ببببب بب ب ببإث بببببببب بببحثعايابفإبحثكتكتجبككهبفإبب كهكبرضكببب ب بببببببب ببب بببب بببببببب بببألعحلبببببببب بب  كوبحثارحسوب دإبحثرعو فدكتببببب ببب ببببببب ب ببب بب بببببببب
بحثتددديبز ددداابثهدددابفدددإبإلحرحتبحثرعو فدددكتبثدددايهابفدددإبن ددد  بب بب ب بببببببب بب ب ببببببب بب ببببب ب ببب ببببب ببب ببحثا دددو )  ببب بحثت   دددحبحثرككسددد بب،بببب ب ببببببب ببب ببحثرال فدددوبب،بببب بب بحثتكوةدددبب،بببب بب،ببوببببب

ببحث ض ن ب ب بببحثر ض   وبب،ببب ب ب ب ببببحثر ب   وبب،بببب بب    .  (ببب

ببلرحسدددوب) كشددد ر -5 ب بب بببب بب بظحث ددد عحهبب،بب بب بب بظحث يدددكهبب،بببب بب ب(بحثتددديبهدددالح2012ببب،بببب ببب بب ب ببإثددد ببببببب ببحثك دددعب دددإبظح دددعبومدددابحثرعو فدددكتببب بب ب بببببببب ببب ب بب بب ب بب ب ببب
ببحالحربوبليبفايعبكتبحثتع  وبظحثتعو ابليبح رلهبظلظرهدكبلديبز  د إبح لح بحثد ظ ةيبفدإبظبهدوبومدعب ب بببب بب بب ب بب ببب ب ببببببب ببب بب ب ببب بببببب بب بب بب ب ببب بببببببببب ببببب ببببب ببب ببببب ببببب ببب ب

بحث كلةبحثتع  ب إ ببب بب بكركبهالحبب،ببببببببببب ببب ببإث ببببببب بببحثتععلب و بحثر تعنكبب ببببببب بب بب ب ببتبحثتي بعبوبحثتديب رفدإببببب ب بببب ببببببب بب ب بببأهبز دهاببببب ببب ببلديبزيد بعبببب بب ب ببب ب
ببببببببومددابحثرعو فددكتبحالحربددوبلدديبفددايعبكتبحثتع  ددوبظحثتعودد ا ببببب ببببب ببب ببب بب ببببب ببب ببب بب ب بببببببب بببببببببظ ددابزك وددحب  كددوبحثارحسددوبفددإببر ددعبحث ددكلةببب،بب ببب بب ب ببب بب بببببببب بب بب بببببب

ببحثتع  ب بب ببببببببإبليبفايعبكتبحثتع  وبظحثتعو اب ببب ببببب ببببب ببب ببببب ببثوعكابحثارحسيببب،بببب ب بب بببظحث كث ب الهاببب    5000ب/    5000ببببببببب ببب بب ببب كتاحبزع  بكبب   062بببببب بب ببببببببب
بحستمافحبحثارحسوبحثركهجبحث وةيببظب بب ب بببب بببببببب بب ببببب ببب بب ببببببببببب بصست كووبألحة ببحببظبببب ببثوارحسوببب بب ببظ دابز ودوحبحثارحسدوبب،بببب بب ببببب بب ب بإثد بأهببببببب ببب بببظح دعبومداببببب ببب ببب

ببحثرعو فددكتبلدديبفددايعحتبحثتع  ددوبظحثتعودد اببددك تبباربددوبفعزةعددوبلدديبفمددكصتبحثارحسددوبفددكب دداحبفمددكمب بب ببببب ببب ببب بب ببببب ب بب ببب بببب ببب بببب ب بببب ببب ببببببببب ببببب ببببب بب ببب بب ببب بب ب ببببب
ببح بهددد ةبظحثرعددداحتبظح لظحتبحثر دددتمافوبلددديبحثكمدددكابحثدددك ببدددك تبباربدددوبفت سددديو ب ب ببببب ب بببب ببب بب ببببببب ببببب ب ببببب بب ببببب بب بب بب بب ببب بببب ببب ب ب ب ببكردددكبز ودددوحببب،بب بب ب بببب ب

ببحثارحسو بب ببإث بببببب ببظب لبلظربثكمابحثرعو فبب بببببببب ببببب بببب بكتبحابب ببب ببلحربب بببببوبليبز   إبح لح بحث ظ ةيبلحخىبحث نداحتبحالحربدوببب ببب ببب ببب ب بببب ب بببب ببب ب ببببببب ببب بب ب ببب بببب
ببباربوبفت سيوبليببر عبفمكصتبحثارحسو بب ببببب ب بب ببب ببب بب بببب ب ب بببببب    . بب

بلرحسوب)حث كلعي -6 بببببببببب بب بحثتيبهالح   (2014ببب،ب ببب بب ببإث بببببب ببحثتعدعلب ود بظح دعبلظربومدابحثرعو فدكتبحالحربدوبلديبزيد بعببب بب ب ببب ببببب ببب ببب ببب بببببببب بببب ببب ببب بب بب بب ب ب ببب
ببب رو وبوكعبحث عحربحالحر بثا بحثا كلحتبحثتع  بوبليبففت بحثتع  وبتر كلموب ببب ببببببب ببببب ببببب ببببب بب ببببب ببببببببب بببب ب ببب ببب بب ببببب بب ببحث رك وبظحستمافحببببببإبببببب ببب بب بب بببببببب

ببحث كنثوبحثركهجبحث وةيبحثر  يبظحصست كووبألحةبثوارحسو بب ببببببببببببببب ب بب بب ب ب ببببب بب ب بببب ببببببببب ب  . بببب
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ببظ دددابز ودددوحبحثارحسدددو بب ببببب بب ب ببإثددد بببببببب ببضدددععبلظربومدددابحثرعو فدددكتبحالحربدددوبلددديب رو دددوبودددكعبحث دددعحربثدددا ببب بببب بب ب بببب بب ببب ببب بب ب بببب ببب ببب بب ب بببببببب بببب ببب بب
بببحثا ددكلحتبحثتع  بددوبلدديبففتدد بحثتع  ددوبلدديبف كلمددوب ببب ببب بببببب ببببب ببببب ببببب بب ببببب بإبببببببب بكرددكبز وددوحبب،بب بب ب بببب ببإثدد بببب بب دداابظبدد لبلددعظدببدد إبإبكتددكتببب بببب ببب بببب بب بببب ب ب بببب

بببألعحل ببحثع كوبزع  ببببب ب ببثورؤهىبحثعوريبظسك حتبحثم عةببببببببب بب بببب بب بب ب بب ببببببب بب   .ببب

ببتعابحطالقبحث كن ب و بحثارحسكتبحث كت وبحثر كرب بب ببببببببب بببب بب بب ببببب بب بب ب بببببب ب ب ببظم عهكبفإبحثارحسكتبحث كت وبحثتيبزككظثحببب،ببببببإث هكببببب بب ببببب ببببببببب بببب بب بب ببببب ببببب ببب
ببببببببببببومددابحثرعو فددكتبحالحربددوبلدديبحالحرةبحثتعو ر ددو ببب ببب ببببب ببب ببب بب ب بببببببب ب ددكاببت ايددابأظبددهبحث دد وبظحصخددتاللبب،بب ب بب ب بب بببب ببببب ب بببببب بببدد إبزوددابحثارحسددكتببب،ببببببب بب بب ببببب بببب بب

بظحث  دد بحث دد بببب ب بكثيبببب ببحثتدديبأظضدد حببببب ب ب ب ببب ب ببرددكص ببإببب بب بأهببب بببحث  دد بحث ددكثيبيببب ببب بببب ب بببةددلبفددعبحثارحسددكتبحث ددكت وبلدديبزككظثتهددكبثددكماببتببب ببببب ببب ببببب ببببببب بببب بب بب ببببب ب بب ب
بببحثرعو فددكتبحالحربدددو ببب ببب بب ب ببم دددعببب،بببببب بببببهبحث  ددد بحث ددكثيبيتكدددكظمبظح دددعبومدددابحثرعو فددكتبحالحربدددوبلددديبففتددد بحثتع  دددوببأبب ببببب ببببب ببببب ببب ببب بب ب بببببببب ببب ببب بب ب بببببب ببب بببب ب ببببب

بظحثتعودد ابلدديبف كلمددوبزعدد  ب بببب ببب ببب ببببببببببببظهدد بفددكثابز ددابتددهببب،ببببببببببب بب ب ببلدديبندداظلب وددابحث كندد ببب–ب ب بببببببب ببب بب بب ببببأ بفددإبحثارحسددكتبحث ددكت بب–ب بببب بب بب ببببب ب بب بب،ببوب
بظكددددكثابيتةددددلبحث  دددد بحث ددددكثي ببب بببب ب ببببب ب بببب ببب بفددددعبفعمددددابهددددكابحثارحسددددكتبلدددديبحسددددتماحفهبثورددددكهجبحث وددددةيبحثت و ودددديبب،بب ب ببب ببببب بب ب بببب ببب بببببببب بب ببب ب بب بب بب ببببببب ببب بببب بب،بب

بظحصست كووبألحةبثو    ب ببببببببببببببب ب ب  . بب

بف ت  بهكابحثارحسكتبببببأفكبب بب بب ببببببب بب ب بب ببببببببل دابزككظثدحبظح دعبومدابحثرعو فدكتبحالحربدوبلديبإلحرحتبحثتع  دوبظحثتعود ابب،بب ببببب ببببب بب ببببب ببببب ببب ببب ببب بببببببب ببب ببب بب بب بب،بببببببب
بظزككظثددحبتعدددبحثارحسددكت بب بب ببببب ب ببب بب ببإثدد ببببببب ببكودد بظح ددعبومددابحثرعو فددكتبب ببب بببببببب ببب ببب بب ببببلظرهددكبب،بببب ببلدديبز  دد إبح لح بحثدد ظ ةيبظزيدد بعبببب بب ب بب بب ببب ب ببببببب ببب بب ب ببب ب

ببب رو وبوكعبحث عحربحالحر بثا بحثا كلحتبحثتع  بو بب ببببب ببببببببب بببب ب ببب ببب بب ببببب بب ب  . بببببب

بوتدكتجبحثارحسدكتبحث دكت وبل دابز كيكدحبببببأفكبب ببببببببببببببب بببب بب بب ببببب ببفدكببد إبفعزةعدوبب،ببببب ببب ببب ببكردكبهديبلديبلرحسدوب كشد ربب،بببببب ب بب ببب بب ببب ببب ب ببب بظحث د عحهبب،بب بب بب بب،بببب
بظحث يكه بب ببظفت سيوبكركبهيبليبلرحسوبحث رع ببب،بب(2012ب)بببببب ب بب ببببب بب ببب ببب ب ببببببب ب ب ببظضع ةوبكركبهيبليبلرحسوبحث كلعيببب،بب(2008 )  ببب ببببببببب بب ببب ببب ب ببببببببب ب ب

بب.ب(2014ب)

بظ ابحستةكلبحث كن بفإبهكابحثارحسكتبظخكووبفكبيتعولببتدر ابألحةبحث   بظحا بب بب ب ببببببببببببب بببب بببببببببب ببب بب بب بب ببببببب بب ببب ب بببببببببب بطكرببببب بحثعكابثو   بببب ب ب  . ببببببببب

ب رفإبز ايابف فووبحث   ب و بحثك   ب ببببب بب بب ب بببببببب بببببب ببب بحآلزيببببب بب ببب:بب
بفكبظح عبومابحثرعو فكتبحابب- 0بف ببب ببب بببببببب ببب ببب ببلحربببب ببببوبليبففت بحثتع  وبظحثتعو ابليبف كلموبزع ؟ببب ببببب ببب ببب بببببببببب ببببب ببببب ببببب ببببب

ببببببظبتةعقبفإبهكحبحث ؤحمبح سئووبح ب ببب بب ب بببببب بب بببب ببببثةع  وبببب بببحآلز بببب ببب:ببوب
ببفددكبظح ددعبحثردد حرلبحث  ددعبوبحثرتمددددوبحثالزفددوبثت ددث ىبومددابحثرعو فددكتبحالحربددوبلدديببب-بببفبأ ببببب ببب ببب ببب بببببببب ببب ببب بببببب ب ببببب ب ب بببببببب ب بببببب بب ب بببب ببب ببب

ببببففت بحثتع  وبظحثتعو ابليبف كلموبزع ب؟ب ببببب ببب ببب بببببببببب ببببب ببببب بببب
بفبب ببفددكبظح ددعبح بهدد ةبظحثرعدداحتبظح لظحتبحثر ددتمافوبلدديبومددابحثرعو فددكتبحالحربددوبلدديببب-بب ببببب ببب ببب ببب بببببببب ببب بببببب بب ببببب بب بب بب بب ببب بببب ببب ب ب ب ببب ببب ببب

بببففت بحثتع  وبظحثتعو ابليبف كلموبزع ب؟ ببببب ببب ببب بببببببببب ببببب ببببب بببب
بفبج ببكبظح عبز   حبحث دد مب ود بحثرعو فدكتبفدإبومدابحثرعو فدكتبحالحربدوبلديبففتد ببفبب-بب ببببب ببببب ببب ببب ببب بببببببب ببب ب بب ببب ببببببب بب بب ب ب ب بببب ببب ببب ببب بب

بببحثتع  وبظحثتعو ابليبف كلموبزع ب؟ ببببب ببب ببب بببببببببب ببببب بببب
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ببفدددكبظح دددعبظضددد نبظل دددوبحثرعو فدددكتبظسددده ثوبحث دددد مب و هدددكبفدددإبومدددابحثرعو فدددكتببب-بببفبل بب ب بببببببب ببب ب ببب ببب بب ب ب ب بببببب بب ب بب بب ب بببببببب بب ببب ب ب بب ب بب ببب
بببحالحربوبليبففت بحثتع  وبظحثتعو ابليبف كلموبزع ب؟ ببببب ببب ببب بببببببببب ببببب ببببب ببببب ببببب ببب بب

ببببببهدىبز بددابلددعظدبذحتبلصثددوبإنددكت وببب- 5بف ب ببببب ببب بببب بب بببب ب ببب ببببب كددابف ددت  بحثاصثددوب)ب ببببب ب بب بب(ببد إبإبكتددكتب  كددوبحث  دد بa=0.05ببببب ب بببببببب بب بببب ببب بببب
بببزع  بثرتث عبحثرؤهىبحثعوريب؟ ببببببب بب ببببب ببببببب ب ببب

بببببهدىبز بددابلددعظدبذحتبلصثددوبإنددكت وب كددابف ددت  بحثاصثددوب)بب- 3بف ببببب ب بب ببببب بببببب ب ببببب ببب بببب بب بببب ب ببب بب(ببد إبإبكتددكتب  كددوبحث  دد بa=0.05ب ب بببببببب بب بببب ببب بببب
ببببزع  بثرتث عبسك حتبحثم عةب؟ بب بببب بب بب بب ببببببب ب ببب

 :

بفدددإبخدددالمبحابكتدددوب دددإبأسدددئووبحث  ددد بب ب بببببببب ببب ب ببببب ب ببب ب ب بب بلدددإهبحث  ددد بحث دددكثيبيهدددالببب بب ببب ببب بببب ب ببببب ببإثددد ببببب بببحثك دددعب دددإبظح دددعبومددداببب ببب ب بب بب ب بب ب ببب
بحثرعو فكتبحالحربدوبلديبففتد بحثتع  دوبظحثتعود ابلديبف كلمدوبزعد  ب بببب ببب ببب بببببببببب ببببب ببببب ببببب ببببب ببب ببب ببب بببحثرتعو دوبتدكثر حرلبحث  دعبوبحثرتمدددوب )  ببببب ب ب بببببببب ب بببببب بب ببببببببببببب

بببثت ث ىبومدابحثرعو فدكتبحالحربدوبظح بهد ةبظحثرعداحتبظح لظحتبحثر دتمافوبلديبومدابحثرعو فدكتبحالحربدو ببب ببب ببب بببببببب ببب بببببب بب ببببب بب بب بب بب ببب بببب ببب ب ب ب بب بببب ببب ببب ببب بببببببب ببب ببب بب،ببب
بظز   دددحبحث دددد مب وددد بحثرعو فدددكت بب ب ببببببب بب بب ب ب ب بببب ببب ببظظضددد نهكبظل تهدددكبب،ببب بببب ببببب ب بظسدددبببب ببه ثوبحث دددد مب و هدددكبفدددإبومدددابحثرعو فدددكتبب بب ب بببببببب ببب ب ببب ببب بب ب ب ب بببببب ب

بحالحربوبليبففت بحثتع  وبظحثتعو ابليبف كلموبزع  ببببب ببب ببب بببببببببب ببببب ببببب ببببب ببببب ببب ب . (ب

ببزدددزيبأهر ددوبحث  دد بحث ددكثيبفددإبأهر ددوبلظربومددابحثرعو فددكتبحالحر ب ب ببب ببب بب ب بببببببب بببب ببببببببب ب بب ببب بببب ب ببببببببببب بببببحثتدديبيددتاببببب بببببفددإبخالثهددكبز ظبددابببببب بببب بب ب بب ب
بببحث ندداحتبحالحربددوبتكثرعو فددكتبحثالزفددو ب بببب ببب بببببببببب ببب ببب ببب ب بببثوا ددكابترمتوددعبحثعرو ددكتبحالحربددوبب،ببب ببب ببب ببببببببب ببب ببظلدديببب،بببببببببب ببف ددافتهكبوددكك وبحث ددعحرببب بب بببببب ببب بببببببب

ببببظحزمكذا ببظبدفىبحث كن ببب،بببب ب بببببب بهب  هابحث   بحث كثيبليبب كهبأبببب ببببب ببب ببب بببب ب ببببببب بحآلزيببببب بب ب :ب
بحثك عب إبظح عبومابحثرعو فكتبحالحربوبليبففت بحثتع  وبظحثتعو ابليبف كلموبزع  -1 ببببب ببب ببب بببببببببب ببببب ببببب ببببب ببببب ببب ببب ببب بببببببب ببب ببب بب ب بب ب ببب.بببب
بحثت وددى -2 ب ب ببإثدد بببببب بوتددكتجبب بببببببب ددابز ددك ابحث ددكتر إب ودد بإلحرةبحثتع  ددوبظحثتعودد ابلدديبف كلمددوبزعدد ب ودد برلددعبكةددك ةببب،ببببب بب بب بب بب ب بببب ببب ببب بببببببببب ببببب بببببب ببببب بب بب بببببببببب بب بببب

بإلحرةبوم بببب بببابحثرعو فكتبحالحربوببب ببب ببب ببب  ب.ببببببب

 

بحسدددتماابحث كنددد بحثردددكهجبحث ودددةيبحثت و وددديبثرككسددد تهبثي  عدددوبحث  ددد  ب بببببب ببب بببببب بببببب بببب ببببب بب ب بببب ببب بببب ب بببببببب بب بببن ددد بزدددابحسدددتماحفهب كددداببب،بب ب بببببب بب بببب بب ب ب
ببببببببببببحث دداي ب ددإبومددابحثرعو فددكتبحالحربددوبفددإبحثككن ددوبحثكمعبددوبظلدديبحثارحسددوبحثر احو ددو بب ببببب بب بببب ب ببببببب بببببب ب بببب ببب ببب بب ب بببببببب ببب ب بب ببب ببظخكوددوبفددكبيتعوددلببب،ببب ببببببب ببب ببب

بتكثت و ىبحا ببب ببب ببندكتيبظفكك  وبحثكتكتجبحثتيبز وىببببب ب ب ببب ببببب ببببببببب ببببب بب ببب بث   بحبببببببإث هكب ب ببظزة  عببببب بب ب .ببهكببب

بببومابحثرعو فكتبحالحربو ببب ببب ببب بببببببب بببظب داببهكبحابعح حتبحثرت عدوبلديبإلحرةبومدابحثرعو فدكتبحالحربدو  : ب ببب ببب ببب بببببببب بببب ببببب بببب ببببببب بببب ب ب بببببببب ببندا ببإبب،بببب بب
بحالحرحتبحثتيبيتك هبفكهكبحثه فىبحثتكم ريبثرفت بحثتع  وبظحثتعو ابليبف كلمدوبزعد  ب بببب ببب ببب بببببببببب ببببب ببببب بببببب ببب بببببب بببببببببببب ب ببببب ببببب بب ببب ببحثتديبزمدتببتمردعبببب ب ب ببب بب ببب ببب

ببحث  كوددكتببهددالبز  بوهددك ببب ب ببب بب ببب ببإثدد بببببببببب بببفعو فددكتبزو دديبحنت بب ببب ببببب ببب ببكبددكتبحثر ددتة ايإبفكهددكبلدديبففتدد بحثتع  ددوبظحثتعودد ابلدديبببب بببببببببب ببببب ببببب ببببب بببب بببب بببببب ببببب بب ب
بف كلموبزع  ببببب ببب ب .ب
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بببحث دداظلبحث  ددعبو ب بببببب بب بح تدددعبحث  دد ب ودد بحابب:ببب ببب بب بب ب ببببب ب ببلحربببب ببدد إبب ببرتدد سب  دداب)بببب ببب ببفددايعبإلحرة  ، ببب ببببب بببرتدد سبشددع و  ، ببب ب بب ببترفتددد ببب(بببب بببب
بحثتع  وبظثوتعو ابليبف  ببب بببببببببب ببببب ببلموبزع بحثعكفو إبليبحثعكابحثارحسيببكببب ب بب ببببببببببب ببب ببببببببب ببببب ببب.ب    5008ب/    5007ب

بح تدعبحث   ب و  بب بب ب ببببب ب بففت بحثتع  وبظحثتعو ابتر كلموبزع ببببب ببببب ببب ببببببببببب ببببب ببببب بب.ببب

بببح تدعبحث   ب و بت  بظح دعبومدابحثرعو فدكتبحالحربدو ببب ببب ببب بببببببب ببب ببب بب ب ببب بب بب ب ببببب ب ببلديبففتد بحثتع  دوبظحثتعود ابتر كلمدوبزعد بببببب ب بببب ببب ببببببببببب ببببب ببببب ببببب ب
ببظحثرتعو دددوبتدددكثر حرلبحث  دددعبوبحثرتمدددددوبحثالزفدددوبثت دددث ىبومدددابحثرعو فدددكتبحالحربدددوبظح بهددد ةبظحثرعددداحتب ببب بببب ببب ب ب ب بب بببب ببب ببب بب ب بببببببب ببب ببب بببببب ب ببببب ب ب بببببببب ب بببببب بب ببببببب ببببببب

ببظح لظحتبحثر تمافوبلديبومدا ببب بببببب بب ببببب بب بب بببببحثرعو فدكتبحالحربدوبظز   دحبحث دد مب ود بحثرعو فدكتبظل تهدكبظظضد نهكببببب ب بب ببب بببب بب ببب ببببببب بب بب ب ب ب بببب ببب بب بببب ببب ببب ببب ببببب
بظسه ثوبحث د مب و هكبفإبومابحثرعو فكتبحالحربوبليبففت بحثتع  وبظحثتعو ابليبف كلموبزع  ببببب ببب ببب بببببببببب ببببب ببببب ببببب ببببب ببب ببب ببب بببببببب ببب ببببببب بب ب ب ب بببببب بب ببب.بب

ببزابزي  لبحث   بليبحثعكابحثارحسيب ب بب ببببببببببب ببب ب ببببب ببب ب  .     5008ب/    5007بببب

ببزكددد هبفمتردددعبحث  ددد ب ب ببببب ب بب ببب ب ب بفدددإببر دددعبفدددايع بحاب ببب ب ببب بب ب بب بب ببلحربب بحتبظرؤسدددك بح بب ببببب ببب بب ب  دددكابظحث دددع ب بب ببب بببب بببلددديبففتددد بحثتع  دددوبببب بب ببببب ب بببب ب
بتر كلموبزع بحثعكفو إ ببببببببب ببببب ببب ببحثعدكابحثارحسديببببب ب بب ببببببب ببظحث دكث ب دالهابب    5008ب/    5007بب ببب بب بببظحثمداظمب)بب،بب(79ب)بببببببب ب بب بب(بي ضدحبز زبدعب 0ببب ببب ببب ب ب ببب

بببألعحل بفمترعبحث   بز عكبثرتث عبحثرؤهىبحثعوريبببب ببببببب بب ببببب بببببببببببب ب ببببب ببب ببب.بب
 العدد المؤهل العلم 

 8 دبلوم متوسط

 60 جامع 

 3 ماجستير

 8 يةثانو

 79 المجموع

بزك ودددحب  كدددوبحث  ددد بفدددإبحا ببب ب بب ب بببببب بب بب بب ببلحرببب ببب إ)رتددد سب  دددابب ببب ببب بب بفدددايعبب-بب ببإلحربببببب ببرتددد سبشدددع بب-بةببب ب بب ببب(بلددديبففتددد بحثتع  دددوببوببب بب ببببب ب بببب ب بب
ببظحثتعو ابليبف كلموبزع ب ببببب ببب ببب بظحث كث بببببببببب بببب الهاب)بببببببب بب ب(بلعل ب79ببب بب.بحببب

بحسددددتماابحث كندددد بحصسدددددت كووبألحةبثو  دددد بب ب ببببببببببببببب ب ببب ب بببببببب بب ببظ دددددابح ترددددابحث كنددددد بلدددديببككتهدددددكب ودددد بحصلببحثكمدددددع ب  ، ب ب ب ببببب بب ببب ب ب ببب بببببب ب بب ب ببببببب بب بببب ب
ببظحثارب بببحسدكتبحث ددكت وبحثرتعو ددوببددكمابحثرعو فدكتبحالحربددوبببب ببب ببب ببب بببببببب ببببببببببببببببب بببب بب بظزك وددحبفددإببد ت  إ  ، ب بببب ب بب ب بب بب بحثمدد  بح ظمبب:بببب ب ب بببب ب بب  تدد  ب ودد ببب:ببب بب بب ب بب ب
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بفتث عحتبحث    ب ببببب بب ببحثم  بحثثكويبلتك هبفإ)بببببأفك  ، بببب ببب ب ببببب بببببببب ب بب(بل دعةبف ز دوب ود بأر عدوبف دكظر23بب بب بببب بب ببب بب ببببب بببب بظزرثودحبب،ببببب بلديببببببب بببحثرد حرلببب:بب بب ب بب
ببحث  ددددعبوبحثرتمددددددو ب ب بببببببب ب ببح بهدددد ةبظحثرعدددداحتبظح لظحتبحثر ددددتمافوبلدددديبومددددابحثرو فددددكتبحالحرب  ، ببب ببب ببب بب ب ببببببب ببب ب ببببب بب ببببب بب بب بب بب ببب بببب ببب ب ب ب ببز   ددددحب  ، بببددددوب ب بب ب

بحث د مب و بحثرعو فكت ببب ببببببب بب بب ب ب ب ببببببظض نبحثرعو فكتبظل تهكبظسه ثوبحث د مب و هك.ببظب  ، بب بب ب ب ب بببببب بب ب ببببببب بب ببب بببببببب ب بب

ببببببببثوتد ابفإبوادبألحةبحث   بزاب عضهكب و ب البفإبحثر فر إبفإبأ ادك به ئدوبحثتداربسبتفو دوب بب ببببببببب بببب ب ببب ببب بببب ببببب ببببب بب بب بببب ب ب ببببب ب بببببببببب بب بب بببببببب
ببببحثتع  وببكفعوبوكعك ببو ب الهاب) ببب بب بببببببب بببببب ببببب بب(بظليبضد  بفالنمدكتبتعددبحثر فرد إب10ببب بب بب ببببب ب ببب بب ب ب بببب ب بب بب بحثتديبح تددعتب ود بب-بب بب بب ب ب ببببب ببببب

ببزعددايىبودد كموبتعدددبحثع ددكرحتب بب ببب بببب ب بببب ببب بب ببب بببببزددابزعددايىبحصسددت كووبلدديبضدد  بفالنمددكزهابب–ب ب ب بببب ب بب بببببببب ب ببب ببب بببببببببببببببثتدخددكبودد رزهكبحثكهكت ددوببب،ببببب ب ببب ببب
بظ كثابز  لبوادبألحةبحث   بظوالن تهكبثوتي  ل ببب ببببببببب ب ب ب بب ب بببببببببب بب بب بب ببب ب  . بببب

ببزابحثتد ابفإبب كتبألحةبحث   ب ب بببببببببب ببببب بحثرترثووبليبحصست كووب إبطعبلبحثتي  لبظإ دكلةبحثتي  دلبب–ببببببببببب ببب بببببببب بب بب ببب ببببب بب ب بب ب ببببببب ب ببب ببن د ببب،ببببببببببب بب
ببببزابزي  لبحصست ك ب ببب ببب بووبظإ كلةبزي   هكبتعابأس    إب و ب  كوبفإبفمترعبحث   بببب ب ببببب ببب ببب بببببب بب بب بب ببب بب بببببببببببب بببببب بب بببزك ودحبفدإب)بب،بببب ب بب بب بب ب(بلدعل ب25بب بب،ببحببب

بببببببببظزابن كببفعكفىبحصرز كصبن  بفعكلثوب ب ب بب بببب ب ببب بببببب بب ب ب عظو كخببببحثةكبببب ببببب بث  كببب دكتبحثرا دكفبب،بب بببببببب ببببب بب ب ببظككودحبحثكت مدوبفعزةعدوبب،بب ببب بببب ببببببب بب،ببببب
بظزعحظنددح ب ب بب ببببدد إب)بببب بببببب(بثكددىبتعددابفددإبحتعددكلبحصسددت كوو82.,89.بب ب ببببب بببب ب ببب ببب ب ببظكددكثابككوددحب  رددوبفعكفددىبحثةددكبثمر ددعبل ددعحتببب،بببب بب بببب ببب بببببببب ب بببببب بببب ببببب ببب ب

ببببببببصست كووب)بح بب(بظهكحب عكيب947.ب بببببببب بب بهبفعكفىبحثث دكتبفعزةدعببدا ببأبب بب ببب ببب ببببببب بظبعيديبألحةبحث  د بودةوبحثث دكتبب،ببحبببببب ببببببببب بب ب بببببببببب ب ببظحثمداظمببب،بببب ب بب ببب
ببي ضحبذثا.بب(ب2ب) بببب ب ب بب

 (2جدول )

 لفاكرونباخأمعامل  المحاور الرقم

 894. .الموارد البشرية المتخصصة 1

والمعدات واألدوات المستخدمة ف  نظم  األجهزة 2

 .المعلومات اإلدارية

.822 

 867. .قيت الحصول على المعلوماتتو 3

 896. .وسهولة الحصول عليها تهاودقوضوح المعلومات  4

 947. .جميع المحاور 5

- :

بببفكبظح عبومابحثرعو فكتبحالحربوبليبففت بحثتع  وبظحثتعو ابليبف كلموبزع ب؟ ببببب ببب ببب بببببببببب ببببب ببببب ببببب ببببب ببب ببب ببب بببببببب ببب ببب بببب

بببببظثإلبكتدددوب ب بهدددكحبث دددؤحمبببإب دددبب بب ب بببببب دددكابحث كنددد بتكسدددتمعحجبحثرت سددديكتبحث  دددكب وببب،بببببب ب بببب بب ب ب بببببب بب ب بب بببب ب بظحصو عحلدددكتبببببببب بببب ب بب بببحثرع كربدددوبببب ببب بب،بببب
بظكددكثابحثددد زهبحثك ددد ي بب ببببببب بببب ببب بببببظلربدددوبحثر حل ددوبب،بب بببببب ب بصسدددتمكتكتب  كدددوبحث  ددد بندد مبف دددكظربحث  ددد بب،ببب ب بببببب بب ببب ب ب بب ب بببببببب بب بببب بب بثرترثودددوبلددديبحببببب   : ببببببببب

ببحثرددد حرلبحث  دددعبوبحثرتمدددددو ب ب بببببببب ب بببببب بب ب بببظح بهددد ةبظحثرعددداحتبظح لظحتبحثر دددتمافوبلددديبومدددابحثرعو فدددكتبحالحربدددوبب،ببب ببب ببب بب ب بببببببب ببب ب ببببب بب ببببب بب بب بب بب ببب بببب ببب ب ب ب بب،ببب
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ببظز   بب دددحبحث دددد مب و هدددكبب ببب بب ب ب ب بببب ببظظضددد نبظل دددوبحثرعو فدددكتبظسددده ثوبحث دددد مب و هدددكبب،بب ببب بب ب ب ب بببببب بب ب بب بب ب بببببببب بب ببب ب ببكردددكبهددد بف ضدددحبلددديببب،ببب ب بب ب ب ببب ب ببب ب
بحثماظم ب بب ببحآلزي:ببب(3ب)بب بب بب

 (3جدول )

 المتوسط واالنحراف المعياري لتصورات عينة البحث حول محاور البحث

 المتوسط محاور البحث
االنحراف 

 المعياري
 الوزن النسبي

درجة 

 الموافقة

 عالية 0.74 0.68462 3.7073 .الموارد البشرية المتخصصة

األجهزة والمعدات واألدوات المستخدمة ف  نظم 

 .المعلومات اإلدارية

 متوسطة 0.67 0.67737 3.3392

 متوسطة 0.68 0.81324 3.3924 .توقيت الحصول على المعلومات

 متوسطة 0.69 0.72005 3.4536 .وسهولة الحصول عليها تهاوضوح المعلومات ودق

 متوسطة 0.695 0.72382 3.473125 .جميع المحاور

بببيالنددظبفددإبحثمدداظمب) ب بب بببب ب بب ب ب ببلربددوبحثر حل ددوبثمر ددعبف ددكظربحث  دد ببب  أن   (3ب ب بببببب بب ببب ببب ببببببب بببببب ب ببفت سدديوب ب ب بترت سددطبظوددىبإثدد بب،ببب بببب ب ب بب ب ب ببببب
ببفدددإبحثمددداظمب      ويالحييي  (3.473125) ب بب بببب دددبأ-ب ب ا  ب  ببببهبلربدددوبحثر حل دددوبثور ددد ربح ظمباحثرددد حرلبحث  دددعبوببأبب-بكب ب بببببب بب ب ببببب ب ب بببب ب بببببب ببب بببببب ب ببب

