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املستخلص

ٓععوه قععٌح حضزلععغ اضعه طؿععخلش ىلٍ حىحٍس حضػمقزععش م حضػظاًععَ حضػٔععظدصه رؤروخىقععخ مؿععٌد حضػمقزععش لحىحٍس حىح
حضػمقزععش لطـععميَ حضػمقزععش لحالكظثععخف رخضػمقزععشه تععى طوِيععِ حالىح حالٓععظَحطًـى محضػظاًععَ حضػوظػععيه رؤروععخىـ
محضػؿلمٍ حضػخضى غؿلمٍ حضِرمؼ غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػمه ضين هًؿعش غعؽ حالٓعخطٌس تعى
زطًظًؽ غؽ زطًخص ؿخغوش ٓمغَ طػؼطض غشسطش حضزلغ تًػخ طوًشعف حضػؿلػعخص حضوخغعش غعؽ غؿختٔعش عيييس الٓعًػخ
حضـخغوععخص غػععخ ئععظمؿذ هطًكععخ حٓععظؼػخٍ زمحىٍقععخ حضزشععَيش حضػمقمرععش ضظلدًععح حضثخهطًععش لحضسثععخ س تععى حىحثكععخ
حالٓعظَحطًـى لضظلدًععح حقعيحب حضزلععغ طػعض طععًخ ش تَػعًظًؽ ٍثًٔععظًؽ طثَهعض هؿكععخ ػػعخؼ تَػععًخص تَهًععش
رخالهظػععخى هطععه حالٓععظزخؾش رمطععثكخ حىحس حٓخٓععًش حضظععى لُهععض هطععه ؿػًععن حتععَحى غـظػععن حضزلععغ ضظععاَس كـػععش
حضػسععمؼ غععؽ م50ه طيٍئععى غععمُهًؽ هطععه زطًععش حالىحٍس لحالخظظععخى لزطًععش حضظَرًععش حالٓخٓععًش لكططععض حضزًخؾععخص
رخٓظوػخش هيى غؽ حالىلحص حالكظخثًش ضطمطمش حضه حضؿظخثؾ لغؿكخ محضمٓؾ حضلٔخرى حالؾلَحب حضػوًخٍو غوخغص
حالٍطزععخؽ مٓععزًَغخؼه .رخٓععظويحظ حضزَؾععخغؾ حالكظععخثى مٓ (SPSSععـطض حضؿظععخثؾ حالكظععخثًش حؼ ؿػًععن ه خععخص
حالٍطزخؽ رًؽ حىحٍس حضػمقزعش لحالىح حالٓعظَحطًـى زخؾعض خميعش لًحص ىالضعش غوؿميعش زعٌضر ؿػًعن ه خعخص حضظعؤػًَ
زخؾض ًحص ىالضش غوؿميش غػخ يشًَ حضه ىلٍ حىحٍس حضػمقزش تى طوِيعِ حالىح حالٓعظَحطًـى .لهعَؽ حضزلعغ رـػطعش
غععؽ حضظمطععًخص غؿكععخ :ػععَلٍس حهظػععخى غؿكـًععش غظـععمٍس الىحٍس حىح حالتععَحى حضػمقععمرًؽ رخالهظػععخى هطععه غوععخيًَ
لغدخيًْ لحػلش مزػًش لؾمهًشه ضع ىح لحىحٍس ح ضػعمحٍى حضزشعَيش لتعح ؾلعخظ زثعم ضطػظخروعش لحضظدًعًع حضػٔعظػَ
ض تَحى حضػمقمرًؽ غؽ خزص ضـخؼ غظوظظش لغدخٍؾش حىح قع غن طيٍئًًؽ تى زطًخص حهَن
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املقذمة

كلى غمػمم حىحٍس حضػمقزش رخقظػخظ غظِحيي غؽ خزص حضزخكؼًؽ ال ًٓػخ تى حضمخض حضلخػَ رٔزذ حضلَلب
لحضػظاًَحص حضزًجًش حضػظٔخٍهش زمؾف يػؼص حكي حضظمؿكخص حالٓظَحطًـًش حضلييؼش تى حىحٍس حضػمحٍى حضزشَيش
رخهظزخٍ حؼ حضػمٍى حضزشَو قم حضػمٍى حالٓظَحطًـى حضٌو غؽ ه ضف يظع رؿخ غؿلػخص ؾخؿلش لغظثمخش لحؼ
حضػمقزش قى غظيٍ حضثسَ لحالريحم لحٓخّ حضظـمٍ ضٌح طٔوه حضػؿلػخص حضه حٓظؼػخٍ حضثَص غؽ حؿص حضزدخ
لحضػؿختٔش لطلدًح ححألىح حالٓظَحطًـى حضٌو ئكع تى ُيخىس خيٍس قٌـ حضػؿلػخص تى طوِيِ غمخثكخ حضظؿختٔى
تى حضٔمج حٌؼ لتى حضػٔظدزص لؾلَحً ضسزَ كـع حضظلييخص حضظى طمحؿككخ حضـخغوخص حضوَحخًش تى حضمخض حضَحقؽ
.غػخ يثَع هطه حضـخغوخص حضٔوى حضلدًدى لحضيإلد غؽ حؿص طزؿى غثكمظ حىحٍس حضػمقزش لطزؿى حٓظَحطًـًخص
ؿٌد حضػمحٍى حضزشَيش حضؿخىٍس لحىحٍس حىحثكخ لطـميَقخ لحالكظثخف ركخ لحضظى طوي هخغ ً غكػخً ضظيهًع خيٍحطكخ تى
طلدًح حألىح حالٓظَحطًـى ح ظػص حضزلغ هطه هػٔش غزخكغ ػع حضػزلغ حاللش غؿكـًش حضزلغ لطؿخلش حضػزلغ
حضؼخؾى حضيٍحٓخص حضٔخردش حغخ حضػزلغ حضؼخضغ تدي طؼػؽ حضـخؾذ حضؿلَو ضطزلغ تى كًؽ طـَج حضػزلغ حضَحرن
ضطـخؾذ حضوػطى غؽ حضزلغ لالزػخش حضـخؾذ حضػؿكـى طؿخلش حضػزلغ حضوخغْ حالٓظؿظخؿخص لحضظمطًخص حضظى طمطص
ضكخ حضزلغ.

حلال :غؿكـًش حضزلغ
 -1غشسطش حضزلغ

املبحث االول  /منهجية البحث

طمحؿف حضػؿلػخص رشسص هخظ لحضـخغوخص هطه لؿف حضظلييي طلييخص لطومرخص ززًَس طظػؼص رخضظاًَحص
لحضظـمٍحص حضزًجًش حضػظٔخٍهش حضظى يشكيقخ حضوخضع لغخيَحتدكخ غؽ طؿختْ ززًَس الًٓػخ حضػؿلػخص حضظوطًػًش
لقٌح ئظمؿذ حضسؼًَ غؽ حضـكمى ضػمحززش قٌـ حضظـمٍحص غػخ ئظمؿذ حالقظػخظ رخضػمٍى حضزشَو غؽ ه ش
لؿمى حقظػخظ غؽ خزص حالىحٍس تى حضٔوى ضـٌد حضػمحقذ حضزشَيش لأكظؼخؾكخ لطـميَقخ لحالٓظثخىس غؽ هزَحص
حتَحىقخ تى غمحؿف حضظلييخص لرػخ يوُِ حالىح حالٓظَحطًـى ضكٌـ حضـخغوخص زمؼ حضػمقزش حضزشَيش قى غظيٍ
زص حريحم لأٓخّ زص طـمٍ.
لؾظًـش ضويظ حقظػخظ لحىٍحذ قٌـ حضػظاًَحص غؽ خزص حضػؿلػش حضػزلمػش قٌح غخ كين رخضزخكغ ألؿَح حضزلغ
حضلخضى ليػسؽ رطمٍس غشسطش حضزلغ لطًخ ظكخ تى حضظٔخإالص حألطًش:
أ -قص طػظطر حضسطًش حضػزلمػش طظمٍح لحػلخ هؽ غظاًَو حضزلغ م أىحٍس حضػمقزش لحالىح حالٓظَحطًـىه لغخ
غين حالقظػخظ ركػخ.
د -قص يوي طزؿى حىحٍس حضػمقزش ػَلٍيخ ضظوِيِ حالىح حالٓظَحطًـى تى قٌـ حضسطًخص.
ص -غخقم ؾمم ه خش حالٍطزخؽ لحضظؤػًَ رًؽ حىحٍس حضػمقزش لحالىح حالٓظَحطًـًش تى حضسطًخص حضػزلمػش.

 -2حقػًش حضزلغ
أ-
د-
ص-
ع-
ؽ-

طؿـطح حقػًش غؽ حألطى:
أقػًش غـظػن حضزلغ حضٌو طػؼص رؿوزش غؽ حضوطػخ لحضػمقمرًؽ لحضػزيهًؽ حضٌيؽ يديغمؼ ؾظخؽ رلؼى
لغوَتى غػسؽ حؼ يلدح حضظػًِ لحضظثمج ضطسطًخص حضػزلمػش لحغسخؾًش حالٓظثخىس غؿف تى حضدـخهخص حالهَن
ًحص حضو خش.
طدييع طمٍس الىحٍحص حضسطًخص حضػزلمػش تى حالٓظؼػخٍ حضزشَو لحضلثخف هطًف رخٓظوػخش حتؼص حضػػخٍٓخص
تى حىحٍس حضػمقزش الٓظا ش خيٍحص حالتَحى حضػظػًِيؽ لحضػمقمرًؽ غؽ حالٓخطٌس.
حقػًش حألىح حالٓظَحطًـى رمطثف غظـطزخ حٓخًٓخ ضظمؿًف حضػؿلػخص ضظلدًح حألقيحب حألخظظخىيش
لحألؿظػخهًش لطـميَ أىحثكخ تى حضلخػَ لحضػٔظدزص.
طمػًق حضسًثًش حضظى طئػَ ركخ أىحٍس حضػمقزش تى طوِيِ حألىح حألٓظَحطًـى غؽ ه ش حٓظؼػخٍ خيٍحص
لغكخٍحص حألتَحى حضػمقمرًؽ .
يوي حضزلغ حػختش غظمحػوش تى غخ يظوطح رػظاًَحطف تى ػم هَع حألؿخٍ حضؿلَو ضسص غؿكػخ لرػخ
ئخهي حضسطًخص حضػزلمػش تى حضظثسًَ رآضًخص طوُِ حىحثكخ حالٓظَحطًـى غؽ ه ش حهظػخى حىحٍس حضػمقزش.
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 -3أقيحب حضزلغ
أ-
د-
ص-

-4

ئوه حضزلغ حضه حألطى:
حضظوَية رؤقػًش حىحٍس حضػمقزش لحألىح حألٓظَحطًـى رمطثكػخ غظاًَحص غكػش رخضؿٔزش ضطسطًخص حضػزلمػش.
زشة غٔظميخص حضو خخص حضظؤػًَيش رًؽ أىحٍس حضػمقزش لحألىح حألٓظَحطًـى.
حضظمطص حضه أؾػمًؽ لحخوى ضطزلغ يَرؾ رًؽ غظاًَحطش رػخ يؿٔـع غن حضمحخن حضػًيحؾى.
حضػوـؾ حضثَػى ضطزلغ -:ؿَن حهيحى غوـؾ تَػى ضطزلغ يوـى طظمٍح حلضًخً هؽ غـػمهش غؽ
ه خخص حالٍطزخؽ لحضظؤػًَ رًؽ غظاًَحص حضزلغ حً يشًَ حضٔكع ًل حالطـخقًؽ حضه ه خخص حالٍطزخؽ تًػخ
يشًَ حضٔكع ًل حالطـخـ حضمحكي حضه ه خخص حضظؤػًَ لحضشسصم  1ه يمػق ه خخص حالٍطزخؽ لحضظؤػًَ.

األداءىاالدتراتوجيى

ادارةىالموهبة

المنظورىالماليىى

جذبىالموهبةىى

منظورىالزبونى

ادارةىاداءىالموهبةى

منظورىالعملواتىالداخلوةى

تطوورىالموهبةى

منظورىالتعلمىوالنمو

األحتفاظىبالموهبةىى

حضشسص م 1ه حضػوـؾ حضثَػى ضطزلغ
حالٍطزخؽ حضوـى حضزًٔؾ
حالؾليحٍ حضوـى حضزًٔؾ
لطشػص غظاًَحص حضزلغ-:
*حضػظاًَ حضظثًَٔو محضػٔظدصه حىحٍس حضػمقزش مؿٌد حضػمحقزش لحىحٍس حىح حضػمحقذ لطـميَ حضػمحقذ لحالكظثخف
رخضػمحقذه.
*حضػظاًَ حضػٔظـًذ محضػوظػيه حالىح حالٓظَحطًـى محضػؿلمٍ حضػخضى لغؿلمٍ حضِرمؼ ل غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش
ل غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػمه.

 -5تَػًخص حضزلغ
غؽ أؿص طلدًح أقيحب حضزلغ لأهظزخٍ أؾػمًؿف حضثَػى لػن حضزخكغ تَػًظخؼ ليظثَم هؿكػخ غـػمهش
تَػًخص تَهًش لهطه حضشسص حألطى:
حضثَػًش حضَثًٔش حأللضه  -:طمؿي ه خش أٍطزخؽ ًحص ىالضش غوؿميش رًؽ حروخى حىحٍس حضػمقزش لحروخى حالىح
حالٓظَحطًـى  .ليظثَم هؿكخ حضثَػًخص حضثَهًش حألطًش:
أ -طمؿي ه خش أٍطزخؽ ًحص ىالضش غوؿميش رًؽ ؿٌد حضػمقزش ل لحروخى حألىح حألٓظَحطًـى.
د -طمؿي ه خش أٍطزخؽ ًحص ىالضش غوؿميش رًؽ أىحٍس أىح حضػمقزش لحروخى حألىح حألٓظَحطًـى .
ص -طمؿي ه خش أٍطزخؽ ًحص ىالضش غوؿميش رًؽ طـميَ حضػمقزش لحروخى حألىح حألٓظَحطًـى.
ع -طمؿي ه خش أٍطزخؽ ًحص ىالضش غوؿميش رًؽ حألكظثخف رخضػمقزش لحروخى حألىح حألٓظَحطًـى.
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حضثَػًش حضَثًٔش حضؼخؾًش -:يمؿي طؤػًَ ًل ىالضش غوؿميش ألروخى أىحٍس حضػمقزش تى حروخى حألىح حالٓظَحطًـى
لطظثَم غؿكخ حضثَػًخص حضثَهًش حألطًش:
أ -يمؿي طؤػًَ ًل ىالضش غوؿميش ضـٌد حضػمقزش تى حروخى حالىح حالٓظَحطًـى .
د -يمؿي طؤػًَ ًل ىالضش غوؿميش ضظـميَ حضػمقزش تى حروخى حالىح حالٓظَحطًـى .
ص -يمؿي طؤػًَ ًل ىالضش غوؿميش ألىحٍس حىح حضػمقزش تى حروخى حالىح حالٓظَحطًـى .
ع -يمؿي طؤػًَ ًل ىالضش غوؿميش ضألكظثخف رخضػمقزش تى حروخى حالىح حالٓظَحطًـى .

 -6غؿكؾ حضزلغ
حهظػي حضزلغ حضػؿكؾ حضمطثى حضظلطًطى تى ح ؿخ حضـخؾذ حضؿلَو لحهيحى حضـخؾذ حضوػطى زمؾف يوؿه رظلييي
حضمػن حضدخثع ضطلخقَس أل حضػشسطش حضػزلمػش زػخ قى للطثكخ رـَيدش طوظػي هطه طلطًص رؿًظكخ حضلخقَس لرًخؼ
حضو خخص رًؽ هؿخطَقخ حل غسمؾخطكخ.

 -7حٓخضًذ ؿػن حضزًخؾخص
 حضـخؾذ حضؿلَو  :ل طػض طاـًظف حهظػخىحً هطه حضػظخىٍ حضوَرًش لحالؿؿزًش حضظى طؿخلضض غظاًَحص حضزلغ لغخ
لتَطف زسش حضػوطمغخص حضيلضًش م حالؾظَؾضه غؽ غدخالص لرلمع لٍٓخثص لأؿخٍيق هَرًش لحؿؿزًش ًحص حضظطش
رػمػمم حضزلغ.
 حضـخؾذ حضوػطى:حهظػي حضزخكغ هطه حالٓظزخؾش رمطثكخ غظيٍ حٓخٓى تى ؿػن حضزًخؾخص ضطمطمش حضه حضؿظخثؾ
رمطثكخ حالىحس حضَثًًٔش ضـػن حضػوطمغخص لحضزًخؾخص لحٓظسشخب حٍح حال وخص كمش غمػمم غــــليى طػػض
حالٓظزخؾش رشسص يويظ قيب حضزلغ لغظـطزخطف لخي طؤضثض غؽ م40ه تدَس ـض غظاًَيؽ لػػخؾًش حروخى تَهًش لخي
حهظػيص حالؿخرش هطه تدـَحص حالٓظزخؾش رػدًخّ مضًسَص حضوػخٓىه ػػؽ حاللُحؼ حضػظيٍؿش غؽ م1,2,3,4,5ه
روزخٍحص مأطثح طػخغخً حطثح غلخيي ال حطثح ال حطثح طػخغخًه لطظسمؼ حالٓظزخؾش غؽ ؿِثًًؽ يظؼػؽ حضـِ حاللش
حضػوطمغخص حضشوظًش ضوًؿش حضزلغ تى كًؽ طؼػؽ حضـِ حضؼخؾى غؽ حالٓظزخؾش حضثدَحص حضظى طدًْ حالروخى
حضَثًٔش لحضثَهًش ضػظاًَحص حضزلغ لزػخ تى حضـيلش م1ه حضٌو يمػق غدخيًْ حضزلغ حضػوظػيس لحروخىقخ.
ؿيلش م1ه حألروخى حضَثًٔش لحضثَهًش ضػظاًَحص حضزلغ لتدَحطكخ غن حضػدًخّ حضػوظػي
حضػظاًَحص حضَثًٔش

حالروخى
حضثَهًش

حضػوطمغخص حضشوظًش

حضـؿْ
حضشكخىس
حضػؿظذ حضمكًثى

-

حىحٍس حضػمقزش

ؿٌد حضػمقزش
حىحٍس حىح حضػمقزش
طـميَ حضػمقزش
حالكظثخف رخضػمقزش

5-1
10-6
15-11
20-16

5
5
5
5

حضػؿلمٍ حضػخضى

25-21

5

غؿلمٍ حضِرمؼ
غؿلمٍ حضوػطًخص
حضيحهطًش
غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػم

30-26

5

35-31

5

40-36

5

حالىح حالٓظَحطًـى
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حهيحى حضزخكغ

مكخغي 2011ه
م هزخّ 2013ه

محكػي 2015ه
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 -8حألٓخضًذ حالكظخثًش حضػٔظويغش
طع حٓظويحظ حضزَؾخغؾ حإلكظخثى حضـخقِ مSPSS V19ه لغؽ أقع حألىلحص حإلكظخثًش حضمطثًش لحضظلطًطًش
حضظى طع حٓظويحغكخ تى حضـخؾذ حضػًيحؾى ضكٌح حضزلغ-:
أ -حضؿٔذ حضػجميش  :ضظلييي حضؿٔزش حضػجميش ض طثخج هطه تدَحص حضزلغ.
د -حضمٓؾ حضلٔخرى :ضطظوَب هطه غٔظمن حإلؿخرش ضطػظاًَحص حل حالروخى حضػزلمػش تى تدَحص حالٓظزخؾش.
ص -حالؾلَحب حضػوًخٍو :ضػوَتش غٔظمن حضظشظض حضػـطح إلؿخرخص حضوًؿش هؽ لٓـكخ حضلٔخرى .
ع -غوخغص حالٍطزخؽ م ٓزًَغخؼه :ضظلييي ؾمم حضو خش رًؽ غظاًَحص حضزلغ.
ؽ -غوخغص حالؾليحٍ حضوـى حضزًٔؾ :ضدًخّ طؤػًَ حضػظاًَ حضػٔظدص تى حضػظاًَ حضػوظػي.
ف -حهظزخٍ م T-Testه ضظشوًض خمس حضو خش رًؽ غظاًَحص حضزلغ.
م -حهظزخٍ مF-Testه الهظزخٍ غوؿميش غوخغص حالؾليحٍ حضوـى حضزًٔؾ لحضػظويى.
 -9لطة غـظػن حضزلغ
الهظزخٍ تَػًخص حضزلغ غًيحؾًخً تدي طع حهظًخٍ حػؿخؼ غؽ غؽ زطًخص ؿخغوش ٓمغَ حضمحخوش ػػؽ غلختلش ًو
خخٍ خؼخ حضَتخهى لًضر هطه حهظزخٍ حؼ قٌـ حضسطًخص طظوخغص غن حػػؽ حضػمحٍى حضزشَيش لحضػظػؼطش
مرخالٓخطٌس حضـخغوًًؽه حضٌيؽ يشسطمؼ غمقزش كدًدًش ؾلَح ضظػظوكع رخضوزَحص حضوطػًش حضوخضًش لحضسثخ س لحضػديٍس
حضػػًِس لحؼ قٌـ حضسطًخص حضػظيٍ حالٓخٓى ضظِليي حضػـظػن رخضػمقمرًؽ لقع محضـطزش حضوَيـًؽه حضٌيؽ يويلؼ
حؿًخش حضػٔظدزص لؾلَح ضظاَ كـع حضػـظػن حضسطى ) (50تَىح" تدي طع حهظػخىـ رخضسخغص لروي طمُين حالٓظزخؾش طع
حٓظَىحىقخ رؤزػطكخ رؿٔزش )100%ه لؿيلش حالطى يمػق هظخثض غـظػن حضزلغ.
ؿيلش م2ه هظخثض غـظػن حضزلغ
ص

حضػظاًـــــَحص

حضثجــخص حضػٔظكيتــــش

حضظســــــــَحٍ

حضؿٔزـش حضػجميـش

1

حضـؿــــــــــــْ

ًزـــــــــــمٍ
أؾــــــــــــخع

39
11
50

79%
21%
100%

ٓؿش35حخص غؽ

19

38%

36-45
46-55
تؤزؼَ56

15
12
4

33%
24%
5%

50

100%

تؤخص 5
ٓؿمحص 6-9
تؤزؼَ10

11
36
3
50

23%
72%
5%
100%

ىزظـــــــــمٍحـ
غــــــــخؿٔظًَ

16
34
50

32%
68%
100%

حضػـػــــــــمم

2
حضثجــــش حضوػَيــــــش
حضػـػــــــمم

4

غيس حضويغش تى
حضسطًش
حضػـػـــــــمم

5
حضػئقص حضوطػى
حضػـػمم

لغؽ ه ش طلطًص حضػوطمغخص حضػظوطدش غـظػن حضزلغ حطؼق غخ يؤطى :حؼ ؾٔزش حضٌزمٍ طثمج ؾٔزش حالؾخع حً
رطاض م79%ه حغخ ؾٔزش حالؾخع تشسطض م21%ه حغخ تًػخ يظوطح رثجش حضوػَ تسخؾض حضؿٔزش حالززَ قى تجش
م36-45ه رؿٔزش م38%ه لحطض رويقخ تجش م  35تخخصه رؿٔزش م%33ه لرويقخ حضثجش م46-55ه رؿٔزش
م 24%ه ػع تجش م 56تخزؼَه رؿٔزش م8%ه لقٌح يشًَ حضه حضظؿمم تى حضثجخص حضوػَيش ض ٓخطٌـ غػخ يشسص غِيؾ
ؿًي غؽ حضوزَس لحضـخخخص حضشزخرًش حضظى يظوًؽ هطه قٌـ حضسطًخص حٓظؼػخٍقخ ضظوِيِ حضوػطًش حضظوطًػًش تًكخ حغخ
هطه طوًي حضظلظًص حضيٍحًٓش تدي طزًؽ حؼ ح طذ حتَحى حضوًؿش قع غؽ كػطش حضػخؿٔظًَ رؿٔزش م%68ه حغخ كػطش
حضيزظمٍحـ تؿٔزظكع م%32ه قٌح يشًَ حضه حؼ قٌـ حضسطًخص طػظطر خيٍحص خرش غؽ حضػػسؽ حٓظؼػخٍقخ لطـميَقخ
ضطؿكمع رمحخن قٌـ حضسطًخص حغخ غؽ كًغ ٓؿمحص حضويغش تدي زخؾض م6- 9ه قى حالهطه ؾٔزش م72%ه رويقخ
م  5تؤخصه رؿٔزش م 23%ه لحهًَ م10تؤزؼَه رؿٔزش م 5%ه.
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املبحث الثانٍ  /دراسات سابقة

تى قٌح حضػزلغ ًٓظع هَع روغ حضيٍحٓخص حضٔخردش ًحص حضو خش رػظاًَحص حضزلغ حضلخضى حً طوي
حضيٍحٓخص حضٔخردش غؽ حضػظخىٍ حضػكػش حضظى ؾٔظٔدى غؿكخ حضثكع حضشخغص ضػظاًَحص حضزلغ لؾزؿى غؽ ه ضكخ
طظمٍ هؽ حضػٔخٍحص حضظى يثظَع حؼ ؾظمؿف ركخ.

