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 شروط النشر يف جملة جامعة البحر املتوسط الدولية

. التقليديالعريب  )نوعن يكون اخلط أ، على A4أال يقل البحث عن عشر ورقات، وأال يزيد عن عشرين ورقة فلسكاب  .1
Simplefied  11وحجمه). 

اخلط بالعربية  وأن يكون (Microsoft Word)يكون مكتوبًا على برنامج  ويشرتط أنأن يرسل البحث إلكرتونياً،  .2
(Simplefied)  الصفحة من األعلى  وبالنسبة هلوامش، على أن يكون تباعد األسطر بقياس سطر واحد 11مقاسه

، أما إذا كان البحث باللغة حينه(باستالم حبثه يف  الباحث)وخيطر  سم. (2اليسار  )ومنسم  2.2) واألسفل ومن اليمني
 .((Time New Romanاإلجنليزية فيكتب خبط نوع 

على أن ال يقل عن ترمجة، وأن يقدم الباحث هلا ملخصًا بالعربية  وأتقبل البحوث باللغة العربية يف العموم واإلجنليزية تأليفا  .3
 كلمة.مئة ومخسني  

الت الوطنية أو غريها أو مستال من رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه، أو نشره يف إحدى اجمل قد سبقأال يكون البحث  .1
 أخرى.يكون الباحث قد تناوله بعنوان أخر يف وسيلة نشر 

يف البحث الشكلية الفنية واملنهجية، وتوثيق املصادر واملراجع، وتدوين التواريخ، ومقابلة األمساء باحلرف الالتيين.  ىيراع .2
 وغريها.التنصيص على النصوص و 

سم املرتجم أو احملقق، الطبعة، مكان كتابة اسم ملؤلف، عنوان الكتاب، ا  وعرض املراجعبة اهلوامش يراعى يف أسلوب كتا  .6
أن يكون عنوان الكتاب  واإلجنليزية ينبغيالعربية  وقائمة املراجعالنشر، الناشر، تاريخ النشر، رقم اجلزء والصفحة يف اهلوامش 

 أو اجمللة باخلط احملرب.
 تلتزم اجمللة بإشعار الباحث بقبول حبثه ان كان مقبوالً للنشر أو قابالً للتعديل بعد التقييم. .7
 ال تقدم اجمللة شهادة أو إفادة )مقبول للنشر( ما مل يكن قد قرر نشره فعلياً أو نشر. .8
 و مل تنشر.أالبحوث املقدمة للمجلة ال تعاد ألصحاهبا سواء نشرت  .9

وإن تعدد الباحثون فيكتفي  ،لكرتوين إن وجدسم الباحث، وختصصه، وجمال عمله واهلاتف، والربيد اإلاأن يتضمن البحث  .11
 بأحدهم.

لكرتونية حيق له سحب ذلك من موقع إحبثه إن كانت اجمللة ورقية، وإذا كانت  لباحث نسخة من العدد املنشور فيهحيق ل .11
و الفايرب ألكرتوين بريده اإل علىرسال نسخة إصدور العدد، فإن مل يتمكن فيمكن حينئذ شعاره بإاجلامعة املنشورة عليه بعد 

 إن كان له ذلك.
ضافة أو التعديل، أن يقوم الباحث بتزويد اجمللة بنسخة من و اإلأرجاعه له للتصحيح إشعار الباحث بقبول حبثه و إبعد  .12

 بريد املندوبني. على اجمللة أوبريد  علىيدوياً أو إرساله  CDقرص مدمج  علىلنهائية أالبحث يف صورته 



م9102ديسمبر - مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية            العدد العاشر   
 

أن يعيدوا طباعتها يف حبوثهم لعدم  القص،بطريقة  النت(قتباسات من )لى البحاث الذين يستعملون بعض االتنبيه ع .13
  اجمللة.تكيفها فنيا يف اخراج 

 -قيمة البحث:  .11

 أو ما يعادله. ( دوالر أمريكي011)إذا كان الباحث من خارج ليبيا يدفع  .1

مقدماً قبل التقييم، مث يتمم  دينار( 011)، يُدفع منها ( دينار ليبي051)إذا كان الباحث من داخل ليبيا يدفع  .2
 حني يقرر البحث بدرجة مقبول للنشر بدون تعديل أو مع التعديل. ( دينار ليبي051)املبلغ إىل 

 .( USDالعملة-CA)علماً بأن حسابنا القابل للتحويل هو  .3

 .(1000-677007-110)ليبيا بنغازي. مصرف التجارة والتنمية فرع الوكاالت، رقم 

                     journal@miu.edu.ly :المجلةبريد 

 
 أسرة هيئة التحرير
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 كلمة العدد

 

طااب، وال جيادون أخّط كلمات أعرّب هبا عما جييش يف صدري حياال مان يارتا باحلداثاة و التجدياد و اخلكثرياً ما جال يف خاطري أن 
إال اهتاام الارتاث  ولايس يف جعباتهم –تقلياداً للغارب-و كأهنم فقدوا السبيل إلجياد علام يتسام باحلداثاة ،ومناولة لذلك إال الرتاث حديثا

