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 املًدف

 ايكشا٠٤، َٗاس٠ٍ اإلداسٟ )االتـا َٗاسات تٛافش ذ٣َ َعشف١ إىل ايذساط١ رٙٙ تٗذف

سؤطا٤  يذ٣ ، َٚٗاس٠ يغ١ اؾظِ(ايتشذخ َٚٗاس٠ االطتُاع، َٗاس٠ ايهتاب١، َٗاس٠

، ١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝاهل ْعش ٚد١ٗ َٔ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ

 -ؾاَع١ا -اؾٓعٚايتعشف ع٢ً ايفشٚم رات ايذالي١ اإلسـا١ٝ٥ ٚفكًا ملتغريات 

األنادمي١ٝ، ٚاطتدذّ املٓٗر ايٛؿفٞ، ٚمت اختٝاس ع١ٓٝ طبك١ٝ  ايشتب١ -ايه١ًٝ

( علٛ ١٦ٖٝ 1508( َٔ اجملتُع األؿًٞ املهٕٛ َٔ  )236عؼٛا١ٝ٥ َه١ْٛ َٔ )

أدا٠ قٝاغ ن االطتبٝإ تذسٜع َٔ داَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ، ٚاطتدذّ ايباسح

 ايهتاب١، َٗاس٠ ايكشا٠٤، َٗاس٠: )( فكش٠ َٛصع١ ع٢ً مخع فاالت ٖٞ 35َٔ ) تهٕٛ

، َٚٗاس٠ يغ١ اؾظِ(، ٚبعذ مجع ايبٝاْات ايتشذخ َٚٗاس٠ االطتُاع، َٗاس٠

ٚاطتدذاّ ايتشًٝالت اإلسـا١ٝ٥ املٓاطب١ يإلداب١ عٔ أط١ً٦ ايذساط١ تٛؿًت 

 ايش٥ٝظ١ ايٓتا٥ر عٔ ايذساط١ نؼفت :ايتاي١ٝ ايش٥ٝظ١ ايٓتا٥ر ايذساط١ إىل

 :ايتاي١ٝ

ٍ  َٗداسات  تدٛافش  َدذ٣  ٕإ-  بًد   إر َتٛطدة١;  ناْدت  فتُعد١  اإلداسٟ االتـدا

 (.3117) اؿظابٞ املتٛطط

ٔ  ايكدشا٠٤  َٗداس٠  استًدت  ٚقدذ - عًد٢   ًٜٝٗدا  ،األٚىل املشتبد١  تٛافشٖدا  دسدد١  سٝدح  َد

 ،االطتُاع، ايتشذخ، يغ١ اؾظِ. ايهتاب١ اتَٗاس ايرتتٝب

َتٛطدةات إدابدات   فأقدٌ َدٔ    0105ٚدٛد فدشٚم رات داليد١ إسـدا١ٝ٥ عٓدذ َظدت٣ٛ      -

أفدشاد عٝٓد١ ايذساطد١ سدٍٛ َدذ٣ تدٛافش َٗداسات االتـداٍ اإلداسٟ يدذ٣ سؤطدا٤ األقظدداّ           

األنادمي١ٝ ظداَعيت ؿدٓعا٤ ٚعُدشإ تعدض٣ ملدتغري اؾدٓع، ٚيـدا. اإلْداخ. ٚعدذّ          

 ٚدٛد فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ تعض٣ ملتغري ايه١ًٝ ٚاؾاَع١، ٚايشتب١ األنادمي١ٝ.

شؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ يف دداَعيت  ي تذسٜب١ٝ دٚسات بعكذ ايذساط١ أٚؿت  

 يددذِٜٗ يغدد١ اؾظددِ ٚ ايتشددذخ َٗدداستٞ تعضٜددض عًدد٢ يتددذسٜبِٗ ؿددٓعا٤ ٚعُددشإ

      ِ ، ٚندزا  ٚتٛظٝفٗا مبا ٜتٓاطب َع طبٝعد١ َٗداَِٗ ٚفداٍ عًُدِٗ ٚقٓدٛات اتـداهل

 إدشا٤  دساط١ مماث١ً يف اؾاَعات اي١ُٝٓٝ األخش٣.

 

 

 

 ٔ ُسُٝذد. قُذ عبذ اهلل سظ

قظِ ايعًّٛ  س٥ٝع -أطتار اإلداس٠ ايتع١ًُٝٝ املظاعذ

 داَع١ سذ١ -ن١ًٝ ايرتب١ٝ -ايرتب١ٜٛ ٚايٓفظ١ٝ
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ABSTRACT 
The degree of Administrative communication Skills Availability to Academic 

Department Heads in Sana'a  and Amran university from Faculties' point of view. 
 

   This study aims to find out the availability of administrative communication 
skills (reading skill, writing skill, listening skill, speaking skill , and body language 
skill) with the heads of academic departments at the Universities of Sana'a, and 

Amran, from the standpoint of the teaching staff. and Identify statistically 

significant differences according to the variables Gender- University- Faculty- 
academic rank, is used descriptive approach, is chosen as a stratified random 
sample consisting of (236) of the original society, consisting of (1508), a faculty 
member from the University of Sana'a and Amran, the researcher uses the 
questionnaire as a tool to measure, and consists of (35) items distributed on five 
areas: (reading skill, writing skill, listening skill, and  speaking skill, and the skill of 
the body language), and after data collection and the use of appropriate 
statistical analyzes to answer questions . The study concludes the following 

findings: 

- The degree of availability of administrative communication skills are  

medium. 

- Reading skill has been ranked in terms of the degree of availability ranked 

first, followed by a mean, respectively, writing skills, listening, speaking, 

body language 

- And no statistically significant differences at the level of 0.05 or less in the 

study sample answers due to the variable sex, in favor of females. And 

the lack of a statistically significant due to the variable college university 

difference,and the academic rank. 

   The study recommends the holding of training courses for the heads of 
academic departments at the Universities of Sana'a and Amran to train them 
to enhance two skills, body language and speaking skill, as well as conducting 
a similar study in other Yemeni universities. 
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 َكذ١َ:

كددشٚس٠ ًَشدد١، ٚٚطدد١ًٝ تددشابط    تـدداٍاال إٕ نافدد١ املسطظددات ايتٓعُٝٝدد١ طددٛا٤ ايرتبٜٛدد١ ٚ ددري ايرتبٜٛدد١ تعتدد      

باعتباسٖدددا  إسدددذ٣ ايتٓعُٝددات ايرتبٜٛدد١ اهلاَدد١ يف اجملتُددع     -ٚتعددذ اؾاَعددات   ادتُدداعٞ يف نافدد١ اجملدداالت.   

 ١ٝ ؿشٝش١.املشدع ايزٟ ٜعتُذ عًٝ٘ يف بٓا٤ ٖزا اجملتُع ٚتةٜٛشٙ ع٢ً أطع عًُ

ٜٚعت  االتـاٍ َٔ األْؼة١ اهلا١َ يًشٝا٠ اإلْظا١ْٝ، ٚقذ اؽز اإلْظإ األٍٚ عذ٠ أػهاٍ ٚٚطا٥ٌ إلٜـاٍ 

سطا٥ً٘ يآلخشٜٔ َجٌ ايـشاخ ٚاإلػاسات ٚاإلميا٤ات، ٚنإ االتـاٍ َٚاصاٍ ٚطٝبك٢ َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت 

 (.20: 2005)أبٛ ؿٛاٜٚٔ  ٟتسدٟ إىل ايتةٛس ٚايتغٝري ايجكايف ٚاالدتُاعٞ ٚاالقتـاد

ٚتعذ ع١ًُٝ االتـاٍ ع١ًُٝ َؼرتن١ تظع٢ مٛ ْكٌ املعًَٛات ٚايفِٗ َٔ ػدف إىل آخش، ٖٚزا ٜعين    

ٖزا ايٓعاّ كشٚس٠ َٔ  عت ١ًٝ ٜتِ َٔ خالهلا االتـاٍ، ٜٚٚدٛد َشطٌ يًُعًَٛات َٚظتكبٌ هلا، ٚٚط

: 2013)عاَش ٚاملـشٟ، ِ إلاص األعُاٍ ٚؼكٝل األٖذافٜت ٘كشٚسات ايعٌُ إداسًٜا ٚفًٓٝا ٚتشبًٜٛا، ٚعٔ طشٜك

(. يزا جيب إٔ ؼتٟٛ ع١ًُٝ االتـاٍ ع٢ً َعًَٛات دذٜذ٠، نُا جيب ؼذٜذ اهلذف املدةط ي٘ َٔ 189

ع١ًُٝ االتـاٍ يهٞ ٜتِ اطتدذاّ ايٛط١ًٝ ٚاملذخٌ املٓاطب، ٚجيب إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تٓعِٝ طًِٝ يالتـاالت، 

 .ٚاختٝاس ايٛقت املٓاطب

ٚإٕ ع١ًُٝ االتـاٍ ٖٞ َٔ ايعًُٝات اؿ١ٜٛٝ ٚايذٜٓاَٝه١ٝ يف أٟ َسطظ١ تٓع١ُٝٝ ٚاييت تتذاخٌ َع مجٝع   

ايعًُٝات اإلداس١ٜ األخش٣، سٝح تؼهٌ كشٚس٠ ْفظ١ٝ ٚادتُاع١ٝ ال  ٢ٓ عٓٗا يهاف١ األفشاد يف مجٝع 

تِ تبادٍ املعًَٛات ٚاألفهاس، ٚاملؼاعش ايتٓعُٝات ايظٝاط١ٝ، ٚاالدتُاع١ٝ، ٚايجكاف١ٝ ايرتب١ٜٛ، ٚ ريٖا، سٝح ٜ

 بِٝٓٗ إلجياد يغ١ َؼرتن١ تظٌٗ ايتفاِٖ ٚإسذاخ سدٚد إجياب١ٝ َسثش٠ يف سٝاتِٗ مٛ األفلٌ.

يزا فايكا٥ذ ايٓادح، ٖٛ ايزٟ تهٕٛ يذٜ٘ َٗاسات اتـاي١ٝ، َجٌ ايتفهري ٚايهالّ ٚاالطتُاع ٚاملؼاٖذ٠ ٚايهتاب١ 

عذٙ ع٢ً إْتاز سطاي١ اتـاي١ٝ َٓاطب١، ٚإسطاهلا يًُظتكبٌ املٓاطب، يف ايٛقت ٚايكشا٠٤ ٚايفِٗ ٚايتشًٌٝ، يتظا

 اإلداسٟ (. ٜٚعذ االتـا149ٍ: 1993املٓاطب، ٚاملهإ املٓاطب بايٛط١ًٝ املٓاطب١، ٚايتهًف١ املٓاطب١ )أبٛ عشقٛب، 

يٝع ع١ًُٝ إسطاٍ  ٚط١ًٝ ايتفاعٌ بني ايش٥ٝع ٚاملشؤٚغ يتشكٝل أٖذاف املسطظ١، ٜٚش٣ بعلِٗ إٔ االتـاٍ

 (.15: 2000ٚاطتكباٍ سطا٥ٌ، بٌ ٖٛ قاٚي١ يًتأثري ٚاإلقٓاع ٚال ق١ُٝ ي٘ دٕٚ إسذاخ ايتأثري ) ايبهشٟ، 

يزا فإٕ ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ باؾُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ ممج١ً باؾاَعات تظع٢ داٖذ٠ إىل ايكٝاّ    

 ١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ ع٢ً َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ.بهاف١ عٓاؿش ع١ًُٝ االتـاٍ ٚإىل تذسٜب اهل

 ٖزٙ ،تأتٞ خاق بؼهٌ ٚيف اؾاَعات عاّ بؼهٌ املدتًف١ املسطظات يف االتـاٍ اإلداسٟ أل١ُٖٝ ٚإدسانًا   

ظاَعيت  سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ميتًهٗا اييت اإلداسٟ االتـاٍ َذ٣ تٛافش ع٢ً ايل٤ٛ إليكا٤ ايذساط١

اإلداسٟ يذ٣ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ  االتـاٍ فإٕ َعشف١ َذ٣ تٛافش ، طبل َا ع٢ً ٚبٓا٤ً ؿٓعا٤ ٚعُشإ.

 ٚايتشًٌٝ. دذًٜشا بايذساط١ َٛكٛعًا ٜعت  باؾاَع١،
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 َؼه١ً ايبشح:

 َٓٗا; أٟ أثش َٔ ميهٔ ايتكًٌٝ ال ايبؼش١ٜ اؾٗٛد َٔ فُٛع١ تلافش ٜتةًب ،األنادميٞ ايعٌُ إٕ   

مجٝع  ٚت١٦ٝٗ ،ٚاألنادميٞ ع٢ً سذ طٛا٤ اإلداسٟ ايعٌُ ريٝتظ يف ايفعاٍ ات هلِ ايذٚسايهًٝب شؤطا٤ األقظاّف

 يف دٚسٙش٥ٝع ايكظِ ٚيً ٚايعةا٤، ايعٌُ ع٢ً فٝضِٖٚؼ ْفظًٝا أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع تذعِ اييت ايؼشٚط

ايكظِ  َظاعذ٠ علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف تكذِٜ ٚتةٜٛش ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ داخٌ ايه١ًٝ. سٝح ميجٌ س٥ٝع

يشؤطا٤  ًاٚاكش ًاسًك١ ايٛؿٌ بني أعلا٤ ايكظِ ٚايه١ًٝ، إر السغ ايباسح نْٛ٘ ٜعٌُ يف اؾاَع١ تبآٜ

األقظاّ األنادمي١ٝ يف اطتدذاّ َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ، ٚيتأنٝذ ريو قاّ ايباسح بذساط١ اطتةالع١ٝ 

ملعشف١ َا  تةبٝل بةاق١ اطتةالع سأٟ مت فٝٗا ( س٥ٝع قظِ َٔ داَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ،50ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗا )

إرا نإ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ميتًهٕٛ َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ )َٗاس٠ ايتشذخ، َٗاس٠ ايكشا٠٤، َٗاس٠ 

( َٔ اهل١٦ٝ 30ايهتاب١، ،َٗاس٠ االطتُاع َٚٗاس٠ يغ١ اؾظِ( أّ ال. ٚأٚكشت ْتا٥ر ٖزٙ ايذساط١ : إٔ عذد )

يذ٣ سؤطا٤  اإلداسٟ َٗاسات االتـاٍ تٛافش دسد١%( ٜشٕٚ إٔ 60ٟ بٓظب١ )٤ ٚعُشإ أايتذسٜظ١ٝ ظاَعيت ؿٓعا

تٛافش َٗاسات االتـاٍ يذ٣ سؤطا٤  %( َِٓٗ ٜشٕٚ إٔ دسد32١( بٓظب١)16أقظاَِٗ ناْت كعٝف١، ٚإٔ عذد )

اهل١٦ٝ  %( 8َٔ( أٟ بٓظب١ )4األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ ناْت بذسد١ َتٛطة١، ٚإٔ عذد )

تٛافش َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣ سؤطا٤ أقظاَِٗ ناْت بؼهٌ عاّ َتٛفش٠ ٚبذسد١  ايتذسٜظ١ٝ ٜشٕٚ إٔ دسد١

 عاي١ٝ. ٚبٓا٤ ع٢ً ريو تتشذد َؼه١ً ايذساط١ باإلداب١ ع٢ً أط١ً٦ ايذساط١. 

 :أط١ً٦ ايذساط١

َٗاس٠ ايهتاب١، ،َٗاس٠ االطتُاع اإلداسٟ)َٗاس٠ ايتشذخ، َٗاس٠ ايكشا٠٤،  تٛافش َٗاسات االتـاٍ َذ٣َا  -1

اهل١٦ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعش  ٚعُشإ ؿٓعا٤ يتاَعظ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝيذ٣  َٚٗاس٠ يغ١ اؾظِ(

 ؟ايتذسٜظ١ٝ

 ١تعض٣ يًُتغريات ايذميٛ شافٝ (α ≥ 0.05)رات دالي١ إسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ  فشٚمٌٖ تٛدذ  -2

 سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝيذ٣  (١ٝ األنادمي ايشتب١ -ايه١ًٝ -اؾاَع١ -:)اؾٓعايتاي١ٝ

 ؟اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١َٝٔ ٚد١ٗ ْعش  ٚعُشإ ؿٓعا٤ يتاَعظ

 :أٖذاف ايذساط١

 ؿٓعا٤ يتاَعظ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝيذ٣  ٟإلداساايهؼف عٔ َذ٣ تٛافش َٗاسات االتـاٍ  -1

 .اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١َٝٔ ٚد١ٗ ْعش  ٚعُشإ

َتغريات نٌ َٔ ١ إسـا١ٝ٥ يف آسا٤ ع١ٓٝ ايذساط١ سٍٛ إرا نإ ٖٓاى فشٚم رات داليايتعشف  -2

يذ٣  ٟإلداساَٗاسات االتـاٍ تٛافش  ع٢ً َذ٣( األنادمي١ٝ ايشتب١ -ايه١ًٝ –اؾاَع١  -)اؾٓع

 اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ.َٔ ٚد١ٗ ْعش ٚعُشإ ؿٓعا٤  يتاَعظ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ
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 أ١ُٖٝ ايذساط١:

تٓاٚهلا َٛكٛع االتـاٍ أسذ املٛاكٝع امل١ُٗ ٚايلشٚس١ٜ يف اإلداس٠، نُا تٓبع أ١ُٖٝ ايذساط١ َٔ خالٍ 

تكِٝٝ ٚاقع تٛافش َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣  ١ُٖٝ ٖزٙ ايذساط١ نْٛٗا طتبني ايكا٥ُني َٔ خالٍتٓبع أ

عٌُ ٚاي ٚعُشإ عٓذ اتـاهلِ َع اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ يف نًٝاتِٗ ؿٓعا٤ يتاَعظ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ

 تعضٜض دٛاْب ع١ًُٝ االتـاٍ اإلجياب١ٝ َٚعاؾ١ أٚد٘ ايكـٛس فٝٗا إٕ ٚدذت. ع٢ً

باإلكاف١ إىل ريو فإٕ ٖزٙ ايذساط١ تتٓاٍٚ َٛكٛع َذ٣ تٛافش َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣ سؤطا٤ األقظاّ 

سذ )عًِ ٚعُشإ َٔ ٚد١ٗ ْعش اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ ٖٚٛ َٔ املٛاكٝع ع٢ً  ؿٓعا٤ يتاَعظ األنادمي١ٝ

ايباسح( مل تتِ دساطت٘ ع٢ً َظت٣ٛ اؾاَعات اي١ُٝٓٝ. يزا ٜأٌَ ايباسح إٔ ْتا٥ر ٖزٙ ايذساط١ طتٓعهع 

 ع  إدشا٤ دٚسات ٚبشاَر ٚٚسؾ عٌُ. ات االتـاٍ كُٔ اؾاَعات اي١ُٝٓٝع٢ً َٗاس

 سذٚد ايذساط١:

