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املستخهص

يهدي ذددٌح حلزلددغ الد حهظزدخٍ ؾقةددش ثطددؤػذَ حلددٌ خ حلؼقدخي رؤرؿددخىا سحرٓددظَحطذـذشع حل,ؿَيددشع حليحيؿذددشع
حلٔددكو ك ,ظرذددَ ددئػَ ي د ٍٓددم حلٔذخٓددش حل,لكذددش رؤرؿخىذددخ سحلظ ,ددذ ع حلَ,ثنددشع حلؿيحلددش حلظيػذ,ذددشع حلظ,وي د
حل,لكد ك يد ـكددْ لخيػددش ًع ةددخٍع ددؽ طلييددي ددي ثؿددوى حلوَثةددخص ًحص حليرلددش حإلكصددخثذش رددذ ظرذددَحص
حلزلغ ع ثنػَح لليحػش حلظـَرش حلظ طكِم طوضذلخ لكديثٍ حل,لدوٍع ثحل,هدم حلدٌع يقدوم رد ـكدْ حل,لخيػدش يد
,خٍٓدش حؾ,خلد يد غد طيددوؼ ػقخيدخص ثهصوجدذخص حل,ـظ,ددؽ حل,لكد ثحلظد ةدي طؿذدس طقددييم هدي خص ظٔددخثيش
لـ,ذؽ طكك حألطَح طم ح هظذخٍ ذٌح حلزلغ .ثحنزؼقدض حذ,ذظد د هدقل طلييدي ثنذدَ حلدٌ خ حلؼقدخي ثحلؿ,د ؾكد
طَٓذن ًلك حل,وهدوم رذد ؾك,د ثؾ,كد يد حًذدخ حألؾضدخ يد ٓدزذ طؿِيدِ ةذ,دش ثندوؼ حلٔذخٓدش حل,لكذدش
حلَٓ,و ش ةزكهم لكوجول ال كخلش حلَضخ لي حلوَى ثحل,ـظ,ؽ حل,لك ؾك كي ٓوح .
حؾظ,ي حلزلغ حللخل حل,يهؾ حلوجو حلظلكذك يد حنـدخُاع اً ؿ,ؿدض حلزذخندخص د س31ك ؾضدوح ي,ؼكدو
ـظ,ؽ حلزلغ رذ ك حل خ روجوهم حر ؼَ طوصصخ ي ـخل ظرذَحص حلزلغ ثثغوض لهٌح حلردَ حرٓدظزخنشع
ثحؾظ,دي حلزلدغ رَندخ ؾ سSPSS V.21ك سExcel 2010ك دؽ حٓدخلذذ حإلكصدخ حلوجدو سحهظزدخٍ حلصدي حلودخ
َثنزخمع حلئذ حل,جويشع حل,ظوٓد حللٔدخر ع ؿخ د حرهدظق ع حرنلدَح حل,ؿذدخٍعع ؿخ د حرٍطزدخا حلزٔدذ
Pearsonع ؿخ حرنليحٍ حلزٔذ ك رهظزخٍ يَضذخص حلزلغع ثطوج حلزلغ لـ,كدش حٓدظيظخؿخص حرَُذدخ ثؿدوى
حٍطزخا ثطؤػذَ ؿيوع لكٌ خ حلؼقخي ي ٍٓم حلٔذخٓدش ح ل,لكذدش رؤرؿخىذدخ دؽ ثؿدوى طدؤػذَ ضدؿذ ثنذدَ ؿيدوع
لزؿيع حلٌ خ حلؼقخي سحلٔكو ع ثحل,ؿَيش ك ي ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذشع ثةي طض ,حلزلغ حٍرؿش لدخثٍ حنصدَ
حرثل ل,يهـذظ ثحلؼخن لكظؤطذَ حليػَع ثحلؼخلغ لؿَ حليظخثؾ ثطلكذكهخ ثحهظزخٍ حلوَضذخص يذ,خ هصص حلَحردؽ
لقٓظيظخؿخص ثحلظوجذخص.

املطصلهات اانشيسس انهحا

*حلزلغ ٔظ

ا /حلٌ خ حلؼقخي ع ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذش.

ٍٓخلش خؿٔظذَ.
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املقذي ا

يكظق ي ؿػم حل,يػ,خص حلؿخ ش حل زذَس ثحلصرذَس حيَحى ؾخ كذ يد رذجدخص وظكودش يل,كدو ػقخيدخص
وظكوش يؿ,كو ؿخ ذ كذ ـظ,ؿخ ظيوؾخع حً ح ذئر حلؿخ كذ يذ كو حلقخؾيس حرٓخّ لإلنظدخؽ ع يظكـدخ
حل,يػ,خص حل ط وي ػقخيش طٔخؾي حلؿخ كذ ؾك حرلظِحم رخألنػ,ش ثةوحنذ حلؿ ,ي ذٌا حل,يػ,شع ح نـدخف
حث يذ حل,يػ,خص يؿظ,ي ؾك ةيٍس حلظوحج رذ حيَحىذخع ثذٌح حلظوحجد يظلقدس د هدقل ططزذدس دخ ئد,
رخلٌ خ حلؼقخي ألن يهي حل طِثيي يَى حيَحى حل,يػ,ش رخل,هخٍحص حلظ ط ,يهم حلؿ,د ثحرندي خؽ
ي رذجش ًحص ػقخيخص ظؿيىس نذَ ظـخنٔش ث ؿقيس طظٔم رخلظرذَ حلٔ,ظ.َ,
ح حلػَث حل,ظرذَس حلظ طؿذش يذهخ حل,يػ,خص حلذوم ٓوح خنض ذٌا حلػَث ٓذخٓدذش حم ػقخيذدش حم
حؿظ,خؾذش ؿؿكض ؾ,كذش ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذش لذٔدض ردخأل َ حلذٔدذَع هصوجدخ ثح ذدٌا حلؿ,كذدش يذدظَ
يذهخ ؿهخص ٍٓ,ذش ثنذَ ٍٓ,ذش يلظم ؾكذهخ حرٓظـخرش حل طكك حل,ظرذَحصع كذدغ ح ؾ,كذدش ٍٓدم حلٔذخٓدخص
حل,لكذش ط َ,رخلؿييي حلَ,حك طيظه رخهظذخٍ حلزَنخ ؾ حث حلٔذخٓش حلؿخ دش ثةدي يدئىع حلد كد حل,ذد كش حث
ؾيم ككهخ ,خ يظطكذ حطوخً اؿَح حص أهَ ع حً ح أذم حلظلييخص حلظ طوحؿ جخنؿوح حلٔذخٓخص حل,لكذش ذد
طكك حلظ طظ,ؼ ردبىٍح ذدخ حل,دوحطيذ ًثع حلوكوذدخص حلؼقخيذدش حل,ظؿديىسع ثحرٓدظـخرش لهدخ رخل ذوذدش حلظد
طلقس أؾك ىٍؿخص حلَضخ ؾك حلَنم حن ر طٔدظطذؽ أيدش ىثلدش يد حلؿدخلم ه,دخ خندض ح خنذخطهدخ حل,خىيدش
ثحلزذَيش ث ه,خ خنض وحٍىذخ د كد ؿ,ذدؽ حل,ذدخ ثطكزذدش ؿ,ذدؽ حل,ظطكزدخص ثاٍضدخ ؿ,ذدؽ حرطدَح ع
ثطقييم أيض حلوي خص حل ,,يش لهم ؽ حألهٌ ريػَ حرؾظزخٍ حألٓزقذخص أث طقييم حألذم ؾك حل,هم ؾيي حلظؿخ د
دؽ كد حل,ذدخ حث طكزذدش طكزدخص حل,دوحطيذ ثرٓدذ,خ ؾيدي ؾديم وخيدش حل,دوحٍى حل,خىيدش ثحلزذدَيش ثحل,خلذدش
ثنذَذخ.

املحا ااالولا/اينهدس اانحا اوبعضاانذساست اانستبق ا

احملىسااالول/اينهدس اانحا ا

أوالا:ايشكه اانحا ا
طظ,ؼد أذددم حلظلددييخص حلظد طوحؿد ٍحٓدد,و حلٔذخٓددخص حل,لكذددش ردبىٍح ذددخ حل,ددوحطيذ ًثع حلوكوذددخص
حلؼقخيذش حل,ظؿيىسع ثحرٓظـخرش لهخ رخل ذوذش حلظ طلقدس أؾكد ىٍؿدخص حلَضدخ ؾكد حلدَنم د حند ر طٔدظطذؽ أيدش
ىثلش ي حلؿدخلم ه,دخ خندض ح خنذخطهدخ حل,خىيدش ثحلزذدَيش ث ه,دخ خندض وحٍىذدخ د كد ؿ,ذدؽ حل,ذدخ ثطكزذدش
حل,ظطكزددخص ث لخثلددش اٍضددخ حنكددذ حرطددَح ع ثطقددييم أيض د حلوددي خص حل ,,يددش لهددم ددؽ حرهددٌ ريػددَ حلؿيخيددش
ؽ ك حل,ذخ حث طكزذش طكزخص حل,وحطيذ حل,ظيدوؾ حلوكوذدخص
حألٓزقذخص أث طقييم حألذم ؾك حل,هم ؾيي حلظؿخ
حلؼقخيذش ثرٓذ,خ ؾيدي ؾديم وخيدش حل,دوحٍى حل,خىيدش ثحلزذدَيش ثحل,خلذدش ثنذَذدخ ريدخ ؾكد دخ طقديم ط ,د ذد كش
حلزلغ ي حرؿخرش ؾ حلظٔخإرص حآلطذش:
 -1ذ ذيخ ىثٍ لكٌ خ حلؼقخي ي ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذش ؟
 -2ذ ي,ظكك ــكْ حل,لخيـػش ً خ ً ػقخيذخً ـئذـقً ثةـخىًٍح ؾك حلظؤػذَ ي ٍٓم ٓذخٓش لكذش ؟
 -3ذ د يدديٍ أؾضددخ ـكددْ لخيػددش ًع ةددخٍ أذ,ذددش حلددٌ خ حلؼقددخي ثضددَثٍس طوغذو د ي د ٍٓددم حلٔذخٓددخص
حل,لكذش؟

ثتنست:أهًس اانحا

 األهًس ااننظشي اا
حنيخ حل ,ظزش حلؿك,ذش رخلـخنذ حليػَع ل,ظرذَع حليٍحٓش ثذ,خ حلٌ خ حلؼقخي ثٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذش.
طويذَ خىس ؾك,ذش طلكذكذش ٍجذيش طقيم حلؿو ثحلوخثديس ل,لد حلزلدغ ثذدو ـكدْ لخيػدش ًع ةدخٍ د هدقل
رذخ حػَ رؿي حرؿخى حلٌ خ حلؼقخي ي ؾ,كذش ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذش.
طقيم حٓهخ خ ي ـخل حليٍحٓخص حلؿك,ذش حل,ظؿكقش ر ذوذش ٍٓم ٓذخٓش لكذش طظيخٓذ ثحلظيوؼ ي حلؼقخيخص.
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 األهًس اانتلحسقس اا
طيزؼددس حألذ,ذددش حلظطزذقذددش لهددٌا حليٍحٓددش ,ددخ ذددو ظوةددؽ ح طددويَ د ؿكو دخص طوذددي ـكددْ لخيػددش ًع ةددخٍ
ثطظكوص ي :
 .1طقييم حلظوجذخص يذ,خ يظؿكس رخلٌ خ حلؼقخي ثىثٍا ي ٍٓم حلٔذخٓخص حل,لكذش.
 .2طلييي حألػَ رذ حرؿخى حل,ظرذَ حلٔ,ظق حلٌ خ حلؼقخي ثحل,ظرذَ حلظخرؽ ٍٓم حلٔذخٓخص حل,لكذش.

ثتنثت:اأهذافاانحا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

يهي ذٌح حلزلغ حل طلقذس ؿ,كش حألذيح ث خرط :
 -1اؾطددخ حألثلويددش ألذ,ذددش حلددٌ خ حلؼقددخي رؤرؿددخىا سحرٓددظَحطذـذشع حل,ؿَيددشع حليحيؿذددشع حلٔددكو ك ي د حل,يػو ددش
حل,لكذش ث ي ةيٍطهخ ؾك طلقذس ٍإيش ثٍٓخلش ـكْ لخيػش ًع ةخٍ.
 -2طلكذ ثطذوذص حرؿخى حلٌ خ حلؼقخي ثؾقةظ رؿ,كذش ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذش ي لخيػش ًع ةخٍ.
 -3حلؿ ,ؾك نذَ حلٌ خ حلؼقخي رذ أؾضخ ـكْ لخيػش ًع ةخٍ لَٓم ٓذخٓدش لكذدش ظ,ذدِس طلقدس أؾكد
هي ش لك,ـظ,ؽ حل,لك .
 -4حلوةو ؾك وحط حلضؿ ثحلقوس ي أْٓ حلٌ خ حلؼقخي ي ـكْ لخيػش ًع ةخٍ.

سابعت:اخملطاانحا اانفشضيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا
ش






س1ك يوضق حلؿقةش رذ حل,ظرذَحص حل,زلوػش

حلٌ خ حلؼقخي
حرٓظَحطذـذش
حل,ؿَيش
حليحيؿذش
حلٔكو

ٍٓم حلٔذخٓخص حل,لكذش






حلظ ,ذ
حلَ,ثنش
حلؿيحلش حلظيػذ,ذش
حلظ,وي حل,لك

ختيستا:افشضست اانحا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ي ,جذخنش يَضذظذ ٍثذٔذظذ لكزلغ ذ,خ :
 -1حلوَضذش حلَثذٔش حألثلد  :طوؿدي ؾقةدش حٍطزدخا ؿيويدش ردذ حرؿدخى حلدٌ خ حلؼقدخي ثٍٓدم حلٔذخٓدخص حل,لكذدش
رؤرؿخىذخ ثحنزؼقض ؾيهخ حلوَضذخص حلظخلذش :
 طوؿي ذيخ ؾقةش حٍطزخا ؿيويش رذ رؿي حرٓظَحطذـذش ثٍٓم حلٔذخٓخص حل,لكذش رؤرؿخىذخ.
 طوؿي ذيخ ؾقةش حٍطزخا ؿيويش رذ حل,ؿَيش ثٍٓم حلٔذخٓخص حل,لكذش رؤرؿخىذخ.
 طوؿي ذيخ ؾقةش حٍطزخا ؿيويش رذ حليحيؿذش ثٍٓم حلٔذخٓخص حل,لكذش رؤرؿخىذخ.
 طوؿي ذيخ ؾقةش حٍطزخا ؿيويش رذ حلٔكو ثٍٓم حلٔذخٓخص حل,لكذش رؤرؿخىذخ.
 -2حلوَضددذش حلَثذٔدش حلؼخنذددش  :طوؿددي ؾقةددش طددؤػذَ ؿيويددش رددذ حرؿددخى حلددٌ خ حلؼقددخي ثٍٓددم حلٔذخٓددخص حل,لكذددش
رؤرؿخىذخ ثحنزؼقض ؾيهخ حلوَضذخص حلظخلذش :
 طوؿي ذيخ ؾقةش طؤػذَ ؿيويش رذ رؿي حرٓظَحطذـذش ثٍٓم حلٔذخٓخص حل,لكذش رؤرؿخىذخ.
 طوؿي ذيخ ؾقةش طؤػذَ ؿيويش رذ حل,ؿَيش ثٍٓم حلٔذخٓخص حل,لكذش رؤرؿخىذخ.
 طوؿي ذيخ ؾقةش طؤػذَ ؿيويش رذ حليحيؿذش ثٍٓم حلٔذخٓخص حل,لكذش رؤرؿخىذخ.
 طوؿي ذيخ ؾقةش طؤػذَ ؿيويش رذ حلٔكو ثٍٓم حلٔذخٓخص حل,لكذش رؤرؿخىذخ.
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ستدستا:اانتعشيفت ااإلخشايس ا

دؽ ً دَ طؿَيد

طم حهظذخٍ ـ,وؾش حلظؿَيوخص حرؿَحثذش حلظ طوص ظرذَع حلزلغ حلظخرؽ ثحلٔ,ظق
ظرذَحص حلزلغع ثيذ,خ يؤط ً َ لهٌا حلظؿَيوخص :
ظرذَ
حؿَحث ررؿخى

 -1ا(اانزكتءاانثقتيف) :ذ حلقيٍس ؾك حرنوَحا ي ـ,وؾش حلٔكو ذخص حلظ طلظخؽ حل
ؿهم.
ضزطهخ ؾك نلو قثم لكقذم ثحل,وحة حلقخث,ش ؾك ػقخيش حليخّ حلٌي يظؿخ
 1-1حرٓظَحطذـذش  :ذ حل ذوذش حلظ طوكس شؿوٍ لي حلوَى رخلوزَحص حل,ظيوؾش ػقخيذخع ثيليع ًلك ؾيي حجديحٍ
حرك خم ر,صخللك ث صخلق حرهَي .
 2-1حل,ؿَيش  :ذ حل ودخ س ؾكد حٓدخّ ؿَيدش حل,ؿدخيذَ ثحل,,خٍٓدخص حلٔ,دظوي ش يد حلزذجدش ظؿديىس حلؼقخيدخصع
ثحل ,ظٔزش هقل حلظؿكذم ثحلوزَس حلذوصذش ي حلؿ. ,
 3-1حليحيؿذش  :حلقيٍس حلوَىيش ؾك طوؿذ حلطخةش ثحلـهي نلو حلظؿكم ثحلؿ ,ع ثحٓظرقل حل دوح حلذوصدذش ؾيدي
حلظ,خّ ؽ ػقخيخص أهَ .
 4-1حلٔكو  :ذو نذخا حل خثيخص حللذش حًح ح حلٔكو ذو ـ,وؾش حليذخطخص حل,ظؿيىس حلظ يقوم رهدخ حلودَى يد
حللذخس حلذو ذش ل يظ ذ ؽ ظطكزخص حلزذجدش ثحللذدخ س حل,لذطدش ثذدٌا لصدكش حلظوخؾد ردذ حلؿوح د حلذوصدذش
ثحلؿوح حلزذجذش.
هخٍس ؿَيذش يظم

 -2سسسىاانسستست ااحملهس )ا :ـ,وؾش حإلؿَح حص حل,ظ,خٓد ش ثحل,يٍثٓدش حلظد طظودٌذخ حلٔدكطش حل,لكذدش أث
ٓكطش حلظذَيؽ حل,لك س ـكْ حل,لخيػشك ل,وحؿهش ةضذش خ أث ؿخلـش ذد كش لكذدش ةخث,دش رلذدغ ر طظؿدخٍ
طكك حلٔذخٓش ؽ حلٔذخٓش حلؿخ ش لكيثلش ) حلزَل,خ ع ث ـكْ حلوٍُح ع ثحلٔكطش حلقضخثذشع ثحلـهخص حألهَ ك.
 1-2حلظ ,ذ  :حٓظَحطذـذش طيػذ,ذش طهي ال اؾطخ حلؿخ كذ حلصقكذخص ثحلٔ,دئثلذخص ث ديلهم حللَيدش ألىح
حلؿ ,رطَيقظهم نذَ طيه زخشَ حإلىحٍسع ؽ طويذَ حل,وحٍى خيش ثرذجش حلؿ,د حل,يخٓدزش لظدؤذذكهم هيذدخً
ثٓكو ذخً ألىح حلؿ ,ؽ حلؼقش حلظخ ش رهم.
 2-2حلَ,ثنش  :ةيٍس حل,يػ,ش ؾكد حرٓدـظـخرش لكظرذدَحص يد كـدم ث دِيؾ حل,يظـدخص حث حلودي خصع ثح حلَ,ثندش
حجزلض ٓقف طيخيـٔ لك,يػ,ـخص ل ونهخ طظض ,طقييم يظـخص ثهي خص ؿييديس ثةديٍطهخ ؾكد طؿديي حل,يظـدخص
ثحلوي خص حللخلذش رَٔؾش ثحرٓظـخرش لكلخؿخص ثحلَنزخص.
 3-2حلؿيحلددش حلظيػذ,ذددش  :حليٍؿددش حلظدد ؾيدديذخ يدديٍ حلؿددخ كو أ حلقوحؾددي ثحلقددوحنذ حلظيػذ,ذددش ثحإلؿددَح حص
ثحلٔذخٓخص حل,ظؿكقش رؿ,كهم ؾخىل لكـ,ذؽ.
ـ,وؾش حللقخثس ثحألٓدْ حلؿك,ذدش ثحليػَيدخص
 4-2حلظ,وي حل,لك  :حكي ـخرص حل,ؿَيش ثذو يظ و
صخىٍذخ حل,وظكوش ثكٔ حٓظويح هخ ؿخنذ حريَحى ث يذآص حرؾ,خل
حلظ طظؿكس رخللصول ؾك حر وحل
ثحلل و خص.

ستبعتا:اينهحاانحا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

هقلد ثضدؽ حلوطد لـ,دؽ حل,ؿكو دخص حلظد طـؿد حليٍحٓدش طزدذ
أ يه ؾ حلزلغع ذو طص,ذم ي,
حنَحضهخ رطَيقدش زٔدطش ث ظَحرطدش ثنػخ ذدش ع ثةدي حؾظ,دي حلزلدغ حللدخل حل,ديهؾ حلوجدو حلظلكذكد حلدٌع يؿدي
قث,خً ليٍحٓش حلػوحذَ حرؿظ,خؾذش سؾزذيحصع ثآهَث ع 296-235 : 1993ك أ ذٌح حل,يهؾ يقيم حلزذخندخص ؾد
ثحةددؽ حلػددوحذَ ثحلؿقةددخص رددذ أٓددزخرهخ ثنظخثـهددخ ثيقددوم رظلكذكهددخ ثيظؿددَ ؾكد حلؿوح د حل,ددئػَس يذهددخ ثيوددَؽ
رخرٓظيظخؿخص ثحلظوجذخص رذؤنهخ سحلٔخؾيعع 32 :2006ك.