بحثرتمدددددوباب كث دددوبترت سدددطبظودددى ب ب بب ب ب بببببب ببب ببببب ب ب ببإثددد ببببببب بب كردددكبتا دددوبحثر دددكظربنددددوحبب،بب(3.71ب)بب بب ب ببب بب بببببب ببببب ببب وددد بلربدددوبف حل دددوبببببب ببب بببب ب ببب بب
بفت سدديوبفددإب  ددىب  كددوبحث  دد  ب بببببببب بب بببب ب ببب ب ب بب؛بح فددعبحثددك ببب ببببب ب ب ببيددامب ودد بببب بب بب ببهبظح ددعبومددابحثرعو فددكتبحالحربددوبي رددكبيتعوددلببأبب ببببببب بببببب ببب ببب بب ب بببببببب ببب ببب بب

ببتكثر حرلبحث  عبوبحثرتمددوبن  بظبهوبومعب  كوبحث   بفت لعةبباربوب كث وبب كركبح بهد ةبظح لظحتب بب بب بب ببب ب ب ب ببببببببببببب بببب ببببب بب بببب ب بببببببب بب ب بببببب بب ب ب ببب ب ب بببببببب ب بببببب بب بببب
بظحثرعاحتبحثر تمافوبليبومابحثرعو فدكتبحالحربدوبظز   دحبحث دد مب  بب ب ب ب بببب ببب بب بببب ببب ببب ببب بببببببب ببب بببببب بب ببببب بببود بحثرعو فدكتبظظضد نهكبظل تهدكبببببببب بببب ببببب ب بب بب ببب ببببببب ب

ببظسه ثوبحث د مب و هكبفت لعةبباربوبفت سيوبظب ببب ب ب بببببب ببببب بب بببببببب بب ب ب ب بببببب بب بصبز حمب بب بز تكجببببب ببب ببإث بببب بببببببببحثر بابفإبحصهتركاببهكبب ب ببب ببببب    . ببب

بببببظهكابحثكت موبزتةلبفعبوتكتجبلرحسكتبسكت و بب بب بب ببب بببببب ببب بببببب بببكارحسوببب،ببببببببببب بب بب كش رب)بب ب بظحث  عحهبب،ببب بب بب ببظحث يكهببب،بببب بب بببببببببحثرتعو وب  ( 2012بببب
بببتددك به ةبظحثرعدداحتبحثر ددتمافوبلدديبومددابحثرعو فددكتبحالحربددو ببب ببب بب ب بببببببب ببب بببببب بب ببببب ببب بببب ببب بب ب بببببببببببب كرددكبحختوةددحبفعهددكبلدديبحثكتددكتجبحثرتعو ددوببب،ببب بببببببب بببب بببب بببب بببب ببب

ببت   ددحبحثرعو فددكتبظظضدد نهكبظل تهددكبن دد بز وددوح بب ب ببب بب ببب بببب ببببب ب بب بب بب ب ببببببب ببب ببببإثدد بأوبببب ببهددكبفتدد لعةبلدديبومددابحثرعو فددكتبحالحربددوبلدديببب ببببب ببب ببب بب ب بببببببب ببب بببب بب ببببب
بببببفايعبكتبحثتع  وبظحثتعو ابح رلو وبباربوب كث و بببب بببببببب ب بببببببببب ببببب ببببب ببب ب  . ببب

بهددددكحب ودددد بف ددددت  بف ددددكظربحث  دددد  ب بببببب بب ببب ب بب ببب ب ب ببأفددددكبب،ببببب بب ودددد بف ددددت  بكددددىبف دددد ربل دددداب ددددكابحث كندددد بتكسددددتمعحجبببب بب ب بب بببب ب بببببببب ببب بببب ب ببب ب بب ب بب ببب ب ب
ببحثرت سيكتب بب ب ب بببحث  كب وبظحصو عحلكتبحثرع كربوبثكىبف  رب و بناةبببب بب بب ببب ب ببب بببببب ببب ببببب بببب ب بب بب بببببب ب بظذثاب و بحثك  بب،ببب ب ببببب بب بب بحآلزيببببب بب ببب:بب

ببب  تددد  بهدددكحبحثر ددد رب وددد ب) بب ببب ب ببببببب بب ب بب بل دددعحتبظحثمددداظم  ( 8ب ب بب ببب بب بب ب بببببي ضدددحبحثرت سددديكتبحث  دددكب و  ( 4 )  ب ب بببب بب ب ب بببببب ب ب ببظحصو عحلدددكتببب،بب بب بب ب بب بب
بحثرع كربددددوبصسددددتمكتكتب  كددددوبحث  دددد  ب بببببب بب بب بببب بب ب بببب ببب بلدددديبففتدددد بحثتع  ددددوبتر كلمددددوبزعدددد ببببب ب بببب ببب ببببب بب ببببب ب بببب ببزمددددكبب،بب ببببابف دددد ربحثردددد حرلبحث  ددددعبوبب ب بببببب بب ب ببببب ب ببب

ببحثرتمددو ب ب ب .بببب
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 (4) جدول

 .لمحور الموارد البشرية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 الفقرة الرقم
 صغيرة جدا صغيرة متوسطة عالية عالية جدا

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد التطبيق

1 

              مييوارد البشييرية         تمتيياا ال

                   فييي  ردارة تشيييميل نظيييم 

                  المعلومييييييات اإلدارييييييية 

                بالقييييييدرة علييييييى جمييييييع 

  .        البيانات

15 9.0 39 9.4 25 1.6     3.8734 .70469 0.77 

2 

                      تتمتييع المييوارد البشييرية 

                   فييي  ردارة تشيييميل نظيييم 

                      المعلومات بالقدرة على 

  .              تنظيم البيانات

18 2.8 33 1.8 22 7.8 5 6.3 1 .3 3.7848 .91527 0.76 

3 

                      تمتلي  الميوارد البشييرية 

                   فييي  ردارة تشيييميل نظيييم 

                  المعلومييييييات اإلدارييييييية 

                 القيييييدرة عليييييى تبويييييي  

  .        البيانات

11 13.9 35 4.3 27 4.2 5 6.3 1 .3 3.6329 .85000 0,73 

4 

                      تتمتييع المييوارد البشييرية 

                   فييي  ردارة تشيييميل نظيييم 

                  المعلومييييييات اإلدارييييييية 

                  بالقيييييدرة عليييييى تحلييييييل 

  .        البيانات

8 10.1 31 9.2 32 0.5 7 8.9 1 .3 3.4810 .84521 0.70 

5 

                      تتمتييع المييوارد البشييرية 

               فيييييييييي  ردارة تشييييييييييميل 

                المييييييييييوارد البشييييييييييرية 

                   بالقييييدرة علييييى معالجيييية 

    رلييى                    البيانييات وتحويلهييا

                  معلومييييييات ئات فا ييييييدة 

  .     عالية

17 1.5 24 0.4 26 2.9 9 1.4 3 .8 3.5443 1.07175 0.71 

6 

                      تتمتييع المييوارد البشييرية 

                   فييي  ردارة تشيييميل نظيييم 

       إلدارييييييية            المعلومييييييات ا

                  بالقييييدرة علييييى تخييييزي  

  .        البيانات

20 5.3 37 6.8 17 1.5 4 5.1 1 .3 3.8987 .88571 0.78 

7 

                      تتمتييع المييوارد البشييرية 

                   فييي  ردارة تشيييميل نظيييم 

                      المعلومات بالقدرة على 

               تحيييييييييييدي  البيانيييييييييييات 

  .        باستمرار

17 1.5 26 2.9 26 2.9 8 0.1 2 .5 3.6076 1.0180 0.72 

8 

                      تمتيياا المييوارد البشييرية 

                ردارة تشيييميل نظيييم     فييي 

                  المعلومييييييات اإلدارييييييية 

                    بالقييدرة علييى اسييترجاع 

                     المعلومات عنيد الحاجية 

                 لمختلييييييت المسييييييتويات 

  .       اإلدارية

17 1.5 39 9.4 17 1.5 5 6.3 1 .3 3.8354 .88333 0.77 

بببيتادحبفدإبحثمداظمب) ب بب بببب ب بب ب بببهبف دد ربحثرد حرلبحث  دعبوب دابندددىب ود بفت سدطبن دكبيب)بأ  ( 4بب ببب ب بب ب ب بببب بب بب ب ب ببببببب ب بببببب بب ب ببببب ب بب(بظهدديب3.71ببب بب بب
بببببلربوب كث و بببب ببهدكحب ود بف دتبب،بب ببب بب بب  بحثر د ربببب ب ببببب ببأفدكبب،بب بب ود بف دت  بل دعحتبحثر د رببب ب ببببب بب بببب ب بب ببب بببل دابزعحظندحببد إب)بب،ببب بببب ب ب بب بب(ب3.8987ببببب

ببب  اب بأ و ب بب بببثوة عةبر اببب ببب ببببظودهك)ببب(6 )  بببب بببزترتعبحثر حرلبحث  عبوبلديبإلحرةبز دث ىبومدابحثرعو فدكتبحالحربدوبتكث دارةببب ببببببببب ببب ببب ببب بببببببب ببب ببب بببب ببببب ببببب ب بببببب بب ببببب بببب
ب و بزمد بإبحث  كودكت ببببببببب بب ب ببب ببب(بك داب3.4810ببظ)    (،بب بألود ببب بببثوة دعةبر داببببب ببب بببببظوددهكب)ببب(4 )  بببب بببزترتدعبحثرد حرلبحث  دعبوبلديبإلحرةببب ببببب ببببب ب بببببب بب ب بببب بببب

بز  بث ىبومابحثرعو فكتبحالحربوبتكث ارةب و بز و ىبحث  كوكتب ببببببببب ببب ببب بب ببب ببببببببب ببب ببب ببب بببببببب ببب ب . (بب
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- 

ببب  تددد  بهدددكحبحثر ددد رب وددد ب) بب ببب ب ببببببب بب ب ب ب بل دددعحتبظحثمددداظم  ( 5ب ب بب ببب بب بب ب بب(بي ضدددحبحثرت سددديكتبحث  دددكب وبظحصو عحلدددكتب5 )  ب بب بب ب بب بب بببببب ب بببب بب ب ب بببببب ب ب ببب
بحثرع كربوبصستمكتكتبحثر   ب إبزمكابف  ربح  بببب ب ببببب ببب ببب ب بببببب بببب بب ب بببب ببب بببه ةبظحثرعاحتبظح لظحتبحثر تمافوبلديبومدابحثرعو فدكتبببب ببب بببببببب ببب بببببب بب ببببب بب بب بب بب ببببببب ببب بب

بببحالحربو ببب ب  . ب
 (5) جدول

تجاه محور األجهزة والمعدات واالدوات ، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة عينة البحث

 . المستخدمة في نظم المعلومات اإلدارية

 الفقرة الرقم
 داصغيرة ج صغيرة متوسطة عالية عالية جدا

 االنحراف المتوسط
مستوى 

 التطبيق
 % العدد % العدد % العدد العدد % % العدد

1 

                  تمتلييييي  ردارة تشيييييميل 

              نظيييييييييم المعلوميييييييييات 

              اإلداريييييييييية  جهييييييييييزة 

              ومعييييييييييييييدات و دوات 

  .     كافية

9 1.4 7 21.5 38 8.1 13 6.5 2 2.5 .2278 4665 0.65 

2 

            تلبيييييييييييي  األجهييييييييييييزة 

                 والمعييييييدات واألدوات 

                 المسيييتخدمة فييي  نظيييم 

             ومييييات اإلدارييييية      المعل

                  احتياجييات العمييل ميي  

  .         المعلومات

3 3.8 3 29.1 34 3.0 14 7.7 5 6.3 .0649 95059 0.61 

3 

             تتمتيييييييييييع األجهيييييييييييزة 

                 والمعييييييدات واألدوات 

                 المسيييتخدمة فييي  نظيييم 

                  المعلومييييات اإلدارييييية 

                    بالقيييدرة العاليييية عليييى 

         حفييييييييييييييي  جمييييييييييييييييع 

  .         المعلومات

6 7.6 4 3.0 24 0.4 14 7.7 1 1.3 .3896 91989 0.68 

4 

            تتييييييييييييي  األجهييييييييييييزة 

                 المسيييتخدمة فييي  نظيييم 

                 المعلوميييييات ا دريييييية 

          المعلومييييييات        اسييييييتالم

                   الييواردة ميي  الوحييدات 

  .       اإلدارية

8 0.1 8 5.4 36 5.6   7 8.9 .4684 79800 0.69 

5 

            تتييييييييييييي  األجهييييييييييييزة 

                 المسيييتخدمة فييي  نظيييم 

                  المعلومييييات اإلدارييييية 

                تسييييييييليم المعلومييييييييات 

                   الصادرة م  الوحدات 

  .       اإلدارية

8 0.1 7 6.8 25 1.6 9 1.4   .5570 82814 0.71 

بببيتادددحبفدددإبحثمددداظمب) ب بب بببب ب بب ب ببف ددد ربح بهددد ةبظحثرعددداحتبظح لظحتبحثر دددتمافوبلددديبومدددابحثرعو فدددكتببب  أن   (5بب بب ب بببببببب ببب بببببب بب ببببب بب بب بب بب ببب بببب ببب ب ب ب بببب ب ب
بببحالحربوب ابندىب و بفت سطبن كبيببو ب) بببب ببب ب بب ب ب بببب بب بب ب ب ببببببب ببب بب(بظهيبلربوبفت سيو3.348ب ب ب بببببب ببب بب ب .بب

ببهكحب ود بف دت  بحثر د ر ب ببببب ب بب ببب بب ببأفدكبب،ببببب ببب ود بف دت  بل دعحتبحثر د ربل دابزعحظندحبفدكببد إب)ببب ببببب بب ب ب بب بببببببب ب ببببب بب بببب ب بب ببب ببب(بك داب3.5570بب ببب
بأ و  بب ببثوة عةببب بببببظوددهكب)ببب(5بببببر اب)بببببب ببببزتد حبح بهد ةبظحثرعداحتبظح لظحتبحثر دتمافوبلديبومدابحثرعو فدكتبحالحربدوببب ببب ببب ببب بببببببب ببب بببببب بب ببببب بب بب بب بب ببب بببب ببب ب ب ب ببب ببب

بببز و ابحثرعو فكتبحثدكلرةبفإبحث ناحتبحالحربو ببب ببب بببب بببب بببب ببب بببب ببب بببببببببب ببب(بك اب3.0649ببظ)بب،بب(ب بألود ببب بببثوة دعةبر داببببب ببب بببببظوددهكب)بب(ب2 )  بببب ببزو ديببب ببب
بببح به ةبظحثرعاحتبظح لظحتبحثر تمافوبليبومابحثرعو فكتبحالحربو ببب ببب ببب بببببببب ببب بببببب بب ببببب بب بب بب بب ببببببب ببب بب ب بببحنت كبكتبحثعرىبفإبحببب ببب بببببب بب بببب بثرعو فكتب ببب ب .ب(بببب



 2020 يناير –خامسد العدال – ثالثد اللمجال مجلة جامعة الجزيرة

 

     307 

 د. سليم القباطي أ.                               تعز-واقع نظم المعلومات اإلدارية في مكتب التربية والتعليم

ببظهكحب عكيب بأهبببببببب بببببح به ةبظحثرعاحتبظح لظحتبحثر تمافوبلديبومدابحثرعو فدكتبحالحربدوبترفتد بحثتع  دوبببب ببببب بببببببب ببب ببب ببب بببببببب ببب بببببب بب ببببب بب بب بب بب ببببببب ببب بب ب ب
بظحثتعو ابليبف كلموبزع بلظهبحثر ت  بحثريو ب ب بب ببببب ب بب ببببب ب ببب ببببب ببب ببب بببظصبزو يبحنت كبكتبحثعرىبفإبحثرعو فدكتب ود بحث بدهببب،ببببببببببب ب بببب بب بب ببب ببببببب ببب بببببب بب بببب ببب بببببب

ببحثرك دد ل ب بظ دداب عدد  بحث دد  بلدديبذثددابب،ببببب بببب ببب بب بببب ب ب بإثدد بأهببببببب ببب بفددكبيددتابح ترددكلابفددإبأبهدد ةبظفعددبببب بب ببب ب ب ببب ب ببببب بب ببببباحتبظألظحتبثرفتدد بحثتع  ددوببببببببب ببببب بببببب بب ببب بب بب
بظحثتعو ابليبف كلموبزع بفإب  ىبحالحرةبحثرعك بوبلظهبحثر ت  بحثريو ب ب بب ببببب ب بب ببببب ب ببببب بب بببببب ببب ببب بببب ببب ببببب ببب ببب ببظهكابحثكت موبزتةدلبفدعبوتدكتجببب،ببببببببببب بببببب ب بب بببببب بببببببببب

ببلرحسكتبسكت وبكارحسو بب بببببببب بب بب بب بب كش ربب،بب ب بظحث  عحهبب،ببب بب بب بظحث يكهبب،بببب بب ب  . ب(2012ب)بببببب
-

بب  تددد  بهدددكحبحثر ددد رب وددد ) بب ببب ب ببببببب بب ب ب ب بل دددعحت   (4ب بب ب ببظحثمددداظمببب،بب ب بب ببي ضدددحبحثرت سددديكتبحث  دددكب وبظحصو عحلدددكتب  ( 6ب)ببب بب بب ب بب بب بببببب ب بببب بب ب ب بببببب ب ب ب
بحثرع كربوبصستمكتكتبحثر   ب إبزمكابف  ربز   حبحث د مب و بحثرعو فكت ببب ببببببب بب بب ب ب ب بببب ببب بببب ب ببببب ببب ببب ب بببببب بببب بب ب بببب ببب ب  . ببب

 ( 6) جدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة عينة البحث تجاه محور توقيت الحصول على المعلومات  

 الفقرة الرقم
 صغيرة جدا غيرةص متوسطة عالية عالية جدا

 االنحراف المتوسط
مستوى 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد التطبيق

1 

                   توفر نظم المعلوميات 

                  اإلداريييية المعلوميييات 

               المطلوبييييييية إلنجييييييياا 

           اليومييية فيي        عمييال  األ

  .            الوقت المحدد

13 16.5 23 29.1 33 41.8 8 10.1 2 2.5 3.5000 .97297 0.70 

2 

    ميات                توفر نظم المعلو

                  اإلداريييية المعلوميييات 

               المطلوبييييييية إلنجييييييياا 

           اليومييية فيي        عمييال  األ

  .                 الظروف ا ستثنا ية

9 11.4 25 31.6 31 39.2 11 13.9 3 3.8 3.3333 .98912 0.67 

3 

                   توفر نظم المعلوميات 

                  اإلداريييية المعلوميييات 

               المطلوبييييييية إلنجييييييياا 

        الدوريييييييية       عميييييييال  األ

                 بصورة منتظمة وف  

  .            الوقت المحدد

7 8.9 32 40.5 26 32.9 12 15.2 2 2.5 3.3846 .94293 0.68 

4 

           تسيييييييييياعد سييييييييييرعة 

           الحصيييييييييول عليييييييييى 

                 المعلومييات ميي  نظييم 

                  المعلوميييات اإلداريييية 

      عميييال           فييي  رنجييياا األ

                  المطلوبيية فيي  الوقييت 

  .      المحدد

8 10.1 29 36.7 32 40.5 6 7.6 4 5.1 3.4026 .96327 0.68 

بببيتادددحبفدددإبحثمددداظمب) ب بب بببب ب بب ب بف ددد ربز   دددحبحث دددد مب وددد بحثرعو فدددكتب دددابنددددىبب  أن   (6بب ب ب ببب بب بب ب ببببببب بب بب ب ب ب بببب ب بب بببب ب بب وددد بفت سدددطبببب ب ب بببب بب
ببن كبيببو ب بببب ببب بب(بظهيبلربوبفت سيو(3.4061ب ب ب بببببب ببب بب ب  . بب

بببهكحب و بف ت  بحثر  رب ب ببببب ب بب ببب بب ببب و بف ت  بل عحتبحثر  ربل ابزعحظنحبفكبب إب)بببببأفكبببب ببببببب بب بب بببببببب ب ببببب بب بببب ب بب ببب ببب(بك اب3.500بب بأ و ببب بب ببب
بببببثوة ددددعةبر دددداب) ببب ب بببببظودددددهكب)ببب(1ببب بببزدددد لعبومددددابحثرعو فددددكتبحالحربددددوبحثرعو فددددكتبحثريو  ددددوبلدددديبحث  ددددحبحثر ددددالبب ببببب ب ب بببب ب ببب ب بب ببببب بب ب ببببببببب ببب ببب بب ب بببببببب ببب بب ببب،ب(ب

ببب(بك ددداب3.333ب)بظ بألوددد ببب ب بببببثوة دددعةبر ددداب)بببب ببب ب بببظوددددهكبب(ب2ببب ببببزددد لعبومدددابحثرعو فدددكتبحالحربدددوبحثرعو فدددكتبحثريو  دددوبب)بببب بب ببببب بب ب ببببببببب ببب ببب بب ب بببببببب ببب بب ب
باومددكزبح  ببب بب ب رددكمبب بب ببببببببحث  ف ددوبلدديبحثمددعظلبحصسددتثككت وببب ب ببب بب ب بببب بببببب بظهددكحب عكدديبب،بب(ببب ببببببب بأهببب ببز   ددحبحث ددد مب ودد بحثرعو فددكتبببب بب ب ببببببب بب بب ب ب ب بببب ببب ب

ببن ددد بحسدددتمكتكتب  كدددوبحث  ددد بفتددد لعةبباربدددوبفت سددديو ب ب ببببب ب ببببب بب ب ببب ب بببببب بب بب بببب بب ببب ب ببأفدددكبب،بب ببتكثك ددد وبثوة دددعةبحثتددديبنددددوحب وددد بببب بب بب بب ب بب ب ببببب ب ببببببب بألوددد بببب ب بببب
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ببحثرت سدددديكتبحث  ددددكب وبل ددددابيعبددددعبحث دددد  بلدددديب ب بب بب بببب ب ب بببب ببببببب ب بببب بب ب ب بذثددددابببب ب بإثدددد بأهببب ببب ب ببحثرتدددد لعبفددددإبح بهدددد ةبظحثرعدددداحتبظح لظحتبببب بب بب بب بب ببب بببب ببب ب ب ب ببب ب بب بب ب ببب
بحثر تمافوبليبومابحثرعو فكتبحالحربوبثاب فإبثور دت  بحثريود ب ب بب ببببب ب بب ببببب ببببببببب ببب ببب ببب بببببببب ببب بببببب بب ببحصفدعبحثدك ببعوهدكبم دعب دكلرةب ود ببب،بببب بب ببب ببببب بب ببب ببب بب ببببب ب ب ب

بز ل عبحثرعو فكتبحثريو  وباومكزبح  ببب بب بب بببب بب ببببب ببب ببببببب ببب ب ركمب بببحث  ف وبليبحثمعظلبحصستثككت وبتد رةبفعض وببببب ب ببببب ب بببببببببب ب ببب بب ب بببب بببببب ب  . ببب

ببظهكابحثكت موبزمتوعب ببب بببب ب إبببببببببب ببوتكتجبلرحسكببب بب ببب بببتبسكت وبكارحسوبحث رع ب)بببب ب بب ببببب بب بببببببب ببب(بحثتيبز ووحبوتكتمهك2008بب بببببب بب ب ببب ببإث بببببببب بب
بببرضكب بببألعحلب بب  كوبحثارحسدوب دإبحثرعو فدكتبحثتديبز داابثهدابفدإبإلحرةبحثرعو فدكتبفدإبن د بز   دحبحث دد مببببب ب ب ب بببب ببب ببب بب بب ب بب ببب بببببببب ببببب ب ببب بببببببب ببببب ببب ببببببب ب ببب بب بببببببب
بب و هددك ببظلرحسددوب كشدد ربب،بببب ب بب ببب بب بظحث دد عحهبب،ببب بب بب بببظحث يددكهب)بب،بببب بب بب(بن دد بز وددوحبوتكتمهددك2012بببب ب بببببب بب ب ببب بب بإثدد بأهبببب ببب ببز   ددحبحث ددد مببببب ب ب ب بببب ببب ب

بب و بحثرعو فكتبندىب و ب بب بب ب ب بب ببب ببببببب بأ و بب بب بببببب سيكتبحث  كب و.ببببحثرتببب ب بببب بب ب بب

ببب  تددد  بهدددكحبحثر ددد رب وددد ب) بب ببب ب ببببببب بب ب بب بل دددعحت  ( 6ب بب ب بببظحثمددداظمب)بب،بب ب بب ببي ضدددحبحثرت سددديكتبحث  دددكب وبظحصو عحلدددكتب  ( 7ببب بب بب ب بب بب بببببب ب بببب بب ب ب بببببب ب ب ب
ببببببحثرع كربوبصستمكتكتب  كوبحث   بزمكابف  رباظض نبظل وبحثرعو فكتبظسه ثوبحث د مب و ها. بب ب ب ب بببببب بب ب بب ببب بببببببببب ببب ب ب بببب ب ببببب ببب ب بببببببب بب بببب بب ب بببب ببب بببب

 (7) جدول

حسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث تجاه محور" وضوح ودقة المعلومات وسهولة المتوسطات ال

 . الحصول عليها "

 الفقرة  الرقم
 صغيرة جدا صغيرة متوسطة عالية عالية جدا

 االنحراف المتوسط
مستوى 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد التطبيق

 1 

   ات                  تسيياعد نظييم المعلوميي

       الحصييول    فيي          اإلدارييية 

              علييييييييييى المعلومييييييييييات 

  .      بسهولة

13 16.5 36 45.6 25 31.6 1 1.3 4 51 3.6709 .94355 0.73 

 2 
                   تيييوفر نظيييم المعلوميييات 

                اإلدارييييييييية معلومييييييييات 

  .               خالية م  األخطاء
5 6.3 24 30.4 41 51.9 6 7.6 3 3.8 3.2895 .86125 0.66 

 3 
                     تمتيياا المعلومييات التيي  

                     تقييدمها نظييم المعلومييات 

  .             إلدارية بالدقة ا
7 8.9 30 38.0 33 41.8 8 10.1 1 1.3 3.4800 .82789 0.70 

 4 

                   تيييوفر نظيييم المعلوميييات 

                اإلدارييييييييية معلومييييييييات 

                تتناسييييي  ميييييع  بيعييييية 

                 األنشييييييطة والعمليييييييات 

                    التيييي  يمارسييييها القييييادة 

  .         التربويون

5 6.3 28 35.4 38 48.1 6 7.6 2 2.5 3.3590 .82138 0.67 

 5 
                   تسييهل نظييم المعلومييات 

              عملية التحقيي       رية    اإلدا

  .                م  دقة المعلومات
11 13.9 31 39.2 25 31.6 10 12.7 2 2.5 3.4937 .97235 0.70 

 6 
                     تمتيياا المعلومييات التيي  

                     تقييدمها نظييم المعلومييات 

  .               اإلدارية بالوضوح
10 12.7 28 35.4 34 43.0 5 6.3 2 2.5 3.5000 .89370 0.70 

بببفإبخالمب عح ةبحثماظمب) ب بب ببببببب ببب ب ب بب بيالنظ  ( 7ب ب ب بأهببب ببف  ربظض نببب ب ب ببب ب بببببببببظل وبحثرعو فكتبظسه ثوبحث د مب و هكب ابببب بب ب ب ب بببببب بب ب بب ببب بببببببببب
بببنددددىب وددد بفت سدددطبن دددكبيببوددد ب) بببب ببب ب بب ب ب بببب بب بب ب ببهدددكحب وددد بف دددت  بحثر ددد ربب،بب(3,4692ب ب ببببب ب بب ببب بب ببأفدددكبب،ببببب بب وددد بف دددت  بل دددعحتبببب بب ب ببب ب بب ببب بب

ببحثر  ر ب ببل ابزعحظنحبفكبب إ)بب،بببب ببببببب بب بب بب(3,6709ببببب
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ببب  دداب بأ ودد ب بب ببببثوة ددعةبر ددا)ببب ببب ببببظودهك)بب(ب1بببب ببببز ددك ابومددابحثرعو فددكتبحالحربددوببب ببب ببب بب ب بببببببب بببب بب ببلدديبب ببحث ددد مب ودد بحثرعو فددكتبب بب ب ببببببب بب بب ب ب ب بب
بببببت دده ثوبا بب بببك دداببب3,2895)ب)بظببب بودد ببألب ببثوة ددعةببب بببببظودددهكب)بب(ب2بببببر دداب) بببب ببزدد لعبومددابحثرعو فددكتبفعو فددكتبخكث ددوبفددإببب ب بببببب بب بب ب ببببب بب ب بببببببب ببب بب ب

ببح خيدددك ب ب بظهدددكحب عكددديبببب (،بب ببببببب بأهببب ببظضددد نبحثرعو فدددكتبببب بب ب بببببببب ب ببتهدددكبببظل ب بببببظسددده ثوبحث دددد مب و هدددكبفدددإبظبهدددوبومدددعب  كدددوبببب بب ب بببب بب بب ب ببب ببب بب ب ب ب بببببب بب ب
ببحث  دد بفتدد لعةبباربددوبفت سدديو ب ب ببببب ب ببببب بب بببب ب بظ دداب عدد  بحث دد  بلدديبذثددابب،بببب بببب ببب بب بببب ب ب ببإثدد بببببببب بفدددكلربحث  كوددكتبحثتدديبزدددىبب ب ببب ببببب ببببببببب ببب ببإثدد بببب بببومدداببب ب
بحثرعو فكتبثابزكإبثواربوبحثري ببببببب ببببب ببببببب ببب ببببو  وبفإبن  بل تهكبظظض نهكببببب ب بب بببببببب بب بب ببببب بببببظ كافكبيتابفعكثمتهكببب،بب بببظ عضهكببببببببببببببب ب ببليبشدفىببببب بب بب ب

ببببببببفعو فكتبصبزت ابتكثا وبظحث ض نبحثتكا ب ب ببب بببببببببب بببب بب ببب   .ببب

بببظهددكابحثكت مددوبزمتوددعبفددعبوتددكتجبلرحسددكتبسددكت وبكارحسددوبحث ددرع ب) ب بب ببببب بب بببببببب بب بب بب ببب بببببب ب بب ببب بببب بب(بظحثتدديبز وددوحبوتكتمهددك2008بببببببببب ب بببببب بب ب ببب بببب بببب
ببإث ب بببرضكببب بببألعحلب ببببببب  كدوبحث  د ب دإبظضد نبظل دوبحثرعو فدكتبحثتديبز داابثهدابفدإبإلحرةبحثرعبببب ببببب ب ببب بببببببب ببببب ببب بببببببببب ببب ب ب بب ب بب ب ببو فدكتبفدإبن د ببببببببب بب بب ب بب ببب ب

ببظضددد نهكبظل تهدددك بببب ببببب ب ببظلرحسدددوب كشددد ربب،بب ب بب ببب بب بظحث ددد عحهبب،ببب بب بب بظحث يدددكهبب،بببب بب ببن ددد بز ودددوحبوتكتمهدددكببب(2012ب)بببببب ب بببببب بب ب ببب ب ببإثددد بببب بببظضددد نببب ب ب
ببحثرعو فكتب ببب بببببباربوب كث وبببببببظل تهكبببببب بببب ب .بب

بببببهددىبز بددابلددعظدبذحتبلصثددوبإندددكت وب كددابف ددت  بحثاصثددوب) ببببب ب بب ببببب بببببب ب ببببب ببب بببب بب بببب ب ببب ب(ببدد إبإبكتددكتب  كددوبحث  دد a=0.05ب ب بببببببب بب بببب ببب بب،ببببب
ببزع ب بب بثرتث عبحثرؤهىبحثعوري؟بب ببببببب بب ببببب بببببببب

بببببظثإلبكتدوب ب ب دإبب بهدكحبحث دؤحمبزدابحسدتماحابحخت دكربز و دىبحثت دكي إببب بببببببب  ببب ببب بببب بببببب بب بببببب بب ب ببصخت دكربببONE WAY ANOVAبببببب بببب ب
بحثةعظدبحاندكت وبثر كظربحث    ب بببببب بب بببببببب ب ب ببب بب بن  بفتث عبحثرؤهىبحثعوريبظحثماظمبب،بببب ب بب ببب بب ببببببب بب ببببب بببببب ب ب(بي ضحبذثا8ب)ببب بببب ب ب ببب.بببب

 (8) جدول

 حسب متغير المؤهل العلمي ONE WAY ANOVAاختبار تحليل التباين 

 ح محاور الب
المؤهل 

 العلم 
 المتوسط

ا نحراف 

 المعياري
 مستوى الد لة Fاختبار 

 الموارد البشرية المتخصصة

 68608. 3.3906 متوسط دبلوم

1.264 .293 

 68634. 3.6958 جامع 

 83229. 3.9583 ماجستير

 57646. 4.0156 ثانوية

Total 3.7073 .68462 

األجهزة واألدوات والمعدات 

 لمستخدمة ف  نظم المعلوماتا

 73630. 3.5750 متوسط دبلوم

.423 .737 

 66404. 3.3200 جامع 

 61101. 3.1333 ماجستير

 81372. 3.3250 ثانوية

Total 3.3392 .67737 

توقيت الحصول على 

 المعلومات

 99103. 3.2500 متوسط دبلوم

.140 .936 

 81342. 3.4250 جامع 

 57735. 3.3333 يرماجست

 82104. 3.3125 ثانوية

Total 3.3924 .81324 

 تهاودقوضوح المعلومات 

 وسهولة الحصول عليها

 77536. 3.4583 متوسط دبلوم

.050 .985 

 72473. 3.4667 جامع 

 33333. 3.3333 ماجستير

 84015. 3.3958 ثانوية

Total 3.4536 .72005 
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ببيالنظبفإب ببب ب ب بببحثماظمب)ب ب بب بببببهببر عبف كظربحث  د بث  دحبذحتبلصثدوبإنددكت وبأ8) بب ب ببببب ببب بببب ب بببب ب بببببب بب ببب ببب ب؛ب هبب ب ببببف دت  بحثاصثدوببببب ببببب ب بب ب
بأ ودددد  ب ب بببفددددإب)ببب ببظهدددد بفددددكبب،بب(a=0.05ب بب ب بببيؤكدددداب دددداابظبدددد لبلددددعظدبذحتبلصثددددوبإندددددكت وب كددددابف ددددت  بحثاصثددددوبببب ب ببببب ب بب بببب ب بببببب ب بببب ب ببب بببب بب ب ببب ب ب بببب ببب ب ب

ب(بثمر عبف كظربحث   بزع  بثرتث عبحثرؤهىبحثعوريa=0.05ب) ببببببب بب ببببب ببببببب ب بببب ب بببببب بب ببب ببب بظهكحب عكيبب،بببب بأهبببببببببب ببومعةببر عبلئكتبف دت  بببب ب بب ببب ببببب ببب ببب ب ب
بببحثرؤهىبحثعوريبف ببببببب بب بت كظبوبزمكابظح عبومابحثرعو فكتبحالحربوبليبففت بحثتع  دوبظحثتعود ابلديبف كلمدوبزعد ببب ب بببب ببب ببب بببببببببب ببببب ببببب ببببب ببببب ببب ببب ببب بببببببب ببب ببب بببب ببببب بب بب،بب

بببببظهكابحثكت موبزتةلبفعبوتكتجبلرحسكتبسكت و بب بب بب ببب بببببب ببب بببببب بببكارحسوبحث كلعيب)بب،ببببببببببب ببببببببب بب ب  . ب(2014بب

بببببهددىبز بددابلددعظدبذحتبلصثددوبإندددكت وب كددابف ددت  بحثاصثددوب) ببببب ب بب ببببب بببببب ب ببببب ببب بببب بب بببب ب ببب بب(ببدد إبإبكa=0.05ب ببب ببتددكتب  كددوبحث  دد ببببب ب بببببببب بب بب
بببببزع  بثرتث عبسك حتبحثم عةب؟ب بب بببب بب بب بب ببببببب ب ببب

بببببظثإلبكتددوب ب ب ددإبب ببهددكحبحث ددؤحمبحسددتماابحث كندد بحخت ددكربز و ددىبحثت ددكيإبببب بببببببب ببب ببب بببب ببب ب بببببببب بب ببب بب ب ببONE WAY ANOVAبببببب
بببثر كروددوبحثرت سدديكتبحث  ددكب وبثمر ددعبف ددكظربحث  دد بن دد بفتث ددعبسددك حتبحثم ددعةبظحثمدداظمب) ب بب ببب ببب بب بببب بب بب بب بببببب ب ب بب ب بببببب بب ببب ببب ببببببب ب بببب بب ب ب بببببببب ببي ضددحب  ( 9بببب ب ب ب

بذثا ب .بب
  ONE WAY ANOVAاختبار تحليل التباين (9) جدول

 المتوسطات الحسابية لجميع محاور البحث حسب متغير سنوات الخبرة لمقارنة

 المتوسط الخبرة محاور البح 
ا نحراف 

 المعياري
 Fاختبار

مستوى 

 الد لة

 .الموارد البشرية المتخصصة

 .26517 4.1875 سنوات 5

513. 601. 