 يتاَعظ ألقظاّ األنادمي١ٝسؤطا٤ ا يذ٣ اإلداسٟ االتـاٍَذ٣ تٛافش  تعشف ع٢ً ايذساط١ ٖزٙ اقتـشت  

ٚعُشإ رنٛسًا ٚإْاثًا، باعتباس األٚىل داَع١ قذمي١ ٚفٝٗا نًٝات َتٓٛع١، ٚايجا١ْٝ داَع١ سذٜج١. ٚمت  ؿٓعا٤

 ّ. 2016-2015تةبٝل ايذساط١ املٝذا١ْٝ يًعاّ اؾاَعٞ 

 َـةًشات ايذساط١:

 ي١ٝ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:مت ؼذٜذ املـةًشات ٚاملفاِٖٝ األطاط١ٝ املتعًك١ بايذساط١ اؿا

 ٚأفهاسًا، تتلُٔ َعًَٛات األفشاد َٔ فُٛع١ بني أٚ ٚآخش، إْظإ بني طًٛن١ٝ : ٖٛ "ع١ًُٝالتـاٍا

  (.257: 2002ايباقٞ،  عبذ." (َش ٛب١ أٖذاف ؼكٝل طبٌٝ يف أطايٝب عذ٠ ٚتظتدذّ

 إطاس ْفظٞ ٚادتُاعٞ ٚثكايف َعني ٜٚعشف أٜلًا بأْ٘ : تبادٍ املعًَٛات ٚاألفهاس ٚاالػاٖات بني األفشاد يف  

 (.156: 2008مما ٜظاعذ ع٢ً ؼكٝل ايتفاعٌ بِٝٓٗ َٔ أدٌ ؼكٝل األٖذاف املٓؼٛد٠. )عةٟٛ، 

ع١ًُٝ ادتُاع١ٝ تبادي١ٝ تتلُٔ تبادٍ ايفِٗ )اإلدساى( بني طشيف االتـاٍ ٚايتأثري يف : ٖٛاالتـاٍ اإلداسٟ

 (.271 :2009ايظًٛى يتشكٝل أٖذاف املسطظ١ )سشِٜ، 

ٜٚعشف االتـاٍ اإلداسٟ بأْ٘: "ع١ًُٝ تبادٍ يًُعًَٛات، ٚاألفهاس، ٚاؿكا٥ل، ست٢ االْفعاالت بني ايعاملني  

(.208: 1993ع٢ً اختالف َظتٜٛاتِٗ" )ايكشٜٛتٞ ٚصًٜٚف، 

ب١، نُا ٜعشف أٜلًا بأْ٘: "إسطاٍ اإلػاس٠، َٔ ػدف إىل آخش ٚاطتكباهلا، إَا بؼهٌ َباػش َٔ خالٍ ايهتا   

أٚ ايهالّ، أٚ ايًغ١  ري املٓةٛق١، ٚإَا بؼهٌ  ري َباػش َٔ خالٍ ايتهٓٛيٛدٝا، َجٌ: اهلاتف، ٚايتًفاص، 

 .(Hackett, 1992: 161)ٚاؿاطٛب" 
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ع١ًُٝ تبادٍ ْٚكٌ املعًَٛات ٚاـ ات ف ايباسح االتـاٍ اإلداسٟ بأْ٘ :َٔ خالٍ ايتعاسٜف ايظابك١ ٜعش  

شفني طٛا٤ أفشاد أٚ مجاعات داخٌ أٚ خاسز ايه١ًٝ ٚاؾاَع١ أٚ املسطظ١ ايرتب١ٜٛ عٔ ٚايتٛدٝٗات ٚتبادهلا بني ط

 طشٜل ٚط١ًٝ َٔ أدٌ ؼكٝل أٖذاف َع١ٓٝ.

: ٖٞ" ايكذس٠ ع٢ً ْكٌ املعًَٛات ٚايفِٗ بني َشطٌ يًُعًَٛات َٚظتكبٌ هلا" )عاَش ٚاملـشٟ، َٗاسات االتـاٍ

2013 :138.) 

اييت حيـٌ عًٝٗا سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ بهًٝات  بأْٗا ايذسد١ :ٟ إدشا٥ًٝاَٗاسات االتـاٍ اإلداسٚتعشف    

داَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ يًظًٛنٝات ايٛاسد٠ يف َكٝاغ ايذساط١ )َٗاس٠ ايتشذخ، َٗاس٠ االطتُاع ،َٗاس٠ 

 ايكشا٠٤، ، َٗاس٠ ايهتاب١، ، َٚٗاس٠ يغ١ اؾظِ(. 

 ايكظِ األنادميٞ:

ْ٘ " ريو اؾٗاص ايفشعٞ يهٌ ن١ًٝ َٔ نًٝات اؾاَع١ املظ٦ٍٛ عٔ اإلػشاف بأ ايكظِ األنادميٜٞعشف    

 (. 15: 1992ع٢ً األَٛس ايتع١ًُٝٝ ٚاإلداس١ٜ يف فاٍ ايتدـف املٓؼأ َٔ أدً٘" )غاسٟ، 

: ٖٛ ريو ايؼدف املعني َٔ س٥ٝع اؾاَع١ ٚايزٟ ٜكّٛ بتٓفٝز طٝاط١ س٥ٝع ايكظِ األنادميٜٞٚعشف 

ٍ عٔ تٓفٝز طٝاط١ ايكظِ ايع١ًُٝ ٚاملاي١ٝ ٚاإلداس١ٜ، ٚعٔ اْتعاّ طري احملاكشات اؾاَع١ ٖٚٛ املظ٦ٛ

 (.135: 2008ٚايتُاسٜٔ ٚايذسٚغ ايع١ًُٝ ٚ ريٖا َٔ ايٛادبات ايتذسٜظ١ٝ. )ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ:

غ فٝٗا : ٖٛ ايٛسذ٠ ايع١ًُٝ األنادمي١ٝ املتدــ١ باؾاَع١ ٚاييت متاس ايكظِ األنادميٞ إدشا٥ًٝاٜٚعشف 

األْؼة١ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ ٚاييت تكّٛ بتٓفٝز ٚتةٜٛش اي اَر ايتع١ًُٝٝ ايتدــ١ٝ ٚتعٌُ ع٢ً ؼكٝل 

 أٖذاف اؾاَع١.

 ايذساط١ ايٓعش١ٜ:

 َٔ ٜشفع فاالتـاٍ ايفعاٍ يًُٛظفني، ايٛظٝفٞ ايظًٛى يف يًتأثري فعاي١ أدا٠ نْٛ٘ االتـاٍ أ١ُٖٝ ت ص

يًُسطظ١. )أبٛ  باالْتُا٤ عٓذِٖ ايؼعٛس ٜٚكٟٛ ايفشٜل، سٚح يذِٜٗ ُٜٚٓٞ املٛظفني، يذ٣ املع١ٜٛٓ ايشٚح

 (.41: 2007مسش٠ ٚعال١ْٚ ٚعٝاد، 

ٞ، ايكشٜٛت) املشط١ً يًشطاي١ ٚفًكا ٚاملظتكبٌ املشطٌ : بني ٚتأثري تفاعٌ ع١ًُٝ بأْ٘ اؿةالًسا االتـاٍ ٜعشفٚ 

 بكـذ ٚاملؼاعش ٚاألساطٝع ٚاالْفعاالت األفهاسٚ يًُعًَٛات تباداًل ايع١ًُٝ تًو تتلُٔ سٝح  (.200: 2000

 َظتُش٠، دٜٓاَٝه١ٝ، ع١ًُٝ بأْٗا اإلْظاْٞ االتـاٍ ع١ًُٝ ٚتتظِ اآلخشٜٔ، طًٛى يف َش ٛب١ إػاسات إسذاخ

 ايضَٔ تغري َع ايشطاي١ تتغري إر إعادتٗا; ميهٔ ٚال َتفاعٌ، ْظل يفمجٝع األطشاف  بني تذٚس دا٥ش١ٜ

 ٚأَانٔ َظتٜٛات يف ؼذخ َعكذ٠ ع١ًُٝ ْٗاأ نُا َكـٛد،  ري نإ ٚيٛ أثشٖا ٤إيغا ميهٔ ال ٚاؾُٗٛس،

 (.12-5: 1993)أبٛ عشقٛب،  االدتُاعٞ ايتفاعٌ كُٔ كتًف١
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 االتـاٍ ع١ًُٝ تتِ يهٞ ٜتكٓٗا إٔ ٚاملظتكبٌ املشطٌ ع٢ً جيب أطاط١ٝ َٗاسات أسبع االتـاٍ ع١ًُٝ تتةًب

ًُا ٚفاع١ًٝ، بهفا٠٤  عًٝٗا ايتذسب يألفشاد ٚميهٔ َٛسٚث١، ٚيٝظت َهتظب١ َٗاسات ٖٞ ساتاملٗا ٖزٙ بإٔ عً

 (. ٖٚزٙ املٗاسات ٖٞ:175 -170: 1999)عًٝإ ٚايذبع، 

 َٗاس٠ ايتشذخ: -1

 بذق١، ب٘ ايتشذخ املشاد املٛكٛع دساط١" يف تتُجٌ ايؼفٗٞ اؿذٜح يف َشاعاتٗا ٜٓبغٞ أطاط١ٝ قٛاعذ ٖٓاى    

 لعٌ نٝف االعتباس بعني األخز ٚاملشاٚ ١، ايجشثش٠ عٔ االبتعاد املكـٛد٠، يًُعاْٞ َةابك١ أيفاظ اطتدذاّ

 تؼذٝع بظشع١، اآلخشٜٔ ع٢ً ايتعُِٝ ػٓب اآلخش، يًؼدف َكبٛي١ ع١ًُٝ يًُعًَٛات ايشادع١ ايتغز١ٜ

 عذّ نالَ٘، إْٗا٤ قبٌ املتشذخ َكاطع١ عذّ َفتٛس١، أط١ً٦ طشح خالٍ َٔ اؾٝذ ايتفاعٌ ع٢ً اآلخشٜٔ

 تتٛافش إٔ جيب قذسات ٖٚٓايو ."َعِٗ ايتشذخ املشاد األفشاد أمسا٤ تزنش أ١ُٖٝ بٓفظ٘، املتشذخ وتؼهٝ

 ٚتؼٌُ اآلخشٜٔ، طًٛنٝات يف املسثش٠ ايك١ٜٛ ايؼدـ١ٝ يف تتُجٌ ْكاًػا ٜذٜش ايزٟ ايٓاكر ايكا٥ذ يف

ٚع٢ً س٥ٝع ايكظِ  .(Dermorest and Grady, 2002: 11) املعاٜري ايتشفٝض، االتـاٍ، َٗاسات ايزنا٤،

األنادميٞ ايتشذخ بةشٜك١ ٖاد١٥ دٕٚ إٔ ٜٛكح يًةشف اآلخش أْ٘ مل ٜفُٗ٘، ٚإٔ ٜبتعذ عٔ اهلذ١َٝٛ، نُا 

 عًٝ٘ إٔ ٜظتدذّ ْريات ؿٛت٘ َع طبٝع١ ْٛع ايشطاي١ أٚ ايفهش٠ املشاد إسطاهلا.

ع٢ً األط١ً٦ ٚطشح  ٚبزيو فإٕ االتـاٍ ايًفعٞ ٜظتٛدب ؼفٝض املظتكبٌ ٚدزب اْتباٖ٘ ٚتؼذٝع٘    

 االقرتاسات، ٚايًذ٤ٛ إىل ايبظاط١ يف اؿذٜح، ٚػشح ٚتٛكٝح يًُفاِٖٝ ٚاألفهاس اييت ٜٛد ْكًٗا.

 َٗاس٠ ايكشا٠٤: -2

 َعٗا ٜتعاٌَ ايزٟ ايؼدف إرا نإ ٚؿٝا تٗا، أطًٛبٗا يف َتك١ٓ ناْت َُٗا َعٓاٖا تفكذ فايهتاب١ 

 (120: 2007 ٚايعٝاؿش٠، )ايعٓاتَٞٗاس٠ ايكشا٠٤  ٜتكٔ ال َظتكباًل; أّ َشطاًل

 َٗاستإ أطاط١ٝ، عذ٠ َٗاسات يذٜ٘ تتٛافش ست٢ بٓذاح، االتـاٍ ع١ًُٝ إمتاّ َٔ ٜتُهٔ ال فاملشطٌ   

 ايكشا٠٤ ُٖٚا ايفهش٠، برتمج١ َتـًتإ ٚايتشذخ، َٚٗاستإ ايهتاب١ ُٖٚا ايفهش٠، مبٛكٛع َتـًتإ

 أٚ ايتششٜف، متٓع ٚٚكٛح بذق١ فهشت٘ عٔ ٜٚتشذخ ٜظُع إٔ املٗاسات يًُشطٌ ٖزٙ تظُح إر ٚاالطتُاع،

(. ٖٚزا ٜعين إٔ ع٢ً س٥ٝع ايكظِ األنادميٞ اَتالى ٚإتكإ 70: 2005املكـٛد )عبذ ايشصام،  يف املع٢ٓ ايتؼٜٛ٘

 َٗاسات ايهتاب١ ٚايكشا٠٤ .

 َٗاس٠ ايهتاب١: -3

 ٚقٛاْني ٚتٓع١ُٝٝ ف١ٝٓ ٛكٛعاتَ َععُٗا يف ٖٞ ايتششٜش١ٜ االتـاالت إىل ؼتاز اييت املٛاكٝع إٕ   

 ٚاملظسٚيٝات ايـالسٝات ؼذد اييت األطاط١ٝ ايٓعِ ٕأ نُا َكاسْات، إىل ؼتاز َٚٛاكٝع ٚيٛا٥ح ٚأْع١ُ

(، نُا 217: 2000. )ايكشٜٛتٞ، ٚايتؼٜٛ٘ يًتششٜف عشك١ أقٌ ألْٗا نتاب١ٝ اتـاالت إىل ؼتاز األدا٤ َٚعذٍ
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اٍ نتابًٝا ملا فٝٗا  َٔ ؼذٜذ يًُظسٚيٝات ٚاالختـاؿات ٚؼذٜذ إٔ بعض املٛاكٝع تٛدب إٔ ٜهٕٛ االتـ

 (. 245 -244: 2005طشم ايعٌُ َٚعذالت األدا٤. )ايعُٝإ، 

ةشٜك١ ٚاكش١ َٚف١َٛٗ ٖٚزٙ املٗاس٠ تظاعذ س٥ٝع ايكظِ ع٢ً تٛؿٌٝ املعًَٛات ٚاألفهاس ٚاآلسا٤ ٚايكشاسات ب   

 ٚاَش ٚايتٛدٝٗات املهتٛب١ ٚايكشاسات، ٚاملٓؼٛسات.َٚٔ ٚطا٥ٌ ايهتاب١، ايٓؼشات ٚاأليًُظتكبًني،

 َٗاس٠ االطتُاع: -4

 عٔ تتِ اييت ايؼف١ٜٛ ٚ ري ايؼف١ٜٛ ايٓؼاطات فِٗ تتلُٔ عك١ًٝ ع١ًُٝ بأْٗا االطتُاع َٗاس٠ تعشف   

 املؼاسن١ يف طشف نٌ ٜتعٗذ إٔ ع٢ً أخش٣، د١ٗ َٔ ٚاملظتُع د١ٗ َٔ املتشذخ ايةشفني تفاعٌ طشٜل

 اتـاٍ ٖٓاى ٜهٕٛ ئ أْ٘ ٜعين فٗزا املظتُع طشف َٔ تعإٚ ٖٓاى ٜهٔ مل ٚإرا ايفهش، ٚبٓا٤ طاي١ايش بتؼهٌٝ

جٌ َٗاس٠ االطتُاع ايٛد٘ اآلخش ملٗاس٠ اؿذٜح (. يزا فإٕ َٗاس٠ االطتُاع مت36: 2000)سذاب،  تفاعٌ ٚال

 .املظتكبٌ أٚ املتشذخ -املشطٌ  -ايش٥ٝظٝني  االتـاٍ َُٚٓٗا َعا ٜتشذد طشفا ع١ًُٝ

 ٚآسا٤، َٔ أفهاس ٜكرتسْٛ٘ َٚا اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ بايكظِ، فِٗ ع٢ً س٥ٝع ايكظِ املٗاس٠ ٖزٙ ٚتظاعذ   

ِٗ بعل يذ٣ ٚاهلا١َ األطاط١ٝ األفهاس األطشاف نٌ ٜظتٛعب يهٞ ايفعاي١ ايةشٜك١ ٖٛ اؾٝذ ٚاالطتُاع

 .ايبعض

 املظتُع دظِ ٜهٕٛ ٚإٔ َظتكِٝ، بؼهٌ اؾًٛغ ٖٚٞ االطتُاع ع١ًُٝ يتفعٌٝ َشاعاتٗا جيب أًَٛسا ٖٓاىٚ   

 املظتُع ٜهجش ال ٚإٔ أخش٣، بأػٝا٤ ايعبح ٚػٓب طفٝف، بؼهٌ املتشذخ باػاٙ املظتُع ميٌٝ ٚإٔ ًاَفتٛس

 (.19: 2000ٓعاَٞ، )اي ثابت بؼهٌ ْعشٙ ع٢ً احملافع١ بٌ ايٓعش يف ايتشذٜل َٔ

ٚػذس اإلػاس٠ ٖٓا إىل إٔ َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ ال تكتـش ع٢ً ايتشذخ ٚايكشا٠٤ ٚايهتاب١ ٚاالطتُاع    

فشظب، إر إٔ ٖٓاى اتـاالت أٚ سطا٥ٌ  ري يفع١ٝ تٓتكٌ َٔ خالٍ ْغُات ايـٛت ٚسشنات اؾظِ ٚتعابري 

 .(Griffin,1999: 562)ظتكبٌ. ايٛد٘ ٚاملظاف١ اؾظُا١ْٝ ٚاملاد١ٜ بني املشطٌ ٚامل

 يغ١ اؾظِ: -5

 -ٖٞ ْٛع َٔ أْٛاع االتـاٍ ال تظتدذّ فٝ٘ األيفاظ ٚايهًُات بٌ تظتدذّ فٝ٘ اؿشنات بايٝذ ٚاؾظِ   

ٚتظتدذّ أٜلا نٌ ايٛطا٥ٌ ايبـش١ٜ اييت ٜظتكبًٗا املتًكٞ عٔ طشٜل  -َجٌ تعبريات ايٛد٘ ٚايعٝٓني

 (.   26: 2002)دعًٛط،  ايعني، ٚتظ٢ُ االتـاٍ  ري ايًفعٞ.