حلال :روغ حضيٍحٓخص حضوخطش رؤىحٍس حضػمقزش
 -1ىٍحٓش مكخغي  (2011محىحٍس حضػمقزش حضػظسخغطش تى حضدـخم حضظلى لتح ؾػمًؽ 2004, Mortonه
كخلضض حضيٍحٓش طـزًح ؾػمًؽ ) (Morton,2004لطشوًض ؾدخؽ حضدمس لحضؼوة تى لحخن حضدـخم
حضظلى لتح هـمحص حضؿػمًؽ حضػظػؼطش :رخيـخى لهى كمش حضثمحثي حضػظلددش غؽ حضلظمش هطه حتَحى غمقمرًؽ
ضين حضدًخىس حضوطًخ ضطػؿلػخص حضظلًش لحضزلغ هؽ حضػمحقذ ض هػخش لحضـٌد حالٓظَحطًـى ضطػمقزش لقى ىٍحٓش
حٓظـ هًش تى لُحٍس حضظلش -ىحثَس حضظوـًؾ لطؿػًش حضػمحٍى لُهض حٓظػخٍس حٓظزًخؼ طمػق غظاًَحص ؾػمًؽ
)غمٍطؽه هطه هًؿش غسمؾش غؽ ) (40تَى مغييَ هخظ غوخلؼ غييَ هخظ غييَ خٔع غييَ وزش طمطص حضزلغ
حضه حقع حالٓظؿظخؿخص لقى :طديظ حضويغخص حضظلًش رشسص طلًق تدؾ حًح طع طمكًة حضويى حضػؿخٓذ غؽ حضوخغطًؽ
حضػيٍرًؽ رشسص ؿًي .لحلطض رؼَلٍس طمؿف حضيلحثَ ؾلم ىهمس حضزخكؼًؽ غؽ ًلو حالهظظخص الؿَح رلمع
غًيحؾًش خيظكخ طـزًح غظاًَحص ؾػمًؽ غمٍطؽ لطـميَـ لطكًجش حضػؿخم حالغؼص ضظؿثًٌـ لحضلثخف هطًف.
 -2ىٍحٓش )Riccio , 2010ه
(Talent Management In Higher Education Developing Emerging Leader Within
)The Administration At Private College And Universities
محىحٍس حضػمحقزش تى حضظوطًع حضوخضى ضظـميَ خخىس حضػٔظدزص غؽ ه ش حضـخغوخص ل حضسطًخص حضوخطش ه
قيتض قٌـ حضيٍحٓش حضه طؿػًش خخىس حضػٔظدزص ىحهص حضػؿلػش غؽ حؿص طلدًح حالٓظػَحٍيش لحضزدخ لهطه لؿف
حضظلييي طع حضظلدًح تى هيس غـخالص غؼص  :محضَإيش لحالضظِحظ حضدًخىس حىحٍس حضػمقزشه حهظػيص حضيٍحٓش طؿػًش
حضػكخٍحص حضدًخىيش ػػؽ ) (3زطًخص لؿخغوخص زخؼ غثظخف حضظثخػص رًؽ حضػؿلػخص قى حالٍرخف حضؿخطـش هؽ
حضسثخ حص حضظؿلًػًش لحضدًخىيش طع حطزخم حضػؿكؾ حالهظزخٍو.
حلػلض حضيٍحٓش رخؼ قؿخذ ه خش رًؽ حىحٍس حضػمقزش لهـؾ حضػئٓٔخص حالٓظَحطًـًش لحطزخم ؾكؾ خغص
ضظـميَ حضػمحقذ هطه ؿػًن حضػٔظميخص تى حضػؿلػش حلطض حضيٍحٓش رسًثًش حٓظؼػخٍ حضمخض تى حىحٍس حضػمحقذ
قم حقع غخ يلدح حضؿـخف تى حضػئٓٔخص .

ػخؾًخ :روغ حضيٍحٓخص حضوخطش رخالىح حالٓظَحطًـى
 -1مىٍحٓش قخ ع لحضوخريو 2010ه محػَ حضؼدش حضظؿلًػًش تى حالىح حالٓظَحطًـى رؤٓظويحظ رـخخش حضو غخص
حضػظمحُؾش ىٍحٓش طـزًدًش تى حضشَزش حضوخغش ض ٓػؿض حضـؿمرًش تى حضسمتشه.
قيب حضزلغ حضه غوَتش أػَ حضؼدش حضظؿلًػًش تى حالىح حالٓظَحطًـى رؤٓظويحظ رـخخش حضو غخص حضػظمحُؾش
لخي طظع حضزخكغ أىحس طظؼػؽ م15ه تدَس طػؼص غئ َحص حضؼدش حضظؿلًػًش غمُهش هطه ػ ع غـخالص قى
حضؼدش تى حض َثًْ حضػزخ َ حضؼدش تى حالىحٍس حضوطًخه لطػؼص حضػظاًَحص حضػٔظدطش تؼ هؽ
محضؼدش تى حضِغ
م 8ه تدَحص طػؼص غئ َحص خًخّ حالىح حالٓظَحطًـى غمُهش هطه حٍرن غـخالص قى مغلمٍ حضِرمؼ حضػلمٍ
حضػخضى غلم حضوػطًخص غلمٍ حالريحمه لطػؼص حضػظاًَحص حضػوظػيس لؿَن طـزًح حضزلغ هطه هًؿش خيٍقخم36ه
تَىح لطمطص حضزلغ حضه غـػمهش ؾظخثؾ غؿكخ :حطثخج حضوًؿش حضػزلمػش هطه حقػًش حضؼدش حضظؿلًػًش تى حالىح
حالٓظَحطًـى ضطػؿلػش زػخ حٓظؿظؾ حضزلغ حؼ حضؼدش حضظؿلًػًش طٔخهي هطه طسميؽ حطـخقخص حيـخرًش ضين حضوخغطًؽ
طـخـ حضػؿلػش لطٔخهي هطه طلًٔؽ توخضًش حىحٍس حضػؿلػش لغؽ ػع يؿوسْ هطه طلدًح حالىح حالٓظَحطًـى.
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 -2مىٍحٓش م  Mohd Isa,2002ه م طـميَ حؿخٍ هػص خًخّ حألىح حالٓظَحطًـى تى اىحٍس رؿخيخص حضػطسًش
حضوخغش ه
The Development of Performance Measurement Framework In the Management
of Public office Building .
قيتض قٌـ حضيٍحٓش اضه طلييي هظخثض حضػؿلػخص حضوخغش حضظى طػظطر لطٔظوػص رًخؾخص حضيحثَس حضوخغش
زػطسًظكع حضػؿلػًش للكيحص لأخٔخظ اىحٍس حضػطسًش حضظى طزخ َ لكخثة اىحٍس حضػطسًش لحزظشخب غٔظمن حضظـزًح
ألؾلػش خًخّ حألىح تى اىحٍس رؿخيخص حضيحثَس حضوخغش ضظمًٓن غثكمظ خًخّ حألىح ػػؽ خـخم اىحٍس حضػطسًش حضوخغش.
حٓظوَػض حضيٍحٓش اىحٍس ؾلخظ حضػطسًش حضظى طلظخؽ ضؿلخظ خًخّ أىح لزٌضر ؿَحثح خًخّ حألىح تى قٌـ
حضػؿلػخص لهطظض حضيٍحٓش اضه اؼ خًخّ حألىح تى اىحٍس حضػطسًش يـذ أؼ يظزؿه ؿَيدش خغطش رؤهٌ ؿػًن
غـخالص حضػؿلػش طع حضظمطص اضه ؾػخًؽ تى حؿخٍ خًخّ حألىح تى خـخم اىحٍس حضػطسًش زخؼ أؾػمًؽ حضيٍؿخص
حضػظمحُؾش أتؼطكخ .
لألطض حضيٍحٓش رظـزًدف تى حضيحثَس حضوخغش اً يلدح قٌح حألؾػمًؽ حضظمحُؼ رًؽ حضػدخيًْ ليَرؾ رًؽ
حالٓظَحطًـًخص ؿميطش لخظًَس حألغي تى حألؾلػش .

املبحث الثالث  /اجلانب النظرٌ
حلال :أىحٍس حضػمقزش Talent Management
 -1غثكمظ أىحٍس حضػمقزش
ريأص تسَس غثكمظ حىحٍس حضػمقزش تى حضزلغ حضٌو ؾشَطف غـػمهش غخزؿِو مMckinseyه ضطيٍحٓخص
لحضػمٓمظ "حضلَد غؽ حؿص حضلظمش هطه حضػمحقذ" تى هخظ م1997ه لحضٌو طع طـميَـ تًػخ روي ضًظيٍ زظخد
ضًلػص حالٓع ًحطف تى هخظ م2001ه طيٍ هؽ م Harvard Businessه لطزوخ ألقػًش لكيحػش حضػمػمم
يػظطر غثكمظ حىحٍس حضػمقزش هيس طثًَٔحص لحؼ حضوخغص حالٓخٓى تى تكػش قم حضًٔخج حل حضزًجش حضثؿًش حضظى طوػص
حضػؿلػش تًكخ محضوزخىو 80 :2011ه لطوظطة قٌـ حضظثًَٔحص رخهظ ب حٍح حضسظخد لحضزخكؼًؽ لحهظ ب حضَإيخ
حضظى يؿلَ ركخ ضطػمقزش تكؿخذ ظ يَن حؾكخ ػخرظش لقؿخذ غؽ يَن رؤؾكخ كَزًش رًؿػخ يَحقخ حهَلؼ زمؾكخ
حٓظَحطًـًش ليؿلَ ضكخ حهَلؼ هطه حؾكخ طشاًطًش غظسخغطش غن ؾلخظ حىحٍس حالىح مBlass&April,2008:49ه
ليشًَ روغ حضزخكؼًؽ حضه ػ ع حطـخقخص ٍثًٔش تى حضثسَ حالىحٍو كمش حضيحٍس حضػمقزش قى
مCollings&Mellhai,2009:5ه.
حالطـخـ حاللش  :حضٌيؽ حٓظويغمح حىحٍس حضػمقزش زظوَية رييص هؽ حىحٍس حضػمحٍى حضزشَيش حالٓظَحطًـًش حضظى طَزِ
تى حضاخضذ هطه حالٓظدـخد حضػكخٍحص حضدًخىيش لزًثًش طـميَقخ لحضػٔخٍ حضمكًثى.
حالطـخـ حضؼخؾى :لي ئزي قٌح حالطـخـ هطه طـميَ حضػمقزش لحضظى طَزِ هطه حالكظًخؿخص غؽ حضػمكثًؽ تى حالهظػخى
هطه حضػمحخة حضٔخردش.
حالطـخـ حضؼخضغ :ليَزِ هطه حىحٍس حىح حضػمكثًؽ حضػمقمرًؽ لطؿػًش غكخٍحطكع حضدًخىيش.
لتى حاللؾش حالهًَس ٍزِ زص غؽ م  Vance&Vaiman,2008ه هطه طلييي حطـخـ ٍحرن يظوطح رخضـمحؾذ
حضَثًٔش حضظى طسمؼ خخىٍس هطه حضظؤػًَ تى حيـخى حضػًِس حضظؿختًٔش ضطػؿلػش متًظص  240 :2015ه .ليمػق
حضـيلش حالطى غـػمهش غؽ غثخقًع حىحٍس حضػمقزش رلٔذ آٍح لطمؿكخص غـػمهش غؽ حضزخكؼًؽ.
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ؿيلش م  3ه غثخقًع حىحٍس حضػمقزش
ص

حضػثكمظ

حضزخكغ

1

 Morton, 2005:6حضوػطًخص حضػظوطدش رخضلظمش هطه حضػمقزش لحضلثخف هطًكخ رشسص ؾخؿق لحضظوخغص غن
حضػين حضٌو ئظاَج تًف حضػمكثًؽ غن هػطكع تكى طسخغص رخضؿٔزش اضه حٓظاَحج أل
حؾيغخؽ حضػمكثًؽ تى حضػؿلػش.
& Lubitshغـػمهش غؽ حالؾشـش حالىحٍيش حضػظَحرـش لحضظى طظوطح رخٓظدـخد لطـميَ لطلثًِ
لحالكظثخف رخألتَحى حضػمقمرًؽ ىحهص حضػؿلػش لهخٍؿكخ.
mith,2007:2

3

لطوميغ حضػمكثًؽ

 Dessler,2011:388هػطًش ططدخثًش غظظخضًش ضطظوـًؾ حضـٌد لحضظـميَ لحىحٍس حالىح
تى زختش حؾلخ حضػؿلػش .
ىغؾ هيس غزخىٍحص ػػؽ حؿخٍ غظػخٓر غؽ حضثوخضًخص طٔخقع تى طـميَ خيٍحص حتَحىقخ
حضوزخىو
لغوخٍتكع تى حضمخض حضلخػَ لحضػٔظدزص لًضر رخالهظػخى هطه هؾ حضػمحقذ
2011:81

5

م Singh
etal,2012:94ه

حضظلييخص حضلييؼش حضظى طمحؿككخ حضػؿلػخص تًػخ يظوطح رخٓظدـخد حضػمقمرًؽ لحالكظثخف
ركع تى كص حضزًجش حضظؿختًٔش .

6

حضػَ يو 49 :2013

غؿلمغش غظسخغطش غؽ حضوػطًخص حضظى طٔظويغكخ حضػؿلػش ضطلظمش هطه حالتَحى
حضػمقمرًؽ لطـميَقع غؽ حؿص ُيخىس اؾظخؿًش ٍأّ حضػخش حضزشَو .

2

4

حضـيلش غؽ حهيحى حضزخكغ رخالٓظؿخى حضه حضػظخىٍ حضمحٍىـ تًف
يظؼق غؽ حٓظوَحع حضػثخقًع حه ـ حضظزخيؽ تى لؿكخص حضؿلَ كمش غثكمظ حىحٍس حضػمقزش لحضٌو يومى حضه
حالهظ ب تى حضؼدختش حل حضظمؿف حل حضظوظض حل حضػيهص حضٌو يظزؿخـ حضزخكؼًؽ لهطه حضَ ع غؽ ًضر حال حؼ قؿخذ
حؿػخم هطه حقػًش ٓوى حىحٍس حضػؿلػش حضه حضزلغ هؽ حالتَحى حضػمقمرًؽ حالكظثخف ركع لطـميَقع لحٓظزدخثكع
ضظوِيِ حىحثكخ حالٓظَحطًـى  .لتى ػم ًضر يوَب حضزخكغ حىحٍس حضػمقزش رخؾكخ" حالؾشـش حالىحٍيش حضظى طوزَ هؽ
طمؿف حضػؿلػش حضكخىب حضه حضزلغ هؽ حالتَحى ًلو حضديٍحص لحضػكخٍحص حضثَييس لحضوػص هطه حٓظدـخركع
لطـميَقع لطكًجش رًجش طؿلًػًش غ ثػش لغلثِـ هطه حالريحم لرػخ ئكع تى طوِيِ حالىح حالٓظَحطًـى ضطػؿلػش.

 -2حقػًش أىحٍس حضػمقزش
حؼ حقع غخ يمحؿف حضػؿلػخص تى كص حضظـمٍحص حضػظٔخٍهش قم خيٍطكخ هطه حضظسًة لحالٓظـخرش ضكٌـ
حضظـمٍحص لحضظثمج هطًكخ لقٌح غخ ىتن زؼًَ غؽ حضػؿلػخص حضه طزؿى غثخقًع حىحٍس حضػمقزش لغاخىٍس حالٓخضًذ
حضظدطًييش حضػظوطدش رخضظمكًة ؿميص حالغي لحالغخؼ حضمكًثى لرػخ يظؿخٓذ غن حضزًجش حضييؿخغًسًش حضظؿختًٔش
حضػوخطَس ضٌح هيس حىحٍس حضػمقزش حكي حضومحغص حضػكػش تى ؾـخف حضػؿلػخص ضديٍطكخ هطه طلدًح حضػِحيخ حضظؿختًٔش
م  Nilsson&Ellstrom,2012 :27ه  .حؼ حالقظػخظ رخىحٍس حضػمقزش ئخهي حضػؿلػخص هطه طلدًح غٔظميخص
حهطه تى حىحثكخ زػخ ئكص لئَم غؽ هػطًش حضظاًًَ حضظؿلًػى تؼ هؽ ًٓخٓخص حىحٍس حضػمحٍى حضزشَيش
رخلضميخص حضػؿلػش لحقيحتكخ لقٌح غخ ئخهي هطه حىحٍس حالغمحش حضػوظظش ضطػمحٍى حضزشَيش لطَ ًيقخ رشسص
ززًَ م  Osle&COOPER,2005:105ه .زػخ طزَُ حقػًش حىحٍس حضػمقزش غؽ ه ش غٔخقػظكخ تى حهظًخٍ
حضدخىس لحضػيٍح تؼ هؽ طلًٔؽ تخهطًش حضػمحٍى حضزشَيش رػخ يلدح حالؾـخُحص حضوخضًش ضطػؿلػش تكى حكي
حضؼَلٍحص حالٓظَحطًـًش ضطػؿلػخص حضػوخطَس محضوييطى 2 :2009ه.حؼ طزؿى حضػؿلػخص ضزَحغؾ هخطش رخىحٍس
حضػمقزش يلدح ضكخ حضوييي غؽ حضثمحثي قى:
أ -تخهطًش طوـًؾ حضدمن حضوخغطش.
د -طلًٔؽ خيٍحص لغكخٍحص حضوخغطًؽ لُيخىس حؾظخؿًظكع.
ص -حضظـخرح رًؽ حقيحب حالتَحى لحالقيحب حضظؿلًػًش.
ع -طوِيِ غشخٍزش حضوخغطًؽ.
ؽ -طلدًح حضظػًِ لحضظثَى تى طدييع حضويغخص حضوخغش.
ف -ػػخؼ حٓظػَحٍيش لىيػمغش حالهػخش.
م -رَحغؾ غظـمٍس لغظديغش تى حىحٍس حالتَحى لطلًٔؽ حضػٔخٍقع حضػكؿى.
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 -3غظـطزخص ؾـخف أىحٍس حضػمقزش
طلظخؽ حضػؿلػخص حضه غـػمهش غؽ حالٓخضًذ لحالؿَح حص غؽ حؿص حؾـخف حىحٍس حضػمحقذ حضظى طوػص تًكخ
ضظلدًح حالقيحب حضػَؿمـ غؿكخ ليػسؽ طمػًق قٌـ حالؿَح حص زػخ يمػلكخ م Webster et al,2008:4ه
أ -حضوـؾ ؿميطش حالؿص :لػن قيحب روًيس حالغي طظوطح رخىحٍس حضػمقزش غن حضظلدح غؽ حغسخؾًش طلدًح قٌـ
حالقيحب.
د -غظخروش حضظديظ تى حضوػص :روي خًخظ حضػؿلػش لػن هـش حٓظَحطًـًش الٓظدـخد لطخقًص لطـميَ حضػمحقذ
كًغ يظوًؽ حؼ طدمظ حضػؿلػش رػظخروش لغَحؿوش حضظديظ تى حضوػص لرشسص ىلٍو.
ص -حضػمحثػش رًؽ حالٓظَحطًـًخص لحضسثخ حص حضػـطمرش :حً يدظؼى ًضر حضدًخظ روػطًش رًؽ حٓظَحطًـًخص حضػؿلػش
لحكخؿخطكخ غؽ حضػمحقذ ضظؿثًٌ قٌـ حالٓظَحطًـًخص.
ع -طـميَ هدطًش حضػمقزش :كخؿش حضػؿلػش حضه هدطًش غمقمرش طمؿف خًخىس حضػؿلػش حضه حضوػطًخص حضػظوطدش
رخضلظمش هطه حضػمحقذ لطـميَقخ.
ؽ -حضـػن رًؽ غزخىٍحص حضػمقزش :يظوًؽ حؼ طسمؼ ؿػًن حضؿشخؿخص حضظى طدمظ ركخ حضػؿلػش الىحٍس حضػمقزش غؽ
ؿٌد لطـميَ لحٓظزدخ حضػمحقذ حؼ طوػص رشسص هطػى غيٍلّ لغشخٍزش حضدخثػمؼ هطه قٌـ حضمكخثة تى
هػطًش حضظوـًؾ حضٔؿمو حضظى طدمظ ركخ حضػؿلػش الىحٍس حضػمحقذ.
زػخ يشًَ م  MFB- report,2007ه حضه حضوـمحص حضٔزوش حضؿخؿلش الىحٍس حضػمقزش يمػلكخ حضشسص حالطى