، حتات (م 0306 ت)قيمة للمرحوم األدياب  مصاطفى صاادق الرافعاي  ذات   كلمات   دتُ عدم العلمية و .....، حىت وج  بالقصور و 
 اً مبسط اً فاستعنت بنّصه، مث كان يل تعليق، م0368بريوت دار الكتاب العريب -( يف كتابه حتت راية القرآن الميراث العربيعنوان ) 

فاأنكر وجاود امليازياب علاي  إليهااغااب عنهاا زمانااً مث رجاع  وقاد أعارايب أقاام يف البصارةلقادمي اجلدياد عناده، فعنادما أشاار عنه وهو مان ا
 سطح املنازل لألمطار بدعوى التمدن، قال عنه الرافعي :أ

قوا اتساعاً يف الكالم إىل ما يفوت حد العقل أحياناً، ز  " فهذا طرف من العربية يقابله التاريخ يف زماننا هذا بطرف آخر من مجاعة قد رُ 
م، ووهبوا طبًعا زائغاً يف انتحال املدنية األوروبية إىل ما يتخطى العلل واملعاذير، ورأوا أنفسهم أكرب من دهرهم، ودهرهم أصغر من عقله

ا واجنلرتا فقاموا هبما مدة مث رجعوا إىل بالدهم فتعرف منهم أبا خالد الفرنسي، وأبا خالد اإلجنليزي، وغريهم ممن أجازوا إىل فرنس
ومنبتهم ينكرون املرياث العريب جبملته يف لغته وعلومه وآدابه، ويقولون: ما هذا الدين القدمي؟ وما هذه اللغة القدمية؟ وما هذه 

الناس عن أن يضعوا جديًدا أو األساليب القدمية؟ وميرون مجيًعا يف هدم أبنية اللغة ونقض قواها وتفريقها وهم على ذلك أعجز 
يستحدثوا طريًفا أو يبتكروا بديًعا، وإمنا ذلك زيغ الطبع، وجنون الفكر، وانقالب النفس عكًسا على نشأهتا، حىت صارت علوم 

ه، كأنه األعاجم فيهم كالدم النازل إليهم من آبائهم وأجدادهم، وصار دخوهلم يف لغة خروًجا من لغة، وإمياهنم بشيء كفرًا بشيء غري 
 ال يستقيم اجلمع بني لغتني وأدبني، وال يستوي ألحدهم أن يكون شرقًيا وإن يف لسانه لغة لندن أو باريس! 

ومنهم كّتاب يكتبون بالعربية ويرتزقون منها، وأدباء يبحثون يف آداهبا وفنوهنا، وكلهم جميد حمسن، إال حيث يكتب كاتبهم يف إصالح 
اً، وال يهّجن وال حلن اً صالح األدب، فهنالك ترى أكثر هّم األول أن تسلم له عاميته فال ينكر عليه ضعفالكتابة، ويبحث باحثهم يف إ

 سلوب وال عبارة، وأن يكون له كل ما يعرض له من النقص معتربًا من الكمال العصري.له أ

وتلزيقاً، ويبسط فيها املعاريض الكالمية، فهذا عنده   رها جرًا وتلفيقاً ب العربية على أساليب غريها ويقتصوترى هّم الثاين أن يكره اآلدا
 كذب وال دليل عليه، وهذا حمال وال برهان فيه، وهذا قائم على الشك، وذاك على ما ال أدري وال يدري أحد".

بثاوه حولاه و عديادة مان املستشارقني إىل مصااف العلمااء رغام ماا  امل مع الرتاث هو الذي رفاع أمسااءو ينسى أو يتناسى هؤالء أن التع
)جولد ( ومK.Broklman 0357 )كارل بروكلمانفيه من دّس السم يف الدسم، و تركوا ألصحاب احلداثة مواصلة املسرية، مثل 

  A.Nicholson)أرنســـت نكلســـونو م(Massignon L. 1962)لـــويس ماســـينون و (مGoldziher 0300تســـيهر 
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 )حسن حنفي(و  م(0116)الجابري وغريهم كثري، و سار على هنجهم من مثقفينا  ( J.Skakhte)جوزف شاخت و م(0385
حباوه بساكاكني املستشارقني، فلام ال ، و ذلادوا الارتاث بساياط القارن العشارينو غريهم من الاذين ج )حسين مروة(و  )طيب تيزيني(و 
والطعان فياه، فلايس يل مان قاول يف هاذا إال أن أطلاب مانهم  بإزاحة الارتاث هؤالء علما بعيدا عن الرتاث؟ أم أن العلم ال يوجد إال دُ جي

 فاعلني.ن كنتم رتاث بفروعه كما هو، وأوجدوا لنا علماً يتسم باحلداثة إاتركوا لنا ال وممن تبعهم