ٜٚؼٌُ االتـاٍ  ري ايًفعٞ نٌ أػهاٍ االتـاالت اييت ال تظتدذّ ايه١ًُ املهتٛب١ أٚ احمله١ٝ يف إسطاٍ    

املعًَٛات ٚعاد٠ َا تالصّ االتـاالت  ري ايًفع١ٝ االتـاٍ ايؼفٗٞ ٜٚؼهٌ ايٓٛعإ َعًا ايشطاي١ نا١ًَ، ٖٚٞ 

ٕ ٚسشنات اؾظِ يًفشد ٖٚزٙ املالَح اؾظ١ُٝ ٚاؿشنات تعةٞ تهٕٛ عٔ طشٜل َالَح ايٛد٘ ٚيغ١ ايعٝٛ

(. ٖٚزا ٜعين إٔ يغ١ أعلا٤ اؾظِ 97: 2009دالالت َٚسػشات كتًف١ عٔ ايكبٍٛ ٚعذّ ايكبٍٛ.)ايظعٛد، 

 تتلُٔ مجٝع اؿشنات اييت ٜأتٝٗا ايؼدف يٓكٌ َا ٜشٜذ َٔ َعإ أٚ أساطٝع.

http://ayadina.kenanaonline.com/tags/7003/posts
http://ayadina.kenanaonline.com/tags/7003/posts
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إ االتـاٍ ايًفعٞ يف بعض املٛاقف نششن١ ايٝذ َٔ املتشذخ ٚقذ ؼٌ ع١ًُٝ االتـاٍ  ري ايًفعٞ َه   

يًُظتُع اييت تةًب َٓ٘ ايرتٜح ٚعذّ َكاطعت٘. ٚقذ  تهؼف ايشطا٥ٌ  ري ايًفع١ٝ عُا خيفٝ٘ ايفشد 

بٛاطة١ سذٜج٘، ريو ألٕ االتـاٍ  ري ايًفعٞ ٖٞ ع١ًُٝ ال ػعٛس١ٜ، إر أثبتت ايذساطات إٔ املتشذثني ايزٜٔ 

 Teny)قذ تعٗش تًو اؿكٝك١ َٔ خالٍ ْ ات ؿٛتِٗ أٚ َٔ خالٍ تعابري ٚدِٖٛٗ. خيفٕٛ اؿكٝك١ 

Fatt,1998: 12) . 

ششنات ايشأغ إٔ ٜتكٔ اؿشنات بأْٛاعٗا املدتًف١ ن حياٍٚ ش٥ٝع ايكظِ عٓذ ع١ًُٝ االتـاٍف   

اقلت٘ ي٘، فإرا حياٍٚ تغٝري ْ ات ؿٛت٘ يًتأنٝذ ع٢ً فش٣ٛ ايهالّ املٓةٛم أٚ َٓ ٚايٝذٜٔ.....اخل، نُا

ناْت أفعاي٘ تتظِ َع ب١٦ٝ املٓع١ُ آْزاى بايٛكٛح ٚطٗٛي١ االتـاٍ ع٢ً ايٓكٝض مما يٛ ناْت أقٛاي٘ 

 تتٓاقض َع أفعاي٘، س٦ٓٝز تهٕٛ ب١٦ٝ ايتٓعِٝ اإلداسٟ  اَل١ ٚال تتظِ االتـاالت فٝٗا بايٛكٛح.

 :ٖٞ ايعٓاؿش َٔ فُٛع١ خالٍ َٔ االتـاٍ ٜٚتِ

ٖٛ ريو ايؼدف ايزٟ يذٜ٘ ايش ب١ يف َؼاسن١ اآلخشٜٔ ملؼاعشٙ أٚ أفهاسٙ ) ٚؿٛق  ٌ:املتـ أٚ املشطٌ-1

ٜٚعذ املشطٌ احملشى األٍٚ يع١ًُٝ االتـاٍ، فاملشطٌ ٖٛ َـذس ايشطاي١ ٚايكا٥ِ  (308: 2014ٚاؾٛاس١ْ، 

يًفِٗ َٔ  بـٝا تٗا، ٚتكع عًٝ٘ ١َُٗ تشَٝض ايشطاي١، أٟ ٚكعٗا يف ؿٛس٠ أيفاظ أٚ سطّٛ أٚ أػهاٍ قاب١ً

اؾ١ٗ يًُظتكبٌ،إر أْ٘ ايزٟ ٜكّٛ بتهٜٛٔ ايفهش٠ ٚٚكعٗا يف سطاي١ َف١َٛٗ ٚؼذٜذ ايغشض َٔ اتـاي٘، 

ْٚكًٗا بايٛط١ًٝ املال١ُ٥ يف ايٛقت املٓاطب، ٖٚٛ ايزٟ ٜتًك٢ املعًَٛات املشتذ٠ َٔ املظتكبٌ ٜٚفظش َا تتلُٓ٘ 

 (279: ١2007 )سظإ ٚايعذُٞ، َٔ َعإ ٚأفهاس ٜٚظتذٝب هلا َٔ خالٍ ايتغز١ٜ ايشادع

ٖٚٛ ريو ايؼدف أٚ اجملُٛع١ املظتٗذف١ َٔ ع١ًُٝ االتـاٍ ٚايزٟ ٜٗذف املشطٌ إٔ   :املظتكبٌ-2

(.100: 2008ٜؼاسن٘ يف أفهاسٙ َٚؼاعشٙ. )محضاٟٚ، 

 ثِ تع١ًُٝٝ، أٚ ١َُٗ إْظا١ْٝ أٚ بعاٌَ َشتبط ظاٖشٟ:َظتٜٛني ع٢ً ايعاد٠ يف ٜٚهٕٛ :االتـاٍ  شض-3

 ايب٦ٝات يف  ريُٖا أٚ -املعًِ أٚ اإلداسٟ– يًُشطٌ خاؿ١ ساد١ أٚ ْفظ١ٝ بعاٖش٠ َشتبط خفٞ ترتَظ

 (21 :2000)محذإ،  .ايتع١ًُٝٝ

عاْٞ امللُٕٛ(: ٚتعذ ايشطاي١ ايشنٔ ايجاْٞ َٔ ايع١ًُٝ االتـاي١ٝ، ٚتتُجٌ بامل –ايشطاي١ )احملت٣ٛ -4

 أٚ إػاسات. أٚ ؿٛسًا أٚ سطًَٛا تهٕٛ ايشطاي١ سذٜجًا إىل املظتكبٌ فكذ ٚايهًُات اييت ٜشطًٗا املشطٌ

ٚايشطاي١ ٖٞ عباس٠ عٔ املعًَٛات اييت تشطٌ َٔ املشطٌ إىل املظتكبٌ بٗذف ايتأثري يف طًٛن٘ ٚٚكٛح    

ايشطاي١ ي٘ أثش يف تظٌٗٝ االتـاٍ ٚيهٌ سطاي١ داْبإ األٍٚ ي٘ عالق١ بامللُٕٛ ٖٚٛ ٜؼري إىل املعًَٛات 

 تهٕٛ (. ٚقذ102: 2004اْٞ ٜؼري إىل ايشَٛص اييت تظتدذَٗا ايشطاي١. )ايكشعإ ٚسشاسؼ١، ٚاؿكا٥ل ٚايج

 إْظا١ْٝ. ٚعٛاطف أٚ َؼاعش َٝٛاًل أٚ َٗاسات أٚ ٚسكا٥ل َعًَٛات
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ٖٚٞ ٚط١ًٝ االتـاٍ املدتاس٠ يتكٌ تًو ايشطاي١ طٛا٤ ناْت ايٛط١ًٝ سمس١ٝ أٚ  ري  :االتـاٍ قٓا٠-5

 ايعادٟ ايـٛت َٔ ابتذا٤ً ٚاملظتكبٌ، املشطٌ بني خالهلا ايشطاي١ َٔ متش اييت يكٓٛاتا أٚ ايكٓا٠ ٖٚٞ سمس١ٝ،،

 ٚقٓٛات ع  ٚطا٥ٌ سطا٥ً٘ ٜشطٌ إٔ يًُشطٌ ٚميهٔ اخل،.... ٚايشطّٛ ٚاـشا٥ط ٚايهتب ٚاملةبٛعات يًُشطٌ

 باطتدذاّ ش٠،َباػ  ري تهٕٛ ٚقذ اؾُاعات، أٚ بني األفشاد َباػش٠ االتـاٍ ٚط١ًٝ تهٕٛ ٚقذ ،١كتًف

(. يزا جيب اختٝاس ٚط١ًٝ االتـاٍ املٓاطب١ فكذ 61: 2007املٝهاْٝه١ٝ.)ايعٓاتٞ ٚايعٝاؿش٠، أٚ اآلي١ٝ األطايٝب

تهٕٛ مسع١ٝ أٚ َش١ٝ٥ أٚ سظ١ٝ أٚ نتاب١ٝ أٚ مجٝعٗا َعًا، ٚريو عظب االتـاٍ فكذ ٜهٕٛ ػفًٗٝا أٚ 

يعالقات بني األفشاد ٚطشع١ االتـاٍ، ٚايتهًف١ َٚذ٣ نتابًٝا، ٜٚتٛقف ع٢ً َٛكٛع ع١ًُٝ االتـاٍ، ٚطبٝع١ ا

 (305: 2010ايجك١ )ايعُٝإ، 

َٔ  أفعاٍ ٚظٛاٖش  ايشادع١: عباس٠ عٔ األثش ايزٟ ٜرتن٘ سد فعٌ َظتكبٌ ايشطاي١ ع٢ً املشطٌ ايتغز١ٜ-6

ش إجيابًٝا ميهٔ قٝاطٗا، ملعشف١ َذ٣ َا سكك٘ ايٓؼاط االتـايٞ َٚا أخفل يف ؼكٝك٘، ٚقذ ٜهٕٛ ٖزا األث

: 2008ٜٚذٍ ع٢ً عذّ ٚؿٍٛ ايشطاي١ إىل املظتكبٌ. )أبٛ ْاؿش،  ٜٚذٍ ع٢ً ٚؿٍٛ ايشطاي١ إىل املظتكبٌ أٚ طًبًٝا

 ٚسدٚد اْةباعات٘ ثِ إعةا٤ َٚٔ االتـاٍ، سطاي١ باطتكباٍ ايفشد اعرتاف يف ٚتتُجٌ ايتغز١ٜ ايشادع١ (،76

ايعا١َ )محذإ،  ؿالسٝتٗا أٚ ؿشتٗا سٍٛ ايظًٛن١ٝ، ١ٚاؿشنٝ ٚايعاطف١ٝ، اإلدسان١ٝ، فعً٘ ٚسدٚد فعً٘،

2000: 21.) 

ٜٚش٣ ايباسح إٔ  ٝاب أٟ عٓـش َٔ عٓاؿش االتـاٍ أٚ سذٚخ أٟ تؼٜٛؽ عًٝ٘ طٝسثش ع٢ً ع١ًُٝ االتـاٍ   

َٚلُْٛٗا، مما طٝـعب األَٛس ع٢ً س٥ٝع ايكظِ، ٚجيعٌ األَٛس أنجش تعكٝذًا ٜٚتذ٘ بايعٌُ األنادميٞ إىل 

 أنجش َٔ نْٛ٘ ١َُٗ مجاع١ٝ. ايفشد١ٜ

 :ٚطا٥ٌ االتـاٍ باؾاَع١

االدتُاعات: ٖٞ إسذ٣ ٚطا٥ٌ االتـاٍ ايًفعٞ ٖٚٞ عباس٠ عٔ َٛاعٝذ ًٜتكٞ فٝٗا اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ -1

بشؤطا٤ أقظاَِٗ بايه١ًٝ يٝتباديٛا األفهاس ٚاآلسا٤ ٚاملعًَٛات، ٚفٝٗا ٜٓاقؽ قلاٜا ايتعًِٝ ٚعالز َؼهالت 

االتـاٍ ايذميكشاط١ٝ سٝح ٜتاح يًذُٝع فشؿ١  ٚطا٥ٌ ١ بايه١ًٝ، ٚتعت  االدتُاعات إسذ٣ايةالب املدتًف

 (.49: 2007املؼاسن١ ٚايتعبري عُا جيٍٛ بذاخًِٗ. )ايكٛصٟ، 

ِ ٚدًٗا يٛد٘، ٚألْٗا ؽتًف عٔ أٚكح ٚطا٥ٌ االتـاٍ ألْٗا عاد٠ تتاملكابالت ايؼدـ١ٝ:  تعذ َٔ -2

ظاْب األخز ٚايشد ٚايتشًٌٝ ٚايتفاِٖ، يزا تتةًب املكاب١ً َٔ س٥ٝع ايكظِ  طا٥ٌ األخش٣ يف أْٗا متتاصٛاي

ايتُتع بـفات َع١ٓٝ َجٌ: ايبؼاػ١، ايًباق١، االسرتاّ، طالق١ اؿذٜح، فٝشاٍٚ س٥ٝع ايكظِ إٔ ٜـغٞ إيٞ 

قشٜبًا َٔ قذث٘ ٚحيرتّ سأٜ٘، ٚال ٜكاطع٘ أثٓا٤ سذٜج٘، حيظٔ ايتـشف يف املٛاقف ايةاس١٥، ٚريو يهٞ ٜهٕٛ 

 (.256: 2001قًٛب َٔ ٜكابًْٛ٘، يهٞ ٜتكبًٛا آسا٤ٙ، ٜٚكتٓعٛا بٗا. )ْـش اهلل، 

 :أْٛاع االتـاٍ اإلداسٟ يف اؾاَع١
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ٜكظِ أْٛاع االتـاٍ اإلداسٟ يف اؾاَع١ إىل اتـاٍ سمسٞ ٚآخش  ري سمسٞ، ٚفُٝا ًٜٞ ْبز٠ كتـش٠ عٔ   

 ٖزٜٔ ايٓٛعني:

 االتـاٍ ايشمسٞ:-3

ايشمسٞ ٜتِ َٔ خالٍ ايكٓٛات ايشمس١ٝ يف اؾاَع١ ٚيف إطاس ايكٛاعذ اييت ؼهِ اؾاَع١ ٚتتبع االتـاٍ    

 ايكٓٛات ٚاملظاسات اييت حيذدٖا ايبٓا٤ ايتٓعُٝٞ ايشمسٞ.

ٜٚتِ ٖزا ايٓٛع َٔ االتـاٍ باطتدذاّ ٚطا٥ٌ ٚقٓٛات االتـاٍ املدتًف١ بؼهٌ فعاٍ داخٌ اؾاَع١ ملظاعذتٗا 

ايتٓع١ُٝٝ، ٚتضداد أ١ُٖٝ االتـاٍ يف اؾاَع١ اييت تظع٢ إىل تعُٝل ؿالتٗا باؾُٗٛس يف ؼكٝل أٖذافٗا 

ٚتٛفري َٓاخ فعاٍ يالتـاٍ َعِٗ، ٜٚغًب ع٢ً االتـاٍ اإلداسٟ أطًٛب االتـاٍ ايؼدـٞ أٚ املٛادٗٞ )ٚدًٗا 

ايكظِ أٚ َع س٥ٝع يٛد٘( طٛا٤ أنإ االتـاٍ ايؼدـٞ ثٓا٥ٝا ناؿٛاس ٚاحملادث١ بني اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ يف 

ايكظِ، أٚ نإ االتـاٍ مجاعًٝا َٔ خالٍ ايًكا٤ات ٚاحملادث١ ٚادتُاعات األقظاّ ٚايهًٝات. )عًٝإ ٚطال١َ، 

2002 :152-153.) 

 االتـاٍ  ري ايشمسٞ:-3

تهاد ال ؽًٛ أٟ َسطظ١ طٛا٤ تع١ًُٝٝ أٚ  ري تع١ًُٝٝ َٔ تٓعِٝ  ري سمسٞ ظاْب تٓعُٝٗا ايشمسٞ.     

تٓعِٝ  ري ايشمسٞ إمنا ٜٓؼأ بني أفشاد املسطظ١ )ايشمس١ٝ( ْتٝذ١ يٛدٛد بعض ايعالقات اـاؿ١ ٖٚزا اي

ٚاملُٝض٠ فُٝا بِٝٓٗ، ٖٚزا ايتٓعِٝ  ري َٓـٛق عًٝ٘ يف ايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ، ٜٚتهٕٛ تًكا٥ًٝا، ٚبـٛس٠ 

(. فٗزا ايتٓعِٝ ٜكّٛ 262 :1986اختٝاس١ٜ بني األفشاد عهِ ؿال٠ ايكشاب١ أٚ ايـذاق١ أٚ املـًش١ )عـفٛس، 

ع٢ً أطاغ ايعالقات ايؼدـ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ بني األفشاد ٚمجاعات ايعٌُ املدتًف١ طٛا٤ داخٌ اؾاَع١ أٚ 

 خاسدٗا.

ٜٚتُٝض االتـاٍ  ري ايشمسٞ بأْ٘ ال خيلع يًشقاب١ بٛاطة١ املظ٦ٛيني عٔ اؾاَع١، ٚأْ٘ َٔ أدٌ خذ١َ    

 ٜع باؾاَع١.األ شاض ايؼدـ١ٝ ألعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذس

ٜٚعتُذ االتـاٍ  ري ايشمسٞ ع٢ً اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ يف كتًف ايهًٝات باؾاَع١، ٜٚتِ اطتدذاّ االتـاٍ    

 ري ايشمسٞ يف ْكٌ املعًَٛات، ٚاييت تتِ خاسز ايكٓٛات ايشمس١ٝ احملذد٠ يالتـاٍ ٚبني َظتٜٛات كتًف١ 

ق٠ٛ ايعالق١ ايؼدـ١ٝ اييت تشبط أدضا٤  ع٢ً َذ٣ َتدة١ٝ خةٛط ايظًة١ ايشمس١ٝ، ٚتعتُذ أطاطًا

ايتٓعِٝ اإلداسٟ ٚبني أعلا٥٘ طٛا٤ داخٌ ايكظِ أٚ ايه١ًٝ، ًٜٚذأ إيٝٗا ايعإًَٛ يتظٌٗٝ األَٛس ايتٓع١ُٝٝ 

يًٛقت يف مجٝع املعًَٛات، ٚال حيذخ االتـاٍ  ري ايشمسٞ داخٌ ايتٓعِٝ فكط بٌ ٜتعذاٙ ع٢ً خاسز  ٚتٛفريًا

سات ايتٓعُٝات َع ايتٓعُٝات األخش٣ َٔ خالٍ ايًكا٤ات  ري ايشمس١ٝ ٚاؿفالت ايتٓعِٝ إر تتفاعٌ إدا

ٚاملٓاطبات االدتُاع١ٝ، ٚميتاص ٖزا ايٓٛع َٔ االتـاالت بظشعت٘ قٝاطا باالتـاالت ايشمس١ٝ ٚقذ أػاست بعض 

ٌ االتـاٍ %( َٔ ايٛقت يف ْكٌ املعًَٛات، ٜٚتظِ باعتُادٙ ع٢ً ٚطا75٥ايبشٛخ إىل أْ٘ خيتـش أنجش َٔ )
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(. ٚعشفت ع١ًُٝ االتـاٍ بٗزا االطِ نْٛٗا ؼذخ خاسز املظاسات 313: 2014ايؼف١ٝٗ) ٚؿٛق ٚاؾٛاس١ْ، 

ايشمس١ٝ احملذد٠ يالتـاٍ، ٚتتِ بأطًٛب    سمسٞ، ٜٚظاعذ ٖزا ايٓٛع ع٢ً ت١ُٝٓ ايشٚابط ٚايـذاق١ 

 ٚايعالقات اإلْظا١ْٝ اؾٝذ٠ بني أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع باؾاَع١.