ثتينتا:اجمتًعاانحا اوعسنته:ااااااااااااااااااااااااااااااااااا

طم حؾظ,خى حٓدكود حلؿذيدش حلقصدييش حث حلؿ,ييدش )  Purposive Sampleك يُؿدي حهظذدخٍ حلؿذيدش ػدخن أذدم
هطوسع اً ييزر حلظو ذَ رهخ يٌ حلزي رظلييي ذ كش حلزلغ ثأذديحيهخ سؾزذديحص ث آهدَث ع 89 :1993كع ؿدَ
حهظذخٍ حلؿذيش ثيقخً ل,قظضذخص حلزلغ حللخل ع اً ركغ كـدم ؾذيدش حلزلدغس31كؾضدوحً د أؾضدخ ـكدْ لخيػدش
ًع ةخٍع ثأ حلٔزذ حهظذخٍ أؾضخ حل,ـكْ رخلظلييي ونهم ٍحٓ,و حلٔذخٓخص حل,لكذش ثؾك ط,دخّ زخشدَ
ؽ حلـ,هوٍع ث ٌلك ؾك حآللذخص حل,ظزؿش ي حلظيوذٌ.
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تتسعتا:احذوداانحا ا

 -1حلليثى حلِ خنذش -:
ش,كض حلليثى حلِ خنذش لهٌا حليٍحٓش حليثٍس حللخلذش لظذ ذكش ـكْ لخيػش ًع ةخٍ س 2017-2013ك.
 -2حلليثى حل ,خنذش -:
حلزلغ.
ؿَ حهظذخٍ ـكْ لخيػش ًع ةخٍع وةؿخ لظطزذس حلـخنذ حل,ذيحن
 -3حلليثى حلزذَيش -:
ؿَ حهظذخٍ أؾضخ ـكْ لخيػش ًع ةخٍ ثذدو حهظذدخٍ قصدوى دونهم ٔدئثلو ٔدئثلذش زخشدَس
ؾ ؾ,كذش ٍٓم حلٔذخٓخص حل,لكذش ثحلٌي ركغ ؾيىذم  31ؾضوح.

عتششاا:أدوا اانحا ااا
أ -حل,صخىٍ ثحلَ,حؿؽ حلظخٍيوذش  :حٓظؿخ حلزخكغ رزؿض حل ظدذ ثحألرلدخع حلؿك,ذدش حلؿَرذدش ثحألؿيزذدش حل,يذدوٍس

ثحلَٓخث ثحألطَثكخص حلـخ ؿذش حلؿَرذش ثحألؿيزذش ثحرٓظؿخنش أيضًخ رخلذز ش حلؿخل,ذش لك,ؿكو خص سحرنظَنذضك.
د -حل,قخرقص حلذوصذش  :طم اؿَح ؾيى حل,قخرقص حلذوصذش ؽ ؾيى حألؾضدخ يد ـكدْ حل,لخيػدش
رقصي ؿ,ؽ حلزذخنخص ثطوضذق يقَحص حرٓظزخنش حلظ طذ ,حألٓجكش حل,وؿهش ال ؾذيش حلزلغ.
ؽ -حٓظ,خٍس حرٓظزخنش  :طؿي حٓظ,خٍس حرٓظزخنش حل,صيٍ حلَثذٔ لكلصول ؾك حلزذخندخص ثحل,ؿكو دخص حلوخجدش
ر,ظرذَحص حلزلغع حًح حؾظ,يص حلزلغ حلظ َحٍحص لزيخ حرؿدخى حل,قذدخّ ثطضد,يض ؿدِثذذ ع حألثل يودظص رخلزذخندخص
حلذوصددذشع حلظدد طذدد ,سحلـدديْع ثحلؿ,ددَع ثحل,ئذدد حلؿك,دد ع ثٓدديوحص حلوي ددشع ثحلكقددذ حلؿك,دد ع ثحلؿيددوح
حلددوغذو ك أ ددخ حلـددِ حلؼددخن د حرٓددظزخنش يقددي طضدد ,حلزيددوى حلوخجددش ر,وضددوؼ حلزلددغع ثيذدد ,حل,ظرذددَحص
حلَثذٔش ثحلوَؾذشع سحلٌ خ حلؼقدخي ع ثٍٓدم حلٔذخٓدخص حل,لكذدشكع ثؿدَ ريدخ س37ك يقدَس وُؾدش ؾكد يقدَحص
حرٓظزخنش.

احذياعشش:اانىستيمااإلحطصتيس ااملستخذي اا

حليٍحٓدش ث ضدخ ذ يَضدذخطهخ يقدي حٓدظؿذ ر,ـ,وؾدش د حألىثحص

حٓظيخىًح الد طزذؿدش طوؿهدخص أذديح
حإلكصخثذشع ثحلظ طظ,ؼ رخآلط :
 .1ؿخ د حلصددي  ALPPHA CRONBACHثحلظـِثددش حليصددوذش :حهظزددخٍحص اكصددخثذش طٔددظر ي د طلييددي
جي ثػزخص حل,قخيذْ ثاؾطخ حلذَؾذش لهخ ثؾك ضو نظخثؾ ذٌا حرهظزخٍحص.
 .2ؿخ حرٍطزخا ٓزذَ خ  :ئظؿ ,لظلييي نوؼ حلؿقةش رذ ظرذَحص حليٍحٓش ي حل,وط حلوَض .
 .3ؿخ حرٍطزخا حلزٔذ رذَٓو  :ثئظويم ي طلييي ةوس ثطزذؿش حلؿقةش رذ ظرذَي ع ثةي طمّ حٓدظويح
يد حهظزددخٍ حلوَضددذخص حلوخجددش رخلؿقةددخص رددذ ظرذددَحص حليٍحٓددش حلوَؾذددش ثحلَثذٔددشع ثي د ةذددخّ حرطٔددخ
حليحهك رذ حل,ظرذَحص حل,ؿزَس ؾ حألرؿخى حلوَؾذش.
 .4ؿخ د حرنلدديحٍ حلزٔددذ  :ثحٓددظويم ي د حهظزددخٍ حلوَضددذخص حل,ظؿكقددش رخلظددؤػذَ حل,ؿيددوع رددذ حل,ظرذددَحص
حلٔ,ظقكش ثحل,ؿظ,يس حلوَؾذش يهخ ثحلَثذٔش.
 .5اكصخثذش  : LEVENيوظزَ طـخنْ حل,ؿخ قص سحل,ؿخلـخصك.
 .6حلظوُيؽ حلظ َحٍع :حكي حلطَحثس حإلكصخثذش طٔظؿ ,لوج حلزذخنخص أ خ ؾك ش ؿيحثل حث ٍٓوم.
يهخ طلييي نٔزش حإلؿخرخص ؾ حلوقَحص ل,ظرذَحص حليٍحٓش.
 .7حلئذ حل,جويش  :قذخّ حلرَ
 .8حلوٓ حللٔخر :ذو ـ,وؼ ةذم حل,ذخذيحص قٔوم ؾك ؾيىذخ ثيزذ أذ,ذش حرؿخرش ؾك حلوقَحص.
 .9حرنلَح حل,ؿذخٍع :حألٓخلذذ حل,ه,ش ي ةذخّ ٔظو حلظذظض ي اؿخرخص حيَحى حلؿذيش.
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اثنتتاعششا:اصذقااالستحتن ااااااااااااااااااااااااااااا

انطصذقاانظتهشي
ئدد ,ذددٌح حلقٔددم د سجددي حل,ل ,ددذ كع حً يددظم ؾددَ حل,قذددخّ ؾك د ؾدديى د حل,ل ,ددذ د ًثع
حرهظصخص ي حل,وضوؼ حلَ,حى ةذخٓ ثحلزخلغ ؾيىذم س15كع ثي ضو حل,قكػخص ثحرٍح حلظ طوضدكوح رهدخع
ثطم طؿيي رؿض حلوقَحص ثحٓظزيحل حكي حررؿخى ريخ ؾك طكدزهم ثةدي كصدكض ؿػدم يقدَحص حرٓدظزخنش ؾكد نٔدزش
حطوخ س%86ك ثذ نٔزش ؾخلذش ؿيح ,خ يؿ ْ جي حلوقَحص.

ثحت ااالستحتن ا
طٔددظويم طَيقددش حلظـِثددش حليصددوذش س Split –Halfك ي د ةذددخّ حلؼزددخصع ثحلظ د طددظكوص ربيـددخى ؿخ د
حرٍطزددخا رددذ ىٍؿددخص حألٓددجكش حلوَىيددش ثىٍؿددخص حألٓددجكش حلِثؿذددش يد حإلٓددظزخنش ثيددظم طصددلذق ؿخ د حرٍطزددخا
ر,ؿخىلدش س Spearman –Brownكع يدبًح دخ ؿخ د حلؼزدخص س0.67ك ؾكد ثيدس حل,ؿخىلدش يخند خيذدخ لكزلدوع
حلظ طؿظ,ي حإلٓظزخنش أىحس لهخع ثؾيي ططزذدس ذدٌا حلطَيقدش ثؿدي أ ؿخ د حرٍطزدخا لإلٓدظزخنش ركدغ س0.79كع ,دخ
يؿي أنهخ ر,قخيذٔهخ حل,وظكوش ًحص ػزخص ؿذي ثي ,حؾظ,خىذخ ي أثةخص وظكوش ثلأليَحى نؤهم ثطؿطد حليظدخثؾ
نؤهخ.
ؿخ ػزخص حإلٓظزخنش رذد ح زدَع يقدي
ثرخٓظوَحؽ ؿخ س Alpha Cronbachك لرَ حلظلقس
ركرض ةذ,ظ لوقَحص حإلٓظزخنش حل كذدش س0.89كع ثذدٌح يذدذَ ثروضدوف ؾكد ىٍؿدش ؿذدي ؿديح د ػزدخص حإلٓدظزخنشع
ط,ج يئ ي جي حل,قذخّ ثجقكذظ لكظطزذس ي أثةخص وظكوش.
ث ؿخ

احملىساانثتنيا/ابعضاانذساست اانستبق ا

أوالا:اخهىدايعشفس ارا اانطصه ابتنزكتءاانثقتيفا
 -1ؾذيعع حللصيخثعع2010
ؾيوح حليٍحٓش
حلهي
حليٍحٓش
حلؿذيش
أىحس ؿ,ؽ حلزذخنخص
حلوٓذكش
حإلكصخثذش
أذم حرٓظيظخؿخص
أذم حلظوجذخص

ىٍحٓش قخٍنش ي حلظٔخ ق حرؿظ,خؾ ثيقخً لٔ,ظويخص
حلٌ خ حلؼقخي لي طكزش حلـخ ؿش
ئظهي حلزلغ حلٌ خ حلؼقخي لي حلطكزش حلؿَحةذذ ي ؿخ ؿش جقف حليي ع حلظٔخ ق حرؿظ,خؾ
لي حلطكزش حلؿَحةذذ ي ؿخ ؿش جقف حليي ع ىرلش حلوَ حإلكصخث ي حلظٔخ ق حرؿظ,خؾ لي
ًثع ٔظو حلٌ خ حلؼقخي حلؿخل ثحةَحنهم
حلطكزش حلؿَحةذذ ي ؿخ ؿش جقف حليي
ًثع ٔظو حلٌ خ حلؼقخي حلوحطت.
ؾذيش حلطكزش حلؿَحةذذ ي ؿخ ؿش جقف حليي .
حرٓظزخنش
ؿخ حرٍطزخاع حل,ظوٓ ع حرنلَح حل,ؿذخٍع حلوٓ حللٔخر ع حلوٓذ ع حل,يوحلع حلظوكطقع
حرلظوح .
ح حرني خؽ حلؼقخي ؽ حرهَ ر يظض ,رخلضَثٍس طٔخ لخ ؾخلذخ ؿ .
طض,ذ حل,يخذؾ حللخلذش ل خيش حلَ,حك ل,وحضذؽ طٔخذم ي ٍيؽ ٔظو حلظٔخ ق حرؿظ,خؾ ع
طويذَ أنذطش ثرَح ؾ ؿخ ؿذش طؿُِ حلوؾ حلؼقخي رخألهَ ثحلظٔخ ق ؿ ,خ يقَد حلٔ,خيخص
رذ حلؼقخيخص حلوَؾذش حلؿَحةذش.
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Little, 2012 -2
ؾيوح حليٍحٓش

حلهي
حليٍحٓش
حلؿذيش
أىحس ؿ,ؽ حلزذخنخص
حلوٓذكش
حإلكصخثذش
أذم حرٓظيظخؿخص
أذم حلظوجذخص

طؤػذَ طزذؿش حلوجش ثحلظؿَ حلؼقخي ي ؿيرص حلٌ خ حلؼقخي لطكزش اىحٍس حرؾ,خل ي
سcommunity collegeك
A Study Of The Impact Of Class Level And Cultural Exposure On
Cultural Intelligence Scores Of Business Administration Students At
A Community College
طؤػذَ حلوزَحص حلظؿكذ,ذش ؾك حلٌ خ حلؼقخي .
طقد حإلىحٍس ي سcommunity collegeك ي حلوريخص حل,ظليس حأل َي ذش.
حرٓظزخنش
قذخّ لذ َصع ANOVA
طؤػذَ ٔظو حلظؿكذم رذ كلوظ ؾك ىٍؿش حلٌ خ حلؼقخي لأليَحى.
يـذ طؿِيِ حلٔ,ظو حلؼقخي لظؿِيِ حل,ؿكو خص ةز ئٓٔخص حلظؿكذم حلؿخل ي حلوريخص
حل,ظليس حأل َي ذش.

ً
ثتنستا:ااجلهىدااملعشفس ارا اانطصه ابشسىاانسستست ااحملهس ا
 -1ح ذ ع 2014
ؾيوح
حليٍحٓش
حلهي
حليٍحٓش
حلؿذيش
أىحس ؿ,ؽ
حلزذخنخص
حلوٓذكش
حإلكصخثذش
أذم
حرٓظيظخؿخص
أذم
حلظوجذخص

ٍٓم حلٔذخٓخص حل,لكذش ثأػَذخ ؾك أىح

لخيػش رريحى سس رلغ ططزذق كك

كيحػش حلظـَرش ثحلظ ُطكِم طوضذق حليثٍ حلٌع طقوم ر ـخلْ حل,لخيػخص ي ,خٍٓش أؾ,خلهخ رصوٍس
طزذؿذش رؿذيحً ؾ طيهقص ثضروا حل ؼذَ حلـهخص حلظ ةي ط و ؾخثق ًخ أ خم طقييم حلوي خص لك,وحط ع
ث ٌلك ىثٍذخ ي جيؽ حلقَحٍ حلٔذخٓ ثحإلىحٍع روجوهخ ئٓٔخص لهخ طؤػذَ ي حل,ـظ,ؽ حل,لك
رذ هخص ثؾك حل,ـظ,ؽ حلوطي رذ ؾخم
أؾضخ ـكْ لخيػش رريحى
حرٓظزخنش
حلئذ حل,جويشع حلوٓ حللٔخر ع حرنلَح حل,ؿذخٍعع شيس حإلؿخرش ؾ ٔخكش حل,قذخّع
ٓزذَ خ Spearman Correlationع ؿخ حرٍطزخاع ؿخ حرنليحٍ حلزٔذ Simple
.Regression
طزذ أ ؿ,ذؽ ؾقةخص حلظؤػذَ خ رذ ٍٓم حلٔذخٓخص حل,لكذش رؤىح لخيػش رريحى خنض ةويش ثًحص
ىرلش ؿيويش ,خ ييل ؾك حليثٍ حل,,ذِ حلٌع ي,خٍٓ ـكْ حل,لخيػش ي ٍٓم حلٔذخٓخص حل,لكذش ي
حلظؤػذَ ؾك ٔظو أىح لخيػش رريحى.
حلؿ ,ؾك ططويَ حل,ـظ,ؽ هقل نيثحص كوحٍيش رذ ةذخىحص حإلىحٍحص حل,لكذش ثحل,ـظ,ؽ أؿ
حلوةو ؾك ذخ حلطزقخص حل,وظكوش ي حل,ـظ,ؽ ثايـخى حللكول هقل ٍٓم حلوط حلظ طٔخؾي
ؾك ططويَ ثطي,ذش حل,ـظ,ؽ رذ أيض .
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حلؿق ع 2014
ؾيوح حليٍحٓش
حليٍحٓش
حلهي

حلؿذيش
أىحس ؿ,ؽ حلزذخنخص
حلوٓذكش حإلكصخثذش
أذم حرٓظيظخؿخص
أذم حلظوجذخص

ؾقةش حلل و ش حلِ َ,يش رخلل و خص حل,لكذش ي ضو حلِ َ,يش ثحلق َ ِيش
ؿَيش خ وؿوى ؾك حٍ حلوحةؽ ث قخٍنظ ؽ خ ؿخ ي حليٓظوٍ ثحلقوحنذ لظلييي حلوـوس
رذ خ ذَؼ ثرذي,خ طزسع طلكذ ؾقةش حلل و ش حلِ َ,يش رخلل و خص حل,لكذش ي غ
حليٓظوٍ ثحلقوحنذ حليخيٌس ثيقخ ل,زيأ حلق َ ِيش حإلىحٍيشع ؿَيش ي حٓظققلذش حلل و خص
حل,لكذش ي أىح حؾ,خلهخع ؿَيش ي حرٓظوخىس نػخم حلق َ ِيش حرىحٍيش لظلقذس حلظي,ذش.
حؾضخ ـكْ لخيػش رريحى
ىٍحٓش كخلش سحل,قخرقص حلذوصذشع حلِيخٍحص حل,ذيحنذشع ةخث,ش حلولصك
حلظوُيؽ حلظ َحٍعع حلوٓ حللٔخر ع حلظـِثش حليصوذشع حهظزخٍ حلوخ َثنزخمع حرنلَح
حل,ؿذخٍعع حهظزخٍ جي حل,قذخّ رطَيقش حلئذ حل,قخٍنشع ؿخىلش ٓزذَ خ رَحث لظصلذق
ؿخ حلؼزخص.
ط,ذِص ؾقةش حلل و ش حلِ َ,يش رخلل و خص حل,لكذش ثيقخ لكيٓظوٍ رخنهخ ؾقةش طؿخثنذش
طئذقذش طؿط لكل و خص حل,لكذش حرٓظققلذش حرىحٍيش ثحل,خلذش ي حىح حؾ,خلهخ.
,خٍٓش حلل و ش حلِ َ,يش حلَةخرش حرىحٍيش ؾك حلل و خص حل,لكذش حً طؿظزَ حلَةخرش حلِ َ,يش
حلؿيخجَ حل,ه,ش لق َ ِيش حرىحٍيش.

املحا اانثتنيا/ااإلطتسااننظشيا

احملىسااالولا/اانزكتءاانثقتيفا

اوال:ايفهىواانزكتءاانثقتيف:اا
غهَ وهوم حلٌ خ حلؼقخي ؾك يي " َئظويَ حيَل " ث "ٓدونغ حندغ " يد ـدخل حلؿكدوم حرؿظ,خؾذدش
ثحرىحٍيش ي حلؿخم س2003كع ث يٌ ًلك حلوةض كخُ وهوم حلدٌ خ حلؼقدخي ؾكد حذظ,دخم ؾدخل ,ع كذدغ طوحلدض رؿدي
ًلك حليٍحٓخص ثحلزلوع ي ذٌح حل,ـخلع يو ؾخم س2004ك نػم "يخ ىحي " ث "ٓونغ حنغ" حثل ككقش ىٍحٓذش
طظؿكس رخلٌ خ حلؼقخي ي ح خىي,ذش حرؿظ,خؼ حرىحٍيش ي حلوريخص حل,ظليس حر َي ذش سحللصيخثع ثؾذيع ع 15: 2010ك.
ةز حلؿييدي د حلزدخكؼذ ٓدؿذًخ ثٍح طلييدي وهدوم
ةي كػ وهوم حلٌ خ حلؼقخي رخليٍحٓش ثحلظلكذ
دخ طذٔدَ
كٔذ طوؿهخط ث قخجيا ثنػَح رهظق ذٌا حل,قخجي ثحلظوؿهخص طدم حٓدظؿَح
ثحضق ثىةذس ل
ثؿهخص نػَ حلزخكؼذ ي حلـيثل س1ك:
ؿيثل س1ك يزذ وهوم حلٌ خ حلؼقخي رلٔذ حٍح رؿض حلزخكؼذ
ص
1
2

حل خطذع حلٔيش :حلصولش
Early & Ang , 2003:59
Livemor, 2009:19

3

Bucker et al , 2015: 5

حل,وهوم
ةيٍس حلوَى ؾك حلظوخؾ ر وخ س ي حل,وحة حلظ طظ,ذِ رخلظيوؼ حلؼقخي .
ثذو حلطَيس حلٌع ئخؾي حريَحى لقنظقخل حلَنزخص حل حلوؿ ع أع حنهخ
حلـَٔ حلٌع ئخؾي ؾك حلظؿزذَ نذَ حل,ذَثا ؾ كذ حليي ثطـٔذيا
روخؾكذش ح زَ ي حطخٍ حلظيوؼ حلؼقخي .
ذوذش حلظ ذ ؽ حليخّ ثحليـخف ؾيي خ يـيث حنؤهم ي رذجش حهَ نذَ
حلزذجش حلظ يؿذذو يذهخ.