 

 رئيس التحرير
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 يف القوائم املاليةخطاء واألاملراجع للغش  اكتشافالعوامل املؤثرة يف 
 الليبي " يف ديوان احملاسبة دراسة ميدانية" 

 كلية االقتصاد –جامعة عمر املختار  – صداقة  رجب و د.زينب سامل د.خالد حممد رحيل
 

 الملخص 

لغل  واخطالميف ا حتليل ودراسة العواملل اؤلرة يف ا اشافلمف م ا علو د لواس ا مسلية الليل   ا هتدف الدراسة إىل
 م8102قم مللة اساقءلللميف ملللني اؤللل ا عا بلللد واس ا مسلللية سللل ة  65ولاحقيلللد  لللدف الدراسلللة   اسلللا   القللوا ا اؤمليلللة  
  شللل مللني العوامللل اؤاعلقللة بللمؤ ا  إس   إىلوبأسللاادا  الاحليللل الووللسو واخسللاد ا دووللل  الدراسللة   بمؤ اقللة الفلل قية

والعوامللل اؤاعلقللة بللد واس ا مسللية   عمقيللة م ديييلل للل دا الغلل  وم داريف ومسلليلوا اكوشمللةلللدا اإ رقللمي ب نللمم  وو للود
أنل     بمإضلمةة إىل اخطالميف ؤ ا ل  ا اشافلمف الغل  و قلدريف ا دأةري شيلري للل  موالقوانا واؤعم ري اؤه ية هل والاف  عمت

وملني أ لا   للغل  وا طالميفاجتمه العواملل اؤلرة يف ا إشافلمف اؤ ا ل  مت اخلربيف للمفمرشا ا الدراسة  و د دأةري ؤساو 
مبللم    للا مااليللمت اليييلللة العمللل لللل  دعللد ل القللوانا والافلل  عمت الللا دلل  ا مه للة ا مسللية واؤ ا عللة دوولليمت الدراسللة 

 .وا  امملية والسيمسية ا ليييم ا لية والااورات ا قاءمد ة

Abstract  

The research  aims to analyze and study the effective factors in the detection of fraud 

and errors in the financial statements by the auditors of the Libyan Audit Bureau. To 

achieve that goal 56 questionnaires were collected as a sample study by using descrip-

tive and deductive analyses. The study concluded that each of the factors related to the 

auditors, the existence of a control  program in the management  and the factors relat-

ed to the Audit Bureau, legislation, laws and professional standards has a significant 

impact on the ability of the auditor in the detection of fraud and errors. In addition, 

there is no effect to the levels of experience of the participants in the study towards the 

affecting factors  in discovery of  fraud and errors. One of the most important recom-

mendations of the study is to amend laws and regulations  governing the profession of 

accounting and auditing in Libya.                                                                                           

       
 البحث مقدمة. 0

 ا هنيلمرات بعلد طءوولم   اخلململ  جمامل   منب نيم الاحد مت مني لددا   اخطرييف آلونةا ط ل اؤ ا عة مه ة دوا     
)عبددد  اليللربا اؤ ا عللة ميمدللب قيللل مللني اؤمليللة قوا مهللم د ا لل  الللا العم قللة  الفلل شمت مللني العد للد شللهدهتم الللا اؤمليللة

للل  أهنلم ةفلل لعمليلة  خس مع ا حم ت اإة س  ذه  لاا ال  ل  إليهلم ملني مع لا اخ ل افو  ؛(8 :م8108 العظيم،
قللللد ة  ممللللم أدا إىل حلللدوا ةقللللويف اليقللللة واؤءللللداقية ا الاقللللمر   اؤمليللللة (692 ،م8100)جربددددشا يندددد  ي  ،اؤ ا علللة 

سمرل  اجلهمت واؤ  ممت اؤه ية اؤسيلولة لني وض  معم ري اؤ ا عة إىل العمل لل  سد  ذه السقويف بغ ض ز مديف قلدريف 
مسللاوا  للوديف  أسوحيلل    (002 ،م8102)عبددد الحلدديم ، واخطاللميفوةملليللة لمليللة اؤ ا عللة لللل  اشافللمف الغلل  



 م9102 ديسمبر لعاشرالعدد ا         ة البحر المتوسط الدولية      مجلة جامع 
 

 

 2 

اخمل    الاح  سمت اجلو   ة ا القوا ا اؤمليلة والاق  ل  ل هلم بءلوريف ولحيحة اشافمف ا   ا اؤ اميل ا شسميفيف  اؤ ا عة
للغل  واخطالميف ا القلوا ا اؤمليلة حيل   م ا عو د واس ا مسليةاشافمف العوامل اؤرة يف ا   لدراسة اليمح حسز  الذي
)جربشا ةفل لملية اؤ ا عة  إىل ردي و  اؤهين أدا   رة  سليم  لل   واخطاميفاشافمف الغ   لل  لد  قدريف اؤ ا   أس