 .78226 3.7273 سنوات 5-10

 10م    كثر

 سنوات
3.6894 67804. 

Total 3.7073 68462. 

األجهزة والمعدات واألدوات 

المستخدمة ف  نظم المعلومات 

 .اإلدارية

 .14142 3.9000 سنوات 5

736. 482. 

 .70582 3.2727 سنوات5-10

 10م    كثر

 سنوات
3.3333 68057. 

Total 3.3392 67737. 

 .توقيت الحصول على المعلومات

 .53033 3.6250 سنوات 5

579. 563. 

 .76053 3.1591 سنوات 5-10

 10م    كثر

 سنوات
3.4242 82970. 

Total 3.3924 81324. 

وضوح ودقة المعلومات وسهولة 

 .الحصول عليها

 .00000 3.3333 سنوات 5

213. 809. 

 .90062 3.3333 سنوات 5-10

 10م    كثر

 سنوات
3.4773 70279. 

Total 3.4536 72005. 

بببيتاحبفإبحثماظمب) ب بب بببب ببب ب بأهببب(9بب ببببببر عبف دكظربحث  د بث  دحبذحتبلصثدوبإنددكت وببب ب ببببب ببب بببب ب بببب ب بببببب بب ببب ب،ب هببب ب ببببف دت  بحثاصثدوببببب ببببب ب بب ب
بأ و  بب بببفإب)ببب بظه بب،بب(a=0.05ب بببيؤكابببب بببببهبصبي بابلعظدبذحتبلصثوبإندكت وب كابف ت  بحثاصثدوب)ببأوببب ببببب ب بب ببببب بببببب ب ببببب ببب بببب بب ببببب ببب بب(بa-0.05بب

بثمر دعبف دكظربحث  د  ب بببببب بب ببب ببب ببزعد  بثرتث ددعبسدك حتبحثم دعةبب،بب بب بببب بب بب بب ببببببب ب ب بظهدكحب عكديبب،بب بأهبببببببببب ببومددعةببر دعبلئدكتب  كدوبحث  د بببب ب بببببببب بب ببببب ببب ببب ب ببفددإبب ب
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بببن  بسك حتبخ عزهابفت كظبوبزمكابظح عبومابحثرعو فكتبحالحربوبليبففت بحثتع  دوبظحثتعود ابلديبف كلمدوب ببب ببب بببببببببب ببببب ببببب ببببب ببببب ببب ببب ببب بببببببب ببب ببب بببب ببببب بب ببببببب بب بب بب بب بب بب
بزع  بببببظهكابحثكت موبزتةلبفعبوتكتجبلرحسكتبسكت وبب،ببب بب بب بب ببب بببببب ببب بببببب بببكارحسوبحث كلعيب)بب،ببببببببببب ببببببببب بب بب.ب(2014بب

بفإبخالمب عخبوتكتجبحث   بظز و وهكبزابحثت وى ب ب ببببببببببببب بب بب ب ببببب بببببب ب ب بب ب ب بب ببإث بببب ببفمر  وبفإبحصستكتكبكتببب بب ببببب ب ببب ببببب بب ببببأبعزهكب بآلزيبحبببب بب:بب
بز وددىبحث  دد  -1 ب ببببب ب ب بإثدد بأهببب ببب بببظح ددعبومددابحثرعو فددكتبحالحربددوبلدديبففتدد بحثتع  ددوبلدديبف كلمددوبزعدد بفددإبظبهددوببببب بب بب ب بب ب بببب ببب ببب بببببب ببببب ببببب ببببب ببب ببب بب ب بببببببب ببب ببب

بومددعب  كددوبحث  دد ببددك تبباربدد ب بببب ببب بب ب بببببببب بب ب ببفت سدديوبببوب ب ب ببلدديبف ددكظربحث  دد بفمترعددوبببب ببب ببب ب بببببب بب ببب ببظكددكثابلدديبف ددكظربحث  دد بببب،ب ب بببببب بب ببب ببب ببب ب
بببفكةعلةبفك احبف  ربحثر حرلب بب بببببب ب ببببب بببببب بببحث  عبوببب ب ببحثرتمددوببببب ب ب بببببحثك ببك بباربهب كث وبببببب بببب بببببب بب ببب.بببب

ببأظهدددعتبوتدددكتجبحث  ددد ب ددداابظب -2 بببب بب ب ببببب بببببب ب ب ب ببببببددد لبلدددعظدبذحتبلصثدددوبإنددددكت وب كدددابف دددت  بحثاصثدددوب)ب ببببب ب بب بببب ب بببببب ب ببببب ببب بببب بب ب ببب بب(ببددد إبa=0.05ب بب بب
بإبكتكتب  كوبحث   بزع  بثورؤهىبحثعوري ببببببب بب ببببب ب بببب ب بببببببب بب بببب ببظسك حتبحثم عةبب،بب بب بببب بب بب  بب.بب

بليبض  بوتكتجبحث   بي و بحث كن بب بب ب بببببب ب ب ببب ب ببببب ببببببب ب بب بحآلزيببب بب بب:ب
ببزدد ل عبح بهدد ةبظحثرعدداحتبظح لظحتبحثالزفددوبثددكمابحثرعو فددكتبحالحربددوبتددكثكابظحثك ددابحثريودد -3 ببببب ببببب بببببببببب ببب ببب بب ب بببببببب بببببب ب بببب بب بب بب بب ببب بببب ببب ب ب ب ببب ببب بب   إبثرفتدد بب بببببب ببب

بحثتع  ددوبلدديبف كلمددوبزعدد  ب بببب ببب ببب بببببب بظحصسددتةكلةبفددإبحابب،بببب ببب ب ببببببب ب بوتعوددحبظحث عبددابحابب ببببب بببب بب بب بثكتعظودديبب ببب بببببظر يهددكبت دد فوبلحخو ددوبببببب ببببببب بببب ب ببببفكددوببآببب
بثو د مب و بحثرعو فكتبظز كلثهكبب إبح   كابظحالحرحتبترفت بحثتع  وبظحثتعو ابليبف كلموبزع  ببببب ببب ببب بببببببببب ببببب ببببب بببببب بب ببب بب بببب بب ببب ببببببببببب بب ببب ببببببب بب بب ب ب ب ببب.ببب

بب  تعنبحث كن ب -4 ب ببببببب بببإبعح ببب ب بت  ثبفركبووبليبففكز بحثتع  وبظحثتعو ابليبحثر ببب ببببب بببببببببب ببببب ببببب بببببب بببببببببب ب ب ببكلمكتبحث رك وبح خع بب ب ب ب ببببببببببب بب  بب.ببب
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وو وظهررررلحوسبة ارررربيوسبقررررة   يو    رررري و ووووووووو و وووووو و و وووو و و ووووسعرررر  ووو ووووبتكرررر  وكررررلوجاالررررلوسب  رررر  حوسبوو،ووو و وو ووووو و وووو و وو و و و ه رررروو ووويوفرررراوك رررر  و    رررريووو ووووو وو ووو و وو
وسب عل كرر ح وو و وووكررتو ررر نووسرتترر نو را  رر حوسبة ارربيوسبقررة   يوجورربةلو عت رر وشرر   وسبترا  رر حو ترر  ووو،وووووو وو ووو ووووو ووووووو و ووو ووووو و وو ووووووو و وووووو و و وووو ووووو ووو وو وووو ووو و ووو و و

وووووجا اررراوعلرررسوكررر اوارررلميو   رررر حوسب  ووووووووو و وو وو وو وو وو و وو ووووقرررت  لوعلرررسوسبقرررة  يو و وووو وو وووو ووحيررر وووو؛وو ووو و    ررر حوسبترررلكيلوسبت لي تررريوبررر و عررر ووإوو وووووووووووووووو وووووووو ووووووو
ووك  تيوبة  تيوسبا  ر ح. ووووووووووووو وووووو وو

وويه فوهراسوسببةر و و ووووووو وو ووإبرسوووو وووووسارت  سلورار لو تر يلو كرلوتتر لو  راملو   رر حوسب قرت  لوعلرسوسبقرة  يووو و وووو وو وووو وو ووووو ووووووو وو و ووو وو ووو و ووو ووو ووووو وووووو وو و
وو ت  و كل. وووو وو  ووو

وسارت  لوسب ار لوار سنتكيتاوسبتتر يل ووو ووووو ووووو وو و وووو ووووووو وو ووب ر و ت يراس وووAES , Blowfishو وو ووووووو ووووكرلوجك  ريوع ب ريووارلعيووووو ر و و و وووووو وووووووو و
و؛وسألكلوسبايووو سءوج ووووو وو وووتت لواص و يوفاوسب ل  حوسب ص يوسب  اريوعلسوسبقة  ي.و  وسات  سلوبغريوووووو وووووو وو وووووووووو و وووو وو وووو و ووووووو ووووو وووووووو ووووو و و و وو وو ووPHPو

ووفررراو صررر   وسب  ررر قيوسبترا  ررراوونفرررتوسب اررر لوعلرررسو وو وووو ووووو ووو وو و ووو ووووو وو و وووووووو ووو وووووسفتلسضررراو  ارررت  سلوووserverو وو وووو و وو وو  ورررللووو،وVMwareووو وو و و
وووووووووسب نسارريوإبررسوج وسب ارر لورارر لو ترر يلو كررلوتترر لو  رراملوسبا  ررر حوعلررسوسبقررة  يو رلم رريو ك رري و وووووو و وووو وو وو ووووووووو وو و ووو وو ووو و ووو ووو ووووو ووووو ووووو ووو ووووو وو وو،وو  ورراوووو و و وو وو

ووووووو سنايو ترايقوسب ا لوعلسو يئيواة   يوحق ق ي.ووسب وووووو و ووووووو وو وووو ووووو ووو وووووو ووو

وووووجك  يوسبا  ر ح،وا سنتك يوسبقة  ي،وجكلوسبقة  ي.وو                  الكلمات المفتاحية: و وووو وووووووو و وووووووو وو و ووو وووووووووووووو

Abstract:  

cloud computing has appeared as a promising technology, to be one of the most 

important areas in field of information technology, and with the development and spread of 

cloud computing applications, the quality of applications depends primarily on the 

confidentiality of user data on the cloud as traditional security techniques are no longer 

feasible to protect data. This research aims to use of a secure encryption system that 

ensures the user to store its data safely. The system uses the AES and Blowfish encryption 

algorithms because of its high security and speed of performance, which ensures the 

privacy of text files stored on the cloud. PHP was used to design the application model and 

upload the system to virtual server using VMware, and we recommend applying the system 

to a real cloud environment. The study concluded that the system is a secure encryption 

system that ensures data is stored on the cloud in a secure manner. 

Keywords: Data security, cloud algorithm, cloud security. 
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1 

ووووووكتو ر نوسبت    حوسب ت حيوظهلحو    يوسبة ابيوسبقرة   يو و وووووو و و وووووووووو و وو ووو ووووووو وووووووووو و ووو وووول  حرلوهرا ووفووو،Cloud Computingو وو و ووو
وسب  كيوب قت  كيه وك ياسحوجفت وكت فيلوسب    حووإ  حيوا ك حوب ر عوجاالوكرلوسب قرت ي يل وووووو ووووو و وو ووووو وو وووو وووو ووو وووو وو وووووووو ووو وووو و وووو وو وووووووووو وو ووووووو ووك ر وج وووو،وو وووو و

ووسبقة  يو   لووا ئ وق ميوإل سن وك وه ئ وكلوسبا  ر حو ووووووووو ووو ووو وووووو ووو وووو ووو ووو و وووووووووو و ووووووووو ةليله ،ووو ووووووووو  فلوك  ر ووو وو ووبل و  وإبسوجق اوسأل وسحووو وو وو ووو و وووو وووو و و و وو
وووووووسبتةليل ي. وووو

ووووووإ وك ه لوسبة ابيوسبقة   يو و وووووو و و ووووو ووووو ووسبتاو عت  وعلسور  وسب ع ب يووكق حيوسبت املوسب  ويو  بة ا بو–و و و وو وووووو وو وووو وو و وووووو وو وو ووو وووووووو وووو وو وووووووو ووو
ووإبرررسوكررر وتقررر سو  بقرررة  يووهررراوشهررر تواررر  لويرررت وسب وررر  وإب ررر وعرررلو لمرررقو وو و وو و ووووووو و و و ووووووووووو وو وو و وو و و ووووو و ووووو وو وووو وو وسإلرتلررررلوو وو ووو ووقررر وحررر  و رررلسك ووو–و ووو ووو و و ووو

وووو ك  ب ش  وسب عل ك حوكلوك ت  حوإبسوا ك حوع ب ريوسب ر   و و وووووووو وو وووو وو وووو وو ووووو ووو ووو وووووووووو وو وووفر ويهرت وسب قرت  لو تع ير سحوإ سن وسألشهرا وووو و و و وووو ووووو ووووووووووو وو ووووووو ووو و
وووووكب شل وبك  واي سش وكت ليوالميوسبا  ر حوسب  ويو   وو وووو ووووووووووو و ووووو وووو وو وو وووووووو و وووووووا كته .ووووو و  وو[و1و]و

و وُتَعرر   و  َو وووو وجكررلوسبا  ررر حوش رب ررُو وو ووووووووو و ووكه رر ووو و ووفرراوشرر   وسب  كرريوووو وو وووووو و وو وووووووووسبة ارربيوسبقررة   يوحت رر و  سشرر و ةرر ت حوجك  رريووو،وو وووو وووو وو وووو وو وووووو و وووووو و و ووو
ووووررةبي وبررابنورقررعسوكررلوارر  وهرراسوسببةرر وبل ورر  وإبررسوحلرر  ووو؛و و وو وو وووو و و و وووو و ووووووو وو و و وو و وو وو ووو ووا سنتك رر حوووووووووو ووووو وو ووك  ترريووجفترر وبترر   وو ووو ووو و ووو ووووو و

وو  املو   ر حوسبقة  يو ت  و كلوووة ح. وو و و وو وووو وو وووووو و وووو ووووووو وو و وو

2

و ك ررلوكترر ليوسببةرر وفررا ووو و وووووووو ووو و ووووو ررلكيلوسبا  ررر حوسب  ورريو  قررت  كاوسبقررة  يووووو و وووو ووو وو ووووو وو وووو ووووووووو ووووووووارر كته ؛ووووو و وبترر   ور رر  و وو ووو ووو ووو
وووووو را  رر حوسبة ارربيوسبقررة   يو و وووووو و و وووو ووووو وووووش   هرر ؛وو ووو ووحيرر ووو وووووو و    رر حوسبتررلكيلوسبت لي ترريوجورربةلوةيررلوك  ترريوبة  ترريووإوو وووووو ووو وو وو و وو ووووووووووووو وووووووو ووووووو

ووسبا  ر حوكتووش و وو وو ووو وو و ة ي وكتكلنووكقت لوبتلنوسبا  ر ح.ووووووو ووووووووو ووووو ووو وو ووو ووووو ووو وووو

3

ووويهرر فوهرراس وو وو ووسببةرر وووو و وإبررسووو ووسات رر نوا سنتك رريو ترر يلوك  ارربيوبترر   و  رراملوسب قررت  لوبا  ر  رر و ترر  ووووو وو وووووووووووووو وو ووووو وو و ووو ووو ووووو ووووو ووو ووووووو وو و وو وووو و
ووووو كلوعلسوسبقة  ي. و وووو وو وو ووو

4

وو  وسات  سلوسب  ه وسبتةليلاو  إلض فيوإبسوسب  ه وسبت لمااوف   ويلاوسب  ربوسبترا  ا. وووو ووووو ووو وووو ووووووووو ووو و ووووو ووووووو ووووووو و وووو وووو ووووو وووووووووو وو  وووو
5

و وُتَعرر  و َو و وجكررلوسبا  ررر حوعلررسوسبقررة  يوكررلوسب  سضرر توسب ه رريوسبلسئ رريوكرر ال وووُو و و و ووو ووو ووووو وووووو وو وو ووووو و ووووو و وووو وو وو ووووووووو و وو،وسبترراووسو وو   وبتهرر وسبع يرر وكررلوووووو و وووووووووو ووو ووو
وسب نسا حووسببة ث و و وووو وو وو وو و ووه  وراكلو عت ووو،وووو وووو ووكلوسب نسا حوسبتاوووو وووووووو ووووو وو وو ووووو و ةاللو وو ووفاوهاسوسب    .ووو وو ووووووو وو وو
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ووجارر وسبب حرر ووو- 1- 5 و ووووووو وووج وسألكررلوهرر وقترر يوو[و2و]ووYasir Hassanو ووو و وو و و ووو ووكه رريوفرراوسبة ارربيوسبقررة   يوبلة رر  وووو ووو وووووووو و وووووو و و وووو وووو وو
وعلسوسبا  ر ح ووووووووو ووه فوسبب ح وكلوا  وسب نسايوإبسو ص   وا سنتك ريوبة  تريوسبر ألوسألورلاوكرلوووو،وو و وو وو و ووو ووووووووو ووووووو وو و ووووو ووو ووووو وو ووووو و و وو ووو و وووووو وو

ووسب قرت  كيلوةيررلوسب صرل و هرر  وووو و ووووو وو وو وووو وو وووووكرابنوإرترر ءوك رر   حوفلمر  وبلتترر يلوفراوسب ارر لوكرلوارر  وسرترر ءوووو،ووو وووو و و وو و وووو ووووو ووو ووو وووووووو ووو ووووووووو وووو وووو
وووووو سبرريو اررت لوكعررلفوسب قررت  لوو ترر يل و  اررت  سلوا سنتك رريو وو و ووووو وو ووووو ووو وو وووو وو ووووو و و وووو وو و ووفيرر  يوإبررسو  بيرر وكرر  ويتكرر  وووو،md5ووووو و و ووووو و ووووو ووو وووو وو وو

ووكررلو وووجنقرر لووحررلوفووم  قرر وسبكرر  وب لارراوسألنقرر لوف ررصوبرر و ترر يلوسبرر ألو  اررت  سلو    رريوكرر  ووو32bitو و ووووووووووو وو وووو ووووو ووو وووووو ووووووو و وووو وووووو و ووووو وووو وو وو و و ووووو و
ASCIIووو اقوسب  سنتك يوسب  تلحيوفاو رايرقووو،و ووو ووو ووووو ووووووووووو وو و وووو وو وووسارت ت وج وسب  ترل وح رسوسبر ألووو،وdrop- boxو ووووو و و ووو ووووووو ووو وووو وو

ووووووسألولاوكلوسب قت  كيلوةيلوسب    وبه . و و ووووو وو وو وووو وو ووووو ووو وو و وو
ووواررعسوسبب حرر وكة رر وي ارر وإوو- 2- 5 و و وووو و ووو و وووووو وووو نمررفوفرراو ةالرر ووو ووو ووو وو ووإبررسوإت رر  وحلرر  وب ترر ليوجك  رريوسبا  ررر حوفرراووو[و3و]و ووو وووووووووووووووووو وووو و وو وووو وووو وو

ووسبقة  يوع  وسبت املووو وو وو و ووووووو ووووو و وووووووفاوجب  ءوو ووووووس رت   .ور اوسب  تل و  ات  سلو   يتاوسبتت يلو  ات  سلوا سنتك يوووو وو و ووووو وو وووو ووو ووووو وووووووووو وو ووووو وووووووووووو ووووو و
AES256وووسبتة ررررقو  اررررت  سلو لو  كرررر  ووو و و و ووو وووووو وو وووو و و وو،وووEAP-CHAPوووو ووووو  ورررر وسبب حرررر وإبررررسوج وساررررت  سلووو وو ووو ووو و ووو و وووووو و و و

وسب ارر لوتترر لوجك  رريوسبا  ررر حوفرراوسبقررة و وووو ووو ووووووووووووووو وو ووووو ووألررر وتقرر حوف ررصوبل قررت  لوسب  برر لو ا ارر  وسبا  ررر حوووو؛ووو  يووو ووووووووو وو ووووو و وو ووووووو وو ووووو وووو وو ووووو
و ووفاوح  وساتر عوكقت  لوةيرلوك بر لوسب ور  وبلا  رر حوفراوسبقرة  يوفلرلوت ر  وقر  ن و ووووو و و ووو ووووووو و وووو ووو ووووووووو و و و وووو و وو ووو وو وووو وو ووو وو وو ووو وو وو ووعلرسوفرنووووسوو ووو وو

وووو ت يله . ووو وو
وووسارررت  لوسبب حررر و ررر نوسبررر يلوي اررر وكة ررر وجح ررر وفررراو ةالررر ووو- 3- 5 و ووو و ووو و وووو و ووو و و ووو وووووو وو وو و وووووووو وو وووا سنتك ررريووو[و4و]و ووو وو ووفررراوسب  رررربوووAESو و وو وووو و

ووووسبتةليلرراووسبترا  رراوكررلوحيرر و ترر يلوسب ووو ووو وو وو و وو وووو وووو وو وووو و ل رر حوكررلوارر  وك رر   حو ترر يلووفررنو ترر يلووو ووو ووو وو وو ووو ووو ووووووو و و وو و وو و؛وسألكررلوسبررايوووو ووووو و و ووووو
ك حوفراوسبترب  ح.و وووتت لواص و يوفراوسب ل ر حوعلرسوكقرت اوسبترا  ر حوورار وسبتترغي ووسب  ر ا وووو وووو ووو وو ووا وووو وو ووو وووووو وو وو ووووو ووووو و وو ووو وو وو وووووووو ووووو و و و وو وو و

وووووو  وسبب ح وسب   قيوسبترا  او  ات  سلووووو وو وووو وووو ووووو وو وووووو و وووسات  لو لر ك وووVB. NETوووووووو وووو ووووو وو ووفاو ةلي ورت ئ وووNISTوو وووووو ووو ووو و
وسبتت يل ووو ووووووكلوسب ت ئ وسبتاو  و وإبيه وسبب ح وإك وو،وووو و وووووووووووو و و ووو ووووو وووووووو وووووو ر يوسات  سلوا سنتك ريووو وو و ووووو وو ووبتتر يلوسب ل ر حوووAESوووووو وووووووو ووو وو

ووسب  اوريوعلسوسب لصوسبصلبوبتة يقوسبع ي وكلوكقت م حوسألك  يوعلسوسب ل  ح. وووووووو وو وووووو ووو ووو وو ووو وووووووووو ووو وووو وو وووو و ووووو وو ووووو و وووو
ووسارت  لوسببر حال  ووو- 4- 5 و وو وووووووو وو ووفراوووAkshita Bhandari , Ashutosh Gupta , Debasis Dasو وو[و5و]و

ووا سنتك يوه ي يوكلو وووووو و وووووو وو وو،وووRSA, AESو ووه فوسببة ووو و ووووو وووإبسوسوو ووووات  سلوك  ه  وسبتت يلوسبوو ووو ووووووو وووووووو وو  تل يوبتةقيلووو وو و وووووووو و
ووسألك  يوبلر ألوسب تر لوجووسبا  رر حوسب تر ل وفراوا  كر حوسبقرة  يوار ميوكرتو  لير وسارته  وسب قرلو وو وووو و ووو ووو وووووو و وووو و ووووو و وووو وو ووو وو وووو وو ووووو ووووووووو ووو وو ووووو ووووووووو و

ووووووووووح  وسباسال ووسبتكل يو ووو وووووووو وووووووفاوجب  ءوو وسبتت يلووفنوسبتت يلووو ووو ووووو وو وو ووو وو حظوسبب حال  وع  و رايقوسب ا لوسات فوووووووو،ووو و وو ووووو ووووو ووو ووووو وو و وو وووووو و و
وووقررلوسبت  يرراوبل ارر لوعررلو و وووو ووووووووووووو ووووسألوررل يووساررت ت وج وسب  سنتك رريوسب  تلحرريوووRSAوو ووووووووووو وو و وووو ووو وووو وو ووووو و ووك رر  وو نشرريو ع يرر وجقرر وو وووووووووووو وو ووو وو
وووملااووقلووقسال وجق . ووووو وووو وو وو ووو وووو

ووارعسوسبب حالر  ووو- 5- 5 ووو وووووو ووووإبرسو صر   ور ر قيو كرلوب ار لووو[و6و]ووNancy Gary , Kamalinder Kaurوو وووو و ووو وو و وووووو ووو وو
ووو و  املوسبقة  يوكقت  ك و وو وووووو و وووو وو و ووووك رصوجك  يو   ر حوتت لو لكيلو  راملوسبا  رر حوفراوسبقرة  يووو و و وووو ووو ووووووووو وو و ووو وووووو وو ووو ووووووووووووو و و وو،وووو وووسقترل ووو ووو

وسبب حالرر  ور رر قيوتع رر و رر ك و    رر حوسبتترر يلو  اررت  سلوا ووووو وو وووو ووو ووووو ووووووو ووووو و وووو وو و ووو ووو وووووو سنتك رريووووو وسإلووووووAESوو ووا رر ءوعلررسوسبا  ررر حوو ووووووووو وو ووووو
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ووووووسب تر ل وسبتراو  ر ك وكرتوور ن وةر فو  ارت  سلو  وو وووو و و وووو و وو و وو وووووو وووووو وو وووإلا  ئهر ووو،وLeast Significant Bit (LSBووو وووو و
ووووو ةي ويتعانوسبةص  وعلسوسب ةت اوسألولاووبهاسويت و لكيلوسبا  ر حوعلسوسبقة  ي. و وووو وو وو ووووووووو وووووووووووووو وو وو و ووو و وو ووووو وو وو و و و وووو وووووو وو وو

وووووس   لوسب نسايوسبة ب ري ووووو وو ووووو ووكرتوسب نسار حوسبقر   يوفراوج وقتر يوجك  ريوسبا  رر حوسب  ارريوفراوكراو وسبقرة  يوهراووووووو و ووووو و وووووو و وو ووووو و ووووو ووووووووووووووووو ووو ووو ووووووو وووو وو وو ووووو و
ووووك ر  وس هت رر لوسبرلئ فوفرراوقار  وسبقررة  ي و وووو و وووو ووو ووو وووووو وو و ووو وو وووبلةصر  وعلررسو نشريوع ب رريوكرلوسب ص ورر يووسبت بيرقوفررا وسبتترر يلووو،وو ووو ووووو وووو ووو وووو وووو و و و وووو و وووووو وووو ووو وو وو و و و ووو

وهرر وجحرر وسبرررللوسب ه رريوبررابن وووووو وووووو و و ووووو ووو وووووووإك  ر رريوا سنتك رريوووو،و وو و وووفرراو ترر يلوسب ل رر حو رلم رريو ك رريووك ررووAESووووووووو وووووووووو و ووو وووووووو ووو ووو ووو ووقرر  ووو وو وو ووكع ب رريوو وو،ووووو
وووووووكابنوا سنتك يو وو و وو وووووووسبتراو ت ترتو رل سءوجفتر ووارلعيوع ب ريووبر فوبر يه وجيور ر اوضرع وفراوسألك  ري.وووBlowfishوووو ووو ووو وو وو ووووو ووووووووو ووو وووووو وووو و و وو و وووو وووووو وووووو ووو

وووش عررلوسب نسارريوسبة ب رريو رريلوسب رر سنتكيتيلوب اررت    وكررلوقرر  وكع ب رريووووووقرر و ووووووو ووو و ووووووو و ووو وووووو وو و وووو وووووووو ووووو وو ووووو و ووووواررلعيوووAESوو و ووووك  ء هرر وووBlowfishو وو وووو
وووب صبحوسب ا لوسب  تل وجااللوق ن ووك  ء و وووو ووو وووو وووووو ووووووووو ووووو وو ووفاووو ووح  تيوسب ل  حوسب  ارو و ووووو وووووويوفاوسبقة  ي.ووووووووووووو و وووو وووو

 ( مقارنة الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة1 -1جدول )

 النتائج التقنية المستخدمة المشكلة الدراسة م

1 Preserving Data 

Privacy in Cloud 

Computing 

                                   الحفاظ على أمن البيانات في  الحسسيبة 

                                  السحابية وخاصة عندما يكيس  المفتيا  

                         معيييييتوو فتكيييييس  الملفيييييات عت ييييية 

       هجمات.  لل

لتشفيت  md5خسارزمية 

 ASCIIو المعتو

                       تييح اماييية الييني انصييل  ميين 

         سثيس  بهيح  م                 المستخدمين غيت ال

                            وتسليد مفتا  وايد يعتميد عليى 

                هسية المستخدم. 

2 Cloud Security 

(Encryption and 

Authentication 

Mechanism for 

Cloud Computing 

Security ) 

أمنية البيانات ف  السحابة عند 

 االنتقال.  ف  ف  أثناءالتخزين و

 تقنية

Cheap- Eap 

 ، 

 AES256خسارزمية 

                        يييييما  أمنيييييية البيانيييييات فييييي  

                          السيييحابة ن  الن يييام المقتيييت  

                          يسييمف فقييم للمسييتخدم المسثييس  

                        بإدخييييال البيانييييات وفيييي  اييييال 

                        اسييتعام مسييتخدم غيييت مسثييس  

                           السصييسل للبيانييات فيي  السييحابة 

       علييييى فيييي     ا               فليييين يكييييس   ييييادر  

  .       تشفيتها

 AESتخدام خسارزمية اس 3

 ف  تشفيت الملفات. 

                          يقييييييدم دراسيييييية ايييييياملة لمساصييييييفات 

         واالزااييييييييييييات   AES         خسارزمييييييييييييية 

                                   والخعسات المنعقية ف  تشفيت الملفات 

                               من خالل تعبيق محاك  الستخدام هياا 

                           دراسيية انداء وتقييييح النتييائج  و         المعيييار

            ومقارنتها. 

انستم وانمن من  AES يعد AESخسارزمية 

 ختى. الخسارزميات ان

امكانية استخدام الخسارزمية 

لتشفيت الملفات المخزنة على 

 القتص الصلب. 

اتااة تشفيت الملف المشفت 

نكثت من متة باستخدام  ا      مسبق  

خسارزميات ومفاتيف مختلفة 

 الاكام انمنية على الملف. 

4 Secure Algorithm 

for Cloud 

Computing and Its 

Applications 

ت لتحسين أمنية البيانات استخدام التشفي

، ف  السحابة مع تقليل استهالك الس ت

 ذل .  ف  أثناءوالتكلفة ، واجح الااكتة

                  خسارزميييييية هجينييييية مييييين 

RSA ,AES 

الن ام المقتت  كفؤ  د 

وتعقيدات ، الهجمات المختلفة

الخسارزمية المقتتاة أ ل من 

 RSAدرجة تعقيد خسارزمية 

ويأخا و ت وذاكتة ، انصلية

ل  الخسارزمية أ ل لا

 المقتتاة أكثت بكثيت. 

5 Hybrid information 

security model for 

cloud storage systems 

using hybrid data 

security scheme 

       لتشيييفيت   AES         خسارزميييية  تأمين تخزين البيانات ف  السحابة. 