ثتنستا:أهًس اانزكتءاانثقتيف:اا
طؿ ,حل,يػ,خص حلذوم ؾكد حردَحُ ػقخيخطهدخ د هدقل حرؾدق ؾد زخىثهدخ ثةذ,هدخ لكـ,هدوٍ ل د يؿدَ
حلـ,ذؽ خ ذ ػقخيش ذٌا حل,يػ,ش يه رٌلك طلقس ذِس طيخئذش لهخ ط,ذِذخ ؾ رقذش حل,يػ,خص حلظد ةدي طظذدخر
ؿهخ ي نوؼ حليذخا سChin&Gaynier , 2006 : 3ك.
ح حلٌ خ حلؼقخي يييؿيخ حل حلظؿكم ثيي ,شوصذش حل,يػ,ش ثيؿ ,ؾك ُيخىس حلؿقةخص حلوخجش رهدخ ألند
يوظق لك,يػ,خص روحرش ؾخل,ذش لظـخٍد ؿيييس ثرذ ظوحج ثذٌح خ يدويَا ىحيدؽ حلدظؿكم لكزلدغ ؾد د دخ ذدو
ؿييدي ث هدم ؾخل,ذدخ سMoher,2007:9كع يذ,دخ يزدذ سKanten, 2014:101ك ح حلذدوص حلدٌع يظ,ظدؽ رقديٍ
ؾدخل د حلددٌ خ حلؼقددخي ئددظطذؽ ح ئددظوكص د ٓددكو حلوددَى ثحلـ,خؾددش طكددك حلوصدخثص حلظد طذد ةخٓدد,خ
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ذظَ خ رذ حريَحى ثحلـ,خؾخص ر حلٌ خ حلؼقخي يذ ,حلقيٍس ؾك يهم د د حلـوحندذ حل,ؿَيذدش ثحرنوؿخلذدش
لكؼقخيخص حرهَ ع يذ,خ يدَ س Costa,2003:20ك ردخ حلدٌ خ حلؼقدخي ئدهم يد ُيدخىس حل,قديٍحص حرٓدظَحطذـذش
لكقذخىس ثحل,ييَي ث ػم لك,يػ,ش .
ثتنثتا:يهتسا اانزكتءاانثقتيف:اا
يظٔم حلٌ خ حلؼقخي ر,هخٍحص ط ,حيَحىا حلؿ ,رخطخٍ يـؿ يهم ح ؼدَ طودخؾق دؽ حركديحع ثحلػدَث ع
ثطظكوص ذٌا حل,هخٍحص ر,خ يؤط :
 .1يهم حلهويش حلؼقخيذشع أع يهم ذ نو َ رذؤ أنؤيخ ثحآلهَي ثأٓخلذذ حللذخس حلظ ؾَييخذخ.
 .2طولّددص حلَإيددش حلؼقخيذددشع أع يه دم حرهددظق ي د حلوكوذددخص حلؼقخيذددشع ث ذ د طددئػَ طكددك حلوكوذددخص ي د حلظو ذددَ
ثحلٔكو ثحريظَحضخص.
 .3حرنظقخل ؾزَ حلليثىع ثٍإيش حلؿخلم ثؿهخص نػَ ظؿيىس سDzenowagis,2010:3ك.
وظك حلؼقخيخصع أع أ نضؽ أنؤيخ ي قخٍنش ؽ ػقخيش حرهَي .
 .4نق ثؿهخص حليػَ ال حأليَحى
 .5حرطصخل حلؼقخي حلؿخل ,ع أع طزخىل حري خٍ ثحل,ذخؾَ ثهكس حل,ؿخن ؽ أيَحى هكوذخص ػقخيذش ظيوؾش.
 .6اىحٍس حلصددَحؼ حلؼقددخي حلددٌع يظيددخثل حلصددَحؼ رددذ حأليددَحى د هكوذددخص ػقخيذددش وظكوددش رطَيقددش ريددخ س ثيؿخلددش
سMoher,2007:11ك.
ًثع حلوكوذخص حلؼقخيذش حل,ظيوؾش.
 .7حلؿ ,وَيس ؽ حآلهَي
ؽ حلظلذِع أع حىٍح حلظلذِ ي أنؤيخ ثؾيي حآلهَي ثحرٓظـخرش ل ؾك نلو يؿخل.
 .8حلظؿخ
 .9يهم ىييخ ذ ذش حلقوس ع ثحٓظذؿخد ذوذش طَحر حلؼقخيش ثطؤػذَ طكدك حلقدوس ؾكد ذوذدش ٍإيدش حلؿدخلم ثحلظوحجد دؽ
حرهَي سBucher,2008:66ك.
سابعتا:ابعتداانزكتءاانثقتيفاا
يضم حلٌ خ حلؼقخي ـ,وؾش حررؿخى:
 -1بعذااالسرتاتسدس ا
حٓظوي ض حرٓظَحطذـذش حرٓظويحم حرثل ي حل,ـخرص حلؿٔ َيش ثييو حللَد ث ػم حنظقكض رؿي ططوٍ
حل,ـظ,ؿخص ح طٔدظويم يد ـدقص ظؿديىس رٓدذ,خ حرىحٍس .سRainere et al , 1995 :11ك .ثجدخٍص وضدكش
حرٓددظويحم لددي يػ,ددخص حألؾ,ددخل ثنذَذددخ د حل,يػ,ددخص حألهددَ حل,هظ ,د رظلكذ د رذجظهددخ ثطلقذددس حل,زددخىٍس
ثحلَيخىس ي ـخرص نذخطهخ سحىٍيْ ثحل َٓ,ع22 : 2003ك.
ثييػدَ حلذهدخ س  Livemore , 2011 :7ك ؾكد حنهدخ حل ذوذدش حلظد طوكدس شدؿوٍحً لدي حلودَى ردخلوزَحص
حل,ظيوؾش ػقخيذخع ثيليع ًلك ؾيي حجيحٍ حرك خم ر,صخللك ث صخلق حرهَي .
 -2بعذااملعشف اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ردديأ صددطكق حل,ؿَيددش يؤهددٌ ؿيد ؿييدديحً يد حلٔدديوحص حألهذددَس .حً يظ,لددوٍ ؿيددخا حلـييددي كددول حل,ؿَيددش
ٔقكخً يؿخرً ر ي ,أليدش يػ,دش د حل,يػ,دخص أث أع ـظ,دؽ د حل,ـظ,ؿدخصع يذ,دخ لدو أىحٍذدخ رذد ؿذدي أ
ئظوي هخ سأع حل,ؿَيشك لظلقذس ذِس طيخئذش ؾك حل,ـظ,ؿخص حألهَ سحللخيع ع 21 : 2006كع
يظص ذٌح حلزؿي رخل ذوذش حلظ نوهم ر,وؿزهخ حلوَى حلظذدخر ثحرهدظق يد حلؼقخيدخص س Baldwin et al,
 2008 :21ك حً ىٍٓض حل,ؿَيدش د يػدوٍحص نؤدذش ثحؿظ,خؾذدش ثٓدكو ذش ثجديوض حلودَى ر وند ؿخلـدخ ؿذديح
لك,ؿكو خص س Matlin,1983:32كع ثذٌح يؿيد ح حل,ؿَيدش ذد حلـدِ حل,هدم د حلدٌ خ حلؼقدخي حًح حٓدظوي ض
رذدددد يؿددددخلع ثحجددددزلض ثٓدددددذكش ي ,دددد حرٓددددظوخىس يهددددخ يدددد طلٔددددذ حللذددددخس حرؿظ,خؾذددددش ثططويَذدددددخ.
سKarma&Vedina , 2009 :529ك.
ح حكي حذم ونخص حلؿيصَ حل,ؿَي لكٌ خ حلؼقخي طظ,ؼ روهم حليػم حلؼقخيذش ث ـ,وؾش حلقذم ثحل,ؿدخيذَ
حلؼقخيذش حلظ ط,ذِ حع ـظ,ؽ ؾ نذَا حل,ـظ,ؿخص ثحلقذم حلؼقخيذش ط,ؼد طَةدخ طديػم يذهدخ حل,ـظ,ؿدخص نؤدهخ
لظكزذش حللخؿخص حرنٔخنذش حل,ه,دش ثحرٓخٓدذش سDyne et al ,2010:135كع ثيدٌ َ سحل,ؿخضدذيعع49 : 2005ك
حذ,ذش حلزؿي حل,ؿَي يذ,خ يؤط :
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شوص ألهَ.

 .1حلٌحطذش :ح ؾ,كذش طولذي حل,ؿَيش طوظك
 .2ةخركذش حل,ؿَيش لقنظقخل .
 .3حلطزذؿش حل,ضَ,س /حل,ووذش :يخل,ؿَيش طظولي ي ؾق حرنٔخ ثلذْ ؾك حلوٍ حث أع خ آهَ.
 .4حلظؿِيِ حلٌحط  :طظ,ذِ حل,ؿَيش ؾ نذَذخ حلؼَثحص رخ حل,ذخٍ ش يذهخ ر طيقصهخ.
 . 5حلِثحلذش :ا ةذ,ش حل,ؿَيش ثحذ,ذظهخ لذٔض ػخرظش ؽ حلِ ر ذ ؾَضش لكظرذذدَ ر رد لكدِثحل ثرٓدذ,خ يد
ـخل حرؾ,خل حلظ طؿ ,ثطيخيْ ي رذجش وظوكش ثي ةَيش ونذش.
حلصؿذ رَ ـش ط وي حل,ؿَيدش حلـييديس حً ر حكدي ئدظطذؽ حلظيزدئ رخلضدز ظد ٓدذظم طولذدي
 . 6حلكلػذش  :ح
ؿَيش ؿيييس ث خ ذ طكك حل,ؿَيش حل,ظوليس.
 -2بعذاانذافعس ااااااااااااااااااااااااااا
طؿي حليحيؿذش كخلدش ؿٔد,ذش ثنؤدذش ى حهكذدش طؼذدَ حلٔدكو يد غدَث ؿذيدش ث ظوحجدكش كظد ييظهد الد
نخيدش ؿذيددشع يهدو ئددظؼذَ حليذدخا ثيلدديى حطـخذد لظلقذددس ذدي ؿددذ ع ,دخ يُؿددَ حلديحيؽ رؤند ؾ,كذدش حٓددظؼخٍس
ثطلَيك حلٔكو أث حلؿ ,ثطؿضذي حليذخا ثطيػذ ,ثطوؿذه نلو حلهي  .سحلطَحثنش ع  4: 2013كع ثذ أيضدخ
ٍنزخص ثكخ ؿخص ثأع ةو ذدخرهش طذدذَ ثطوؿد حلٔدكو حإلنٔدخن نلدو أذديح ؿذيدش يظ دو حليحيؿذدش د دخ
يظؿكددس رظكددك حلقددو حلظ د طيذ د حلٔددكو حإلنٔددخن أث طلددخيع ؾكذ د ي د ٔددظو ؿددذ أث طوؿه د ثؿهددش ؿذيددش
سؾخشوٍ ع  1988ع  166ك.
ث ثؿهش نػَسZyl,2015:3ك ح حليحيؿذش ذ ةخركذش حلوَى ؾك حلظؿكم ؾد حلؼقخيدخص حرهدَ د حؿد
ططزذس هخٍس ؿيييس طيخٓذ حلوضؽ حلقخثم ي رذجش حلؿ. ,
ثئَ ؾك نوْ حلٔذخ س Polin ,2014:12ك كذي,خ ؾَ حليحيؿذش ؾك حنهخ ةديٍس حلودَى ؾكد طوؿذد
حذظ,خ ثنذخط نلو حرهظقيخص حلؼقخيذشع ث حؿ حلؿ ,ؾك ططويَ حلدٌ خ حلؼقدخي لأليدَحى يـدذ حلؿ,د ؾكد
حلزؿي حليحيؿ لكوَى يقي يظوؿذ ثؿوى ذٌح حلزؿي لكظؿَ ؾك ػقخيخص حهَ ثضز حلٔكو ذخص ثحللوخظ ؾك حلقدذم
خ ذو ؿييي سLester& Smith ,2009 :108كع ثطذ حليحيؿذش أذدم
حلؼقخيذش حلوخجش رخلوَى ثحلظؤةكم ؾك
ؾيخجددددَ حإلردددديحؼ ر حلوددددَى ةددددي ي,ظكددددك حلوزددددَس ث هددددخٍس حلظو ذددددَ حلوددددق ثل يدد د ر ي,ظكددددك حلدددديحيؽ لإلردددديحؼ
سحلظدك ع60 : 2006كع ثًذدذ سDyne et al ,2010:135ك ثُ قثد حلد ح ي دَس ذدٌح حلزؿدي ط ,د يد حلؼقدش
ثحرنييخؼ نلو حلؿ ,ثحنـخُ حل,هخم ي غ حلصؿورخص حلظ طوَضهخ وحة حلظقخطؽ حلؼقخي .
 -4انحعذاانسهىكي
حلٔكو ع حلٔكو حلوَىع ثحلٔكو حرؿظ,دخؾ لكٔدكو حلودَىع ثذدو ٓدكو
ي ,حلظ,ذِ رذ نوؾذ
هخص يَى ؿذ ح خ حلٔكو حرؿظ,دخؾ يهدو حلٔدكو حلدٌع ي,ؼد ؾقةدش حلودَى ررذدَا د حلـ,خؾدشع ثيهدظم ؾكدم
حليوْ رخلٔكو حلوَىع ح خ حلٔكو حلـ,خؾ يهو لذ حذظ,خم ؾكم حرؿظ,خؼ .سحلَكخككش ثحهَث ع 20 :2011ك
ثؾَ سؿقدع 60 :2011ك حلٔكو رؤن نذخا حل خثيدخص حللذدش حًح ح حلٔدكو ذدو ـ,وؾدش حليذدخطخص
حل,ظؿيىس حلظ يقوم رهخ حلوَى ي حللذخس حلذو ذش ل يظ ذ ؽ ظطكزدخص حلزذجدش ثحللذدخس حل,لذطدش ثذدٌا لصدكش
حلظوخؾ رذ حلؿوح حلذوصذش ثحلؿوح حلزذجذش.
ثيَ س Baldwin,2008:21ك ح حلزؿي حلٔكو يظض ,حلَ,ثنش ي ـ,وؾدش حرٓدظـخرخص حل,يخٓدزش
ل,وظك حل,وحة يضدق ؾد ح دظق حلقديٍس ؾكد حلظرذذدَ يد حلٔدكو ذخص حلكوػذدش ثنذدَ حلكوػذدش ثيقدخ ل,دخ يَيديا
هصوجذش.
حرهَث ث خ يظطكذ حل,وة
حهذَحً ي ,حلقول ح حلزؿي حلٔكو حكي حذم ؾوح حلظوخؾ ؽ حلؼقخيخص حرهَ كذغ يؿ ْ ةيٍس حلوَى
ؾك حلظؿزذَحص حلكوػذش ثحٓدظويحم حل,ودَىحص حلصدلذلش ثحل,ؿزدَسع ثنذدَ حلكوػذدش حلظد يئدذ لهدخ طؿدخرذَ حلوؿد
ثكَ خص حلذيي ثنذَذخ حلظؿزذَحص نذَ حلكوػذش ؽ حركظوخظ رخلقذم حلذوصذش ثحلؿخىحص حلوخجش رؼقخيدش حلودَى
ؽ حرهظق حلؼقخي .
ؾيي حلظؿخ
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احملىساانثتنيا/اسسىاانسستست ااحملهس ا

اوال:ايفهىواانسستست اانعتي اا
طذ حلٔذخٓش حلؿخ دش يد ـدخل حرىحٍس حلؿخ دش حكدي حل,ودخذذم حلٔ,دظليػش ثحؾقديذخع كذدغ لقذدض حذظ,خ دخ
رخلرخ ثطيحثر ثحٓؿخ لي حلزخكؼذ ثحل,وظصدذ يد ؾكدم حرىحٍس حلؿخ دش ثحلٔذخٓدش سطذكدذ ع  1 :2007كع لقدي
حُىحى حرذظ,ددخم ر,وضددوؼ حلٔذخٓددش حلؿخ ددش رؿددي حللددَد حلؿخل,ذددش حلؼخنذددشع حً طَ ددِص ر,وهو هددخ ث ذوذددش ركوٍطهددخ
ثحلظزصَ ي حذيحيهخ ث ضخ ذيهخ س Day,1992:3ك ثي حلؤ,دذيخص د حلقدَ حلؿذدَي ح ظٔدذ ؾكدم حلٔذخٓدش
ؿيخا حرجطقك ؾك,ذخ ؾك يي ؾخلم حلٔذخٓش  Harlodslasswellحلٌع طيخثل ي ظخرخطد د ؟ يلصد ؾكد
خًح ؟ ظ ؟ ذ ؟ ؿوذَ حلؿ,كذخص حل,ظزخىلدش ثحلظوُيؿذدش لكقدذم ثحل,يدخيؽ حل,ظضد,يش يد ٍٓدم حلٔذخٓدش حلؿخ دش.
سةَةددخف ع 16: 2009كع ثةددي طددم ؿ,ددؽ ـ,وؾددش د حلظؿددخٍي طكوددص ثؿهددخص نػددَ رؿددض حلزددخكؼذ ي د ـددخل
حرىحٍس حلؿخ ش ثحلٔذخٓش ,خ وضل ي حلـيثل س2ك.
ؿيثل ٍةم س2ك يوضق ثؿهخص نػَ حلزخكؼذ ي حلٔذخٓش حلؿخ ش
ص

حٓم حلزخكغع حلٔيش :
حلصولش
Easton,1965: 50

2

ك,خىسع 107 : 1993

3

طذكذع1: 2006

1

حلظؿَي
ذ طوُيؽ حلقذم ي حل,ـظ,ؽ رطَيقش ٓكطويش آ َس هقل حلقَحٍحص ثحألنذطش
حإللِح ذش حل,وحُنش لظكك حلقذم ي اطخٍ ؾ,كذش طوخؾكذش رذ حل,يهقص ثحل,وَؿخص
ثحلظرٌيش حلؿ ٔذش.
هط حث رَح ؾ حث حذيح ؾخ ش حث ذٌا ؿخ طػهَ رصوٍس حطـخا ؾ ,ك و
لوظَس ُ يذش ؿذي .
حل َ,,حللكِثن حلٌع يـي حل,خٍث ي حنؤهم ـزَي ؾك حلَ,ثٍ ي جيخؾخ
لكقَحٍ ث يوٌي ل ث ٔظوذيي ي .

ثتنستا:ايفهىواانسستس ااحملهس اا
يَطز وهوم حلٔذخٓخص حل,لكذش ر,وهو ذ حٓخٓذذ يؿيح يزؽ لكٔذخٓش حل,لكذش ثذ,خ:
 حلق َ ِيش حلٔذخٓذش
 حلق َ ِيش حرىحٍيش
حلق َ ِيش حلٔذخٓذش ذ ثضؽ ىٓظوٍع يقوم ؾكد طوُيدؽ حلٔدكطخص حلل و ذدش حل,وظكودش – حلظذدَيؿذش-
حلظيوذٌيددش – حلقضددخثذش – رددذ حلل و ددش حل,وؿددوىس ي د حلؿخجدد,ش ثك و ددخص حلوريددخص أث حألةددخلذمع ثيؿددَ ذددٌح
حألٓكود

أٓخلذذ حلظيػذم

حليخكذش حليٓظوٍيش ريػخم حرطلخى حلويٍحل أث حرطلخى حلِ َ,ع سحلطخث ع 45 : 2009ك.

ح ددخ حلق َ ِيددش حرىحٍيددش يهد طوُيددؽ حلوغذوددش حرىحٍيددش يذ,ددخ رددذ حلـهددخُ حرىحٍع حل َ,ددِع ثشوصددذخص
ؿيويش ؾخ ش حهَ يد حليثلدش – لكذدش حث َيقذدش – طزخشدَ ثغذوظهدخ طلدض اشدَح ثٍةخردش حلٔدكطش حلِ َ,يدش
سحل,ؿددخن ع  29 : 2010كع ثذددٌح يؿي د حٓددظققل حلوكدديحص حرىحٍيددش ي د ِحثلددش حهظصخجددخطهخ رؿذدديحً ؾ د ذذ,يددش
حلٔكطش حلِ َ,يش حث حلوضوؼ لهخ سكزظوٍ ع 13 : 2000كع حً طقدوم حلق َ ِيدش حرىحٍيدش ؾكد ػقػدش حٍ دخ ذد
ثؿوى صخلق ًحطذش ظ,ذِسع حٓظققل حلٔكطخص حث حلـهخص حلق َ ِيش ؾ حلٔكطش حلِ َ,يدش ثحلوجدخيش حرىحٍيدش
ؾك طكك حلٔكطخص حلق َ ِيش .سحلقزذقص ع 58 :2010ك
رؿي ً َ حرنطقةش حلَثذٔذش حلظ يزيأ ؾييذخ وهوم حلٔذخٓش حل,لكذش طوؿذ طدَف رؿدض حلظؿَيودخص حلظد
طؿُِ وهوم ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذش ثٍنم نيٍس حل,صخىٍ حلظ طؿط طؿَيوخ شخ ق لَٓم حلٔذخٓش ؾك حلٔ,دظو
حل,لك ثل طم حؾيحى ـ,وؾش حلظؿخٍي ثيس خ طذَٔ حل,صخىٍ ثنٌ َ يهخ :
يؿَيهدخ سBurdem, 1987: 25ك ؾكد حنهدخ حرٓدظَحطذـذخص ثحلوطد حلظد يضدؿهخ ٍحٓد,وح حلٔذخٓدخص
حل,لكذش ل,وحؿهش حل,ذ قص حل,لكذش ث قخركش حركظذخؿخص حل,لك .
ثييطكس سؿخرَي ثحل,وني ع 188-187: 1998ك د يطكدس حنهدخ كد دخ يظؿكدس رخٓدظويحم ٓدكطش حليثلدش
لظكزذددش كخؿددخص ث طخلددذ حل,ـظ,ددؽ يد ذددخىي سحلظؿكددذمع حلصددلش عحلضدد,خ حرؿظ,ددخؾ ع حلددييخؼ( ٓددوح خنددض طكددك
حلٔكطش َ ِيش أث لكذش.
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ح خ سHill, 1997:9ك يذؿي حلٔذخٓش حل,لكذش ذ ٓذخٓش لكذش نخطـش ؾ ذخٍ ش حلٔذخٓدذذ ثأؾضدخ
حل,ـخلْ ثؿ,خؾخص حلضر ثحل,صخلقع كذغ طظم حل,ذخٍ ش رؿ,كذش جيؽ حلٔذخٓش حل,لكذش ثطيوذٌذخ ثطلييي دي
طؤػذَذخ ي طلٔذ ٍيخذذش حل,وحط حل,لك ث ؿَيش وحط حلقوس ثحلضؿ لقٓظوخىس يهخ ي جديؽ حلٔذخٓدخص
حلٔ,ظقزكذش.
ثتنثتا:اأهًس اسسىاانسستست ااحملهس اا
طؿ ,حل,يػ,خص حلذوم ؾكد حردَحُ ػقخيخطهدخ د هدقل حرؾدق ؾد زخىثهدخ ثةذ,هدخ لكـ,هدوٍ ل د يؿدَ
حلـ,ذؽ خ ذ ػقخيش ذٌا حل,يػ,ش يه رٌلك طلقس ذِس طيخئذش لهخ ط,ذِذخ ؾ رقذش حل,يػ,خص حلظد ةدي طظذدخر
ؿهخ ي نوؼ حليذخا سChin&Gaynier , 2006 : 3كع حً ط  ,أذ,ذش ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذش ي :
 -1طٔهم ي ن,و حل,ـظ,ؽ ثططويَا ثطض ,ل حلظوطذ حلٔكذم حلٌع يقثدم حل,ـظ,دؽ حل,لكد ع حً يـيدذ حل,ـظ,دؽ
حلوةوؼ ي حهطخ نظذـدش حرٍطـدخل ثحلظودز يد ٍٓدم حلوطد ثثضدؽ حلزدَح ؾ ثحل,ذدَثؾخص حل,لكذدش نػدَح
ألنهخ ط و نخرؿش ٓذخٓش لكذش ثحةؿذش ي غَث حل,ـظ,ؽ حل,لك سحلَٔثؿ ثحهَث ع 85: 2015ك.
 -2طقويش حلزيخ حلٔذخٓ لكيثلش ثًلك رظوُيؽ حرهظصخجخص حرىحٍيش ثؾيم طَ ذِذخ ي حلؿخج,ش ,خ ئدخذم يد
وحؿهش حرُ خص ثحل,صخؾذ حل,وظكوش سحلوقيكش ع 61: 2009ك.
 -3طيؾذم حرْٓ حرؿظ,خؾذش لك,ـظ,ؿخص حلؿخىلش ثجذخنش ٍحّ حل,دخل حل,لكد ثيل,د د نذدخد ثحذظدِحُ حر د
ٔذَط نلو حر

ثحلٔقم حل,لك سBrueggemann, 2008: 395ك.