 .(692: م8100ين  ي  ،

 .مشكلة البحث8
لدد دزا د  أ ا القضم م ا مه ة اؤ ا عة نايقة حدأ واخطاميفمتيل مسيلولية اؤ ا   اخلمر و لني اشافمف الغ  

حيللل  وةلللد دق  للل  م  ملللة   ا ليييلللمحلللم ت الغللل  والسسلللمد والاءللل ةمت  لللري القمنونيلللة وطمولللة ا الوحلللدات اكيوميلللة 
 Corruption Perceptions 2016) دوللة للهلم اؤرشل  075ملني  071الفسمةية العمؤية احالل  ليييلم اليديلب 

Index) وةقلداس ةقلاها  همأدا بدوره إىل دضليل مساادميالذي   وذلك نايقة للا لب ا السق ت والقوا ا اؤملية
شافللمف الغلل  ا حيللمل ا د للواس  ا مسللية اؤلل ا عا  ةمسلليلولياجلللدل حللول  أةللمر ملل  الللذياخا طللدممت مه للة اؤ ا عللة 

: م8106،الفدد   ) ةاووللل  دراسللة  دراسللمت ا ليييللملللديف للل   دووللل  و للو مللم؛ ةيهللمل لل  والعوامللل اؤللرة يف  والاق  لل 
و ود لد  رضم مني قيل اجملام  اؤما واجلمهور العم  لني لمل اؤ ا عا بمل سية للماوق  م ها و لو ملم  علرب  إىل (821

ليمهتا لني اشافمف شل حم ت الغ  واخطاميف و وأس اؤ ا عا  ري مقا عا مبسر   ل   بو ود ةقويف دوقعمت ا اؤ ا عة
لية و خس للد ها ق مللة بلأس مسلر   حدات اكيومية اخلمضلعة ؤل ا عاهاا الو  والسسمد والاء ةمت  ري القمنونية الا حتدا

لليحل  للني اخطالميف والغل  اللذي قلد  يلوس لل   لملية اؤ ا علةاؤ ا    يق م ؤعم ري اؤ ا عة اؤاعمرف لليهم  و ختايط 
 (م8112،)العمد ي  دوولل  دراسلة ؛ و وأس  يذل ا لملل  الع م لة واؤهلمريف ال زملا  أةري  و  ي لل  الييمنمت اؤمليةد
سيمب ةقويف الاوقعمت ا ليييم  و و ود نقص ا الاف  عمت اللييية خبءوص د  يا اؤه ة م  و ود دوقعمت أس مني أ ىلإ

مف الغللل  والاءللل ةمت  لللري لية اؤ ا للل  للللني اشافلللو  لللري معقوللللة ملللني  منلللب مسلللاادمو اؤعلوملللمت ا مسللليية حلللول مسلللر 
  .شسميفيف إداريف اؤ فأيفوالاق    لني    القمنونية

 واخطالميفالغل   دزا د ظلم  يف ارديلمبلديف دسمؤ ت حول العوامل اؤسيية ا ادسما  ذه السقويف و    م  يمر ومني
بعلد ولدور قل ار وطءوولم  ؛ ل ل  ا مسلية حيلمل اشافلمف الغل  والاق  ل  مسيلولية اؤ ا عا ا د واس وز مديف اجلدل حول

 م8102لسدنة  09وولدور القلمنوس رقلا   م8100لسنة  009ناقما اؤرق  رقا د واس ا مسية مني اجمللس اإ إنفميف
ني م ا علة د واس ا مسية الء حيمت حىت  لاميني مل وإلاميف وازد مد اؤهم  اؤ و ة بد واس ا مسية لو ين العم امني اؤرمت  

 للذه ا  واإدارياؤللما  اخدايف وحتسللا  ني اكسللمع لللل  اؤللمل العللم لللاجلهللة اؤسلليلولة  بملايللمره  بملدولللة اؤرسسللمتمجيلل  
اؤفلليلة لللني    للد حتليللل  هذدراسللة واقلل   لل اخمهيللةشللمس مللني   لللذا  واإداريواكللد مللني دسفللو السسللمد اؤللما سسللمت ر اؤ

ا القوا ا اؤملية والاء ةمت  ري القمنونية والا للب اللا  واخطاميفمسيلولية اؤ ا   اخلمر و لني اشافمف الغ   ودراسة
بعوامللل اؤلللرة يف ا   اعلللد ةيملللم ا مسللية د للواسا  ا ا عاؤللواجتم لللمت  آرايف لللل  ل هلللم و الاعلل ف  قيةهللم العميللل والاق  لل 

حتسلللا قلللدريف اؤ ا للل  للللل   ا ةملليلللة اخشيللل  إ لللمر للعواملللل دقلللدمبمإضلللمةة إىل   واخطالللميفاشافلللمةها للغللل   إميمنيلللة
 ا العمليللة أمهيللة العوامللل  للذه إلاللميف طلل ل مللني ا مسللية د للواس أدايف وةملليللة شسللميفيف   ودلللاواخطاللميفالغلل  اشافللمف 