                      البيانييييات المخزونيييية علييييى 

             تقنييييية االخفيييياء  و         السييييحابة

LSB  البيانييييييييييات      علييييييييييى         

   .        المشفتة

الن ام المقتت  يؤمن البيانات 

على السحابة ن  البيانات 

 أصبحت غيت  ابلة للقتاءة. 

6 Ensuring Data 

Security on 

The Cloud Using 

AES & Blowfish 

Algorithms  

 )الدراسة الحالية(  

                                  التحقيييق مييين أمنيييية تخيييزين البيانيييات فييي  

                                ايييأ أ  تقنيييات التييأمين التقليدييية         السييحابة 

                                 ية لحماية البيانات ف  السحابة مع        غيت مجد

                             وجييييسد تحييييديأ متكييييتر ومسييييتمت لتليييي  

                              التحقق من تيسافت البيانيات بشيكل   ،         البيانات

                              مسيييتمت ميييع الحفييياظ عليييى نفييي  مسيييتسى 

                    ما  صحة التخزين. 

خسارزميت  التشفيت 

AES, Blowfish 

                          يمتلييي  الن يييام المقتيييت   يييدرة 

                      وكفييييياءة عاليييييية فييييي  اماييييييية 

    ة.                          الملفات المخزنة ف  السحاب
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6

61

Cloud Computing

وو"هرراو ك  ب ش رر و عت رر وعلررسور رر وسب ع ب رريووكقررر حيوسبت رراملوسب  ورريو  بة ارر بوإبررسوكرر وتقررر سو وو وووو وو وووو و و وو وووووو وو وووو وو و وووووو وو وو ووو وووووووو وووو وو ووو وووووووو وو ووووو و و
ووووسبقرررة  ي و وهررراوشهررر تواررر  لويرررت وسب وررر  وإب ررر وعرررلو لمرررقوسإلووووووو،وو ووو وو و وو و ووو وووو و و و وووووو ووووو وو وو و وو ووورتلررررل.و هررراسو تةررر  و رررلسك و ك  ب ش ررر وو وو وو ووووو ووو و وو و و وووووو وووو وو وو

وعل كرر حوكررلوك ت ررر حوإبررسواررر ك حوووسب  وووو وو وووو وو ووووو و وو وو و وو عت رر وسبا  ررريوسبتةت رريوبلة اررربيوسبقررة   يوعلرررسوكلسارراوسبا  رررر حوووووووو،وو ووووووووو و وو ووو وو وووووو و وووووو و و ووووووو ووووووووووووو ووو
وسب تررررر ن وسبترررراو  رررر لوكقرررر ح حو  رررراملوكايررررل وبل قررررت  كيل وووو وو وووووو و وووو وو و ووو وو وو ووووو ووو و وووووو و ووك رررر وجرهرررر و رررر فلو عرررر وسباررررلسك وك رررر ك حوووو،وووو وووو ووو ووو و وووو و ووو وو و ووو ووووو و

ووبل قت  كيل.ووهاو عت  وفاوقبنوعلسوسإلك  ر  حوسبتاووفل ه و     حوومبو وو وو وووووووووو وو وو ووووو ووووووو ووو وو وو وووو ووووووووو وو ووو وووو وو و[1]وو".   2.2ووو

ووجكر وسب لكراو وو وووووو وووووسب رر كاوبل عر ييلووسبتك  ب ش رر وو وو وووووو وو وووو ووووو وو وو عرلفووفووو و و ووووسبقرة  يو و و ولرهرر نور ر قيوبترر فيلو ووو(وو ووو وووو وو و ووووو وووور  وك  ارربووووو و ووووو و و و
ووووو سئررر وفررراوجيووقرررلوإبرررسوسبترررب ي وووو وووو وو وو ووو ووووب تررر نكيوك   عررريوكايرررل وكرررلوسب صررر  نوسبة ارررا يوسبتررراوت  رررلورترررله ووو،وووووووو و ووو و وووو وووووووو و و وووو ووو ووووو و ووو وووووو و وو ووووو وو وو

وووووو  فيله و ل رسوك ه  وجوو   ع وكتوك فلوسب  كي. وووو وو ووو ووو و ووووو وووو وو ووو وووووووو ووو ووو[و1و]وو

62Cloud Computing Security

وووت  ررلو علم رر و لررر وك   عرريووساررعيوكررلوسبق  ارر حووسبت   رر حووسبترر س صوبة  ترريوسبا  ررر حوسب  تتررل و و ووووووو ووووووووووووو ووو ووو و ووو وو وووووووو وو وو ووو وووو و وووو وو ووو و وو ووووووووووو وووو و وو
ووووووسبترا  ررر حووسبا  ررريوسبتةت ررريوسب ل برررريو هررر ووسب   رررريوبلة اررربيوسبقرررة   ي و وووووو و و وووووو ووووو ووو وووو ووو وووووو وو وووووو ووووو وو وو ووو وجوو صررر ن وجارررلاوهررروو،ووووو وو و و ووووو و ووو وو ك كررر وووو و و ووو

ووسر ك يوجةلبوك   حوجكلوسب عل ك حوكال وجكلوسبترب  حووجكرلوسب  ا ر حووجكرلوسبتر ووووو و وو وو وو و وووووو و وو وو وووو وووو وووو وووو ووو ووووووو وووو و وو ووو وو ووو ووا  ر حووةيلهر وفراووووووو ووووو ووو وو وووو
وووووووك   وش ي وتعت  وك وشاءوف  وعلسوسب اءوسآلالوفاو   ة و  ل. ووووو ووو و و وووو و وووو وو ووووووو و وو وووووووووووو وو وو  وو[و7و]و

63Model Service

ور  قيوووووووتعت   وو وسب  ك حوووو وووو وفاووModel Serviceوووو وووسبة ابيووو و و وووووسبقة   يوووو و وعلسوووو وب   قيوسوووو وووسألا ا يووووووو وو و وووسآل  ووو وووووينو

(SaaS) Service a as Software    و ووُمَعرر  ووو :    خممددة        بوصددف ا      جيددات     البرم       تقددم َو وكررلوووووو ب رري  وُو و ب رر حووو وووووو
وووسبة اررربي و و وووووسبقرررة   يوووو و وسبتررراوووو و ووو هرررت وووو وجاالرررلووو و و  بترا  ررر حوووو وو ووو ووسب تعل ررريوووووو ووو  ب قرررت  لوووووووو وو وسب هررر ئاوووووو ووو وكالررر ووووو و ووجرا ررريووو و وووسبالمررر وووو ووووو

وسإلبكتلورا ووو وووو و را   حووو،و ووووو ووإ سن ووو وع ق حووووو ووو وسبع ي ووو وسبالك   حووو،ووووو ووو وو وووسب تتلكيووووو وو ووووجرا يووووو ووإ سن ووووو وايلووووو ووسبع  .وووو  وووو

(PaaS) Service a as Platform  وهررا  :   ممددة خ        بوصددف ا        المنصددة وكررلوووووو ب رريووو و ب رر حووو وووسبة ارربيوووووو و و وووو
وووووسبقة   ي و و تلب وووو و ت  وووووو وو وجا ااووو و وو وكلووو وك تب حووو وبلسك ووووووو،ووووو ووو وووا ريووو وو و ة يال حووووووو،و ووووو ووج وسحووو وو ووقلووووو وسبتتغي وووو ووو وسبتراووووو ووووو
ووتةت شهرر  و ووو وووسب رررر نوووو و وفررراوووو وووووووو و ةرر ي ووو ووو و رايرررقووو ووو وسبالك  ررر حووو ووو وو وووو  وررر ه ووووو و ووا كرريووو وووووو قرررت ي ووو.وو وووو ك  ب ش ررر وووو وو ووسب  صررريووووو وووووو
وووو  وررر ه  و ووا كررريووو وكرررلوووو وسبايئررر حووو وووس فتلسضررر يوووووووو وو ووو وفررراووو وو ب ررريووو ووووسبتةت ررريووووووووو"سبا  ررريوووو وو  وررر ووووو و ووا كررريووووه و وب ترررلووو"وو و وو ررر فيلوووو ووو وووو

وسبالك   ح ووو وو وووسب ر ن ووووو و وفاووووو وسب ص  نووو ووو وووس فتلسض يووووو وو ووو ووووسبتةت يووووووووبلا  يووو وووو  و ه ووووو و  و.ووووا كيووو
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Infrastructure as a Service (IaaS)  وفها   :    خممة        بوصف ا         التحتية        البنية و  فلوووو وو ووووسبتةت ريووووووووسبا  يووو ووووو
وبلة ارررب و وو وسآلبررراوووو وو و ووبررر   وووو،و وووشرررلسءووولوعرررووووو ووووسب ررر س لووو و وسبالك  ررر حووووووو،وو وو و وو وكقررر ح حووووووو،ووو وو وو ووا وررريووو و  لكررراوووو وو وسبا  رررر حوووو وو وجوووووووو ووو
وكعررر سح ووو ووووسبترررب يووو ووت ررر لوووو و وسبع ررر ءووو و و ووو ترررلسءووووو و وسب صررر  نوووووهرررا ووو ووو وووو  وررر ه ووووو و ووا كررريووو وووووكقرررت ليوووو رررووو وووررر ووووووومرررت ووو.و وووو و   ك  و ووو
ووسب  كري وو وعلرسووووووعر   وووو وجار  وووو وو وكرلووو ووسب   عريووو ووووسبة ارا يووووووو و و وسب صر  نووووووكر وووو ووو ووووسب قرت  كيووووو وو وكرلووووووو،ووو وسبتراوووووووووسبتكل ريووووبر ووو ووووو
وا ف و و  ع فووو وووو  بتلون وووووو و وعلسووووو ووكقت اووووو و وو ووسب ت ا.ووو وو وووو

ووووووو قرت  لوسبة اربيوسبقرة   يو و وووووو و و وووووو وو وووو ك  ب ش ر وسبة اربيووو و و ووووووو وو وووس فتلسضر يووو وو ووو وو(وVirtualization Technologyو ووو
ووووو ترر  وك الرر وفرراور رر قيو"سبا  رريوسبتةت رريو ووووووووووووو وو و ووو ووو ووووو وو وو  ورر ه وا كرريو وو ووووو و وو"وسب رر صو هرر و ووو وو ووحيرر وووو؛وووو ووو وقبررنوتقرر ع ووإوو وو ووو وفرراوووو وو رر فيلوووو ووو و

ووووسبر قرري ووسب قرر حيوفرراوكلسارراوسبا  ررر حوو،ووووووووسبتكل رريوووووو،ووو ووووووووو و وو ووو وووو وو ووووف بة ارربيووو،ووووو و و وووس فتلسضرر يووو وو ووو وهرراووو ووكرر وتعرر وح ررلوسألارر  وفرراوووو ووو وو و ووو و و ووو وووو
وووووو     وسبقة  ي.] و وووو ووو[و8وووو

64Deployment Models

Public Cloud

وووفيه ويت و  فيلوك سن وسبة ابيو ت  وحي يوعالو وو وو و وو وو وو ووووو و و ووووو وو ووو ووو وسإلرتلرلووووووووووو وو ووو ووعلو لمقو را  ر حوسب مربوجووار ك حوووو وووو وو ووو وو وووو ووووو ووو وو و وو و
وووسب مبوكلوكاو و لفوب ب وا نيوسب  قت.و وو وووووو وو وو ووووو و و وووو ووو ووو وو وووووووكلوجكاللوو وووو...GOOGLE,MICROSOFT,AMAZON,وووووته وو

Private Cloud

وو تيلوإبسوسبة ابيوسبقة   يوعلسوسبتب  حوسب  وي.ووُ ا سوسبقةبوسب  ويوب ات   وو و وووو وو وووو و و وووو ووُوو وووو وو وووو وووو وووو وو وووووو و وووووو و و وووو وووو وو ووسلوسبةصرليوو و و و ووووو
ووبع ير ووسحر  وو وو وو ر فيلوار رل وك كلريوعلرسوسبا  ررر حوو،ووووو ووووووووو وو ووووووووو و وو وو ووو ووسألكرلوو،ووو و و وووشر   وسب  كري.ووسبقرةبوسب  وريوت  ررلوج ووو،ووو ووو و ووووو وو وووو و و ووو وووو وو وووووو و و

ووووووُ ا سووُ  سنوكلوِقا وقق و    يوسب عل ك حوفاوشلكيوك وجووكلوِقا وكاو وسب  ك حوسبقة   ي. و وووو وووو وووووو ووو ووِوو ووو وووووووو و وو ووو ووو وووووووووووووو ووو ووِوو ووو وُووو وو ووُوو
Community Cloud 

وووفيه و ك  وسب  ك حوك تصل وعلسوك اق  و و ووو وو ووو و ووووو وووو وووو و ووووشلك حوبه وسبه فووجووحووووووووو وووووووووو ووو و ور قوو ووووكلوسب  كيووو وو وووو ووحي و ك  وووو؛و و وووو وو
ووه   وك اقتيلو ووو و و ووو ووااللوبه وسبه فووجوووووجووو وووووووووو ور قوو وووو قعسوبتةق   وكلوا  وسبة ابيووو وو و و وووو و و وو ووووووو وووو وو ووووووسبقة   ي.وووو و ووو

Hybrid Cloud

وووو   رررتور ررر قيوارررة   يوع كررريووا وررريوكتعررر    ووووو ووو ووو وو وووووو و وو ووو ووو و و ووووووسبقرررةبوسبه ي ررريو عرررل وسبع ل ررريوسب ع ررر  وبتة يررر وووو،و وووووووووووووووووووو و و وووووو ووووو و و ووو
وووووا ف يو  تمتوسبترا    ووووو ووو وا وحوعالوك ا وووووووو ووو وو ووووووووكلوسبقة  يوسب  ويووسبع كي.وووو ووو وو ووووووو و وووو  [8]و

65Cryptography 

ووهرر وع ل رريو ة مرر وسبرر ألوجووسبا  ررر حوإبررسوشرر  وةيررلوك هرر لو غررل و   (: Encryption )         التشددف ر - و و وووو و وووو وو وو وو وو وووو ووووووووو ووو ووووو وو و ووووووو وو و
ووووووإا ر ءوهرا وسبا  رر حوجووهر وع ل ريو وو و وو ووو ووووووووووو ووووو وتة مر وكرلوررألووررلمحووسبو وو و وو ووو و وو وو و ووإبرسوررألوكتر لوةيررلووو(وPlain Textو ووو وو وو وو ووو ووو وو

وولمح وو وووه   وك  ه  وقسحوع قيو  بتت يلوووو(.وCipher textو ووو ووو وووووووو و وو وووووو ووووو وك  وتل اوووو ووونوووووووو

http://www.google.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.amazon.com/
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ووه وسب ألووو (Plain text )           النص األصلي  - ووووو وقا وع ل يوسبتت يلو ووو ووووووووو وو  وو.ووو

ووه وسب ألووو (Cipher text )            النص المشفر  - ووووو و ع وع ل يوسبتت يلو ووو ووووووووو ووو.ووووو
ووه ووو (Encryption         التشف ر ) - و ة م وسب ألوسبع  يوإبسورألوكت لو وو ووو ووو وووو ووووووو ووووو وو و ووو.وو
وه وو (Decryption )            فك التشف ر - و ة م وسب ألوسب تووو ووووو ووووو وو و و لوإبسورألوع  يو ووو وو ووو وووو ووو.وو
ووووه وعب ن وعلوكل يوسبقلوسب قت  كيوفاوا سنتك يوسبتت يلوجووفنوسبتت يل.ووو (Key         المفتاح ) - ووو ووووو ووو ووو ووو ووووووووو وو و وو وووووو وو ووووو و ووووووووو و ووو ووو وو ووو
ووسب  سنتك رريوهرراوعبرر ن وعررلوسب ررر سحوسب تكرريوبةرر وكقررلبيوكرر وو  (:Algorithm            الخوارزميددة ) - ووووو ووو و ووووو و وووو وو و و وووو و ووو ووو وو و وووووو وو و وووقرر وووووووو،وو

ووو كتبوها وسب  سنتك يو  بلغيوسبعلب يوجووسإلر ليامريوجووق وتعالوع ه و لا وجش   ووووو وووووو وو وووووووو وووووو ووو وو ووو وووووو وووووووووووووووو وو و وووووو وو ووووووووووووو وه  ايريوكعي ي.و]ووو ووو  وو[و9وو

66

وو قت  لوها وسبرلم يوكلوسبتت يلوع  ك ورك  و ة شيو اتع   وسب عل ك حوسبتراو                  التشف ر باتجاه ن:   - 1 ووووو ووو وووووووووووو و ووو وو ووو و وووووووو وو ووو ووووو وووووو و وووووو وووو وو و
ووق   و تت يله وجيوإع   ه وبل ألوسألولا. وو و ووو وووووووووو ووو ووووو ووو ووم  ق وسبتت يلو     هيلوإبسور عيلووووووووو ووو ووو وووو وو وو ووووو ووو وووووو ووووووه  نوووو،وووو

وكررررلوجكاللرررريوهرررراسوسب رررر عنوشرررر                  التشددددف ر المتما دددد :    أ(  وووو و وووووو ووو ووووو و ل وق صررررلو و و ووووو وو ترررر يلوسبا  ررررر حوسبق  ارررراووو،وو و ووووووو وو ووووووو ووو و
وو.AES, IDEA, 3DES, blowfishوو،وو(DESو 

ووكلوسألرا يوسبتاو قت  لوهاسوسب  عوكلوسبتت يل        متما  :   ال            التشف ر غ ر    ب(  ووو ووووو وووو ووووووو وووو وو ووو ووووووو وو ووو  وو

PGP, DSA, Deffie- Hellman, Elgamal, RSAووو.و
ووه و         اه واحم:             التشف ر باتج  - 2 وووع ل يويرت و   شاهر و تر يلوسب عل كر حو  ارت  سلوا سنتكو وو و ووووو وو وووو ووو ووووووو ووو وووو ووو وو ريوسبتتر يلووبكرلووووووووووووو و وو وو ووو وووووو

ووووو وي ش وا سنتك يوفنو ت يلوسبلا بي وووو ووو ووو ووووووو وو و وووو ووووووكال وسبتت يلو  ات  سلوا سنتك يوووووو وو و ووووو وو وووو ووو ووووو وو[7و]و.MD5,SHAوو

7

سووكتررر ن س رر وش يرر   وو و و رراس وسبة ارربيوسبقررة   يور  قش  و ووو وووو وو وو و  وو وووووووو و وووووو و و وووو وو وب  ررل وج و ت رراوسب  اقرريوقررلسنوووووو،وووو وو وووو و و وووووو وووو وووو و ووس رت رر  وإبررسووووو وووو ووووو و
ووووسبقة  ي و وفاره و    وسبق رل وعلسوسبا  ر حوو،ووو ووووووووو وو ووو و وو ووووكلوب وووووو،وووووووووووووو ووووفا وك ر سنوسبووو وووووو ووة  تريوسب تكريوبترلكيلوسبا  رر حويت  اربووو و وووووو ووووووووو ووووووووو و وووووووو

و ل ت وكتوق  يوسبا  ر ح وووووووووووووو وووووو ووبابنووو،و ووتعت  وجك  وسبقة  يوعلسوسبة ابيوسب  ب قيووسبتت يل. وووو ووو وووو وووو وو ووووووو و و وووو وو ووووو و وووو وووووووووو

وو عت  وسب  ه  يوسب قت  كيوفاوهاسوسببة وعلسوفكل و لكيلوسبا  ر حوقا و  ام ه وفاوق ع  و   ر حو ووووووووو وووو ووووووو و ووو وووو ووووووووو ووووووو وووو وو وو و ووووووو وو وووووو وو ووووووو ووووووووووو
وووسب او  ووبتة يقوهاسوسبه فوو،وووو وووووووو وو ووو ووو و  وسقتلس وسب ا لووف   وو،وووو وووو ووووو وو وتل اووووب  ووووووووو ووونوووو

وو رايررقوتقررت  لوارر سنتكيتاو ووووو وو و وووو وو ووو ووو ووفرراو ترر يلوسب ل رر حوسب صرر يوقارر و  ام هرر وفرراووو Blowfishو&ووAESو وووو ووو و ووو وووووو ووووو وووووووو ووو ووو و
ووووق عرر  و   ررر حوسبقررة  ي و وووو ووووووووو ووع رر و ة يرر وسب قررت  لوبل لرر وسب ررلس و  ام رر وفرراوسبقررة  يوووووووووووإقوإررر ووو؛وو ووووو و وووو وووووو و ووووو و وووو وووووووو وو وووووووو وو ارر  وك ترر  ووإووووو وووووو وو و

ووووووسبتت يلويت و  لملوكةت اوسب ل وب  سنتك يو وو و ووو وووووو و وو ووو وو وووووووو ووو وووووب ر سحوسب  سنتك يووو ووو ووف  وووAESووو وو و وووو وو و و وو  لملوسب ل وسب    وووووووووب ويت ووو،و ووووووو وووووو وو وو
ووووووب  سنتك رريو وو و ووو وكقررت  ك وووBlowfishو وو ووك ترر  وسبتترر يلوسب رر ا وكررلوقارر وسب قررت  لوحتررسوي ررت وسب لرر وسب ترر لوووو و وو ووووو وووووو ووووو وو وووو وو ووووو وووو و وو و وو وووو ووو ووووو وووو

وووووسب ه ئاوبيت و  ام  وفاوق ع  و   ر حوسبقة  ي. و وووو ووووووووو وووو وووووو و وووووووو ووووووو
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وووو ت وع ل يوفنوسبتت يلو رلم يوع ق ي وو ووووو و ووو ووو ووووو ووووووو ووحي وووو؛ووووو وو ع وج وتة  وسب قت  لوسب لر وسب رلس و  املر وكرلوووووجر ووو و ووووو وووووو و وووو وووووووو وو ووووووو ووو ووووو
وق ع  و   ر حوسبق وووو ووووووووو ووووووة  يويت وفنو ت يلوسب ل و  ارت  سلوا سنتك ريووو وو و ووووو وو وووو وووووو ووو ووو وو وجو  وووBlowfishوووووووووو وووسب لر وسب ر   ويرت وفرنوووو ووووووو ووووووو ووووو

وووووو ت يل و  ات  سلوا سنتك يو وو و ووووو وو ووووو ووو ووبي ت وسب ل وسألولاوسبايويت و  ام  وعلسوووAESو وو ووووو و ووووووو ووووو وو و ووو وووووو ووووسب قت  ل.ووserverوووو وو وووو

• AESAdvanceEncryption Standard

وو عررر  وكرررلوا سنتك ررر حوسبتتررر يلوسب ت  بررر ووو و وووووووو ووو ووووو وو ووو وو و وو ووووكلحلررريوسبتتررر يوو،وو وووووووو وووووو ولو تكررر  وفعل  ررروو و و ووكرررلواررر سنتكيتيلو ع ررر  وووو وووو و و وووو وووووو وو و وو و
و  بت ستيو ا سنتك يوبت ا توك تر  وسبتتر يل ووو ووووو وووووو وو و وووووووو وو و ووو و وو ووا سنتك ريوبتتر يلوسبر ألوسب ر ا و  ارت  سلوسب  تر  وسب ر صووووووووووو وو وووو ووووووووووو وو وووو و وو وووو ووووو ووو وووووووو وو و

ووووو   و ون (. ووو ووو

• Blowfish

ووهراوعبر ن وعرلوا سنتك ريو تر يلوكتر  وووو ووو ووووووو وو و وو و ووو ووو وو وكت  بر  وو ووووووحير ويترلسو وسبرر ووووو وو وووو وو ريلو length key وو و رلوو  32وو وو   448ووووو
و ل وووووهاسوك وت علهووو،و ووو  تر تو قرلعووويووووووو وكال ب رووووووووو و ووو وووووع ب ريوك  نرريو ووويووووو وووو  سنتك روو بووووووووو وو وو حوسألارلاوو و و و ووو وو،وووو وووووو  قر وهراِ وسب  سنتك ريووو وو و ووِوووو ووو وو

ووكررررررررررلوحيررررررررررر وسبع ررررررررررر و و ووووو و و وو وإبرررررررررررو وووسوشرررررررررررائيلنو  اررررررررررر توسب  تررررررررررر  و و وو وووووو وو و وووو ووو و وو تررررررررررر يلوسبا  رررررررررررر حوووووووو(Key-expansionوو وو ووووووو ووو و
وويت و  ا توسب  ت  وسب تكر  وكرلووو،وو(DataEncryptionو  و وو و و وووووو وووووووو وو و وو رلووو   448ووووو وووبرسوك ر   حوفلع روإو ووو ووووووو وووك   عهر وووويو وو وو وو    4168و

و  يرررل و ووِووووومرررت و  بيررر وهررراِ وسبووو،وو ووو وو و  ررر   حوقاررر وع ل ررريوسبتتررر يلووفرررنوسبتتررر يلو  ليررر وووووو و ووووو ووو ووووو وو وو ووو وووووو ووو وو و ووو وووو ووووووتةتررر يوسبررررووووووو؛وإقو و و و ووعلرررسوووPو وو  18وو
وووكص  ف  وو ووك وكص  ف و  تلنووو،وو وووووووو وو ووو وو ل.وو  32و وو

وويايلوسبت  و وو وووو وسآل اووو وو وو(وار سحو ت يلوسب ل وكلوا  وسب   قيوسب راقن1-7و ووو وو ووووو وو وووووو و و وو ووو وووووو ووو ووو وو و و ووو

•  

 

Start 

Select a Plain File 

Enter the Encrypt Key 

AES Stages 

Blowfish Stages 

File Encrypt Successfully 

Save as Encrypt File in 

Database of Cloud's Server 

End 
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 ( خطوات تشفير الملف من خالل النموذج المطبق1-7شكل )

وووومايلوسبت  و  وو وووو ووو(وكلسح وفنو ت يلوسب ل وكلوا  وسب   قيوسب راقنو2-7وووو وو ووووو وو وووووو و و وو ووو وووووو ووو ووو ووو و وو وووو
و

وو

و

و

و

و

و

و

و
 

 ( خطوات فك تشفير الملف من خالل النموذج المطبق2-7شكل )

8

وو  وسات  سلو لر ك و وووو وووووو وو وووووفاو ص   وسبترايقوسبايوتع  وعلسو ت يلوسب لر وسب صراوقار و  ام ر وووPHPوووو و ووو وووو و ووووو وووووو ووو ووو وو وو ووووو ووووو ووو وووووووو ووو و
وووفاوق عر  و   رر حوكراو وسبقرة  يوسبتراوور  لو  ارت  س وو وووو ووو وو وووووووو و وووووو و وو ووووووووو وووو ووو ر و صر   وسبالرر ك وسبرايوت الر ووو،وMS SQLوولوو ووووو ووووو وووو وووووووو ووووو
وووووسب وليو يلوكقت  لوسبقة  يووكاو وسبقة  يو  ات  سلو وو ووووووو و وووووو وو ووووو و وووووو وو ووو وووووو و ووو.وPHPوو

و

 Start 

Select Encrypt File 

End 

AES Stages 

Enter the Decrypt Key 

Blowfish Stages 

File Decryption Successfully 

Save as Decryption File in 

User's Downloads Folder 
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 Host Server( قاعدة بيانات التطبيق على 1-8شكل )

و وورال و و ووبع لو  فلووووسوو وو وو   سو  حوا ويوووووserverوووووو ووو وو وو ووو وو ووووووك  ر  حوع ب يوبتهيئيو   يو ةت يوبلة ابيوسبقة   يووإوو و وووووو و و ووووووو ووووووووووووووووووو وو وووووو
وووووف  و  وسات  سلو وو ووو  وقبن.وووبعووVMwareوووووووو وووو وو

و
 ( عمل سيرفر افتراضي2-8شكل )

وووو ةي و  وع  وايلفلوسفتلسضاوو  و ة ي ورا لو ووو ووو ووووو وو و وو ووووو وو وو وو وو ووووو وو ووووووب و  ونفتوسبترايقوف  ووو،وووووعل  ووLinux Ubuntuو ووو ووووو وو وووووو
وووسبت  وووو،وووووووو   يا  وو وسآل اووو وو ووتاهلوسبص ةيوسبلئ قيوبلترايقنووو ووو وووووو ووو ووووو وو وووو وو وو

و
 ( الصفحة الرئيسية على4-8شكل )

 Host Server 

و
 الصفحة الرئيسية على السيرفر( 3-8شكل )

 االفتراضي
ووو تك  وكلوك   عيوكلوسألوسكلوفاوسب ق وسألت رلوكرلوسبصر ةيووكر وجكرلويرت وسات ر ن  وووو ووووووو و ووو وو ووو وو وووو و وو و وو وووو ووووو ووو ووو و ووو ووووو وو ووو ووو و ووووووووووويرت و   يرا ووو،ووووو

ووفاوسب ق وسآلالوكلوسبص ةي وو وووو ووو و و وووو ووووو ووسبت  وووووووو،و وو وسآل اوو وو وووي ضحوار سحوسبترايقووجوسكل نووو ووو وو وو ووو ووووو وو و و وو و و وو
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ووع ررر وسات ررر نوسألكرررلو و و ووو وو وو وو اهرررلووررر ةيونفرررتوسب لررر ووفيهررر ويرررت وسات ررر نوسب لررر وسب رررلس و  ام ررر وفررراوووUploadووووو و ووو وو و ووووو و وووو وووووو وو وو ووووو ووو ووو وو وووووو وو ووو وو وو و و و
ووسبقة  و وو يووووو و ا  وك ت  وسبتت يلوإووو ووو ووووو وووووو وو وووكلوب وسات  نوسألكلووو،وو وو ووو وووو وووووو ووك  وتاهلوفاوسبت  ووو،وUploadوو وو وووو ووو وو وسآل اووووو وو ووونوو

و
 ( صفحة رفع الملف6-8شكل )

وووع  وسات  نوسألكلو وو ووو وووو وووتاهلوسبت  و ووDownloadوووووو وو وووو وو وسآل اوو(و7-8و وو ووونوو

و
 ( صفحة تنزيل الملف7-8شكل )

وو اررر  ونقررر وسب لررر وسب رررلس و  املررر وكرررلوسبقرررة  يووسات ررر نوسألكرررلووإوووويرررت و و و ووو وووو وو ووووو و وووو و ووووو وووووو و وووو وووووووو وو وو وويرررت وفرررنو تررر يلووبووDownloadو ووو ووو و وووو
وسب ل  ووووب وح ا وفاوك ل ووو،ووووو ووو وووو وو وووو  ه توسب قت  ل.ووDownloadsووو وو ووووو ووو وو

 ( خطوات التطبيق5-8 شكل ) 
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9

ووإ وكرلوجهرر سفوسببةرر وساررت  سلوا سنتك ريو ترر يلوك  ارربيوبترر   و  راملوسب قررت  لوبا  ر  رر و ترر  و وو وووووووووووووو وو ووووو وو و ووو ووو ووووو ووووو ووو ووووووو وو و ووووو وو ووو و ووووو ووو ووو و وو و
و كرررلووفعررر   وو وو وو و وووقررر وسارررت  ك  وفررراوهررراسوسببةررر واررر سنتكيتاوسبتتررر يلوووو،و ووو ووووو ووووو وو و وو و ووووووو وو و وووووو وو ووبتتررر يلوسب لررر وووBlowfishووووAESووووو وووووو ووو وو

ووسب لفرر ع وو ووكررلوِقارر وسب قررت  لوقارر و  ام رر وفرراوسبقررة  ي.ووقرر و رر وساررت  سلوسب رر سنتكيتيلوب رر و  تلكرر  وكررلوووووو و وو وو ووووووو ووو وووووو وو و ووووووو وو وووووووو وووووو و وووو وووووو و ووو وووووو وو ووووو ووِوو و
ووك يرراسحوكاليررل وكررلور ح رريوجك  رريوحيرر و وو وووووووووو وووو و ووو ووووو وو و ت يرراو  رر  وكع ب رريوو رر  وك ترر  وسبتترر يلووAESووو ووو ووووو وووووو و و و ووو ووووووو وووو وووووكررلوبرر ووووووو،ووووو ووفهرراوووو و و

وووووووو لم يو ت يلو ك ي.و ووو وووووو وووو[.و13و]وو،وو[5و]وو،وو[4و]و

رررررر وجتت  و  ووو ت يرررررراوا سنتك رررررريوووو وو ووو وو و وو و وووووو  بقررررررلعيوو ت تررررررتو ررررررل سءوووBlowfishووو وو و وووو وووو و ووجفترررررر وكررررررلو ق رررررريوسب  سنتك رررررر حوووو وو ووو وو و ووووو وووو و وو و وو
ووووسب قت  كي وو ووب فوب يه وجيور ر اوضرع وجك  ريوكعلوفريوحترسوسآل وو،وووو و ووو وو ووووو وووووووووو وو وو ووووو ووووووووو وو؛وسألكرلوسبرايوووو ووووو و و وت علهر وكلشرةووو و و وووو ووو ووك تر توووو وي وو ووو و  ووووو

ووووبتعتالوا سنتك يو ت يلوق  ا ي. ووووو ووو ووووووو وو و وو ووو[و3و]ووووو

وو  ولوووووق و و ووسبب حالووولو ووكلوا  وهاووويوووو وو و و وو وسببة وووسو و ووإبسوسب ت ئ وووووو وووووووو وووسآل  وو ووووينوو
وسب ا لوسب راقورا لو ت يلو كلووفع  وتت لو  املوسب ق - ووووو وو و ووو وو ووو وووو وو وووو ووو ووووو ووو وو ووووووو وووووووووووت  لوبا  ر   وعلسوسبقة  يو رلم يو ك  .وووو و وووووو و وووو وو ووووووووووووو  و