ٚميهٔ يعًُٝات االتـاٍ  ري ايشمسٞ إٔ تسدٟ ْتا٥ر إجياب١ٝ ١َُٗ قذ تعذض عٓٗا عًُٝات االتـاٍ ايشمسٞ    

باؾاَع١، فكذ ٜهٕٛ االتـاٍ  ري ايشمسٞ ٖٛ ايعاٌَ املظاعذ يف تكًٌٝ َعذالت ايتغٝب ٚدٚسإ ايعٌُ يف 

سأطِٗ سؤطا٤ األقظاّ بفاع١ًٝ  اؾاَع١ َجاًل، عٔ ريو ٜعتُذ ع٢ً َذ٣ قٓاع١ ايكٝادات األنادمي١ٝ ع٢ً

االتـاٍ  ري ايشمسٞ، ٚايزٟ مبكذٚسٙ إٔ جيعً٘ َـذسًا ًَُٗا يًُعًَٛات ٚنزيو يًتغز١ٜ ايشادع١ عٔ َذ٣ 

لاح أٚ فؼٌ فاع١ًٝ قشاسات٘، ال بٌ ميهٔ يش٥ٝع ايكظِ إٔ ٜشطٌ َعًَٛات تفـ١ًٝٝ ع  قٓٛات االتـاٍ  ري 

 (.306: 2009قٓٛات االتـاٍ ايشمسٞ يظبب أٚ آلخش. )صٜاس٠، ايشمسٞ ٖزا ٚاييت ال ميهٔ ْكًٗا ع  

 ايذساطات ايظابك١:

 تِ تٓاٍٚ ايذساطات ايظابك١ سظب األسذخ نُا ًٜٞ:ٜ

بعٓٛإ: "دسد١ اَتالى َذٜشٟ َذاسغ املشس١ً املتٛطة١ ملٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ  (،2014دساط١ ْـش اهلل ) -

سط١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني يف دٚي١ ايهٜٛت"، ٖٚذفت ٖزٙ ايذساط١ ٚعالقتٗا بذسد١ فاع١ًٝ االدتُاعات املذ

إىل تعشف دسد١ اَتالى َذٜشٟ َذاسغ املشس١ً املتٛطة١ ملٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ ٚعالقتٗا بذسد١ فاع١ًٝ 

االدتُاعات املذسط١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني يف دٚي١ ايهٜٛت، ٚقذ ساٚيت ايذساط١ اإلداب١ عٔ ايظساٍ 

:"ٌٖ تٛدذ عالق١ استباطٝ٘ بني دسد١ اَتالى َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣ َذٜشٟ َذاسغ املشس١ً ايتايٞ

املتٛطة١ ٚدسد١ فاع١ًٝ االدتُاعات املذسط١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني يف دٚي١ ايهٜٛت"؟، ٚتهٕٛ فتُع 

١ٓ طبك١ٝ باطتدذاّ أطًٛب ايذساط١ َٔ مجٝع املعًُني ٚاملعًُات يف َذاسغ املشس١ً املتٛطة١، ٚمت اختٝاس عٝ

( َعًًُا َٚع١ًُ، ٚؾُع ايبٝاْات اطتدذَت اطتباْتإ 540املعا١ٜٓ ايعٓكٛد١ٜ ايعؼٛا١ٝ٥ بً  عذد أفشادٖا )

طٛسُٖا ايباسح ُٖا: اطتبا١ْ َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ، ٚاطتبا١ْ فاع١ًٝ االدتُاعات املذسط١ٝ، ٚأظٗشت ْتا٥ر 

سغ املشس١ً املتٛطة١ يف دٚي١ ايهٜٛت ملٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ َٔ ٚد١ٗ ايذساط١ إٔ دسد١ اَتالى َذٜشٟ َذا

ْعش املعًُني ناْت َشتفع١، ٚإٔ فاع١ًٝ االدتُاعات املذسط١ٝ ناْت َتٛطة١، ٚأظٗشت ٚدٛد عالق١ رات 

بني دسد١ اَتالى َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣ َذٜشٟ َذاسغ  (α≤ 0.05)دالي١ إسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ 

املتٛطة١ ٚبني دسد١ فاع١ًٝ االدتُاعات املذسط١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني يف دٚي١ ايهٜٛت، ٚأٚؿت املشس١ً 

ايذساط١ بتبين ٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ عكذ دٚسات تذسٜب١ٝ يتعضٜض َكذس٠ َذٜشٟ املذاسغ ع٢ً إداس٠ االدتُاعات 

 املذسط١ٝ بفاع١ًٝ.

ايعضٜض  ؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَع١ املًو عبذدسد١ مماسط١ س" ، بعٓٛإ:(2014ساط١ ايبؼشٟ  )د -

، ٖذفت ايذساط١ إىل ؼذٜذ دسد١ مماسط١ "ملٗاسات االتـاٍ ٚعالقتٗا بايشكا ايٛظٝفٞ ألعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع
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سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَع١ املًو عبذ ايعضٜض ملٗاسات االتـاٍ َع أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع، ٚؼذٜذ 

فٞ ألعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ظاَع١ املًو عبذ ايعضٜض، ٚايهؼف عٔ ايعالق١ بني دسد١ دسد١ ايشكا ايٛظٝ

مماسط١ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ملٗاسات االتـاٍ، ٚعالقتٗا بايشكا ايٛظٝفٞ ألعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع، 

ألفشاد  (فايتدـ ،اؾاَع١ٝ ايشتب١ األنادمي١ٝ،اـ ٠  ،اؾٓظ١ٝ ،اؾٓع)ٚؼذٜذ إطٗاّ َتغريات ايذساط١ 

ايع١ٓٝ يف إٜلاح ايعالق١ بني دسد١ مماسط١ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ملٗاسات االتـاٍ َٚظت٣ٛ ايشكا 

ايٛظٝفٞ ألعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع.اتبعت ايذساط١ املٓٗر ايٛؿفٞ املظشٞ ٚقاّ ايباسح بتةبٝل أدٚات ايذساط١ 

ُع ايبٝاْات ايالص١َ يإلداب١ عٔ أط١ً٦ ع٢ً مجٝع أفشاد فتُع ايذساط١، ٚاطتدذَت االطتبا١ْ أدا٠ ؾ

دسد١ مماسط١ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَع١ املًو عبذ ايعضٜض  ايذساط١. تٛؿًت ايذساط١ يًٓتا٥ر ايتاي١ٝ:

ملٗاسات االتـاٍ ع٢ً املظت٣ٛ ايهًٞ دا٤ت بذسد١ َشتفع١. عذّ ٚدٛد فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ 

عبذ ايعضٜض ملٗاسات  د ايع١ٓٝ يذسد١ مماسط١ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَع١ املًودالي١ ) يف تكذٜشات أفشا

يف سني أظٗشت ايٓتا٥ر ٚدٛد فشٚم تعض٣ يهٌ َٔ   االتـاٍ تعض٣ ملتغريات )اؾٓع، ايه١ًٝ، اؾٓظ١ٝ(;

َع١ املًو َتغريات )ايشتب١ األنادمي١ٝ ، اـ ٠ (. َظت٣ٛ ايشكا ايٛظٝفٞ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ظا

عبذ ايعضٜض دا٤ ع٢ً املظت٣ٛ ايهًٞ بذسد١ َتٛطة١. يف ك٤ٛ ْتا٥ر ايذساط١ ٜٛؿٞ ايباسح مبا ًٜٞ: ؼفٝض 

َع اآلخشٜٔ. ايعٌُ ع٢ً تؼذٝع االتـاٍ  تٛاؿٌ بٚتؼذٝع سؤطا٤ األقظاّ ايزٜٔ ٜعٗشٕٚ تٓٛعا يف أطايٝ

 .ايؼدـٞ ٚاملعًَٛات املشتذ٠

، "َٗاسات االتـاٍ ايرتبٟٛ  ري ايًفعٞ Al-Sumadi & Arna'out (2014) دساط١ أسْاؤٚط ٚايـُادٟ  -

ٖزٙ  ٖذفتيذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف ايظ١ٓ ايتشلري١ٜ يف داَع١ لشإ َٔ ٚد١ٗ ْعش ايةًب١"، ٚ

١٦ٖٝ ايتذسٜع يف ايظ١ٓ  أعلا٤ ايذساط١ إىل َعشف١ َذ٣ تٛفش َٗاسات االتـاٍ ايرتبٟٛ  ري ايًفعٞ يذ٣

١ لشإ َٔ ٚد١ٗ ْعش ايةًب١ سظب قاٚس املعٗش اـاسدٞ، ٚايـٛت، ٚاؿشنات ايتشلري١ٜ يف داَع

طًب١ ايظ١ٓ  ( طايب١ 298َٔ( طايب ٚ)852ٚايضَإ، ٚاملهإ. ٚتهٕٛ فتُع ايذساط١ َٔ ) ٚاإلميا٤ات، اؾظذ١ٜ

يجاْٞ مت ٚا األٍٚ طايب١ َٔ املظتٜٛني (69( طايب ٚ)198ايتشلري١ٜ يف داَع١ لشإ. ٚتهْٛت ايع١ٓٝ َٔ )

فكش٠ نأدا٠ يًذساط١. ٚاطتدذّ َعاٌَ  (50ٚاطتدذَت اطتبا١ْ َٔ) ،اختٝاسِٖ بايةشٜك١ ايعؼٛا١ٝ٥ ايبظٝة١

 املعٝاس١ٜ ٚايذسد١ ٚايشتب١ يإلداب١ ٚاملتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات ايجبات، ثبات )نشْٚباخ أيفا( ؿظاب

ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ ٚايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ يإلداب١ عٔ  ٚايجاْٞ، ٚاطتدذاّ املتٛطةات اؿظاب١ٝ األٍٚ ايظساٍ عٔ

ايٓتا٥ر إٔ َٗاسات االتـاٍ ايرتبٟٛ  ري ايًفعٞ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع  أظٗشتٚ ايظساٍ ايجايح ٚايشابع.

تٛافشا  األنجش تٛفشت ٚبذسد١ تشاٚست بني املشتفع١ يف قٛس املعٗش اـاسدٞ )ٚايزٟ نإ قذ

ٚاملتٛطة١ يف باقٞ احملاٚس. ٚنإ تشتٝب احملاٚس َٔ سٝح تٛفش َٗاسات االتـاٍ ١٦ٖٝ ايتذسٜع(  أعلا٤ يذ٣

ايرتبٟٛ  ري ايًفعٞ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع نُا ًٜٞ: قٛس املعٗش اـاسدٞ، فُشٛس اؿشنات 
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ت ٚبٝٓت ايٓتا٥ر عذّ ٚدٛد فشٚم را قٛس ايـٛت. ٚأخريا ٚاإلميا٤ات، فُشٛس ايضَإ، فُشٛس املهإ، اؾظذ١ٜ

( يف َذ٣ تٛفش َٗاسات االتـاٍ ايرتبٟٛ  ري ايًفعٞ يذ٣ α≤ 0.05) دالي١ إسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ ايذالي١

أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف ايظ١ٓ ايتشلري١ٜ يف داَع١ لشإ َٔ ٚد١ٗ ْعش ايةًب١ ٜعض٣ ملتغري اؾٓع )رنش 

 .ايزنٛس ٚأْج٢(، يف نٌ احملاٚس َا عذا قٛس اؿشنات اؾظذ١ٜ ٚاإلميا٤ات ٚيـا.

بعٓٛإ: ٌٖ َٗاسات االتـاٍ ملذسا٤ املذاسغ تسثش ع٢ً  Volkan & Fatih (2014)دساط١ فٛيهإ ٚفاتٝح  -

دافع١ٝ املعًُني. سٝح طعت ٖزٙ  ايذساط١  يًتعشف ع٢ً َٗاسات االتـاٍ ملذسا٤ املذاسغ ٚتأثريٖا ع٢ً دافع١ٝ 

َٛا َٗاسات ايتٛاؿٌ ايفعاي١ املشدح إٔ تضٜذ َٔ املعًُني، َٚعشف١ ايفشك١ٝ ٌٖ َذسا٤ املذاسغ ايزٜٔ ٜظتدذ

دافع١ٝ املعًُني، ٚناْت املٓٗذ١ٝ املظتدذ١َ يف ايذساط١ ٖٞ املٓٗر ايٛؿفٞ، ٚناْت أدا٠ ايذساط١ املكاب١ً اييت 

( َتةٛع مت اختٝاسِٖ عٔ طشٜل ايع١ٓٝ  ايعؼٛا١ٝ٥. ٚنؼفت ْتا٥ر ٖزٙ 13طبكت ٚدًٗا يٛد٘  بتك١ٝٓ ع٢ً )

فت إٔ َٗاسات االتـاٍ يًُذسا٤  يف ايٛاقع تسثش ع٢ً دافع١ٝ املعًُني، ٚيهٔ ٖٓاى تبأٜ يف ايذساط١ إٔ نؼ

 َفاِٖٝ املذسا٤ ٚاملعًُني سٍٛ َظت٣ٛ ٚدسد١ ايتأثري.

(، "دسد١ مماسط١ َذٜشٟ املذاسغ ايجا١ْٜٛ األسد١ْٝ يف قافع١ عُإ ملٗاسات 2013دساط١ ايؼشٜفٞ ٚايٓاظش ) -

٣ٛ ايجك١ يف َذاسطِٗ َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني" ٖٚذفت ايذساط١ إىل ايتعشف إىل دسد١ االتـاٍ ٚعالقتٗا مبظت

مماسط١ َذٜشٟ املذاسغ ايجا١ْٜٛ األسد١ْٝ يف قافع١ عُإ ملٗاسات االتـاٍ ٚعالقتٗا مبظت٣ٛ ايجك١ يف 

اطتبا١ْ ملٗاسات  ( َعًًُا َٚع١ًُ، ٚمت بٓا350٤َذاسطِٗ َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني، ٚقذ تهْٛت ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ )

االتـاٍ ٚتشمج١ َكٝاغ ايجك١ ايزٟ بٓاٙ ٖٟٛ ٚتظانٓٔ، ؾُع ايبٝاْات، ٚتٛؿًت ايذساط١ إىل إٔ دسد١ 

مماسط١ املذٜشٜٔ ملٗاسات االتـاٍ ناْت َشتفع١ بؼهٌ عاّ، ٚيهٌ َٗاس٠ َٔ املٗاسات اـُظ١ إر دا٤ت َشتب١ 

 ايهتاب١، يغ١ اؾظِ، االطتُاع. تٓاصيًٝا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: َٗاس٠ ايكشا٠٤، ايتشذخ،

دسد١ اَتالى َذٜشٟ املذاسغ اؿه١َٝٛ ملٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ ٚعالقتٗا بايكذس٠ " ،(2011دساط١ َٓـٛس ) -

ٖذفت ٖزٙ ايذساط١ ايتعشف "، ٚع٢ً سٌ املؼهالت َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني يف َذٜشٜات مشاٍ ايلف١ ايغشب١ٝ

ه١َٝٛ ملٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ، ٚعالقتٗا بايكذس٠ ع٢ً سٌ املؼهالت َٔ ع٢ً دسد١ اَتالى َذٜشٟ املذاسغ اؿ

ٚد١ٗ ْعش املعًُني يف َذٜشٜات مشاٍ ايلف١ ايغشب١ٝ، باإلكاف١ إىل بٝإ أثش َتغريات ايذساط١ : اؾٓع، 

١ٝ ملٗاسات ٚاملسٌٖ ايعًُٞ، ٚاـ ٠، ٚايتدـف، ٚاملذٜش١ٜ يف آسا٤ املعًُني سٍٛ اَتالى َذٜشٟ املذاسغ اؿهَٛ

االتـاٍ اإلداسٟ، ٚعالقتٗا بكذستِٗ ع٢ً سٌ املؼهالت يف َذٜشٜات مشاٍ ايلف١ ايغشب١ٝ، ٚتهٕٛ فتُع 

( َعًًُا. ٚاختريت َٓ٘ 13560َعًُٞ املذاسغ اؿه١َٝٛ يف َذٜشٜات مشاٍ ايلف١ ايغشب١ٝ، ٚايباي  عذدِٖ )

%( تكشٜبًا َٔ فتُع ايذساط١، 3.4ٜكاسب ) ( َعًًُا، أٟ َا465ع١ٓٝ بةشٜك١ طبك١ٝ عؼٛا١ٝ٥، ٚتهْٛت َٔ )

ٚيتشكٝل ٖذف ايذساط١، قاّ ايباسح بإعذاد اطتبا١ْ باالعتُاد ع٢ً األدب ايٓعشٟ ٚايذساطات رات ايـ١ً، ٚقذ 

: أٚاًل: ٖٓاى َظت٣ٛ اَتالى عاٍ ملذٜشٟ املذاسغ اؿه١َٝٛ يف َٗاسات َٓٗا ْتا٥ر عذ٠ تٛؿًت ايذساط١ إىل
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ٍ  ع٢ً سٌ املؼهالت. ثاًْٝا : ال تٛدذ فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ االتـاٍ اإلداسٟ، باإل كاف١ إىل َظت٣ٛ قذس٠ عا

بني َتٛطةات اَتالى َذٜشٟ املذاسغ اؿه١َٝٛ ملٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ،  (α = 0.05) ع٢ً َظت٣ٛ ايذالي١

عض٣ ملتغري اؾٓع، يف ٚايكذس٠ ع٢ً سٌ املؼهالت َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني يف َذٜشٜات مشاٍ ايلف١ ايغشب١ٝ، ت

فاالت االتـاٍ ؿٌ املؼهالت املذسط١ٝ ٚاالتـاٍ َع اجملتُع احملًٞ ٚأٚيٝا٤ األَٛس، ٚايذسد١ ايه١ًٝ ملٗاسات 

بني َتٛطةات  (α = 0.05) االتـاٍ اإلداسٟ، بُٝٓا تٛدذ فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ ع٢ً َظت٣ٛ ايذالي١

رتب١ٝ ٚايتعًِٝ، ٚاالتـاٍ َع املعًُني ٚايةًب١، ٚيـا. اطتذاباتِٗ يف فايٞ االتـاٍ َع َذٜش١ٜ اي

بني َتٛطةات دسد١  (α = 0.05) ًا : ال تٛدذ فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ ع٢ً َظت٣ٛ ايذالي١ثايجاملعًُات. 