حرةظصخىع حث حلظهيييحص حلظ ةي طئػَ ي
 -4ؾدديم حرٓددظجؼخٍ ثحلظوددَى رخلٔددكطشع ثطِيددي د يددَص حل,ذددخٍ ش حلٔذخٓددذش يد حلل ددم د ةزد حيددَحى حل,ـظ,ددؽ
شَحثق حؿظ,خؾذش ثةو ذخص وظكوش سىحيش ع 2 :2015ك.
حل,لك ع ثطؿِيِ حلوكيس حلوطيذش ي حليثلش حل,ظ و

 -5طضدد ,لكوكدديحص حل,لكذددش كَيددش حنظقددخ حرثلويددخص ل,ذددخٍيؽ حلظطددوٍ حلوددخص رهددم ,ددخ ح لكٔددكطخص حرىحٍيددش
حل,لكذش حلقيٍس ؾك حلظذوذص حللخؿش حلظي,ويش حل,لكذش ث قخٍنظهخ دؽ ىٍؿدش حلظودخثص يد حركظذخؿدخص حلظي,ويدش
لك,لخيػخص حرهَ لظقَيَ ٔظكِ خطهخ ثطؿييكهخ ي ٓذخٓش حليثلش رصوٍس ؾخ ش سؾيوُ ع 54 :2014ك.
سابعتا:ااهذافاسسىاانسستست ااحملهس اا
ح لكٔذخٓش حل,لكذش حذيح وظكوش يؿ ,حلزخكؼذ ؾك طصيذوهخ حل :
 .8االهذافاانسستسس
طهي حلٔذخٓدش حل,لكذدش حلد حؾطدخ حل,دوحطيذ حث ,ؼكدذهم حل,يظوزدذ ىي,قَحطذدخ ٓدكطش ح زدَ يد جديؽ
حلقَحٍ ٓوح هقل َككش حرؾيحى حث حلظوطذ حث حلظيوذٌ ,خ حنهخ طظطكدذ حجدقكخص ىٓدظوٍيش حث طذدَيؿذش ثحلد
رذجش ذـؿش لي,و حركِحد ث ػم يه طصيؽ ثكيحص لكذش حةو سحك,ي ع7 : 2013ك.
 .2االهذافااالداسي ا
طهي ؾ,كذش ٍٓم حلٔذخٓش ؾك حلٔ,ظو حل,لك حىحٍيخع حل ٍيؽ وخ س حرىح ثٍيؽ ٔدظو حلودي خص
لكذخع ون يظؤػَ رخنظقخىحص ثطقذذم حلٔ خ حل,لكذذ سحلوقيكش ع 61 :2009كع ثطؿ ,ؾ,كذش ٍٓم حلٔذخٓش ؾك
حلٔ,ددظو حل,لكدد ؾكدد هكدددس ٍثف حلظيدددخيْ ردددذ ثكدديحص حإلىحٍس حل,لكذدددش يدد وظكدد حل,لخيػدددخص ثحرةدددخلذم
سحلطؿخ يشع 6 : 2003ك.
 .2االهذافااالختًتعس ا
طهي حلٔذخٓش حل,لكذش حل طولذي شؿوٍ لدي حل,دوحطيذ رخلؿيحلدش حرؿظ,خؾذدشع حً ي دو لدي حل,دوحطيذ
حلِ,حيخ ثحلوي خص سحلِؾز ع 66 :1985كع ثطؿ ,ؾ,كذش ٍٓم حلٔذخٓش
ي وظك حٍؿخ حليثلش حلقيٍ نؤ
ؾكد د حلٔ,دددظو حل,لكد د ؾكد د حللودددخظ ؾكد د كقدددو حألةكذدددخص د د هدددقل اؾطدددخثهم ىٍؿد دش َضدددذش د د ك دددم
أنؤهمسحلطؿخ يشع 6 : 2003ك , .د خ يلقدس حلَيخذذدش حرؿظ,خؾذدش ثطلٔدذ نوؾذدش كذدخس إليدَحى حل,ـظ,دؽ ثطقدييم
حلوي خص حرؿظ,خؾذش ثحلصلذش ثحلظؿكذ,ذش ثحلـهوى حلضَثٍيش حرهَ سKennett, 2004: 91ك.
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 .4االهذافااالقتطصتدي ا
طٔ دهم ؾ,كذددش ٍٓددم حلٔذخٓددخص حل,لكذددش ي د طؤٓددذْ ذددَثؾخص حةظصددخىيش طقثددم حكظذخؿددخص حل,ددوحطيذ
ثطذددـؽ حرٓددظؼ,خٍ حل,لك د ع يه د حةدديٍ د حلٔددكطش حلِ َ,يددش ؾك د حةددَحٍ حل,ذددَثؼ حرةظصددخىع حلددٌع يلظخؿ د
حل,ـظ,ؽ حل,لك سؾزي حلوذخد ع  2007ع 25كع ثطؿ ,حل,ـخلْ حل,لكذش ؾك كذدي ثطؿزجدش دوحٍى حليثلدش ردؤ ؼَ
وخ س ثيخؾكذش سحل,هيع ع 241 :2011ك.
ختيستا:اخلىا اسسىاانسستس ااحملهس :اا
حطوس حنكذ حل ظخد ثحلزخكؼذ ؾك ـ,وؾش حلوطوحص لَٓم حلٔذخٓش حل,لكذش  :سحلووخؿ ع 85 :2014ك
 .1طلييي حل,ذ كش
 .2حػخٍس حذظ,خم حلل و ش رخل,ذ كش ثحىٍحؿهخ ي ؿيثل حؾ,خلهخ
ٍٓ .3م قظَكخص رٔذخٓش ؾخ ش ل,وحؿهخص حل,ذ كش ثككهخ
 .4حةَحٍ حلٔذخٓش
 .5ط,وي حلٔذخٓش
ستدستا:اابعتداسسىاانسستست ااحملهس اا
ا حلٔذخٓش حل,لكذش ط,ظكك ـ,وؾش حررؿخى حلظ جيوهخ حلزخكؼذ
حررؿخى ةز حلزخكؼذ طظكوص ي خيؤط :

ق كٔذ ٍإيدخا حً طَكدض ـ,وؾدش

اوال:ابعذاانتًكنياا
يؿَ حلظ ,ذ لرويخ ثرلٔذ خ ثٍى ي ؿـم لٔخ حلؿَد ر,ؿيـ حلقديٍسع أ دخ يد ؿـدم حلوٓدذ يدب
ل ي حلذد أع ؿؿد لد ؾكذد ٓدـكطخنخً ثأ يدـ دـ حلذد أع ؿؿد لد ؾكذد ٓدكطخنخً ثةديٍس ثٓده
ثئَ ؾكذ سؾوخنشع 10 :2013ك.
حلظ ,ذ حٓظَحطذـذش طيػذ,ذش طهي الد اؾطدخ حلؿدخ كذ حلصدقكذخص ثحلٔ,دئثلذخص ث ديلهم حللَيدش ألىح
حإلىحٍسع ؽ طويذَ حل,وحٍى خيش ثرذجش حلؿ,د حل,يخٓدزش لظدؤذذكهم هيذدخً
حلؿ ,رطَيقظهم نذَ طيه زخشَ
ثٓكو ذخً ألىح حلؿ ,ؽ حلؼقش حلظخ ش رهم سحل,ؿخن ثحهَث ع 236: 2009ك.
ثتنستا:اانعذان اانتنظسًس ا
حلؿيحلش لرشً يؿوى ال ؾيلع يؿيل حللخ م ي حلل م يؿيل ؾيرًع يهو ؾخىل ةوم ؾيثلع ثرٔ حلوحل ؾيل
أع ر يلذ ر حلهو يذـوٍ ي حلل مع ثةي ؾَيهخ حر يػوٍ ي لٔخ حلؿَد يقخل حلؿديل دخ ةدخم يد حليودوّع
أع خ ٓظقخم يذهخع ثذ ضي حلـوٍ س أر يػوٍ ع83 :1996ك .
ح ددخ رخلئددزش حلد ح حل,يػ,ددخص ط,ؼد حلؿيحلددش حنٔددخ طؿخثنذددش حؿظ,خؾذددش طظددؤػَ رددخلقذم ثحلؿددخىحص حلٔددخثيس ي د
يػ,ش ن,وًؿخ صرَ حل,ـظ,ؽ لهدٌح يدخ حرىحٍس ط,ؼد
حل,ـظ,ؽ حل,لذ رهخ ي رذجظهخ حلوخٍؿذشع حً طؿظزَ
سؾٓ ,ذخٓ صرَك ثر,,خٍٓدش حليودوً ثحلقدوس يصدزق حل,دييَث ةضدخس سيَحنٔدذْ ثثى دو ع 161 :1995ك.
ثر يـيٍ رهئر حل,ييَي ح ي ونوح ظلذِي ؽ حث ضي حنخّ حث حٍح حث حي خٍ رطَيقش نذَ يطقذدش ثر ي ,د
طزَيَذخ ثر يذؿَث رخلقكس نػَح لقيخؾظهم رؤنهم ؾك جوحد ثحآلهَي ؾك هطخ سذون ع 204 :2003ك.
ثتنثت:ااملشون اا
طؿَ حلَ,ثنش حجطقكخ حً ةــخل حرــ يــخٍّ " :ــَ  -حل,ــذم ثحلــَح ثحليــو  -أجــ جـدـلذق يـدـيل
ؾكــ لــذ شــ ثٓــهولش "ع ثؿخ ي لٔخ حلؿَد َ " :ي,دَ َحندـش ث َثندـش ًثذدـو لدـذ يد جدقرشع
ث َنض يي يق ؾك حلؿ ,أع جكزض ثحٓظَ,صع ثحلَ,حنـش  :ذ حلكـذ سحألك,ـيعع  ,( 2 :2007ثطؿدي حلَ,ثندش
حللي حلوخج رذ حلؼزخص حل,طكس حلٌع يص ال ىٍؿش حلـ,وىع ثحللَ ش حل,طكقش حلظ طوَؽ رخلذ ؾ كديثىا
ثضوحرط ع أع ا حلَ,ثنش كَ ش ر طٔكذ حلظ,خٓكع ثػزخص ر ي,يدؽ حللَ دش سحلصدوي ع 141: 1998كع ثيئهدٌ
رخللٔزخ ؾيي اؾيحى حلٔذخٓخص حل,لكذش طويَ ؾيصَ حلَ,ثنش ل د طدظقثم دؽ دخ يلظ,د ا يلديع يد حلٔ,دظقز
دددددد د طرذذددددددددَحص ثل دددددد د ر طقدددددد د ٓدددددددديحً يدددددددد وحؿ هددددددددش كَيددددددددش حللَ ددددددددش اًح طرذددددددددَص حلػددددددددَث
سؿهخى ع134 : 2015ك.
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ثيذددذَ )(Russell & Taylor, 2000 : 33حل د حلَ,ثنددش رخنهددخ ةدديٍس حل,يػ,ددش ؾك د حرٓددـظـخرش
لكظرذَحص ي كـم ث ِيؾ حل,يظـخص حث حلوي خصع ثيئ ي حلزخكؼخ ح حلَ,ثنش حجزلض ٓقف طيخيدـٔ لك,يػ,دـخص
ل ونهددخ طظضدد ,طقددييم يظ ـددخص ثهددي خص ؿييدديس ثةدديٍطهخ ؾكدد طؿدديي حل,يظـددخص ثحلوددي خص حللخلذددش رٔددَؾش
ثحرٓظـخرش لكلخؿخص ثحلَنزخص.
ثيئهدٌ رخللٔددزخ ؾيدي اؾدديحى حلٔذخٓددخص طدويَ ؾيصددَ حلَ,ثندش ل د طددظقثم دؽ ددخ يلظ,د ا يلدديع يد
طرذذَحص ثل ر طق ٓيًح ي وحؿهش كَيش حللَ ش اًح طرذَص حلػَث سؿهخى ع 135 :2015ك.
حلٔ,ظقز
سابعتا:اانتًىيمااحملهيا
يؿددي حلظ,ويد حل,لكد ةددَحٍ ٓذخٓد ر,قدديحٍ حل,ددخل حلؿددخم حلددٌع طوصصد حلل و ددش لظيوذددٌ ٓذخٓددش لكذددشع
ثط ددو لك,ذِحنذددش رددٌلك أذ,ذددش هخجددش رخلئددزش لـهددخُ حليثلددش حرىحٍع حل ,ك د رظيوذددٌ حلٔذخٓددخصع يه د ثٓددذكش
لظلقذقهخ حذيح حل,ـظ,ؽ طظ,ؼ ي أٍةخم طػهَ ي ريحيش ٓيش ؿزَس ؾ حطـخذدخص ًلدك حل,ـظ,دؽ يد حلظطدوٍ
حلٌع ركر ثحألذيح حلظ ئؿ حل طلقذقهخ.سنخي ع 41: 2013ك
يؿظ,ددي ط,وي د حلٔذخٓددخص حلؿخ ددش ي د حلٔ,ددظو حل,لك د ؾك د ددخ يددظم طوصذص د ي د حل,وحُنددش حلٔدديويش
لك,لخيػش حل,وحُنش حرطلخىيش حلؿخ ش ثحريدَحىحص حل,لكذدش ع اً يدظم ط كذد لـدخ هخجدش لظقدييم ذدخٍيؽ حلٔديش
حل,قزكش ي يظص حلٔيش حلـخٍيش ثطقيم حل,ذخٍيؽ حلظ طلظخؽ ال ط,وي لذظم ىٍحٓظهخ رذ ؾخم ةز لـيدش
َ ِيش طضم ظذ حرؾ,خٍ ث ظذ حلظوطذ حرٓظَحطذـ ثحلكـيش حرةظصخىيش لظقوم ريٍحٓش ذظَ ش طضدؽ ذدٌا
حلكـيش هطش ٓيويش ؽ حألهٌ ريػَ حلؿيخيش حل,ذخٍيؽ حلٔ,ظَ,س لظوصذص زخلغ لهدخ د حل,وحُندش ثؾكد أٓدخّ
ذخٍيؽ طي,ذش حألةخلذم سؿهخى ع 144 : 2015ك.
خ وصص لك,لخيػش
ثلظي,ذش حل,وحٍى حل,خلذش يبن يـذ طوٓذؽ ٓكطخص حلوكيحص حل,لكذش ي حللصدول ؾكد ايَحىحطهدخ حلٌحطذدشع
ث أ ي و ل يهخ وحُنش ٔظقكشع يظم اؾيحىذخ ؾك حلٔ,دظو حل,لكد ع حً يدظم طَشدذي حإلنودخ حلؿدخمع ثططدويَ
حلقيٍحص حلويذدش ثحإلىحٍيدش لكؿدخ كذ ع ثاؾديحى حليٍحٓدخص حلويذدش ثحرةظصدخىيش ثطهذجدش حل,يدخم حل,يخٓدذ لقٓدظؼ,خٍع
ثطيػذم حلـهوى حلٌحطذش حلوخجش رخأليَحى ثحلقطخؼ حلوخصع ثىؾم حلق َ ِيش حل,خلذدش د هدقل طوٓدذؽ جدقكذخص
حلوكيحص حل,لكذش ي يَ حلضَحثذ ثحلَٓوم ي اطخٍ ضوحر َ ِيشس ر حٓ,خؾذ ع حلٔزظ ع 2 :2006ك.

املحا اانثتن ا/اعشضاوحتهسمااننتتيحاواختحتساانفشضست اا

يظيخثل ذٌح حل,زلغ ؾَ حليظخثؾ ثطلكذكهخ حلظ حيَُطهخ حرٓظزخنش لظذدوذص ٔدظو ظرذدَحص حلزلدغع
رخٓظويحم رؿض حٓخلذذ حإلكصخ حلوجو ـ سحلوٓ حللٔخر لظقدييَ ٔدظو د ظرذدَ ثحرنلدَح حل,ؿذدخٍع
لظقييَ حلظذظض حل,طكس ث ؿخ حرهظق لظقييَ حلظذدظض حلئدز كع ثهدقل طلكذد حؿخردخص حيدَحى ـظ,دؽ حلزلدغ
كول ظرذَحص حلزلغ حلَثذٔش ثحلوَؾذشع ػم رؿي ًلك حهظزخٍ يَضذخص حلزلغ.
1ك عررشضااننتررتيحاوحتهسههررتآ :ددذظم ؾددَ حليظددخثؾ ثطلكذكهددخ ل,ظرذددَحص حلددٌ خ حلؼقددخي سحرٓددظَحطذـذش –
حل,ؿَيددش– حليحيؿذددش – حلٔددكو ك ث ظرذددَحص ٍٓددم حلٔذخٓددش حل,لكذددش سحلظ ,ددذ – حلَ,ثنددش – حلؿيحلددش حلظيػذ,ذددش –
حلظ,وي حل,لك ك ث خرط :
ااوالا:اانزكتءاانثقتيفاا
أ -حثضلض حليظخثؾ ي ؿيثل س3ك ح حؾك ةذ,ش ي رؿي حرٓظَحطذـذش ةي ؿخ حل حلوقَس سيُؿي

ـكدْ حل,لخيػدش
رصذخنش حٓظَحطذـذش شخ كش ثيؿ ,ؾك ثضؿهخ وضؽ حلظيوذٌك ثروٓ كٔدخر س4.26ك ثرٔ,دظو ؿذدي ؿديح ثردخنلَح
ؿذخٍع س0.93ك ,خ ييل ؾك ةذخم حؾضخ ـكدْ لخيػدش ًع ةدخٍ رصدذخنش حٓدظَحطذـذش شدخ كش لك,لخيػدش ثيؿ,د نخلزدخ
ؽ حرهَي
ؾك ثضؿهخ وضؽ حلظيوذٌ .ح خ حىن ةذ,ش يقي ؿخ ص حل حلوقَس سيرذَ حل,ـكْ حٓظَحطذـذخط ؾيي حلظؿخ
حًح ططكذ حل,وة ًلكك ثروٓ كٔخر س3.81ك ثرٔ,ظو ؿذي ثرخنلَح ؿذخٍع س0.91ك ,خ ييل ؾك ح حل,ـكْ يرذَ
حٓظَحطذـذظ حًح ططكذ حلوضؽ ًلك .أع يوؿي ذيخ َثنش ي ؾ,كذش جذخنش حرٓظَحطذـذش ثلذٔض ػخرظش ؾك ي
طوي  .ح خ رصدوٍس حؿ,خلذدش يقدي كقدس رؿدي حرٓدظَحطذـذش ثٓدط ًخ كٔدخرذ ًخ س4.02ك ثرٔ,دظو ؿذدي ؿديح ثردخنلَح ؿذدخٍع
س0.91ك ,ددخ يدديل ؾك د ةكددش طذددظض حؿخرددخص حلؿذيددش ث حطوددخةهم ؾكد ثؿددوى حذظ,ددخم ؿذددي د ةز د حل,لخيػددش رصددذخنش ثٍٓددم
حٓظَحطذـذش ظقث,ش ؽ رذجش حل,ـظ,ؽ حل,لكد لدٌع ةدخٍ رذد يخؾد ث ودو  .ثطٔدؿ حلد ح ط دو حٓدظَحطذـذظهخ ,خػكدش
لك,ـخلْ حليخؿلدش د حل,لخيػدخص حرهدَ  .ثؾكد ح ر ط دو طكدك حرٓدظَحطذـذش ذد ـدَى ك,دخص ظوردش ثحن,دخ يؿ,د
حل,ـكْ ؾك طلقذس حلظَحر خ رذ هطط ثحؿَح حط .
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ؿيثل س3ك يزذ حليظخثؾ حؿخرخص حلؿذيش ؾك رؿي حرٓظَحطذـذش

 -1يهظم ـكْ حل,لخيػش
ر,لخ خس حلظـخٍد حليخؿلش
لك,ـخلْ حرهَ .
-2يُؿي ـكْ حل,لخيػش
رصذخنش حٓظَحطذـذش
شخ كش ثيؿ ,ؾك ثضؿهخ
وضؽ حلظيوذٌ.
 -3يرذَ حل,ـكْ
حٓظَحطذـذخط ؾيي حلظؿخ
ؽ حرهَي حًح ططكذ
حل,وة ًلك
 -4ئؿ ـكْ
حل,لخيػش حل طلقذس
حلظَحر رذ هطط
ثحؿَحثخط .
 -5يهظم ـكْ حل,لخيػش
رظلقذس حلظقثم رذ ٍٓخلظ
ثرذجش حل,ـظ,ؽ حل,لك
رذ يخؾ ث وو .
حلوٓ حلؿخم