وووو وك  ر يو ت يلوسب ل وسب ت لوا    ووإ - وو وو ووووو وووووو ووو وووووووألااللوكلوكل ووب ات  سلوا سنتك  حوك تل ي.وووو وووووووو ووو ووووو وو و ووووو وو ووو ووو ووو ووو  ووو
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جامع  عددد جُتَعدددال ججج ججج جل َج ججج تجفدددلجامعادددلجامكددد ملج إلندددلج عقددداجعلمددد اجامعاددداءجامعلقأددد،ج  مأددد،جام  ددد   ج امم   دددا جُج جج ججججج ججججج ججججججججج جججججججججج ج ج ججججج جججج جج ج جججج ججججج ججج جججج ج ججججج ج جج ج
جًجفضددً ج ج ججج ددتجت   دداجاأدد ماتجامقعمقددمجفددلجلدداج عدد ىتجامكأدد   ج  لددوج تملددتجامق ددما  تج اممتاادد ت جججج جج ج ج جججج جج ججج جج ججججج ججج ججج ججج جججججج جججج ج جج ججج ج جج ججج ج جج ججججج ججججججج جج جججج ج

جج  ددلجإل عفدد ف،جذمددوجثمددلجتق دداجامي ددمجامك أاددلج امقدداضمجثاجام أقدد،جامقضدد ف،جامع مأدد، جذثجذ جاى ددم ق ضجفددلج ججج ججججج ج ججج جججججججججججججججججج جججججج ججججججججججج ج ججج جج جججج جججج جججججج ججججج جججج ججججججج ج جججج ج ج
ج عدد ء جج جًجاممعلددأعج   دد،ج امعدد  علجم لدد،جىق دداج ضالددوج لددااوجاى ددم ق ض ج    ددع  جتدد   لًجججج ججججججججج ج جج ججج ججججج ج ججججج جججج جج ججج جججججج جج جج جججج ججج ججج جج جججفددلج  دد ل جامم دداضججججاجججججججج ج جججججج جج ججج ج

ججججج ج ذهجامق  مجامميقا ،ج ظأعجاأل قأ، ج  جل  جإلقاا ضجامع  عد تج م لد،جاأل لأد،ججألججججججججج امني   ج ج جججج ججج جج جج ججج ججججج جججججج ججججججججججج ج ججججج ج جججج جججججججججججججججج ج  جج جججتادامجه د جججج جججج جج
ججإلك    ج االمااضجماىجا م إل د جاأد ماتجم  ةأد،جتقملدلج  د ضاتجامم   دلج اممت دأ ج جج ج جججج جج جججججججج جج جج ججج جججججججج ججج جج جججججججج جج جججججج ججج جججججج ججاى دملاتأعل جفاداج رد ضتجججججججج ج جج جججججججج ج جججج جج ج ج

ججججامعايدداج ددتجاماضا دد تجذمددوج  جامقا  دد تج م لدد،ج ا  دد تجاممعلددأعجامعدد ملجاأل لددلجاممددلجتددااضجا ددملاتأعأ ج جججج جج ججج ججججج ججججج جج ج ججج ججج جججججججججججج جج ج ج جججج ججج جج جج ج ج ججججج ججج جججج جج جج ججججج ج ججججججج
ججججتمقممجإل ما جفع ءجى اقج ما جامقا   تجامملجىجتااضجا ملاتأعأ  ج الاجم تج ذاجاممامهجا مق مجام  ح د،ج ججججججججججججججج ججججججج جج جججججج ججججج جججج جج ججج ججججج جج ججججج جج ج ج جججججججججج ج جججج ججججججججججج ججذمدوججججج جج

ججمضا دد،جم ضجاممت ددأ جاى ددملاتأعلجفددلجت ددا لج جج ج ججج ججج ج جججج جج ج ججج جج ج جججججج جججج جج ج ما ج ججام أدد ماتجامع  ةأدد،جفددلج ا  دد تجاممعلددأعجاأل لددلجفددلجججججج ججج جج ج ججججججججججج جج ج ج ججج ججججج ججج جججج ججججججج
ججامأقت.  جججج

جججج لددوجامددلنعج ددتجامع ددامجامم ا ل دد،جامقمي  أدد،جمم ددا لجاممعلددأعجامعدد  علجفددلجامددأقت جفدد جججججج ججج جججج جججججججججججج جج ج جججججججججججججججج جج ج جججججج ج ج جججج ج جججج جججج جج جامع  عدد تججإجج جج ججج جججج
جامأقيأدد،جى جتددد اءجججججججججج جج ججتاامدددهجامعايددداج دددتجامقحدددك تج اممكدداى تجامااملأددد،ج امت ضمأددد،جاممدددلج فدددع تج ما  ددد جفدددلجججج ج ججج جججججج ججج ججج جججججججج جج ججج ججججج جججججج جججج جججج جج ج جج ججججج ج جججججججججج جج ج

ججج تملددتجامائدد   ج جججج ججج ججتج امق دد مجامقيا دد،جه دد ج جججج ج جججججججج جججج ججججح ددتجتحدد لجاممادد ض لجامل ددقأ،ج تالدداجاماضا دد تجامعلقأدد،ج  ج ددذهججج ججج جج ججججججججججج جج جج جججججج ج جج ججججج ج جججج جج ججججججج جج ججج جج
ججججججججججًجامقا  دد تجتاامددهجامعايدداج ددتجامقحددك تج اممكدداى تجاممددلجتدد مامجتعا دداًج ججج ججججج جججج جججج جج ج جج ججججج ج جججججججججج جج ججج جج ج ج جججججللقدد ج دد ءج  دداج اام م دد  ج  دد مامججججاججج جج جججج ججج جج جججج ججج جج ججج جج

جاأل ج دددلج ججًج دددا ًجججج جاجفدددلجاممعلدددأعجامعددد  علجاأل لدددلج جج ج ججج جججج جججججججججججج ج ججاأل دددلجامدددذ جىكدددمعج لدددوج دددذهجامع  عددد تجججج جج جج ججج جججججج جج جج جججج ججج ججججج ج ج جا مقددد مجاممت دددج ج ججججججج جج جأ ج ججج
جججججججاى ملاتأعلج ام جمم ا لج ما جاأ مات  جاألإل مىقأ،ج اعماض ،جمقاام ،جاممكاى ت ج ال  الد ج دتجثمدل جفاداج جججج ج جججج ج ججج ججج جججج ججججججج جج جججججج ججج جج ججججججججج ججججججججججججججججج جج ج جججج ج جججج ج جججج جج ج ج
ججرددددعلتجام  ح دددد،جإلضددددل ض جت ددددلأ جامضددددا ج لددددوجم ضجاممت ددددأ جاى ددددملاتأعلجفددددلجت ددددا لج ما جام أدددد ماتج جججج جججججججججج جج ج ججج ج جج ج جججج جج ج ججج جج ج جججججج ججج ج ج ججج ج جججج ججج جججججج ج جججج ج جججججج ج جج

ججاألإل مىقأ،ج اعماض ،جفلجامع  ع تج ججججج جججج ججججج ججج جج ججججججججج ججججاأل لأ،ج ج ججججج.ج  تج ذاجامقي لقجتنلاضتج حكل،جج ججج جج ججججج جج جججججججج جج جج ججام كتجفلجام ااءجامل أسجاآلتل:جج جج ججج ججج جججج جج ج جججج ججج ج جججج

                                                            
() جامعة  الدراسات العليابكلية  إدارة األعمالإلى قسم  ة: عزيزة أحمد عبد هللا الجماعيالدراسة تقدمت بها الباحث هذه

( وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم من أعمال)إدارة  إدارة األعمالللحصول على درجة الماجستير في  الجزيرة

 عبد هللا علي القرشي /(، وأ.د              مشرف ا مشارك ا) يعلي محمد الحمير /            )مشرف ا(، ودأحمد غالب الهبوب  أ.د/

                                               وقد منحت  الباحثة درجة الماجستير بتقدير ممتاز.                           علي أحمد العصري )مناقش ا(،  /د          )مناقش ا( 
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جج دد جم ضجاممت ددأ جاى ددملاتأعلجفددلجت ددا لج ما جام أدد ماتج جججججججججججججج جج ج ججج ججج ج جججج جج ج ججج جج ج جججججج جاألإل مىقأدد،ج اعماض دد،جفددلجججج ججججج ججج جج ججججججججج ججججامع  عدد تجاأل لأدد،ججج ج ججج جج ججج ججفددلججججج ج
جج ك فظجذب؟ ججج ججج جج

ججتين دددقجاأل قأددد،جامعلقأددد،جمل كدددتج دددتجلالدددهجيللددد ج لدددوجمضا ددد،جاممت دددأ جاى دددملاتأعلج ت دددا لج ما ج ججججج جج ج جج جج ج جججج جج ج ججج جج ج جججججج جج ججج جج جج جج ججججج ججج ج جج ج جججججججججججججججج ج ججج جججج
ججتجاألإل مىقأد،ج اعماض د،جفدلجامع  عد تجاأل لأد، ج ججججججججام أ ما جججججج ج ججج جج ججج جججج ججججج ججج جج ججججججججج جج ي لدقجججج جج جج دذاجام كدتج دتجمل أد،جلظل د،ج للد  ج لدوججج جج ججج جج ججججج ج ججججججج جج ج جج ج ججججججج

ججاممت ددأ جاى ددملاتأعلج ددتجح ددتج  ق مددهج  إلعدد مهج   دد م  هج املا اتددهج  ددلقجاى ددم  م ج يدده جلقدد جيميدد  ءج ج ججججججج ججججججججججججج ج ججج ج ج ج ججججججج ج جج ججججججج جج ججججج ججج ججججججججج جج جج ج جج ج جججج جج ج ججج جج ج ججج
جامقم ل  تجام ز ،جمدهج امقعاالد تجاممدلجتكداج دتجت نأادهجفدلج االدمجامع  عد ت جج ججج جججج ججج جج ججججججج ججج ج ججج ججج ججججج ججج ججججج ججججججج ج جججج جججج ججمدذاجىعداج دذججج جججج ججج جججججاجام كدتج ي لاد جججججج جججج ج ججججج

ججمل دد ح  تجعمددلا جامق  دداج ددتجاماضا دد تجامق ددمانلأ،جثاتجاماددل،جإل مقافدداو ج ج جججججججج جججج جججججججججج ججججج جج جج ججججج ج جججج ججججججج ج ج جج ججج جججلقدد جت  دداج  قأدد،جام كددتجلمأعدد،جججج جججج ججججج ج ججججججججججججج جججج ج
جججاميددداض جفدددلجاماضا ددد تجاممدددلجتي  مدددتجاممت دددأ جاى دددملاتأعلج م ضهجفدددلجت دددا لج ما جام أددد ماتجاألإل مىقأددد،ج جججججج ججج جججج جججججججججج جج ج ججج ج جججج جج جج ج جججج جج ج ججج جج ج ججججج جج ججججج ج جججج جج جج ججججج ج ججج جج جج

ججججج اعماض ،جفلجامع  ع تجاأل لأ،ج ج ججج ججججج جججج ججججج ججج ججفلججج جج ك فظ،جذب.ج جججج ججج جج

ج ق ج نقجج ج جج جججججتماالمجام  ح ،ج  جلم  ججام كتجامك ملجىقكتج  جت  اجامع  تجاألضبع،ججججججج ج ججج ججج ججججججججج ججج ججججج ججج جججج ج ججججج جججججج ججججج جججججج جج ججججاآلتأ،جج  ج:ج

جججججام أ ماتجاألإل مىقأ،ج اعماض ،جفلجامع  ع تجاأل لأ،ج- ج ججج ججججج جججج ججججج ججج جج ججججججججج ججج ججفلجججججججج جج ك فظ،جذب.ج جججج ججج جج
ج لاإلدد ج  حددااتجفددق  جامعددام ج اى مقدد مجاألإلدد مىقل- ججججج ج ججججج جج ج جج جججج ج جججج ججج جج ججج جج جج ج جج ججججججججج فددلج عدد ءجامميقأدد،جامق يأدد،جمل أدد ماتجاألإل مىقأدد،جججج ج ججج ججججججججججججججججججججججججج جج ججج جج

ج اعماض ،جفل ججججج ججج ججاممت أ جاى ملاتأعل.جججج ج جججج جج ج ججج جج ج جججج
ججامقكم ،جامع  ةأ،جفلج ايي،جذبج ن ل د جإلقد جتدافلهج دتجال  دا ج علا د تج بأ لد تجلظل د،ج   االأد،جىقكدتججج- ج ججججججججججج جججج ج ججج جججججج جج ججج ججججججج جججج ج ججج جج جججج ججججج ججج جج ججججججججج ججججج ججج جججججججججج

ججج  جت اجام عا جامقعلفأ،ج امياض جامعلقأ،جفلجامل   اجامعلقأ،جامقعيأ،جإل ممت أ جاى دملاتأعلج م لد،ج ججج جج ج جججج جج ج ججج جج ج جججججججججججججججججججججج جججج جججج جججججججججججج ججججج ججججج ججججججج ج جججججج ججج ج
ججفلج ع ءجاممعلأعجامع ملجاأل لل. جج ج ججج ججججججججججججججج جج ججج جج

جججالاجت  اجام د ح  جج- ججتج ى دأق ج ل د،جامق م دم لجإلقد جتدافلهج دتج علا د تج بأ لد تج  م اتجم لد،جهمحدتأ ججججججججججججج جج ج ججججج جج جج جج ججج جج جججججج جج ججج ججججج ج ججج جج جججج ججج ججج ج ججججججججج ججججج جج جج
ججم ضجاممت أ جاى ملاتأعلجفلجت ا لجاألما جاألإل مىقلجاعماض . ج ججج ججج جججججج جججججج ججج جج ج ججج ججج ج جججج جج ج ججج جج ج جججججج جج

جججججتمنلاضج  اافجام كتجامك ملجفلجاعم إل،ج تجاأل ئل،جاآلتأ،: جججججج ج ججج ج ججججج ج ججج ججج ججج جججج ج ججججج ججججججج  جججج

ججججججج االددمج ق ض دد تجاممت ددأ جاى ددملاتأعلج   ق مددهجفددلجت ددا لج ما ججججج دد - 1 جج ج ججج ججججججججج جج ج جججج جج ج ججج جج ج ججججج جج ج ججججج ججام أدد ماتجاألإل مىقأدد،ج اعماض دد،جفددلجججج ججججج ججج جج ججججججججج ججج ججججججج
جججججامع  ع تجاأل لأ،ج ج ججج ججججج جججفلج ك فظ،ججج ججج ججج ججذب؟ج جججج

ججامقعاال تجامملجتكاج تج ق ض ،جاممت أ جاى ملاتأعلجفلجامع  ع تججججج  - 2 ججججج جججج ججج ج جججج جج ج ججج جج ج ججججججج ججججج جججج ججج ججججج ججج جججججاأل لأ،ججججج ج جججفلج ك فظ،جج ججج ججج ججذب؟ج جج
جج  ج اىجتافلجامقم ل  تج- 3 جججج جججججج جج ججج جججججام ز ،جمم ن قجاممت أ جاى ملاتأعلجفلجامع  ع تجاأل لأ،جججججج ج ججج ججججج جججج ججج ج جججج جج ج ججج جج ج ججججج ججج جججججج ج جججفلج ك فظ،ججج ججج ججج ججذب؟ج جج
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جججج  ددلجامجججج دد - 4 ججمت ددأ جاى ددملاتأعلجفددلجت ددا لجالدداضاتجام أدد ماتجاألإل مىقأدد،ج اعماض دد،جفددلجتدداف لج م ل دد تججج جججج جججج ججج ججج ججججج ججج جج ججججججججج ججج ججججججججج جج جججج جج ج ججج ججج ج جججج جج ج ججج جج ج ج
جججججاممت أ جاى ملاتأعلجفلجامع  ع تجاأل لأ،ج ج ججج ججججج جججج ججج ج جججج جج ج ججج جج ج جججفلج ك فظ،جججج ججج ججج ججذب؟ج جج

ج دددا- 5 ججتامددداجفدددل قج يددداج  دددماىجمىمددد،جهددد تج فدددلامج  يددد،جاماضا ددد،جحددداءجم ضجاممت دددأ جاى دددملاتأعلجفدددلجججج ج جج ج جججج جج ج ججج جج ج جججججج ججج ج ج ججج جج جججججججج جججج ج ججج جججججج ججج ج جج ججججج جج جج ج ججج ج ج
جججت ددا لج ما جام أدد ماتجاألإل مىقأدد،ج اعما جج ججججججججج ججج جججججججججججججج جج ج جججججض دد،جفددلجامع  عدد تجاأل لأدد،جج ج ججج جج ججج جججج جججفددلج ك فظدد،جججججج ججج ججج ججذب:ج فادد جمقمر ددلاتجج جج جججججججججج ججج ج

جامع  ع تج) ججججج جامقياب-جج ج ججاعماض ججججججج ج ججج جججامقا اجامعلقل(؟جج–ج ججججججج جج جججج

ججًجيامدداجتدد   لجماءج عياً دد        األوليي         لفرضيي    ا ججججج جججج ججججججج ج ججججج يدداج  ددماىجمىمدد،ج)ججج ج ججج ج جج جج(جملمت ددأ جاى ددملاتأعلج لددوجα=0.05ججججج جج جج ج جججج جج ج ججج جج ج ججججج
جت ددددا لجالدددداضاتجام أدددد ماتجاألإل مىقأدددد،جاعماض دددد،جفددددلجتدددداف لجامقم ل دددد جج جججججج ججج ج جج ج جججج ججج جججج جججججج ججج جججج ججججج جج جج جج جج ج جج تجاممت ددددأ جاى ددددملاتأعلجفددددلجج ج جج ج جججج جج ج ججج جج ج ججججج ج

ججججامع  ع تجامق كاث جيم لوج ي  جام لف م  ج ق : جج جججج ج جججججججج ججج جججججج ج ج جججججج ججججج  جج

جججججياماجت   لجماءج عيا  ج ياج  ماىجمىم،ج)جج-ج  ججج ج جج ججججج جججج ججججج جججج جججججججج جج(جملمت أ جاى ملاتأعلجفدلجت دا لجالداضاتجα=0.05ج جج جججج جج ج ججج ججج ج جججج جج ج ججج جج ج ججججج
ججججام أ ماتجاألإل مىقأ،جاعماض ،جفلجتاف لجامقم ل  تجاعماض ،ج ججج ججج جججج جججججج ججج ججج ججججج ججج جججججججججج ججج ججفلجججججججج ججامع  ع تجج ججججج ججججامق كا ،.جج ج ججججج

ججيامددداجتددد   لجماءج عياججج-جب ججججج جججج جججج ججج ج ججججج يددداج  دددماىجمىمددد،ج)ججج جًجً دددج ججج ج جج جججج جج(جملمت دددأ جاى دددملاتأعلجفدددلجت دددا لجα=0.05ج جج ج ججج ج جج ج جججج جج ج ججج جج ج ججججج
جججالددداضاتجام أدددد ماتجاألإل مىقأدددد،جاعماض دددد،جفددددلجتددداف لجامقم ل دددد تجام يأدددد،ج امق مأدددد،ج جججججج ججج جججججج جج جج جججججج ججج ج جج ج جججج ججج جججج جججججج ججج جججج ججججج جج ججفددددلججج ججامع  عدددد تجج جج ججج جج

ججججامق كا ،. ج ججججج
ججتامددا          الثان يي          الفرضيي    ج جججججفددل قجثاتجمىمدد،ج عيا دد،ج يدداج  ددماىجمىمدد،ج)ججج ججج ج جج ججججج جججج ججججججج ججج جججج جج جج(جهدد تجα=0.05ج ججامقما دد جاميظددل ججججج ج ج ججججج ج ج جججججج

ججج)ام لفدددددل(ج ج ج ججج(ج ام(3,0جججج ججقما ددددد جامقك دددددابجامعددددد مجألفدددددلامج  يددددد،جام كدددددتجحددددداءج عاالددددد تجاممت دددددأ ججج جج ج ججججج جج ج جججج ج ج جج ج جججججج جج جججج ج ج جججج جججج ج ج ج ججججج ج ج جج
ججججاى ملاتأعلجفلجامع  ع تجاأل لأ،جامق كا ،. ج ججججججججج ج ججج ججججج جججج ججج ج جججج جج ج جج

جججججتاماجفل قجه تج فلامج  ي،جاماضا ،ج ياج  دماىجمىمد،ج)          الثالث          الفرض    ججج ج جج ججججج ججج جج جججججججج جججج جججج جججج جج ججججج جج(جحداءجم ضجاممت دأ جα=0.05ج جج ج جججججج ججج ج ج جج
ججاى ملاتأعلجفلجت ا لج ما جام أد ماتجاألإل مىقأد،ج اعماض د،جفدلجامع  عد  ججج جججج ججججج ججج جج ججججججججج ججج جججججججججججججج جج ج ججج ججج ج جججج جج ج جججججتجاأل لأد،جج ج جججفدلج ك فظد،جججج ججج ججج ججذبجج ج

جملقمر لاتجج ججججًج فاًج جج ججججاآلتأ،جججججججج جامع  ع تج)جج:جج ججججج ججامقلل جامائأ لججج–جججج ججج ج جججج جج جامقا ا-ججج جج جامعلقلججججج جج.ج(ججججج

جججامكا مج جج ججججامقافاعأ،:جج ج ج ج ججييكادلج افداوجاماضا د،جفدلجاممعدلفج لدوجم ضجاممت دأ جاى دملاتأعلجفدلجت دا لجججججج جج ج ججج ججج ج جججج جج ج ججج جج ج جججججج ججج جج جج ج ج ججججج جججج جج جججججج ج ج ججج ج ج جج
ججججج ما جام أ ماتجاألإل مىقأ،ج اعماض ،جفلجامع  ع تجاأل لأ،ج ج ججج ججججج جججج ججججج ججج جج ججججججججج ججج جججفلج ك فظ،ججججججججججججج ججج ججج ججبجدددجامأقت.جذج  جججججججججج

جججددددددجامكددا مج جج ججججام حددل ،:ججججججج ج جججججتاماددلج ددذهجاماضا دد،ج لددوجام أدد ماتجاألإل مىقأدد،ج اعماض دد،جفددلجم  عدد تجاأل لأدد،جججججج ج ججج جج ججج جج ججججج ججج جج ججججججججج ججج ججججججججج جج ججج جج ججججججج جج ج ججفددلجججج ج
ججج ك فظ،ج ججج ججذبجددجامأقت.ج ججججججججج جج

جججددددجامكدا مج جج ججججججججججججججججتدعجت ندقج دذاجام كدتجفدلجامع  عد تجاأل لأد،ج)امع  دل جدددجامعلدامجددددجامالدعجدددججججججججججججامقك لأد،:ججججججج جججججججججج جج ج جججججججج ج ججج جج ججج جججج ججج ج ججججججج جج جج ججججججاما يأد،(ججججج ج ججفدلججج ج
ججج ك فظ،ج ججج جذبج جامأقت-ج جج.جججج

جددددجامك جججا مجججججججج ججججججام  يأ،:ج ججججججججمل جام كتجامك ملجم ءجامع مجج جججج ج ج جج ججج جججج ج ججججج ج جاألإل مىقلج جججججج ججم    2118ججج/    2117جج:جج
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ججممكا ددقج ججج ج  دداافجج ججج ججججام كددتجا ددمتا تجام  ح دد،جامقددي ججامالدد لجاممكل لددلجامق ددكلج  دداجامقددي ججامق  ددعجججج ججججج ججج جججج جج جج ج ج ججججج جججج ججججج جج ج جججج ججج جججججج جججججج ججج جج ججج ج ججج
ججممكا ددددقج ج جج ج  دددداافجج ججج ججام كددددتجامقمقكدددداضجحدددداءجججج ج ج ججج ج ججججججج ج جتحددددتأ ججج جج ج جج االددددمجم ضججج ججج ج ججاممت ددددأ جاى ددددملاتأعلجفددددلجت ددددا لج ما ججججج ججججج جج ج ججج ج جج ج جججج جج ج ججج جج ج ججج

جججام أدد ماتجا ججججألإل مىقأدد،ج اعماض دد،جججججججج ججج جج ججفددلجججججججججج ججامع  عدد تجج جج ججج جججججاأل لأدد،ججج ج ججفددلج ك فظدد،ج ججج ججج ججذب ججج جج الدداجا ددمل مج ددذاجامقددي ججام ك ددلجججج جج ججججج ججج جججججج ججج ججج ججججج
جججاى مق مج لوج ااض تجض أ  تجمعقمجامقعلا  تج امنأ ل ت ج ق  ججج جججججججج جج ججج ججججججج جج ججج جج ججج جج جج جج ججج جج جججججج ج  :ج

ججمقع معددد،جامعاالدددبججج       األول ييي          المصيييا   ججججددددددج 1 ججج ج ججججج ججاممكل لأددد،جمقافددداوججججج ج ج ججججججججج ججاماضا ددد،ججججج جج جج ج ف  ددد ججج ججج ججمعددد تجام  ح ددد،جذمدددوجمقدددمججججج ج ج جج جججججج جججججج جج ج
جامنأ ل تجاأل مأ،ج تجم ء ج ج جج جججججج ج ججج جججججججاى م  ل،جججججججججج ج ججججججججججهالد   ج ما جج ج ججض أ د،جملاضا د،ججج جج جججججج جججججج ج  ز دتجإلعداجاممكادقج دتجلداال  جججج جج ج جج جج جججججج ججج جججج جج

جج    ت  ج لوج  ي،ج تجام أ ماتج ججججججججج جججججج جج جج ججججججججاألإل مىقأ،جججججججج ججج اعماض ،ججج ججج جفلجججج ججامع  ع تجججج ججججج ججججاأل لأ،جج ج جججفلج ك فظ،جججج ججج ججج جذبج جج.ج
جج:ج تمق دداجإل  ددمعلاطجاع دد ضجاميظددل جمقافدداوجام كددتج ثمددلج ددتجمدد ءجتااددلج                المصييا   الثانة يي ججججدددددج 2 ج جججج ج ج جج ج جج ججج جج ج جججججج ج ج جججج ج ج ججججج جج ج ججج جج ججج جججج ججججج جج

ججامقعلا دددد تج جج ج جامددددااضم جفددددلججججج ج جججج جج ج جمددددب ج األجججام ججج جج ججج ججإلكدددد ثج اماضا دددد تجج جج جج جججج جج جج جامقيحدددداض جفددددلج ج جججج ج ججامددددا ض  تج امل دددد  اجامعلقأدددد،جججججج ججججججج ججج ج ججج جج جججج جج ججج
ججج امما ض لجامل قأ،جامملجتي  متج افاوج ج ج ججج جج ججججج ججججججججج جججج جج ججججامااض ،.جججججج ججججج

 

جججججت ا ج عمقمجام كتج تجل ف،جام أ ماتجاألإل مىقأ،ج اعماض ،جفلجامع  ع تجاأل لأ،ج ج ججج ججججج جججج ججججج ججج جج ججججججججج ججج جججججججججججججج ججج ج ججججج ججج ججج ج جججفدلج ك فظد،ججج ججج ججج جذبج ججج
ججججامملجينلغج ام عج) ججج جج ججججج ججاأ مى  ج از  تج لوجججج(66ججج جج جج جججج ج ضبمججججججججج جج ججججججججم  ع تجملع مجججج جاألإل مىقلججججج جججججج ججج(.جم    2118-جد    2117ج)ججج

 (1جدول رقم )

 ت األكاديمية واإلداريةيوضح مجتمع الدراسة من القيادا

 م
الجامعات 

 الةظ ف /األهل  
  ئ س

نائب 
  ئ س

عمداء 
 كل ات

 ئ س 
 قسم

 مديرو
 إ ا ات

 المجمةع

ج24ج6ج12ج4ج1ج1جم  ع،جامع  ل  1
ج14ج4ج5ج4ج1ج جم  ع،جامعلام 2
ج17ج3ج10ج2ج1ج1جامالعجم  ع، 3
ج11ج3ج4ج3ج1ج جم  ع،جاما يأ، 4
 66 16 31 13 4 2 المجمةع  

ججججتعجاممأ ضج  ي،ج حداا أ،ج   أد،جن دلجتي  دنأ،جإلكعدعج) ج جججججج ججججج جج جججججج جججججج ج ج ججججج جج جججج ججججج ج بي د ،ج)جججججججًج(جاأ مًىد50جججج ججج ججج(ج تدع%75جج ججتاز دمججججج ججج ججج فدلامج جججج
ججامع ي،ج فا جمقمر لاتج جج جججججججججج ججام كت.ججججججج ج جججج
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 (2جدول رقم )

 عين الدراسة العشوائيةيوضح 

جالنسب  المئة  جالق ا ات الجامعات
ج%32ج16جامع  ل 
ج%22ج11جامعلام

ج%30ج15جامالع
ج%16ج8جاما يأ،

ج%100ج50جالمجمةع 

 

جججًجا دمتا تجام  ح د،ج دامًج جججج جججججج ججج جج جججججج ددتجاأل د م بجاعحاد  أ،جامقي  د ،جفددلجتكل داجامنأ لد تج امقمق لد،جإل مكا  دد،ججججاج ججججججججججججج جج ججججججججج ججج ججج ججججج ججججججججججج ج ج ججج جججج ج ججج ج
جججججججاعحا  أ،ج) ج ج ج( ج  قكتجاعر ض جذموج ذهجاألSPSSج ججججج جج ججججج جج ج ججج جججج جج  م بجاعحاد  أ،جاممدلجتدعجا دمتاا   جفدلج دذاجام كدتجججج ج ججججججج جج جججججججج جج جججججج ججججججججج ج ج ججج جججج

جج ثملج لوجاميكاجاآلتل: جج ججج ج ججججج جج جج  ججج

جج ع  اجاضت  طججج- جججج ججج ججه ل ا .جججج ج جج ججج
جج ع  اج م  إلل ل  خ.جج- ججججج ججججججج ججججج
ججامقما   تجامك  هأ،ج اىلكلاف تج- جججج ج جج جج جججججج ج جججج جج ج ج جججامقةأ ض ،جججج ججج جج.ججج
ججاىمم  ضجامم  ل.- ججججججج جججج ج جج
جججامم  ضجتكل اجامم  يتجاألح م .ج- ججج ج ججج جججججججج ججج ججج جججج جج
ججتكل اجاىلكااضج- ججج جج ججج ججج جججججججججامقمعام.ج

 (3)جدول رقم 

 لمحاور األداةالنتائج العامة يوضح 

 الرئيسة المحاور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيارية 
 درجة التأثير

 المحور األول
    داء  أ                                     واقععد دور التيطععيس ااسععتراتيجي فععي تطععوير 

  .                           القيادات في الجامعات األهلية
 كبيرة 878. 3.86

 المحور الثاني 
   فععععي                                  معوقععععات ممارسععععة التيطععععيس ااسععععتراتيجي 

                الجامعات األهلية
2.84 .822  

 المحور الثالث

                                        متطلبعععات تلعيعععا دور التيطعععيس ااسعععتراتيجي فعععي 

                                                تطوير أداء القيادات األكاديمية واإلدارية الجامعات 

  .      األهلية

 كبيرة 802. 3.80

 كبيرة 579. 3.55 بشكا عامالنتيجة العامة لألداة 

ج
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ججلتجاميمد  ججججئ ج  جججججججج جج مدامج ج جججج  الد،جججج جتد   لج ججًج عياً دججج،جججمامدجججججج جج جهد تجم ضجاممت دأ جاى دملاتأعلجفدلجت دا لجالداضاتجججج جج جججج جج ج ججج ججج ج جججج جج ج ججج جج ج جججججج ججج جججج
ججام أ ماتجاألإل مىقأ،ج اعماض ،جفلجتاف لج م ل  تجاممت أ ج جج ج ججججج جججج جججج ججج ججج ججججج ججج جج ججججججججج ججج جاى دملاتأعلججججججج ج جججج جج ج ججفدلجامع  عد تجججج جج ججج جججج جججامق كا د،ج ج ججج  م دلوججج ججججج جججج

ج ي  جام لف م   جججج ج جج:جججججججج
 (4جدول رقم )

 نتيجة الفرضية األولىيوضح 

 مستوى المعنوي T طمعامل االرتبا الفرضية

                   ا تيطععععيس ااسععععتراتيجي            دال معنوي عععع       تعععع  ير     يوجععععد 

          فععي تععوفير   يععة    دار  اإل           األكاديميععة                وقععدرات القيععادات 

    ية.   دار  اإل        متطلبات 

0.741 7.650 0.000 

                                دال معنويععا بععين تيطععيس ااسععتراتيجي        تعع  ير     يوجععد 

          فععي تععوفير                                  وقععدرات القيععادات األكاديميععة اإلداريععة 

         واللنية.                متطلبات المالية 

0.698 6.752 0.000 

 

ججتامدددددداجفددددددل قجثاتجمىمدددددد،ج عيا دددددد،جهدددددد تجامقما دددددد جامقك ددددددابج امقما دددددد جاميظددددددل جمقعاالدددددد تجاممت ددددددأ ج جج ج ججججج جج ج ججججج ج ج ججججج ج ج ججججج جج ج ج ج ججججج ج ج جججججج جج ججج ج جججججج ج ججج جججج جج ج ججج ج ج
جججججاى ملاتأعل جح تجم  تجاأق،جامقما  جاميظل ج الاج تجاأق،جامقما  جامقك ابج  ذاج جج ج ج ج ججججج ج ج ججججججججججج ججج جججج ج ج ججججج ج ج ججججججججججج ج جج جج جج ججج ج جججج جج ج ججي نتجلك،ج ج جج ججججام لفأ،.ججججج ج جججج

 (5جدول رقم )

 يوضح نتيجة الفرضية الثانية

 المجال
لمتوسط ا

 العام

االنحراف 

 المعياري
 Tقيم 

مستوى 

 الداللة

نوع 

 الداللة

اإلجمالي 

 للمعوقات
جمام،ج0.000ج24.45ج822.ج2.84

ججتاماجفل قجججىج جج ججججج جججثاتجمىم،جذحا  أ،ج ياج  ماىج)ججج ج جج ججججج جججججج ج ججججج ججج جججج(جف الداجهد تجاضا ج فدلامج عمقدمجاماضا د، جα= 0.05جج جج ججججج ج جج ججججج جججججج ججج جججج ججججج
جججججججثملج  جاأق،ج)ف(جن لجمام،ج جج ججج جججججججج ججج ججججًجذحا  أًججج ج جج.ج ج