طؿختًٔش حضػؿلػخص

حضػمقزش

حضظػًِ لحضظوَب هطه

اؾشخ ه غش طـخٍيش خميش

حهظًخٍ حضػمقزش حضػلظَتش

حالكظثخف رخضػمقزش

هَع أؿمٍ لطوميؼخص
غاَيش

طلييي لحػق ضطشَلؽ
لحضػظـطزخص

حالٓظػَحٍ رـٌد حضػكخٍحص
حضسزًَس لحضدييػش

حضوـمحص حضٔزوش إلؾـخف اىحٍس حضػمقزش

سص م  2ه حضوـمحص حضٔزوش الؾـخف حىحٍس حضػمقزش
حضػظيٍ :حضوزخىو قخ ع تمُو ) " (2011طشوًض غئ َحص حضدظمٍ حضٌحطى ضظًخ ش حٓظَحطًـًش حىحٍس حضػمقزش تى
ػص حضػـخش حضلًمو ض ىحٍس " ٍٓخضش غخؿٔظًَ تطٔثش هطمظ حىحٍس حهػخش زطًش حالىحٍس لحالخظظخى رايحى ص.82

 -4حروخى حىحٍس حضػمقزش
طؿخلش حضزخكؼًؽ لحضػوظظًؽ حروخى غوظطثش الىحٍس حضػمقزش حً طوظزَ قٌـ حالروخى حضوػطًخص حالٓخًٓش حضػكػش
ضؿـخف حىحٍس حضػمقزش حً طـٔيص حروخى حىحٍس حضػمقزش رـ مؿٌد حضػمقزش طـميَ حضػمقزش حىحٍس حىح حضػمقزش
حالكظثخف رخضػمقزش ه رخالهظػخى هطه ؿَلكخص حضسظخد لحضزخكؼًؽ هطه حضَ ع غؽ طزخيؿكخ حال حؼ قٌـ حالروخى طظذ
تى ؿمقَ حضػمػمم لًٓظع طؿخلضكخ رخضظثظًص.
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حلال  :ؿٌد حضػمقزش Attacting Talent
يوظػي ؾـخف حضػؿلػخص هطه غين خيٍطكخ هطه حٓظدـخد لؿٌد حالتَحى حضػمقمرًؽ حضٌيؽ يشسطمؼ حكي
هؿخطَ طػًِ حضػؿلػش الًٓػخ تى رًجش حالهػخش حضػوخطَس حضظى طظظة رخضظاًَ حضَٔين ضٌضر حطزلض حضػؿلػخص
تى كخضش ٓزخج هطه قٌـ حضػمحقذ غؽ ه ش حٓخضًذ طظوطح رًٔخٓخص حضظوًًؽ لحالهظًخٍ ضظشوًض لطلييي
حضػكخٍحص حضظى طلظخؿكخ حضػؿلػش ضٌضر يظوًؽ لػن حٓظَحطًـًخص غظوظظش ضطظوخغص غن قٌـ حضػمحقذ تؼ هؽ
غَحهخص حضـمحؾذ حاله خًش ه ش حضوـمحص حضػظوطدش تى زص غَكطش غؽ غَحكص حالٓظدـخد تخضػؿختٔش هطه قٌـ
حضػمحقذ يثَع هطه حضػؿلػش رؿخ ٓػوش ؿًيس لغػًِس تى رًجش حضوػص م  Chuai,2008:19ه ليػسؽ
حٓظويحظ هيس غيحهص تى طؿثًٌ هػطًش ؿٌد لحٓظدـخد حضػمحقذ قى:
 -1حضػيهص حضمكًثى :ليلظمو هطه لطة ىخًح ضطمكًثش حضػَحى اطكخ ػع طلييي لطشوًض حضػئق ص
لحضديٍحص حضػـطمرش ضشاص قٌـ حضمكًثش ليئهٌ هطه قٌح حضػيهص هيظ غَحهخس حضظاًَحص لحضػٔظـيحص حضظى خي
طليع هطه حضػكخظ لحضمحؿزخص حضظى طٔؿي حضه حضمكًثش.
 -2غيهص حالتَحى :قؿخ يظع حضظَزًِ هطه ؾمم حضػمحقذ لحضديٍحص حضظى طلظخؿكخ حضػؿلػش لحضظى طشسص حػختش
ضطػؿلػش لال طدظظَ هطه غػخٍٓش غكخظ غوًؿش رص غؽ حضػػسؽ حالتخىـ غؿكخ تى طلدًح حقيحب حلٓن تى ؿػًن
هػطًخص حضػؿلػش.
 -3غيهص حضسثخ حص :طظع هػطًش حالٓظدـخد هطه حٓخّ غـػمهش غؽ حضػمحطثخص لحضديٍحص لحضدًع حضشوظًش
حضػظوطدش رخضمكًثش غؽ حؿص غػخٍٓظكخ رشسص غظػًِ.

ػخؾًخ  :طـميَ حضػمقزش Developmant Talent
حؼ هػطًش طـميَ حضػمقزش طشسص حضػكػش حالطوذ ضطػؿلػخص الًٓػخ تى حضزًجش حضظؿختًٔش حضػظٔخٍهش حً
يظوًؽ هطه حضػؿلػخص حؼ طظزن حٓخضًذ كييؼش لغظـمٍس تى طـميَ حتَحىقخ حضػمقمرًؽ لطزظوي خيٍ حالغسخؼ هؽ
حالٓخضًذ حضدييػش حضظدطًييش لطٔظـًن حضػؿلػخص حؼ طلختق هطه غمحٍىقخ حضزشَيش غؽ حضؼوة غؽ ه ش
غـػمهش غؽ حضػػخٍٓخص حضظى طظؼػؽ هػطًخص حضظيٍيذ حضػٔظػَس لحهظػخى حضظَخًخص لتح حْٓ هطػًش للؿمى
ؾلخظ ض ؿمٍ يَحهى حضػمحقذ كًغ طوي هػطًش حضظلًٔؽ حضػٔظػَ هؽ ؿَيح حضظوطًع غؽ حضؼَلٍحص حالٓخًٓش
تى طـميَ حالتَحى ضطمطمش حضه حضػٔظميخص حضظى طويظ كخؿخص حضػؿلػش حضثوطًش مغَلحؼ 49 :2013ه ليمػق
حضـيلش حالطى حضثَج رًؽ حضػؿكؾ حضلييغ ضطظـميَ لحضػؿكؾ حضظدطًيو .
ؿيلش م 4ه غدخٍؾش رًؽ حضػؿكؾ حالريحهى حضـييي لحضػؿكؾ حضظدطًيو
حضػؿكؾ حضظدطًيو ضطظـميَ
حضػؿكؾ حضلييغ ضطظـميَ
 .1حضظـميَ يليع ضمكيـ.
 .1حضظـميَ يلخذ رؿًٔؾ حضشَزش.
 .2حضظـميَ يشًَ اضه حضظليو لحضظـَرش لحضظيٍيذ  .2حضظـميَ يوؿى حضظيٍيذ.
 .3حضمكيس طػظطر حضػمقزش لحألتَحى ال يظؿدطمؼ رًؽ حضمكيحص.
لحضظاٌيش حضوسًٔش لحضظمؿًف.
 .3حضشَزش طػظطر حضػمقزش لحألتَحى يػسؿكع حضظؿدص  .4حضوػخش حضؼوثخ قع حضمكًيلؼ حضٌيؽ يلظخؿمؼ اضه حضظـميَ.
 .5حضدطًص غؽ حألتَحى حضػللمكًؽ حضٌيؽ يلظطمؼ هطه غيٍرًؽ أل
رٔكمضش رًؽ حخٔخظ حضشَزش.
غمؿكًؽ ضكع.
 .4زص وض يلظخؽ اضه حضظـميَ لحضظيٍيذ.
 .5حضػيٍرمؼ أل حضػمؿكمؼ يَحهمؼ زص وض
ضييف اغسخؾًخص هخضًش.
حضػظيٍ :حضػَ يو ٓظخٍ زخكع كخؿع طوِيِ حضديٍحص حإلريحهًش تى كص غػخٍٓخص اىحٍس حضػمقزش :ىٍحٓش طلطًطًش ٌٍح
هًؿش غؽ أهؼخ حضكًجخص حضظيٍئًش تى روغ زطًخص ؿخغوش حضدخىًٓش "ٍٓخضش غخؿٔظًَ غديغش اضه غـطْ زطًش حإلىحٍس
لحالخظظخى – خٔع اىحٍس حألهػخش" ؿخغوش حضدخىًٓش  2013ص.62 – 61

ػخضغ  :أىحٍس حىح حضػمقزش Talent performance
طٔوه حضػؿلػش غعؽ هع ش حىحٍس حالىح حضعه ط لطًعص حىح حضثعَى غعؽ كًعغ حضـمحؾعذ حضزيؾًعش لحضظعثخص حضؿثٔعًش
لحضديٍحص لحضػكخٍحص حضثؿًش لحضـمحؾذ حضثسَيش لحضٔطمزًش غؽ حؿص حضمخمب هطه غمحؿؽ حضؼوة تى حىح حضثعَى
لحضوػص هطه غوخضـظكخ لطلييي ؿمحؾذ حضدمس لطوِيِقخ رػخ يؿوسْ حيـخرعخ هطعه ؾـعخف حضػؿلػعش لطلدًعح تخهطًظكعخ
تى هػطًخطكعخ حالؾًعش لحضػٔعظدزطًش محضٔعخضع لطعخضق 166 :2000ه  .زػعخ طٔعخهي حىحٍس حالىح هطعه حالٍطدعخ رعؤىح
حضػؿلػش غؽ ه ش خيٍطكخ هطه طمؿًف حضػمحٍى حضزشَيش لرـَج غوظطثش غؿكخ حضظوخلؼ تعى حؾـعخُ حضػكعخظ حضػوظطثعش
لػاؾ حضظسخضًة لطدطًص ػامؽ حضوػص مىٓطَ 52 :2009ه .
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ٍحروخ :حألكظثخف رخضػمقزش Retaining Talent
حضوػطًش حضظى طٔوه حضػؿلػش غؽ ه ضكخ حالكظثخف رخالتَحى حطلخد حضػمحقذ لحضديٍحص حضثَييس لطظزن
حضػؿلػخص حٓظَحطًـًخص غظوظظش غؽ حؿص حضلثخف هطه حالتَحى حضػمقمرًؽ هؽ ؿَيح طشـًن حالٓظؼػخٍ تى
حالتَحى لرشسص غٔظػَ لقؿخذ همحغص طثَع هطه حضػؿلػخص حالكظثخف رخالتَحى حضػمقمرًؽ غؿكخ حضظديظ
حالخظظخىو حضٌو يِيي غؽ تَص حضظمكًة هخٍؽ حضػؿلػش لحيـخى تَص هػص رييطش زٌضر خطش حالتَحى حضػمقمرًؽ
تى ٓمج حضوػص غػخ يثَع هطه حضػؿلػخص همع طَحم غؽ حؿص حضلظمش هطه هيغخطكع مكػي 15 :2013ه.
لطزؿض م  Veloso,2014:52ه هػْ حٓظَحطًـًخص ضطلثخف هطه حضػمحقذ حضظى طَطزؾ رػٔظمن حضسثخ س ضين
حالتَحى قى:
 -1حضلمحتِ غخىيش زخؾض حظ غوؿميش تؼ هؽ حضػٔئلضًخص لتَص حضؿػم حضمكًثى.
 -2طوِيِ ومٍ حضثَى رخالؾظػخ ضطػؿلػش.
 -3حالٓطمد حضدظَو غؽ ه ش هدمى حضوػص غن حالتَحى لتَع هدمرخص هطه طَذ حضوػص.
 -4حطزخم حٓظَحطًـًش حضظمكًة حضـيييس ضطػكؿًًؽ لحضػييَيؽ.
 -5حٓظويحظ طسؿمضمؿًخ حضػوطمغخص لحىحٍس حضػوَتش لحالؾلػش حضػظوظظش لطزخىش حضوزَحص.

ػخؾًخ  :حألىح حألٓظَحطًـى Strategic Performance
 -1غثكمظ حالىح حالٓظَحطًـى
يدظَؼ غثكمظ حالىح حالٓظَحطًـى رلكمٍ حالىحٍس حالٓظَحطًـًش حً يوي غؽ حضػثخقًع حضلييؼش ؾمهخ غخ كًغ
يطوذ حالىح حالٓظَحطًـى ىلٍ ززًَ تى طلًٔؽ لطـميَ حىح حضػؿلػخص غؽ ه ش طشوًض غسمؾخطف لغٔظمن
حٓظويحغكخ تى طلًٔؽ غٔظمن حىح حضػؿلػش لؾلَح القػًش حالىح حالٓظَحطًـى تخؼ حالىحٍس حضوطًخ ضطػؿلػخص
الُحضض طزلغ لطثسَ ركٌح حضػثكمظ ؾلَح الٍطزخؿف رمؿمى حضػؿلػش غؽ هيغف محضػطسخلو 22 :2009ه .حؼ
حضػظظزن ضظـمٍ حضثسَ حالىحٍو ي كق حؼ حضزخكؼًؽ ضع يظثدمح هطه طلييي طًاش ؾكخثًش ضػثكمظ حالىح لرشسص غليى
لىخًح لٍرػخ ًضر يومى حضه طؿمم لحهظ ب غـخالص خًخّ حىح حضػؿلػخص لطزخيؿكخ غؽ غؿلػش حضه حهَن زػخ
يومى قٌح حالهظ ب حضه طؿمم حضػيحهص حضثسَيش لحالطـخقخص حضثسَيش ضطزخكؼًؽ لحالقيحب حضػَؿمس غؽ ىٍحٓش
حالىح محىٍيْ لحضاخضزى 477 :2007ه .ليمػق حضـيلش حالطى غثكمظ حالىح حالٓظَحطًـى غؽ لؿكش ؾلَ هيى
غؽ حضزخكؼًؽ
ؿيلش م  5ه غثكمظ حالىح حالٓظَحطًـى
ص

حضزخكغ /حضٔؿش

حضػثكمظ

1

Hunger& Wheelen,2000: 230

2

Cokins,2003:65

3

هطمحؼ 12 :2006

4

Daft,2007:520

6

Robbins&Coulter,2009:419

حضوػطًش حضظى طظع غؽ ه ضكخ غدخٍؾش غخ طع طلدًدف غؽ ؾظخثؾ غن حضؿظخثؾ حضظى طٔوه
حضػؿلػش ضظلدًدكخ هؽ ؿَيح حضظاٌيش حضوسًٔش ألطوخً حالؿَح حص حضػـطمرش.
خيٍس حضػؿلػش هطه حؾـخُ هــكخ حالٓظَحطًـًش لطلميطكخ حضه ؾظخثؾ توطًش لغٔخهيس
حىحٍس حضػؿلػش هطه حالٓظـخرش ضظاًَحص لطلمالص حضزًجش حضػظٔخٍهش.
غدخٍؾش حىح حضػؿلػش رخىح حضػؿلػخص حضػؿختٔش ضكخ ضطمخمب هطه ؿمحؾذ حضدمس
لطوِيِقخ لطشوًض ؾدخؽ حضؼوة لغوخضـظكخ.
خيٍس حضػؿلػش هطه طلدًح حقيحتكخ حالٓظَحطًـًش لحٓظا ش ؿػًن غمحٍىقخ حضػخىيش
لحضزشَيش رـَيدش زثم س لتخهطش.
هػطًش يظع غؽ ه ضكخ حضظوَب هطه لحخن حٓظَحطًـًش حضػؿلػش لطدميػكخ لطؿثًٌقخ
لطشػص قٌـ حضوػطًش هطه قسًص حالٓظَحطًـًش لغئ َحص حالىح لحضوػطًخص حضظى طػسؽ
حضػؿلػش غؽ رؿخ حٓظَحطًـًخطكخ لطػسؽ حٍتخىقخ غؽ حطوخً حضدَحٍحص لحضظوطع ؾظًـش
كظمضكع هطه ٍإن غوظطثش.
حضػلظطش حضؿكخثًش ضسص توخضًخص لحؾشـش حضػؿلػش.

7

Wheelen&Hunger,2010: 380

حضؿظًـش حضؿكخثًش ضـػًن حؾشـش لحهػخش حضػؿلػش حضٌو يوزَ هؽ زًثًش حٓظؼػخٍ حضػؿلػش
ضـػًن غمحٍىقخ ضظلدًح حقيحتكخ حالٓظَحطًـًش

Marr&Rowe,2008,3
5

حضـيلش غؽ حهيحى حضزخكغ رخالٓظؿخى حضه حضػظخىٍ حضمحٍىس تًف
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ليػسؽ طوَية حالىح حالٓظَحطًـى رخؾف"خيٍس حضػؿلػش هطه حالٓظا ش حالغؼص ضػمحٍىقخ حضػخىيش لحضزشَيش
لحضػخضًش ضمتخ رػظـطزخص رًجظكخ حضيحهطًش لحضوخٍؿًش ػػؽ غييخطكخ حضدَيزش لحضزوًيس ضظلدًح حقيحتكخ حضػؿشمىس
تؼ هؽ غخ ٓزح يشًَ روغ حضزخكؼًؽ حضه حؼ حالىح حالٓظَحطًـى يػؼص حالىح حضوخضى لقم ؾخطؾ ضػـػمهش غؽ
حضػسمؾخص حضظى طٔخهي هطه طلدًح حضظثمج حضظؿلًػى غؽ ه ش غخ طػظطسف حضػؿلػش غؽ غكخٍحص لغمحقذ لقٌـ
حضػسمؾخص قى مح َحذ حضوخغطًؽ حضثَج حضػمؿكش ًحطًخ حىحٍس حضـمىس حضشخغطش حالؾظخؽ حضػظسخغص حضظوطع
حضظؿلًػىه .