 ا ال  يسلية اليحل  مفليلة مييني ويم ةو   طاميفشافمف والاق    لني الغ  واخمني ا  حتد معوقمت أ ة ود ا  ةال قمبي
 السرال الاما:
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 ؟المؤثرة في أكتش ف المراجع للغش ياألخط ء في القشائم الم لية  العشاملم  ي 

 الس لية الاملية: اخسيللةلل   اإ مبةمني ط ل  ال  يسولل  السرال  اإ مبةوسياا 

  الغ  واخطاميف؟  اشافمةا  اخلمر و اعلقة بمؤ ا  اؤ ل  و د دأةري للعوامل  

  لغلللل  اؤ ا لللل  لاعلقللللة بللللمإداريف ومسلللليلوا اكوشمللللة ا اؤ فللللميف  للللل اؤ ا عللللة ا اشافللللمف اؤ للللل  و للللد دللللأةري للعوامللللل
 واخطاميف؟

  ؟ اؤ ا   للغ  واخطاميفاعلقة بد واس ا مسية والاف  عمت واؤعم ري اؤه ية ا اشافمف اؤ ل  و د دأةري للعوامل 

  العوامل اؤرة يف ا اشافمف اؤ ا   للغ  واخطاميف ؟  ل  و د دأةري لعدد س وات اخلربيف  لل  آرايف اؤ ا عا بفأس  

 .  دف البحث 2
 ا واخطالميفاشافلمف م ا علو د لواس ا مسلية الغل   حتليلل ودراسلة العواملل اؤلرة يف ا  اميل اهلدف ال  يسلو ا
 وم ا عل واجتم لمت آرايف للل  الاعل فل هلم و  القمنونية والا لب الا  قيةهم العميل والاق   القوا ا اؤملية والاء ةمت  ري 

واسلاا ص جمموللة ملني الاووليمت   والغل  اخطالميف للني اليفل  ا وأة  لم بعواملل الدراسلة  اعلد ةيمم ا مسية د واس
دور وقلدريف  و حتسلا وز لمديف  ا مسلية  واسدلل ال قلمي دورالل دسعيلل ا دسلم ا أسمني طل ل اخطلذ  لم   أمل اليمح الا 

يل ودعز للز مءللداقية دق  لل  اؤ ا عللة ودللدليا ضللل ا ممليللة طمليللة مللني الا لللب والااشافللمف الغلل  ودقللدم قللوا اؤلل ا عا ا
 م سعة مه ة اؤ ا عة ا ليييم.

 يديافع البحث  أ مية.2
اليح  ا ض وريف حتسلا مسلاوا شسلميفيف أدايف مه لة اؤ ا علة ا ليييلم مملم لل  ملني أةلمر شيلرييف ا ودواة   أمهيةديمني 

ة ا مة ة لل  حقلو  أولحمب رأس اؤلمل وأولحمب اؤءلمل ا الفل شمت واكسلمع للل  ا قاءلمد اللو ين واشاسلمب ةقل
وذلللك مللني طلل ل دراسللة وحتليللل  للذه اؤفلليلة اهلممللة و للو مسللرولية اؤ ا لل  ا د للواس   لاوقعللمتاضللييد ةقللويف اجملاملل  ود

 إشافلمف اودلأةريا   ةملليلة اخشيل  إ لمر للعواملل ودقلدم  ؤلرة يف ةيل والاق  ل  ل ل  والعواملل ا واخطاميفا مسية اجتمه الغ  
 ا العمليللة أمهيللة العوامللل  للذه إلاللميف طلل ل مللني ا مسللية د للواس م ا عللو أدايف وةملليللة شسللميفيف الغلل  وا طاللميف  ودلللا

 طاميف.مني اشافمف والاق    لني الغ  واخ حتد معوقمت أ ة ود ا  ةال قمبي

واؤممرسا  اخشمدميياو اكم ة جلهد إة ايف اجململ اليحيو ا  ذا اجململ   وذلك مني دواة  اليح  إىل ضمةة بمإ
 طدمة اليح  العلمو.و ا ا د واس ا مسية ا ليييم اؤممرسة العملية للم ا ع  لاقدم اؤعلومة اجليديف  دف دو يمعم  

 . منهج البحث 6
وذللللك ملللني  اؤيدانيلللةو الدراسلللة ال    لللة  سلللاادا إباؤللل ه  ا سلللاق ا و وا سلللا يم و  يللل اد    لللدف اليحللل لاحقيلللد  

والسسلمد  واخطالميفسهلو  الغل  مب ا لمول اسلاق ايف للدراسلمت السلمبقة اؤاعلقلة  يلاأل :ىل قسلما إالدراسة  ط ل باقسيا
ومسليلولية اؤ ا ل  للني اشافلمف الغل  ا   اؤه يلة اؤاعلقلة بلملغ  واإولدارات  الغل  ارديلمبسيمب ولواملل أو  وأنوال 