 (6) جدول رقم

 يوضح نتيجة الفرضية الثانية

 نوع الداللة F المجاالت

 غير دالة  2.340 متغير الجامعات 

 غير دالة  0.419 متغير الوظيفي

 غير دالة  0.531 متغير المؤهل العلمي 
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ج   - ج  دددماىجتددد   لجاممت دددأ جاى دددملاتأعججج جججج جج ج ججج جج ج ججججج جججج جج ج جج ججلجفدددلجج ج ج ما جج ججام أددد ماتجججججج جججج ججاألإل مىقأددد،ججج جججججج ج اعججج ججماضججج جج ددد،جفدددلجامع  عددد تججج جج ججج جججج ج ججج
ججججامق كا ،جإلااض ج ج ججججج ج ج   ،جل لتجججج ججججهاضم،ججججججججججج ججج)إلن ل (جج  ج.جججج

ج  ج  ددددماىجامم  ئدددد،جملمت ددددأ جاى ددددملاتأعلجلدددد  جهاضمدددد،ج)إلن ددددل (ج  ددددلمجثمددددل - ج جججج ج ج جججج ج جججججج ج جججج جج جج ج جججج جج ج ججج جج ج جججججج ججججججج ج جج ججج ججذمددددوجججج ج جججتددددافلجاماي  دددد،جج ججججججج جج ج
ج اعمضاك جج جج جماىجام أ ماتجاألإل مىقأ،ج اعماض ،جإل  قأ،جاممت أ جاى ملاتأعلجججج ج جججج جج ج ججج جج ج جججججججج جججججج ججج جج ججججججججج ججج ججججججججج جج.جج

ججججج  ج  ددماىجامم - ج جج ججج ججججكل دداجملن ئدد،جامااملأدد،جملع  عدد،جلدد  جهاضمدد،ج)ج ج جججج جج ججج ججج ججججججج ججججججججججججج جج ما دد (ججج ج ج جج ج  ددلمجثمددلجذمددوجفددعتجفددلججج ججج جج جج جججج ججججج ج ج جج
جامماض بج لوج قلأ،جاممكل اجامن ئل ججججججج ججج ججججججججج جج جج جج جج جج.جججج

جج  ج  دددماىجتكايددداجاممام ددد تجاى دددملاتأعلجلددد  جهاضمددد،ج)إلن دددل  - ججججججج ج جججج جج جج ج جججج جج ج ججج جج جج جججججججج ججج ج جج ججج جججججىعددد زجثمدددلجتدددافلجضة ددد،ج ض ددد م،ججججج( ج جج ججججج جج جج ججج ججججج ج ج
ج افك ج جم  جج جتعك جججج ج  ججج جججججججج ا ،جامع  ع تج تكامج      ج امتا  تجامملجتاا   ججج ججججج جججج ججج ججججججججججج جج جج ججججج جججججج جج.ج

جج  جامقعاال - جججججج جججج تجامملجتاامهجاممت أ جاى ملاتأعلجفلج ذهجامع  ع تجل لتجهاضم،جفةأ ،ج ج جججج جججج ججججج ججججج جججججج جج ججج ج جججج جج ج ججج جج ج جججججج جج ججج ججججج جج.ج
ججج مامج  ال،جاضت  طجالا ،جه تجاممت أ جاى ملاتأعلج ب تج ما جام أ ماتجاألإل مىقأ،ج اعماض ، - ججج جج ججججججججج ججج جججججججججججججج ججج جج ج جججج جج ج ججج جج ج ججججج جججججج ججج جججج ججججج ج ججج جج.جج
جج مددامج  الدد،جاضت دد طجالا دد،جهدد تجاممت ددأ جاى ددملاتأعلج بدد تجالدداض جام أدد ماتج لددوجتددافلجامقم ل دد تج - جججج جججججج جج ججج جج جج جججججججججج جججج ججج جج ج جججج جج ج ججج جج ج ججججج جججججج ججج جججج ججججج ج ججج ج ج

جفلججججججججج ام يأ،ججججججججامق مأ،ج جججامع  ع تجامق كا ،ججج ج جججججج ججججج  ج.جج

جج  تجم ءجاماضا ،ج اميم  ججامملجتالاجذم   جام كتجتاللجام  ح ،جإل آلتل: جج جججججج جججججج ج ج ججج ج ججججججججججج ج ج ججج ججججج ججججججج ججج جج ججججج ج ج جج  جج

جذلحدد  - 1 جج جج حددا جم لدد،جإلعقلأدد،جاممت ددأ جاى ددملاتأعل جتعيددوجإل ممدداض بجامقللدد ج ام عدد ءجم  فدد،جامقعي دد تججججج ججججججججججججججج جج جججج جج جج ججججج جج ججججججج جججججج ج جججج جج ج ججج جج ج ججججججججججججج جج جججج ج
جإلدد ممت أ جمامدداجامع  عدد تج بت لدد،جامقددائ  تجامعددامجإلقدد جىتدد جججج ججججج جججج ججج ج ج ججججج جج جج جج جج ججج جججج ج جججج جج ج ججججججج جاممت ددأ جاى ددملاتأعلج لأ أدد،ججججج جج ج جججج جج ج ججج جج ج ججججج

ججججججججج فمجامت ،جاى ملاتأعأ،ج تي  ذ  ج تا أق  . ججج جججججج جججج جججج جج ج جججج ج جججج ج جج
جذلحدد  - 2 جج جججججال  ددا جهأ لدد تجمدداىجلدداج حددا جذماض دد،جفددلجامع  عدد تج ثمددلجفأقدد جيمعلددقجهمكل دداجامن ئمدد تجامااملأدد،ججججج جججججج ججججججججج ججج جججج ججججججج جججج ججج جج جج ججج جججج ججججج ججججججج ج جج ج جج جججج ججججججججج جج

ججججججج امت ضمأ،جملع  ع تج تكاي   . جج جج ججججج ججججججج جج جججج
جججذرلاكجل ف،جامع  ل تج لوج تملتج  ما  ت عجاعماض ،جفلج تملتج قل- 3 جج ججج ججج ججججج ججج جججججججج جج ججج ججج ججج جج جج جججججججججججججج جج ج ججأ تجاممت دأ جاى دملاتأعلجفدلجج ججج ج جججج جج ج ججج جج ج ججججج جج

ججامع  ع ت. ججججج ججج
ججججاى ملر م- 4 جج ج ججامازاض ج  علدسجاى مقد مجاألإلد مىقلجامأقيدلجامقمعلاد،جإلإ داامجامت د جاى دملاتأعأ،جفدلججججججمم،ج جإلججج ججججج جججج جج ج ججج ج ج ججججججج ججججججججججججج ججججججج ججججج ج ججججج جج ج ججج جج جج ججج ججج جج

ججججججججججامع  ع تجامأقيأ،. ججججج ججج
جضبددد - 5 ججامع دددامجاى دددملاتأعأ،جفدددلجامع  عددد تجاأل لأددد،جإل ممام ددد تجاى دددملاتأعأ،جملا مددد،ج اما ددد وجامتددد  ججججج جج جججج جج جججج جججج ججججججج جججج جج ج ججج جج جج ججججججججج ج ججج جج ججج جججج ج جججج جججج جج ج جججج ج ج جج

جج امع  ع تجامككاج جج جججج ججججج ججج أ،جامقي ئل .ججج ج جججججججججج
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ججججفددل ض - 6 ججتدداف لجامقددااضمجام حددل ،ج امق مىدد،ج امق مأدد، جاممددلج ددتجرددد ل  جت ع دداجاألما جاى ددملاتأعلجملعدد  ل تجججج ججججج جججج ج جججج جج ج جججججج ججج ججججججججججج جج ج جج ججججججججججججج ججججججججج جججج ج جججججج جج ج جججج ججج ج
جج تك  دددد  عج لددددوجامع دددد  ج األما جام   دددداجفددددلجامعدددد لن تجاألإلدددد مىقلج اعماض جإلقدددد جىكاددددقجاأل دددداافج ججج ج ججج ج ج جججج ججج ج ججج جج جج ججججج ج ججج ججججج جججج ج جج ج ججججججججج جج جججج ججججج ج ج جججج ج جج جج

جججججامقيحام جملع  ع تجاأل لأ،. ج ججج ججججج جججججج ج ججججج
 

ججمق  دداج دددتجت ددلأ جامضددداج ج جججج ججج ججج ج جججج جججج ج لددوج افددداوجام كددتجامكددد مل جتامددل جام  ح ددد،ججج ججججججج جججججج ججج جججج ج جججججج ج ج ججج جج ججمددلا ج دددامج ددتجام كددداثججذجج ج ج ججججج ج جججج جججج ج
ججججججج اماضا  تجامق مانلأ، ججججج جج جج ججججججج  ق  :ججج جججج

ججمضا دد،ج االددمجم ضجاممت ددأ جاى ددملاتأعلجفددلجت ددا لج ما جام أدد ماتجاألإل مىقأدد،ج اعماض دد،جفددلجامع  عدد تججج- جج ججج جججج ججججج ججج جج ججججججججج ججج جججججججججججججج جج ج ججج ججج ج جججج جج ج ججج جج ج جججججج ججج ججج ججج جج ج
جججججججججججججامككا أ،جامأقيأ،. جج ججج

ججججججججمضا دددد تج ا ضلدددد،جمددددا ضجاممت ددددأ جاى ددددملاتأعلجفددددلجت ددددا لج ما جاجج- جج ج ججج ج جج ج جججج جج ج ججج جج ج جججججج جج جججج ججججج جج جج ججم أدددد ماتجاألإل مىقأدددد،ج اعماض دددد،جفددددلجج ج جججج ججج جج ججج جججججج ججج جججج جج
جججججامع  ع تجاأل لأ،ج امككا أ،. جج ججج ججججج ج ججج ججججج ججج

ججتا ددأعج االددمجم ضجاممت ددأ جاى ددملاتأعلجفددلجت ددا لج ما جام أدد ماتجاألإل مىقأدد،ج اعماض دد،جفددلجامع  عدد تججج- جج ججج جججج ججججج ججج جج ججججججججج ججج جججججججججججججج جج ج ججج ججج ج جججج جج ج ججج جج ج جججججج ججج ججج جججججج
ججاأل لأ،جفلجفا جاممام  تجاى ملاتأعأ،جملمعلأعجامع ملجفلجامأقت. جججججج ججج ججججججججججججججججج جججج جج ج ججج جججج جججججج ج جج جججججج ج جج

جججتا ددأعج االددمجم ضجاممت ددأ جاى ددملاتأعلجفددلجتجج- ججج ج جججج جج ج ججج جج ج جججججج ججج ججج جج ددا لج ما جام أدد ماتجاألإل مىقأدد،ج اعماض دد،جفددلجامع  عدد تججججججج جج ججج جججج ججججج ججج جج ججججججججج ججج جججججججججججججج جج ج
ججاأل لأ،جفلجفا ج م ل  تج اقجامعقاجامقكلل. جج ججججج جججججج ج ج جج جججج ججججج ج جج جججججج ج جج

ججتا ددأعج االددمجم ضجاممت ددأ جاى ددملاتأعلجفددلجت ددا لج ما جام أدد ماتجاألإل مىقأدد،ج اعماض دد،جفددلجامع  عدد تججج- جج ججج جججج ججججج ججج جج ججججججججج ججج جججججججججججججج جج ج ججج ججج ج جججج جج ج ججج جج ج جججججج ججج ججج جججججج
ججاأل لأ،جفلجفا ج م ل  تجفق  جامعام ج اى مق مجاألإل مىقلجاما يل. جج ج جججج جججججج ججججججج ج جج جججج ج جججج ججج جج جججج ججججج ج جج جججججج ج  ج
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Tel: 00967-777040226

1

لللتعددالبنوكدد  لن ل للللللل لللأساسدد  للةلللوكددل لل لفددبلاكدداقلباد وددا ل بأللل لل لللل للل لللللللل لللعمددافلفددبلألل  نددةل للل للل للل لل لل للقطدداالبنمودددفبل    للنللنللإلللإذلللل؛ل للل لل ل للللل لل لللبلل
ل لكويددد ل لاليمكددتلتهاهلدد لفددبلعمل ددةلبن طدد  لباد وددا للللبللل للل للل لللل ل للللللللل لل للللل لل للل ل لندد ليعددلأللل؛لللل لللللبأ بةللللالللل للللبن ددبل ددتلا نطددالتطودد لبنا نددةلللل للللل لل لللل لل ل لل ل لل للل

للللللللللللنظا طالبنكقالل س اس طالبنمان ة للل ل لل للللللللللل لض لفلل،لل لللللمالتقا  ل دتلادا امل ودد  ةل  عدا ةللعللل للللللل ل للل لللل لل ل لل   ك عدةللللللللل ل للتسداعالثييددبلل،للللل لللللل لل للل
للللفبلتكش طلبنعمل املباد وا يةل بنمان ةل بن ها ية. لل لللل للللللللل لللللل للل للل للللللللل لل لللل  ل

لللل دالشطال لبنقطاالللل لل لللبنمودفبلبنعانمبلبنعايال تلبنمس هابملبنم  حقةللللل ل لللللل للل لل للللل لللللللللل لللللللل لل ل لل عدفلبنكييدل تلبن طد  بمللل،لللل للل ل للللل للل للللللل ل لل
لللللبن بلبنعكستلاا  هالفبلإعا ةل للل لللللل لللل ل لللللل للصد اةةللل لبنكظدا لبنموددفبلبنيداي للللل للل لللل لل ل للللللل لل ددالاداأملتلدللبنم  دضلت ضدضلأكيددللل،لللل للللل ل لللل ل ل للللل لللل للللللل

لعل  جةلبن يد لبنمودفبل تيديدلبأل  للل لل ل لل لل لل ل لللللل ل للللللل لللنظمةلبنمود  ةل بنمان دةلفدبلثييددل دتلبندا فل دتلبن دااول بنقيد  لللل للللل لل ل لللللل ل لل ل للللل ل لل للللل لللللللللل للللل ل للللللل ل
للللبنيك   ددة لل للللل ت جدد لبنلل،للل ل لوكدد  لل ل لنددمل  ددا يتل أنشددطةلةيدددل سددو دةل ددتلأجددولتعظدد البنددد ضل بن ددد ل بنمكاسدد لإلللل ل لللللل لل ل لللل لل لل لللللل لللل ل للل ل لللل لل للل لل للل ل للل لل للللللل للل

لل.ل( 104للل،2010لل،لل لللللبنقا للللعوالل)

ددد ل يعدددالبنقطددداالبنموددددفبل دددتلأكيددددلبنقطاعددداملباد ودددا يةلتعد   ل  ل لللللللل للل للل لل لل للللل ل لللل ل لل لل ل للللل لل لللللل لللالنلمخددداالدلاسددد مالفدددبلعانمكددداللل لللل لل ل للللل ل لل ل لل للللل
لاصدددللللبنمع ل للتعاظمددتلهددلملبنمخدداالدل تبيدددملالو ع طددالفددبلظددولتطدد  بملبن يديدددلبنمددانبل  سدد يا املللللإذللل؛ل لللل لل لل لل للل لللل لل ل للللل للل ل للل ل لل لللل للللل لل ل لللل لل ل لل للللللل لل ل ل للل

للللبنعمددولبنمودددفبل تكددا بلبسدد خاب لأ  بمل ان ددةلجايددا لللللللل لل للللللل لل للل للللل لل لل ل للللل ل للسدداعالللةللل لفددبلللل للظط  هددالبن قددا لبن كك ندد جبلبنطا ددولفددبلللل للل للللللل لل لل للللللللللللللللل لل
للللبنوددكاعةلبنموددد  ة ل لللللل للل لل هدد لللل؛لل للللل ددال نددال خدداالدل خ ل ددةلل للل ل لل للللل لللثمخدداالدلبنسددي نةلل،لللل لل لللل ل لل ل خدداالدلبا  مددانلل،للل لل للل للل ل لل لل خدداالدل أ للل،لل لل لل ل لل ل

لنمافلب لل خاالدلبنس قللل،لللل ل ل لللل ل لل ل خاالدلبن شبيولل،لل للل للللل ل لل ل ةيدهال تلبنمخاالدلل،لل ل لل للللل للللل لل  تلهكالفقدالبك سد ل   د البنمخداالدللل،لللل ل لل لللللل ل ل للل ل للللللللللل لل لل
لل إ ب تطال  دبجع طالأهم ةل  زبياةلناىلبنوك  . ل لللللل لللللللل لللللللللللللل لل لل للللل للللل

لل بنقطددداالبنموددددفبلبن مكدددبلندددد  ل   لل لل ل لللللل لل ل للللل لل لبسددد يكاقلللل للللل للفكظددددبلن وكدددبلبنهمط  يددددةلبن مك دددةلبد ودددا ياملبنسدددد قلللل؛ل ل ل لللل للللل لللللل لللللللللل للل لللل ل لللللل ل لل
لللبسددد هاطةلالو   دددةلنلقددد ىلبنميدثدددةلن د ودددا لبنعدددان لللللل للل للللل ل للللل ل ل لللللل للل للللل لل لمبل للفقدددالبنعكددد لذندددللفدددبل ما سدددةلبنقطددداالبنموددددفبلللل؛ل لل ل للللل لل لللللل ل للللل ل لل لللل ل لللللل ل

لللأ ب ددد لفدددبلظدددولتطايدددابمل خددداالدلبنوي دددةلبن كافسددد ة للللللللللللللل ل لل للل لللللللل ل لل ل لللبن دددبلبد ب ملحددداتطال دددعلاددداقلسدددديانلبت ا  دددةلبن هدددا ةللللللللل لل للللللللللللل للل ل لللللل ل لللللل لل لللل للل للل

                                                            
()  :جامعة  الدراسات العليابكلية عمال أمين علي عبده محمد الجماعي إلى قسم إدارة األهذه الدراسة تقدم بها الباحث

( وقد تكونت لجنة المناقشة أعمال)تخصص إدارة  األعمالللحصول على درجة الماجستير في إدارة  الجزيرة 

  علي محمد الحميري /د            )مناقش ا(، وعبد هللا علي القرشي  /              )مشرف ا(، وأ.دد حمود السمحيمحم والحكم من أ.د/

 الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز. ح                )مناقش ا( وقد من
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للبنعانم ةلن  هدةلبنضدما لبند متل للللللللل للللل لإندملللللللللللل للبنمكظمدةلللل ل لللل بنعكدا لذندللفدبلبن عداكلحدثدةلبن هدا ةلبنا ن دةللل،لللل لللللل لل للللللل ل لل لل للللل للل لللل لل للللفقدالشدطالللل؛لللل لللل
لللللبنقطاالبنم لل لللللودفبلبن مكبلنم بل  للل لللل للللللل لل للسا عالأشا ملل ل لل للللل لبإلللللن  للإلل لللللحوا  املبندسم ةل لللل للللل للحيد ليضدالبنهطدادلبنموددفبلللل؛ل لل ل للللل لل ل للللل للل لل

للبن مكدددبل دددلل18للللل ل  دعدددلللاللل لاكك  لل لعلدددملللةل لاكددد  للللللللل:ل مان دددةللل ل ل للل يل دددةلتها يدددةللل لل لللللل للتدددايدلشددد كةل دددتلبن دددد التولددد للل،لل للللللل ل لللل ل للللل لل دددلل281للل لل لفدع  لللا،لل
للل امسةل لاك  للل ل لللل يل ةلإس   ةلللل ل لللللل للللتايدلش كةل تلبن دد اللل،لل للللل لللللل لل لتولد للل دالل  55للللل لل لفدع  للللل امسدةلفدد النلل،لل لللل لوكد  للل ل لللللأجكو دةلللل للل نطدلبللل؛ل لللل

للحق لت سعالثويدب للللللل ل للل لللللفبلحهال  ج  بت لللل لل لللل ل لل للف فقالن قديددلبنوكدللبنمدثدزللنلعدا لبنمدانبلللل؛ل للل لللللل لللل ل لل للللل لللللل لل لللللللل لل لفقدالالد لبنمدثدزل2014ل لل للللل لللللللل
للبنمدددانبلنلقطددداالبنموددددفبلبن مكدددبل ولددد ل للللل للللللل لل ل للللل لل للللل للل ل ل دددا ل يدددافليمكدددبلل2,810لل للللل للل لل للثمدددالالددد لحهدددالبن  ب دددعلفدددبلبنقطدددااللل،للللل لل للللل ل لل لللل للللل ل لل للللل ل

لبنموددددفب لل ل ل ل دددا ل يدددافليمكدددبلل1,560للل للللل للل لل لل  لددد لإجمدددانبلبن سدددطي مل بنقدددد ال بنسدددلل املبنممك حدددةلنلقطدددااللل،للللل لل لللللل ل للللللل للللل للل لل لل ل للل لل ل للل للللل للل ل للل للل
للبنخددا لل ل ددتلهددلملبنوكدد  للل ل لللللللل لل ل ل ل ددا ل يددافليمكددبل)بنوكددللبنمدثددزللبن مكددبلل523لل للللللل ل لل للللل للللللل للللل للل لل للل هددلبلبن طدد  للل،لل(54لل،ل2014لل،للللل ل للللللل ل

لللفدالعلملهلملبنوك  لاد ال كافسدةل يم  دة لل لللل لللللل ل ل لل ل لللللللل لل لل لل ل ل د   لاللل ل لحودةلسد   ةلأكوددلللل لللللللل ل للل لفدبلظدولأ  داالل،لل لل ل للل ل لل للللس اسد ةلللل للل
لللل بد وددا يةلتميددزملطعددا ل للل ل للللللللل لبالللل لسدد قدب ل لل لثددولهددلملبنع ب ددولأ دددملل،لللل ل لللل ل لل للللللل لل للفددبللأ بقلبنوكدد  لبن مك ددةل بنقطدداالبنمودددفبلللل لل ل للللل لل لللل لللللللللل ل لللللللللللل ل

  .لالل ل   لللعم

2 

للتعمددولبنوكدد  للل ل لللللل ل للللبإلسدد   ةلل ل ل للفددبلللل لللأعمددافلت سددالا طدد  بمل  سددا عةللللللاي ددةل لل لللل للل ل للللل لللل لل ل للللل  كافسددةلشدداياةلل،لل للل لبأللل؛للللل لل دددلبنددلللل للللل ل
لللللجعددولأ ب ل لهددالبنمددلقل لانبللللل لل ل ي  ف ددلللل لل للالطانمخدداالدلبنم ك عددةل ل للللللل ل لل لللبد ب ملهددلملبنمخدداالدلطشددكولثويدددل ددعلنطايددةلبنقدددنللل للل،للللللل للللللللللل ل لل للللل لل للل ل لل للللللل لل لللل ل

لبنما دددددبلطسدددددو لباسددددد خاب لبن كك نددددد جب لل ل ل لللللللللل لل ل للل لل للل ل ل تكددددد البألللللل لللل ل لل  بملبنمان دددددةلل للللللل لل للللملجانددددد لتعقيدددددالبنوي دددددةلبنس اسددددد ةللندددددلإلل،لل للل للللل للللللل للللل ل لل لل
لللللللللللل باد وددا يةلبن ددبلتم ددادلاطددالبنهمط  يددةلبن مك ددة للل للللل للل لللللل للللللللل للل لبأللل؛لل لل دددلبنددلللجعددولبن عا ددول ددعلبنمخدداالدلجددزقل ل لل ل لل للللل ل لل ل للللللل ل ل لل للللل لللالي هددزأللللبل ل لللل

لل تلإ ب ةلأعمافلأللاكل. لللل للل للل لللل للللل لل

لل تكمدددتل ل ل شدددكلةلبنا بسدددةلفدددبلتعددددالبنوكددد  لبإلللل للل ل لللللل ل ل للل ل للل لل لللللللل لللسددد   ةلنمخددداالدل ان دددةلنطدددالل للللللللل ل لل للللللل لبنعكاسددداتطالفدددبلبأل للل ل لللللل لل بقلللللل لل
لانبلللبنم لل فبلهلبلبنس اقلفإنللل،للل لللل للل لللللل لل لللل شكلةلبنا بسةلت لخصلفبلبنلل للل ل لللللل لل لللللللل لسؤبفل لل لبند   للل للل لبآلتبلللل لل لل:ل

لللللللللل الأ دلبنمخاالدلبنمان ةل ل لل للللل لفبللللل لبأللل لمانبلللللل بقلبنل لفبلبنوك  لبإلللللل للل ل لللللل لللللس   ةلل لل؟لللللللبن مك ةل

لل ي  دال تلبنسؤبفلبند   ل للل لللل لل ل لللل لللل للللبأس لةلللل ل لبن دع ةلبآلللل لللللل  للللت ة:للل

ل ال س  ىلبنمخاالدلبنمان ةلفبلبنوك  لبإل - للل ل لللللل للللللللللل ل لل للللل ل لل لللللللللللللس   ةلبن مك ة؟لللل  ل
لل ال س  ىل - ل لل للللبأ بقلللل لانبلللبنمللل لفبلبنوك  لبإللللل للل ل لللللل لللس   ل  للللللللللةلبن مك ة؟ل
لللللللللل الأ دلبنمخاالدلبنمان ةل - ل لل للللل لفبللللل للللللللبأ بقلبنمللل لانبل لفبلبنوك  لبإللللل للل ل لللللل لللللللللللللس   ةلبن مك ة؟ل  ل
3 

للتك سدددددد لبنا بسددددددةلأهمي طددددددال ددددددتلبأهم ددددددةلبن انبددددددةلبن ددددددبليك سددددددوطالبنقطدددددداالبنمودددددددفبلأللالددددددا للل ل لل لل ل للللل لل لللللللل للللل ل للللل لللللللل لل ل للل ل للل لللللللل لل للللل ل لل،لللل
ل  كطددددددالبنهطددددددادلبنمودددددددفبلفددددددبلبنهمط  يددددددةلبن مك ددددددةلعم  ددددددال بنوكدددددد   ل ل لللل للل ل لل للل لللللللل لل للل لللل ل لل لل ل للللل لل ل للللل لبإلللللل للسدددددد   ةلاو صددددددال ل ل ل للللل لل اشددددددلللل،لل ل لل

لفددددددب للأنلبنوي ددددددةلبن مك ددددددةلبن ددددددبلتعمددددددولفيطددددددالبنوكدددددد  لبن مك ددددددةلعلددددددملبا  فطدددددداللل لل لل للل ل ل للل للللللل ل ل لللللل لللل ل لللل ل للللل لللللللل لللللل للللتم ددددددادلطان عقيددددددال عددددددا للل،لل ل للل لللللللل لل لل
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لباسددددد قدب  لل للل ل لل هددددد لللل؛ل ل لل ل دددددال ن دددددل للللالطاسددددد مدب ل  جدددددامل دددددتلبنمخددددداالدل  عدددددا ةللل لللل ل لل للللل ل لل لل ل للل لل للل لللل  دددددتلهكدددددالتودددددددلأهم دددددةلهدددددلمللل،للللل للل لللللل ل لللل ل لل ل ل
للبنا بسدددددة لل لل دددددتلأهم دددددةل عدفدددددةللللل ل للللل للللل لللأ ددددددلبنمخددددداالدلبنمان دددددةلاو صدددددالللل ل ل ل للل للللللل ل لل للللل ل لفدددددبل لللللللبأ بقلبنللل لمدددددانبل لنلوكددددد  لبإلللللل للل ل ل لللللسددددد   ةلللل ل
للبن مك دددددة للنمددددداللل؛للللل لسددددد ع  لطان ا ددددداةلعلدددددملبنعايدددددال دددددتلبنهطدددددامللل لل ل لللل ل للل لللللل ل ل لللل لللللللل لللسددددد بقلأكدددددان بل سددددد يمديتلألل،لللل لل لللل لللل للل للللل للل سددددداهميتلأللل ل للل لل للل ل

للل ؤسساملأ لل ل ل لللأفدب للل ل لللت ميولأهم ةلتكا فلهلملبنا بسةللل للل،للل لل للللللل لل ل للللللللللل لل تل جطةلنظدلبن اح للل–لللل ل لللللل ل لللللل لل لفب-ل للدب ي يت:للل لللل للل

         النظرية:           من الناحية         األهمية- أ

للت هلملأهم ةلبنا بسةل تلبنكاح ةلبنكظديةلأ لبنعلم ةل تلا ف: ل ل لل للللللللللل للللل ل للللللل لللللل لللل لل للللللللللل لل  لل

لللأنطددال - لعد ددلتلل ل للأحددالبنم ب دد علبنمطمددةلبن ددبلتسددطالفددبلبن صدد فلللللطال ل ل ل لللل للللل للل لللللل لللللل لل لل لللللل لإنددمل للللللللللتقيدد الأ دددلبنمخدداالدلبنمان ددةللللل ل لل للللل لفددبلللللللل للل
للأ بقلبنوك  ل ل للللبإلس   ةللللللللل ل ل لبن مك ة،لفبللل للل  قللللللللللللل للبنمخاالدلل ل لل لللللبن بلت بجططا.للل لل للل  للل

لللأنطددال - لسدد قا لإالددا بلنظديدداليسدداعال ددايدللبنوكدد  لبإللل للل ل لللللل ل للل للل لل للللل ل لللل لل لللللسدد   ةلللللللل لفددبل للبسدد  عاالبنم دداا البنم علقددةلطانمخدداالدلللل ل لل للللللللللللللللل للللللل للللل ل
لفبلبنوك  لبإل للل ل لللللل لللس   ة،ل تيليولأل للل لل لللللل للللللطعا لبنمخاالدل تأ يدبتطالل للللل لل ل لل لفبلللللللل لبأللل لانبللللللل بقلبنمل لنلوكللبإللللل للل للس  ب.لللل لل  ل

                      من الناحية التطبيقية:        األهمية- ب

للإنلأهم ةلبنا بسةل تلبنكاح ةلبن طو ق ةلت هلملفب:لل للل لل للللللللل للللللل لللللل لللل لل للللللللللل لل

للللس ساعالإ ب بملبنوك  لفبلبن عا ول علبنمخاالدلبن بلت بجططالللللأنطال - لل للل للللل ل لل للللل للل لللللللل للل ل لللللل لل لللللل لل لل كان ةلبند يكالاطدلملبنمخداالدللإلل للل،للل ل لل للللللل للللل لللللللللل
لللللنم بجطددددةلبن ددددأ يدبملبنسددددلو ة لللل لل لللل للللل ل لل لل بن يدددد لعددددتلأسدددد ااطال  يا نددددةلتهكوطددددالل،للل للل للللل لل لل للللللل للل ل لل ل للل تعزيددددزلبن ددددأ يدبملبإليهاا ددددةللل،للللل للل لل للل لل لللل لللل لل للل

لللللللللللل  يا نةلتكمي طا. لل  لل
لس سطالفبلتقي البأ بقلبنمانبلنلوك  لبإللللللأنطال - للل ل لللللل لللللللللل للللللللل للللل للللس   ةلبنلللادا  مليسداعالبنهطداملبندداا دةلفدبل عدفدةللل لللل لللللللل لللل لل ل للللل لل للللل لللل لللللللل ل

لأ  ددداالتلدددللبنوكددد   ل ل للللل لللل لل ل لل يمككطدددال دددتلبتخددداذلإتجددددبقبمل تدددابايدلتسددداعالفدددبلبسددد قدب لبنوكددد  ل للل،لل لل ل ل للللل لل للل للل ل للل لل للل لللللل لل لللل ل لللللت لللل ل للل لللللتددداعمطالللللل لل
لتيميطال تلبنمخاالدلل ل ل لل للللل للللللل للطماليع  لطاأ دلبإليهاابللل،لل للل لل للل لل للللل لفبلللللل لللباد وا للل للل لللللللللللللفبلبنهمط  يةلبن مك ة.للل للل لللل لل

لللأنطدددال - للسددد ز  لإ ب ةلبنوكددد  لطمقددداي  لثم دددةلتعوددددلعدددتلبنمخددداالدلسددد  النل صددد فللل ل ل ل لللللل ل لل ل لل للللل ل لل ل للللل لللل لللل لللل ل ل لللللل للللللل للللندددملتيايدددالتأ يدهددداللإلل للللللل لل للل ل
للبنم اشددددل ةيددددلبنم اشددددل ل للللللل ل لل لل ل لفدددبللللل للأ ب طددداللل ل تيايدددال ؤشددددبمل ان دددلل،للللل للللل لل ل ل لللل لل لتعوددددلعدددتل ددداىل  ي دددلللةلل ل لل لل لل لل ل لل ل لهدددلملبنوكددد  لللةلل ل ل للللللللل

ل بنمخاالدلبن ب للللل ل لل للللت بجططالللللل لل  ل.ل
4

لللتسدددددعملبنا بسدددددةل لل للللل لل للندددددمللإل ل  دددددا ل لل للأ ددددددلللل ل لبنمخددددداالدل ل لل لللبنمان دددددةلللللل لفدددددبللللل لبأللل ل بقلبنمدددددل لانبلللللل لفدددددبلبنوكددددد  لبإللللل للل ل ل للللل لللللسددددد   ةلل ل
ل تلا فلل،للللللللبن مك ة ل ل لل لبأللل للهابفلل للللبآلت ةللل لل:ل

للبن عدفل - ل لعلملللل للللللللل س  ىلبنمخاالدلبنمان ةلللل ل لل للللل ل لل لفبلبنوك  لبإلللل للل ل لللللل لللللللللللللس   ةلبن مك ة.ل  ل
للبن عدفل - ل لعلملللل ل س  ىلبألللل للل ل لل لانبللللللل بقلبنمل لفبلبنوك  لبإللللل للل ل لللللل لللللللللس   ةلبن مل  للللك ة.ل
للللللللللتقي الأ دلبنمخاالدلبنمان ةل - ل لل للللل لفبلللللللل للللللللبأ بقلبنمللل لانبل لفبلبنوك  لبإللللل للل ل لللللل لللللللللللللس   ةلبن مك ة.ل لل
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5 