 -2حقػًش حالىح حألٓظَحطًـى
يشًَ حضزخكؼًؽ حضه حؼ حقػًش حالىح حالٓظَحطًـى يػسؽ حضؿلَ ضكخ غؽ ه ش ػ ع حروخى ٍثًٔش قى
مروي ؾلَو لروي طـَيزى لروي حىحٍوه تػؽ حضؿخكًش حضؿلَيش يػؼص حالىح ؿػًن غؿـطدخص حالىحٍس لؾلَيخطكخ
تكم غَزِ حالىحٍس حالٓظَحطًـًش حغخ غؽ حضؿخكًش حضظـَيزًش تؤؼ حالٓخّ حضٌو يدمظ هطًف حالىح حالٓظَحطًـى قم
حهظزخٍ حٓظَحطًـًخص حضػؿلػش حضػوظطثش هؽ ؿَيح حضزلمع لحضيٍحٓخص لحضوػطًخص حضؿخطـش هؿكخ حغخ غؽ حضؿخكًش
حالىحٍيش يظؼق ًضر غؽ ه ش حقظػخظ حىحٍس حضػؿلػش رؤؿَح حضظويي ص تى حالقيحب لحالٓظَحطًـًخص رخالهظػخى
هطه حالٓخضًذ حضػٔظويغش تى طدميع ؾظخثؾ حىحٍس حضػؿلػش محضلًٔؽ  119 :1998ه .ليشًَ مهزًي 2000ه
حضه حؼ حقػًش حالىح حالٓظَحطًـى طؤطى غؽ زمؾف يوزَ هؽ حغسخؾًش حضػؿلػش هطه طلدًح حضؿظخثؾ حضػَػًش حضظى
طلدح كخؿخص حضـػخهخص حضػَطزـش رخضػؿلػش هطه حهظزخٍ حؾف يػؼص حضػين حضٌو طٔظـًن حضػؿلػش غؽ ه ضف
طلدًح حقيحتكخ رؿـخف لطلدًح حضظثمج تى حىحثكخ مغخُؼ 196 :2016ه .ليشًَ حهَلؼ حضه حؼ حقػًش حالىح
حالٓظَحطًـى طومى ض هظزخٍحص حالطًش محىٍيْ لحضاخضزى 41 :2009ه .
أ -خًخّ حىح حضػؿلػخص الؾف يػؼص غلمٍح غَزِيخ ضظمخن ؾـخف حل تشص حضػؿلػخص تى خَحٍحطكخ لهــكخ
حضػٔظدزطًش لضويظ طمحتح حضػوخيًَ حضظى يػسؽ غؽ ه ضكخ طلطًص حىح حضػؿلػش تى زص ؿمحؾزكخ.
د -حضظلييخص حضظى طمحؿف ىٍحٓش لخًخّ حالىح هظمطخ رػخ يظوطح رخضػمحػًن حالٓظَحطًـًش حضظى طمػق طزخيؽ
حضػثكمظ لغوخيًَ حضدًخّ رخالٓظؿخى حضه حالقيحب حضػوظطثش ضطػؿلػخص لطزخيؽ حقيحب حالؿَحب حضػَطزـش
رخضػؿلػش لقٌح ئظمؿذ طظؿًة حضػدخيًْ لطلييي حضػؿخٓذ غؿكخ ضدًخّ حىح حضػؿلػش.
 -3خًخّ حألىح حالٓظَحطًـى
يوسْ خًخّ حضػؿلػخص الىحثكخ حالٓظَحطًـى غين حيثخثكخ ضػظـطزخص رًجظكخ حضيحهطًش لحضوخٍؿًش ضٌضر كلى
غمػمم حضدًخّ رؤقػًش ضين حضزخكؼًؽ رظليييقع غـػمهش غوخيًَ طلظمو هطه غئ َحص ًحص ططش رخىح
حضػؿلػش حضلخضى لحضػٔظكيب ضدي طؿمهض ططر حضػئ َحص لطويىص ضيٍؿش يػسؽ حضدمش رويظ لؿمى غدخيًْ
غوًخٍيش يػسؽ حهظػخىقخ تى حضدًخّ غؽ خزص ؿػًن حضػؿلػخص لًضر الهظ تكخ غؽ كًغ حضؿشخؽ حل حضلـع حل
حضظمؿف حالٓظَحطًـى محضـَؿَو 227 :2012ه .لغؽ حزؼَ حضظظؿًثخص ػمال ضػدًخّ حالىح حالٓظَحطًـى
حضظظؿًة حضٌو كيىـ مWheelen& Hunger,2010: 383-387ه حً حهظػي هطه حٍروش غدخيًْ ٍثًٔش قى:
أ -حضػدخيًْ حضػخضًش حضظدطًييش :طظؼػؽ غـػمهش غؽ حضػدخئْ حضظى طوسْ خيٍس حضػؿلػش هطه طلدًح حالٍرخف
غؿكخ م ٍرلًش حضٔكع حضوخىو حضوخثي هطه كح حضػطسًش حضوخثي هطه ٍأّ حضػخش لحضظيتح حضؿديو حضلَه .حال حؼ قٌـ
حضػدخيًْ ال طخهٌ رؿلَ حالهظزخٍ زؼًَ ؾض حضومحغص لحضػظاًَحص غؿكخ ٍخخرش حضـمىس غػخ يؿوسْ ٓطزخ هطه ؿمىس
حضويغش حل حضٔطوش لهيظ طدييع قٌـ حضػؿظـخص رخاللخخص حضػؿخٓزش ضظطزى كخؿخص حضِرخثؽ تؼ هؽ حالهزخ حضظى
طظلػطكخ حضػؿلػش رٔزذ حالؾظخؽ حضَىة حضٔطوى حل حضويغى لًضر رٔزذ حضدًخظ روػطًش طدًًع حالىح تى ؾكخيش حضٔؿش
حضػخضًش تى حضوخىس م يودمد لحهَلؼ 111 :2013ه.
د -غدًخّ حطلخد حضػظخضق :حؼ ضسص ؿَب غؽ حؿَحب حطلخد حضػظخضق ضف غدًخّ غوًؽ ضؿـخف حضػؿلػش حل
تشطكخ لقٌـ حضػدخيًْ طليى حالػَ حضػزخ َ ل ًَ حضػزخ َ ألؾشـش حضػؿلػش تى حقظػخغخطكخ رؤطلخد حضػظخضق
لهطه حىحٍس حضػؿلػش حؼ طوظض غدخيًْ ضسص غـػمهش رلًغ طظؼػؽ حضػدخيًْ حقيحب قٌـ حالؿَحب لرٌضر
يػسؽ حؼ طلختق هطه ؿٌد حقظػخغكع.
ص -خًػش كخغطى حألٓكع :طثؼص روغ حضػؿلػخص حٓظويحظ قٌح حالٓطمد تى خًخّ حىحثكخ لتخهطًش حىحٍطكخ
حالٓظَحطًـًش رٔزذ حهظدخىقخ حؼ حضػدخيًْ حضػلخٓزًش اليػسؽ حهظػخىقخ ضطدًػش حالخظظخىيش ضطػؿلػش ليػؼص
غدًخّ خًػش كخغطى حألٓكع حضدًػش حضػخضًش ضطظيتح حضؿديو حضػٔظدزطى حضػظمخن ُحثيح خًػش حضػؿلػش حًح طع طٔيييقخ
لطظثًش غٔظلدخطكخ ليمػق قٌح حضػدًخّ حغسخؾًش حضػؿلػش تى طلدًح ؾٔزش هخثي أززَ غؽ ٍأّ حضػخش
حضػٔظؼػَ.
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ع -غيهص رـخخش حضو غخص حضػظمحُؾش :طوَب قٌـ حضزـخخش رخؾكخ" ؾلخظ حىحٍو خغص ضطَخخرش لحضٌو يمحُؼ رًؽ
حضػدخيًْ حضػخضًش حضظدطًييش لرًؽ حضػدخيًْ حضظشاًطًش حضظى طظوطح رومحغص ؾـخف حضػؿلػش حالٓخًٓش
م Daft,2001:300ه .لقى طػؼص ٓطٔعطش غعؽ حضػدعخيًْ حضظعى طٔعخهي حالىحٍس هطعه طعمتًَ غوطمغعخص هعؽ حهػعخش
حضػؿلػش رشسص خغص لَٓين غؼص حضػدخيًْ حضػخضًش حضظى طزًؽ ؾظخثؾ حالؾشـش حضػؿثعٌس لحضػدعخيًْ حضظشعاًطًش حضظعى
طوسعععْ ٍػعععخ حضِرعععمؼ تؼع ع هعععؽ حؾشعععـش حضظلٔعععًؽ حضػٔعععظػَ لحالرعععيحم حضظؿلًػعععى .ليوَتكعععخ م عععِحش 2007ه
رخؾكعخ" أؿعخٍ هػعص يمػعق حٓععظَحطًـ ًش حضػؿلػعش غعؽ هع ش حٍروعش غلععخلٍ أٓخٓعًش قعى محضػلعمٍ حضػعخضى غلععمٍ
حضِرعخثؽ غلعمٍ حضوػطًعخص حضيحهطًعش غلععمٍ حضعظوطع لحضؿػعمه زػعخ حؾكعخ ؾلععخظ خًعخّ يدعيظ طدعخٍيَ هعؽ حىح حضػؿلػععش
حضٔخرح ليمؿف أىحثكخ حضػٔظدزطى لطٔخهي تى طٔكًص طـزًح حضظاًًَ حضظؿلًػى غؽ ه ش حضزوعي حالٓعظَحطًـى ضكعخ
لحؼ حضظعمحُؼ رععًؽ قعٌـ حضػدععخيًْ ئعخهي حضمكععيس تعى غَحخزععش حقعيحتكخ حالٓععظَحطًـًش تؼع هععؽ حؾكعخ طععمتَ ؾلععخظ
غوطمغععخص هععؽ حىح حضمكععيس حالخظظععخىيش ضػوظطععة حضػٔععظميخص حالىحٍيععش هخغععش لض ع ىحٍس حضوطًععخ هخطععش طػسؿكععخ غععؽ
حضلظمش هطه غِحيخ طؿختًٔش ؿيييس غؽ حضثَص حضػظخكش  .ليمػق حضشسص م  4ه حضػلخلٍ حالٍروش ضكٌـ حضزـخخش.

سص م  4ه غلخلٍ رـخخش حضو غخص حضظمحُؾش
حضػظيٍ :حضوزًيو ؾين حٓوي م2009ه " طدميع حالىح حضٔظَحطًـى ربٓظويحظ رـخخش حالىح حضػظمحُؼ
ىٍحٓش طـزًدًش تى حضشَزش حضوخغش ضويغخص حضؼَلس حضلًمحؾًش" حضػوكي حضوخضى ضطيٍحٓخص حضػلخٓزًش لحضػخضًش
ؿخغوش رايحى ص.34.
لتى غخ يطى طمػًق ضػلخلٍ رـخخش حالىح حضػظمحُؼ زمؾكخ ٓظٔظويظ تى حضـخؾذ حضظـزًدى ضطزلغ حضلخضى.
 -1حضػؿلمٍ حضػخضى:
يظؼػؽ قٌح حضػؿلمٍ حالؿخرش هؽ حضٔئحش حالطى "غخ حضٌو يـذ حؼ طثوطف حضػؿلػش ضػٔخقػًكخ ضظلدًح حضؿـعخف "
ليعَطز ؾ قعٌح حضػؿلعمٍ ردعيٍس حضػؿلػعش هطعه طلدًعح حضوخثعيحص لحضسثعخ س تعى حىحٍس حضظسطثعش حضظشعاًطًش ليَزعِ هطععه
خًخّ ؾظخثؾ حالىح هطه حضػٔظمن حضدَيذ لرًخؼ غخ طمططض حضًعف حضدعَحٍحص حضظعى طعع حطوخًقعخ رخضثوعص لزػعخ يمػعق
كدًدععش تًػععخ حًح زخؾععض حٓععظَحطًـًش حضػؿلػععش لطؿثًععٌقخ ئععخهيحؼ هطععه طلٔ عًؽ حالىح حضوععخظ ضطػؿلػععش ليػؼععص قععٌح
حضػؿلمٍ هطه غٔظمن حضـخغوخص لحضسطًخص حضسطة حضؿخطـش هؽ حالؾشـش لحضوػطًعخص حضػؿؼعميش ػعػؽ حضػؿلعمٍحص
حالهَن تؼ هؽ حضـخؾذ حضػخضى حالٓظؼػخٍو حضعٌو يظػؼعص رظدعييع حضوعيغخص حضػظوطدعش رخضزلعغ لحالهظعَحم لطدعييع
روغ حضٔطن ضظطزًش ؿِ غؽ كخؿخص حضػـظػن .
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ضٌح تؤؼ ًٓـَس حضًٔـَس هطه قٌـ حالؾشـش لحضظوطض غؽ حضظسخضًة حضاًَ ػَلٍيش ٓمب يعئػَ رشعسص
ززًععَ هطععه حالىح حالٓععظَحطًـى ضكععٌـ حضـخغوععخص مكٔععًؽ 249 :2013ه ليئزععي قععٌح حضػؿلععمٍ هطععه طععمتًَ حضزًخؾععخص
حضػخضًععش حضيخًدععش تععى حضمخععض حضػؿخٓععذ حؼ هػطًععش طععمتًَ خمحهععي حضزًخؾععخص حطععزلض حغععَأ غًٔععمٍح رثؼععص حٓععظويحظ
طسؿمضمؿًخ حالطظخالص لحضػوطمغخص لحؼ حالقظػخظ حضِحثي رخضظَزًِ هطه حضزًخؾخص حضػخضًش تدعؾ يعئىو اضعه كعيلع ؾعمم
غؽ هيظ حضظمحُؼ غن ردًش هؿخطَ طدًًع حألىح م رؿى كػيحؼ لحىٍيْ 369 :2009ه

 -2غؿلمٍ حضِرمؼ
طظؼػؽ غدخيًْ قٌح حضػؿلمٍ لتدخ ضـ م Kaplan & Nortonه ؾٔزش ٍػخ حضِرخثؽ لغلختلش حضػؿلػش
هطه ُرخثؿكخ لحضلظش حضٔمخًش ضسص خـخم غؽ حضدـخهخص حضظى طويغكخ حضػؿلػش حً يظوًؽ هطه حىحٍس حضػؿلػش
طشوًض لطلييي حضومحص حضظى طؼًة خًػش ضطِرخثؽ لحهظًخٍ حضدًػش حضظى يظوًؽ حيظخضكخ ضكع
محضلٔؿخلو 117 :2010ه .
ضٌح تخؼ هيظ خيٍس حضػؿلػش هطه طدييع حضػؿظـخص لحضويغخص حضػؿخٓزش لرشسص يطزى كخؿخص لٍ زخص ُرخثؿكخ
لرظسخضًة غؿخٓزش هطه حضػييًؽ حضدَيذ لحضزوًي ضؽ طظمضي حيَحىحص غػخ يظٔزذ تى تشص حضػؿلػش لطيقمٍقخ
محضػاَرى 315 :2006ه لغؽ غدخيًْ قٌح حضػؿلمٍ لحضظى يػسؽ حهظػخىقخ ضدًخّ حىح حضـخغوخص قى
محضًخَٓو لحهَلؼ 60 :2012ه
 حالٓظـخرش حضَٔيوش ضطزًجش لؿطزخص ٓمج حضوطػص. طشوًض لغوَتش ٍػخ حضػـظػن هؽ حضويغخص حضظى طديغكخ حضـخغوش ضف. غين حخخغش حضو خخص حضَطًؿش لحضػؼػَس غن حضـخغوخص حضوخضػًش. -غئق ص لخيٍحص غوَؿخص حضـخغوش غؽ حضوَيـًؽ غؽ كًغ حضوطػًش لحضظوظض.

 -3غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش :
يَزِ قٌح حضػؿلمٍ هطه غين خيٍس حضػؿلػش هطه طلدًح حضظثمج لحضظػًِ لطلدًح حضؿـخف غؽ ه ش حضسثخ س
لحضثخهطًش كًغ يظع طٔطًؾ حضؼم هطه حضوػطًخص حالزؼَ حقػًش تى طلدًح ؾـخف حٓظَحطًـًش حضػؿلػش زػخ يوػص
هطه ىغؾ زص ىلٍس حالريحم روًيس حضػين لىلٍس حضوػطًخص خظًَس حضػين
قٌح حضػؿلمٍ
م  Kaplan & Norton, 1996: 62-63ه  .ليػسؽ طلييي روغ حالؾشـش حضيحهطًش حضظى يػسؽ خًخٓكخ هطه
غٔظمن حضـخغوخص مكًٔؽ 60 :2013ه .
 غين ػمضًش لحٍطزخؽ حضػدٍَ حضوطػى رخضمحخن حضزًجى ضطـخغوش. حضػٔظمن حضوطػى ضوؼم قًجش حضظيٍيْ لخيٍطف هطه طـميَ لطؿػًش غكخٍحطف حضثسَيش. طوِيِ خيٍحص حضـخضذ هطه حضزلغ لغمحططش حضظـمٍ . -حضظػًِ تى حضوػطًخص حضظشاًطًش هؽ ؿَيح طـميَ لطلًٔؽ حضوػطًخص حضيحهطًش.

 -4غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػم:
يوي قٌح حضػؿلمٍ حكي غليىحص حضػؿلػش لحغسخؾًش ردخثكخ تى رًجش حضػؿختٔش الؾف يوظػي هطه غكخٍحص
لحغسخؾخص حتَحى حتَحىقخ يَن م  Horngren et al,2003:451ه اليـخى خًػش حٓظَحطًـًش ضطػؿلػش لطلدًح
حتؼص حضوػطًخص حضيحهطًش تخؼ قٌح يظـطذ لؿمى حضديٍحص لحضػكخٍحص حضظى طلدح ًضر ضٌح تؤؼ غدخيًْ قٌح
حضػؿلمٍ طَزِ هطه غين خيٍس حضػؿلػش هطه حالرظسخٍ غؽ ه ش طدييع ٓطن حل هيغخص ؿيييس لحضديٍس هطه حضظوطع
غؽ ه ش طـميَ لطيٍيذ حضػمٍى حضزشَو لحٓظؼػخٍـ تى طلدًح حالقيحب حالٓظَحطًـًش  .ليػسؽ حهظػخى
غـػمهش غدخيًْ ػػؽ قٌح حضػؿلمٍ هطه غٔظمن حضـخغوخص حضظى طظػؼص رخضزَحغؾ حضظيٍيزًش حضظى طدًػكخ
حضـخغوخص ضػؿظٔزًكخ طػًِ حضـخغوش هؽ حضـخغوخص حالهَن غؽ كًغ ؾمم حضويغخص حضظى طديغكخ ضطػـظػن رَ حص
حالهظَحم حضظى طظمطص ضكخ حضـخغوش هؽ ؿَيح حضزخكؼًؽ تؼ هؽ خيٍس لزثخ س حضػؿلػش هطه حضظسًة ضطظاًَحص
لحضظـمٍحص حضزًجًش .

لطَطزؾ حضػؿلمٍحص حالٍروش رو خش حضٔزذ لحضؿظًـش تػؼ رَؾخغؾ حضظيٍيذ يئىو حضه طلًٔؽ غكخٍحص
حالتَحى حضوخغطًؽ محضظوطع لحضؿػمه لقم ريلٍس يؿوسْ رشسص حيـخرى هطه طلًٔؽ هيغش حضِرخثؽ محضوػطًخص
حضيحهطًشه غػخ يئىو حضه ٍػخقع مغؿلمٍ حضِرمؼه لرخضظخضى ُيخىس حالٍرخف لطلدًح حضوخثيحص محضؿلمٍ حضػخضىه
مKaplan & Norton, 2006:7ه ليمػق حضـيلش حضظخضى هػطًش حضظَحرؾ رًؽ قٌـ حضػؿلمٍحص.
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ؿيلش م  6ه هػطًش حضظَحرؾ رًؽ غؿلمٍحص رـخخش حالىح حضػظمحُؼ
حالػَ حضػظمخن

حضػؿلمٍ
حضػخضى

طلدًح ٍػخ حضِرخثؽ يلدح حضؿظخثؾ حضػخضًش حضػوـؾ.

حضوػطًخص حضيحهطًش
حضِرمؼ

حالتَحى حطلخد حضوزَحص لحضػكخٍحص حضػظػًِس ئخقػمؼ تى طلًٔؽ حىح حضػؿلػش.
طـميَ لطلًٔؽ حضوػطًخص حضيحهطًش يئىو حضه طلدًح ٍػخ حضِرخثؽ.

حضظوطع لحضؿػم

ٍأّ حضػخش حضثسَو قم ؿمقَ هػطًش حضظـييي لحالرظسخٍ حضظؿلًػى.

حضػظعععيٍ :حضلٔعععؿخلو ؾاعععع ىحيعععن "همحغعععص حضظعععَحم حضظؿلًػعععى لحٓعععظَحطًـًخص حىحٍطعععف لأػَقػعععخ تعععى حالىح
 2010ص.120
حالٓظَحطًـى" ٍٓخضش غخؿٔظًَ ؿخغوش زَر

املبحث الرابع  /احملىر االول عرض النتائج وحتليلها وتفسريها علً

مستىي العينة املبحىثة
حلال :حضظلطًص حضمطثى الىحٍس حضػمقزش لحروخىقخ

ؿَن خًخّ قٌح حضػظاًَ غؽ ه ش حٍروش حروخى تَهًش طػؼطض رـ مؿٌد حضػمقزش حىحٍس حىح حضػمقزش طـميَ
حضػمقزش حالكظثخف رخضػمقزشه ليمػق حضـيلش م6ه حاللٓخؽ حضلٔخرًش لحالؾلَحتخص حضػوًخٍيش حضظى طوسْ لؿكش
ؾلَ حضوًؿش حضػزلمػش تًػخ يظوطح رػظاًَ حىحٍس حضػمقزش حً يزًؽ حضـيلش م6ه لٓـخ كٔخرًخ هخغخ ضػلمٍ حىحٍس
حضػمقزش رطغ ) 3.03ه حو حهطه غؽ حضمٓؾ حضثَػى حضزخضغ ) ( 3لرطغ حالؾلَحب حضػوًخٍو حضوخظ ) 0.508ه
لقٌح يشًَ حؼ حقظػخظ حضوًؿش ركٌح حضزوي لحهـخ ـ حقػًش هخطش لتى غخ يطى طشوًض ضمحخن حروخى غلمٍ حىحٍس
حضػمقزش.

 -1ؿٌد حضػمقزش:
طسمؼ قٌح حضزوي غؽ هػْ تدَحص يمػلخ حضـيلش م7ه حضٌو يزًؽ حضمٓؾ حضلٔخرى لحالؾلَحب حضػوًخٍو
حضػظوطح تًػخ يوض روي ؿٌد حضػمقزش حًح رًؽ حضـيلش حضػٌزمٍ لٓـخ كٔخرًخ هخغخ رطغ ) 3.08ه لقم حززَ
غؽ حضمٓؾ حضثَػى حضزخضغ ) 3ه لرؤؾلَحب غوًخٍو ) 0.609ه لقٌح يشًَ حضه ٓوى حضسطًخص حضػزلمػش
الٓظدـخد حالتَحى حضػمقمرًؽ ضظوِيِ حضوػطًش حضظوطًػًش تى زطًخطكع.
حغخ هطه غٔظمن حالٓجطش حضثَهًش ضزوي ؿٌد حضػمقزش يزًؽ حضـيلش م  7ه حؼ حهطه لٓؾ كٔخرى خي كددظف
حضثدَس م -5ال طوـى حضسطًش حقػًش ض ٓظثخىس غؽ حضوزَحص حضػظخكش تى حضـخغوخص لحضسطًخص حالهَن ضظٔكًص
هػطكخ.ه حً رطغ م 3.38ه لقم حهطه غؽ حضمٓؾ حضثَع م3ه لرؤؾلَحب غوًخٍو ضكٌـ حضثدَس م 1,21ه لقٌح
يشًَ حضه حؼ حٓظثخىس حضسطًخص حضػزلمػش غؽ حضسطًخص حضػؿخكَس ضكخ تى حضـخغوخص حالهَن ضًْ رخضػٔظمن
حضػـطمد كًغ قؿخذ ػوة تى غخ يظوطح رخالٓظثخىس غؽ حالٓخطٌس حضػزيهًؽ لؾدص حالتسخٍ حالريحهًش لطـزًدكخ
حغخ حىؾه حاللٓخؽ حضلٔخرًش تدي كددظف حضثدَس م -1طوظخٍ حضسطًش حتؼص حضػظديغًؽ ضطمكخثة رخالهظػخى هطه ؾلخظ
غوطمغخص تخهصه حً كدح قٌـ حضثدَس لٓؾ كٔخرى خيٍس م2.72ه لقم حخص غؽ حضمٓؾ حضثَع م3ه لرؤؾلَحب
غوًخٍو م0.88ه غػخ يلكَ حؼ حضسطًخص حضػزلمػش الطوظػي ؾلخظ ؿًي الهظزخٍ غئق ص لخيٍحص حضػَ لًؽ حضـيى
ضشاص حضمكخثة حضـيييس تًكخ هطه حضَ ع غؽ ٓوًكخ الٓظدـخد حززَ هيى غػسؽ غؽ حالتَحى حالزثخ .
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ؿيلش م 7ه حضظسَحٍحص لؾٔزكخ لحاللٓؾ حضلٔخرى لحالؾلَحب حضػوًخٍو ضثدَحص حروخى حىحٍس حضػمقزش
حطثح طػخغخ
حطثح
غلخيي
ال حطثح طػخغخ ال حطثح
%
ص
%
ص
%
ص
%
ص
%
ص

ص

حضثدَحص

حلال

ؿٌد حضػمقزش
حتؼص
حضسطًش
طوظخٍ
ضطمكخثة
حضػظديغًؽ
رخالهظػخى هطه ؾلخظ
غوطمغخص تخهص .
طوظػي حىحٍس حضسطًش هطه
حطلخد حضوزَس تى اص
حضػؿخطذ حالىحٍيش
حضسطًش
حىحٍس
طكظع
رخٓظدـخد حالتَحى ًلو
حضػكخٍحص حضػظؿمهش .
طػظطر حضسطًش ؾلع غوطمغخص
غمحٍى رشَيش طػظخُ رخضيخش
لحضليحػش لحضَٔهش

5

ال طوـى حضسطًش حقػًش
ض ٓظثخىس غؽ حضوزَحص
حضػظخكش تى حضـخغوخص
لحضسطًخص حالهَن ضظٔكًص
هػطكخ.