اشافمف م ا عو د واس ا مسية الغ   شذلك اساق ايف الدراسمت السمبقة اؤاعلقة بملعوامل اؤرة يف او   ظل اؤعم ري الدولية
لل واخطالميف لواملل ماعلقللة بلمؤ ا   ولوامللل ماعلقللة  ددت ا  لذا اليحلل  ا ةل ا لوامللل و للوا القللوا ا اؤمليلة والللا ح 
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سللا يمف ةلل وض إوذلللك  ملافلل  عمت واؤعللم ري اؤه يللةولوامللل ماعلقللة ب ومسلليلوا اكوشمللة ا اؤ فللميف  للل اؤ ا عللة بللمإداريف
 اساقءميفلداد قم مة إةياضمني الدراسة اؤيدانية مني ط ل  الث نيمم القسا أ؛ اليح  وويم اهم ا ووريف قمبلة ل طايمر

زيف اجلللا  إليهللما القللوا ا اؤمليللة والللا   الاووللل  واخطاللميفاشافللمف م ا عللو د للواس ا مسللية الغلل   اؤللرة يف ابملعوامللل 
ةل وض  طايلمرإوذللك   ودوز عهم لل  لي ة مني م ا عو ةل وا د لواس ا مسلية ا اؤ اقلة الفل قية )القسم األيل( ال   ي
  .ىل نام   اليح إلاوول وا اؤ مسية اإحءم ية اخسمليب ساادا إباليح  

 .حديد البحث5
  العوامل اؤرة يف ا اشافمف م ا عو د واس ا مسية الغ  واخطاميف ا القوا ا اؤمليلة قاء  اليح  لل  دراسة 

  اؤ اقة الف قيةن   فمل اؤ ا عا ا ة وا الد واس ا أشمم     فمل اؤ ا عا ا ميمدب اؤ ا عة اخلموة وبملاما ةهو  
وذللللك لقللل ب اؤيللمس وكلللدود اجلهلللد والوقللل  لا سيلللذ  المدددر  ( –بنغددد     –البيضددد ء   –ديندددة  –)طبدددر  لللا دفلللمل ا

 .اليح 

 . خطة البحث 7
  داة    دقسيا طاة اليح  إىل ال قمف الاملية:وأا ضر مفيلة اليح   

ومسللرولية اؤ ا لل  لللني  واخطاللميفاإوللدارات اؤه يللة والدراسللمت العلميللة الللا د موللل  مسهللو  الغلل   اسللاق ايف 7/0
 ا القوا ا اؤملية. واخطاميفاشافمف الغ  

ا القوا ا  واخطاميف لغ لاشافمف م ا   اخلمر و  إساق ايف الدراسمت العلمية الا د مول  العوامل اؤرة يف ا 7/8
 .اليح  اشاقم  ة وضو  اؤملية

 .(منهجية البحث) الدراسة اؤيدانية ونام   اطايمر ة وض اليح  7/2

 ال ام   والاوويمت وجمم ت اليح  اؤقيحة. 7/2

يمسدؤيلية  ياألخط ءاإلصدايات المهنية يالدياس ت العلمية التي تن يلت مفهشم الغش  استقراء 7/0
 في القشائم الم لية. ياألخط ءالمراجع ع  اكتش ف الغش 

 الغش األخط ء مفهشم 7/0/0
و فري   طاأ أوأس الاح  سمت ا القوا ا اؤملية قد ديوس نايقة     (821)رقا  أوضح معيمر اؤ ا عة الدوا   
 س مءللالحأو  ؛الاح  سللمت  للري اؤاعمللديف ا القللوا ا اؤمليللة و اضللمني اكللذف للميللمل  أو ا ةءللمحمت إىلالخطدد  مءللالح 
 ل ف  أوملا موالعل ومسليلوا اكوشملة اإداريف  أةل ادمني بلا  أشي  أوالاء ةمت اؤاعمديف لني    د واحد  إىل فري  الغش

 معدد رير ،األتحدد د الددديلي للمح سددبي ) للحءللول لللل  ميللزيف  للري مسللاحقة أو  للري قمنونيللةةمللل    اللوي لللل  طللداا 
اللذي    لو ملم إذا شلمس الاءل ف اخسمسلو أس العممل ال  يسو للاس قة با اخلاأ والغل مبعىن( م8119الديلية، التدقيق

بأن  السسمد   ع فبي مم  ؛(022: م8102 ،)عبد الحليم  ري ماعمد أود ا  ل   الاح  سمت ا القوا ا اؤملية ماعمدا  
مللكةفوو  إسووة املاسووة لاسملاثخوويختمللووقملاووبتملاثم ووةسملوةموول  مل  مل  وو تململالجهوو املاتخووة للتملثيةوولى أمل  وو مل  "