لبع مددددداملبنا بسدددددةلعلدددددملبنمدددددكط لبن صددددد بلبن يليلدددددب   ل للل للللل لل ل لللل للل لللل ل ل للل لل للللل لل لل للطهانو دددددةلبنكظددددددلللل،لل ل ل لللللل لللل ل بن طو قدددددبللل ل للل لل دددددتلاددددد فللللللل ل ل لل ل
للجمددددددعلبنو انددددددامل ددددددتل وددددددا  هالبنيان يددددددةلبنم ميلددددددةلطانا بسدددددداملبنسدددددداطقةلبنم علقددددددةلطم  دددددد البنا بسددددددة لل لللللل ل ل للللل لللللللللللل لللل لل لل للللللل للللللللل ل للللللللل للل للل ل لل لل للللللل ل للل

لطشدددددكول  اشددددددل ةيددددددل  اشددددددلن كددددد يت لل ل لللل ل للللل ل لل لل ل للللل لل لللنمددددد ذرلبنا بسدددددةل إالا هدددددالبنكظددددددل،لللل ل ل لللللل ل لل لل للل لل للللل لل ل للندددددملجانددددد للإل ل لل لل لللإجددددددبقل  بسدددددةلل لل للللل ل ل
لتيليل دددددددةلنلو انددددددداملبأ للل لل لللللللل لللل ل ن دددددددةلبنم ميلدددددددةلطان قدددددددل للللللل للللللللل لللا يدل بنقددددددد ب البنمان دددددددةللل لللللللللل ل للل لل لل لنلوكددددددد  ل ل ل لبإلللللل لللسددددددد   ةلفدددددددبلبنهمط  يدددددددةلل لل للل لللل ل للللل ل

للبن مك دددددةلبن دددددبلتميدددددول ه مدددددعل ل لل للل ل لللل ل للللل لبنا بسدددددة،ل شدددددكلتلبنو انددددداملبأللللل للل لل للللللل للل ل لللل لل ل ن دددددةلنل قدددددا يدلبنمان دددددةلنلوكدددددللبإلللل للل ل لللللل للللللل لل لل لللللل لسددددد لل لل بلل ل
لبن مكددددد ل،لاكدددددللبن ضدددددا تلبإللبلللل للل للل للللل ل لسددددد  ب،لاكدددددللسددددد ألبإلللل للللل لل ل لللل لل لسددددد  بل لل لل وددددددفلبنددددد متللل،لل للل للل ل ل لللبن يدددددديتلبنشدددددا ولعيكدددددةللل لل لل لل للل لللل لل ل للل

لبنا بسةلا فلف دةلبنا بسةلبنمم اةل ت لللللللللللل لل لللللل لللل ل ل للل لل لللل .ل-2014لل2002للل
6: 

للشددمول ه مددعلبنا بسددةلبنوكدد  ل ل للللللل لل للللل ل لل للل للللبإلسدد   ةلل ل ل لللبن مك ددةل عددا هالللل للل ل لللامسددةللللللللل لاكدد  لل ل لتميلددتلفددبلللل للل لبنوكددللبإللللللل للل للسدد  بللللل لل ل
لللبن مكددب،ل لللل كددللبنلل لللللل ل ضددا تلبإللل للل للل لللسدد  ب،لل لل ل كددللسدد ألبإللل لل للللل لل لللسدد  ب،للل لل لل ودددفلبندد متللل لل لللللل ل ل لبن يددديتلبنشددا ولل لل للل لللل لل ل لل  ودددفلللللل ل ل لل

لبنكديمبلنل م يولبأصبد لل ل للل لل لللللل للل لل)حس لتقديدلبنوكللبنمدثزللللللل ل لل للللل لللللل لل لللل ل ل لميول لتلل لللل،لل (2014ل لللعيكةلبنا بسةللللل لل لانوكللبإللطلللللللل للل للسد  بللللل لل ل
لللبن مكددب،ل ل كددللبن ضدددا تلبإللل لللللل للل للل للللل لللسدد  ب،للل لل ل كددللسددد ألبإللل لل للللل لل للسدد  ب،ل  وددددفلبندد متللل لللللل ل ل لل للل لل لللبن يددديتلبنشدددا لل لل لللل لل ل لللللبن ددبلتددداللللوللل للل

للتياياهال ل للل لللل للفقالنلميا بملل لللل لللللبآلت ة:للللللل لل
للت ل - للللفدلد ب ال ان ةل ك ظمةلنل  دةلبنميا ةلنلا بسةل)لبل لل لللللللل لللللل لللللللل لللللللللللللل للل ل.لل (2014-لل2002ل
لبس  عا لبن د ال)بنك بفللبإل - لللللل لللللللل لللللللللل لللللللللس   ة(لنلوك  لتقليايةل ل لللللللللل ل ثلبلبنوك  لذبملبن م يولبألل،لل للل لل لللللل لللل ل لصبدللللللللل ل.لل
لبس  عا لبنوك  لبإل - للل ل للللللللللل لللس   ةلحاييةلبنكشأةل للللللللل للللل للحي لتالبس  عا ل ودفلبنكديمبلبنمؤس لفبلللل؛ل للل ل ل للللل للل للللل ل ل لللللللل لللللل ل.ل 2010لل
7:

لتميلتل وا  لجمعلبنو اناملطموا   للل لللل للللللللل لل لل للل للل لللللأ ن ةللللللل للل  وا  ل ل للل لللان يةلل ليأتبلللللثمالللل ل:للل
للتميلددتلفدددبلبنو اندداملبنمان ددةلنلوكدد  لبإلسدد   ةلبن دددبلتميددولعيكددةلبنا بسددةل ددتلاددد فللل:ل              المصااا ا األيليااة ل ل لل ل للل لل لللللللل لل للللل لللللللل ل ل للل ل لللللللللللللل للللللللل ل لل لللل

لبن قا يدلبنسك يةلنلوكللبنمدثدزللبن مكدب للللللل ل لل للللل لللللللل لل لللل لل لبن قدا يدلبنسدك يةلنلوكد  لبإلسد   ةلبن مك دةل يدولل للل،لللللل ل لللللللللللللل ل ل للل ل لللللللل لل لللل لل لللبنا بسدةلللللللل لل للل
لللنل  دةل ل.ل 2014-2002لللل

لل:لتددالباع مددا لعلددملبنا بسدداملبنسدداطقةلبنم علقددةلطم  دد البنا بسددةلطشددكول  اشدددل ةيدددل                المصااا ا النايةيااة للل لل ل للللل لل لللل لل لللللل ل ل للللللللللللللللل لللل لل لل للللل لل لللل لل ل لللللل
لل  اشدددل هددبلتلددللبن ددبلت دد بفدلفددبلبنميدثدداملبن يي ددةل بنم بدددعلبإلنك د ن ددةلنلوكددللبنمدثددزلل بنوكدد  ل ل للللل لل ل لل للللل لللللللللل لللل للل للل لللل للللل للللل للل ل للللل للل للل لللل للللل لللل لل لل ل للل

لللللبإلسددد   ةلفدددبلشددد كةلبإلن دندددت،لفضددد لعدددتلبنمك  ددداملبنم لل للللللل ل لل ل لللل لل للل لللللل لل ل للللل ل ل للليل دددةلفدددبلبنها عددداملبن مك دددةلبنيك   دددةلل لل لل للللل للللللل لل للل لللل ل للللل
لل بنخاصةل  ك  املبنوكللبنمدثزللبن مكبل بنوك  لبإلس   ةلبن مك ةل بنمدثزلبن الكبلنلمعل  ام. للل للللللل لل ل لللل لل لللل للللللللللللل ل ل للل ل للللل لل للللللل ل لل للللل لللللل لللللل للل لل لللل

8 

لللتددددالتيايددددالأطعددددا لبنا بسددددةلفددددبل دددد قل ل لل ل للل لل للللللل للللل لل للللأسدددد لةلللل لللبنا بسددددةل تيقيدددد لأهددددابفطا،ل ددددتلادددد فلبندجدددد الللل ل ل لللل ل ل لل ل لللللللل للل ل لل لل للل لل لإنددددمللل ل لبأللل لل الل ل
لبنساا  للل لللللللللبنم عل لطم   البنا بسة،لطمالأس دلعلملبنم بيدبملبنمس قلةل بن اطعةللللل لللللل للللل لل لللللللل لل لل لل للللللللل لل لللللل ل ل لللل ل ت ميولطاآلتبلللللل لل لللل لل:للللل
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للبنم بيدبملبنمس قلة:لتالتياياهالطمخاالدلبنسي نةل با  مانل  خاالدل أ ل لل لل ل لل لل لل للللل لل لللل لل لللل ل لل للللل لللل للللللللللل للللل لل للبنماف.لللللل للللل
لللبنم بيدلبن اطع:ل للللللل لللل تميولطاأ بقلللللل لللل لانبلللبنملللللل لنلوك  لبإللللل للل ل لللللس   ة.لللل لل

 :اسةمخطط النموذج المعرفي للدريوضح ( 1شكل رقم )وال

       

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 .سالمية اليمنيةاألداء المصرفي في البنوك اإل فيثر المخاطر المالية أل المعرفي موذج(: الن1شكل رقم )

9 

لللإنلبنا بسدددددددةلبنيان دددددددةل سدددددددؤبنطا،ل أهددددددداب لل للللللل ل ل للل للل للللل لل للللل للطالت ضدددددددمتلجملدددددددةلفل لل لل لل لل دددددددتلبنمودددددددطلياملبن دددددددبلتسددددددد اعبلللللللل ل للل للل ل لللل لل لل ل للللل ل
للص اةةلبن عدي للللللل لاملبإلجدب  ةلنطالعلملبنكي لبآلتبل للل لل للل ل للللل لل لللللللللل ل ل للل  ل:ل

للهبل خاالدلتشدكولتطايدابل ان دالفدبلبنسدي نةل با  مدانل  أ ل دافلبنوكدلل  ل:       المالية         المخاطر- أ لللللل لل لل للل لل لل للل لل لللل لل لللل لللللللللللللللل لل للل ل لل للل للبإلسد  ل ل ل لل،للبل
ل ت ميولفبلبنمخاالدلبنمان ةلبآل للللللللللل ل لل للللل للل  للللت ة:للللل

ل:لت ميدددولفدددبلددددا ةلنقايدددةلبنوكدددللفدددبلبنخدددزب تل بنوكدددللبنمدثدددزلل بنمؤسسددداملبنمان ددد             مخااااطر اللااا ةلة - للللللل لل ل ل لللل لل ل لل للللل ل لللل لل للل ل لللل ل لل ل لللللل لللللل لل لل ل لل ل للةلللللل
للبأادىلعلملتبط ةلإجمانبلبان زب املنلوكللبإلس  ب. لل ل ل للل لللللل لللل للل للل لللل للللل لللل لل للل ل ل  ل

للللل:لت ميولفبلبنمخاالدلبنكاتهدةلعدتلب ت داالصدافبلبن مد ي مل بن سدطي ملبنمودد  ةل             مخاطر االئتمان - ل للللل ل للل لللل لل ل لل ل للللل للل لل لللل للل ل للل للللللل ل لل للللل للل لللللل
للطعالتكزيولبنمخوواملإنملإجمانبل  ج  بملنلوكللبإلس  ب. لل ل ل للل لللللل للل لل للل لللل للل لللل لل ل ل للللل لل للللللل

لل:لت ميدددولاكسددد ةلإجمدددانبل أ لبنمدددافلبنمددداف الفدددبلبنوكدددلل               مخااااطر األ الماااا  - لللللل ل للل للل لللل لل لللل لل لل للل ل للللل لللل للبإلسددد  بللللللل لل ل ل لإندددمل للإجمدددانبللللل للل ل ل
للبنم ج  بملطعالبس  عا لبنم ج  بملبنخان ةل تلبنمخاالد. ل لل للللل للللللل لللل للل لل لللللللللل للللللل للل لل  للل

ل:لهدد لن  هددةل ما سددةلبنوكددللبإلسدد  بلنكشدداال لبنمودددفب   الي         األ اء الماا  - ب لل ل لللللل لل لللل لل ل ل للل للللللل ل لللللل للللل ل لل بنمقددا ل ددتلادد فل عددافللل،للل لل للل ل ل لل ل لل لللللل
للبنعا العلملح لبنملك ةلأ ل عافلبنعا العلملبنم ج  بم،لبنلليتلي البن  صولإنيطمالعلملبنكي لبآلتب: لل للل ل للللل لل للللللللل ل ل للللللللل لللللللل للل لل للللل لل للللللللل للللل للللللللللل ل لل لل لللللللل

للييددا لبنعا ددالعلددملحدد لبنملك ددةلطوددافبلبنددد ضلطعددالبنضدددي ةلإنددملإجمددانبللل:ل                 ئااع ى اا  حااك الم  يااة    العا - للل ل للل للللللل ل للللل للل لل لللل للل للللللللللل ل لل لل للللللللللل ل
لللللللللللحق قلبنملك ة.ل ل  لل

لل:لييا لبنعا العلملبأص فلطوافبلبند ضلطعالبنضدي ةلإنملإجمانبلبأص ف.                   العائع ى   حك األصة  - ل ل ل للل لللل للل للللللل ل لللللللل لل لللل للل للل ل ل ل للل لل للللللللللل  للل

 مخاطر االئتمان

 المتغيرات المستقلة

 ةالتابع اتالمتغير

 مخاطر السيولة

 مخاطر رأس المال

 الياألداء الم

 المخاطر المالية

 معدل العائد على الموجودات 

 عائد على حق الملكيةمعدل ال
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للبل دد قلفدد ل للللأسدد لةلللل لللبنا بسددةلللل لل لللللل أهددابفطاللل ل فددبل دد قلنمدد ذرل  بيدددبملل،للل لل لللللل لل ل لللل ل لل للبنا بسددةل بن عدي ددامللللل لللل للللل للل لل لللللبإلجدب  ددةللل ل ل لللتددالللل
للص اةة للفد  املبنا بسةللللل لل للللل للل ل للعلملبنكي لبآلتب:للل لل للل ل للللل للل

                                    حااة  ملااتةم المخاااطر الماليااة وااي البنااة            إحصااائي ا      الااة               ال تةجااع وااري                         الفرضااية الرئيلااة األيلاا : 
               سالمية اليمنية.  اإل

ل ت  دالعتلهلملبن د  ةلبند  س للل لللللل ل للللللل لل ل للل للللةلبن د  املبن دع ةلللل للللل للل ل للللبآلت ةللللللل لل:ل

لللللللالت جالفد قل بنةللل - لل للللل لللإحوا للل ل لح فل س  ىل خاالدلبنسي نةلفبلبنوك  لبإلللل ل  ال للل ل لللللل للللل لل لللل ل لل للل ل لل للل ل لللللللللللللس   ةلبن مك ة.ل  ل
لللللللالت جالفد قل بنةللل - لل للللل لللل لإحوا   اللل ل لح فل س  ىل خاالدلبا  مانلفبلبنوك  لبإلللل للل ل لللللل للل للللل للل ل لل للل ل لل للل ل لللللللللللللس   ةلبن مك ة.ل  ل
لللللللالت جالفد قل بنةل - لل للللل لللل لإحوا   اللل ل لح فل س  ىل خاالدل أ لبنمافلفبلبنوك  لبإلللل للل ل لللللل للل لللللل لل لل ل لل للل ل لل للل ل لللللللللللللس   ةلبن مك ة.ل  ل

               سالمية اليمنية.            وي البنة  اإل     الي        اء الم      حة  األ        ً إحصائيًا        ي   الة         تةجع ور    ال                         الفرضية الرئيلة النايية: 

ل ت  دالعتلهلملبن د  ةلبند  سلل للل لللللل ل للللللل لل ل للل لللللةلبن د  املبن دع ةللللل للللل للل ل للللبآلت ةللللل لل:ل

لللللللالت جددالفدددد قل بنددةل - لل ل للل ل لللل لإحودددا   اللل ل لحدد فلبأللل للل ل ل بقلبنمدددل لانبلللللل لل دددتلحيدد لبنعا دددالعلددملحددد لبنملك ددةلفدددبلبنوكددد  للللل ل لللللل ل لللللللللل ل لل لل للللللللل لل لل ل
لبإل لللللللللللللس   ةلبن مك ة.ل  ل

لللالت جدددالفدددد قل بندددةللل - لللل لل ل للل ل لللل لإحودددا   اللل ل لللحددد فلبللل ل ل بقلبنمدددلأل لانبلللللل للل دددتلحيددد لبنعا ددداللللل لللللل ل ل لل لعلدددملبأصددد فل ل ل ل للل ل للفدددبلبنوكددد  لللل ل ل للللل ل
لبإل لللللللللللللس   ةلبن مك ة.ل  ل

        األ        االئتماان          )اللا ةلة                       ألثر المخاطر المالياة        ً إحصائيًا          تأث ر  ا      ةجع  ي  ال                          الفرضية الرئيلة النالنة: 
                                                        )العائع ى   حك الم  ية  العائع ى   المةجة ات( واي البناة   ا                       األ اء المالي المتمنل  ب    وي       الما ( 

                إلسالمية اليمنية. ا

للللل ت  دالعتلهلملبن د  ةلبند  سةلبن د  املبن دع ةللل للللل للل ل لللللل للل لللللل ل للللللل لل ل للل للللبآلت ةلللل لل:ل

للل جددالليللاللل- للتددأ يدل بفلل لللل لللل لإحوددا   الللل ل للللللللللأ دددلبنمخدداالدلبنمان ددةلللل ل لل للللل لفددبلل لفددبلللللللبنعا ددالللل لللللحدد لبنملك ددةلفددبلبنوكدد  لبإلسدد   ةلللل ل ل للل ل لللللل للللللللللل ل
لل.لللللللبن مك ة

للل جددالليللاللل- للتددأ يدل بفلل لللل لللل لإحوددا   الللل ل للللللللللأ دددلبنمخدداالدلبنمان ددةلللل ل لل للللل لفددبلل لفددبلللللللبنعا ددالللل لللللبنم جدد  بملفددبلبنوللل للل للل ل ل لللللكدد  لبإلسدد   ةلللل ل ل للل ل ل
لل.لللللللبن مك ة

11

لليق ودل                 الحدود المكانية:  ل لإجدبقلهلملبنا بسةلعلملبنوك  لبإلللل للل ل لللللل لل للل لل للللللل لللل ل لللللس   ةلل لللللللللبن مك ة.ل
للبد ودملبنا بسةلعلملبن  دةلبنز ك ةلبنمم اةل تل                 الحدود الزمانية:  للللللللللللللل للللل لللللل لل للل لل للللل ل ل لح ملل2002للل  لل .2014لل

لتكا نتلهلملبنا بس                  الحدود الموضوعية:  لل للللللل لل لل للللةلتدأ يدل خداالدلبنسدي نةلللل لل لللل ل لل للل ل بالللللل لل  مدالل لل  أ لبنمدافللللنلل لل لللل للطود فطال خداالدلللل ل لل لللللل ل للل
لفبلللللل ان ةل لبأللل لانبلللبنمللللل بقل لللنلوك  ل يولبنا بسة.لللل لل للللل ل للل ل للللل
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للللتظطدلن ا  لبن يليولطشكولعا : لل لل للل للل للللل لللللل لل لل
للب ت ددداالبنمخددداالدلبنمان دددةلفدددبلبنوكددد  لبإلسددد   ةلطمعددداامل خ ل دددةلل-لأ للل للل ل لل للللللل ل ل للل ل لللللل ل لللللللللل ل لل للللل لل لل للحيددد لظطددددلب ت ددداالفدددبل خددداالدلللل؛ل ل لل للل ل لل لل لل للل ل ل لل لل

للبا  مددانلفددبلثددولبنوكدد  لبإلسدد   ةلعي للللل ل ل للل ل لللللل ل لل للل لل للل للللكددةلبنا بسددة،لفددبلبن دددتلبنددلللثانددتل  دد ل خدداالدلبنسددي نةلل لل لللل ل لل للللللل للللل للللل لل لللل للللل لل لللللل
لل دت عةلفبلاككبلبن ضا تلبإلس  بل بنوكدللبإلسد  بلبن مكدب،لايكمدالب ت عدتل خداالدل أ لبنمدافل لل لللل لل لل ل لل للل ل للل لللل لللللل للللللل لل ل ل للل للللل لل لل ل ل للل للل للللل للللل للللللل ل

لفبلثول تلبنوكللبإلس  بلبن مكبل  ودفلبن متل بن يديتلبنشا و للل لللل لل ل لللل لل لللللل ل ل لل لل للللللل لل ل ل للل لللللل للل للل  ل.ل

دددلل-لا ل لتوددديتلب ت ددداال سددد  ياملأ بقلبنوكددد  لبإلسددد   ةل قاس  لللللللل ل ل للل ل للللللللللل للل لل للل لل لل للل للللللطمعدددافلبنعالللاللل لل لل دددالعلدددملحددد لبنمل كدددةل  معددداامللل ل لل للل للل للللللل ل لل لل للل
للللل خ ل ةل  مالايتلبنوك  لبإلس   ة. ل ل للل ل لللللل للللللللللللل لل

للتويتلنم ل  ج  بملبنوك  لبإلس   ةلطماامل دت عة؛ل هلبل اليشيدلإنملأنلهلملبنوك  لددا  ةلعلدمللل-لر لل للل للللل ل لللللللل لل للل لللل لل للللللللل للللللل للل ل لللللللل ل ل للل ل لللللل للل لل للل لللل للل
للللللللت نيالتافقاملنقايةل س قول ة. للللللللل لللللللللل لل

للتودديتلأنل ي ظددةلبسدد يما بملبنوكدد  لبإلسدد   ةلبن مك ددةل  ك عددةلنكددتلاكسدد ل   ا للل-ل  لللللل ل لللل ل لللل ل لللللللللللللللل ل ل للل ل لللللل لل للللل لللل لل للل للل لل ت دثددزلاكسدد لللل،للتددةللل ل لللل لل للل
للكويدددةلفددبلصدد بةلبنمدبطيددة للل لللللللل لل لللل لثمددالتودديتللل،للل لللللل لل يا  للل لل للةل  ددعليددل ل للفلتدثيددزلهددلملبنوكدد  لعلددملباسدد يما لفددبللل للل للللل ل للل لل لل ل لللللللل لل للل للل

للبنقطاعددداملبن ها يدددةل بنمان دددةلطشدددكولأكوددددلعلدددملحسددداالبنقطاعددداملبأاددددىل ل ل ل للل لل لل للللل لل ل لل لل لل ل لللل لل لللل لللللل لللل لل للللل لل لل للثانقطددداالللللل لل لبنودددكاعبلللل ل للل لللل
لللل بنز بعبل صيال ل لل ل للل لبأسما للل للل ل للبن بلللل لتؤ دلفبل  بيدبملباد وا لبنكلبللل لللللللل للل للل لل لللللل للل لل لل.ل

لللأظطدملبنك دا  ل جد  للل-للهد ل ل لل لللللللل ل لل لع ددةلب ت دابلاديتلبنمخداالدلبنمان دةل بأ بقلبنمدل للللللل لل لللللللللل ل لل للللل لللل لللل للللل لانبل لل هدلملبنع ددةلتخ لدفلفدبلللل،لل للل للل للللل لللللللل
للالو ع طا)لالد ية،لعكس ة(ل فقالنك البنمخاالدلبنمان ة،لفكانتلب ت ابلعكس ةلفدبل خداالدلبا  مدانل لل للل للل ل لل للل للللل لل لل لللل للل للللللللللللللل ل لل لللللل للللللل للللل لل لللللل ل للللللللل

للللل بأ بقلبنم للل لانبلل الالللل للل قاس  ل  للللل؛لايكمالب ت طتلطق ةلبنمخاالدلطع دةلالد يةل علبأ بقلبنمROA)لل،لROEل)للللددددللل للل للل لللللل ل لللل لللل ل لل لللللللللل ل للل للانب.للللللللل للل
لتودديتل ددتلن ددا  لبن يليددولبإلحوددا بل جدد  لأ دددلنلمخدداالدلبنمان ددةلعلددملبأ بقلبنمددلل-ل  لللل للل للل لل لللللللللل ل لل للللل للللل ل ل لل للل ل ل للل للل للللل لللللل ل لل لانبللل للنكددتلهددلبلبأ دددللللل لل للللل لل ل ل

ل لعلملبنمس  ىلبنكلبلاليظطدلتأ يد ل لللللل لل للل لل لللللل ل لل للللل لللللللل عك يالنلمخاالدلبنمان ةلعلملبأ بقلبنملللبلل للل لل لللللللللل ل لل للللللل لانبللل لل.لل

للل مدددددالتقدددددا  لللل للل نم بجطدددددةلللل،ل ل لل للبنمخددددداالدلبنمان دددددةللل للللللل ل لل للبن دددددبلت عددددددالللللل ل ل لللل ل لللنطددددداللل لوكددددد  للبنل ل ل لبإلللل للللسددددد   ةل للبن مك دددددةللل لعلدددددللللللل للملل
لل ج لبنخو  ل ل ل ل ل صبللفيلللللل ل لبن اح للل ل للطاآلتب:لللللل لل  لل

للبن  جددد لنيددد لباسددد يما لفدددبلبنودددك  لبإلسددد   ة؛لث نطدددالتم دددادلا ودددك  لب  مدددانبلجيدددال تخضدددعللل–لل1 ل ل لل للل ل لل للل للللل للل لللل لل للللل لل للللللل ل ل للل ل لل لللل ل لل للللل ل للل ل لللل ل للل
للللنض بططلشدع ةل دان ن ة لللل للللل ل لل للل ل لل هلبليقلول تلإ كان ةلتعد طالأللبنوك  لنلمخاالد.للل،ل ل لل للللل ل لل لللل للللل ل لللللللللللل للل للللللللل

ل ددد  ةلتدداع ال أ لبنمددافلفددبلثددول ددتلبنوكددللبإلسدد  بلبن مكددبل  ودددفلبندد متلل–لل2لل لللللل ل ل لل لل للللللل لل ل ل للل لللللل ل لل ل لل للل لل لللل لل لللل للللللل لل بن يددديتلبنشددا ولللل للل لللل لل ل لللل
لللل إعا ةلا كل للللل لللا ص  لللل  لل ل للبنابعالبأساسبلن خل ضلحهالبنمخاالد.للل ل لل لللللل ل لل للل لللل ل لل ل لللل للللل
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للعلددددملبنوكدددد  لبإلسدددد   ةلبن مك ددددةلأنلتعمددددولعلددددملتطويدددد ل   بك ددددةلبأسدددداني لبنم قا ددددةلفددددبل  ددددا للل–لل3 لل للل ل للل لللللللل لللل ل لللل للل لل لل ل لل للل ل ل لل ل لللل لللل لللللللللل ل ل للل ل ل للللل ل ل
للبنمخاالدل)بنسي نة،لبا  مان ة،ل أ لبنماف(ل ةيدهال تلبنمخاالد. ل لل للللل للللل للل للل لللللل لل لللللللللل لللللل لل للللل ل لل لللل

لعلملبنوك  لبإلس   ةلبن مك ةلبنعمولعلل-4 لل للللللللللللللللل ل ل للل ل لللللل لللللللللللللمل فعل س  ىلأ ب طالبنملل ل لل للل لل لل لانبل لل تلا فلديا ةلباه ما لا ك يدعللللل لل للللللللل ل للللللل لل ل ل لل ل
للل يافظطدددالباسددد يما ية للللل ل لللل ل للل لل باسددد  ا ةل دددتلطعدددضلبأ  بملبنم احدددةل يدددولبنمضدددا  ةل بنمشدددا ثة؛لثددد نلللل،ل ل ل للللل لل لللل لللل لل للللل للللل للللللل لل لل للل ل للل ل للللللل ل لل
للبن ك يعليقلولبنمخاالد. ل لل للللل للللل لل للللل

للعلدددملبنوكددد  لبإلسددد   ةلبن مك دددةلإ ب ةلسدددي ن طال فقدددالنقاعددداةلبنم بدندددةلاددديتلبنسدددي نةل بند ي دددةل بأ دددالل-5 ل لل لللل لل للل لللل لل لللل لللللل لل للللللل لللللل لل لللللل لل للل لللللل لللللللللل ل ل للل ل لللللل للنللل
لللنلمددد  عيتل بنمسددد يمديت،ل  مددداليدددؤ للبندددملتعزيدددزلبنيقدددةلفدددبلبنوكددد  لبإلسددد   ة،ل تخلددد ضلحهدددال ل لل لل ل لل لللللل ل ل للل ل ل للللل ل للل للللل لل لللل لللل لل ل للل لل للل لل لللل لللل لل لل لل ل لل

لل خاالدلبنسي لبنم اجئ. ل للللللل ل ل لللل ل لل لل
للعلددملبنوكددللبنمدثددزلل ما سددةل   لأ سددعلفددبلبندداطددةلعلددملبا  مددانلعلددملثافددةلبنوكدد  لبنعا لددةلفددبللل-6 للللللللللل ل للللللللللل لل لل لل للل للل لل لللللل لللل للل ل ل لللل لللل ل للللل ل لل للللل لللللل لل

لللللللللللبنقطاالبنمودفبلبن مكب،لثانزيا بملبنميابن ة لل للل لللللل للللللل لل ل للللل لل لل ةيدهال تلبن سا ولبنددللللل لللل للل ل لللل للللل للللللاا ة.للل
لللعلددملبنوكدد  لبإلسدد   ةلبان ددزب لا عل مدداملبنوكددللبنمدثددزللبن مكددبلطخودد  لتهكدد لتم يددولبنعمدد قللل-7 ل للللل لل لللل لل للل ل ل ل للل للللللل ل لل للللل لللللل لل للللللللل للل لللللل ل ل للل ل لللللل لل

لللللل مدددتلعلددديطالبن زب دددامل  عيددددة،لأ ل مدددتلأ  جدددتلأسدددمااهال دددمتلبنقددد ب البنسددد  بقلأ ل مدددتلعلددديطال لل ل للل لللللل ل للللللل ل لللل لل لللل للل للل ل ل لللل ل للل للللل لللللل لل لل للللللللل لل ل ل
للللل اي ن املتهاملبنوكللبن الكبل)أحالبنوك  لبن مك ةلبن بلأعلكتلإف سطا(. ل لللل للل للل للللللللللللل ل للللللل لللل لل ل لللل لللللللل للل لللل لللل

لعلدددملبنوكددد  لل-8 ل ل للللل ل للللبإلسدددد   ةللل ل ل لللبنعمدددولعلدددملتطدددد يدل سددد  ياملأ ب طدددال بنميافظددددةلعلدددملسددد  ةلعمل اتطددددالللل لللللل لللل ل لل ل ل للل للل لللل للل لللللل للل لل للل لل ل للل ل ل لل ل للل
للللبنمود  ة ل لل تلا فل  بسدةلثدولبنمخداالدلبنمي طدةل بنمدؤ دةلفدبلأ ب طدالل،لللل لللللل لللل لل ل للل للل لل للللل ل لل للللل ل للل لل للل ل ل لل لللل   دعلبنيلد فلبنمكاسد ةللل،لل للللللل ل لل لللل ل لل

لللللللللللنل قليول كطالأ لن  ا يطا. لللللللل  لللللل

لبنعمددولعلددمل فددعلث دداقةل تكم ددةل طددا بملبنعددا ليتلفددبلبنوكدد  لبإلسدد   ةلبن مك ددةلعلل-9 للللللللللللل ل ل للل ل لللللل للل للللل لللل لل لل لللللللل لللللللل لل لل لل لل ل لللددملتطويدد ل سددا ولللل للل ل لل للل للل ل
لللللباس يما لبإلس   ة. ل ل للل للللل ل لل

لللإجدبق - ل ل  بسام ل لل لل لللأادىل ل ل لللنمعدفة ل لبنع ب و للل للل لللبأادىل للل ل ل لبن ب ل لتؤ د للل لل لعلم ل للللبأ بق لل لانبلللبنم ل  .لل
لللللإجدبقل  بساملنمخاالدلص  لبن م يولبنمخ ل ةلعلملبأ بقلفبلبنوك  لبإلس   ة. - ل ل للل ل لللللل لللللل للل لل لللللل للللل لل لللللل لل لل ل لل لللل لل لل للللل ل  ل
لإجدبقل  بسامل  سعةلعتلالدقلإ ب ةلبنمخاالدلفبلبنوك  لبإلس لل - ل ل للل ل لللللل للل ل لل لللللل للللل ل ل لل ل لللل ل للل لل لل للللل ل للللللللللل  ةلبن مك ةلأ لبنطكاسةلبنمان ة.ل للللللل لللللللللللللل
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         لأهدد اا ا                                 لل ددحا ا البيددوم  ل  بلددا هالعاه ددا                    ددم  حددال  الب   دد    ا       أساسدد      ا                    البحددا البويددحو  حددح       يعدد  
            ب د   الحودح                     لالقضدايا البويحمد                          ح ي بم ل عالج  ال يدالتت  ا                            جاال  م  جاالت البحا العل ي       لمع 

                  لالب اندات التم د                   لهدحارو ال علح دات                                             ل  اسب  ل ا ك ا يس م اي  سدم الس اسد  البويحمد                   إلى حلح    ال 
         ال يدالتت                لهحظ ف دا لحد                 لإثدوا  ال عواد                    لالبج يد  البويدحو         البغررو       ل ات         لم    لع                     لص ع القوا  البويحو 

   (.1400    م 2011        لالزعبي                 لآخولن اي اليوع       ك ا  )

                      علدددى الد دددااات البويحمددد             ضدددا ا        اجب اع ددد     حاجددد          البويدددحو        البحدددا                 م العويدددي يبددد ل أن         ادددي العدددال  ل 
                       للددم يسددبح  حقدد   ددم الفحددا   ي             لالقدد   الفدداا              الفحددا العل ددي                      الحاقددع العويددي لددم ي سدد      ألن   ؛         لالس اسدد  

  . (1   م  2002         بواه  ي   )اإل      ال  الم                 ال قرق لاالسبقصا  

        ل فدداه م                                              اددي الس اسدد  البعل   دد  ل ددا نددبت ع  ددا  ددم هيددومعات    ا           ه دداج ج ددحا     أن       يتحدد           اددي الدد  م  ل 
       س ت        ل م ثم                  لاقبصااي  لعل                        أكثو    ا اجب اع            س اس   ُ                            ُنظم البعل م نحح هحقرق أه ا        لج ت

                         ل لب  الجانب البرولقواطدي             األكااي      ُ                لُضرق ها ش الحومات             البعل              ال ؤسسات      على    لل           س اوة ال 
  ن                                ل عددول  أن البحددا البويددحو    ددا كددا    (.233   م    2007                البعلدد م  )الحددا         للظددا ا         ددام          علددى هسددررو 

   ة       جد    فدذ                 لقوا  لبفحن نبا ا      يحبا       ألن    ؛               لأل اق بت هوماق        على ل ق    ا     حبو        ُ                   أورت لُيذ  ك  ج   ف   يظ  
                                    لالقا دد  البويددحو ي ضددع لس اسدد  ال للدد           البويددحو                هددي سددلا  القا دد               البدداحثرم بدد          لف دد       لدد م  ددم          لالقددوا 

  . (252   م  2011           )ال بحب

                                                                                هحدددال  الباحثددد   دددم خدددت  ال  اسددد  الحال ددد  البحوددد  إلدددى نبدددا ت ي الدددم  دددم ختل دددا االسدددبفااة  دددم 
      أ الدم(              لالجفدحة )إن            لسد  الفجدحة                حقدق أهد ا  البحدا                                                   األلحاث البويحم  الجا م  اي ال  اايم البويحم  ل ا ي
           لالباحثرم.                                            برم و اع القوا  اإلاا و البويحو اي  حااظ  إب 

                                                           
() كلية التربية جامعة إب بقسم اإلدارة وأصول التربية  هذه الدراسة تقدمت بها الباحث: أروى محمد بشر نعمان إلى

وقد تكونت لجنة  تربوي( وإشراف)تخصص إدارة  لحصول على درجة الماجستير في اإلدارة وأصول التربيةل

جالل محمد قاسم  /               )مناقش ا(، وأ.درفارق أحمد حيد /              )مشرف ا(، وأ.دأحمد غالب الهبوبالمناقشة والحكم من أ.د/.