حلوٓ حللٔخر

حلوقَحص

حرنلَح
حل,ؿذخٍع

قذخّ حإلؿخرش
ر أطوس
رذيسً
ص %
0
0

4.16

0.82

14

45.2

14

45.2

1

3.2

1

3.2

1

3.2

4.26

0.93

6

19.4

17

54.8

4

12.9

4

12.9

0

0

3.81

0.91

10

32.3

15

48.4

3

9.7

2

6.5

1

3.2

4.00

1.00

7

22.6

17

54.8

5

16.1

1

3.2

1

3.2

3.90

0.91

4.02

0.91

أطوس

أطوس رذيسً

ر أطوس

لخيي

ص
11

%
35.5

ص
16

%
51.6

ص
2

%
6.5

ص
2

%
6.5

د -حػزظض حليظخثؾ يد ؿديثل س 4كح حؾكد ةذ,دش يد رؿدي حل,ؿَيدش ةدي ؿدخ ص حلد حلوقدَس سيهدظم ـكدْ حل,لخيػدش
رخلقذم حلؼقخيذش ثحل,ؿظقديحص حليييذدش لكؼقخيدخص حل,وؿدوىس يد حل,لخيػدشك ثروٓدطخً كٔدخرذخً س4.06ك ثرٔ,دظو ؿذدي
ؿدديح ثرددخنلَح ؿذددخٍع س0.99ك ,ددخ يدديل ؾك د ثؿددوى ؿَيددش ؿذدديس لددي حؾضددخ ـكددْ حل,لخيػددش رددخلقذم
ث حل,ؿظقدديحص حليييذددش حل,وؿددوىس يدد لخيػددش ًع ةددخٍ ثح خنددض طكددك حلددييخنخص ثحلؼقخيددخص حرهددَ حةكذددخص يدد
حل,لخيػشع ح دخ حىند ةذ,دش يقدي ؿدخ ص حلد حلوقدَس سيديٍ ـكدْ حل,لخيػدش ةوحؾدي حلكهـدخص حث حلكردخص حرهدَ ك
ثروٓ كٔخر س3.16ك ثرٔ,ظو ظوٓ ثرخنلَح ؿذخٍع س1.18ك ,دخ يديل ؾكد ضدؿ حؾضدخ حل,ـكدْ
ي يهم حلكهـخص ث حلكرخص حلظ طؿظَضهخ ض ,ؾ,كهخ .ح خ اؿ,خر يقدي كقدس رؿدي حل,ؿَيدش ثٓد كٔدخر س3.64ك
ثرٔ,ظو ؿذي ثرخنلَح ؿذخٍع س 0.91ك ,خ ييل ؾك ةكش طذدظض حؿخردخص حلؿذيدش ثحطودخةهم ؾكد ثؿدوى ؿَيدش
ؿذديس لدي حؾضدخ ـكدْ حل,لخيػدش لكديػم حرؿظ,خؾذدش حل,ظيوؾدش يد حل,لخيػدش ث ؿَيدش ردخلويو ثحرذظ,خ ددخص
حل,وؿددوىس ؾيددي حل,ددوحطيذ ي د حل,ـظ,ددؽ .ار ح ددخ يؿذددذ حؾضددخ حل,ـكددْ ذددو ؾدديم ح ددظق هم حل,ؿَيددش حل خ ك دش
رخلؼقخيخص حل,ظيوؾش لك,وحطيذ ث ٌلك رخلقوحؾي حل,ؿزَس ؾ حلٔكو ذخص نذَ حلكوػذش ي حلؼقخيخص.
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ؿيثل س4ك يوضق حؿخرخص ؾذيش حلزلغ كول رؿي حل,ؿَيش

 -6ي,ظكك ـكْ
حل,لخيػش ؿَيش
رخألنػ,ش حرؿظ,خؾذش
ًحص حلصكش رخلؼقخيش
حل,وؿوىس ي
حل,لخيػش.
 -7ييٍ ـكْ
حل,لخيػش ةوحؾي
حلكهـخص حث حلكرخص
حرهَ .
 -8يهظم ـكْ
حل,لخيػش رخلقذم
حلؼقخيذش ثحل,ؿظقيحص
حليييذش لكؼقخيخص
حل,وؿوىس ي
حل,لخيػش.
 -9ي,ظكك حل,ـكْ
ؿَيش رخلويو
ثحللَ حلوخجش
رخلؼقخيخص حل,وظكوش.
 -10يهظم حل,ـكْ
رخلقوحؾي حل,ؿزَس ؾ
حلٔكو ذخص نذَ
حلكوػذش ي حلؼقخيخص
حرهَ .

حلوٓ
حللٔخر

حلوقَحص

%
0

حرنلَح
حل,ؿذخٍع

قذخّ حإلؿخرش

4.03

0.75

5

16.1

8

25.8

6

19.4

11

35.5

1

3.2

3.16

1.18

12

38.7

12

38.7

5

16.1

1

3.2

1

3.2

4.06

0.99

3

9.7

16

51.6

10

32.3

2

6.5

0

0

3.65

0.75

1

3.2

14

45.2

10

32.3

5

16.1

1

3.2

3.29

0.90

3.64

0.91

أطوس

أطوس رذيسً

ر أطوس

لخيي

ر أطوس رذيسً

ص
8

%
25.8

ص
17

%
54.8

ص
5

%
16.1

ص
1

%
3.2

ص
0

حلوٓ حلؿخم

ص  -حػزظض حليظخثؾ ي ؿيثل س5ك حؾك ةذ,ش لزؿي حليحيؿذش ةي ؿخ ص حل حلوقَس سيلدَص ـكدْ حل,لخيػدش ؾكد
حلٔكم حألذك ثك حليِحؾخص حلظ طلص رذ حرػيذخص حلؿَةذش حث حلؼقخيذش ي حل,لخيػشك ثروٓ كٔخر س4.52ك
ثرٔ,ظو ؿذي ؿيح ثرخنلَح ؿذخٍع س0.72ك ,خ ييل ؾك ةكش طذظض حؿخرخص حلؿذيش ثحطودخةهم ؾكد ح حؾضدخ
ـكددْ حل,لخيػددش ئددؿو ي د حنكددذ حركذددخ ؾك د طلقذددس حرٓددظقَحٍ حرؿظ,ددخؾ ثحر ي د ددخ رددذ ددوحطيذ
حل,لخيػش هقل طلقذدس حلٔدكم حرذكد ث كد حليِحؾدخص ؾيدي كديثػهخ ثرطدَ ؾخىلدش ىث حرنلذدخُ حلد ؿهدخص
ؿذيش رٓذ,خ حلؿذخثَيش يهدخ ثحللِرذدش حل,وؿدوىس يد حل,لخيػدش  .ح دخ حىند ةذ,دش يقدي ؿدخ ص حلد حلوقدَس سيؿ,د
ـكددْ حل,لخيػددش ؾكد حلظ ذد ددؽ ضددروطخص حلظد طوَضددهخ حلؼقخيدخص حلٔددخثيس يد حل,لخيػددشك ثروٓددطخً كٔددخرذخً
س3.87ك ثرٔ,ظو ؿذي ثرخنلَح ؿذدخٍع س0.80ك ع ,دخ يديل ؾكد ةكدش طذدظض حؿخردخص حلؿذيدش كدول ذدٌا حلوقدَس
ثطؤ ذيذم ؾك حذظ,خم حل,ـكْ رظلقذدس حلظ ذد دخ ردذ حل,ـكدْ ث دخ ردذ حلؼقخيدخص حلٔدخثيس يد حل,لخيػدش ثذدٌح
يؿظزَ ؾزت آهَ ؾك ـكْ لخ يػش ًع ةخٍ ي حلظوخؾ ردذ ػقخيدخص حل,ـظ,دؽ حل,ظؿديىس ثحلودو يد ذدخ كهم
حلؿخ ش ثحلظ ح طوخة,ض ةي طهيى ح حل,لخيػش ؼ حليِحؾخص حلؿذدخثَيش ثكد حلوقيدخص حللِرذدش ثحلظد طؿدي
ؿِ ر يظـِأ ػقخيش حل,ـظ,ؽ حل,لك ثحلطزقش حل ,و ل .
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ح خ رصوٍس حؿ,خلذش يقي كقس رؿي حليحيؿذش ثٓطخً كٔخرذخً س4.26ك ثرٔ,ظو ؿذي ؿيح ثرخنلَح ؿذخٍع س0.76ك
ثرظذظض ةكذ ,خ ييل ؾك ثؿوى ىحيؿذش ؿذيس لي حؾضخ حل,ـكْ ؾك حلظوخؾ ؽ حلٔد خ حل,لكذدذ ثحهدظقا
ؿهددم د حؿ د ؿَيددش حطزددخؾهم ثؾددخىحطهم ث ددخ يَنزددو ر د  .ددؽ حلٔددؿ لظؿِيددِ ٍثف حل,وحطيددش لددي حلٔ د خ
حل,لكذذ .
ؿيثل س5ك يوضق حؿخرخص ـظ,ؽ حلزلغ كول رؿي حليحيؿذش

 -11يظوخؾ حل,ـكْ
ؽ حل,ـظ,ؽ حل,لك
ػقخيذخ.
 -12ئؿ ـكْ
حل,لخيػش حل حرهظقا
ؽ حلٔ خ حل,لكذذ
ًثع حلؼقخيخص
حل,وؿوىس ي حل,لخيػش
 -13يؿ ,ـكْ
حل,لخيػش ؾك حلظ ذ
ؽ ضروطخص حلظ
طوَضهخ حلؼقخيخص
حلٔخثيس ي حل,لخيػش.
 -14يُؿي ـكْ
حل,لخيػش رظؿِيِ ٍثف
حل,وحطيش رذ ـظ,ؿ
حل,لك .
 -15يلَص ـكْ
حل,لخيػش ؾك حلٔكم
حألذك ثك حليِحؾخص
حلظ طلص رذ
حرػيذخص حلؿَةذش حث
حلؼقخيذش ي حل,لخيػش.
حلوٓ حلؿخم

حلوٓ
حللٔخر

حلوقَحص

%
0

حرنلَح
حل,ؿذخٍع

قذخّ حإلؿخرش

4.10

0.74

15

48.4

14

45.2

1

3.2

1

3.2

0

0

4.39

0.71

6

19.4

17

54.8

6

19.4

2

6.5

0

0

3.87

0.80

17

54.8

12

38.7

1

3.2

1

3.2

0

0

4.42

0.85

19

61.3

10

32.3

1

3.2

1

3.2

0

0

4.52

0.72

4.26

0.76

أطوس رذيسً

لخيي

أطوس

ر أطوس

ر أطوس رذيسً

ص
9

%
29.0

ص
17

%
54.8

ص
4

%
12.9

ص
1

%
3.2

ص
0

ع -حػزظض حليظخثؾ لزؿي حلٔكو ي حلـيثل س6ك ا حؾك ةذ,ش يد رؿدي حلٔدكو خندض لكوقدَس سيرذدَ حل,ـكدْ د
ٓكو ذخط حلكوػذش ؾيي خ يظطكذ حل,وةد حلظوخؾد دؽ ػقخيدخص ظؿديىس.ك ثروٓد كٔدخر س3.97ك ثرٔ,دظو ؿذدي
ثرددخنلَح ؿذددخٍع س0.60ك ثذددٌح ,ددخ يدديل ؾك د ح حل,ـكددْ يظصددَ رددٌ خ ددؽ ثؿددوى حلظيددوؼ ي د حلؼقخيددخص
حل,ظؿدديىس .ح ددخ حىند ةذ,ددش يقددي ؿددخ ص حلد حلوقددَس سيكظددِم حل,ـكددْ حلصدد,ض ؾيددي خ طٔددظيؾ ًلددك غددَث حلظيددوؼ
حلؼقخي ك ثروٓطخً كٔدخرذخً س2.84ك ثرٔ,دظو ضدؿذ ثردخنلَح ؿذدخٍع س1.03ك ,دخ يديل ؾكد ح حل,ـكدْ ر
يق جخ ظخ ؾيي خ طٔظيؾ غَث حلظيوؼ حلؼقخي ثيلخيع ؾك نهؾ ثحكي ثذو حل,لخيػش ؾك حلٔكم حرذك يد
حل,لخيػش .ح خ رصوٍس حؿ,خلذش يقي كقس رؿي حلٔكو ثٓطخً كٔخرذخً س3.63ك ثرٔ,ظو ؿذدي ثردخنلَح ؿذدخٍع
س0.87ك, .ددخ يدديل ؾكد ثؿددوى يخؾكذددش يد حلظؿخ د ددؽ حلظيددوؼ لكوكوذددخص حلؼقخيذددش حل,وؿددوىس يد حل,لخيػددش ؾزددَ
حؿَح حص ثةوحؾي يلخيع يذهخ ؾك حلٔكم حرذك لك,لخيػش ثر ئؿ حل حرنلذخُ لـهش قخر ؿهش حهَ .
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ؿيثل س6ك يوضق حؿخرخص ـظ,ؽ حلزلغ كول حلزؿي حلٔكو

 -16يرذَ حل,ـكْ
ٓكو ذخط حلكوػذش ؾيي خ
يظطكذ حل,وة حلظوخؾ ؽ
ػقخيخص ظؿيىس.
 -17يكظِم حل,ـكْ حلص,ض
ؾيي خ طٔظيؾ ًلك غَث
حلظيوؼ حلؼقخي .
 -18يرذَ حل,ـكْ نزَس
طليػ ؾيي خ طٔظيؾ
غَث حلظيوؼ حلؼقخي .
 -19يلوع ـكْ حل,لخيػش
حلٔكم حألذك روضؽ يثنخص
ٓكو ذش.
 -20يرذَ حل,ـكْ طؿخرذَا
ؾيي خ طٔظيؾ ًلك غَث
حلظيوؼ حلؼقخي .

حلوٓ حللٔخر

حلوقَحص

حرنلَح
حل,ؿذخٍع

قذخّ حإلؿخرش
ر أطوس
رذيسً
ص %
0
0

3.97

0.60

1

3.2

9

29.0

7

22.6

12

38.7

2

6.5

2.84

1.03

5

16.1

16

51.6

4

12.9

6

19.4

0

0

3.65

0.98

6

19.4

17

54.8

7

22.6

0

0

1

3.2

3.87

0.84

7

22.6

15

48.4

6

19.4

3

9.7

0

0

3.84

0.90

3.63

0.87

أطوس

أطوس رذيسً

ر أطوس

لخيي

ص
4

%
12.9

ص
23

%
74.2

ص
3

%
9.7

ص
1

%
3.2

حلوٓ حلؿخم

ثتنستا:اانسستست ااحملهس
أ -ركرض حؾك ةذ,ش ي حلـيثلس 7ك لزؿي حلظ ,ذ حلوقَس سيهدظم ـكدْ حل,لخيػدش رٔدذخىس ؾقةدخص حلدوى ثحركظدَحم
رذ خيش يجخطد ك ثروٓد كٔدخر س4.58ك ثرٔ,دظو ؿذدي ؿديح ثردخنلَح ؿذدخٍع س0.72ك ,دخ يديل ةكدش طذدظض
حؿخرخص حلؿذيش ثحطوخةهم ؾك ح حل,ـكدْ ئدؿ ح ط دو ؾقةظد دخ ردذ حؾضدخ ا ث وندخص حل,ـكدْ رـدو د
حلوى ث حركظَحم حل,ظزخىل .ح خ حىن ةذ,ش ي رؿي حلظ ,ذ يقي ؿخ ص حل حلوقَس سيو ـكْ حل,لخيػش رؿضدخ د
هخ حللَؿش حل ـخلْ حرةضذش ثحليوحك ك ثروٓطخً كٔخرذخً س3.84ك ثرخنلَح ؿذدخٍع س0.93ك ,دخ يذدذَ
حل طوويض حلصقكذخص حل حرةضذش ثحليوحك ثؾيم كصَذخ رخل,ـكْ يق كظ ثح خندض هدخم كَؿدش ثًلدك
ٓؿذخ يهخ حل ط ,ذ طكك حل,ـخلْ ث حؾطخ ذدخ حلؼقدش حلظد يؿطذهدخ شدؿوٍ رخلٔ,دئثلذش حطـدخا حرؾ,دخل حلظد طقدوم
رهخ .ح خ رصوٍس حؿ,خلذش يقدي كقدس رؿدي حلظ ,دذ ثٓد كٔدخر س4.19ك ثرٔ,دظو ؿذدي ؿديح ثردخنلَح ؿذدخٍع
هقل حؾطخ حريَحى ٓكطش حثٓؽ حث طووي ؿِ
س0.72ك ثذٌح ييل ؾك حذظ,خم حل,ـكْ ر,وهوم حلظ ,ذ
هخ هخ ؽ حؾطخ خيش حل,ؿكو خص ثحآلٍح حلد حلـهدخص حل,ؿيذدش يد ؿخلـدش حرُ دخصع ثأيضدخ نـدي ح حل,ـكدْ
يؿ ,ؾك أنػ,ش حرطصخل حل,وظوكش ثحلوؿخلش ؽ حلـ,هوٍ.
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ؿيثل س7ك يوضق حؿخرخص ـظ,ؽ حلزلغ كول رؿي حلظ ,ذ

 -21يهظم ـكْ حل,لخيػش
رٔذخىس ؾقةخص حلوى
ثحركظَحم رذ خيش يجخط .
 -22ئؿ ـكْ
حل,لخيػش حل ح ط و
أنػ,ش حرطصخل وظوكش
ثيؿخلش ؽ ؿ,هوٍا.
 -23يو ـكْ حل,لخيػش
هخ حللَؿش
رؿضخ
حل ـخلْ حرةضذش
ثحليوحك .
 -24ي,ظكك ـكْ حل,لخيػش
حلقيٍس ؾك طذـذؽ ؿ,هوٍا
ؾك حلظوخؾ ؽ حلوط
حلٔ,ظقزكذش.
 -25يقيم ـكْ حل,لخيع
خيش حل,ؿكو خص ثحرٍح حل
حلـهخص حل,ؿيذش ي ؿخلـش
حرُ خص حل,لكذش.

أطوس رذيسً

لخيي

ص
21

%
67.7

ص
8

%
25.8

ص
1

%
3.2

ص
1

%
3.2

حلوٓ حللٔخر

حلوقَحص

أطوس

ر أطوس

ر أطوس
رذيسً
ص %
0 0

حرنلَح
حل,ؿذخٍع

قذخّ حإلؿخرش

4.58

0.72

17

54.8

12

38.7

2

6.5

0

0

0

0

4.48

0.62

6

19.4

19

61.3

1

3.2

5

16.1

0

0

3.84

0.93

5

16.1

18

58.1

7

22.6

1

3.2

0

0

3.87

0.72

9

29.0

19

61.3

3

0

0

0

0

0

4.19

0.60

4.19

0.72

حلوٓ حلؿخم

د -ركرض حؾك ةذ,ش ي حلـيثلس8ك لزؿي حلَ,ثنش حلوقَس سذيخ نذخطخص يَؾذش يقوم رهخ حل,ـكْ رخلظئذس دؽ
حلـهددخص حلوَؾذددش حألهددَ لظقددييم حلوددي خص حل,لكذددشك ثروٓددطخً كٔددخرذخً س4.32ك ثرٔ,ددظو ؿذددي ؿدديح ثرددخنلَح
ؿذخٍع س 0.60ك ,خ ييل ؾك حذظ,خم حل,ـكْ رخليذخطخص حلوَؾذش حرهدَ حلظد طظؿدخث يذهدخ دؽ ؿهدخص حهدَ
لهخ ؾقةش رظقييم هي خص لكٔ خ حل,لكذ ح خ ر,قيثٍذخ يؿ ًلدك ثر طكظدِم يقد ر,هخ هدخ حرجدكذش .ح دخ حىند
ةذ,ش يقي ؿخ ص حل حلوقدَس سذيدخ حٓدظـخرش يوٍيدش لطكزدخص حل,دوحطيذ ىث اذ,دخل أث طقصدذَك ثروٓدطخً كٔدخرذخً
س3.74ك ثرٔ,ظو ؿذي ثرخنلَح ؿذدخٍع س 0.99ك ,دخ يذدذَ حلد ثؿدوى َثندش ؿذديس يد حرٓدظـخرش لكطكزدخص
حلظ يقي هخ حل,وحطيذ ىث اذ,خل حث طقصذَ .ح خ رصوٍس حؿ,خلذش يقي كقس رؿي حلَ,ثندش ثٓدطخً كٔدخرذخً س4.04ك
ثرٔ,دظو ؿذددي ؿدديح ثرددخنلَح ؿذددخٍع س0.72ك ,ددخ يدديل ؾكد ةكددش طذددظض حؿخرددخص حلؿذيددش ثطؤ ذدديذم ؾكد ةدديٍس
حل,ـكْ ؾك طرذدَ ٓذخٓدظهخ ثيدس حلػدَث حلظد يوحؿهدخ ثر,دخ ي ,يد د ططدويَ حلودي خص حلظد يقدوم رهدخ .دؽ
ددؽ
ددؽ حلٔذخٓددخص حلؿخ ددش لكل و ددش حلِ َ,يددش ثًلددك كَجددخ يهددخ رؿدديم هكددس حلظؿددخٍ
حرلظددِحم رؿدديم حلظؿددخٍ
حل .ِ َ,ثأيضخ ثؿيص حلزخكؼظخ ح حرٓدظَحطذـذش حلظد يكظدِم رهدخ ـكدْ يدظم يذهدخ َحؾدخس حألثضدخؼ ثحلػدَث
حل,ظرذَس حلظ ي َ,رهخ حلزكي ثذٌح خ ي ,يهخ د حرٓدظؿيحى ل,وحؿهدش حلػدَث نذدَ حل,ظوةؿدش يد كديثى حلقدوحنذ
ثحلظؿكذ,خص حلٔخثيس.
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ؿيثل س8ك يوضق حؿخرخص ـظ,ؽ حلزلغ كول رؿي حلَ,ثنش

 -26ي,ظكك ـكْ حل,لخيػش
حلَٔؾش ي طؿيي
حلٔذخٓخص حل,لكذش حأل َ
ططويَ
حلٌع ي ,ي
حلوي خص حل,قي ش.
 -27ذيخ حٓظـخرش يوٍيش
لطكزخص حل,وحطيذ ىث
اذ,خل أث طقصذَ
 -28يلَص حلقخث,ذ ؾك
ٍٓم ٓذخٓش لكذش ر
ؽ ٓذخٓش
طظؿخٍ
حلل و ش حلِ َ,يش
 -29طٓ ,ذخٓش حل,ـكْ
وحؿهش حألثضخؼ
ثحلػَث حل,ظرذَس ثنذَ
حل,ظوةؿش ي كيثى
حلظؿكذ,خص ثحلقوحنذ
حلٔخثيس.
 -30ذيخ نذخطخص يَؾذش
يقوم رهخ حل,ـكْ رخلظئذس
ؽ حلـهخص حلوَؾذش حألهَ
لظقييم حلوي خص حل,لكذش.