 م9102 ديسمبر لعاشرالعدد ا         ة البحر المتوسط الدولية      مجلة جامع 
 

 

 5 

  ململااةبس،ت وول  ملاتخووت لا ملتزي ووأمل  مللثوو مل،ملحصوو تمل  وو مللت ووصا ملاة ووتملغ ووأملل وو   تغ ووأمل ةن ن ووتملث 

 أي أس ،(28: م8100،ياضددددي) إسوووة املاسوووة لاسملاثخ ةسووووة ملاتلةسووو  ت   ال ،ملإسوووة املاسوووة لاسمل  وووو ت 
ةللملغ   للدد بمؤعللم ري اؤه يللة ا الاح  لل  اؤاعمللد ا القللوا ا اؤمليللة و  للا  ل لل  دز يلل   السسللمد  أدواتأحللد  الغلل   عاللرب

للسللاة للحءلول  اسلاغ   علد   ملم السسلمد ةإنلأ  ةل  للل  القلوا ا اؤمليلةأوبملالما   لم   اخوولالقوا ا اؤملية واطا س 
: م8106غندديم،)  للري ممليللة ا السسللمد آةلمر ممليللة أويللوس هلللذو   للل  م للمة  شاءللية بللدوس دل   اةلل  لللل  القللوا ا اؤمليلة

056). 

 في القشائم الم لية ياألخط ء الغش أنشاا  7/0/8
مللوارد سلل قة  ةو اضللمني  لل  العللمملا بءللسة لمملل  اإداريف لل  العللمملا و لل  ىل جممللولاا: إ الغددش مييللني دقسلليا

 اضلللمني  اإداريف للل   أملللم  اللللا  ءلللمحيهم أطالللميف ماعملللديف بملسلللق ت ا مسللليية إطسلللميف ميلللل  لللذه السللل قمت اؤ فلللأيف 
وذلللك بغلل ض حت  لل  ودغيللري اؤ شللز اؤللما للم فللأيف وناللم     العليللم اإداريفاؤاعمللديف بملسللق ت ا مسلليية بواسللاة  اخطاللميف
 للم   يللد لل قمبللة الداطليللة وبملاللما  يللوس مللني الءللعب حللىت ا ظللل نا ديلل أسنلل  مييللني أوطاللوريف  للذا ال للوا   ألممهلللم
  .(25: م8112 ،)تشم س ي نكي اشافمة 

 ىل نولا مهم:إ القوا ا اؤما الغ  ا (821وقد قسا معيمر اؤ ا عة الدوا )

 :ا حايما :حي  داعدد     ارديمب  ذا ال وا مني الغ  شمم  لو  سمت ال مجتة لني الاق    اؤما الاح:لاألي 

 الاأةري لل  القوا ا اؤملية خلداا ودضليل مساادميهم. أ.

 شسميفيف.  أشي إظهمر لمليمت اؤ فأيف بفيل  الاأةري لل  القوا ا اؤملية ب.

 .اإبداليةخلداا مساادمو القوا ا اؤملية ومممرسمت ا مسية  اإداريفمني  منب  اخربمح إداريف جد.

وسلللل قاهم  اخولللول: دفللللمل  لللذه الاح  سللللمت سلللر اسللللاادا  اخولللول الاح  سللللمت ال مجتلللة لللللني إسلللميفيف اسللللاغ ل :الثددد ني
 .واإداريفس   ديب  ذا ال وا مني الغ  مني ط ل اؤوظسا أمييني و  واطا سهم

وللعوبة ا اشافللمة  ن لل ا   اخشيلل  عاللرب  اخولاس ال للوا  لل ا حيلل   (م8102:عبددد الحلدديم )رأي اسللد اليمحلل  ملل  و 
لللل  ا ال قمبلللة اؤوضلللولة وداو للل  مجيللل  إدارات اؤ فلللأيف  اإداريف رديمبللل  للللني    لللد إداريف اؤ فلللأيف وو لللود إميمنيلللة لااالللو 

أمم بمل سية لل لوا اليلمم ملني أنلواا   ل  يمهتم  ومييني موا ها  لني    د دسعيل آليمت حوشمة الف شمت ميل جلمس اؤ ا عة
 ا ها  لني    د وض   ييل ةعمل لل قمبة الداطلية وداو  ه.الغ  ةيميني مو 

؛ 072:م8115)دحددي  ،  ردي إىل حت     ري ماعمد ا القوا ا اؤملية وقلد  يلوس بإحلدا الءلور اآلديلة الخط أمم 
 :(825: م8100الحسيني،

 اؤملية. القوا اأطاميف حسمبية أو شامبية ا السق ت والدةمد  و   -
 اؤغلوف للسيمسمت ا مسيية.الااييد   -
 .واؤء وةمت ال أمسملية اإ  اد  أطاميف ة ية و و نمجتة لني اجلهل بقوالد وأوول ا مسية  شمخللط با اؤء وةمت  -
 .اكقم د دسسري سويف أو إ سمل -
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 الغش حديث أسب ب 7/0/2
السقل يف السلمبعة دو لد ةل ا  ( SAS NO. 99) اخم  يلوؤعيلمر اؤ ا علة و  (821)عيلمر اؤ ا علة اللدوا ؤوةقلم  

 و لوامل كدوا الغ  و و: أسيمب أ

  الغ  وا حايمل.  رديمبواؤوظسا اكمةز أو  يونوا حت  ضغط  اإداريفةقد  يوس لدا  :ي الح فزأالدافع 

  القدريف لل  ختاو أسمليب ال قمبة ميل و ود أسمليب رقمبة  ري ةعملة أو لدا اإداريف :الفرصة. 