اَتالى َذٜشٟ املذاسغ اؿه١َٝٛ ملٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ ٚايكذس٠ ع٢ً سٌ املؼهالت َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني 

ات مشاٍ ايلف١ ايغشب١ٝ، تعض٣ ملتغري اـ ٠، يف فاالت االتـاٍ ؿٌ املؼهالت املذسط١ٝ، ٚاالتـاٍ يف َذٜشٜ

َع َذٜش١ٜ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، ٚاالتـاٍ َع املعًُني ٚايةًب١، ٚاالتـاٍ َع اجملتُع احملًٞ ٚأٚيٝا٤ األَٛس، 

ملعًَٛات ٚتـٓٝفٗا ٚؼًًٝٗا، ٚتهٜٛٔ ٚايذسد١ ايه١ًٝ ملٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ، ٚؼذٜذ املؼه١ً، ٚمجع ا

ايبذا٥ٌ ٚتكُٝٝٗا، ٚايشقاب١ ٚاملتابع١، ٚايذسد١ ايه١ًٝ جملاالت ايكذس٠ ع٢ً سٌ املؼهالت، بُٝٓا تٛدذ فشٚم رات 

بني َتٛطةات اطتذاباتِٗ يف فاٍ املؼاسن١ يف ؿٓع  (α = 0.05) دالي١ إسـا١ٝ٥ ع٢ً َظت٣ٛ ايذالي١

ًا : ٚدٛد استباط اجيابٞ داٍ إسـا٥ٝا سابعطٓٛات فأقٌ(.  5ا، ٚيـا. ف١٦ اـ ٠ )ايكشاسات ايتٓع١ُٝٝ ٚاؽارٖ

بني دسد١ اَتالى َذٜشٟ املذاسغ اؿه١َٝٛ ملٗاسات اإلتـاٍ اإلداسٟ، ٚايكذس٠  (α=0.05) ع٢ً َظت٣ٛ ايذالي١

ايباسح بلشٚس٠ أٚؿ٢ ٚ ع٢ً سٌ املؼهالت يذِٜٗ َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني يف قافعات مشاٍ ايلف١ ايغشب١ٝ.

ايعٌُ ع٢ً ؼظني ب١٦ٝ االتـاٍ املذسط١ٝ، ٚتٓعُٝٗا، -تعضٜض قذس٠ املذٜشٜٔ ع٢ً ايتٛاؿٌ ايهرتًْٚٝا 

ٚتفعًٝٗا يف مجٝع أٚد٘ االتـاٍ املُه١ٓ، ٚريو ي٦ال ٜكتـش االتـاٍ يف املذسط١ ع٢ً االتـاٍ ايٓاصٍ فكط، 

 .ِٝٚنزيو اؿاٍ بني َذٜش املذسط١ َٚذٜش١ٜ ايرتب١ٝ ٚايتعً

 األسد١ْٝ اؾاَعات يف األنادمي١ٝ ايكٝادات يذ٣ اإلداسٟ االتـاٍ فاع١ًٝ ،(2008دساط١ أبٛ نشِٜ ٚطٓاؾ ) -

 اؾاَعات يف األنادمي١ٝ ايكٝادات يذ٣ اإلداسٟ االتـاٍ فاع١ًٝ دسد١ تعشف إىل ايذساط١ ٖذفت، ٚايشمس١ٝ

 دسد١ يف اختالف ٖٓاى نإ إرا فُٝا تعشفٚ ،ٖد1425/1426( املٛافل 2004/2005) يًعاّ ايشمس١ٝ األسد١ْٝ

 ٖذف ٚيتشكٝل (.ٚاؾاَع١ اإلداسٟ، ٚاملظت٣ٛ ٚايه١ًٝ، اؾٓع،) ملتغريات تبًعا اإلداسٟ االتـاٍ فعاي١ٝ

 ٚثباتٗا ؿذقٗا َٔ ايتأنذ مت إٔ بعذ ايذساط١ أدا٠ طبكت اإلداسٟ االتـاٍ فاع١ًٝ اطتبا١ْ تةٜٛش مت ايذساط١

 أفشاد ( 306 ) أفشادٖا عذد بً  إر ايشمس١ٝ; األسد١ْٝ اؾاَعات يف األنادمي١ٝ اداتايكٝ َٔ ممج١ً ع١ٓٝ ع٢ً

 ايبٝاْات مجع ٚبعذ .أنادميٞ قظِ س٥ٝع ( 215 )ٚ عًُٝذا ( 73 )ٚ س٥ٝع ْا٥ب / س٥ًٝظا ( 18 ) َِٓٗ

 األسادٟ ٔايتباٜ ٚؼًٌٝ املعٝاس١ٜ، ٚاالمشافات اؿظاب١ٝ املتٛطةات باطتدذاّ ؼًًٝٗا مت ٚاملعًَٛات

 .ايبعذ١ٜ يًُكاسْات ػٝفٝ٘ ٚاختباس
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 يف األنادمي١ٝ ايكٝادات يذ٣ اإلداسٟ االتـاٍ فاع١ًٝ يف َتٛطة١ دسد١ ٚدٛد ايذساط١ ْتا٥ر بٝٓتٚ   

 ٚاملؼاسن١; ٚاالٖتُاّ املعًَٛات; ٚتٛؿٌٝ يالتـاٍ املٓاطب ايتٛقٝت :فاالت يف ايشمس١ٝ األسد١ْٝ اؾاَعات

 يف ٚريو االتـاٍ فاع١ًٝ يف عاي١ٝ دسد١ ٚدٛد ايذساط١ ْتا٥ر بٝٓت بُٝٓا .نهٌ ألدا٠ٚا ايشادع١; ٚايتغز١ٜ

 ٚقذ .املٓاطب١ االتـاٍ ٚط١ًٝ ٚاختٝاس املعًَٛات; ٚسذِ َٚـذاق١ٝ االتـاٍ; ْعاّ ٚٚكٛح اْفتاح :فاالت

 ايكٝادات يذ٣ اإلداسٟ االتـاٍ فاع١ًٝ تكذٜش يف إسـا١ٝ٥ دالي١ رات فشٚم ٚدٛد ايذساط١ ْتا٥ر بٝٓت

 دالي١ رات فشٚم ٚدٛد عذّ ايٓتا٥ر بٝٓت بُٝٓا اإلداس١ٜ، ٚملظتٜٛاتِٗ األنادمي١ٝ، يهًٝاتِٗ تعض٣ األنادمي١ٝ

 .فٝٗا ؽشدٛا اييت ٚيًذاَع١ ؾٓظِٗ، تعض٣ إسـا١ٝ٥

 :اإلداسٟ االتـاٍ فاع١ًٝ ع٢ً ايًفع١ٝ  ري ٚايشطا٥ٌ االتـاٍ َٗاسات فشتٛا أثش، (2005دساط١ ايضعيب ) -

 تٛافش َذ٣ َعشف١ إىل ايذساط١ ٖزٙ ٖذفت، ايهشى قافع١ يف اؿه١َٝٛ األدٗض٠ َشانض يف َٝذا١ْٝ دساط١

 ايًفع١ٝ  ري ٚايشطا٥ٌ (ايتشذخ َٚٗاس٠ االطتُاع، َٗاس٠ ايهتاب١، َٗاس٠ ايكشا٠٤، َٗاس٠) االتـاٍ َٗاسات

 يف اؿه١َٝٛ األدٗض٠ َشانض يف ايشؤطا٤ يذ٣ (املهإ ايضَإ، ايتـشفات، ايـٛت، اؿشنات، املعٗش،)

ٚتهٕٛ فتُع  .اإلداسٟ االتـاٍ فاع١ًٝ ع٢ً أثشٖا بٝإ ثِ املشؤٚطني، ْعش ٚد١ٗ َٔ ايهشى قافع١

( ٚمت اختٝاس ع١ٓٝ عؼٛا١ٝ٥ 704ايذساط١ َٔ ناف١ َٛظفٞ ايكةاع ايعاّ يف قافع١ ايهشى ايباي  عذدِٖ )

 نؼفت( أدضا٤، 4ٚ( فكش٠ َكظ١ُ إىل )65با١ْ َه١ْٛ َٔ )(، ٚمت تةٜٛش اطت540%( بً  أفشادٖا)50بٓظب١ )

 استًت ٚقذ َتٛطة١; ناْت فتُع١ االتـاٍ َٗاسات تٛافش دسد١ ٕإ :ايتاي١ٝ ايش٥ٝظ١ ايٓتا٥ر عٔ ايذساط١

، َٗاس٠ ايهتاب١ ايتشذخ، َٗاسات ايرتتٝب ع٢ً ًٜٝٗا األٚىل املشتب١ تٛافشٖا دسد١ سٝح َٔ ايكشا٠٤ َٗاس٠

 بعكذ ايذساط١ أٚؿت. َٚتٛطة١ ناْت فتُع١ ايًفع١ٝ  ري ايشطا٥ٌ َٗاسات تٛافش دسد١ ٕٚإ ،االطتُاع

 .اإلجيابٞ ايتفاعٌ إلسذاخ املٗاسات تًو اطتدذاّ نٝف١ٝ ع٢ً ايشؤطا٤ يتذسٜب تذسٜب١ٝ دٚسات

ايرتب١ٝ يف داَع١ ايريَٛى  "َٗاسات االتـاٍ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف ن١ًٝ (،2002دساط١ ايٓعاَٞ ) -

َٔ ٚد١ٗ ْعش ايةًب١"، ٖٚذفت ٖزٙ ايذساط١ إىل ايتعشف ع٢ً َذ٣ تٛافش َٗاسات االتـاٍ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ 

ايتذسٜع يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ يف داَع١ ايريَٛى ٚريو َٔ ٚد١ٗ ْعش طًب١ ايه١ًٝ، ٚقذ مت اختٝاس ع١ٓٝ 

( 47رتب١ٝ يف داَع١ ايريَٛى، ٚتهْٛت االطتبا١ْ َٔ )( طايب ٚطايب١ َٔ ن١ًٝ اي1100عؼٛا١ٝ٥ َه١ْٛ َٔ )

فكش٠ َٛصع١ ع٢ً أسبع فاالت ٖٞ )َٗاس٠ ايتشذخ، َٗاس٠ ايكشا٠٤، َٗاس٠ ايهتاب١، َٗاس٠ االطتُاع(، ٚتٛؿًت 

ايذساط١ إىل عذ٠ ْتا٥ر َٓٗا: تتٛافش دسد١ َٗاسات االتـاٍ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ يف 

ٚدٛد فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ ملذ٣ تٛافش  -ٛى بذسد١ َتٛطة١ ٚريو َٔ ٚد١ٗ ْعش ايةًب١داَع١ ايريَ

َٗاسات االتـاٍ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ يف داَع١ ايريَٛى باختالف َتغري املظت٣ٛ 

التـاٍ يذ٣ ٚدٛد فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ ملذ٣ تٛافش َٗاسات ا  -ايذساطٞ ٚيـا. طًب١ ايظ١ٓ ايشابع١

أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ يف داَع١ ايريَٛى باختالف َتغري اؾٓع ٚيـا. اإلْاخ. ٚأٚؿت 
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ايباسج١ بايتٛؿٝات ايتاي١ٝ: عكذ دٚسات تذسٜب١ٝ َظتُش٠ ألعلا٤ اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ يتفعٌٝ َٗاسات االتـاٍ 

يذ٣ أعلا٤ اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ يف داَع١  إدشا٤ دساط١ َؼاب١ٗ سٍٛ َٗاسات االتـاٍ -يذِٜٗ َع ايةًب١

 ايريَٛى، ٚيف ناف١ ايهًٝات.

 ايتعكٝب ع٢ً ايذساطات ايظابك١:

 االتـاٍ َٗاسات تٛافش َذ٣ ع٢ً تشنض قذ َععُٗا نإ إٔ ايظابك١ ايذساطات اطتعشاض خالٍ َٔ ٜالسغ

 يف َسطظات االتـاٍ دساط١ َٗاسات ع٢ً سنض قذ أٜلا ايبعض اآلخش إٔ ٜٚالسغ ايكاد٠ اإلداسٜني، يذ٣

 االتـاٍ فاع١ًٝ ع٢ً ٚأثشٖا َٗاسات االتـاٍ يتٛافش تعشض َٓٗا بعضٚاي أنادمي١ٝ )داَعات أٚ َذاسغ(

 .أنادمي١ٝ َٓعُات  ري يف اإلداسٟ

 االتـاٍ َٗاسات تٛافش عٔ َذ٣ طتبشح إر ٖزا اجملاٍ; يف ايباسجني ؾٗٛد اطتهُاال ايذساط١ ٖزٙ تأتٞ يزا

يذ٣ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤   ، يغ١ اؾظِ(ايهتاب١ االطتُاع، ايكشا٠٤، ايتشذخ،اإلداسٟ)

. سٝح تتؼاب٘ ايذساط١ اؿاي١ٝ َع عًِ ايباسح سذٚد يف – اجملاٍ ٖزا يف ايٛسٝذ٠ ايذساط١ ْٗاأ ، سٝحٚعُشإ

ايذساط١ ِٖٚ سؤطا٤  ايذساطات ايظابك١ يف عجٗا عٔ َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ ، بُٝٓا ؽتًف يف فتُع

األقظاّ األنادمي١ٝ، ٚاييت مل ٜظبل ألٟ دساط١ طابك١ إٔ اٖتُت بٗزا اجملتُع سظب عًِ ايباسح، ٚاطتفادت 

 ايذساط١ اؿاي١ٝ َٔ ايذساطات ايظابك١ يف بٓا٤ أدا٠ ايذساط١، ٚنتاب١ عٓاٜٚٔ اإلطاس ايٓعشٟ.

 ايةشٜك١ ٚاإلدشا٤ات:

تعشف ع٢ً َذ٣ تٛافش َٗاسات اييتشكٝل ٖذف ايذساط١ املتُجٌ يف اطتدذَت ايذساط١ املٓٗر ايٛؿفٞ    

االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ. ٚفُٝا ًٜٞ ٚؿف جملتُع ايذساط١ 

 ٚعٝٓتٗا ٚاألدٚات املظتدذ١َ ٚايٛطا٥ٌ ٚاإلدشا٤ات املدتًف١ اييت اتبعت يف ٖزٙ ايذساط١.

 :فتُع ايذساط١

هٕٛ فتُع ايذساط١ َٔ مجٝع أعلا٤ اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ اؿاؿًني ع٢ً ستب١ أطتار، أطتار َؼاسى، أطتار ت   

(، فكذ بً  عذد أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ظاَع١ ؿٓعا٤ 1508َظاعذ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ ٚايباي  عذدِٖ )

: 2013نتاب  اإلسـا٤، (، عظب آخش إسـا٥ٝات اؾٗاص املشنضٟ يإلسـا٤.) 47(، ٚداَع١ عُشإ )1461)

10.) 

 ع١ٓٝ ايذساط١:

ٚريو َٔ أدٌ إٔ متجٌ اجملتُع متجٝاًل دقٝكًا، ٚبعذ تٛصٜع أدٚات  ختٝاس ايع١ٓٝ ايةبك١ٝ ايعؼٛا١ٝ٥،مت ا   

%( َٔ فتُع ايذساط١، 15164( اطتذاب١ بٓظب١ )236ايذساط١ ع٢ً مجٝع أفشاد ايذساط١، مت اؿـٍٛ ع٢ً )

 (.األنادمي١ٝ صٜع أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ تبعًا ملتغريات اؾٓع، اؾاَع١، ايه١ًٝ، ايشتب١( ت1ٜٛٚبني اؾذٍٚ سقِ )
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 (1دذٍٚ سقِ )

 تٛصٜع أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ ٚفكًا ملتغرياتٗا

 اؾاَع١ ايه١ًٝ ايشتب١ األنادمي١ٝ اؾٓع

أطتار  192 رنش

 َظاعذ

 212 ؿٓعا٤ 102 إْظا١ْٝ 141

أطتار  44 أْج٢

 َؼاسى

 24 عُشإ 134 ع١ًُٝ 65

 اجملُٛع
 236 اجملُٛع 236 اجملُٛع 30 أطتار 236

 236 اجملُٛع

 

 َتغريات ايذساط١:

  تؼتٌُ ايذساط١ ع٢ً املتغريات ايتاي١ٝ:   

 املتغريات املظتك١ً ٚتؼتٌُ ع٢ً: -1

 َتغري اؾٓع ٚي٘ َظتٜٛإ) رنٛس، ٚإْاخ(.  

 ظاعذ، أطتار َؼاسى، أطتار(.َتغري ايشتب١ األنادمي١ٝ ٚي٘ ثالخ َظتٜٛات )أطتار َ 

 َتغري ايه١ًٝ ٚهلا َظتٜٛإ ) ن١ًٝ ع١ًُٝ، ٚن١ًٝ إْظا١ْٝ(. 

 َتغري اؾاَع١ ٚهلا َظتٜٛإ )داَع١ ؿٓعا٤، داَع١ عُشإ(. 

 املتغريات ايتابع١ ٚتؼتٌُ ع٢ً : -2

ب١، ،َٗاس٠ َذ٣ َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ ٚي٘ مخظ١ فاالت ٖٞ: َٗاس٠ ايتشذخ، َٗاس٠ ايكشا٠٤، َٗاس٠ ايهتا

 االطتُاع َٚٗاس٠ يغ١ اؾظِ.