حلوٓ حللٔخر

حلوقَحص

حرنلَح
حل,ؿذخٍع

قذخّ حإلؿخرش
ر أطوس
رذيسً
%
ص
0
0

3.81

0.65
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8
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3.74

0.99
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2

6.5

1
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0

4.26

0.73

7

22.6
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61.3

5

16.1

0

0

0

0

4.06

0.63

12

38.7

17

54.8

2

6.5

0

0

0

0

4.32

0.60

4.04

0.72

أطوس رذيسً

لخيي

أطوس

ر أطوس

ص
3

%
9.7

ص
20

%
64.5

ص
7

%
22.6

ص
1

%
3.2

حلوٓ حلؿخم

ص -أغهَص نظدخثؾ حلؿيحلدش حلظيػذ,ذدش يد حلـديثل س9ك ح أؾكد ةذ,دش ةدي ؿدخ ص لكوقدَس سيذدؿَ أؾضدخ حل,ـكدْ
رخلٔ,ئثلذش حل,كقخس ؾك ؾدخطقهم ثحلظد طدظق م ثحلصدقكذخص حل,,يوكدش لهدم يد أىح حألؾ,دخلك ثروٓدطخً كٔدخرذخً
س4.40ك ثرٔ,ظو ؿذي ؿيح ثرخنلَح ؿذخٍع س 0.67ك ,دخ يديل ؾكد ةكدش طذدظض حؿخردخص حلؿذيدش ثحطودخةهم ؾكد
شؿوٍ حؾضخ حل,ـكْ رلـم حلٔ,ئثلذش حل,كقخس ؾك ؾخطقهم ي طقييم حلوي خص لك,ـظ,دؽ حل,لكد ثحلظد طدظقثم
ثحلصقكذخص حل,,يوكش ألؾضدخ حل,ـكدْ  .ح دخ حىند ةذ,دش يقدي ؿدخ ص حلد حلوقدَس سيزظؿدي حل,ـكدْ ؾد حل,ؿدخيذَ
حلذوصددذش حل,ددئػَس ؾك د اؿَح حط د حلظيػذ,ذددش حلظ د طوددص ؾ ,د حل,ـكددْ ثرصددوٍس كذخىيددشك ثروٓددطخً كٔددخرذخً
س3.68ك ثرٔ,ظو ؿذي ثرخنلَح ؿذخٍع س0.91ك ,خ ييل ؾك حرظؿخى حؾضخ حل,ـكْ ؾ حل,ؿخيذَ حلذوصذش
ي د حلظؿخ د ددؽ هددخم ثثحؿزددخص حل,ـكددْ .ح ددخ رصددوٍس حؿ,خلذددش يقددي كقددس رؿددي حلؿيحلددش ثٓددطخً كٔددخرذخً س4.13ك
ثرٔ,ددظو ؿذددي ؿدديح ثرددخنلَح ؿذددخٍع س0.77ك ,ددخ يذددذَ حل د ثؿددوى ىٍؿددش ؿذدديس د حلؿيحلددش حلظيػذ,ذددش ي د
حلظؿخ د ددؽ حل,ـظ,ددؽ حل,لك د  .حً نـددي ح حل,ـكددْ يؿظ,ددي حلطَحث دس حلٔددك,ذش ألطخك د حلوددَص ثطولذ دي ددخ يظطكددذ
لك,ـظ,ؽ رصوٍس ؾخ ش ثي طؿخ ك ؽ حلقطخؾخص حل,وظكوش ي حل,لخيػش ث ٌلك ي ٍٓم ٓذخٓظ حل,لكذش زظؿديح
ؾ حلظ,ذِ ؾك أٓخّ حرػي ثحلييي .

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )79اجمللد ( )22لسهة 2189

116

ؿيثل س9ك يوضق حؿخرخص ـظ,ؽ حلزلغ كول رؿي حلؿيحلش حلظيػذ,ذش
قذخّ حإلؿخرش
حلوٓ حللٔخر

 -31يذؿَ أؾضخ حل,ـكْ
رخلٔ,ئثلذش حل,كقخس ؾك ؾخطقهم
ثحلظ طظق م ثحلصقكذخص
حل,,يوكش لهم ي أىح حألؾ,خل.
 -32يؿظ,ي حل,ـكْ طَ ٓكذ,ش
إلطخكش حلوَص ثطولذي خ يظطكز
حل,ـظ,ؽ ثطلقذس حلظي,ذش حل,لكذش
.
 -33ييؾم حل,ـكْ يهؾ حلظوخؾ
رذ حلقطخؾخص ؾك ٔظو
حل,لخيػش حؿ هكس يَص
طكز ط,وف حل,ـظ,ؽ حل,لك .
 -34يزظؿي حل,ـكْ ؾ حل,ؿخيذَ
حلذوصذش حل,ئػَس ؾك اؿَح حط
حلظيػذ,ذش حلظ طوص ؾ,
حل,ـكْ ثرصوٍس كذخىيش.
 -35يؿي ـكْ حل,لخيػش رَٓم
ٓذخٓش لكذش رؿذيح ؾ حلظ,ذذِ
رذ حرػيذش ثحليييذش

ص

%

ص

%

ص

%

ص

%

ص

%

حل,ؿذخٍع

حلوقَحص

أطوس

ر أطوس

حرنلَح

أطوس رذيسً

لخيي

ر أطوس
رذيسً

15

48.4

13

41.9

3

9.7

0

0

0

0

4.40

0.67

9

29.0

16

51.6

5

16.1

1

3.2

0

0

4.06

0.77

9

29.0

16

51.6

6

19.4

0

0

0

0

4.10

0.70

5

16.1

14

45.2

10

32.3

1

3.2

1

3.2

3.68

0.91

17

54.8

10

32.3

3

9.7

1

3.2

0

0

4.39

0.80

4.13

0.77

حلوٓ حلؿخم

ص -حثضددلض حليظددخثؾ حلوخجددش رزؿددي حلظ,وي د ي د حلـدديثل س10ك ح حؾك د يقددَس ؿددخ ص لكوقددَس سيؿي د ـكددْ
حل,لخيػش رخإلنودخ كٔدذ حل,وحُندش حل,لكذدشك ثروٓد كٔدخر س4.23ك ثرٔ,دظو ؿذدي ؿديح ثردخنلَح ؿذدخٍع
س 0.80ك ,خ ييل ؾك ح ل وم رخليوقخص حل,ليىس ل ض ,حلظوصذص حلٌع طويَا حلل و ش حلِ َ,يش .ح خ حىن
ةذ,ش يقي ؿخ ص حل حلوقَس سح ايدَحىحص حل,ـكدْ حل,لكد خيذدش إلٓدهخ هخ يد ؾ,كذدش حلظي,ذدشك ثروٓدطخً كٔدخرذخً
س1.81ك ثرٔ,ظو ضدؿذ ؿديح ثردخنلَح ؿذدخٍع س 0.91ك ,دخ يديل ؾكد ضدؿ حلظ,ويد حل,وصدص ل,ـكدْ
لخيػش ًع ةخٍ قخٍنش رلـم حل,هخم ثحلوي خص حلوحؿذ حلقذخم رهخ ثحلظ طٔخذم يد ؾَةكدش ؾ,كذدش حلظي,ذدش ىحهد
حل,لخيػش .ح خ رصوٍس حؿ,خلذش يقي كقس رؿي حلظ,وي ثٓدطخً كٔدخرذخً س3.39ك ثرٔ,دظو ؿذدي ثردخنلَح ؿذدخٍع
س0.96ك ,خ ييل ؾك ثؿوى أذ,ذش ثحضلش ي ؾ,كذش حلظ,وي د كذدغ حىٍح دي أذ,ذدش حرٓدظؼ,خٍ حلصدلذق
حلزيو ثحل,صخٍ .
كذغ ؿزخيش حر وحل حل,لكذش ث ٌلك كذغ أذ,ذش حلظ,وي ل,ذخٍيؿ
لكظ,وي
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ؿيثل س10ك يزذ نظخثؾ حؿخرخص حلؿذيش ؾك رؿي حلظ,وي حل,لك
لخيي

حل,ؿذخٍع

ص

%

ص

%

ص

%

ص

%

ص

%

حلوٓ حللٔخر

أطوس رذيسً
حلوقَحص

أطوس

ر أطوس

ر أطوس رذيسً

حرنلَح

قذخّ حإلؿخرش

 -36ييٍ ـكْ حل,لخيػش
أذ,ذش ط,وي ذخٍيؿ
حلزيو ثحل,صخٍ .

5

16.1

16

51.6

4

12.9

5

16.1

1

3.2

3.61

1.05

 -37يؿ ,ـكْ حل,لخيػش
ؾك حٓظؼ,خٍ صخىٍ
حلظ,وي رذ يخؾ .
 -38يُؿي ـكْ حل,لخيػش
رـزخيش حر وحل حل,لكذش.
 -39ح ايَحىحص حل,ـكْ
حل,لك خيذش إلٓهخ هخ ي
ؾ,كذش حلظي,ذش.
 -40يؿي ـكْ حل,لخيػش
رخإلنوخ كٔذ حل,وحُنش
حل,لكذش.

6

19.4

15

48.4

4

12.9

6

19.4

0

0

3.68

1.01

6

19.4

13

41.9

6

19.4

6

19.4

0

0

3.61

1.02

1

3.2

1

3.2

1

3.2

16

51.6

12

38.7

1.81

0.91

11

35.5

18

58.1

1

3.2

1

3.2

0

0

4.23

0.80

3.39

0.96

حلوٓ حلؿخم

-2اااختحتساانفشضست ا :طهي حلوقَس ذٌا حل حهظزدخٍ يَضدذخص حرٍطزدخا ثحلظدؤػذَ حلظد جدذرض حٓظَشدخىًح
ر,دددخ حيدددَُا حلظدددَح م حلو دددَع كدددول حلؿقةدددش ردددذ حلقذدددخىس حرٓدددظَحطذـذش ثحلٔددد,ؿش حلظيػذ,ذدددش ثحنؿ دددخّ حلقذدددخىس
حرٓظَحطذـذش ي حلٔ,ؿش حلظيػذ,ذشع ثٓذَ ِ ؾك حغهخٍ حلؿقةخص طلض ٔظو

ؿيويش س 0.05ك ثؾك حليلو حرط :

اوالا:اانعالق ابنياانزكتءاانثقتيفاوسسىاانسستس ااحملهس :ا
 -1حهظزخٍ يَضذش حلزلغ حلَثذٔش حألثل ثحلظ طيص ؾك سيوؿي حٍطزخا ًع ىرلش ؿيويش خ ردذ حلدٌ خ حلؼقدخي
ثأرؿخى ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذشك:
ركغ ؿخ د حرٍطزدخا ردذ حلدٌ خ حلؼقدخي حؿ,دخر ثرؿدي حلظ ,دذ س **0.480ك ؾيدي ٔدظو ىرلدش س0001ك
ثذدٌح يؿيد ثؿدوى حٍطزددخا رٔ,دظو قزددول ثطددَىع ثًع ىرلددش ؿيويددشع أع ح حلوجدول حلد ٔددظو ؿذددي د
حلٌ خ حلؼقخي لي حؾضخ ـكْ لخيػش ًع ةخٍ ٓو يؿطذهم ذِس حرىحٍس حلـذيس حلظ ط,يلهم حلوجول حلد
ٔددظويخص حلظ ,ددذ لددذْ ألؾضددخ حل,ـكددْ ثر لٔددذ ثحن,ددخ حيضددخ حلدد ددوغو حل,ـكددْ ث ـددخلْ حرةضدددذش
ثحليددوحك  .ثركددغ ؿخ د حرٍطزددخا رددذ حلددٌ خ حلؼقددخي حؿ,ددخر ثرؿددي حلَ,ثنددش س**0.513ك ؾيددي ٔددظو ىرلددش
ٔظو حليرلش ؾيي س0.01ك ثذٌح يؿي ثؿوى حٍطزخا رٔ,ظو ظوٓد ثطدَىع ثًع
س00003ك ثذو حجرَ
ىرلش ؿيويش ثذٌح ,دخ يذدذَ ؾكد ح حلدٌ خ حلؼقدخي ئدخؾي ؾكد طلقذدس حلَ,ثندش حلؿخلذدش يد حلؿ,د نظذـدش ح
حلٌ خ حلؼقخي حلٌع يوهم طزذؿش حل,ـظ,ؽ ٓو يظذق لهم طكزذش حللخؿخص حألٓخٓذش لك,ـظ,ؽ حل,لك ثأكذخنخ حيضخ
يؿ ,ؾك حلظهذئ لألكيحع حللَؿش ةز ثةوؼ حألُ ش ,خ يويَذخ ٔخكش حلوةض ثجوش حلَ,ثنش .ثركغ ؿخ د
حرٍطزخا رذ حلٌ خ حلؼقخي حؿ,خر ثرؿي حلؿيحلش حلظيػذ,ذش س**0.582ك ؾيي ٔظو ىرلدش س00000ك ثذدو حجدرَ
ٔظو حليرلش ؾيي س0.01ك ثذٌح يؿي ثؿوى حٍطزخا رٔ,ظو ظوٓ ثطَىع ثًث ىرلش ؿيويشع رذي,خ ركدغ
ؿخ د حرٍطزددخا رددذ حلددٌ خ حلؼقددخي حؿ,ددخر ثحلظ,وي د س0.187ك ؾيددي ٔددظو ىرلددش س00313ك ثذددو ح زددَ د
ٔظو حليرلش ؾيي س0.05ك ثذدٌح يؿيد رضدؿ ؾقةدش حرٍطزدخا دخ ردذ حلدٌ خ حلؼقدخي ثحلظ,ويد  .ثركدغ ؿخ د
حرٍطزخا خ رذ حلٌ خ حلؼقخي ثٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذدش رصدوٍس حؿ,خلذدش س0.538ك ؾيدي ٔدظو ىرلدش س0.002ك
ٔظو ىرلش ؾيي س0.01ك.
ثذو حجرَ
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أع ؾيي خ ي و ذيخ ً خ ػقخي لي حؾضخ ـكْ حل,لخيػش ٓو ييؿ ْ حيـخرخ ؾك ٍٓم حلٔذخٓدش
حل,لكذش ثُيخىس يَص نـخكهخ .ثنظذـش حل خ ٓزس طظلقس حلوَضذش حلَثذٔش حرثل ثحلظ وخىذخ س طوؿي ؾقةدش
حٍطزخا ًحص ىرلش ؿيويش خ رذ حلٌ خ حلؼقخي ثحرؿخى ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذشك خ ؾيح رؿي حلظ,وي .

أ -حهظز دخٍ يَضددذش حلزلددغ حلوَؾذددش حرثل د ثحلظ د طدديص ؾك د سيوؿددي حٍطزددخا ًع ىرلددش ؿيويددش ددخ رددذ
حرٓظَحطذـذش ثحرؿخى ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذشك:
ركغ ؿخ حرٍطزخا رذ حرٓظَحطذـذش ثرؿي حلظ ,ذ س **0.578كؾيي ٔدظو ىرلدش س0001ك ثذدٌح يؿيد
ثؿوى حٍطزخا رٔ,ظو ؿذي ثطَىع ثًع ىرلش ؿيويشع أع ح حٓظَحطذـذش أؾضخ يد ـكدْ حل,لخيػدش ٓدو
طقوى حل حرذظ,خم حلوؿك رؿ,كذش حلظ ,ذ لدي دوغو حل,ـكدْ ثحلد حرةضدذش ثحليدوحك  .ثركدغ ؿخ د حرٍطزدخا
رذ حرٓظَحطذـذش ثرؿي حلَ,ثنش س**0.495ك ؾيي ٔظو ىرلش س00005ك ثذو حجدرَ د ٔدظو حليرلدش ؾيدي
س0.01ك ثذدٌح يؿيد ثؿدوى حٍطزدخا رٔ,دظو ظوٓد ثطدَىع ثًع ىرلدش ؿيويدش ثذدٌح ,دخ يذدذَ حلد ح لكزؿددي
حرٓددظَحطذـ ىثٍ يخؾدد ثأٓخٓدد يدد هكددس حلَ,ثنددش حلؿخلذددش يدد ؾ,دد حل,ـكددْ .ثركددغ ؿخ د حرٍطزددخا رددذ
حرٓظَحطذـذش ثرؿي حلؿيحلش حلظيػذ,ذش س**0.591ك ؾيي ٔظو ىرلدش س00000ك ثذدو حجدرَ د ٔدظو حليرلدش
ؾيي س0.01ك ثذٌح يؿي ثؿوى حٍطزخا رٔ,ظو ؿذي ثطَىع ثًع ىرلدش ؿيويدشع رذي,دخ ركدغ ؿخ د حرٍطزدخا ردذ
ٔدظو حليرلدش ؾيدي س0.05ك ثذدٌح
حرٓظَحطذـذش ثحلظ,وي س0.279ك ؾيي ٔظو ىرلش س00128ك ثذو ح زَ
يؿي رضؿ ؾقةش حرٍطزخا خ رذ حرٓدظَحطذـذش ثحلظ,ويد  .ثركدغ ؿخ د حرٍطزدخا دخ ردذ حرٓدظَحطذـذش ثٍٓدم
حلٔذخٓدش حل,لكذدش رصدوٍس حؿ,خلذدش س0.595ك ؾيدي ٔدظو ىرلدش س0.000ك ثذدو حجدرَ د ٔدظو ىرلدش ؾيدي
س0.01ك .ثذو د حأل دوٍ حل,يطقذدش ح ي دو ذيدخ ؾقةدش دخ ردذ حرٓدظَحطذـذش ثٍٓدم حلٔذخٓدش حل,لكذدش حلظد
طقددول ح د نذددَ حل,يخٓددذ ح يددظم ٍٓددم حلٔذخٓددش حل,لكذددش حل د حلوةددض حللددخل ث ظـددخذق حلٔ,ددظقز  .ل ددو ح
حلٔذخٓش حل,لكذش ر يظم ريخإ ذخ ؾكد حٓدخّ حلٔديش حللخلذدش ثحن,دخ لكٔديوحص حلقخى دش ثيد رؿدض حركذدخ لألؿذدخل
حلقخى ش .ثنظذـش حلد دخ ٓدزس طظلقدس حلوَضدذش حلوَؾذدش حرثلد ثحلظد وخىذدخ س طوؿدي ؾقةدش حٍطزدخا ًحص ىرلدش
ؿيويش خ رذ حلٌ خ حلؼقخي ثحرؿخى ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذشك حر رؿي حلظ,وي .