1

2

3

4

12

14

12

حضمٓؾ
حضلٔخرى

24

25

50

10

20

2

4

1

2

2.72

28

15

30

8

16

11

22

2

4

2.84

24

28

56

2

4

8

16

0

0

3.31

حالؾلَحب
حضػوًخٍو

0.88

1.23

0.96
0.56

5

10

21

42

12

24

11

22

1

2

3.16

1.21
6

12

12

24

11

22

16

32

5

10

3.38

حؿػخضى ؿٌد حضػمقزش

3.08

حؿػخضى حىحٍس حضػمقزش

3.03

0.609
0.508

 -2حىحٍس حىح حضػمقزش
يمػق حضـيلش م (8حضمٓؾ حضلٔخرى لحالؾلَحب حضػوًخٍو تًػخ يوض روي حىحٍس حىح حضػمقزش حضٌو يظسمؼ
غؽ هػْ تدَحص كًغ يظزًؽ غؽ حضـيلش حضػٌزمٍ لٓـخ كٔخرًخ هخغخ ضكٌح حضزوي ) 2.85ه لقم حطاَ غؽ
حضمٓؾ حضثَػى حضزخضغ ) 3ه لرؤؾلَحب غوًخٍو رطغ ) 0.69ه لقٌح يشًَ حضه حؼ حضػدخيًْ حضظى طوظػيقخ
حضسطًخص حضػزلمػش تى خًخّ حىح غمحٍىقخ حضزشَيش غدخيًْ ًَ زثم س تؼ هؽ حالتظدخٍ ضؿلخظ ؿًي ضػظخروش
هػطًش طدًًع حضػمقمرًؽ غؽ حتَحقخ.
حغخ تى غخ يوض حالٓجطش حضثَهًش ضزوي حىحٍس حىح حضػمقزش يزًؽ حضـيلش م  8ه حؼ حهطه لٓؾ كٔخرى خي
كددظف حضثدَس م 9-طسختت حىحٍس حضسطًش حالتَحى حضػمقمرًؽ رظمٍس غٔظػَس.ه حً رطغ م 3.25ه لقم حهطه غؽ
حضمٓؾ حضثَع م3ه لرؤؾلَحب غوًخٍو ضكٌـ حضثدَس م 1,15ه يشًَ ًضر حضه كَص حضسطًخص حضػزلمػش هطه
غسختجش حٓخطٌطكخ حالزثخ حضػزيهًؽ تى غـخش هػطكع حغخ حضثدَس م 8-طػظطر حىحٍس حضسطًش غوطمغخص هؽ غٔظميخص
حؾـخُ حضػمكثًؽ ضػكػخطكع رػخ يئقطكع ضطظـييي لحالرظسخٍ ه حً كدح قٌـ حضثدَس لٓؾ كٔخرى خيٍس م 2.53ه لقم
حىؾه حاللٓخؽ حضلٔخرًش ضكٌح حضزوي لقم حخص غؽ حضمٓؾ حضثَع م3ه لرؤؾلَحب غوًخٍو م1.08ه غػخ يشًَ حضه
ػوة حضػوطمغخص حضػظوطدش رؿٔذ حؾـخُ حالتَحى ضػكخغكع حضمكًثًش
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ص
ػخؾًخ
6

7

8

9

10

حضثدَحص

ؿيلش م 8ه حضظسَحٍحص لؾٔزكخ لحاللٓؾ حضلٔخرى لحالؾلَحب حضػوًخٍو ضثدَحص حروخى حىحٍس حضػمقزش
حطثح طػخغخ
حطثح
غلخيي
ال حطثح
ال حطثح طػخغخ
%
ص
%
ص
%
ص
%
ص
%
ص

حىحٍس حىح حضػمقزش
طعععععععععمضى حىحٍس حضسطًعععععععععش
حقظػععخظ ززًععَ رػمكثًكععخ
حضدععععععععععيحغه غععععععععععؽ ًلو
حضوزَحص حضػػًِـ.
ئععععظؿي ؾلععععخظ حضلععععمحتِ
هطععه ؾظععخثؾ ؾلععخظ طدععميع
حالىح .
طػظطععععععععر حىحٍس حضسطًععععععععش
غوطمغخص هؽ غٔعظميخص
حؾـعععععععععععخُ حضػعععععععععععمكثًؽ
ضػكػع عخطكع رػعععخ يعععئقطكع
ضطظـييي لحالرظسخٍ
طسععععععععختت حىحٍس حضسطًععععععععش
حالتععَحى حضػمقععمرًؽ تعععى
ػععم غععخ يلددمؾععف غععؽ
حؾـخُ
طسععععععععختت حىحٍس حضسطًععععععععش
حالتععَحى حضػمقععمرًؽ تعععى
ػععم غععخ يلددمؾععف غععؽ
حؾـخُ

حضمٓؾ
حضلٔخرى

16

32

25

50

5

10

1

2

3

6

3.21

9

18

17

34

14

28

9

18

1

2

3.01

حالؾلَحب
حضػوًخٍو

1.03

1.05

1.08
6

12

22

44

13

26

5

10

4

8

2.53

8

16

18

36

11

22

10

20

3

6

3.25

5

10

16

32

9

18

17

34

3

6

2.92

حؿػخضى حىحٍس حىح حضػمقزش

2.85

1.15

1.15

0.69

 -3طـميَ حضػمقزش
رًؽ حضـيلش م 9ه حضمٓؾ حضلٔخرى لحالؾلَحب حضػوًخٍو حضػظوطح تًػخ يوض غلمٍ طـميَ حضػمقزش حضٌو
يظسمؼ غؽ هػْ تدَحص كًغ كدح قٌح حضزوي لٓـخ كٔخرًخ هخغخ ضكٌح حضزوي رطغ ) 3.07ه لقم حهطه غؽ
حضمٓؾ حضثَػى حضزخضغ ) 3ه لرؤؾلَحب غوًخٍو رطغ0.57).ه لقٌح يوسْ حقظػخظ حضسطًخص حضػزلمػش رظـميَ
زمحىٍقخ حضظيٍئًش ضظـميَ حضوػطًش حضظوطًػًش تى زطًخطكع .
لتى غخ يظوطح رخالٓجطش حضثَهًش ضكٌح حضزوي رًؽ حضـيلش م  9ه حؼ حضثدَس م 13-يـخضذ حالتَحى حضػمقمرًؽ
رظدييع غدظَكخص ضظـميَ حضوػص لطلًٔؿف.هكددض حهطه لٓؾ كٔخرى حً رطغ م 3.41ه لقم حهطه غؽ حضمٓؾ
حضثَع م3ه لرؤؾلَحب غوًخٍو ضكٌـ حضثدَس م 0.99ه غػخ ييش هطه حؼ حىحٍس قٌـ حضسطًخص طٔوه ضظـميَ
حالتَحى حضػمقمرًؽ ضييكخ غؽ ه ش غـخضزظكع رختسخٍ لغدظَكخص ؿيييس ضظؿػًش غكخٍحطكع  .تى كًؽ كددض حضثدَس
م  -12يظع طشوًض غشس ص حضوػص ريخش لطيٍيذ حضػمكثًؽ هطه كطكخ ه لٓؾ كٔخرى خيٍس م 2.91ه لقم
حىؾه حاللٓخؽ حضلٔخرًش ضكٌح حضزوي لقم حخص غؽ حضمٓؾ حضثَع م3ه لرؤؾلَحب غوًخٍو م095ه لقٌح يشًَ حضه
لؿمى ػوة تى طشوًض حضػشس ص حضظى طمحؿف قٌـ حضسطًخص لهيظ حالهظػخى هطه حضزَحغؾ حضظيٍيزًش ضطسمحىٍ
ضػمحؿش قٌح حضػشس ص.

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )901اجمللد ( )42لشهة 4092

317

ص
ػخضؼخ
11

12

13

14

15
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حطثح طػخغخ
حطثح
غلخيي
ال حطثح
ال حطثح طػخغخ
حضثدَحص
%
ص
%
ص
%
ص
%
ص
%
ص
طـميَ حضػمقزش
طكععععععععععظع حىحٍس حضسطًعععععععععععش
رخ ععععَحذ غمكثًكععععخ تععععى
ىلٍحص طيٍيزًععععش ضاععععَع
طـميَ غوخٍتكع
يعععظع طشعععوًض غشعععس ص
حضوػععععععص ريخععععععش لطععععععيٍيذ
حضػمكثًؽ هطه كطكخ
يـخضذ حالتَحى حضػمقمرًؽ
رظدععييع غدظَكععخص ضظـععميَ
حضوػص لطلًٔؿف
ال طٔعععععععوه حىحٍس حضسطًعععععععش
الٓعظؼػخٍ خخرطًععخص حالتععَحى
حضػمقععععمرًؽ لحالٓععععظثخىس
غعععععؽ حتسعععععخٍقع لحىحثكعععععع
حضػظػًِ
حىحٍس حضسطًععش هطععه غوَتععش
طخغعععش رخضدعععيٍحص حضلعععخقَس
لحضؼعععععععععععػؿًش ض تعععععععععععَحى
حضػمقمرًؽ ضؼػخؼ طلييي
تَص حٓظؼػخٍقخ ريخش

12

6

حضمٓؾ
حضلٔخر
و

40

19

38

6

12

5

10

0

0

3.14

12

26

52

11

22

6

12

1

2

2.91

18

18

36

14

28

18

0

0

3.41

حالؾلَحب
حضػوًخٍو

0.96

0.92

0.99
9

9

1.19
6

12

12

24

7

14

22

44

3

6

3.0

0.98
5

21

10

42

13

حؿػخضى طـميَ حضػمقزش

26

10

20

1

2

2.92

3.07

0.57

 -4حالكظثخف رخضػمقزش
كظص قٌح حضزوي حضػسمؼ غؽ هػْ تدَحص هطه لٓؾ كٔخرى م (3.13لحؾلَحب غوًخٍو م ( 0,52زػخ
غمػلف تى حضـيلش م 10ه كًغ زخؼ حضمٓؾ حضلٔخرى ضكٌـ حضثدَس حهطه غؽ حضمٓؾ حضثَػى حضزخضغ ) 3ه
لقم غخ يشًَ حضه حقظػخظ حضسطًخص حضػزلمػش رخضلثخف حضه زمحىٍقخ حضػمقمرش .
لتى غخ يظوطح رخالٓجطش حضثَهًش ضكٌح حضزوي رًؽ حضـيلش م  10ه حؼ حضثدَس م 19-طشـن حىحٍس حضسطًش هطه
حخخغش حضلطدخص حضؿدخ ًش رًؽ حتَحىقخ الٓظؼػخٍ ؿخخخطكع حضثسَيش.هكددض حهطه لٓؾ كٔخرى م 3.91ه لقم حهطه
غؽ حضمٓؾ حضثَع م3ه لرؤؾلَحب غوًخٍو ضكٌـ حضثدَس م 0.88ه لقٌح يئزي حؼ حقظػخظ حضسطًخص حضػزلمػش
رخخخغش حضؿيلحص لحضلطدخص حضؿدخ ًش ضظـميَ غكخٍحص لخيٍحص زمحىٍقخ حضظيٍئًش ض ٍطدخ رخىحثكع رًؿػخ زخؼ حخص
حاللٓخؽ حضلٔخرًش ضطثدَس م  -20ال طوظزَ حىحٍس حضسطًش حضلمحتِ حضػخىيش لحضػوؿميش غؽ حضػظـطزخص حالٓخًٓش
ض كظثخف رخضػمقمرًؽ لطشـًوكع الؾـخُ غكػخص حضوػص رثخهطًشه حًح كظطض هطه لٓؾ كٔخرى خيٍس م 2.60ه
لقم حخص غؽ حضمٓؾ حضثَع م3ه لرؤؾلَحب غوًخٍو م 1.10ه غػخ يوؿى حهـخ قٌـ حضسطًخص حقػًش ضطلمحتِ
رخؾمحهكخ حقػًش هخطش الٓظزدخ حالتَحى حضػمقمرًؽ.
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ٍحروخ
16
17
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حطثح طػخغخ
حطثح
غلخيي
ال حطثح
ال حطثح
حضثدَحص
طػخغخ
%
ص
%
ص
%
ص
%
ص
%
ص
حالكظثخف رخضػمقزش
طػظطعر حىحٍس حضسطًععش غوطمغععخص
0
0
6
3
20
10
62
31
12
6
غظسخغطش هؽ حضػٔخٍ حضمكًثى
ض تَحى حضػمقمرًؽ ضييكخ
طمؿي عَلكخص لطمػعًلخص
0
0
8
4
24
12
50
25
18
9
غدؿوععععععش لغثكمغعععععععش الىٍحذ
ٍإيش حالىحٍس لٍٓخضظكخ .
طشعععععععـن حىحٍس حضسطًعععععععش ٍلف
2
1
16
8
18
9
44
22 20
حالريحم لحالرظسخٍ ضين حالتعَحى 10
حضػمقمرًؽ ضييكخ
طشعععععـن حىحٍس حضسطًعععععش هطعععععه
حخخغعش حضلطدععخص حضؿدخ عًش رععًؽ
0
0
8
4
10
5
46
23
36
18
حتَحىقععععخ الٓععععظؼػخٍ ؿخخععععخطكع
حضثسَيش
ال طوععي حىحٍس حضسطًعععش حضلعععمحتِ
حضػخىيعععععععش لحضػوؿميعععععععش غعععععععؽ
حضػظـطزععععععععععععخص حالٓخٓععععععععععععًش
0
0
28
14
24
12
28
14
20
10
ض كظثععععععععععخف رعععععععععععخضػمقمرًؽ
لطشعععـًوكع الؾـعععخُ غكػعععخص
حضوػص رثخهطًش
حؿػخضى حالكظثخف رخضػمقزش

حضمٓؾ
حضلٔخر
و

حالؾلَحب
حضػوًخٍو

3.21

0.72

2.93

0.84

3.03

1.04

3.91

0.88

1.10
2.60

3.13

0.52

ػخؾًخ :حضظلطًص حضمطثى ض ىح حالٓظَحطًـى لحروخىـ
طع خًخّ قٌح حضػظاًَ غؽ ه ش حٍروش حروخى تَهًش طػؼطض د م حضػؿلمٍ حضػخضى غؿلمٍ حضِرمؼ غؿلمٍ
حضوػطًخص حضيحهطًش غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػمه يزًؽ حضـيلش م  11ه حضمٓؾ حضلٔخرى حضوخظ ضكٌح حضزوي حضزخضغ
م (3.31حو حهطه غؽ حضمٓؾ حضثَػى حضزخضغم( 3لحؾلَحب غوًخٍو هخظ رطغ م  (0.543غػخ ييش هطه حقظػخظ
حىحٍس حضسطًخص حضػزلمػش يكٌح حضػظاًَ لحهـخ ـ حقػًش هخطش رسختش غظاًَحطف حضثَهًش لتى غخ يطى طشوًض
ضمحخن حروخى غلمٍ حالىح حالٓظَحطًـى كًغ زخؾض حضؿظخثؾ زخالطى.

 -1حضػؿلمٍ حضػخضى
يمػق حضـيلش م11ه حضمٓؾ حضلٔخرى لحالؾلَحب حضػوًخٍو ضػلمٍ حضػؿلمٍ حضػخضى حضٌو يظسمؼ غؽ هػْ
تدَحص كًغ كدح قٌح حضزوي لٓـخ كٔخرًخ هخغخ رطغ ) 3.04ه لقم حهطه غؽ حضمٓؾ حضثَػى حضزخضغ ) 3ه
لرؤؾلَحب غوًخٍو رطغ0.603).ه لقٌح يئزي حقظػخظ حتَحى حضوًؿش حضػزلمػش رػئ َ غكع غؽ غئ َحص حالىح
حالٓظَحطًـى لقم حضزوي حضػخضى.
لتى غخ يظوطح رخالٓجطش حضثَهًش ضكٌح حضزوي رًؽ حضـيلش م11ه حؼ حضثدَس م 25-هيظ حضظِحظ حضسطًش رزؿمى
حضػمحُؾش ٓخهي هطه هيظ طلدًح زثخ س حالؾثخج.ه كددض حهطه لٓؾ كٔخرى حً رطغ م 3.41ه لقم حهطه غؽ
حضمٓؾ حضثَع م3ه لرؤؾلَحب غوًخٍو ضكٌـ حضثدَس م0.93ه غػخ يشًَ حضه هيظ حضظِحظ حضسطًخص حضػزلمػش رزؿمى
حضػمحُؾش حضػوظظش غػخ ٓزذ هط تى زثخ س حالؾثخج رًؿػخ كددض حضثدَس م  -12يمتَ طلطًص حالىح حضػخضى تى
حضسطًش حضظسخغص رًؽ القيحب خظًَس حالغي غن حالقيحب روًيس حالغيه لٓؾ كٔخرى خيٍس م 2.59ه لقم حىؾه
حاللٓخؽ حضلٔخرًش ضكٌح حضزوي لقم حخص غؽ حضمٓؾ حضثَع م3ه لرؤؾلَحب غوًخٍو م1.16ه غػخ يئ َ رمؿمى
ػوة تى حضظلطًص حضػخضى ضكٌـ حضسطًخص غػخ يئػَ ٓطزخ هطه حغسخؾًش حكيحع حضظسخغص حضؼَلٍو رًؽ حالقيحب
حضدظًَ لحالقيحب ؿميطش حالغي.
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حطثح طػخغخ
حطثح
غلخيي
ال حطثح
ال حطثح طػخغخ
حضثدَحص
%
ص
%
ص
%
ص
%
ص
%
ص
حضػؿلمٍ حضػخضى
طكعععععظع حضسطًعععععش رظـزًعععععح
4
2
16
8
22
11
48
24
10
5
حضػوععععععخيًَ لحضئ عععععععَحص
حضػخضًش ضظلدًح حقيحتكخ
يعععععععععمتَ طلطًعععععععععص حالىح
حضػعععععععخضى تعععععععى حضسطًعععععععش
6
3
18
9
14
7
44
22
18
9
حضظسخغععععص رععععًؽ حالقععععيحب
خظعععععععًَس حالغعععععععي غعععععععن
حالقيحب روًيس حالغي
طٔععظؼػَ حضسطًععش حضػععمحٍى
حضػخضًععععش رخضشععععسص حضععععٌو
4
2
10
5
20
10
46
23
20
10
يعععععئىو حضعععععه طـميَقعععععخ
لتدععععععععععععععععخ ضطوـععععععععععععععععؾ
حالٓظَحطًـًش
طوػص حضسطًش هطه طمًٓن
كـع حضظػميعص غعؽ هع ش
حضظمٓععععععععن رخضػشععععععععخٍين
2
1
6
3
10
5
42
21
40
20
حضػٔععظدزطًش متععظق حخٔععخظ
ؿييععععععيس ُيععععععخىس هععععععيى
حضػدزععمضًؽ تععى حضيٍحٓععش
حضػٔخثًش
هيظ حضظِحظ حضسطًعش رزؿعمى
حضػمحُؾعععش ٓعععخهي هطعععه
2
1
16
8
38
19
34
17
10
5
هععععععيظ طلدًععععععح زثععععععخ س
حالؾثخج
حؿػخضى حضػؿلمٍ حضػخضى
حؿػخضى حالىح حالٓظَحطًـى

حضمٓؾ
حضلٔخرى

3.04

حالؾلَحب
حضػوًخٍو

1.01

1.16
2.59

1.03
3.12

0.96
2.99

3.49

3.04
3.31

0.93

0.603
0.543

 -2غؿلمٍ حضِرمؼ
يظسمؼ قٌح حضزوي غؽ هػْ تدَحص كًغ كدح لٓـخ كٔخرًخ هخغخ رطغ م (3.46لحؾلَحب غوًخٍو
م ( 0,703زػخ غمػلف تى حضـيلش م 12ه كًغ زخؼ حضمٓؾ حضلٔخرى ضكٌـ حضثدَس حهطه غؽ حضمٓؾ حضثَػى
حضزخضغ )  3ه لقٌح يشًَ حضه حؼ حٓظَحطًـًخص لهـؾ حضسطًخص حضػزلمػش طظؼػؽ لرشسص حٓخٓى كخؿخص
لغظـطزخص ُرخثؿكخ.
حغخ غخ يظوطح رخالٓجطش حضثَهًش ضكٌح حضزوي رًؽ حضـيلش م  12ه حؼ حضثدَس م 30-يظع طمػًح حضظوخغ ص رًؽ
حضسطًش لحضـطزش رثخهطًش ضػوَتش غين ٍػخقع.ه كددض حهطه لٓؾ كٔخرى حً رطغ م 3.88ه لقم حهطه غؽ حضمٓؾ
حضثَع م3ه لرؤؾلَحب غوًخٍو ضكٌـ حضثدَس م 0.87ه لقٌح يئزي كَص قٌـ حضسطًخص هطه طمػًح ؿػًن
حالغمٍ حضػظوطدش رخضـطز ش ضطمخمب هطه غين ٍػخقع هؽ هيغخطكخ حضظوطًػًش حل حالىحٍيش حضػديغش ضكع رًؿػخ زخؼ
حخص حاللٓخؽ حضلٔخرًش ضطثدَس م  -27ططظِظ حضسطًش رظدييع هيغخطكخ حضظوطًػًش لحضزلؼًش لحالٓظشخٍيش تى غمحهًيقخ
حضػليىس.ه حًح كظطض هطه لٓؾ كٔخرى خيٍس م 2.98ه لقم حخص غؽ حضمٓؾ حضثَع م3ه لرؤؾلَحب غوًخٍو
م 0.79ه لقٌح يوؿى حضظِحظ حضسطًخص حضػزلمػش رظديظ هيغخطكخ رخضػمحهًي حضػليى طوطًػًش زخؾض حظ رلؼًش .
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ص
ػخؾًخ
26

27

28

29

30

ؿيلش م  12ه حضظسَحٍحص لؾٔزكخ لحاللٓؾ حضلٔخرى لحالؾلَحب حضػوًخٍو ضثدَحص حروخى حالىح حالٓظَحطًـى
حضمٓؾ
حطثح طػخغخ
حطثح
غلخيي
ال حطثح
ال حطثح
حضثدَحص
حضلٔخرى
طػخغخ
%
ص
%
ص
%
 %ص
ص
%
ص
غؿلمٍ حضِرمؼ
طوظػعععععي حضسطًعععععش هطعععععه
حكعععععععععععيع حضظدؿًعععععععععععخص
3.78
8
4
22
11
18
9
30
15
22
11
حضػظمحتَس تى هعيغخطكخ
حضػديغش ضطـطزش
ططظععععِظ حضسطًععععش رظدععععييع
هعععععععيغخطكخ حضظوطًػًعععععععش
2.98
2
1
16
8
24
12
46
23
12
لحضزلؼًععععععععععععععععععععععععععععععععععععش 6
لحالٓظشععععععععخٍيش تععععععععى
غمحهًيقخ حضػليىس.
يظمحتَ تى حضسطًش قًجعش
طيٍئععععًش غظوظظععععش
3.25
2
1
20
10
16
8
44
22
18
طػظطععععر غكععععخٍحص تععععى 9
حضظوخغص غن حضـطزش.
ال ئععععععظـًن حضـخضععععععذ
لحضػـظػعععن حؼ يلظعععص
هطععععه هععععيغخص حضسطًععععش
رٔععععععععععكمضش رٔعععععععععععزذ
حالؿععَح حص حضععَل طًؿًععش
حضػوديس
يععظع طمػًععح حضظوععخغ ص
رععععًؽ حضسطًععععش لحضـطزععععش
رثخهطًععش ضػوَتععش غععين
ٍػخقع.