 أدا٠ ايذساط١:

 ايٓعشٟ، األدب ع٢ً تةٜٛشٖا يفاطتٓادًا  ايذساط١ أدا٠ بتةٜٛش ايباسح قاّ ايذساط١ أٖذاف ؼكٝل أدٌ َٔ

َذ٣ تٛافش  االطتبا١ْ تٓاٚيت .ٚايذٚسٜات ٚاملسمتشات، ايعٌُ أٚسام يف دا٤ َٚا ايظابك١، ايذساطات ٚؼًٌٝ

 (35) فكشاتٗا عذد ٚنإ ٚعُشإ تـاٍ اإلداسٟ يذ٣ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤َٗاسات اال

:)َٗاس٠ ايتشذخ، َٗاس٠ ايكشا٠٤، َٗاس٠ ايهتاب١، ،َٗاس٠ االطتُاع َٚٗاس٠ ٖٞ فاالتمخظ١  َٔ ٚتهْٛت ،فكش٠

 يغ١ اؾظِ(.
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املتدــني يف  َٔ احملهُني َٔ ُٛع١ف ع٢ً عشكٗا مت ايذساط١ أدا٠ ؿذم َٔ يًتشكل: ؿذم ٚثبات األدا٠

 سٍٛ سأِٜٗ إبذا٤ َِٓٗ طًب سٝح ،قهًُا (12) احملهُني عذد بً  ،ات اي١ُٝٓٝاؾاَع يف اإلداس٠ ٚعًِ ايٓفع

 ٚدق١ ٚطال١َ ايفكش٠ ٚٚكٛح ؼت٘، تٓذسز ايزٟ يًُذاٍ ايفكش٠ َال١َ٤ َذ٣ سٝح َٔ ايذساط١ أدا٠ فكشات

 سٝح َٔ احملهُني َالسعات بأِٖ األخز مت سٝح فكش٠، أ١ٜ سزف أٚ إكاف١ ٚبإَها١ْٝ ايًغ١ٜٛ ايـٝا ١

 .ايٓٗا٥ٞ ػهًٗا إىل االطتبا١ْ ٚؿًت إٔ إىل ٚاإلكاف١ ٚايتعذٌٜ اؿزف

 يألدا٠ أيفا نشْٚباخ َعاٌَ باطتدذاّ ايذاخًٞ االتظام َعاٌَ سظاب مت ايذساط١ أدا٠ ثبات َٔ يًتأنذ   

 (، ٚتعذ ٖزٙ ايٓظب َكبٛي١ يغا١ٜ ايذساط0197.١ – 0187 ) ُظ١، إر تشاٚست بنياـ ٚجملاالتٗا نهٌ

يتشكٝل ٖذف ايذساط١ ٚاإلداب١ عٔ طساهلا فكذ مت ؼذٜذ ايكِٝ املعٝاس١ٜ يًُكٝاغ   :ْتا٥ر ايذساط١

باطتدذاّ املتٛطةات اؿظاب١ٝ الطتذابات أفشاد ايذساط١ َٔ اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ، ٚمت 

غ يٝهشت اـُاطٞ،بإعةا٤ ٚصٕ َتذسز يًبذا٥ٌ، فكذ أعةٝت مخع دسدات يإلداب١ عٔ اطتدذاّ َكٝا

)دا٥ًُا(، ٚأسبع دسدات يإلداب١ عٔ ) ايبًا(، ٚثالخ دسدات يإلداب١ )أسٝاًْا(، ٚدسدتإ يإلداب١ )ْادسًا(، ٚدسد١ 

ألقظاّ األنادمي١ٝ ٚاسذ٠ يإلداب١ )أبذًا(. ٚقذ سذد َظت٣ٛ تٛافش َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣ سؤطا٤ ا

ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ بتكظِٝ دسدات ايتكذٜش إىل ثالخ َظتٜٛات )َشتفع، َتٛطط، َٓدفض(، سظب َا 

 (.2ٜبني اؾذٍٚ سقِ )

 (2دذٍٚ سقِ )

 ؼذٜذ دسدات َعٝاس اؿهِ ملكٝاغ يٝهشت اـُاطٞ

 ايتكذٜش املتٛطط اؿظابٞ )سذٚد ف٦ات املكٝاغ اـُاطٞ( 

 تفعَش فأع٢ً 3170 

 َتٛطط 3169إىل أقٌ َٔ  2130َٔ 

 كعٝف 2130أقٌ َٔ  

 ٚبعذ مجع ايبٝاْات ٚؼًًٝٗا فكذ مت اإلداب١ عٔ طسايٞ ايذساط١:   

اإلداسٟ)َٗاس٠ ايتشذخ، َٗاس٠ ايكشا٠٤، َٗاس٠  تٛافش َٗاسات االتـاٍ َذ٣َا  ايٓتا٥ر املتعًك١ بايظساٍ األٍٚ:

َٔ  ٚعُشإ ؿٓعا٤ يتاَعظ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝيذ٣  يغ١ اؾظِ( ايهتاب١، ،َٗاس٠ االطتُاع َٚٗاس٠

اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ؟ ٚملعشف١ اػاٖات أفشاد ايذساط١ مٛ تٛافش َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ املتُج١ً ٚد١ٗ ْعش 

ألدا٠ ٚاألدا٠ مبذاالت أدا٠ ايذساط١، قاّ ايباسح باطتدذاّ املتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ جملاالت ا

 ( ٜبني ريو.3نهٌ، ٚاؾذٍٚ سقِ )
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 (3دذٍٚ سقِ)

 املتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ جملاالت أدا٠ ايذساط١ املتعًك١ مبٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ ٚاألدا٠ نهٌ

سقِ 

 اجملاٍ

املتٛطط  فاالت األدا٠

 اؿظابٞ

االمشاف 

 املعٝاسٟ

 ايذسد١

 شتفع١َ 80 3.72 َٗاس٠ ايكشا٠٤ 1

 َشتفع١ 1.08 3.70 َٗاس٠ ايهتاب١ 2

 َتٛطة١ 1.26 3.13 َٗاس٠ االطتُاع 3

 َتٛطة١ 1.21 2.66 َٗاس٠ ايتشذخ 4

 َتٛطة١ 1.30 2.64 َٗاس٠ يغ١ اؾظِ 5

 َتٛطة١ 1.10 3.17 األدا٠ نهٌ

 َٗاسات االتف يهاف١ ايذساط١ ع١ٓٝ أفشاد إلدابات اؿظابٞ املتٛطط إٔ( 3) سقِ اؾذٍٚ َٔ ٜالسغ   

 َٗاس٠ إٔ أًٜلا اؾذٍٚ َٔ ٜتبني نُا  (1110) َعٝاسٟ بامشاف (3117) بً  كذف ،ًانإ َتٛطة االتـاٍ

 املشتب١ استًت ٚقذ (0180) َعٝاسٟ بامشاف (3172) سظابٞ َتٛطط أع٢ً ع٢ً سـًت قذ ناْت ايكشا٠٤

 ٚامشاف (3170) سظابٞ مبتٛطط تاب١هاي َٗاس٠ ايجا١ْٝ املشتب١ يف تالٖا ثِ ٚبذسد١ َشتفع١،  األٚىل،

 (3113)سظابٞ مبتٛطط ايجايج١ املشتب١ استًت ٚقذالطتُاع ا َٗاس٠ تًٝٗا ٚبذسد١ َشتفع١ ....  (1108)َعٝاسٟ

 سظابٞ مبتٛطط ايشابع١  املشتب١ استًت فكذ تشذخاي َٗاس٠ أَا ، ٚبذسد١ َتٛطة١،(1126)َعٝاسٟ ٚامشاف

ٚبذسد١ َتٛطة١، ٚدا٤ت يف املشتب١ األخري٠ َٗاس٠ يغ١ اؾظِ مبتٛطط (، 1121)َعٝاسٟ ٚامشاف(، 2166)

سؤطا٤  يذ٣ اإلداسٟ االتـاٍ َٗاسات إٔ ٜعين ٖٚزا(، ٚبذسد١ َتٛطة١. 1130(، ٚامشاف َعٝاسٟ )2164سظابٞ )

َا بني َشتفع١ َٚتٛطة١  َتفاٚت١ ٚبذسدات َتٛافش٠ ناْت األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ

(3172  :2164 .) 

(، ٚدساط١ 2005(، ٚدساط١ ايضعيب )2008تتفل ْتا٥ر ايذساط١ اؿاي١ٝ َع ْتٝذ١ دساط١ أبٛ نشِٜ ٚطٓاؾ )   

 (، إر أظٗشت ايٓتا٥ر إٔ َٗاسات االتـاٍ بؼهٌ عاّ دا٤ت َتٛطة١.   2002ايٓعاَٞ )

ا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ دسد١ مماسط١ سؤط( ٚاييت أظٗشت إٔ 2014بُٝٓا ؽتًف َع ْتا٥ر دساط١ ايبؼشٟ )

، ٚتتفل أٜلًا َع دساط١ ظاَع١ املًو عبذ ايعضٜض ملٗاسات االتـاٍ ع٢ً املظت٣ٛ ايهًٞ دا٤ت بذسد١ َشتفع١

(، إر أظٗشت ْتا٥ر ٖزٙ ايذساطات إٔ َٗاسات االتـاٍ ناْت 2013(، ٚدساط١ ايؼشٜفٞ ٚايٓاظش )2014ْـش اهلل )

 َشتفع١ يف إمجايٞ اجملاالت بؼهٌ عاّ.

 بعذ ؼًٌٝ ايٓتا٥ر ٚفكًا يهٌ فاٍ َٔ فاالت االتـاٍ اإلداسٟ، أظٗشت ْتا٥ر ايذساط١ َا ًٜٞ:ٚ
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 ايكشا٠٤: -1

مت سظاب املتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ ملعشف١ َذ٣ تٛافش َٗاس٠ االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣ سؤطا٤ 

تذسٜظ١ٝ يفكشات ٖزا اجملاٍ، ٚاؾذٍٚ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ َٔ ٚد١ٗ ْعش اهل١٦ٝ اي

 ( ٜٛكح ريو.4سقِ )

 (4اؾذٍٚ سقِ )

 املتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ ملٗاس٠ االتـاٍ يف فاٍ َٗاس٠ ايكشا٠٤ َشتب١ تٓاصيًٝا 

سقِ 

 ايفكش٠

املتٛطط  ايفكش٠ تشتٝبٗا

 اؿظابٞ

االمشاف 

 املعٝاسٟ

 ايذسد١

 ايعباس٠ اييت ميتًو ايكذس٠ ع٢ً تفظري 1 15

 عاد١ يزيو.

 َشتفع١ 1.01 3.97

 َشتفع١ 74. 3.90 ٜكشأ بـٛت َظُٛع. 2 11

 َشتفع١ 1.11 3.88 ٜعةٞ فشؿ١ يالطتفظاسات أثٓا٤ ايكشا٠٤. 3 12

ٜظتدذّ عٓـش ايتؼٜٛل ٚاإلثاس٠ خالٍ  4 14

 ايكشا٠٤.

 َشتفع١ 94. 3.86

ٜظتدذّ يغ١ ط١ًُٝ خاي١ٝ َٔ األخةا٤ أثٓا٤  5 10

 كشا٠٤.اي

 َشتفع١ 1.31 3.76

 َشتفع١ 1.22 3.70 ميتًو فـاس١ يف ايهالّ عٓذ ايكشا٠٤. 6 13

 َتٛطة١ 1.10 2.98 ٜتُهٔ َٔ دزب االْتباٙ َٔ خالٍ قشا٤ت٘. 7 16

 َشتفع١ 80. 3.72 املتٛطط ايعاّ

يكشا٠٤ ناْت دسد١ املتٛطط ايعاّ إلدابات أفشاد ايع١ٓٝ يف فاٍ َٗاس٠ ا( إٔ 4ٜتلح َٔ اؾذٍٚ سقِ )

( 15(، ٚدا٤ت يف املشتب١ األٚىل ايفكش٠ سقِ )0180( ٚامشاف َعٝاسٟ )3172، إر بً  املتٛطط اؿظابٞ )َشتفع١

(. تًٝٗا 3197اييت تٓف ع٢ً " ميتًو ايكذس٠ ع٢ً تفظري ايعباس٠ اييت عاد١ يزيو " مبتٛطط سظابٞ )

ٚدا٤ت يف املشتب١ قبٌ (، 3190ٛطط سظابٞ )( ٚاييت تٓف ع٢ً " ٜكشأ بـٛت َظُٛع" مبت11ايفكش٠ سقِ )

 ،(3170ذ ايكشا٠٤ " مبتٛطط سظابٞ )( اييت تٓف ع٢ً " ميتًو فـاس١ يف ايهالّ ع13ٓايفكش٠ سقِ )األخري٠ 

ٍ قشا٤ت٘ " ( اييت تٓف ع٢ً " ٜتُهٔ َٔ دزب االْتباٙ َٔ خال16ٚدا٤ت يف املشتب١ األخري٠ ايفكش٠ سقِ )

 (.2198مبتٛطط سظابٞ )
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(، ٚاييت أظٗشت إٔ َٗاس٠ ايكشا٠٤ 2013فل ْتٝذ١ ايذساط١ اؿاي١ٝ َع ْتٝذ١ دساط١ ايؼشٜفٞ ٚايٓاظش )تت   

 دسد١ سٝح َٔ استًت ايكشا٠٤ َٗاس٠ (، سٝح أظٗشت ايٓتا٥ر أ2005ٕدا٤ت يف ايشتب١ األٚىل، ٚدساط١ ايضعيب )

ٗاس٠ ايكشا٠٤ املشتب١ األٚىل بذسد١ ٤ت َ( فكذ دا2002، ٚؽتًف َع دساط١ ايٓعاَٞ )األٚىل املشتب١ تٛافشٖا

 .َشتفع١

 َٗاس٠ ايهتاب١: -2

مت سظاب املتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ ملعشف١ َذ٣ تٛافش َٗاس٠ االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣ سؤطا٤ 

األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ َٔ ٚد١ٗ ْعش اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ يفكشات ٖزا اجملاٍ، ٚاؾذٍٚ 

 ( ٜٛكح ريو.5سقِ )

 (5اؾذٍٚ سقِ )

 املتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ ملٗاس٠ االتـاٍ يف فاٍ َٗاس٠ ايهتاب١ َشتب١ تٓاصيًٝا

سقِ 

 ايفكش٠

املتٛطط  ايفكش٠ تشتٝبٗا

 اؿظابٞ

االمشاف 

 املعٝاسٟ

 ايذسد١

 َشتفع١ 1.208 3.90 ٜظتدذّ أطًٛب االختـاس يف نتابات٘. 1 20

 َشتفع١ 1.394 3.79 ايهتاب١ غط ٚاكح َٚكش٤ٚ. حيظٔ 2 17

 َشتفع١ 1.306 3.77 ٜـٛغ سطايت٘ املهتٛب١ بًغ١ ط١ًٗ. 3 19

 َشتفع١ 985. 3.76 جيٝذ نتاب١ ايشطا٥ٌ اإليهرت١ْٝٚ. 4 18

ٜظتدذّ يٛس١ اإلعالْات يتعُِٝ ايكشاسات  5 21

 ايشمس١ٝ.

 َتٛطة١ 1.015 3.31

 ١َشتفع 1.08 3.70 املتٛطط ايعاّ

( ٜتلح إٔ دسد١ املتٛطط ايعاّ إلدابات أفشاد ايع١ٓٝ يف فاٍ َٗاس٠ ايهتاب١ ناْت 5َٔ خالٍ اؾذٍٚ سقِ )

( 20(، ٚدا٤ت يف املشتب١ األٚىل ايفكش٠ سقِ )1108( ٚامشاف َعٝاسٟ )3170إر بً  املتٛطط اؿظابٞ ) َشتفع١

( 17(. تًٝٗا ايفكش٠ سقِ )3190ط سظابٞ )اييت تٓف ع٢ً " ٜظتدذّ أطًٛب االختـاس يف نتابات٘ " مبتٛط

ٚدا٤ت يف املشتب١ قبٌ األخري٠ (، 3179ٚاييت تٓف ع٢ً " حيظٔ ايهتاب١ غط ٚاكح َٚكش٤ٚ " مبتٛطط سظابٞ )

ٚدا٤ت يف (.3176( اييت تٓف ع٢ً " جيٝذ نتاب١ ايشطا٥ٌ اإليهرت١ْٝٚ " مبتٛطط سظابٞ )18ايفكش٠ سقِ )

ايشمس١ٝ "  ( اييت تٓف ع٢ً " ٜظتدذّ يٛس١ اإلعالْات يتعُِٝ ايكشاسات21املشتب١ األخري٠ ايفكش٠ سقِ )

 (.3131مبتٛطط سظابٞ )
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(، ٚدساط١ ايٓعاَٞ 2005ؽتًف ْتٝذ١ ايذساط١ اؿاي١ٝ فُٝا خيف فاٍ ايهتاب١ َع ْتٝذ١ دساط١ ايضعيب )   

، بٝٓا ناْت يف ٖزٙ ايذساط١ يف (، سٝت أظٗشت ايٓتا٥ر إٔ فاٍ َٗاس٠ ايهتاب١ دا٤ يف املشتب١ ايجايج2002١)

 املشتب١ ايجا١ْٝ.

 َٗاس٠ االطتُاع: -3

مت سظاب املتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ ملعشف١ َذ٣ تٛافش َٗاس٠ االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣ سؤطا٤ 

 األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ َٔ ٚد١ٗ ْعش اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ يفكشات ٖزا اجملاٍ، ٚاؾذٍٚ

 ( ٜٛكح ريو.6سقِ )

 (6اؾذٍٚ سقِ )

 املتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ ملٗاس٠ االتـاٍ يف فاٍ َٗاس٠ االطتُاع َشتب١ تٓاصيًٝا.

سقِ 

 ايفكش٠
 ايفكش٠ تشتٝبٗا

املتٛطط 

 اؿظابٞ

االمشاف 

 املعٝاسٟ
 ايذسد١

 َشتفع١ 1.47 3.90 ٜعةٞ املتشذخ ايٛقت ايهايف يًشذٜح. 1 23

 َشتفع١ 1.24 3.77 ًَتكط َٚالسغ دٝذ ؿذٜح اآلخشٜٔ. 2 22

 َتٛطة١ 1.17 3.61 حيظٔ االطتُاع يآلخشٜٔ. 3 24

26 4 
ٜؼعش اآلخشٜٔ بأْ٘ َشتاح ؿذٜجِٗ عٓذ 

 َكابًت٘.
 َتٛطة١ 1.59 2.81

 َتٛطة١ 1.45 2.61 ٜذٕٚ َالسعات سٍٛ َٛكٛع اؿذٜح. 5 25

27 6 
تُاع إىل ٜتذٓب ايشد ع٢ً اهلاتف عٓذ االط

 املتشذخ.
 كعٝف١ 1.18 2.11

 َتٛطة١ 1.26 3.13 املتٛطط ايعاّ

( ٜتلح إٔ ٖٓاى تفاٚتًا يف اطتذابات أفشاد ايع١ٓٝ يف فاٍ 6َٔ خالٍ ايٓتا٥ر املٛكش١ يف اؾذٍٚ سقِ )

 َٗاس٠ االطتُاع، سٝح تشاٚست َتٛطةات االطتذابات َا بني دسد١ َشتفع١ َٚتٛطة١ ٚكعٝف١، ٚبً  املتٛطط

( ٚاييت تٓف ع٢ً " 23(، ٚسـًت ايفكش٠ سقِ )1126( أٟ بذسد١ تٛافش َتٛطة١، ٚامشاف َعٝاسٟ )3113ايعاّ )

( 22(، تًٝٗا ايفكش٠ سقِ )3190ٜعةٞ املتشذخ ايٛقت ايهايف يًشذٜح" ع٢ً املشتب١ األٚىل، مبتٛطط سظابٞ )

ٚدا٤ت يف املشتب١ قبٌ (، 3177)ٚاييت تٓف ع٢ً "ًَتكط َٚالسغ دٝذ ؿذٜح اآلخشٜٔ"  مبتٛطط سظابٞ 

(، 2161كٛع اؿذٜح" مبتٛطط سظابٞ )( ٚاييت تٓف ع٢ً " ٜذٕٚ َالسعات سٍٛ 25َٛايفكش٠ سقِ ) األخري٠
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ىل ( ٚاييت تٓف ع٢ً " ٜتذٓب ايشد ع٢ً اهلاتف عٓذ االطتُاع إ27ٚدا٤ت يف املشتب١ األخري٠ ايفكش٠ سقِ )

 (.2111املتشذخ" مبتٛطط سظابٞ )

( إر أظٗشت ْتا٥ر ايذساط١ إٔ فاٍ َٗاس٠ االطتُاع 2005ٝذ١ ٖزٙ ايذساط١ َع ْتٝذ١ دساط١ ايضعيب )تتفل ْت  

( فكذ دا٤ فاٍ َٗاس٠ االطتُاع بذسد١ 2013دا٤ بذسد١ َتٛطة١، ٚؽتًف َع دساط١ ايؼشٜفٞ ٚايٓاظش )

 ايج١ ٚبذسد١ َتٛطة١.َشتفع١ ٚيف املشتب١ األخري٠، بُٝٓا ْتٝذ١ ٖزٙ ايذساط١ فكذ سـٌ ع٢ً ايشتب١ ايج

 :َٗاس٠ ايتشذخ -4

مت سظاب املتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ ملعشف١ َذ٣ تٛافش َٗاس٠ االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣    

سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ َٔ ٚد١ٗ ْعش اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ يفكشات ٖزا اجملاٍ، 

 ( ٜٛكح ريو.7ٚاؾذٍٚ سقِ )

 (7سقِ )اؾذٍٚ 

َٗاس٠ ايتشذخ َشتب١ تٓاصيًٝا سظب املتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ ملٗاس٠ االتـاٍ يف فاٍ 

 املتٛطةات

سقِ 

 ايفكش٠

املتٛطط  ايفكش٠ تشتٝبٗا

اؿظاب

ٟ 

االمشاف 

 املعٝاسٟ

 ايذسد١

 شتفع١َ 1.24 3.89  ميتًو ثك١ عاي١ٝ يف سذٜج٘. 1 9

 َتٛطة١ 1.31 2.91  ٜظتدذّ يغ١ ط١ًُٝ. 2 1

 َتٛطة١ 1.59 2.88 يذٜ٘ فٔ يف إداس٠ اؿٛاس. 3 5

حيافغ ع٢ً ْ ٠ ؿٛت ٚاكش١ أثٓا٤ ع١ًُٝ  4 7

 االتـاٍ.