د -حهظزددخٍ يَضددذش حلزلددغ حلوَؾذددش حلؼخنذددش ثحلظد طدديص ؾكد سيوؿددي حٍطزددخا ًع ىرلددش ؿيويددش ددخ رددذ
حل,ؿَيش ثحرؿخى ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذشك:
ركددغ ؿخ د حرٍطزددخا رددذ حل,ؿَيددش ثرؿددي حلظ ,ددذ س0.314ك ؾيددي ٔددظو ىرلددش س00085ك ثذددو ح زددَ د
ٔظو ؿيويش س0.05ك ثريدخ ؾكذد طديل حليظدخثؾ ؾكد ضدؿ ؾقةدش حرٍطزدخا دخ ردذ حل,ؿَيدش ثحلظ ,دذ لؿذيدش
حلزلغ ي ـكْ لخيػش ًع ةخٍ .ثركغ ؿخ حرٍطزدخا ردذ حل,ؿَيدش ثرؿدي حلَ,ثندش س**0.424ك ؾيدي ٔدظو
ٔظو حليرلش ؾيي س0.05ك ثذٌح يؿيد ثؿدوى حٍطزدخا رٔ,دظو قزدول ثطدَىع
ىرلش س00017ك ثذو حجرَ
ثًع ىرلش ؿيويش .ث ركغ ؿخ د حرٍطزدخا ردذ حل,ؿَيدش ثرؿدي حلؿيحلدش حلظيػذ,ذدش س**0.431ك ؾيدي ٔدظو ىرلدش
ٔظو حليرلش ؾيدي س0.05ك ثذدٌح يؿيد ثؿدوى حٍطزدخا رٔ,دظو قزدول ثطدَىع ثًث
س00015ك ثذو حجرَ
ىرلش ؿيويشع رذي,خ ركغ ؿخ حرٍطزخا رذ حل,ؿَيش ثحلظ,وي س0.109ك ؾيي ٔظو ىرلدش س00560ك ثذدو ح زدَ
د ٔددظو حليرلددش ؾيددي س0.05ك ثذددٌح يؿيد رضددؿ ؾقةددش حرٍطزددخا ددخ رددذ حل,ؿَيددش ثحلظ,ويد  .ثركددغ ؿخ د
حرٍطزخا خ رذ حل,ؿَيش ثٍٓم حلٔذخٓدش حل,لكذدش رصدوٍس حؿ,خلذدش س0.315ك ؾيدي ٔدظو ىرلدش س0.085ك ثذدو
ٔظو ىرلش ؾيي س0.05ك .ثذٌح ,خ ييل ؾك ضؿ ؾقةش حرٍطزدخا دخ ردذ حل,ؿَيدش ثٍٓدم حلٔذخٓدش
ح زَ
حل,لكذش أع ح حلـخنذ حل,ؿَي حلٌع ئدظيي ؾكذد حؾضدخ حل,ـكدْ ر ئدخؾي رصدوٍس يخؾكدش ؾكد حٓدظرقل يد
ٍٓدددم حلٔذخٓد دش حل,لكذدددش .ثنظذـدددش حلد د دددخ ٓدددزس ر طظلقدددس حلوَضدددذش حلوَؾذدددش حلزييكدددش حلؼخنذدددش ثحلظد د وخىذدددخ
س طوؿي ؾقةش حٍطزخا ًحص ىرلش ؿيويدش دخ ردذ حل,ؿَيدش ثحرؿدخى ٍٓدم حلٔذخٓدش حل,لكذدشك ثنقزد حلوَضدذش حلؿديم
ثحلظ وخىذخ سر طوؿي ؾقةش حٍطزخا ًحص ىرلش ؿيويش خ رذ حل,ؿَيش ثٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذشك.
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ص -حهظزددخٍ يَضددذش حلزلددغ حلوَؾذددش حلؼخلؼددش ثحلظد طدديص ؾكد سيوؿددي حٍطزددخا ًع ىرلددش ؿيويددش ددخ رددذ
حليحيؿذش ثحرؿخى ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذشك:
ركددغ ؿخ د حرٍطزددخا رددذ حليحيؿذددش ثرؿددي حلظ ,ددذ س0.279ك ؾيددي ٔددظو ىرلددش س00129ك ثذددو ح زددَ د
ٔددظو ىرلددش س0.05ك ثذددٌح يؿيدد ضددؿ ؾقةددش حرٍطزددخا رددذ حليحيؿذددش ثحلظ ,ددذ ع أع ح ٔددظو حليحيؿذددش
حل,وؿوى كخلذخ لي حؾضخ حل,ـكْ ر يَطز حٍطزخطخ يخؾق رٔ,ظو حلظ ,ذ حل,وؿدوى ؾيدي دوغو حل,ـكدْ حث
ـخلْ حرةضذش ثحليوحك حلظخرؿش لهم .ثركغ ؿخ حرٍطزخا رذ حليحيؿذش ثرؿي حلَ,ثنش س*0.435ك ؾيي ٔدظو
ٔظو حليرلش ؾيي س0.05ك ثذٌح يؿي ثؿوى حٍطزدخا رٔ,دظو قزدول ثطدَىع
ىرلش س00014ك ثذو حجرَ
ثًع ىرلش ؿيويش ثذٌح ,خ يذذَ ؾك ح لكيحيؿذش ىثٍ يد حلَ,ثندش حلظد يظ,ظدؽ رهدخ حل,ـكدْ ؾيدي حىح هخ د
حلَثذٔذش .ثركغ ؿخ حرٍطزخا ردذ حليحيؿذدش ثرؿدي حلؿيحلدش حلظيػذ,ذدش س**0.453ك ؾيدي ٔدظو ىرلدش س00010ك
ثذددو حجددرَ د ٔددظو حليرلددش ؾيددي س0.01ك ثذددٌح يؿي د ثؿددوى حٍطزددخا رٔ,ددظو قزددول ثطددَىع ثًع ىرلددش
ؿيويشع رذي,خ ركغ ؿخ حرٍطزخا رذ حليحيؿذش ثحلظ,ويد س0.089ك ؾيدي ٔدظو ىرلدش س00633ك ثذدو ح زدَ د
ٔظو حليرلش ؾيي س0.05ك ثذٌح يؿي ضؿ ؾقةش حرٍطزدخا دخ ردذ حليحيؿذدش ثحلظ,ويد  .ثركدغ ؿخ د حرٍطزدخا
خ رذ حليحيؿذش ثٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذش رصوٍس حؿ,خلذش س0.384ك ؾيي ٔظو ىرلش س0.033ك ثذدو حجدرَ د
ٔددظو ىرلددش ؾيددي س0.05ك .ثذددٌح ,ددخ يدديل ؾك د ثؿددوى حٍطزددخا يخؾ د لكيحيؿذددش ؾك د طزذؿددش حلٔذخٓددش حل,لكذددش
لك,ـكْ .ثنظذـش حل خ ٓدزس طظلقدس حلوَضدذش حلوَؾذدش حلؼخلؼدش ثحلظد وخىذدخ س طوؿدي ؾقةدش حٍطزدخا ًحص ىرلدش
ؿيويش خ رذ حليحيؿذش ثحرؿخى ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذشك خ ؾيح رؿي حلظ ,ذ ثحلظ,وي .

ع -حهظزدخٍ يَضدذش حلزلدغ حلوَؾذدش حلَحرؿدش ثحلظد طديص ؾكد سيوؿدي حٍطزدخا ًع ىرلدش ؿيويدش دخ رددذ
حلزؿي حلٔكو ثحرؿخى ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذشك:
ركغ ؿخ

حرٍطزخا رذ حلزؿي حلٔكو

ثرؿي حلظ ,ذ س0.065كؾيي ٔظو ىرلش س00730ك ثذو ح زَ

ٔظو ىرلش س0.05ك ثذٌح يؿي ؾيم ثؿوى ؾقةش حرٍطزخا رذ حلزؿي حلٔكو ثحلظ ,ذ  .ثركغ ؿخ حرٍطزخا ردذ حلزؿدي
ٔظو حليرلش ؾيي س0.05ك ثذٌح يؿي ؾيم
حلٔكو ثرؿي حلَ,ثنش س0.022ك ؾيي ٔظو ىرلش س00906ك ثذو ح زَ
ثؿوى ؾقةش حٍطزخا ؿيويش خ رذ حلزؿي حلٔكو ثرؿي حلَ,ثندش .ث ركدغ ؿخ د حرٍطزدخا ردذ حلزؿدي حلٔدكو ثرؿدي حلؿيحلدش
ٔظو حليرلش ؾيي س0.05ك ثذٌح يؿي ؾيم ثؿوى حٍطزخا
حلظيػذ,ذش س0.041ك ؾيي ٔظو ىرلش س00828ك ثذو ح زَ
رٔ,ظو ؿيوع خ رذ حلزؿي حلٔكو ثحلؿيحلش حلظيػذ,ذشع رذي,خ ركغ ؿخ حرٍطزخا رذ رؿي حلٔكو ثحلظ,وي س0.268ك
ٔظو حليرلش ؾيي س0.05ك ثذٌح يؿي ضؿ ؾقةش حرٍطزخا خ رذ حلٔكو
ؾيي ٔظو ىرلش س00145ك ثذو ح زَ
ثحلظ,وي  .ثركغ ؿخ حرٍطزخا خ رذ رؿي حلٔكو ثٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذش رصوٍس حؿ,خلذش س0.118ك ؾيي ٔظو ىرلش
ٔظو ىرلش ؾيي س0.05ك .ثذٌح ييل ؾك ضدؿ ؾقةدش حرٍطزدخا دخ ردذ حلزؿدي حلٔدكو ثٍٓدم
س0.527ك ثذو ح زَ
حلٔ ذخٓش حل,لكذش .أع ح حلزؿي حلٔكو لي ـكْ حل,لخيػش نذَ يخؾ ؾك ؾ,كذش ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذش ي حل,لخيػش.
ثاشخٍس حل خ ٓزس طَيض حلوَضذش حلزييكش حلوَؾذش حلَحرؿش ثحلظ وخىذخ س طوؿي ؾقةش حٍطزخا ًحص ىرلش ؿيويش خ رذ
حلزؿي حلٔكو ثحرؿخى ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذشك ثنقز يَضذش حلؿيم ثحلظ طديص ؾكد سر يوؿدي طدؤػذَ ًع ىرلدش ؿيويدش دخ
رذ حلزؿي حلٔكو ثأرؿخى ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذشك.

ؿيثل س11ك يوضق ؾقةش حرٍطزخا رذ حلٌ خ حلؼقخي ثٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذش

حرٓظَحطذـذش
حل,ؿَيش
حليحيؿذش
حلٔكو
حلٌ خ حلؼقخي

حرٍطزخا ث ٔظو
حليرلش
حرٍطزخا
Sig
حرٍطزخا
Sig
حرٍطزخا
Sig
حرٍطزخا
Sig
حرٍطزخا
Sig

حلظ ,ذ

حلَ,ثنش

.578**0
.0010
.3140
.0850
.2790
.1290
.0650
.7300
.480**0
.010

.495**0
.0050
.424*0
.0170
.435**0
.0140
.0220
.9060
.513**0
00003
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حلؿيحلش
حلظيػذ,ذش
.591**0
.0000
.431*0
.0150
.453**0
0.010
.0410
.8280
.582**0
0.000

حلظ,وي
حل,لك
0.279
0.128
0.109
0.560
0.089
0.633
0.268
0.145
0.187
0.313

ٍٓم حلٔذخٓش
حل,لكذش
.595**0
.000
.315**0
.0850
.384*0
.0330
.1180
0.527
.538**0
0.000
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)2ااختحتساانفشضس اانشيسس اانثتنس :اااا
حنصددذ حرذظ,ددخم ؾك د حهظزددخٍ حلوَضددذش ثحلظ د نصددض س يوؿددي طددؤػذَ ًع ىرلددش ؿيويددش رددذ حرؿددخى حلددٌ خ
حلؼقخي ي ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذشك .ثحلـديثلس12ك يوضدق نظدخثؾ طقدييَ حرنلديحٍ حلوطد حلزٔدذ  .لردَ طقدييَ
حػَ حرؿخى حلٌ خ حلؼقخي س (X1,X2,X3,X4,ي ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذش سyك .
ثرهظزددخٍ يَضددذش حلظ د نصددض س يوؿددي طددؤػذَ ًث ىرلددش ؿيويددش رددذ حلددٌ خ حلؼقددخي ي د ٍٓددم حلٔذخٓددش
حل,لكذشك حً ٓذظم حلظلكذ ثيس ن,وًؽ حرنليحٍ حلوط حلزٔذ ث ,خ يؤط :
)y= a + b1 (X1
)y= 1.700+ 0.57 (X1
أ .أ ةذ,ددش سFك حل,لٔددورش لكي,ددوًؽ حل,قدديٍس ركرددض س11.83ك .ثذدد ح زددَ دد حلقذ,ددش سFك حلـيثلذددش حلزخلرددش
س4.18ك ؾيي ٔظو ىرلش س0.05ك ثريخ ؾكذ طقز حلوَضذش ثذٌح يؿي ثؿوى طؤػذَ ًع ىرلدش اكصدخثذش لكدٌ خ
حلؼقددخي يد ٍٓددم حلٔذخٓددش حل,لكذددش ؾيددي ٔددظو ىرلددش س%5ك أع ريٍؿددش ػقددش س%95ك .أع ح حلددٌ خ حلؼقددخي
ألؾضددخ حل,ـكددْ ئددخؾي ؾك د يخؾكذددش ٍٓ دم حلٔذخٓددش حل,لكذ دش حلددٌع ٓددو يددويَ لهددم يهددم كخؿددخص ث ظطكزددخص
حل,ـظ,ددؽ حل,لكد يد حلوةددض حللخضددَ ث حلٔ,ددظقز ثذددٌح ,ددخ يظددذق ح خ د د ٍٓددم حلٔذخٓددش حل,لكذددش حلصددلذلش
لك,لخيػش.
د -هددقل ةذ,ددش ؿخ د حلظلييددي سR²ك حلزخلرددش س0.29ك يظضددق ح حلددٌ خ حلؼقددخي ةددخىٍ ؾك د طؤددذَ ددخ نٔددزظ
س%29ك د حلظرذددَحص حلظد ططددَأ ؾكد حل,ظرذددَ حل,ؿظ,ددي سٍٓددم حلٔذخٓددش حل,لكذددشك ح ددخ حلئددزش حلزخةذددش س%71ك
يظخرؿش حل ظرذَحص حهَ نذَ ىحهكش ي أن,وًؽ حلزلغ.
يظضق هقل ةذ,ش ؿخ حل,ذ حللديع سb1ك حلزدخلغ س0.57ك .ردخ ُيدخىس حلدٌ خ حلؼقدخي ر,قديحٍ ثكديس
ثحكيس ٓذئىع ال ُيخىس ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذش رئزش س%57ك .
ؿيثل س12ك يوضق ؾقةش حلظؤػذَ رذ حلٌ خ حلؼقخي ثٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذش
ارؿخى حلٌ خ
حلؼقخي

)(R2
ؿخ
حلظلييي

ةذ,ش ؿخ
حل,ذ حلليع
سaك

ةذ,ش ؿخ
حل,ذ حلليع
سbك

ةذ,ش )(F
حل,لٔورش

sig

حليرلش

حرٓظَحطذـذش

0.35
0.10

2.41
3.17

0.38
0.21

15.91
3.18

0.000
0.085

حليحيؿذش

0.15
0.01

2.60
3.57

0.31
0.10

5.02
0.41

0.033
0.527

حلٌ خ
حلؼقخي

0.29

1.700

0.57

11.83

0.002

ؿيوع
نذَ
ؿيوع
ؿيوع
نذَ
ؿيوع
ؿيوع

حل,ؿَيش
حل,ظرذَحص
حلٔ,ظقك
X

حلٔكو

حل,ظرذَ
حلظخرؽ

ٍٓم
حلٔذخٓش
حل,لكذش Y

ةذ,ش  Fحلـيثلذش ؾيي ٔظو ىرلش  0.05ريٍؿش كَيش س29ك = 4.18
ةذ,ش  Fحلـيثلذش ؾيي ٔظو ىرلش  0.01ريٍؿش كَيش س29ك = 7.60
أ -حهظزدددخٍ حلوَضدددذش حلوَؾذدددش حرثلد د  :ألهظزدددخٍ حلوَضدددذش حلوَؾذدددش حرثلد د س يوؿدددي طدددؤػذَ ًع ىرلدددش ؿيويدددش
لقٓظَحطذـذش ي ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذشك يظم حلظلكذ ثيس ن,وًؽ حرنليحٍ حلوط حلزٔذ ث ,خ يؤط :
)y= a + b2 (X2
)y= 2.41+ 0.38 (X2
ثيظضق حلـيثل س12ك خ يؤط :
1ك أ ةذ,ددش سFك حل,لٔددورش لكي,ددوًؽ حل,قدديٍس ركرددض س15.91ك .ثذدد ح زددَ دد حلقذ,ددش سFك حلـيثلذددش حلزخلرددش
س4.18ك ؾيي ٔظو ىرلش س0.05ك ثريخ ؾكذ طقز حلوَضذش حلزييكش ثذٌح يؿي ثؿوى طؤػذَ ًع ىرلدش اكصدخثذش
لقٓددظَحطذـذش يدد ٍٓددم حلٔذخٓددش حل,لكذددش ؾيددي ٔددظو ىرلددش س%5ك أع ريٍؿددش ػقددش س%95ك .أع ح لزؿدددي
حرٓظَحطذـذش طؤػذَ يخؾ ثؿوذَع ؾك يخؾكذش ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذش.
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2ك ث هقل ةذ,ش ؿخ حلظلييي سR²ك حلزخلرش س0.35ك يظضدق ردخ حرٓدظَحطذـذش ةدخىٍس ؾكد طؤدذَ دخ نٔدزظ
س%35ك د حلظرذددَحص حلظد ططددَأ ؾكد حل,ظرذددَ حل,ؿظ,ددي سٍٓددم حلٔذخٓددش حل,لكذددشك ح ددخ حلئددزش حلزخةذددش س%65ك
يظخرؿش حل ظرذَحص حهَ نذَ ىحهكش ي أن,وًؽ حلزلغ.
3ك يظضق هقل ةذ,ش ؿخ حل,ذ حلليع سb2ك حلزدخلغ س0.38ك .ح ُيدخىس حرٓدظَحطذـذش ر,قديحٍ ثكديس ثحكديس
ٓذئىع ال ُيخىس ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذش رئزش س%38ك .
د -حهظزخٍ حلوَضذش حلوَؾذش حلؼخنذش :رهظزخٍ حلوَضدذش حلوَؾذدش حلؼخنذدش س يوؿدي طدؤػذَ ًع ىرلدش ؿيويدش لك,ؿَيدش
ي ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذشك ؿخ ص حليظخثؾ ,خ يؤط :
)y= a + b3 (X3
)y= 3.18+ 0.21 (X3
ثيظضق حلـيثل س12ك خ يؤط :
1ك أ ةذ,ددش سFك حل,لٔددورش لكي,ددوًؽ حل,قدديٍس ركرددض س3.18ك .ثذدد حجددرَ دد حلقذ,ددش سFك حلـيثلذددش حلزخلرددش
س4.18ك ؾيي ٔظو ىرلش س0.05ك ثريخ ؾكذ طَيض يَضذش حلوَؾذش حلؼخنذش ثطقز يَضذش حلؿديم ثحلظد طديص
ؾك سر يوؿي طؤػذَ ًع ىرلش ؿيويش لك,ؿَيش ي ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذشك .ؾيي ٔظو ىرلدش س%5ك أع ريٍؿدش
ػقش س%95ك.
2ك ث هقل ةذ,ش ؿخ حلظلييي سR²ك حلزخلرش س0.10ك يظضق ح حل,ؿَيش ةخىٍس ؾك طؤذَ دخ نٔدزظ س%10ك
حلظرذَحص حلظ ططَأ ؾك حل,ظرذَ حل,ؿظ,دي سٍٓدم حلٔذخٓدش حل,لكذدشك ح دخ حلئدزش حلزخةذدش س%90ك يظخرؿدش حلد
ظرذَحص حهَ نذَ ىحهكش ي حن,وًؽ حلزلغ.
3ك يظضددق د هددقل ةذ,ددش ؿخ د حل,ذ د حللدديع سb3ك حلزددخلغ س0.21ك .ح ُيددخىس حل,ؿَيددش ر,قدديحٍ ثكدديس ثحكدديس
ٓذئىع ال ُيخىس ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذش رئزش س%21ك.
ص -حهظزخٍ حلوَضذش حلوَؾذش حلؼخلؼش  :رهظزخٍ حلوَضذش حلوَؾذش حلؼخلؼش س يوؿدي طدؤػذَ ًع ىرلدش ؿيويدش حليحيؿذدش
ي ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذشك ؿخ ص حليظخثؾ ,خ يؤط :
)Y= a + b4 (X4
)Y= 2.60+ 0.31 (X4
ثيظضق حلـيثل س12ك خ يؤط :
1ك أ ةذ,ش سFك حل,لٔورش لكي,وًؽ حل,قيٍس ركرض س5.02ك .ثذ ح زَ حلقذ,دش سFك حلـيثلذدش حلزخلردش س4.18ك
ؾيي ٔظو ىرلش س0.05ك ثريخ ً ؾكذ نقزد يَضدذش حلوَؾذدش حلؼخلؼدش ؾيدي ٔدظو ىرلدش س%5ك أع ريٍؿدش ػقدش
س%95ك .ثذٌح ,خ ييل ؾك ثؿوى طؤػذَ لكيحيؿذش ي ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذش.
2ك هقل ةذ,ش ؿخ حلظلييي سR²ك حلزخلرش س0.15ك يظضق ح حليحيؿذش ةدخىٍس ؾكد طؤدذَ دخ نٔدزظ س%15ك
حلظرذَحص حلظ ططَأ ؾك حل,ظرذَ حرٓظـخر سٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذشك ح خ حلئزش حلزخةذدش س%85ك يظخرؿد حلد
ظرذَحص حهَ نذَ ىحهكش ي حن,وًؽ حلزلغ.
3ك يظضددق د هددقل ةذ,ددش ؿخ د حل,ذ د حللدديع سb4ك حلزددخلغ س0.31ك .ح ُيددخىس حليحيؿذددش ر,قدديحٍ ثكدديس ثحكدديس
ٓذئىع ال ُيخىس ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذش رئزش س%31ك.
ع  -حهظزخٍ حلوَضذش حلوَؾذش حلَحرؿش :رهظزخٍ حلوَضذش حلوَؾذدش حلَحرؿدش س يوؿدي طدؤػذَ ًع ىرلدش ؿيويدش لكزؿدي
حلٔكو ي ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذشك ؿخ ص حليظخثؾ ,خ يؤط :
)Y= a + b5 (X5
)Y= 3.57+ 0.10 (X5
ثيظضق حلـيثل س12ك خ يؤط :
1ك أ ةذ,ددش سFك حل,لٔددورش لكي,ددوًؽ حل,قدديٍس ركرددض س0.41ك .ثذدد حجددرَ دد حلقذ,ددش سFك حلـيثلذددش حلزخلرددش
س4.18ك ؾيي ٔظو ىرلش س 0.05ك ثريدخ ؾكذد ندَيض حلوَضدذش حلزييكدش حلوَؾذدش حلَحرؿدش ثنقزد يَضدذش حلؿديم
حلظ طيص ؾك سر يوؿي طؤػذَ ًع ىرلش ؿيويش لكزؿي حلٔكو يد ٍٓدم حلٔذخٓدش حل,لكذدشك ؾيدي ٔدظو ىرلدش
س%5ك أع ريٍؿش ػقش س%95ك.
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2ك ث هقل ةذ,ش ؿخ حلظلييدي سR²ك حلزخلردش س0.01ك يظضدق أ حلزؿدي حلٔدكو ةدخىٍ ؾكد طؤدذَ دخ نٔدزظ
حلظرذَحص حلظ ططَأ ؾك حل,ظرذَ حل,ؿظ,دي سٍٓدم حلٔذخٓدش حل,لكذدشك ح دخ حلئدزش حلزخةذدش س%99ك
س%1ك يق
يظخرؿش حل ظرذَحص حهَ نذَ ىحهكش ي حن,وًؽ حلزلغ.
3ك يظضق هقل ةذ,ش ؿخ حل,ذ حلليع سb4ك حلزخلغ س0.10ك .أ ُيخىس حلزؿي حلٔكو ر,قيحٍ ثكديس ثحكديس
ٓذئىع ال ُيخىس ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذش رئزش س%10ك.
ثنظذـش ل,خ ٓزس يظضق ح ظرذَ حلٌ خ حلؼقخي ل طؤػذَ زخشَ ؾك ٍٓدم حلٔذخٓدش حل,لكذدش ث د هدقل
رؿيع حرٓظَحطذـذش ثحليحيؿذشع ثأ خ حرؿخى حل,ؿَيش ثحلزؿي حلٔكو يقي خنض لهخ طؤػذَ ضؿذ ثنذَ ؿيدوع ؾكد
ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذش .أع ح حل,ؿَيش ثحلزؿي حلٔكو ؾك حلَنم طوحؿيذ,خ لي حؾضدخ ـكدْ حل,لخيػدش
حر انهم لم ئظركوذ,خ رصوٍس جلذلش ي ٍٓم ٓذخٓظهم حل,لكذش لك,لخيػش.