حالؾلَحب
حضػوًخٍو

1.27

0.97

1.07

1.02
7

5

14

10

18

30

36

60

12

9

حؿػخضى غؿلمٍ حضِرمؼ

24

18

13

5

26

10

0

1

0

2

3.41

3.88
3.46

0.87

0.703

 -3غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش
يظسمؼ قٌح حضزوي غؽ هػْ تدَحص يمػلخ حضـيلش م13ه حضٌو يزًؽ حضمٓؾ حضلٔخرى لحالؾلَحب حضػوًخٍو
حضػظوطح تًػخ يوض قٌح حضزوي كًغ كدح قٌح حضزوي لٓـخ كٔخرًخ هخغخ رطغ ) 3.10ه لقم حززَ غؽ حضمٓؾ
حضثَػى حضزخضغ ) 3ه لرؤؾلَحب غوًخٍو رطغ م 0.582ه لقٌح يوؿى حقظػخظ حضسطًخص حضػزلمػش رسثخ س
هػطًخطكخ حضيحهطًش غؽ حؿص حضلثخف هطه غٔظمن هخش غؽ حالىح .
حغخ هطه غٔظمن حالٓجطش حضثَهًش ضػؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش يزًؽ حضـيلش م  13ه حؼ حهطه لٓؾ كٔخرى
خي كددظف حضثدَس م -31طـمٍ حضسطًش رَحغـكخ لطيهع حضوػطًخص حضزلؼًش.ه حً رطغ م 3.51ه لقم حهطه غؽ
حضمٓؾ حضثَع م3ه لرؤؾلَحب غوًخٍو ضكٌـ حضثدَس م 1.06ه لقٌح يشًَ حضه كَص قٌـ حضسطًخص هطه
طـميَ رَحغـكخ لطلييؼكخ رخٓظػَحٍ لطدييع حضوػطًخص حضزلؼًش حغخ حىؾه حاللٓخؽ حضلٔخرًش تدي كددظف
حضثدَس م -33قؿخذ ػوة تى حضػؿلمغش حالىحٍيش ضطسطًش غػخ يؿوسْ ٓطزخ هطه حىحثكخ ل طدييع حضظٔكً ص
ضِرخثؿكخ.ه حً كدح قٌـ حضثدَس لٓؾ كٔخرى خيٍس م 2.82ه لقم حخص غؽ حضمٓؾ حضثَع م3ه لرؤؾلَحب
غوًخٍو م 0.90ه غػخ يئ َ رمؿمى ػوة لحػق تى حضػؿلمغش حالىحٍيش ضكٌـ حضسطًخص غػخ يؿوسْ رشسص
ٓطزى هطه حىحثكخ لتى ؾمم حضويغخص حضظى طديغكخ ضِرخثؿكخ.
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ص
ػخضؼخ

31
32

33

34

35

ؿيلش م 13ه حضظسَحٍحص لؾٔزكخ لحاللٓؾ حضلٔخرى لحالؾلَحب حضػوًخٍو ضثدَحص حروخى حالىح حالٓظَحطًـى
حطثح طػخغخ
حطثح
غلخيي
ال حطثح
ال حطثح طػخغخ
حضثدَحص
%
ص
%
ص
%
ص
%
ص
%
ص
غؿلعععععععععععمٍ حضوػطًعععععععععععخص
حضيحهطًش
طـعععمٍ حضسطًعععش رَحغـكعععخ
2
1
8
4
22
11
52
26
16
لطعععععععععععيهع حضوػطًعععععععععععخص 8
حضزلؼًش.
طـععععمٍ حضسطًععععش حٓععععخضًذ
4
2
20
10
26
13
36
18
14
لؿععععععععععمىس حضوععععععععععيغخص 7
حضػديغش رخٓظػَحٍ.
قؿععععععععخذ ػععععععععوة تععععععععى
حضػؿلمغععععععععش حالىحٍيععععععععش
0
0
26 13
14
7
48
24
12
ضطسطًش غػخ يعؿوسْ ٓعطزخ 6
هطعععععه حىحثكعععععخ ل طدعععععييع
حضظٔكً ص ضِرخثؿكخ.
طععيهع حضسطًععش حالرظسععخٍحص
لحالؾشـش حالريحهًش.
8
4
14
7
16
8
56
28
6
3
طٔظويظ حضسطًش
طسؿمضمؿًخ حضػوطمغخص
رًؽ حخٔخغكخ للكيحطكخ

5

10

21

42

10

20

حؿػخضى غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش

11

22

3

6

حضمٓؾ
حضلٔخرى

حالؾلَحب
حضػوًخٍو

3.51

1.06

3.11

1.08

2.82

3,19

0.90

1.01

2.88

1.10

3.10

0.582

 -4غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػم
يمػق حضـيلش م 14ه حضمٓؾ حضلٔخرى لحالؾلَحب حضػوًخٍو ضزوي غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػم حضٌو يظسمؼ غؽ
هػْ تدَحص كًغ كدح لٓـخ كٔخرًخ هخغخ رطغ ) 2.91ه لقم حىؾه غؽ حضمٓؾ حضثَػى حضزخضغ ) 3ه
لرؤؾلَحب غوًخٍو رطغ0.621).ه لقٌح يئزي لؿمى ػوة لحػق تى غخ يظوطح روػطًخص حضظوطع لٓوى قٌـ
حضسطًخص حضه حضؿػم لحضظمٓن حضٌو يوُِ حىحثكخ حالٓظَحطًـى هطه حضػين حضزوًي.
لتى غخ يظوطح رخالٓجطش حضثَهًش ضكٌح حضزوي رًؽ حضـيلش م  14ه حؼ حضثدَس م 39-طدمظ حضسطًش رودي ؾيلحص
لغئطػَحص ضظلًٔؽ غكخٍحص حالريحم لحالرظسخٍ.هكددض حهطه لٓؾ كٔخرى حً رطغ م  (3.49لقم حهطه غؽ
حضمٓؾ حضثَع م3ه لرؤؾلَحب غوًخٍو ضكٌـ حضثدَس م1.11ه غػخ يشًَ حضه حهـخ حضسطًخص حضػزلمػش حقػًش
الخخغش حضؿيلحص لحضػئطػَحص رشسص غٔظػَ ضظـميَ خيٍحص لغكخٍحص حتَحىقخ .رًؿػخ كددض حضثدَس م  38-طدمظ
حضسطًش رظمُين حالتَحى هطه لتح حضظوظظخص حضػمؿمىس تى حخٔخغكخه لٓؾ كٔخرى خيٍس م 2.19ه لقم حىؾه
حاللٓخؽ حضلٔخرًش ضكٌح حضزوي لقم حخص غؽ حضمٓؾ حضثَع م3ه لرؤؾلَحب غوًخٍو م1.12ه لقٌح يوؿى حؼ قٌح
حضسطًخص ال طوظػي غوًخٍ حضظوظض تى طمُين روغ حضػؿخطذ حالىحٍيش هطه غٔظمن حالخٔخظ لحضشوذ لحضمكيحص.
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ص
ٍحروخ
36
37

ؿيلش م 14ه حضظسَحٍحص لؾٔزكخ لحاللٓؾ حضلٔخرى لحالؾلَحب حضػوًخٍو ضثدَحص حروخى حالىح حالٓظَحطًـى
حطثح طػخغخ حضمٓؾ
حطثح
غلخيي
ال حطثح
ال حطثح طػخغخ
حضثدَحص
 %حضلٔخرى
ص
%
ص
%
ص
%
ص
%
ص
غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػم
طوظػي حضسطًش ؾلخغعخ طوطًػًعخ
2.58
4
2
26
13
20
10
36
18
14
7
ضطظوطععًع حضػٔععظػَ لطععيٍيذ
حضػمكثًؽ.
طـعععععععَو حضسطًعععععععش غٔعععععععلخ
غًععيحؾًخ ضػوَتععش حضػشععس ص
2.61
2
1
20
10
22
11
34
17
22
11
حضظى طوظَع طدميع حالىح

38

طدمظ حضسطًش رظمُين حالتعَحى
هطععععه لتععععح حضظوظظععععخص
حضػمؿمىس تى حخٔخغكخ.
طدعععمظ حضسطًعععش رودعععي ؾعععيلحص
لغعععععععععئطػَحص ضظلٔععععععععععًؽ
غكخٍحص حالريحم لحالرظسخٍ.

40

ال طوظععض حضسطًععش حضػزععخضغ
حضسختًععععش ضظؤقًععععص لطـععععميَ
حضظيٍئًًؽ لحضػمكثًؽ.

39

18

9

23

46

7

14

8

16

3

6

2.19

حالؾلَحب
حضػوًخٍو

1.14

0.98

1.12

1.11

9

18

23

46

11

22

6

12

1

2

3.49

4

8

21

42

14

28

8

16

3

6

3.68

1.03

2.91

0.62

حؿػخضى غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػم

احملىر الثانٍ /أختبار فرضيات البحث

ئظوَع قٌح حضػلمٍ حضؿظخثؾ حالكظخثًش حضظى رًؿظكخ حالٓظزخؾش حضظى طع طمُيوكخ هطه حتَحى حضوًؿش
حضػزلمػش حً ًٓـَو حهظزخٍ تَػًخص حالٍطزخؽ لتَػًخص حضظؤػًَ حضظى طظوطح رخضػظاًَ حضظخػًَو لحضػظاًَ
حالٓظـخرى لتى غخ يخطى طثظًص ضكٌـ حضؿظخثؾ.

 -1حهظزخٍ تَػًخص حالٍطزخؽ
يمػق حضـيلشم 15ه ه خش حالٍطزخؽ حضظى ؾظض هطًكخ حضثَػًش حضَثًٔش حاللضه حً يظؼق غؽ حضـيلش
حضػٌزمٍ لؿمى ه خش حٍطزخؽ حيـخرًش لغوؿميش رًؽ حروخى حىحٍس حضػمقزش لحالىح حالٓظَحطًـى رػظاًَحطف كًغ حؼ
خًػش غوخغص حالٍطزخؽ حالؿػخضًش رطاض م **0.801ه لرطاض خًػش م ( Tحضػلٔمرش م5.891ه لقى حززَغؽ خًػظكخ
حضـيلضًش م2.374ه رػٔظمن ىالضش م 0.01ه .حغخ خًػش حالٍطزخؽ رًؽ حروخى حىحٍس حضػمقزش لحروخى حالىح
حالٓظَحطًـى م حضػؿلمٍ حضػخضى غؿلمٍ حضِرمؼ غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػمه رطاض هطه
حضظمحضى زص حطى م** 0.923** 0629** 0.823** 0.612ه ليػسؽ حضظمطص غؽ ه ش قٌـ حضؿظخثؾ حضه
خزمش حضثَػًش حضَثًٔش حاللضه حضظى غثخىقخ مطمؿي ه خش أٍطزخؽ ًحص ىالضش غوؿميش رًؽ حروخى حىحٍس حضػمقزش
لحروخى حالىح حالٓظَحطًـى ه.
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ؿيلش م 15ه خًع غوخغص حٍطزخؽ مSpearmanه لخًع )Tه حضػلٔمرش رًؽ حروخى حىحٍس حضػمقزش لحروخى حالىح حالٓظَحطًـىمn=50ه
Y1حضػؿلمٍ حضػخضى

حالىح
حالٓظَحطًـى
حروخى حىحٍس
حضػمقزش
ؿٌد حضػمقزش

t
X1

Y2غؿلمٍ حضِرمؼ

Y3حضوػطًخص حضيحهطًش

Y4حضظوطع لحضؿػم

حؿػخضى حروخى
حالىح حالٓظَحطًـى
)Yه

r

t

r

t

r

t

r

t

r

5.441

**0.455

2.492

**0.622

3.215

**0.901

3.210

**0.820

4.280

**0.612

3.531

**0.823

3.501

**0.503

4.215

**0.623

4.561

**0.521

3.781

**0.823

**0.587

2.439

**0.725

3.261

**0.572

3.920

**0.751

6.781

**0.629

**0.623

0.925

**0.498

3.618

**0.631

6.219

**0.871

3.901

**0.923

**0.714

4.513

**0.772

5.321

**0.611

4.680

**0.614

5.891

**0.801

أىحٍس أىح حضػمقزش
X2
4.481
طـميَ حضػمقزش
X3
1.392
حالكظثخف رخضػمقزش
X4
2.391
حؿػخضى حروخى حىحٍس
حضػمقزش X
ه خش حالٍطزخؽ رػٔظمن غوؿميش
م 0.01ه

خًػش )Tه حضـيلضًش رػٔظمن ىالضش م 0.01ه=2.374

n=50

حغخ تًػخ يوض حضثَػًخص حضثَهًش تكى زص أالطى:
 -1حضثَػًش حضثَهًش حاللضه غؽ حضثَػًش حضَثًٔش حاللضهمطمؿي ه خش أٍطزخؽ ًحص ىالضش غوؿميش رًؽ ؿٌد
حضػمقزش لحروخى حألىح حألٓظَحطًـى ه .حً يزًؽ حضـيلش م 15ه لؿمى ه خش حٍطزخؽ حيـخرًش غوؿميش رًؽ ؿٌد
حضػمقزش لرًؽ زص غؽ م حضػؿلمٍ حضػخضى غؿلمٍ حضِرمؼ غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػم غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش
غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػمه حً رطاض خًػش غوخغص حالٍطزخؽ زخالطىم**0.820** 0.901** 0.622** 0.455ه
هطه حضظمحضى لخي رطاض خًػش ) Tه حضػلٔمرش زخالطى م 3.210 3.215 2.492 5.441ه لقى حززَ غؽ
خًػظكخ حضـيلضًش م2.374ه رػٔظمن ىالضش م 0.01ه لتى ػم قٌـ حضؿظًـش يػسؽ حضظمطص حضه خزمش حضثَػًش
حضثَهًش حاللضه مطمؿي ه خش أٍطزخؽ ًحص ىالضش غوؿميش رًؽ ؿٌد حضػمقزش لحروخى حألىح حألٓظَحطًـى ه
 -2حضثَػًش حضثَهًش حضؼخؾًش مطمؿي ه خش أٍطزخؽ ًحص ىالضش غوؿميش رًؽ أىحٍس أىح حضػمقزش لحروخى حألىح
حألٓظَحطًـى ه .حً يمػق حضـيلش م 15ه لؿمى ه خش حٍطزخؽ حيـخرًش غوؿميش رًؽ حىحٍس حىح حضػمقزش لرًؽ زص
غؽ م حضػؿلمٍ حضػخضى غؿلمٍ حضِرمؼ غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػم غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػمه
حً رطاض خًػش غوخغص حالٍطزخؽ زص حطىم**0.521** 0.623** 0.503** 0.823ه هطه حضظمحضى لخي رطاض
خًػش  Tحضػلٔمرش زص حطى م 4.561 ,4.215 , 3.501 3.531ه لقى حززَ غؽ خًػظكخ حضـيلضًش م2.374ه
رػٔظمن ىالضش م 0.01ه لتى ػم قٌـ حضؿظًـش يػسؽ حضظمطص حضه خزمش حضثَػًش حضثَهًش حضؼخؾًش لحضظى
غثخىقخ مطمؿي ه خش أٍطزخؽ ًحص ىالضش غوؿميش رًؽ أىحٍس أىح حضػمقزش لحروخى حألىح حألٓظَحطًـىه.
 -3ؾظض حضثَػًش حضثَهًش حضؼخضؼش هطه مطمؿي ه خش أٍطزخؽ ًحص ىالضش غوؿميش رًؽ طـميَ حضػمقزش لحروخى حألىح
حألٓظَحطًـى ه حً يشًَ حضـيلش م15ه حضه لؿمى ه خش حٍطزخؽ حيـخرًش غوؿميش رًؽ طـميَ حضػمقزش لرًؽ زص غؽ
م حضػؿلمٍ حضػخضى غؿلمٍ حضِرمؼ غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػم غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػمه حً
رطاض خًػش غوخغص حالٍطزخؽ زص حطىم** 0.751** 0.572** 0.725** 0.587ه هطه حضظمحضى لخي رطاض
خًػش  Tحضػلٔمرش زص حطى م 3.920 3.261 2.439 4.481ه لقى حززَ غؽ خًػظكخ حضـيلضًش م2.374ه
رػٔظمن ىالضش م 0.01ه لتى ػم قٌـ حضؿظًـش يػسؽ حضظمطص حضه خزمش حضثَػًش حضثَهًش حضؼخضؼش
مطمؿي ه خش أٍطزخؽ ًحص ىالضش غوؿميش رًؽ طـميَ حضػمقزش لحروخى حألىح حألٓظَحطًـى ه.
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 -4ح خٍص حضثَػًش حضثَهًش حضَحروش حضه مطمؿي ه خش أٍطزخؽ ًحص ىالضش غوؿميش رًؽ حألكظثخف رخضػمقزش لحألىح
حروخى حألٓظَحطًـى ه حً يظزًؽ غؽ حضـيلش م15ه لؿمى ه خش حٍطزخؽ حيـخرًش غوؿميش رًؽ حالكظثخف رخضػمقزش
لرًؽ زص غؽ م حضػؿلمٍ حضػخضى غؿلمٍ حضِرمؼ غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػم غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش غؿلمٍ حضظوطع
لحضؿػمه حً رطاض خًػش غوخغص حالٍطزخؽ زخالطىم**0.871** 0.631** 0.498** 0.623ه هطه حضظمحضى
لخي رطاض خًػش  Tحضػلٔمرش زخالطى م 6.219 3.618 0.925 1.392ه لقى حززَ غؽ خًػظكخ حضـيلضًش
م2.374ه رػٔظمن ىالضش م 0.01ه لتى ػم قٌـ حضؿظًـش يػسؽ حضظمطص حضه خزمش حضثَػًش حضثَهًش حضَحروش .

 -2حهظزخٍ تَػًخص حضظؤػًَ
ؿَن حضظلطًص رؤٓظويحظ تَػًخص حضظؤػًَ حضزًٔؾ م : (Simple Regression Analysis
حضثَػًش حضَثًٔش حضؼخؾًش :لحضظى غثخىقخ ميمؿي طؤػًَ ًل ىالضش غوؿميش ألروخى أىحٍس حضػمقزش تى طوِيِ حألىح
حالٓظَحطًـى رػظاًَحطف رظمٍس غؿثَىسه ليظثَم غؿكخ حٍرن تَػًخص تَهًش قى:
 -1يمؿي طؤػًَ ًل ىالضش غوؿميش ضـٌد حضػمقزش تى حروخى حالىح حالٓظَحطًـى.
 -2يمؿي طؤػًَ ًل ىالضش غوؿميش ألىحٍس حىح حضػمقزش تى حروخى حالىح حالٓظَحطًـى .
 -3يمؿي طؤػًَ ًل ىالضش غوؿميش ضظـميَ حضػمقزش تى حروخى حالىح حالٓظَحطًـى .
 -4يمؿي طؤػًَ ًل ىالضش غوؿميش ضألكظثخف رخضػمقزش تى حروخى حالىح حالٓظَحطًـى .
ؿيلش م  16ه طلطًص طؤػًَ حروخى حىحٍس حضػمقزش تى غلخلٍ حالىح حالٓظَحطًـى م N=50ه
خًػش مPه
خًػش F
خًػش غوخغص حضظلييي
حضؼمحرض
حضػظاًععَ أضظععؤػًَو
2
غٔظمن
حضػلظٔزش
R
لحروخىـ
خًػش حضؼخرض غوخغص خًػش
حضػوؿميش
β
α
0.004
20.290
0.639
1.734
0.632
حىحٍس حضػمقزش
0.002
26.867
0.329
0.887
0.914
X1
0.007
21.310
0.411
0.901
1.126
X2
0.001
31.478
0.298
1.410
0.628
X3
0.002
18.689
0.518
0.917
1.981
X4
N=50
خًػش  Fحضـيلضًش رػٔظمن ىالضش م 0.01ه = 7.21