 َتٛطة١ 1.34 2.55

 َتٛطة١ 1.33 2.42  ٜكذّ أفهاس بظٝة١ ٚٚاكش١.  5 3

ٜؼعش املظتُع باالسرتاّ خالٍ اؿذٜح ٜٚعٗش  6 4

 االٖتُاّ ب٘.

 َتٛطة١ 1.54 2.42

 َتٛطة١ 1.46 2.32 ٜبظط أفهاسٙ ست٢ تفِٗ بايؼهٌ ايـشٝح. 7 2

 َتٛطة١ 1.18 2.31 ٜظتدذّ ايتبًٝ  ايؼفٟٛ. 8 6

 كعٝف١ 1.10 2.26 ٜـٛغ ايشطاي١ عٝح ؼتٟٛ أطًٛب ايتؼذٝع. 9 8

 َتٛطة١ 1.21 2.66 املتٛطط ايعاّ
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يف فاٍ َٗاس٠ ايتشذخ ناْت ايع١ٓٝ املتٛطط ايعاّ إلدابات أفشاد  دسد١ ( أ7ٕٜالسغ َٔ اؾذٍٚ سقِ )

( 9(، ٚدا٤ت يف املشتب١ األٚىل ايفكش٠ سقِ )1121( ٚامشاف َعٝاسٟ )2166َتٛطة١، إر بً  املتٛطط اؿظابٞ )

( ٚاييت تٓف 1(. تًٝٗا ايفكش٠ سقِ )3189اييت تٓف ع٢ً " ميتًو ثك١ عاي١ٝ يف سذٜج٘ " مبتٛطط سظابٞ )

( اييت تٓف 6ايفكش٠ سقِ ) دا٤ت املشتب١ قبٌ األخري٠ (،2191طط سظابٞ )ع٢ً " ٜظتدذّ يغ١ ط١ًُٝ " مبتٛ

( اييت تٓف 8ٚدا٤ت يف املشتب١ األخري٠ ايفكش٠ سقِ ) (2131سظابٞ )ع٢ً " ٜظتدذّ ايتبًٝ  ايؼفٟٛ" مبتٛطط 

  (.2126ٛب ايتؼذٝع" مبتٛطط سظابٞ )ع٢ً " ٜـٛغ ايشطاي١ عٝح ؼتٟٛ أطً

(، 2005(، ٚدساط١ ايضعيب )2013اي١ٝ َع ْتا٥ر دساط١ نٌ َٔ ايؼشٜفٞ ٚايٓاظش )تتفل ْتا٥ر ايذساط١ اؿ   

 ( ٚاييت أظٗشت مجٝعٗا إٔ َٗاس٠ ايتشذخ ناْت يف املشتبات األخري2014.٠ٚدساط١ أسْاؤٚط ٚايـُادٟ )

  َٗاس٠ يغ١ اؾظِ: -5

االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣ مت سظاب املتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ ملعشف١ َذ٣ تٛافش َٗاس٠   

سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ َٔ ٚد١ٗ ْعش اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ يفكشات ٖزا اجملاٍ، 

 ( ٜٛكح ريو.8ٚاؾذٍٚ سقِ )

 (8اؾذٍٚ سقِ )

 املتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ ملٗاس٠ االتـاٍ يف فاٍ َٗاس٠ اؾظِ

سقِ 

 ايفكش٠

املتٛطط  ايفكش٠ اتشتٝبٗ

 اؿظابٞ

االمشاف 

 املعٝاسٟ

 ايذسد١

 َتٛطة١ 1.516 2.83 ٜتش٢ً باهلذ٤ٚ ٚايةُأ١ْٓٝ عٓذ االتـاٍ باآلخشٜٔ. 1 35

ٜرتى َظاف١ َٓاطب١ بٝٓ٘ ٚبني املتهًِ أثٓا٤ ع١ًُٝ  2 34

 االتـاٍ.

 َتٛطة١ 1.18 2.80

 طة١َتٛ 1.58 2.77 ٜظتدذّ ايتعبريات  ري ايًفع١ٝ ؾزب االْتباٙ. 3 29

 َتٛطة١ 1.51 2.61 تبذٚ ع٢ً ٚدٗ٘ عالَات ايشكا. 4 32

 َتٛطة١ 1.23 2.50 ٜعٗش االبتظا١َ أثٓا٤ ع١ًُٝ االتـاٍ. 5 30

 َتٛطة١ 1.50 2.54 ٜغري ْ ات ؿٛت٘ ٚفكًا ملكتل٢ اؿاٍ. 6 31

 َتٛطة١ 1.26 2.40 ٜظتدذّ اإلميا٤ات ٚاؿشنات نٛط١ًٝ اتـاٍ. 7 28

 َتٛطة١ 1.31 2.37 ثٓا٤ ع١ًُٝ االتـاٍ َع املتشذخ.ٜظتدذّ عٝٓٝ٘ أ 8 33

 َتٛطة١ 1.30 2.60 املتٛطط ايعاّ
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يف فاٍ َٗاس٠ اؾظِ ناْت  املتٛطط ايعاّ إلدابات أفشاد ايع١ٓٝ دسد١ ( أ8ٕٜتبني َٔ اؾذٍٚ سقِ )

( 35ايفكش٠ سقِ ) (، ٚدا٤ت يف املشتب١ األٚىل1130( ٚامشاف َعٝاسٟ )2160َتٛطة١ إر بً  املتٛطط اؿظابٞ )

(. تًٝٗا ايفكش٠ 2183اييت تٓف ع٢ً " ٜتش٢ً باهلذ٤ٚ ٚايةُأ١ْٓٝ عٓذ االتـاٍ باآلخشٜٔ " مبتٛطط سظابٞ )

االتـاٍ " مبتٛطط سظابٞ  ( ٚاييت تٓف ع٢ً " ٜرتى َظاف١ َٓاطب١ بٝٓ٘ ٚبني املتهًِ أثٓا٤ ع34١ًُٝسقِ )

( اييت تٓف ع٢ً " ٜظتدذّ اإلميا٤ات ٚاؿشنات 28) ايفكش٠ سقِ (، دا٤ت يف املشتب١ قبٌ األخري2180٠)

( اييت تٓف ع٢ً " 33ٚدا٤ت يف املشتب١ األخري٠ ايفكش٠ سقِ )(.2140نٛط١ًٝ اتـاٍ " مبتٛطط سظابٞ )

 (.2137ٜظتدذّ عٝٓٝ٘ أثٓا٤ ع١ًُٝ االتـاٍ َع املتشذخ " مبتٛطط سظابٞ )

( ٚاييت 2013غ١ اؾظِ َع دساط١ ايؼشٜفٞ ٚايٓاظش )تتفل ْتٝذ١ ايذساط١ اؿاي١ٝ فُٝا خيف فاٍ َٗاس٠ ي   

 أظٗشت إٔ فاٍ يغ١ اؾظِ دا٤ يف املشتب١ قبٌ األخري٠.

ايٓتا٥ر إٔ َٗاسات االتـاٍ ايرتبٟٛ  ري ايًفعٞ  أظٗشت( ٚاييت 2014ٚؽتًف َع دساط١ أسْاؤٚط ٚايـُادٟ )  

 تٛافشًا األنجش ٗش اـاسدٞ ٚايزٟ نإتٛفشت ٚبذسد١ َشتفع١ يف قٛس املع يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع قذ

 يف داَع١ لشإ. ١٦ٖٝ ايتذسٜع أعلا٤ يذ٣

 :ايٓتا٥ر املتعًك١ بايظساٍ ايجاْٞ

 ١تعض٣ يًُتغريات ايذميٛ شافٝ (α ≥ 0.05)ٌٖ تٛدذ عالق١ رات دالي١ إسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ 

 يتاَعظ اّ األنادمي١ٝسؤطا٤ األقظيذ٣  (األنادمي١ٝ ايشتب١ -ايه١ًٝ -اؾاَع١ -:)اؾٓعايتاي١ٝ

 ؟اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١َٝٔ ٚد١ٗ ْعش  ٚعُشإ ؿٓعا٤

يإلداب١ ع٢ً ٖزا ايظساٍ، ٚيًهؼف عٔ ايذالي١ اإلسـا١ٝ٥ يًفشٚم بني َتٛطةات اطتذابات أفشاد ع١ٓٝ 

ملتغري اؾٓع، نُا مت اطتدذاّ ؼًٌٝ ايتبأٜ األسادٟ  (T-Test)ايذساط١ مت اطتدذاّ اختباس )ت( 

(ANOVA) تغريات املسٌٖ ايعًُٞ، ٚايعٌُ اؿايٞ، ٚاـ ٠، ٚريو  نُا ًٜٞ:مل 

 َتغريات اؾٓع، ٚايه١ًٝ، ٚاؾاَع١:  -1

يًتعشف ع٢ً َا إرا ناْت ٖٓاى فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ يف إدابات أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ طبكًا ملتغريات 

تٛكٝح دالي١ ايفشٚم يف ي Independent Sample T-testاؾٓع، ٚايه١ًٝ، ٚاؾاَع١ مت اختباس)ت( 

 ( ٜبني ايٓتا٥ر.9َتٛطةات اإلدابات ٚاؾذٍٚ )
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 (9دذٍٚ سقِ )

 يًفشٚم يف إدابات أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ طبكًا ملتغريات اؾٓع، ٚايه١ًٝ، ٚاؾاَع١ T-testْتا٥ر اختباس )ت( 

 املتٛطط اايعذد املتغريات
 االمشاف

 املعٝاسٟ
 ق١ُٝ "ت"

دسد١ 

اؿشٜ

٠ 

َظت٣ٛ 

الي١ايذ  

 اؾٓع

 نٛسر
 
192 

 
2.53 

 
1.03 

-6.730- 23 .000 
 إْاخ

 
44 

 
3.67 

 
.902 

 ايه١ًٝ

 ع١ًُٝ
 
102 

2.77 
 

1.16 
-6.537- 

207 .751 

 إْظا١ْٝ
 
134 

2.72 
 

1.06 
.318 

 اؾاَع١
 1.24 3.18 24 عُشإ

-1.839- 27 .077 
 1.08 2.69 212 ؿٓعا٤

فأقٌ  0105( ٚدٛد فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ 9 اؾذٍٚ سقِ )ٜتلح َٔ خالٍ ايٓتا٥ر املٛكش١ يف

يف إدابات أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ سٍٛ تٛافش َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت 

ت ؿٓعا٤ ٚعُشإ تعض٣ ملتغري اؾٓع، ٚيـا. اإلْاخ.نُا ٜتبني َٔ خالٍ اؾذٍٚ ْفظ٘ عذّ ٚدٛد فشٚم را

فأقٌ يف اػاٖات أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ سٍٛ تٛافش َٗاس٠ االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣  0105دالي١ إسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ 

 سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ تعض٣ ملتغري ايه١ًٝ ٚاؾاَع١.

يف اؾٓع ٚيـا. ( ٚاييت أظٗشت إٔ ٖٓاى فشٚم 2002تتفل ْتٝذ١ ايذساط١ اؿاي١ٝ َع دساط١ ايٓعاَٞ )   

( ٚاييت بٝٓت ٚدٛد فشٚم ملتغري اؾٓع ٚايه١ًٝ، نُا تتفل َع 2014اإلْاخ، نُا تتفل َع دساط١ ايبؼشٟ )

( ٚاييت أظٗشت فشٚم ملتغري اؾٓع ٚيـا. ايزنٛس، ٚؽتًف َع 2014ْتٝذ١ دساط١ أسْاؤؤط ٚايـُادٟ )

ٚاييت أظٗشتا عذّ ٚدٛد فشٚم تعض٣ ملتغري  (2008(، ٚدساط١ أبٛ نشِٜ ٚطٓاؾ)2011ْتٝذ١ دساط١  َٓـٛس )

 اؾٓع.

 ٚدٛد( سٝح أظٗشت ايٓتا٥ر 2008ٚؽتًف ْتٝذ١ ايذساط١ اؿاي١ٝ َع ْتٝذ١ دساط١ أبٛ نشِٜ ٚطٓاؾ )   

 يهًٝاتِٗ تعض٣ األنادمي١ٝ ايكٝادات يذ٣ اإلداسٟ االتـاٍ فاع١ًٝ تكذٜش يف إسـا١ٝ٥ دالي١ رات فشٚم

 .األنادمي١ٝ
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 األنادمي١ٝ: َتغري ايشتب١ -2

ملعشف١ إرا نإ ٖٓاى فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ يف إدابات أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ طبكًا ملتغري ايشتب١ األنادمي١ٝ   

يتٛكٝح دالي١ ايفشٚم يف اإلدابات طبكًا ملتغري  (One Way ANOVA)مت اطتدذاّ ؼًٌٝ ايتبأٜ األسادٟ 

 (.10ايشتب١ األنادمي١ٝ، نُا ٜٛكشٗا اؾذٍٚ سقِ )

 (10دذٍٚ سقِ )

يًفشٚم يف إدابات أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ طبكًا ملتغري  (One Way ANOVA)ْتا٥ر ؼًٌٝ ايتبأٜ األسادٟ 

 ايشتب١ األنادمي١ٝ

 اجملاالت
 فُٛع َـذس ايتبأٜ

 املشبعات

دسد١ 

 اؿش١ٜ

َتٛطط 

 املشبعات
 ق١ُٝ "ف"

َظت٣ٛ 

 ايذالي١

 1.18 2 2.37 بني اجملُٛعات َٗاس٠ ايتشذخ
.807 .448 

 1.46 233 .342 داخٌ اجملُٛعات

 1.01 2 2.02 بني اجملُٛعات َٗاس٠ ايكشا٠٤
1.572 .210 

 644. 233 .150 داخٌ اجملُٛعات

 190. 2 380. بني اجملُٛعات َٗاس٠ ايهتاب١
.161 .852 

 1.18 233 .275 داخٌ اجملُٛعات

 344. 2 689. بني اجملُٛعات َٗاس٠ االطتُاع
.211 .810 

 1.62 233 .379 داخٌ اجملُٛعات

 1.57 2 3.14 بني اجملُٛعات َٗاس٠ يغ١ اؾظِ
.911 .404 

 1.72 233 .401 داخٌ اجملُٛعات

 524. 2 1.04 بني اجملُٛعات األدا٠ نهٌ
426 .653 

 1.23 233 .286 داخٌ اجملُٛعات
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١ إسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ ( عذّ ٚدٛد فشٚم رات دالي10ٜتلح َٔ خالٍ ايٓتا٥ر املٛكش١ يف اؾذٍٚ سقِ )   

َتٛطةات إدابات أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ سٍٛ تٛافش َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ تبعًا ملتغري ايشتب١  فأقٌ بني 0105

 األنادمي١ٝ يف مجٝع فاالت األدا٠ ٚاألدا٠ نهٌ .

 أظٗشت ٚدٛد فشٚم تعض٣ ملتغري ايشتب١ ٚاييت 2014ؽتًف ْتٝذ١ ايذساط١ اؿاي١ٝ َع ْتٝذ١ دساط١ ايبؼشٟ )   

 األنادمي١ٝ.

 ايش٥ٝظ١ٝ َٚٓاقؼتٗا: ايذساط١ ْتا٥ر

 :ايتاي١ٝ ايش٥ٝظ١ ايٓتا٥ر عٔ ايذساط١ نؼفت 

 ٖٚزا (1.10) َعٝاسٟ ٚبامشاف (3.17) ناف١اإلداسٟ  االتـاٍ َٗاسات تٛافش يذسد١ ايعاّ املتٛططبً  -1

سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤  يذ٣ االتـاٍ اتَٗاس تٛافش َذ٣ إٔ إىل ٚاكح بؼهٌ ٜؼري

 .َتٛطة١ بذسد١ نإ ١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝاهل ْعش ٚد١ٗ َٔ ٚعُشإ

سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت  عٓذ تٛافشٖا دسد١ سٝح َٔ األٚىل املشتب١ ايكشا٠٤ َٗاس٠ استًت-2

 يف ايظبب ٜٚشدع (80) َعٝاسٟ ٚامشاف ( 3.72) سظابٞ مبتٛطط َشتفع١ بذسد١ ٚدذت إر ;ؿٓعا٤ ٚعُشإ

 قشا٠٤ َٔ ايشمس١ٝ االتـاالت ع٢ً ٜشنضٕٚ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ إٔ إىل ريو

 تفشض سٝح األخش٣، يًُٗاسات اطتدذاَِٗ َٔ أنجش ٚايتٛدٝٗات ٚايتعًُٝات ٚايؼها٣ٚ ايتكاسٜش

 دسد١ سٝح َٔ ايجا١ْٝ املشتب١ يف ٜٚأتٞ ،اتني اؾاَعتنيٖ يف ايشمس١ٝ االتـاالت َٔ منًةا ايبريٚقشاط١ٝ

 يف ٜٚأتٞ (3.13) سظابٞ مبتٛطط الطتُاعا َٗاس٠ ًٜٝٗا ثِ (3.70) سظابٞ مبتٛططهتاب١ اي َٗاس٠ ايتٛافش

َٗاس٠ يغ١ اؾظِ مبتٛطط  (، ٚتأتٞ يف املشتب١ األخري2.66٠) سظابٞ مبتٛطط َٗاس٠  ايتشذخ ايشابع١ املشتب١

 ٜشنضٕٚ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ إٔ ٜعين ٖزا فإٕ عاّ ٚبؼهٌ (2.64) سظابٞ

ٚيغ١  تشذخاي تَٞٗاس َٔ أنجش ٚاالطتُاع ايهتاب١ مبٗاستٞ ٚاالطتعا١ْ األٚىل بايذسد١ ايكشا٠٤ َٗاس٠ ع٢ً

 اؾظِ.