اوالا:ااالستنتتخت ا

املحا اانشابعا/ااالستنتتخت اوانتىصست ا

أا .ااالستنتتخت ااننظشي :ا
ي,ؼ د حلددٌ خ حلؼقددخي ةدديٍس حلوددَى ؾك د حلظؿددخيش ددؽ حلظيددوؼ حلؼقددخي ث ؿَيددش ؿظقدديحص حريددَحى ثةددذ,هم
ثططزذس ذٌا حل,ؿَيش لظلقذس حذيح ؿذيش.
حلددٌ خ حلؼقددخي يظطكددذ ثؿددوى هددخٍحص يـددذ حلؿ ,د ؾك د طيوذددٌذخ ثةددي طظضدد ,ذددٌا حل,هددخٍحص حلظوطددذ
حلٔكذم ع ثحلظيػذم ثطلٔ ,ئثلذش ثحلقيٍس ؾك ك حرُ خص حلطخٍثش حلظد ةدي طؿظدَ ؾ,د حلل و دخص حل,لكذدش
ثحرُ خص حلظ طوحؿههخ.
ط  ,أذ,ذ ؾ,كذش ٍٓم حلٔذخٓش حل,لكذش ي طلقذس حلظي,ذش حل,لكذش حلٔ,ظيح ش ثض,خ حلظوطذ حلٔكذم
حلٌع يقثدم حل,ـظ,دؽ حل,لكد ر ذدٌا حلٔذخٓدش نخرؿدش د نودْ ًلدك حل,ـظ,دؽ ثذدو حؾكدم رلخؿظد د حلل و دش
حلِ َ,يش كذغ طؿ ,حلل و خص حل,لكذش رخلظئذس ؽ حلل و ش حلِ َ,يش.
طهددي حلٔذخٓددش حل,لكذددش ال د اؾطددخ حلل و ددش حل,لكذددش ٓددكطش ح زددَ لوضددؽ ةَحٍحطهددخ ريؤددهخ د هددقل
ؽ حلٔذخٓش حلؿخ دش لكيثلدش
حل,ـظ,ؽ حل,لك ًحط ثؾك ح ط و طكك حلٔذخٓش ر طظؿخٍ
أشوخص يظوزذ
ثر يو رقوحنذ حليٓظوٍ.
ب .االستنتتخت اانعًهس :
ا
 .1يؿ ,ـكْ لخيػش ًع ةخٍ ؾك جذخنش حٓظَحطذـذش شخ كش ظقث,دش دؽ رذجدش حل,ـظ,دؽ حل,لكد ثطٔدؿ
ال لخ خس حلظـخٍد حألهَ حليخؿلش لك,لخيػخص حألهَ .
 .2يظصَ ـكْ لخيػش ًع ةخٍ رٌ خ ؽ حللخرص حلظ طظٔدم ردخلظيوؼ حلؼقدخي ثذدٌح دخ طػهدَا ٓدكو ذخط
ؽ حلػَث حلظ طظٔم رخلظيوؼ.
ي حلظؿخ
 .3ئوى ـكْ لخيػش ًع ةخٍ ؾقةخص حلوى ثحركظَحم ردذ حنكدذ يجخطد ع ثذدٌح يديل نوؾدخ دخ ؾكد حلظؿدخيش
حلٔك ,لـ,ذؽ حلؼقخيخص حل,وؿوىس ثطقز حرطَح حل,ظؿيىس ثح خنض طكدك حرطدَح طيظ,د حلد ػقخيدش حهدَ
ىحه حليطخ حلـرَحي لك,لخيػش.
يؿ ,د ـكددْ حل,لخيػددش ؾك د طوددويض رؿددض د جددقكذخط ال د ـددخلْ حرةضددذش ثحليددوحك ثؾدديم
كصَذخ رذي حل,ـكْ يقد ع ,دخ يديل ؾكد ػقدش ـكدْ حل,لخيػدش يد ـدخلْ حرةضدذش ثحليدوحك حلظخرؿدش لهدخ
لظ ,يهخ ك رؿض حلقضخيخ حلظ طظؿكس رذئث حلقضخ حث حليخكذش حلظ ط,ؼكهخ.
 .4يلَص حل,ـكْ ؾك حٓظَ,حٍ ثؿوى حلؼقخيخص حل,ظيوؾش ي حل,لخيػش ثذدٌح دخ طؿ ٔد نذدخطخص حل,ـكدْ
حلظ طؿي رلضوٍ حل,يخٓزخص حليييذش ثنذَذخ حلوؿخلذخص لكؼقخيخص حرهَ .
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ثتنستا :انتىصست ا

 .1لخثلددش طددويذَ حلوٓددخث حلظيٍيزذددش حلظد طؿ,د ؾكد ٍيددؽ ٔددظو حلددٌ خ حلؼقددخي د هددقل ؾقددي حليدديثحص
ثحؿَح ىثٍحص طيٍيزذش ططويَيش حرؾضخ ـكْ لخيػش ًع ةخٍ طَيدؽ د ٔدظو حلدوؾ لدييهم يد يهدم
ؿ ؽ حللوخظ ؾك حلقذم ثحلظقخلذي حلظ طٔوى ي حل,لخيػش.
حلظيوؼ حلؼقخي ث ذوذش حلظؿخ
 .2حلؿ ,ؾك ط ,ذ حل وخ حص حلؿك,ذش ثحلوزَح ثحل,وظصذ ثحطخكدش حلوَجدش لهدم يد ثضدؽ حرٓدظَحطذـذخص
حلذخ كش حلظ طَٓم ٔظقز حل,لخيػش ثنوحؿ حل,ذ قص ريةش ثؾك,ذش ثطقييم حرذم يهخ ؾك حل,هم.
 .3ضَثٍس نذَ حل,ؿظقيحص حليييذش ثحلو َيش لكؼقخيخص حرهَ ثحطخكش حلوَجش لهم لكظؿزذَ ؾ ًلك كوخغدخ د
حلل و ش حل,لكذش ؾك ثؿوى طكك حلؼقخيخص ي حٍؿدخ حل,لخيػدش ثحللودخظ ؾكد ذويدش حل,لخيػدش ثؾديم ٓدذخىس
يجش ؾك يجش حهَ .
 .4حلزلغ ي حٓزخد ؾيم ةيٍس حؾضخ ـكْ لخيػش ًع ةخٍ ؾك حٓظويحم حل,ؿَيش رذد كهخ يخؾد يد ٍٓدم
حلٔذخٓش حل,لكذشع ثحلؿ ,ؾك الرخ طكك حلٔ,ززخص.

املطصتدسا

ً
اوال:ااملطصتدساانعشبس ا

اأ -انكتب
 .1حر

يػوٍع س1996كع لٔخ حلؿَدع حلطزؿش حرثل ع ىحٍ اكذخ حلظَحع حلؿَر لكيذَ ثحلطزخؾشع رذَثصع لزيخ .

 .2حك,يع ؾزي حلـزخٍ س2013ك ثٍةش ٓذخٓدخص حلويٍحلذدش ثحلق َ ِيدش يد حلؿدَح حلويٍحلذدشع ئٓٔدش يَيديٍيش
ايزَصع ظذ حألٍى ثحلؿَح ع رريحى-حلؿَح .
 .3حألك,يعع أندْ ٓدـكذم س2007ك حلَ,ثندش :كدـيثى حلَ,ثندـش ردـذ حلؼوحردـض ثحل,ظرذدـَحصع ا 1ع ئٓٔدش حأل دش
لكيذَ ثحلظوُيؽع حلَيخ ع حل,,ك ش حلؿَرذش حلٔؿوىيش.
 .4اىٍيْ ثحلَٓ,د ع ػخردض ؾزدي حلدَك ,ع ثؿ,دخل حلديي ل,دي س2003كع حإلىحٍس حإلٓدظَحطذـذش ودخذذم ثن,دخًؽ
ططزذقذش حإلٓ ييٍيش :حليحٍ حلـخ ؿذش.
 .5ؿخرَي ع حل,ونيع ريـهخمع رخثل رر ع س1998ك حلٔذخٓخص حلؿخ ش حل,قخٍندش يد ثةظيدخ حللخضدَ ..نػدَس ؾخل,ذدشع
طَؿ,ش :ذذخم ؾزي حهللع حليحٍ حألذكذش لكيذَ ثحلظوُيؽع ؾ,خ ع ا.1
 .6ؿقدع اكٔخ ىذشس2011ك .اىحٍس حلٔدكو حلظيػذ,د يد ؾصدَ حلظرذذدَع ا1ع ىحٍ جدوخ لكيذدَ ثحلظوُيدؽع
ؾ,خ -حألٍى .
 .7كزظوٍع ؾزي حلؿِيِ جخلق س2000ك حجدول ث زدخىة حرىحٍس حلؿخ دش ىٍحٓدش قخٍندشع ىحٍ ؿخ ؿدش ؾدي لكطزخؾدش
ثحليذَع ؾي – حلذ. ,
 .8حلووددخؿ ع ؾك د ؾزددي حلددَُح س2014كحلل و ددخص حل,لكذددش ثجدديؽ حلٔذخٓددخص حلؿخ ددش يد حلؿددَح ع ا1ع ظز دش
حلٔيهوٍعع رريحى.
 .9حلوقيكشع ل,ي ؾك ع س2009كع "حرىحٍس حل,لكذش ثططزذقخطهخ يد د د حرٍى ثرَيطخنذدخ ثيَنٔدخ ث صدَ:
ىحٍ حلؼقخيشع ؾ,خ .
حرٍى ثرَيطخنذخ ثيَنٔخ ث صدَ:
 .10حلوقيكشع ل,ي ؾك ع س2009كع "حرىحٍس حل,لكذش ثططزذقخطهخ ي
ىحٍ حلؼقخيشع ؾ,خ .
 .11حلَكخكشع ؾزي حلَُح ثؾِحمع ُ َيخ حك,يس2011ك .حلٔكو حلظيػذ ,ي حل,يػ,دخصع ا1ع حل,ـ,دؽ حلؿَرد
لكيذَع ؾ,خ  -حألٍى .
 .12حلِؾز ع هخلي ٓ,خٍسع س1986ك "حلقخنو حرىحٍع ثططزذقخط ي حل,,ك ش حرٍىنذش حلهخش,ذش" :ىحٍ حلؼقخيشع ؾ,خ .

 .13حلٔددَثؿ ع طكؿددض صددطو ثحهددَث س2015ك حلٔذخٓددش حرؿظ,خؾذددشع ا1ع ىحٍ حلو ددَع حل,,ك ددش حرٍىنذددش
حلهخش,ذشع ؾ,خ .
 .14حلطؿخ ي ع ل,ي ل,وى ثؾزي حلوذخدع ٓذي ل,يع س2005كع حلل م حل,لكد يد حلدوط حلؿَرد ثحطـخذدخص
حلظطوٍع حل,يػ,ش حلؿَرذش لكؿكوم حإلىحٍيش.
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 .15ؾخشوٍع حك,ي جقَع 1988ع حلٔكو حإلنٔخن ي حل,يػ,خص حلـخ ؿذشع ىحٍ حل,ؿَيش حلـخ ؿذشع حإلٓ ييٍيش.

 .16ؾزذيحصع ًثةخ ؾزي حلَك ,ثؾيّع خيي ؾزي حللسع س1993ك ع حلزلغ حلؿك : ,وهو د -أىثحطد  -أٓدخلذز
" ظذ حلطزخؾش حلِ َ,عع ؿخ ؿش رريحى.
 .17ؾزي حلوذخدع ٓ,ذَ ل,يع س2007ك ع"حرىحٍس حل,لكذش ثحلزكييخص حلؿَرذش ي حرىحٍس حل,لكذش ثحلزكدييخص يد
حلوط حلؿَر " :حل,يػ,ش حلؿَرذش حرىحٍيشع حلقخذَس.
 .18يَحنٔددذْع ىيد ثثى ددو ع خيددك س1995ك حلقددذم حلظيػذ,ذددشع طَؿ,ددش  :ؾزددي حلددَك ,ذذـددخ ع ؿهددي حرىحٍس
حلؿخ شع حلَيخ .
 .19حلقزذقصع ك,يع ٓكذ,خ س2010كع زخىة حرىحٍس حل,لكذش ثططزذقخطهخ ي حل,,ك ش حرٍىنذدش حلهخشد,ذشع ا1ع
ىحٍ حلوحث لكيذَ.
 .20حل,ؿخن ع أي ,ؾوىسع س2010كع حرىحٍس حل,لكذشع ىحٍ ثحث لكيذَع ؾ,خ ع حرٍى .
ؿهمع طَؿ,ش :ؾزذي حهلل حلٔل ,حلقَش ع
 .21ذون ع رذظَع س2003كع حريَحىً :ثع حل,ذ قص ث ذوذش حلظؿخ
ؿهي حرىحٍس حلؿخ شع حلَيخ .
ب .انذوسيت اوانذساست اواجملال
ا
 .1ر حٓ,خؾذ ع كذخس ثحلٔزظ ع ثٓذكش س 2006ك حلظ,وي حل,لك لكظي,ذش حل,لكذش :ن,خًؽ حةظصدخىيخص حلديثل
حليخ ذشع كذش حلؿكوم حرةظصخىيش ثحلظٔذذَع ؿخ ؿش ل,ي هذضَع رٔ َس.
 .2حللصيخثعع ٓدؿي ؾزدي حلِذدَس ثؾذديع ؿخٓدم ل,دي س2010ك ىٍحٓدش قخٍندش يد حلظٔدخ ق حرؿظ,دخؾ ثيقدخً
لٔ,ظويخص حلٌ خ حلؼقخي لي طكزش حلـخ ؿش.
 .3ك,ددخىسع رٔددذون ارددَحذذم س1993ك ىثٍ ثٓددخث حرطصددخل يدد جدديؽ حلقددَحٍحص يدد حلددوط حلؿَردد – َ ددِ
حليٍحٓخص حلوكيس حلؿَرذش -رذَثص.
 .4ىحيددددددشع ؿخٓددددددم ل,ددددددي س2015كع ػددددددخذَ حلق َ ِيددددددش حلٔذخٓددددددذش ثحرىحٍيددددددشع ـكددددددش ظخرددددددخصع
.WWW.Kitabat.Com
 .5حلطَحثنشع وٓ ع ثٍةش رلؼذش كول سٍيؽ ٔظو حليحيؿذش لكطكزدش نلدو حليٍحٓدش /أىثحص ثأٓدخلذذ كع حل كذدش
حلؿك,ذش حإلٓق ذشع2013ع ؾ,خ .
 .6ؾيددوُع ؾزددي حل,دديؿم س2014ك ضددَثٍحص طوؿذدد زدديأ حلق َ ِيددش حرىحٍيددش لكيػددخم حلٔذخٓدد يدد حلؿددَح .
Http://Aliraqtimes.Com/Ar/Print/39220.Html
 .7حل,ؿخن ع أي ,ؾوىس ثؾزي حلل ذم حٍشذيس (2009 ),حلظ ,دذ حإلىحٍع ثآػدخٍا يد ارديحؼ حلؿدخ كذ يد حلـخ ؿدش
حألٍىنذشع حل,ـكش حألٍىنذش ي اىحٍس حألؾ,خلع ؾ 5ع ؼ .2
 .8حل,هدديعع ل,ددي ؿظددو عس2011ك طقذددذم ثحةددؽ أىح حل,ـددخلْ حل,لك د ثآيددخ ططويَذددخ ىٍحٓددش ذيحنذددش ي د
لخيػش ىيخل ع ـكش كذش رريحى لكؿكوم حرةظصخىيش حلـخ ؿشع ؼ 27حلٔخرؽ.
ج .األطتسيحاوانشستيمااجلتيعس :ا
ا
 .1حلظكع حٓذ ُذذَ ٍشذي أ دذ س 2006ك ىثٍ حإلىحٍس حلٌحطذدش يد طؿِيدِ حإلرديحؼ ألؾضدخ حلهذجدش حلظيٍئدذش يد
ؿخ ؿش حل,وج ع ٍٓخلش خؿٔظذَع كذش حرىحٍس ثحرةظصخى ؿخ ؿش حل,وج .
 .2ؿهخىع يوخٍ يخلقع س2015كع جيؽ حلٔذخٓخص حلؿخ ش حليحهكذش ي حلؿَح  :ىثٍ حلل و خص حل,لكذشع ٍٓدخلش
خؿٔظذَع ؿخ ؿش رريحىع حلؿكوم حلٔذخٓذش.
 .3حللخيعع ؾك ؾزي حلٔدظخٍ ؾزدي حلـزدخٍ س2006ك ع رؿدض ظطكزدخص ؾ,كذدخص اىحٍس حل,ؿَيدش ىٍحٓدش يد ل ,ظد
حلـيخيددخص ثحلـدديق ي د ٍثخٓددش ل ,ددش حٓددظجيخ نذيددو حرطلخىي دشسرَنخ ؾ قظددَفكع حطَثكددش ى ظددوٍحسع ؿخ ؿددش
حل,وج ع كذش حرىحٍس ثحرةظصخى.
 .4حلٔخؾيع .ئيي يوٓ نؿ,شع س2006كع حلظؿكذم حلظيػذ ,ثحلٌح َس حلظيػذ,ذش ثأػَذ,خ يد حٓدظَحطذـذخص اىحٍس
حل,وحٍى حلزذَيشع أطَثكش ى ظوٍحا نذَ يذوٍسع ؿخ ؿش رريحىع كذش حإلىحٍس ثحرةظصخى.
 .5حلصددوي ع ك,دديح ؾزددي حهلل س1998ك :وهددوم حألجددخلش ثحل,ؿخجددَس ثططزذقخط د ي د حلظَرذددش حإلٓددق ذشٍٓ .ددخلش
ى ظوٍحاع ش حل َ ,شع ؿخ ؿش أم حلقَ كذش حلظَرذشع ةٔم حلظَرذش حإلٓق ذش ثحل,قخٍنش.
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لكذدشع ىٍحٓدش ذيحنذدش,ـدخلْ حل,قَحطذش يد طذد ذ حل,كع طؤػذَ حليي2009 حلطخث ع نوحل ؾزي حل َيم ؾكوح ع س.6
.ي ـكْ لخيػش رريحىع ٍٓخلش خؿٔظذَع كذش حإلىحٍس ثحرةظصخىع ؿخ ؿش رريحى
ؿكو خص ي ٍٓم حلٔذخٓش حلؿخ ش ي حلـِحثَ" ٍٓدخلش خؿٔدظذَ يد حإلؾدقم,ك" ىثٍ حل2007يع س, طذكذع أك.7
.َثحرطصخلع ةٔم حلؿكوم حلٔذخٓذشع ؿخ ؿش حلـِحث
. عٍٓخلش خؿٔظذَع ؿخ ؿش حرُذَ – نِس, ذ حرىحٍع ثؾقةظ روخؾكذش يَ حلؿ,ك حلظ2013َثح ع س

ٔ ؾوخنشع ك.8

هوٍيددش حإلٓددق ذش حإليَحنذددش رؿددي ؾددخم,كع جدديؽ حلٔذخٓددخص حلؿخ ددش ي د حلـ2013 نخي د ع ؾزددي حلؿػددذم ددَيمع س.9
.ع ٍٓخلش خؿٔظذَع ؿخ ؿش رريحىع كذش حلؿكوم حلٔذخٓذش1989
ذش يذصيؽ حلٔذخٓش حلؿخ ش ي حلـِحثَع دٌ َ ليذد شدهخىس,َٓك ىثٍ حلووحؾ نذَ حل2011 ةَةخفع حرظٔخم س.10
.خؿٔظذَ ي حلؿكوم حلٔذخٓذشع ؿخ ؿش رخطيشع كذش حللقو ثحلؿكوم حلٔذخٓذشع ةٔم حلٔذخٓش حلؿخ ش,حل
ؿَيش ىٍحٓدش ألٍح ؾذيدش, ي طؿِيِ اىحٍس حل,ك أػَ أهقةذخص حلؿ2005ي س,ي ؾصـخم أكـ,ؿخضذيعع لـ, حل.11
. وج,وج ع ٍٓخلش خؿٔظذَع كذش حإلىحٍس ثحرةظصخىع ؿخ ؿش حل,طيٍئذ ؿخ ؿش حل
ً
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The Role Of Cultural Intelligence In drawing Local Politics (Field Research)
Abstract :
This research aims to examine the correlation and the impact of Cultural
Intelligence with their dimensions (Strategy, Knowledge, Motivation, Behavior)
on Drawing Local politics and their dimensions (Empowerment, Flexibility,
Organizational Justice, Local Funding) In Dhi Qar Provincial Council To
determine the extent of the presence of significant statistical differences between
research variables Due to the recent experiment which requires clarification of
the role of the pivotal and important carried out by the provincial council in the
exercise of his work in light of the diversity of cultures and the peculiarities of
the local community, which may impede the provision of equal services to all
those parties were chosen this research. The importance emanated through the
identification and dissemination of cultural intelligence and work to entrench the
concept in a scientific and practical in the minds of members in order to enhance
the value and type of local politics drawn by them to get to a state of satisfaction
among the individual and the community alike.
The current research adopted the descriptive analytical method to
accomplish, since the data were collected from 31 members representing the
research community full form to be considered the most specialized in the
research variables and employed for this purpose resolution, adopted the
research program (SPSS V.21) (Excel 2010) with methods of statistics descriptive
(Cronbach's alpha test of truthfulness, percentages, mean, coefficient of
variation, standard deviation, simple Pearson correlation coefficient, simple
regression coefficient) to test the hypotheses, The research concluded the most
prominent among the findings of an association and the influence of moral and
cultural intelligence in shaping domestic policy dimensions with a weak effect
was not significant to the cultural dimensions of intelligence (behavior,
knowledge) in drawing local politics , the research included four axes first went
to the methodology and second to theoretical frame and the third to view and
analyze the results and test hypotheses while the fourth was devoted to the
conclusions and recommendations.

Key Word:Cultural Intelligence, drawing Local Politics.
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