حضػظاًَ حضظخػًَو

غظاًَ حالٓظـخرش
مYه
حالىح حالٓظَحطًـى

طع حهظزخٍ قٌـ حضثَػًش رؤٓظويحظ طلطًص حالؾليحٍ حضزًٔؾ م  Simple Regression Analysisه لتى ػم
قٌـ حضثَػًش طع طًخ ش حضو خش حضيحضًش رًؽ خًػش حضػظاًَ حضػٔظـًذ محالىح حالٓظَحطًـىه حضٌو حهـى حضَغِ
)  Yه لحضػظاًَ حضظؤػًَو حضٌو حهٌ حضَغِ م  Xه كًغ زخؾض غوخىضش حالؾليحٍ حضوـى زص حطى:
Y= β αX
لحالطى خًع غوخىضش حالؾليحٍ :حالىح حالٓظَحطًـى =  1.734 0.632محىحٍس حضػمقزشه رظمٍس غـظػوش
يظؼق غؽ حضـيلش م 16ه حؼ خًػش م fه حضػلٔمرش رطاض م20.290ه لقى حززَ غؽ خًػظكخ حضـيلضًش حضزخضاش
م 7.21ه رػٔظمن غوؿميش م 0.01ه لقٌح ييش هطه لؿمى طؤػًَ ضـم حىحٍس حضػمقزشه تى حضػظاًَ حضػٔظـًذ
محالىح حالٓظَحطًـىه لقٌح يشًَ حضه حؼ غؿلؿه حالؾليحٍ ؿًي ضمطة حضو خش رًؽ غظاًَحص حضزلغ .زػخ يظؼق
غؽ حضـيلش م 16ه حؼ حضؼخرض مα = 0.632ه لحضٌو يوؿى لؿمى الىحٍس حضػمقزش غديحٍـم0.632ه كظه لحؼ زخؼ
حالىح حالٓظَحطًـى ئخلو طثَ.زػخ حؼ خًػش مβ= 1.734ه لقٌح يشًَ حضؽ طاًًَح غديحٍـ م1ه تى حىحٍس
حضػمقزش ًٓئىو حضه طاًًَ تى حالىح حالٓظَحطًـى غديحٍـ م1.734ه
لرطاض خًػش غوخغص حضظلييي مR2ه الؿػخضى حىحٍس حضػمقزش م0.639ه حو حؼ غظاًَ حىحٍس حضػمقزش خخىٍ هطه
طثًَٔ غخ خيٍس م0.639ه غؽ حضظاًَحص حضظى طـَح هطه حالىح حالٓظَحطًـى حغخ حضػظزدى تًػؼص هؿخطَ
لغظاًَحص غئػَس ضع طلكَ تى حضؿػمًؽ لغديحٍقخ م0.361ه.
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زػخ رًؽ ؿيلشم ه حضظى ككَ غديحٍقخ م0.004ه لقم غئزي هطه لؿمى طخػَ الىحٍس حضػمقزش تى حالىح
حالٓظَحطًـى .لرٌضر طظلدح حضثَػًش حضَثًٔش حضؼخؾًش حضظى حػًَص تى غؿكـًش حضزلغ لضاَع طوِيِ طلش قٌـ
حضثَػًش ًٓـَو حهظزخٍ حضثَػًخص حضثَهًش لزص أطى:
 -1حضثَػًش حضثَهًش حاللضه حضدخثطش ميمؿي طؤػًَ ًل ىالضش غوؿميش ضـٌد حضػمقزش تى حروخى حالىح حالٓظَحطًـىه
طع حهظزخٍ قٌـ حضثَػًش رمحٓـش طلطًص حالؾليحٍ حضزًٔؾ كًض ؿَن طًخ ش حضو خش رًؽ حضدًػش حضلدًدًش
ضطػظاًَ حالٓظـخرى محالىح حالٓظَحطًـى Yه لحضػظاًَ حضظؤػًَو حضثَهى مؿٌد حضػمقزش  X1ه رظمٍس
غؿثَىس لزخالطى:
Y= β αX1
طظزق غوخىضش حالؾليحٍ :حالىح حالٓظَحطًـى  0.712 0.823مؿٌد حضػمقزشه حً رطاض خًػش  fحضػلٔمرش
زػخ غزًؿف تى حضـيلش م 17ه م15.524ه لقى حززَ غؽ خًػظكخ حضـيلضًش م 7.21ه رػٔظمن غوؿميش
م 0.01ه لقٌح يشًَ حضه لؿمى طؤػًَ مضـٌد حضػمقزشه تى حضػظاًَ حالٓظـخرى محالىح حالٓظَحطًـىه .
لتى غخ يوض حضػظاًَ حضظؤػًَو حضثَهى مؿٌد حضػمقزشه ًو حضَغِ  X1تى حروخى حضػظاًَ حالٓظـخرى
محالىح الٓظَحطًـىه محضػؿلمٍ حضػخضى غؿلمٍ حضِرمؼ غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػمه
رظمٍس غؿثَىس لحضظى ٍغِص هطه حضظمحضى مY4 Y3 Y2 Y1ه كًغ طسمؼ غوخىضش حالؾليحٍ حضوـى زخالطى:
Y1= β αX1
Y2= β αX1
Y3= β αX1
Y4= β αX1
كًغ طسمؼ حضدًع ضػوخىضش حالؾليحٍ زص حطى :حضػؿلمٍ حضػخضى= 0.615 0.729مؿٌد حضػمقزشه
غؿلمٍ حضِرمؼ= 0.922 0.819مؿٌد حضػمقزشه
غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطش= 0.881 0.628مؿٌد حضػمقزشه
غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػم= 0.901 0.538مؿٌد حضػمقزشه
لرخضؿلَ حضه حضـيلش م17ه يظزًؽ حؼ خًػش ) (fحضػلٔمرش ضـ م حضػؿلمٍ حضػخضى غؿلمٍ حضِرمؼ غؿلمٍ حضوػطًخص
حضيحهطًش غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػمه رطاض خًػظكخ م16.58 15.015 18.804 21.354ه هطه حضظمحضى لقى حززَ
غؽ خًػش م  fه حضـيلضًش حضزخضاش م7.21ه رػٔظمن غوؿميش م0.01ه غػخ ييش هطه لؿمى طؤػًَ مضـٌد حضػمقزشه
تى حضػظاًَحص حضثَهًش حضػٔظـًزش محضػؿلمٍ حضػخضى غؿلمٍ حضِرمؼ غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش غؿلمٍ حضظوطع
لحضؿػمه.
ؿيلش م 17ه طلطًص طؤػً َ حضػظاًَ حضظؤػًَ حضثَهىمؿٌد حضػمقزش ه تى أروخى حضػظاًَ حضػٔظـًذ محالىح حالٓظَحطًـىه
غظاًَ حالٓظـخرش
لحروخىـ
حالىح حالٓظَحطًـى
 Y1حضػؿلمٍ حضػخضى
 Y2غؿلمٍ حضِرمؼ
 Y3غؿلعععمٍ حضوػطًعععخص
حضيحهطش
 Y4غؿلعععععععمٍ حضعععععععظوطع
لحضؿػم

خًػش حضؼخرض
α
0.823
0.729
0.819
0.628

خًػش F
حضػلظٔزش

خًػش مPه
غٔظمن حضػوؿميش

حضؼمحرض

0.712
0.615
0.922
0.881

0.416
0.321
0.431
0.379

15.524
21.354
18.804
15.015

0.001
0.000
0.002
0.000

0.538

0.901

0.428

16.58

0.002

غوخغص خًػش β

خًػش غوخغص حضظلييي
R2

حضػظاًَ أضظؤػًَو

 X1ؿٌد
حضػمقزش

خًػش م  (fحضـيلضًش رػٔظمن ىالضش م 0.01ه = 7.21
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يشًَ حضـيلش م 17ه حضه حؼ غؿلؿه حالؾليحٍ ؿًي ضمطة حضو خش رًؽ مX1ه لمy4 y3 y2 y1ه حً
يظزًؽ غؽ حضـيلش حضػٌزمٍ حؼ حضؼخرض مαy1= 0.729ه مαy2= 0.819ه مαy3= 0.628ه مy4 0.538
=αه لقٌح ييش هطه لؿمى ضـٌد حضػمقزش تى حضػظاًَحص حضػٌزمٍس كظه لحؼ زخؼ مy4 y3 y2 y1ه ئخلو
طثَح .لقٌح يشًَ حضه حؼ حػختش لكيس لحكيس غؽ ؿٌد حضػمقزش مx1ه ًٓئىو حضه طاًًَ تى مy2 y1
y4 y3ه خيٍس م0.538 0.881 0.922 0.615ه .
زػخ طزًؽ خًػش غوخغص حضظلييي م R2ه حضزخضاش م0.321ه لقٌح يوؿى غخ غديحٍـ م0.321ه غؽ حضظزخيؽ
حضلخطص تى حضػؿلمٍ حضػخضى مy1ه قم طزخيؽ غثَٔ رثوص حضػظاًَ ؿٌد حضػمقزش مx1ه حضٌو ىهص حضؿػمًؽ لحؼ
م0.679ه قم طزًخؼ غثَٔ غؽ خزص همحغص هشمحثًش ضع طيهص ؾػمًؽ حالؾليحٍ .لرطاض خًػش غوخغص حضظلييي
م R2ه م0.431ه طشًَ حضه حؼ غديحٍ م0.431ه غؽ حضظزخيؽ حضلخطص تى غؿلمٍ حضِرمؼ مy2ه قم طزخيؽ كظص
رثوص حضػظاًَ ؿٌد حضػمقزش مx1ه حضٌو ىهص حضؿػمًؽ لحؼ م0.569ه طزخيؽ غثَٔ غؽ خزص همحغص هشمحثًش ضع
طيهص ؾػمًؽ حالؾليحٍ.
2
زػخ طشًَ خًػش غوخغص حضظلييي م  Rه حضزخضاش م0.379ه لقٌح يوؿى غخ غديحٍـ م0.379ه غؽ حضظزخيؽ
حضلخطص تى غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش مy3ه قم طزخيؽ غثَٔ رثوص حضػظاًَ ؿٌد حضػمقزش مx1ه حضٌو ىهص
حضؿػمًؽ لحؼ م0.621ه قم طزًخؼ غثَٔ غؽ خزص همحغص هشمحثًش ضع طيهص ؾػمًؽ حالؾليحٍ .زػخ حؼ خًػش
غوخغص حضظلييي م R2ه م0.428ه طشًَ حضه حؼ غديحٍ م0.428ه غؽ حضظزخيؽ حضلخطص تى غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػم
مy4ه قم طزخيؽ كظص رثوص حضػظاًَ ؿٌد حضػمقزش مx1ه حضٌو ىهص حضؿػمًؽ لحؼ م0.572ه طزخيؽ غثَٔ غؽ خزص
همحغص هشمحثًش ضع طيهص ؾػمًؽ حالؾليحٍ .لتى ػم حالهظزخٍحص حضػٌزمٍس حه ـ ؾظلدح رخؼ حضثَػًش حضثَهًش
حاللضه غؽ حضثَػًش حضَثًٔش حضؼخؾًش طلددض لحضظى طؿض هطه ميمؿي طؤػًَ ًل ىالضش غوؿميش ضـٌد حضػمقزش تى
حروخى حالىح حالٓظَحطًـىه
-2حضثَػًش حضثَهًش حضؼخؾًش غؽ حضثَػًش حضَثًٔش حضؼخؾًش لحضظى ؾظكخ ميمؿي طؤػًَ ًل ىالضش غوؿميش الىحٍس حىح
حضػمقزش تى حروخى حالىح حالٓظَحطًـىه ؿَن حهظزخٍ قٌـ حضثَػًش رمحٓـش طلطًص حالؾليحٍ حضزًٔؾ كًض طػض
طًخ ش حضو خش رًؽ حضدًػش حضلدًدًش ضطػظاًَ حالٓظـخرى محالىح حالٓظَحطًـى Yه لحضػظاًَ حضظؤػًَو حضثَهى
محىحٍس حىح حضػمقزش  X2ه رظمٍس غؿثَىس لزخالطى:
Y= β αX2
طظزق غوخىضش حالؾليحٍ :حالىح حالٓظَحطًـى  0.814 0.481محىحٍس حىح حضػمقزشه حً رطاض خًػش م (f
حضػلٔمرش زػخ غزًؿف تى حضـيلش م 18ه م16.561ه لقى حززَ غؽ خًػظكخ حضـيلضًش م 7.21ه رػٔظمن غوؿميش
م 0.01ه لقٌح يشًَ حضه لؿمى طؤػًَ مالىحٍس حىح حضػمقزشه تى حضػظاًَ حالٓظـخرى محالىح حالٓظَحطًـىه .
لتى غخ يوض طؤػًَ حضػظاًَ حضثَهى م حىحٍس حىح حضػمقزشه ًو حضَغِ م (X2تى زص روي غؽ حروخى حضػظاًَ
حالٓظـخرى محالىح الٓظَحطًـىه محضػؿلمٍ حضػخضى غؿلمٍ حضِرمؼ غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش غؿلمٍ حضظوطع
لحضؿػمه رظمٍس غؿثَىس لحضظى ٍغِص هطه حضظمحضى مY4 Y3 Y2 Y1ه كًغ طسمؼ غوخىضش حالؾليحٍ حضوـى
زخالطى:
Y1= β αX2
Y2= β αX2
Y3= β αX2
Y4= β αX2
كًغ طسمؼ حضدًع ضػوخىضش حالؾليحٍ زص حطى :حضػؿلمٍ حضػخضى= 0.792 0.709محىحٍس حىح حضػمقزشه
غؿلمٍ حضِرمؼ= 0.917 0.619محىحٍس حىح حضػمقزشه
غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطش= 0.691 0.778محىحٍس حىح حضػمقزشه
غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػم= 0.815 0.608محىحٍس حىح حضػمقزشه
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لغؽ ه ش حضـيلش م 18ه يظزًؽ حؼ خًػش م  (fحضػلٔمرش الروخى حالىح حالٓظَحطًـى محضػؿلمٍ حضػخضى
غؿلمٍ حضِرمؼ غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػمه لحضظى طع طَغًِقخ مy4 y3 y2 y1ه رطاض
م20.226 14.891 20.391 19.720ه هطه حضظمحضى لزخؾض قٌـ حضدًع حززَ غؽ خًػظكخ حضـيلضًش م 7.21ه
رػٔظمن غوؿميش م 0.01ه لقخ يئزي لؿمى طؤػًَ الىحٍس حىح حضػمقزش تى حروخى حالىح حالٓظَحطًـى زص هطه كيـ.
ؿيلش م  18ه طلطًص طؤػًَ حضػظاًَ حضظؤػًَ حضثَهىمحىحٍس حىح حضػمقزش ه تى أروخى حضػظاًَ حضػٔظـًذ محالىح حالٓظَحطًـىه
غظاًَ حالٓظـخرش ل
حروخىس
حالىح حالٓظَحطًـى
 Y1حضػؿلمٍ حضػخضى
 Y2غؿلمٍ حضِرمؼ
 Y3غؿلمٍ حضوػطًخص
حضيحهطًش
 Y4غؿلمٍ حضظوطع
لحضؿػم

خًػش حضؼخرض
α
0.481
0.709
0.619
0.778

خًػش F
حضػلظٔزش

خًػش مPه
غٔظمن حضػوؿميش

حضؼمحرض

0.814
0.792
0.917
0.691

0.349
0.417
0.399
0.491

16.561
19.720
20.391
14.891

0.002
0.001
0.001
0.000

0.608

0.815

0.337

20.226

0.003

غوخغص خًػش β

خًػش غوخغص حضظلييي
R2

حضػظاًَ أضظؤػًَو

X2حىحٍس حىح
حضػمقزش

خًػش  fحضـيلضًش رػٔظمن ىالضش م 0.01ه = 7.21

يشًَ حضـيلش م 18ه حضه حؼ غؿلؿه حالؾليحٍ ؿًي ضمطة حضو خش رًؽ مX2ه لمy4 y3 y2 y1ه حً
يظزًؽ غؽ حضـيلش حضػٌزمٍ حؼ حضؼخرض مαy1= 0.709ه مαy2= 0.619ه مαy3= 0.778ه مy4 0.608
=αه لقٌح ييش هطه لؿمى الىحٍس حىح حضػمقزش تى حضػظاًَحص حضػٌزمٍس كظه لحؼ زخؼ مy4 y3 y2 y1ه
ئخلو طثَح.لقٌح يشًَ حضه حؼ حػختش لكيس لحكيس غؽ حىحٍس حىح حضػمقزش مx2ه ًٓئىو حضه طاًًَ تى
مy4 y3 y2 y1ه خيٍس م0.815 0.691 0.917 0.792ه
زػخ طزًؽ خًػش غوخغص حضظلييي م R2ه حضزخضاش م0.417ه حؼ غخ غديحٍس م0.417ه غؽ حضظزخيؽ حضلخطص تى
حضػؿلمٍ حضػخضىمy1ه قم طزخيؽ غثَٔ رثوص حضػظاًَ حىحٍس حىح حضػمقزشمx2ه حضٌو ىهص حضؿػمًؽ لحؼ م0.583ه
قم طزًخؼ غثَٔ غؽ خزص همحغص هشمحثًش ضع طيهص ؾػمًؽ حالؾليحٍ .لرطاض خًػش غوخغص حضظلييي م R2ه م0.399ه
طشًَ حضه حؼ غديحٍ م0.399ه غؽ حضظزخيؽ حضلخطص تى غؿلمٍ حضِرمؼ مy2ه قم طزخيؽ كظص رثوص حضػظاًَ حىحٍس
حىح حضػمقزش مx2ه حضٌو ىهص حضؿػمًؽ لحؼ م0.601ه طزخيؽ غثَٔ غؽ خزص همحغص هشمحثًش ضع طيهص ؾػمًؽ
حالؾلخىٍ.
زػخ طشًَ خًػش غوخغص حضظلييي م R2ه حضزخضاش م0.491ه حؼ غخ غديحٍس م0.491ه غؽ حضظزخيؽ حضلخطص تى
غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش مy3ه قم طزخيؽ غثَٔ رثوص حضػظاًَ حىحٍس حىح حضػمقزشمx2ه حضٌو ىهص حضؿػمًؽ لحؼ
م0.509ه قم طزخيؽ غثَٔ غؽ خزص همحغص هشمحثًش ضع طيهص ؾػمًؽ حالؾليحٍ .زػخ حؼ خًػش غوخغص حضظلييي م R2ه
م0.337ه طشًَ حضه حؼ غديحٍ م0.337ه غؽ حضظزخيؽ حضلخطص تى غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػم مy4ه قم طزخيؽ كظص
رثوص حضػظاًَ حىحٍس حىح حضػمقزش مx2ه حضٌو ىهص حضؿػمًؽ لحؼ م0.663ه طزخيؽ غثَٔ غؽ خزص همحغص هشمحثًش
ضع طيهص ؾػمًؽ حالؾلخىٍ .لتى ػم حالهظزخٍحص حضػٌزمٍس حه ـ ؾظلدح رخؼ حضثَػًش حضثَهًش حضؼخؾًش غؽ
حضثَػًش حضَثًٔش حضؼخؾًش طلددض لحضظى طؿض هطهميمؿي طؤػًَ ًل ىالضش غوؿميش الىحٍس حىح حضػمقزش تى حروخى
حالىح حالٓظَحطًـىه
-3حضثَػًش حضثَهًش حضؼخضؼش غؽ حضثَػًش حضَثًٔش حضؼخؾًش لحضظى غثخىقخم يمؿي طؤػًَ ًل ىالضش غوؿميش ضظـميَ
حضػمقزش تى حروخى حالىح حالٓظَحطًـى .ه ؿَن حهظزخٍ قٌـ حضثَػًش رمحٓـش طلطًص حالؾليحٍ حضزًٔؾ كًض طػض
طًخ ش حضو خش رًؽ حضدًػش حضلدًدًش ضطػظاًَ حالٓظـخرى محالىح حالٓظَحطًـى Yه لحضػظاًَ حضظؤػًَو حضثَهى
مطـميَ حضػمقزش  X3ه رظمٍس غؿثَىس لزص حطى:
Y= β αX3
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لرٌضر طسمؼ غوخىضش حالؾليحٍ :حالىح حالٓظَحطًـى  0.812 0.791مطـميَ حضػمقزشه حً رطاض خًػش م (f
حضػلٔمرش زػخ غزًؿف تى حضـيلش م 19ه م14.112ه لقى حززَ غؽ خًػظكخ حضـيلضًش م 7.21ه رػٔظمن غوؿميش
م 0.01ه لقٌح يشًَ حضه لؿمى طؤػًَ مضظـميَ حضػمقزشه تى حضػظاًَ حالٓظـخرى محالىح حالٓظَحطًـىه .لقٌح ييش
هطه حؼ غؿلؿه حالؾليحٍ ؿًي ضمطة حضو خش رًؽ حضػظاًَيؽ.
لتى غخ يوض طؤػًَ حضػظاًَ حضثَهىم طـميَ حضػمقزشه حضٌو يلػص حضَغِ ) (X3تى زص روي غؽ حروخى
حضػظاًَ حال ٓظـخرى محالىح الٓظَحطًـىه محضػؿلمٍ حضػخضى غؿلمٍ حضِرمؼ غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش غؿلمٍ
حضظوطع لحضؿػمه رظمٍس غؿثَىس لحضظى ٍغِص هطه حضظمحضى مY4 Y3 Y2 Y1ه كًغ طسمؼ غوخىضش حالؾليحٍ
حضوـى زص حطى:
Y1= β αX3
Y2= β αX3
Y3= β αX3
Y4= β αX3
كًغ طسمؼ حضدًع ضػوخىضش حالؾليحٍ زص حطى :حضػؿلمٍ حضػخضى= 0.661 0.880مطـميَ حضػمقزشه
غؿلمٍ حضِرمؼ= 0.891 0.912مطـميَ حضػمقزشه
غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطش= 0.819 0.781مطـميَ حضػمقزشه
غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػم= 0.810 0.710مطـميَ حضػمقزشه
لغؽ ه ش حضـيلش م 19ه يظزًؽ حؼ خًػشم  (fحضػلٔمرش الروخى حالىح حالٓظَحطًـى محضػؿلمٍ حضػخضى
غؿلمٍ حضِرمؼ غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػمه لحضظى طع طَغًِقخ مy4 y3 y2 y1ه رطاض
م 16.508 18.015 17.337 11.324ه هطه حضظمحضى لزخؾض قٌـ حضدًع حززَ غؽ خًػظكخ حضـيلضًش م 7.21ه
رػٔظمن غوؿميش م 0.01ه لقخ يئزي لؿمى طؤػًَ ضظـميَ حضػمقزش تى حروخى حالىح حالٓظَحطًـى محضػؿلمٍ
حضػخضى غؿلمٍ حضِرمؼ غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػمه.
ؿيلش م  19ه طلطًص طؤػًَ حضػظاًَ حضظؤػًَ حضثَهىمطـميَ حضػمقزش ه تى أروخى حضػظاًَ حضػٔظـًذ محالىح حالٓظَحطًـىه
غظاًَ حالٓظـخرش
لحروخىـ
حالىح حالٓظَحطًـى
 Y1حضػؿلمٍ حضػخضى
 Y2غؿلمٍ حضِرمؼ
 Y3غؿلعععمٍ حضوػطًعععخص
حضيحهطًش
 Y4غؿلعععععععمٍ حضعععععععظوطع
لحضؿػم