                                           منحت  الباحثة درجة الماجستير بتقدير ممتاز.وقد           )مناقش ا( المذحجي
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     ل يد      أن    دم         العوي             م ال ل               ال  م كغروه                            البحا البويحو خاو  يعاني اي                     البحا العل ي عا   ل 
                                        و ع القوا  الذو ال يسب   إلى نبا ت البحا              جز     ا إلي               الجانب لموجع                         الفثرو  م ال يالتت اي هذا 

            دا ال هسدب     ألن   ؛                              ع القوا  ل م لالع ل   ال سدبقوة    ن و  إ      عل   ا  ل                                يبم نب ج  ل بوة و اع القوا            العل ي ب 
           ب ااها علددى   اسدد        أكثددو  ددم        مرم                                              ا ددي بددذلل ع ل دد  هددبم لاقددا الهجاهددات القددااة البويددح                   إلددي  عا ددات األلحدداث 
                      البويحو لودانع الس اسد                         للجحا انفصا  برم البحا      (277     م2011   ب      ال بح  )                       وجات البحا العل ي

                            ددا ااددع الباحثدد  للد ددام ب ددذا              البعل   دد . ل                                                   لسددبب عدد م البعددالن بددرم البدداحثرم لوددانعي الس اسدد          البعل   دد 
                              اا و ادددي  البدددب البوي ددد  لالبعلددد م                                                          البحدددا هدددح ل عواددد  لاقدددع ال  البحدددا البويدددحو ادددي وددد اع  القدددوا  اإل

                                            القدا  رم علدى إجدوا  األلحداث ااخد  كل د  البوي دد                                 ه داج  دا يج دع بدرم ود اع القددوا  ل                  ل حااظد  إب لهد
                              لددى ودد اع  القددوا  ل البددب البوي دد     ن ع  ح                    بددرم الاددوارم االقددا                                        لجا عدد  إب  لل ددانا ه دداج اددالحم اا  دد   ددا

    ادو              بر  دا ال                        ألن ا ال ه  م  ا ي ب حن لد    ؛    لر ا                                            البعل م ييالحن  م ع م ج لم األلحاث لال يالعحن ع  ل 
                     لددذا ااأللحدداث هسددرو لاددق    ؛                        ال يالبوثددحن ألو ع دد  أكددااي ي                                   ددم البدداحثرم يددولن أن ودد اع القددوا   خددو   اآل

                                                                                                ؤم   بلفدد  ه ا ددا ل ددا ي ددم ودد اع القددوا   ا دد  ي الددم هجسددرو العتقدد  بر   ددا ل ددا يفردد  الع ل دد  البعل   دد 
                      تت الع ل د  البعل   دد     عضد  ل                              الاومقد  العل  د  ادي حدد   يدالتت   ى        مسددب   إلد  ل                          مجعد  القدوا  أكثدو ااعل د   ل 
                اإلاا م  أم ال؟    ل 

  :    اآلهي                            يالل  البحا لالسؤا  الو  م       هح ا  ل 
    إب؟          اي  حااظ            البويحمحن              يواه القااة        ا و ك ا                 و اع  القوا  اإلا            البويحو اي              ا ال  البحا  -

3

           وا  اإلاا و                   العتقدد  بددرم ودد ع القدد                 الب انددات لإا اج                     هسددعى الباحثدد  إلددى ج ددع            هددذا البحددا        ددم خددت  
      لكدذلل               م ل حااظد  إب.  ر                               بذلل  دم لج د  نظدو القدااة البويدحم                   لاالحب اجات ال او         البويحو        البحا     لال  

            ال حااظد    ادي                  جد  هادحمو البعلد م  أ     م  م  ر                             ع م األخذ لآ ا  القااة البويحم         أات إلى            األسباب البي        هحض ح
  .            لو اع القوا                                                ل حالل  الحوح  لهقومب لج ات ال ظو برم الباحثرم 

     خت :                        هأهي أه    هذا البحا  م   ل 
                                                                 البويحو الذو يقحم ل  الباحثحن سحا  اي  سا   ال اجسبرو أل أطولحات                    م إس ام البحا       عوا      -1

     ود اع                        الب     لك د  ي الدم  اد                                                 حاث البوق   البي هبم اي الجا ع  ل     ال جب ع ل                ال كبح اه أل أل
    ض  أ                                          حاقع دد  لبابرددق لإخددوا  نبددا ت هلددل األلحدداث إلددى   ال                                           القددوا  لالحسددا   العل  دد  لالع ل دد  ال ق قدد  ل 

         الب    .  ل                                                                                  الحاقع ل سبفر     ا و اع القوا  اي هاحمو الع ل   البعل     ل ا ي عالم على ال جب ع 
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                 القدددوا  لالد دددااات           نظدددو وددد اع                                                        ددد م إسددد ام البحدددا البويدددحو ادددي وددد اع  القدددوا  اإلاا و  دددم لج ددد    -2
            حااظ  إب.   اي          البويحم  

                                        البدي ه دت لسدح  هدبم ادي الجاندب البويدحو         األلحداث                             الحدالي إضداا  عل  د  إلدى سلسدل      حدا   الب     ع ي  -3
            ال  اسددات ادددي                           حبددا  إلددى  زمددد   ددم األلحدداث ل  ي        هقدددحم لدد        الددذو       البحددا                لهددوم الباحثدد  أن            اإلاا و 
             اص ل ا ل   م                    اي  حااظ  إب ليال  خ      عام ل                             لد    حااظات الج  ح م  ليال           أخوم اي      جحانب 

               ه     ال جب ع.  ل          اي هاحمو        م    ال  

                      الباحثدد   ددم خددت  اطتع ددا               ددم لج دد  نظددو   ا      حدد يث     ( ا                      هقددحم لدد  الباحثدد  حال  دد       )الددذو       البحددا       عدد  هددذا  م  ل   -4
                    ال  اسدات السدالق   دم   ل         األلحداث                        لم يبم الباوق إل   برم     إب(ل         حااظ       )اي                    على األاب ات السالق  

                    ليدال  عددام ل حااظدد  إب                  البويددحو ادي الدد  م          القدوا     ع ا        ع ل د  ودد             البويدحو اددي              حردا ال  البحددا 
          ليال  خاص.

4 

                        ود اع  القدوا  اإلاا و ك دا             البويدحو ادي          ال  البحدا      لاقدع      علدى                  الحدالي إلدى البعدو         البحدا     ي    
    إب.         حااظ    اي           البويحمحن             يواه القااة 

              األه ا  اآله  :            لمبفوع      
             ج دع الب اندات   ل                 صد اع  القدوا                هح يد  ال يدالل  ل         جداالت:                     ال  البحا البويحو اي       لاقع            البعو  على-1

                      هقددحمم ه فرددذ القددوا   ددم           بالعدد  ل   ل                      اه ددان له فرددذ القددوا     ل         القددوا          أبدد ا              هح يدد  لهقردد م       ات       ال علح دد  ل 
              اي  حااظ  إب.                   الد ااات البويحم          لج   نظو 

                       بددرم  بحسددا إجالددات أاددواا    (0.05      االلدد  )                                                البعددو  علددى الفددولق نات ال اللدد  اإلحصددا    ع دد   سددبحم -2
                                                                           لددد ل  البحدددا البويدددحو ادددي وددد ع القدددوا  اإلاا و  دددم لج ددد  نظدددو الد دددااات البويحمددد  هعدددزم        العر ددد  

       العل ددي         ال ؤهدد                   ال وكددز الددحظ في              نددحع ال ؤهدد          الع دد      ج دد          الجدد م )   :       اآله دد        البحددا         ل بغرددوات 
  .       ال بوة(      س حات   

6

                   اإلاا و  ددم لج دد  نظددو                                    ال  البحددا البويددحو اددي ودد اع  القددوا            هحدد ا ببقصددي    :         الموضددوة         الحددد   - أ
              اي  حااظ  إب.            البويحمحن        القااة 

        البوي د        البدب             اإلاا مد  ادي                                      علدى القدااة البويدحمرم القدا  رم لاألع دا         البحدا         : اقبصو       البشري        الحد   - ب
               م لكدذلل القدااة  سد ق             إاا ة    د م       يو       عام        يو    :     لظ ف              م هم ب  ج       إب          حااظ    اي          لالبعل م 

                            م هم ب  ج  لظ ف : ع ر            جا ع  إب    اي              كل   البوي               لالبححث اي                          األكااي ررم الذيم يقح حن 
                     نا ب ع ر      م قسم.
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                    إب لكل دد  البوي دد  اددي          حااظدد    اددي          لالبعلدد م                 اددي  البددب البوي د              نادداق البحددا       : هحدد ا         المكان دد        الحددد   - ج
       ال  م.  –         جا ع  إب 

   (. م2016  –   م2015 )                اي العام ال  اسي       البحا         هم هابرق    :        الزمان         الحد   -  

7

     البدددددي                            الباحثددددد  لاإلجدددددوا ات العل  ددددد         اهبعب دددددا               العل  ددددد  البدددددي             علدددددى ال   ج ددددد          يحبدددددحو           هدددددذا الفصددددد  
   هددددددم               لالعر دددددد  البددددددي             جب ددددددع البحددددددا       ددددددم:   كدددددد            اددددددي هح يدددددد                  البحددددددا لال ب ثلدددددد       إعدددددد اا         ب ددددددا اددددددي     قا ددددددت 

            لكدددددذلل هح يددددد            لثباه دددددا       وددددد ق ا              البحدددددا لق دددددا      أااة        إعددددد اا                    ال ادددددحات البدددددي هدددددم ب دددددا        ددددد            اخب ا هدددددا 
       البحا.      إجوا             إلر ا لع        البحو           البي هم              هحلر  ال با ت               اسب  ا  ا اي                 اإلحصا    البي هم         الحسا   

 البحث: منهج-أ

       ال ددددددد  ت                        ال  اسدددددددب لاب عددددددد  البحدددددددا ل        ال ددددددد  ت       كحنددددددد    ؛                              هدددددددم اخب دددددددا  ال ددددددد  ت الحودددددددفي ال سدددددددحي
                  علدددددددى حقدددددددا ق لي اندددددددات            جددددددد  الحصدددددددح  أ          "إجدددددددوا   دددددددم   ( 126    م 2000 )                         الحودددددددفي ك دددددددا أل ا إبدددددددواه م

   .  "          ح  ال يالتت   ى  إل             باائ هحو                                               ا هباط الب انات ل يالل  ال  اس  لف   يبم و ا           لهفسرو
 البحث: مجتمع -ب

        البعلددددد م   ل                   رم ل البدددددب البوي ددددد        البويدددددحم     ااة   القددددد           ال الدددددحن  دددددم              جب دددددع البحدددددا                    قا دددددت الباحثددددد  ببح يددددد  
  ة      إاا      يول     (  ددددد 37 ) ل       الع دددددحم     ول ي   ددددد    ( 6 )       (  ددددد  م  ا       هويحم ددددد   ا       ق ااي ددددد  128 )                        ادددددي  حااظددددد  إب ال الدددددحن  دددددم

                                          ادددددددي كل ددددددد  البوي ددددددد  لجا عدددددد  إب ال الحنددددددد   دددددددم ع رددددددد                 ااة البويددددددحمرم        كدددددددذلل القددددددد  ل             دددددد م قسدددددددم       (69 )
              م قسم.    (11               ؤسا  األقسام )  ل    (4 )          ( لنحال 1        الفل   )

 عينة البحث:-ج

      ه ثرد      ااة      ادي ممد                    العر د  البدي هسدب  م               الب اسدب   لهدي                                          اسب  م أسلحب العر   الابد   العيحا     رو 
                         قا دت الباحثد  ببحممدع أااة        ثدم                     أه  د  ادي  حضدحع البحدا            كدان للابقد        إنا  دا                  طبق   ح اة خاو    أل      ائ 

                                                                                                   البحا على ج  ع الد ااات البويحم  الذيم هم اخب دا هم لالاومقد  الابد د  العيدحا     ردو الب اسدب   البدال  
  ( 87  :)           الع د  كداآلهي             معرم حسدب ج د        %(  دح 78 )                                       ( قا   هويحو  م أاواا العر د   دا نسدبب 100 )       ع اهم

             اي الجا ع .    ا       هويحم     ا        ( قا    13 )   ل           البعل م  ل                  اي  البب البوي     ا             قا  ا هويحم  
 البحث:أداة -د

                                                           األااة األنسددب للحصددح  علددى ال علح ددات ال اودد  بدد ل  البحددا البويددحو        كحن ددا              ب ددا  االسددببان      هددم  
                   هفددحن  ددم خ سدد   جدداالت          إب الدذو         حااظدد   ي  ادد                 البوي دد  لالبعلدد م        البدب                          ادي ودد اع  القددوا  اإلاا و اددي 

    هي:          القوا             ل احات و ع     خاو  



 2020 يناير –خامسد العدال – ثالثد المجلال مجلة جامعة الجزيرة

 

     357 

 أروى محمدأ.               التربوية... دور البحث التربوي في صناعة القرار اإلداري من وجهة نظر القيادات

      اقوة.  ( 11         ال يالل  )      هح ي    1-
         ( اقوة .12 )           ال علح ات  ل           الب انات    ج ع 2- 
       اقوة .  ( 12 )        األب ا       هقر م   ل        هح ي 3- 
         ( اقوة .12 )   ه      له فرذ       القوا         اه ان4- 
        ( اقوة.13 )   ه     ه فرذ  ل                    هقر م اه ان القوا  5- 

                                                        الصدددددح ة ال  ا  ددددد  قا دددددت الباحثددددد  لدددددال زل  ال رددددد اني لاالسدددددببان   ل       البحدددددا                     لعددددد  أن هدددددم إعددددد اا أااة 
       سدددددب و               ُ ال حااظددددد  لقددددد  اُ    ادددددي                        البدددددب البوي ددددد  لالبعلددددد م   ل           جا عددددد  إب   ادددددي                        إلدددددى كددددد   دددددم كل ددددد  البوي ددددد  

        اددددددددي  البددددددددب   (  م2016  - م(2010                              ددددددددم اإلحصددددددددا  ات البددددددددي سددددددددجلت للعددددددددام         ال جب ددددددددع           عدددددددد ا أاددددددددواا 
                                                                البعلددددد م  لكدددددذلل ادددددي اليدددددؤلن األكااي  ددددد  لالل ددددد  البوي ددددد  ادددددي جا عددددد  إب  ل                    ل البدددددب البوي ددددد      اإلحصدددددا

     عر ددددد                                 ال حااظددددد  لهحممدددددع االسدددددبب انات علدددددى    ادددددي                             كددددد   دددددم  البدددددب البوي ددددد  لالبعلددددد م   ى              لهدددددم ال دددددزل  إلددددد
  (                    إاا ات ل ؤسددددددددا  أقسددددددددام     يول        ع ددددددددحم ل دددددددد         دددددددد يول                                   )الد ددددددددااات البويحمدددددددد  العل ددددددددا لالحسدددددددداى:         البحددددددددا:

                                        البدددددداحثرم البويددددددحمرم: ع ردددددد  الفل دددددد   لنحالدددددد   )                                  دددددد  البوي دددددد  لبحممددددددع االسددددددببانات علددددددى            لكددددددذلل إلددددددى كل
  .  (              ل ؤسا  األقسام

  :الوسائل اإلحصائية-و

           ( ل عالجد SPSS )                            ال ب ثلد  لالبوندا ت اإلحصدا ي                                           اسب   ت الباحثد  الحسدا   اإلحصدا    ال  اسدب 
 .                              هب اسب  ع أه ا  ل بغروات البحا                                                          الب انات البي هم الحصح  علر ا لاقا لب حع  بالباه ا لالبي

8

                                               القوا  اإلاا و  م لج   نظدو الد دااات البويحمد  ادي      ع ا                                    عوا  ال  البحا البويحو اي ع ل   و 
                                                                  هددددذا ال دددد   اسددددب   ت الباحثدددد  ال بحسدددداات الحسدددداب   لاالنحوااددددات ال ع ا مدددد     ق          إب. للبحقردددد        حااظدددد  

                                            إج دداال لعلدددى  سددبحم كدد   جدددا   ددم  جدداالت ال  البحدددا          ال  اسدد                علددى  سدددبحم أااة                 لاأللمان ال سددب   
     ا        ه امل  دد                                                         ا  اإلاا و  دم لج د  نظدو الد دااات ادي  حااظد  إب  لهدم هوهرب دا   و                         البويدحو ادي ع ل د  ود ع القد

        هدح  حضدح              ال بدا ت ك دا              للبحدا  لكاندت                            لحسدب إج دالي ال جداالت الو  سد          العا                      ابب ا  لعوض ال با ت 
   (: 1 )   ل       لالج 
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 (1الجدول )

البحث التربوي  المتعلقة بدورالرئيسة للبحث  المئوية للمجاالتوالنسب  واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية 

 التربوية.القرار اإلداري من وجهة نظر القيادات  ةعافي عملية صن

الترتيب حسب 

المتوسط 

 الحسابي

 المجال
 المجالترتيب 

 في االستبيان

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

درجة 

 الممارسـة

رالقرا وتقويم تنفيذمتابعة  1  متوسطة 53.57% 1.2 2.68 5 

 متوسطة %53.32 1.09 2.67 3 تحديد وتقييم بدائل القرار 2

وتنفيذ القراراتخاذ  3  صغيرة 50.30% 1.11 2.52 4 

 صغيرة %49.85 1.1 2.49 1 تحديد المشكلة لصناعة القرار 4

والمعلوماتجمع البيانات  5  صغيرة 49.72% 1.13 2.49 2 

 صغيرة %51.40 1.126 2.57 المتوسط العام للمجاالت

       القدددوا       ع ا                                                أن ال ب جددد  العا ددد  لددد ل  البحدددا البويدددحو ادددي ع ل ددد  وددد                          يبضددح  دددم الجددد ل  السدددابق
           بحسدددا حسدددابي      ة         رجددد  رددد  ر   بد                                                          اإلاا و  ددم لج ددد  نظدددو الد دددااات البويحمددد  ادددي  حااظدد  إب قددد  كاندددت 

                                    لم الدم عدزل هدذه ال ب جد  ال ب ن د  لد ل        %(51.40             ( للمن نسدبي )1.126                  ( لانحوا   ع ا و )2.57 )
                                                                          ادددي وددد اع  القدددوا  اإلاا و البويدددحو بحجدددحا الع يددد   دددم العحا ددد  لالضدددغحط ال دددؤثوة ادددي           البويدددحو       البحدددا 

                                 لدى  سدبحم اإلاا ات البعل   د   فدبع          لالسد  ا ع                                                   و اع  القوا  اإلاا و اي ال رد ان البويدحو ادي الد  م
                      القدوا  اإلاا و البويدحو      ع ا           ن  ؤسسدات ود  إ                                        عدحا إلدى ودانعي القدوا  اإلاا و البويدحو  إن  ي            هذه العحا د  

                                                                                     هفدددداا ه لددددح  ددددم اإلاا ات ال ع  دددد  لددددالبححث لالباددددحمو  لهددددي لإن لجدددد ت اإن ددددا هفبقددددو إلددددى الس اسددددات 
         لذلل نج     ؛                                       العب اا على  عا ات البحا العل ي البويحو                                           لاالسبواه ج ات البي هحج  و اع  القوا  نحح ا

   .                                                        أن و اع  القوا  لاه انه هبم لاالسب اا إلى ال بوة الي ص  

                                                   طب عددد  الببدددايم ادددي ثقااددد  كددد   دددم وددد اع القدددوا  لالبددداحثرم         إلدددى أن                        ك دددا قددد  هعدددزم هدددذه ال ب جددد  
                   ددم الفيددا عددم  يددالتت         القددوا                                                           البويددحمرم  الفدد   دد  م ثقاابدد  ال اودد  لدد   ناه ددل عددم ه ددح  وددانع 

                                                                                        هويحمدد  قدد  ه دد ا  حقعدد  اإلاا و له ددز ثقدد  السددلا  ل الانبدد   ا ددم ال عددول  أن  عظددم ودد اع القددوا  قدد  
                                                                                           لولحا إلى   اوب م لحالم لال  م للسلا  لنر  ثقب ا لل م ل ضحع م ل عايوة عل    هسدب   إلدى  عدايرو 

                                ذو يفبدوض أن هبوسدف ف د  أسدم هد لمو                                   أن هب ي ال للد  للد  ت الد ي قواطي الد     م                     حضحع    على الو م
                           ناه دل عدم أن إاا ات البوي د                                                                 ال  اوب لحسب  عايرو عل    لعر ة عم الدحال ات لاالنب دا ات الضد ق  

                                                                                              سحا  اي ايدحان الدحما ة أل ادي  الاهب دا لال حااظدات هفبقدو لدااا ات ال ع  د  لالبحدا لالبادحمو  لإن لجد  
                                              م ل سددحا  ددم نلو االخبصدداص اإلاا و أل علددى األقدد    ددم                        لع دد  اددي هددذه الدد ا وة  ا دد  لا             لعدد  ال ع رددرم 

                                                                                            سددبق ل ددم لأخددذلا ال ات ه  مب دد  حددح  البحددا العل ددي البويددحو لآل ددات ه فرددذ نبا جدد  اددي ال ردد ان  بدد  إن 
                                                          و اع القوا  ليال  عام  عظ  م ل سحا  م ال ب صصرم البويحمرم.
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orally)  and calcium supplement. The histopathology was reported to be 
multinodular goiter. 
Discussion:  

The normal adult thyroid gland weighs 10–25 g. (6) The term endemic 
goitre refers to the occurrence of goitre in a significant proportion of 
individuals in a particular geographic region.(7) (In Ibb district, Mountain 
regain, Al-Makhaten areas, several goitre prevalence surveys were conducted 
by the Government have identified geographical regions at high risk for iodine 
deficiency disorder). Although multinodular goiter which is typically found in 
elderly man presenting as asymptomatic neck masses, it can also be seen in 
old man population.(8) 

As multinodular goiter can be asymptomatic, it can also show symptoms 
of hyperthyroidism or hypothyroidism depending on the dysfunction of the 
thyroid gland. (9) Another symptom of multinodular goiter is generating a 
pressure symptom as a result of the thyroid gland growth. Especially at a 
retrosternal thyroid, respiratory distress occurs as a result of pressure on the 
trachea and swallowing difficulty as a result of pressure on the esophagus. 
(10) 

Thyroidectomy for massively enlarged goiter could be technically 
challenge particularly when it reach more than 500 grams in weight. The 
specific problems associated with them are difficulty in securing airway, 
adequate exposure, blood loss, and potential risk of injury to recurrent 
laryngeal nerve, oesophagus and the parathyroid gland due to distorted and 
displaced anatomy. (11) Moreover there is an increased possible association of 
tracheomalacia, tracheal compression, retrosternal extension and skin 
complications due to ulceration or infiltration by the massively enlarged 
goiter. (12) The surgical approach to such cases requires careful preoperative 
evaluation and planning. Each case is dealt differently, and the technical 
difficulties both surgical and anaesthetic must be anticipated in order to 
minimize perioperative morbidity and mortality. Intubation of these patients 
could be demanding due to gross tracheal deviation, compression or 
tracheomalacia and should be anticipated by the anaesthetists in the 
preanaesthetic assessment. (13)  

Conclusion: 
Thyroidectomy for massive thyroid masses is a challenging surgical 

technique owing to high incidence and possibility of complications. However, 
it remains the best treatment option for effective and definitive cure. 
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cervical thyroid gland was diffusely enlarged and exhibited multiple regions 
of cystic degeneration, but no obvious malignant findings were observed. 
Computed tomograph of the neck and chest showed a heterogenously enlarged 
thyroid gland, involving both lobes and the isthmus. The mass extended 
inferiorly until the level of the arch of aorta. Posteriorly, the mass had reached 
the paravertebral region and met the opposite lobe of the gland. The trachea 
and esophagus were encased within the mass (Figure 1). 

 
 Fig(2) (A) massively enlarged goiter with retrosternal extension revealing associated 

dilated jugular and anterior chest veins (B) Post total thyroidectomy specimen 
revealing gland weighing 923 grams. 

Major vessels were pushed posterolaterally Fig(2). The narrowest part of 
the trachea was 6 mm. Flexible intubation was done with the endotracheal 
tube size 6mm. The patient was placed in a supine position  and neck was 
fully extended. A collar incision was made measuring 23cm along the skin 
crease. Subplatysmal skin flap was raised exposing the stretched strap muscle 
and sternocleidomastoid. After dividing the strap muscles, the massive goiter 
was exposed. Dissection was made to expose all the supplying arteries and 
veins. All of them were secured. Posteriorly, the internal jugular veins and 
carotid arteries were identified. The nasogastric tube inserted preoperatively 
acted as a guide to isolate the esophagus. The recurrent laryngeal nerve and 
parathyroid glands were identified on both sides and preserved. The 
retrosternal extension of the goiter was delivered into the neck by gentle finger 
dissection and upward traction in the subcapsular plane. After securing the 
bleeders, which was mainly from the superficial vessels on the gland and the 
gland substance itself, the whole mass was finally removed. It weighted 723 
gram. (Figure 2)  The total blood loss was 200 ml. The tracheal cartilage 
appeared healthy and the patient was extubated on table immediately after the 
surgery. There were no postoperative complications and the patient was 
discharged on the 4th postoperative day with levothyroxine (100 μg daily 

A B 
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Introduction: 

Substernal (retrosternal, cervicomediastinal or “secondary intrathoracic”) 
goiter (SSG) was first described in 1749 by Haller.(1) up to 45% of patients 
with a goiter my have a substernal component.(2)  It has not been clearly 
defined, it may be defined as thyroid formation with cervical departure that 
goes beyond, with stretched neck, the superior thoracic inlet straight for at 
least 3 cm and that preserves, generally, the parenchymal or fibrous 
connections between the cervical and thoracic portion, maintaining a direct 
vascularization supplied by the thyroid arteries. (3) Enlarged thyroid tissue 
may compress the trachea or esophagus and can cause symptoms such as 
dysphagia or dyspnea. However, in some studies, 5 to 50% of patients were 
found to be asymptomatic. (4) Massive goiter with retrosternal extension is a 
common problem affecting 5% of the general population in non-endemic and 
15%  in endemic areas. (5) Most substernal goiters are resectable via cervical 
manipulation alone, but sternotomy is required in a few cases. We report a 
case involving a large substernal goiter, which was safely resected via a 
transcervical approach. 
Case Report: 

A 64-year old Yemeni male came to the outpatient clinic complained of 
anterior neck swelling. He started to notice the anterior neck swelling 19 years 
ago and it was progressively increasing in size. He did not have any 
symptoms. He also did not have any underlying medical illness. y y g

 
Fig (1):Axial computed tomography image with contrast showing the thyroid gland 

wrapping round the trachea and oesophagus and extending into the chest. 

On examination, the dimension of the neck swelling was 31 x16cm. It 
extended from below the chin level until the suprasternal notch. The inferior 
margin was not palpable. Movement during swallowing was hardly 
appreciated. Clinically he was euthyroid. The fine needle aspiration for 
cytology revealed a colloid goiter. The chest X-ray showed a tumor shadow in 
the uppermiddle field of the right and left lungs. Ultrasound showed that the 
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Abstract: 

Diffusely enlarged thyroid glands (goitres) are becoming increasingly 
infrequent. Massive goiter with retrosternal extension may impose additional 
risk such as difficult intubation, tracheomalacia, and can be managed through 
the transcervical approach, but a sternotomy is required in some cases. In this 
paper, we present a 64-year old Yemeni man who visited our hospital for 
surgical treatment for massive substernal goiter for the past 19 years.  
Computed tomography of the neck and chest revealed that the massive multi-
nodular goiter with retrosternal extension and had compressed the trachea. We 
performed total thyroidectomy safely via a transcervical Mtevremtion. No 
postoperative complications occurred. A histopathological examination did 
not reveal any malignancy, and the lesion was diagnosed as an adenomatous 
goiter. Surgical excision can immediately resolve local symptoms and is often 
recommended when cervical extension is evident. Only experienced surgeons 
should deal large goitres. 
 Keywords: Goitres, thyroidectomy, massive, retrosternal, substernal. 

 الملخص:

ــ ــة   د    الغــ      ت ر ــ         ال اد    مــع       ال ــ ض    قــ      خلفــي        ام ــا      فــ ة       م ــل        إضــا ــ     م ــع         ال        ال
ة ل ة،       لق ائ هج     خالل    م        إدارته       و           اله احة الع     ع       ال اك      ول   ،           ج       القـ   عـ       إلـى      حاجة      ه

االت     ع  في د  و   .       ال ة       الغ ر ة         ال ای      ل    ، و           ل        م ا ال    في  و   .       م       ًً ا     ً رجًال     م  نق   ،         ه
لغ ف     زار    ً  عاًما    64       الع    م      ی لقي    نا ا     م احي       العالج       ل ض         ال ـ ـ      ل ة      ت ـة       الغـ ر      الـ         الهائـل         ال

ه عـي         ال     ف    وق    ،  ً  عاًما    19     م           عاني م ق ـة         ال ر        لل ـ ـ    أن        وال ة      ت ـة       الغـ ر         الهائـل         ال
د عــ اد    مــع       العقــ       م ــ ــ      خلــف     إلــى   ه      ام ة اله      الق ــ ــ                      وضــغ علــى الق ــة وال ــا ف  .             ائ ــال        أج           االس

احــــي لــــي         ال ــــ       أمــــان       ال ــــة     ع ــــاعفات    لــــ  و   .       ال ث أ م ــــ احــــة     عــــ                 ت ــــ      ــــف    لــــ  و   .        ال        الف
جي ل ــ ،     ورم    أ    عــ              اله ــ ــ     وتــ       خ ــال  و   .    غــ      دراق      أنهــا     علــى      اآلفــة       ت احــي          االس          ال

رً      ـــل    أن      ـــ اض   ا   ً فـــ ة        األعـــ ضـــ صـــى    مـــا      ً  وغالًـــا   ،        ال ما    ـــه      ی ـــ دً  ی       ع ـــ ـــاك ت ـــ   ا                ً ـــ أن ه    ا     ع
ا ً ً  واض ة        و   .     اس احي ب خل ال اء ال .                             إج ة فق اح ذو خ                       ج

 



Volume No.3, Issue No. 5 – 2020 Al-Jazeera University January 

 

4 

 

English section 

 

Contents 

No. Subject Page 

1 Massive Goiter with Retrosternal Extension: A Case Report. 
Dr. Saif Ali Ahmed Ghabisha  5-14 

 



Volume No.3, Issue No. 5 – 2020 Al-Jazeera University January 

 

3 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

The Head Office: Mothalath Al-Moasalat, Ibb, Yemen 
Mobile/WhatsApp: 00967-777788187 / 00967- 770742701

Tel: 00967/ 4/ 413766 
 

Email: js.university2018@gmail.com 

Papers and articles in the journal are merely of 
their authors and not necessarily reflect the 
opinions and attitudes of the journal or the 

university.  



 

 

 

 
Al-Jazeera University Journal 

Scientific - Periodical- Refereed 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Abdulraqeeb Ali Sabih  

General Supervision   

Prof. Ahmed Ghaleb Alhaboob  

Editor -in- Chief 

Dr. Mohammed Ameen Al-Homam            Editing Manager 
Dr. Fahd Derhem AL-Ghanmi                    Arabic Language Proofreader 
Dr. Abdul-Malik Mansour Saleh             English Language Proofreader 

Editorial Board 



 

 

 

  
Al-Jazeera University Journal 

Scientific - Refereed - Periodical 
Published by Al-Jazeera University, Ibb, Yemen 

 

 

 

Contact Address 

To Dr. Mohammed Ameen Al-Homam 

Editing Manager 

Al-Jazeera University Journal 

Al-Jazeera University  

Mothalath Al-Moasalat, Ibb, Yemen 

Email: js.university2018@gmail.com 
www.juniv.net 

Mobile/WhatsApp: 00967-777788187 / 00967- 770742701 

         Tel: 00967-4413766        

 

 

 

Volume No. 3, Issue No. 5, January 2020    




	المجلة النسخة النهائية عربي
	الغلاف أ
	00
	01
	ورقة 1
	02
	03
	ورقة 2
	04
	ورقة 3
	05
	ورقة 4
	06
	07
	08
	ورقة 5
	09
	ورقة 7
	10
	11
	ورقة 6
	12
	13
	14

	English full b