فأقٌ يف إدابات أفشاد ع١ٓٝ  0105ٚدٛد فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ  عٔ ايذساط١ ْتا٥ر نؼفت-3

ايذساط١ سٍٛ تٛافش َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ تعض٣ 

ملتغري اؾٓع، ٚيـا. اإلْاخ. ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً إٔ اإلْاخ يذٜٗٔ ْعشٙ كتًف١ عٔ ايزنٛس فُٝا خيف تٛافش 

زا فإٕ فُٛع١ اإلْاخ تش٣ إٔ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ تتٛافش َٗاسات االتـاٍ يذ٣ سؤطا٤ األقظاّ، ٚبٗ

يذِٜٗ َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ ، ٜٚشدع ايباسح ٖزٙ ايٓعش٠ سمبا يٛدٛد عاطف١ املشأ٠ قذ تغًب عًٝٗا أسٝاًْا 

 أنجش َٔ ايشدٌ يف تكِٝٝ ٚاؿهِ ع٢ً األػٝا٤.نُا بٝت ْتا٥ر ايذساط١ عذّ ٚدٛد فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥

تعض٣ ملتغري ايه١ًٝ ٚاؾاَع١، ٖٚزا ديٌٝ ع٢ً أْ٘ ال فشم بني اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ يف ايهًٝات اإلْظا١ْٝ ٚايع١ًُٝ 

ٚنزا ال فشم بني أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ظاَع١ ؿٓعا٤ ٚعُشإ يف ْعشتِٗ ػاٙ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ 
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ريو إىل ٚدٛد تكاسب ثكايف ٚب٦ٝٞ بني أعلا٤  فُٝا خيف تٛافش َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ يذِٜٗ، ٚسمبا ٜشدع

 ١٦ٖٝ ايتذسٜع باؾاَعتني.

فأقٌ يف َتٛطةات  0105ٚبٝٓت ْتا٥ر ايذساط١ أٜلًا عذّ ٚدٛد فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ -4

إدابات أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ سٍٛ تٛافش َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ تبعًا ملتغري ايشتب١ األنادمي١ٝ يف مجٝع 

فاالت األدا٠ ٚاألدا٠ نهٌ. ٚايظبب ٜشدع ْفظ٘ ٖٛ ايتكاسب ايجكايف ٚاملهاْٞ بني اؾاَعتني، إكاف١ إىل ريو 

، 2005إٔ نًٝات داَع١ عُشإ ٖٞ يف األؿٌ ناْت تابع١ ؾاَع١ ؿٓعا٤ قبٌ إٔ تهٕٛ داَع١ َظتك١ً يف عاّ 

 دات أفشاد ايع١ٓٝ ئ ٜهٕٛ نبري.ٚبٗزا فإٕ اؾاَعتني ناْت داَع١ ٚاسذ٠ يزا فإٕ االختالف بني دس

  ايتٛؿٝات ٚاملكرتسات:

 : مت ايتٛؿٌ إىل ايتٛؿٝات ٚاملكرتسات ايتاي١ٝ ايذساط١ ْتا٥ر إىل اطتٓاًدا

إٔ تذعِ داَع١ ؿٓعا٤ ٚعُشإ َٛكٛع االتـاٍ اإلداسٟ باعتباسٙ أسذ ايعٓاؿش ايش٥ٝظ١ٝ يًع١ًُٝ -1

 اإلداس١ٜ، ٚإعةاؤٙ أ١ُٖٝ خاؿ١.

، مما ٜتةًب إدشا٤ دساط١ يًتعشف ع٢ً َعٛقات ٖزٙ ع٢ً املشتب١ األخري٠ س٠ يغ١ اؾظِ سـًت َٗا تبني إٔ-2

املٗاس٠ يذ٣ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ يف داَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ. ٚعٌُ دساط١ مماث١ً يف اؾاَعات اي١ُٝٓٝ 

 األخش٣.

 َٗاستٞ تعضٜض ع٢ً يتذسٜبِٗشإ يشؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ يف داَعيت ؿٓعا٤ ٚعُ تذسٜب١ٝ دٚسات عكذ-3

 .يذِٜٗ يغ١ اؾظِٚ ايتشذخ

 ٚست٢ سذٜج٘، ع٢ً املـذاق١ٝ ٜلفٞ يهٞ أفعاي٘ َع ايكظِ س٥ٝع أقٛاٍ تةابل ع٢ً ايعٌُ كشٚس٠-4

 .َشؤٚطٝ٘ ثك١ ايش٥ٝع ٜهتظب

 ع٢ً ايرتنٝضٚ اجملاٍ ٖزا يف ؾُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝا يف املٝذا١ْٝ ايذساطات َٔ املضٜذ بإدشا٤ تٛدٝ٘ ايباسجني-5

 اؿه١َٝٛ ٚاألدٗض٠ املسطظاتاؾاَعات ٚ  يذ٣ اإلداسٟ االتـاٍ َٗاسات ع٢ً املسثش٠ ايعٛاٌَ خيف َا

 .شناتٚايؼ

 املشادع:

 فُٝا ًٜٞ املشادع ايعشب١ٝ ٚاإللًٝض١ٜ:

 أٚاًل: املشادع ايعشب١ٝ:

 يشؤطا٤ اإلداسٟاالتـاٍ  ٚاقع قٝاغ "(،2007) .قُذ ٚعٝاد، َعضٚص ٚعال١ْٚ، قُٛد مسش٠، أبٛ -1

 ايكذغ داَعيت يف ١٦ٖٝ ايتذسٜع أعلا٤ يذ٣ ايتٓعُٝٞ باالْتُا٤ ٚعالقت٘ األنادمي١ٝ األقظاّ

 .ايبششٜٔ -2 ايعذد -8 اجملًذ -ٚايٓفظ١ٝ ايرتب١ٜٛ ايعًّٛ ف١ً "-ؿِ ٚبٝت
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.  "ت١ُٝٓ َٗاسات ايتٛاؿٌ ايؼفٟٛ ، ايتشذخ ٚاالطتُاع" ،( 2005) .أبٛ ؿٛاٜٚٔ ، ساػذ قُذ عة١ٝ  -2

 َـش اؾذٜذ٠ : اٜرتاى يًٓؼش ٚايتٛصٜع. 

 فذالٟٚ داس - "االدتُاعٞ ايتفاعٌ يف ٚدٚسٙ اإلْظاْٞ االتـاٍ "(،1993.)عشقٛب،إبشاِٖٝ أبٛ -3

 .عُإ -ٚايتٛصٜع يًٓؼش

 .1، ايعذد 35(، دساطات ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، اجملًذ 2008أبٛ نشِٜ، امحذ فتشٞ، ٚطٓاؾ، طال١َ ٜٛطف.) -4

  ٚايتٛصٜع يًٓؼش املظري٠ داس:عُإ،1"، طايرتب١ٜٛ اإلداس٠ إىل َذخٌ، "( 2008 ).فتشٞ ْاؿش، أبٛ -5

 .ٚايةباع١

 أّ داَع١ َٔ نٌ يف األنادمي١ٝ األقظاّ تٛاد٘ اييت املؼهالت أِٖ،"(1992) .طعٝذ غاسٟ،طًةإ -6

 .ايكش٣ أّ داَع١: ٚايٓفظ١ٝ ايرتب١ٜٛ ايبشٛخ َشنض ،إؿذاسات "عبذ ايعضٜض ٚاملًو ايكش٣

ظاَع١ املًو عبذ  األنادمي١ٝ األقظاّدسد١ مماسط١ سؤطا٤ "( 2014طا١َ طًِٝ َظتٛس )أؼشٟ ، ايب -7

، سطاي١ َادظتري، قظِ "ايعضٜض ملٗاسات االتـاٍ ٚعالقتٗا بايشكا ايٛظٝفٞ ألعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع

 .اإلداس٠ ايرتب١ٜٛ، داَع١ اّ ايكش٣

 -ايهتاب عامل -"االتـاٍ تهٓٛيٛدٝا عـش يف ايؼدـٞ االتـاٍ"(،2000) .املٓعِ عبذ فساد٠ ايبهشٟ، -8

 .ايكاٖش٠

 ايشكا داس:دَؼل،  "ٚاملُاسط١ املبادئ اإلداسٟ ٚاالتـاٍ االتـاٍ،")2002 .(ٚآخشٕٚ طاَش دًعٛط، -9

 .يًٓؼش

، َٛقع اؾٗاص املشنضٟ 2013اؾٗاص املشنضٟ يالسـا٤، نتاب االسـا٤ ايظٟٓٛ)ْظد١ ايهرت١ْٝٚ(  -10

 يالسـا٤.

 ايفذش داس ايكاٖش٠، ،2 ط ،"ٚايرتبٜٛني ٚايذعا٠ يإلعالَٝني االتـاٍ َٗاسات"، (2000.)قُذ سذاب، -11

 ٚايتٛصٜع. يًٓؼش

ٚظا٥ف  -ايعًُٝات اإلداس١ٜ -َبادئ اإلداس٠ اؿذٜج١ ) ايٓعشٜات" ،(2009سشِٜ سظني. ) -12

 داس َٚهتب١ ساَذ. . عُإ:2، ط "املٓع١ُ(

 .يًٓؼش ٚايتٛصٜع املظري٠ داس:عُإ، 1"، ط١ايرتبٜٛ اإلداس٠،"(2007 ).ٚايعذُٞ،قُذ سظٔ سظإ، -13

 .عُإ -اؿذٜج١ ايرتب١ٝ داس -"ايرتبٟٛ االتـاٍ طٝهٛيٛدٝا "(،2000.)صٜاد محذإ،قُذ -14

، ايشٜاض، "ايظًٛى اإلداسٟ ٚايتٓعُٝٞ يف املٓعُات املذ١ْٝ ٚاأل١َٝٓ،"(2008محضاٟٚ، قُذ طٝذ.) -15

 ايؼكشٟ يًٓؼش ٚايتٛصٜع.
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 فاع١ًٝ ع٢ً ايًفع١ٝ  ري ٚايشطا٥ٌ االتـاٍ َٗاسات تٛافش أثش" ،(2005).ايضعيب خايذ ٜٛطف -16

، دساطات، ايعًّٛ "ايهشى قافع١ يف اؿه١َٝٛ األدٗض٠ َشانض يف َٝذا١ْٝ دساط١:اإلداسٟ االتـاٍ

 .2، ايعذد 32اإلداس١ٜ، اجملًذ 

 . ايتٛصٜعٚ يًٓؼش ايع١ًُٝ ايٝاصٚسٟ داس : عُإ."اإلداس٠ ٚظا٥ف(،"2009. )فُٗٞ فشٜذ ، صٜاس٠ -17

 (، "اإلداس٠ ايرتب١ٜٛ َفاِٖٝ ٚآفام". عُإ: ػشن١ طاسم.2009ايظعٛد، ساتب.) -18

دسد١ مماسط١ َذٜشٟ املذاسغ ايجا١ْٜٛ األسد١ْٝ يف قافع١ " (،2013)ايؼشٜفٞ عباغ ٚايٓاظش ًَو  -19

 ف١ً ايعًّٛ"،عُإ ملٗاسات االتـاٍ ٚعالقتٗا مبظت٣ٛ ايجك١ يف َذاسطِٗ َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني

عُإ، داسٚ ٚا٥ٌ يًٓؼش  1االتـاٍ ايرتبٟٛ، ط 2009.خ 216 -187، 1( 14ايرتب١ٜٛ ٚايٓفظ١ٝ )

 .ٚايتٛصٜع

، ايكاٖش٠، داس ايعًّٛ 1، ط"ايكٝاد٠ ايرتب١ٜٛ َٚٗاسات االتـاٍ"، (2013.)عاَش ، طاسم ٚاملـشٟ، اٜٗاب -20

 يًٓؼش ٚايتٛصٜع.

 اؾذٜذ٠ داس اؾاَع١ – "املٓعُات يف ايفعاٍ ايظًٛى(،"2002. )قُذ ايذٜٔ ايباقٞ،ؿالح عبذ -21

 .اإلطهٓذس١ٜ – يًٓؼش

 يف ايعا١َ باملذسط١ ايجا١ْٜٛ ايرتبٟٛ االتـاٍ فعايٝات "(،2005عًٞ.) قُذ سظني ايشصام، عبذ -22

 ايكاٖش٠. داَع١ -َٓؼٛس٠ َادظتري  ري سطاي١"– ايعشب١ٝ َـش ظُٗٛس١ٜ اؾٝض٠ قافع١

. عُإ، األسدٕ: داس املظري٠ يًٓؼش 3، ط"س٠ ايرتب١ٜٛاإلدا"(.2013ايعذُٞ، قُذ ٚسظإ سظٔ.) -23

 ٚايتٛصٜع ٚايةباع١.

 ، دذ٠: داس ايؼشٚم."ؿٍٛ ايتٓعِٝ"أ ،(1986).عـفٛس، قُذ ػانش -24

ٚتةبٝكاتٗا  ايٓعش١ٜ َفاُٖٝٗا اؿذٜج١ املذسط١ٝ اإلداس٠،"( 2004 ).دٛدت عةٟٛ، -25

 .ٚايتٛصٜع يًٓؼش ايجكاف١ داس:عُإ".ايع١ًُٝ

 ايٝاصٚسٟ· داس:عُإ."ايتعًِ َـادس َشانض إداس٠") 2002 (.عبذاؿافغ طال١َٚ سعٞ عًٝإ، -26

 .ٚايٓؼش يًةباع١

 داس عُإ، ،1 ط ،"يتعًِٝا ٚتهٓٛيٛدٝا االتـاٍ ٚطا٥ٌ "، (1999.)ايذبع ٚقُذ سعٞ، عًٝإ، -27

 .ٚايٓؼش يًتٛصٜع ؿفا٤

عُإ: داس ٚا٥ٌ يًٓؼش  ،1"، طايظًٛى ايتٓعُٝٞ يف َٓعُات األعُاٍ" ،(2010يعُٝإ، قُٛد.)ا -28

 ٚايتٛصٜع.

 .ٚايتٛصٜع يًٓؼش ٚا٥ٌ  داس:عُإ.3 ط" األعُاٍ َٓعُات يف ايتٓعُٝٞ ايظًٛى،")2005  -29
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 ايٓعش١ٜ ايرتبٟٛ بني ايفهش يف املسطظٞ االتـاٍ "(،2007.)ٚايعٝاؿش٠،عًٞ ختاّ ايعٓاتٞ، -30

 .ٚايتٛصٜع يًٓؼش اؿاَذ داس -عُإ: األسدٕ 1 ط – "ٚايتةبٝل

 .يًٓؼش اإلطشا٤ داس:عُإ."اؿذٜج١ املذسط١ٝ اإلداس٠". (2004.)ٚسشاسؼ٘ امحذ ايكشعإ، -31

: دساط١ يًظًٛى اإلْظاْٞ ايفشدٟ ٚاؾُاعٞ يف ايتٓعُٝٞ ايظًٛى" (2000.)قاطِ قُذ ايكشٜٛتٞ، -32

 يًٓؼش ٚايتٛصٜع. ايؼشٚم داس عُإ، ،3 ط ،املٓعُات املدتًف١"

 ايٓعشٜات :يف اإلداس٠ اؿذٜج١ املفاِٖٝ "(،1993.)سظٔ َٗذٟ ٚصًٜٚف، قاطِ، قُذ ايكشٜٛتٞ، -33

 .املسيفإ عُإ، ،3 ط ،"ٚايٛظا٥ف

 ايعشب١ٝ ايٓٗل١ داس: "ايكاٖش٠.ٚتةٛسٖا االتـاٍ ٚطا٥ٌ ْؼأ٠،") 2007 ).عًٞ قُذ ايكٛصٟ، -34

 .ٚايتٛصٜع ٚايٓؼش يًةباع١

ٍ االداسٟ ٚعالقتٗا دسد١ اَتالى َذٜشٟ املذاسغ اؿه١َٝٛ ملٗاسات االتـا" ،(2011) .َٓـٛس قُذ -35

، سطاي١ "بايكذس٠ ع٢ً سٌ املؼهالت َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني يف َذٜشٜات مشاٍ ايلف١ ايغشب١ٝ

 .َادظتري، داَع١ ايٓذاح ايٛط١ٝٓ، ْابًع، فًظةني

- يًٓؼش ٚا٥ٌ داس، 1ط "،ٚاإلْظاْٞ ايرتبٟٛ االتـاٍ َبادئ(، "2002)0 ايشسِٝ عبذ عُش اهلل، ْـش -36

 .األسدٕ -عُإ

 داَع١ يف ايرتب١ٝ ن١ًٝ يف ١٦ٖٝ ايتذسٜع أعلا٤ يذ٣ االتـاٍ َٗاسات"، (2002.)ْاْظٞ َٞ،ايٓعا -37

 .ايريَٛى داَع١ َٓؼٛس٠،  ري َادظتري سطاي١ ،"ْعش ايةًب١ ٚد١ٗ َٔ ايريَٛى

اإلػشاف ايرتبٟٛ: َاٖٝت٘، تةٛسٙ، " (.2014ٚؿٛق، دمي٘ قُذ، ٚاؾٛاس١ْ املعتـِ باهلل طًُٝإ.) -38

 ، عُإ، داس اـًٝر يًٓؼش ٚايتٛصٜع.1"، طأْٛاع٘، أطايٝب٘

 (. قٛاْني ٚيٛا٥ح ٚأْع١ُ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ.2008ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ) -39

 

 ثاًْٝا: املشادع بايًغ١ االلًٝض١ٜ:

1- Angell, and Lance R. (1998). Communication Comforting Strategies and 
Social Bereavement: Verbal and Nonverbal Planning. Journal of Personal 
and Interpersonal Loss, 3(3): 271. Arna'out Arwa Rafeeq, Al-Sumadi 
Marwan Saleh(2014). Non-Verbal Educational Communication Skills OF 
Faculty Members at The University OF Najran From Students Point of 
View, international Interdisciplinary Journal of Education, vol,3. Issue 1, 
pp,81-103 
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March 2014, Kuala Lumpur, MALAYSIA. Organized by  World 
Conferences.net 

 

  

 

 

 

 

 