خًػش حضؼخرض
α
0.791
0.880
0.912
0.781

خًػش F
حضػلظٔزش

خًػش مPه
غٔظمن حضػوؿميش

حضؼمحرض

0.812
0.661
0.891
0.819

0.399
0.418
0.401
0.333

14.112
11.324
17.337
18.015

0.002
0.002
0.000
0.001

0.710

0.810

0.488

16.508

0.002

غوخغص خًػش β

خًػش غوخغص حضظلييي
R2

حضػظاًَ أضظؤػًَو

 X3طـميَ
حضػمقزش

خًػش  fحضـيلضًش رػٔظمن ىالضش م 0.01ه = 7.21

يشًَ حضـيلش م 19ه حضه حؼ غؿلؿه حالؾليحٍ ؿًي ضمطة حضو خش رًؽ مX3ه لمy4 y3 y2 y1ه حً يظزًؽ غؽ
حضـيلش حضػٌزمٍ حؼ حضؼخرض مαy1= 0.880ه مαy2= 0.912ه مαy3= 0.781ه مαy4 = 0.710ه لقٌح
ييش هطه لؿمى ضظـميَ حضػمقزش تى حضػظاًَحص حضػٌزمٍس كظه لحؼ زخؼ مy4 y3 y2 y1ه ئخلو طثَح.لقٌح
يشًَ حضه حؼ حػختش لكيس لحكيس غؽ طـميَ حضػمقزش مX3ه ًٓئىو حضه طاًًَ تى مy4 y3 y2 y1ه خيٍس
م0.810 0.819 0.891 0.661ه هطه حضظمحضى.
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لطشًَ خًػش غوخغص حضظلييي م R2ه حضزخضاش م0.418ه حؼ غخ غديحٍس م0.418ه غؽ حضظزخيؽ حضلخطص تى
حضػؿلمٍ حضػخضىمy1ه قم طزخيؽ غثَٔ رثوص حضػظاًَ طـميَ حضػمقزش مX3ه حضٌو ىهص حضؿػمًؽ لحؼ م0.582ه
قم طزًخؼ غثَٔ غؽ خزص همحغص هشمحثًش ضع طيهص ؾػمًؽ حالؾليحٍ .لرطاض خًػش غوخغص حضظلييي م R2ه م0.401ه
طشًَ حضه حؼ غديحٍ م0.401ه غؽ حضظزخيؽ حضلخطص تى غؿلمٍ حضِرمؼ مy2ه قم طزخيؽ كظص رثوص حضػظاًَ طـميَ
حضػمقزش مX3ه حضٌو ىهص حضؿػمًؽ لحؼ م0.599ه طزخيؽ غثَٔ غؽ خزص همحغص هشمحثًش ضع طيهص ؾػمًؽ
حالؾليحٍ.
2
زػخ طشًَ خًػش غوخغص حضظلييي م  Rه حضزخضاش م0.333ه حؼ غخ غديحٍـ م0.333ه غؽ حضظزخيؽ حضلخطص تى
غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش مy3ه قم طزخيؽ غثَٔ رثوص حضػظاًَ طـميَ حضػمقزشمX3ه حضٌو ىهص حضؿػمًؽ لحؼ
م0.667ه قم طزخيؽ غثَٔ غؽ خزص همحغص هشمحثًش ضع طيهص ؾػمًؽ حالؾليحٍ .زػخ رطاض خًػش غوخغص حضظلييي
م R2ه م0.488ه لقٌح يشًَ حضه حؼ غديحٍ م0.488ه غؽ حضظزخيؽ حضلخطص تى غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػم مy4ه قم
طزخيؽ كظص رثوص حضػظاًَ طـميَ حضػمقزش مX3ه حضٌو ىهص حضؿػمًؽ لحؼ م0.512ه طزخيؽ غثَٔ غؽ خزص همحغص
هشمحثًش ضع طيهص ؾػمًؽ حالؾليحٍ .لتى ػم حالهظزخٍحص حضػٌزمٍس حه ـ ؾظلدح رخؼ حضثَػًش حضثَهًش حضؼخضؼش
غؽ حضثَػًش حضَثًٔش حضؼخؾًش طلددض لحضظى طؿض هطه ميمؿي طؤػًَ ًل ىالضش غوؿميش ضظـميَ حضػمقزش تى حالروخى
حضثَهًش حالٓظـخرًش م حضػؿلمٍ حضػخضى غؿلمٍ حضِرمؼ غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػمه.
-4حض ثَػًش حضثَهًش حضَحروش غؽ حضثَػًش حضَثًٔش حضؼخؾًش ميمؿي طؤػًَ ًل ىالضش غوؿميش ضألكظثخف رخضػمقزش تى
حروخى حالىح حالٓظَحطًـى .ه
حهظزَص قٌـ حضثَػًش رمحٓـش طلطًص حالؾليحٍ حضزًٔؾ كًض طػض طًخ ش حضو خش رًؽ حضدًػش حضلدًدًش
ضطػظاًَ حالٓظـخرى محالىح حالٓظَحطًـى Yه لحضػظاًَ حضظؤػًَو حضثَهى محالكظثخف رخضػمقزش  X4ه رظمٍس
غؿثَىس لزص حطى:
Y= β αX4
لرٌضر طسمؼ غوخىضش حالؾليحٍ :حالىح حالٓظَحطًـى  0.921 0.561محالكظثخف رخضػمقزشه حً رطاض خًػش م (f
حضػلٔمرش زػخ غزًؿف تى حضـيلش م 19ه م17.122ه لقى حززَ غؽ خًػظكخ حضـيلضًش م 7.21ه رػٔظمن غوؿميش
م 0.01ه لقٌح يشًَ حضه لؿمى طؤػًَ مض كظثخف رخضػمقزشه تى حضػظاًَ حالٓظـخرى محالىح حالٓظَحطًـىه .لقٌح
ييش هطه حؼ غؿلؿه حالؾليحٍ ؿًي ضمطة حضو خش رًؽ حضػظاًَيؽ.
لتى غخ يوض طؤػًَ حضػظاًَ حضثَهىمحالكظثخف رخضػمقزشه ) (X4تى زص روي غؽ حروخى حضػظاًَ حالٓظـخرى محالىح
الٓظَحطًـىه محضػؿلمٍ حضػخضى غؿلمٍ حضِرمؼ غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػمه رظمٍس
غؿثَىس لحضظى ٍغِص هطه حضظمحضى مY4 Y3 Y2 Y1ه كًغ طسمؼ غوخىضش حالؾليحٍ حضوـى زص حطى:
Y1= β αX4
Y2= β αX4
Y3= β αX4
Y4= β αX4
كًغ طسمؼ حضدًع ضػوخىضش حالؾليحٍ زص حطى :حضػؿلمٍ حضػخضى= 0.681 0.801محالكظثخف رخضػمقزشه
غؿلمٍ حضِرمؼ= 0.711 0.982محالكظثخف رخضػمقزشه
غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطش= 0.819 0.701محالكظثخف رخضػمقزشه
غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػم= 0.501 0.710محالكظثخف رخضػمقزشه
لغؽ ه ش حضـيلش م 20ه يظزًؽ حؼ خًػشم  (fحضػلٔمرش الروخى حالىح حالٓظَحطًـى محضػؿلمٍ حضػخضى
غؿلمٍ حضِرمؼ غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػمه لحضظى طع طَغًِقخ مy4 y3 y2 y1ه رطاض
م14.538 17.621 10.342 16.884ه هطه حضظمحضى لزخؾض قٌـ حضدًع حززَ غؽ خًػظكخ حضـيلضًش
م 7.21ه رػٔظمن غوؿميش م 0.01ه لقخ يئزي لؿمى طؤػًَ ض كظثخف رخضػمقزش تى حروخى حالىح حالٓظَحطًـى
محضػؿلمٍ حضػخضى غؿلمٍ حضِرمؼ غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػمه.
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ؿيلش م  20ه طلطًص طؤػًَ حضػظاًَ حضظؤػًَ حضثَهىمحالكظثخف رخضػمقزش ه تى أروخى حضػظاًَ حضػٔظـًذ محالىح حالٓظَحطًـىه
غظاًَ حالٓظـخرش
لحروخىـ
حالىح حالٓظَحطًـى
 Y1حضػؿلمٍ حضػخضى
 Y2غؿلمٍ حضِرمؼ
 Y3غؿلمٍ حضوػطًخص
حضيحهطًش
 Y4غؿلمٍ حضظوطع
لحضؿػم

حضؼمحرض
غوخغص خًػش β

خًػش غوخغص حضظلييي
R2

خًػش F
حضػلظٔزش

خًػش مPه
غٔظمن حضػوؿميش

خًػش حضؼخرض
α
0.561
0.801
0.982
0.701

0.921
0.681
0.711
0.501

0.419
0.388
0.441
0.393

17.122
16.884
10.342
17.621

0.000
0.003
0.003
0.002

0.660

0.790

0.418

14.538

0.004

حضػظاًَ أضظؤػًَو

 X4حالكظثخف
رخضػمقزش

خًػش  fحضـيلضًش رػٔظمن ىالضش م 0.01ه = 7.21

يمػق حضـيلش م20ه حضه حؼ غؿلؿه حالؾليحٍ ؿًي ضمطة حضو خش رًؽ مX4ه لمy4 y3 y2 y1ه كًغ يظؼق
غؽ حضـيلش حضػٌزمٍ حؼ حضؼخرض مαy1= 0. 801ه مαy2= 0. 982ه مαy3= 0. 701ه مy4 0. 660
= αه لقٌح ييش هطه لؿمى ض كظثخف رخضػمقزش تى حضػظاًَحص حضػٌزمٍس كظه لحؼ زخؼ مy4 y3 y2 y1ه
ئخلو طثَح.لقٌح يشًَ حضه حؼ حػختش لكيس لحكيس غؽ روي حالكظثخف رخضػمقزش مX4ه ًٓئىو حضه طاًًَ تى
مy4 y3 y2 y1ه خيٍس م 0.790 0.501 0.711 0.681ه هطه حضظمحضى.
لخي ح خٍص خًػش غوخغص حضظلييي م R2ه حضزخضاش م0.388ه حؼ غخ غديحٍـ م0.388ه غؽ حضظزخيؽ حضلخطص تى
حضػؿلمٍ حضػخضى مy1ه قم طزخيؽ غثَٔ رثوص حضػظاًَ حالكظثخف رخضػمقزش مX4ه حضٌو ىهص حضؿػمًؽ لحؼ
م0.612ه قم طزًخؼ غثَٔ غؽ خزص همحغص هشمحثًش ضع طيهص ؾػمًؽ حالؾليحٍ .لرطاض خًػش غوخغص حضظلييي
م R2ه م0.441ه طشًَ حضه حؼ غديحٍ م0.441ه غؽ حضظزخيؽ حضلخطص تى غؿلمٍ حضِرمؼ مy2ه قم طزخيؽ كظص
رثوص حضػظاًَ حالكظثخف رخضػمقزش مX4ه حضٌو ىهص حضؿػمًؽ لحؼ م0.559ه طزخيؽ غثَٔ غؽ خزص همحغص هشمحثًش
ضع طيهص ؾػمًؽ حالؾليحٍ.
زػخ طشًَ خًػش غوخغص حضظلييي م R2ه حضزخضاش م0.393ه حؼ غخ غديحٍس م0.393ه غؽ حضظزخيؽ حضلخطص تى
غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش مy3ه قم طزخيؽ غثَٔ رثوص حضػظاًَ حالكظثخف رخضػمقزش مX4ه حضٌو ىهص حضؿػمًؽ
لحؼ م 0.607ه قم طزخيؽ غثَٔ غؽ خزص همحغص هشمحثًش ضع طيهص ؾػمًؽ حالؾليحٍ .زػخ رطاض خًػش غوخغص
حضظلييي م R2ه م0.418ه لقٌح يشًَ حضه حؼ غديحٍ م0.418ه غؽ حضظزخيؽ حضلخطص تى غؿلمٍ حضظوطع لحضؿػم
مy4ه قم طزخيؽ كظص رثوص حضػظاًَ حالكظثخف رخضػمقزش مX4ه حضٌو ىهص حضؿػمًؽ لحؼ م0.582ه طزخيؽ غثَٔ
غؽ خزص همحغص هشمحثًش ضع طيهص ؾػمًؽ حالؾليحٍ .ؾٔظؿظؾ غؽ حالهظزخٍحص حضػٌزمٍس حه ـ طلدح حضثَػًش
حضثَهًش حضَحروش غؽ حضثَػًش حضَثًٔش حضؼخؾًش لحضظى طؿض هطهميمؿي طؤػًَ ًل ىالضش غوؿميش ض كظثخف
رخضػمقزش تى حالروخى حضثَهًش حالٓظـخرًش م حضػؿلمٍ حضػخضى غؿلمٍ حضِرمؼ غؿلمٍ حضوػطًخص حضيحهطًش غؿلمٍ
حضظوطع لحضؿػمه.
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املبحث اخلامس /االستنتاجات والتىصيات
اوال :االستنتاجات

 -1زشثض ؾظخثؾ حضزلغ حؼ ؿػًن ه خخص حالٍطزخؽ زخؾض غمؿزش رًؽ غظاًَحص حضزلغ محىحٍس حضػمقزش لحالىح
حالٓظَحطًـى لقٌح يشًَ حضه حقظػخظ حضسطًخص حضػزلمػش رخىحٍس حضػمقزش ضظوِيِ حىحثكخ حالٓظَحطًـى حضٌو يوسْ
خيٍحطكخ هطه طلدًح حقيحتكخ خظًَس لروًيس حالغي ضٌح تكم هخغص غكع ضزدخثكخ لؾػمقخ.
 -2رًؿض ؾظخثؾ حضزلغ حقظػخظ حضسطًخص حضػزلمػش رػثكمظ حىحٍس حضػمقزش غؽ ه ش حقظػخغكخ رؤٓظؼػخٍ خيٍحص
حالتَحى حضػمقمرًؽ غن حضظؤزًي هطه حٓظدـخد حضػمحقذ غؽ حضوخٍؽ.
 -3حككَص حضؿظخثؾ حتظدخٍ حضسطًخص حضػزلمػش حضه ؾلخظ ؿًي الهظزخٍ غئق ص لخيٍحص حضػَ لًؽ حضـيى ضشاص
حضمكخثة حضـيييس هطه حضَ ع غؽ ٓوًكخ الٓظدـخد حززَ هيى غػسؽ غؽ حالتَحى حالزثخ .
 -4زشثض حضؿظخثؾ لؿمى ػوة تى خيٍس قٌـ حضسطًخص هطه اىحٍس حىح حضػمحقذ غؽ كًغ حضوطص حضلخطص تى
خيٍطكخ هطه طلييي غٔظميخص حالىح ضػوَتش حالتَحى حضػمقمرًؽ غؽ ًلو حالىح حضػظػًِ زٌضر ػوة حضػوطمغخص
حضػظوطدش رؿٔذ حؾـخُ حالتَحى ضػكخغكع حضمكًثًش .هطه حضَ ع غؽ حقظػخغكخ رػسختجش حالتَحى حضػمقمرًؽ .
 -5حٓظويحى لٍ زش حىحٍس قٌـ حضسطًخص رظـميَ حضػمحقذ حضػظخكش ضييكخ غؽ ه ش طلييي هـؾ ضظـميَ حضوخغطًؽ
حضػمقمرًؽ للػن غدخيًْ ضػظخروش حىح حضػمقمرًؽ لغوَتش غومخخص حالقيحب حضظـميَيش.
 -6ضع طوـى حضسطًخص حضػزلمػش حقػًش زختًش ضيٍحٓش لطشوًض حضػشس ص حضظى طمحؿف حضوػص غؽ حؿص طلطًطًكخ
لغوَتش حٓزخركخ لحضوػص هطه هيظ طسَحٍقخ.
 -7كَص حضسطًخص حضػزلمػش لٍ زظكخ تى حالكظثخف رخالتَحى حضػمقمرًؽ لغؽ ه ش ح خهش ٍلف حالريحم ضين
حضػمقمرًؽ لغسختجش لطشـًن حالىح حضػظػًِ.
 -8حتظدخٍ قٌـ حضسطًخص حضه حضظلطًص حضػؿـدى ضطمػن حضػخضى غؽ حؿص حيـخى حضظسخغص رًؽ حضمػن حضػخضى حضَحقؽ
لحضظمخوخص حضػٔظدزطًش ضطـخؾذ حضػخضى ضكٌـ حضسطًخص.
 -9ضع طوـى قٌـ حضسطًخص حقػًش ززًَس ضظولًع غمحٍىقخ حضػخضًش غؽ ه ش حضٔوى حضه تظق حالخٔخظ حضـيييس لتظق
حضيٍحٓخص حضػٔخثًش زمؾف يشسص ؿخؾذ غكع ضظاـًش روغ حضؿثدخص.
 -10حضؼوة حضمحػق تى حضػؿلمغش حالىحٍيش ضكٌـ حضسطًخص لحضٌو حؾوسْ رشسص ٓطزى هطه روغ هػطًخطكخ
حضيحهطًش لحضوخٍؿًش رخالػختش حضه هيظ حالهظػخى هطه حضظسؿمضمؿًخ حضلييؼش ضظٔكًص هػطًخطكخ حضيحهطًش.

ثانيا :التىصيات

 -1ػَلٍس حالقظػخظ رخالتَحى حضػمقمرًؽ لىهػكع لرػخ ئعكع تعى طلدًعح طـطوعخص قعٌـ حضسطًعخص ليوِيعِ حىحثكعخ
حالٓظَحطًـى .
-2طؤٓععًْ ؾلععخظ زثععم يؤهععٌ هطععه هخطدععش غظخروععش حالتععَحى حضػمقععمرًؽ ىحهععص حضػؿلػععش لطسطععًثكع رػكععخظ للحؿزععخص
طظؿخٓذ غن خيٍحطكع زٌضر حؿَح حالهظزخٍحص لحضػدخر ص حض ُغش ضػوَتش خعيٍحص لغكعخٍحص حالتعَحى حضـعيى حضعٌيؽ
يظع حٓظدـخركع لكٔذ كخؿش قٌـ حضسطًخص ض تَحى غؽ كًغ حضويى لحضؿمهًش غؽ قٌـ حضػمحقذ.
 -3حضظؿًٔح غن حضسطًخص حضػؿلخٍس الٓظدـخد حتؼعص حضسثعخ حص لحضوزعَحص حضوطػًعش حضػػًعِس غعؽ حضظيٍئعًًؽ ض تعخىس
غؽ هزَحطكع ركٌح حضػـخش غن طدييع حضوَلع حضػلثِس ضكع.
 -4ػعَلٍس خًعخظ حضسطًعخص حضػزلمػعش رظمُيعن حضػٔعئلضًخص لحالىلحٍ رعًؽ غمحٍىقعخ حضزشعَيش رخضشعسص لرػعخ يعؿوسْ
هطه طوِيِ غديٍس حىحٍس حضٌحص ضييكع .
 -5حهظػععخى غؿكـًععش غظـععمٍس الىحٍس حىح حالتععَحى حضػمقععمرًؽ رخالهظػععخى هطععه غوععخيًَ لغدععخيًْ لحػععلش مزػًععش
لؾمهًشه ض ىح لحىحٍس حضػمحٍى حضزشَيش لتح ؾلخظ زثم ضطػظخروش لحضظدًًع حضػٔظػَ ض تعَحى حضػمقعمرًؽ غعؽ خزعص
ضـخؼ غظوظظش لغدخٍؾش حىح قع غن طيٍئًًؽ تى زطًخص حهَن.
 -6رؿخ غؿلمغش حىحٍيش زثعم س غعؽ زعمحىٍ رشعَيش غكؿًعش غظوظظعش لضعييكخ حضوزعَس حضسختًعش طوػعص هطعه غوخضـعش
حضػشس ص حضظى طمحؿككخ قٌـ حضسطًخص .
-7طولعًع حضـكععمى حضػظوطدعش رثععظق حخٔععخظ ؿييعيس لٍتععيقخ رععخضسمحىٍ حضػظوظظعش تؼع هععؽ طمٓعًن هـععش حضدزععمش
رخضؿٔزش ضطيٍحٓخص حضػٔخثًش زمؾف يشسص ؿخؾذ غكػخ غؽ حضـمحؾذ حضػخضًش.
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املصـــادر
حضػظخىٍ حضوَرًش
حلال :حضسظذ

 -1حضٔخضع غئيي ٓوًي لطخضق هخىش كَكمٕ م2000ه حىحٍس حضػمحٍى حضزشَو ىحٍ حضسظذ لحضمػخثح رايحى .
 -2حىٍيْ لحثص غلػي طزلى لحضاخضزى ؿخقَ غلٔؽ غؿظمٍ م2009ه " حٓخًٓخص حالىح لرـخخش حالىح
حضػظمحُؼ" حضـزوش حاللضه ىحٍ لحثص ضطؿشَ هػخؼ حالٍىؼ.
 -3ىئطَ ؿخٍو م2009ه "حىحٍس حضػمحٍى حضزشَيش" طوَيذ غلػي ًٓي حكػي ل هزي حضػلٔؽ هزي حضػلٔؽ
ىحٍ حضػَين ضطؿشَ لحضظمُين حضَيخع.
 -4رؿى كػيحؼ هخضي اىٍيْ لحثص م2009ه " حإلٓظَحطًـًش لحضظوـًؾ حالٓظَحطًـى – غؿكؾ غوخطَ "
ىحٍ حضًخُلٍو حضوطػًش ضطؿشَ لحضظمُين حألٍىؼ – هػخؼ .
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The Role of Talent Management on Strategic Performance Reinforcement
A field research on some of Sumer's university colleges.
Abstract
In this research we have tackled the role of Talent management (as a private
variable) within (the Talent attraction, the Talent management performance,
Talent development and Talent retention) on strategic performance
reinforcement ( accredited variable) within its dimensions ( financial perspective,
costumer perspective, internal operations perspective and learning and
development perspective). The research conducted on sample of some college
teachers from two of Sumer's colleges. The research problem represented by the
broad organization's competition as well as universities; which led these colleges
to investigate it's skillful human staff to meet it's strategic performance.
To meet the aims of this research, two hypothesis have been tackled; and
eight variables depending upon a questionnaire collected by 50 college teacher
Distributors on college Administration and Economics and Basic Education
college/ Sumer university. The data have been analyzed using SPSS computer
program to find out ( rational mean, normative deflection, correlation factor
(Spearman)…).
The results shows that the correlation factor between Talent management
and the strategic performance is very clear and have a physical indication. In
which it clarifies the fact that the Talent management role on strategic
performance. Finally, the research recommending the necessity of using
developed approach of skillful human role management, depending upon clear
(countable and quant table) and measurements, to be measured and in
continuous supervision of skillful human by some specialized commissions, and
comparing them with other colleges.

Keyword/ Talent Management , Strategic Performance.
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