   وحىت   ط قية الا دسمح هلا بذلكوالقيا اخ ا جتمهلد ها  اخشامصةيعض   الغ  ةعل درب   لل  القدريف :التبررر
 دييوا الغ  ا و ود دأةري الضغوف.اخشامص اخم ميف مييني أس    

 والغ       لعديف أسيمب أمههم: أس الازا د اؤسام  لألطاميفشمم 

   (022: م8102،)عبد الحليم واخلدممت اخلمضعة لعملية اؤ ا عة. اخلمملشرب حقا م فآت 

    أ    اإداريفا القللوا ا اؤمليللة  للل  للو  واخطاللميفاطللا ف اليللمحيا واؤ  مللمت اؤه يللة حللول مسلليلولية اشافللمف الغلل
 ؟  ف ةمل  أ اؤ ا   

  و   سلأل لملم قلد   سحلص اللذي قلم  بل أس اؤعم ري اؤه ية اقاء ت مسيلولية اؤ ا   للني اخطالميف والغل  ا حلدود ال
  ياف  بعد ذلك مني أطاميف و  .

ال ممجلة  )الدافع يالفرصة يالتبررر( لمم ادس  نام  دواة  لوامل اؤام  يفش  ارديمب الغ   ازا د أس  ا اليمح   و 
للني اخللمر يا ا اليفل    ا عااؤل و لوامل دردي إىل ةفلل و   اخووللني الاقمر   اؤملية ا حايملية وسويف اساادا  

 ؛للل  اطلا ف اليييللة اللا دعملل ةيهلم اخلململ م فلآت لذه العواملل ا  و لودلذا   يغو دراسة مدا   واخطاميفالغ  
 .و و مم  هدف إلي   ذا اليح  واخطاميفا اليف  لني الغ  ةفل اؤ ا    إىلوالعوامل الا دردي  اخسيمبومع ةة 

يفقددد إل لاصددددايات  فدددي القدددشائم الم ليدددة ياألخطددد ء اكتشددد ف الغدددشمسدددؤيلية المراجدددع عددد   2 /7/0
 .يفجشة التشقع ت المهنية

ومييللني دوضلليح  اخولومسلليلوا اكوشمللة ا اؤقللم   اإداريفدقلل  مسلليلولية م لل  واشافللمف الغلل  واخلاللأ لللل  لللمدد 
 :( 026: م8102،)عبد الحليمذلك مني ط ل مم  لو 

   ودوةري بييللة لملل إجيمبيلة داميلل ا  أط قوبييلة أم ية وسلو   إجيمدومسيلوا اكوشمة العمل لل   اإداريفجيب لل
 ددليس. أو اؤ مسب جتمه أي    اإ  ايفالاعيا والادر ب ود قية العمملا اؤ  ما واختمذ 

   واإ  ايفاتبييلة رقمبية م مسية وا مة ة لل  داييد السيمسمت  إجيمدومسيلوا اكوشمة مسيلولية  اإداريف ق  لل. 

   إ لمرومسيلوا اكوشمة مسيلولية وض   ييل رقمبة داطلية وضممس ا لازا  بلملقوانا والللوا ح ووضل   اإداريف ق  لل 
 إداريف اؤام  .
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ومل دعلد مقءلوريف ةقلط للل  إبلدايف رأي ةلين للني ملدا ةقلد دالورت مسيلولية اؤ ا   ا الوق  اكمض   أمم لني   
ولد  ولداللة القلوا ا اؤمليللة  بلل دعلدت ذلللك إىل دقلدم دأشيلد معقلول لللني طللو القلوا ا اؤمليللة ملني الاح  سلمت اجلو   للة 

    ,SAS)،(SAS, No.82) معيلللمري اؤ ا علللة إولللدارا  AICPA))ال مجتلللة للللني الغللل . وقلللد ظهللل  ذللللك ا  هلللود 

No.99)  اراسووتملاث وو مل:"واؤع للوس بللل  (99)اؤعيللمر  ا للااوقللد   أةضللل للم ا عللة واطايللمر ال قمبللة تيققللم إ لل ايفااللذي

مممرسلة  أمهيلةوبلا   ملاقلمر   اؤمليلة حتل  اؤ ا علةبوو  الا لب والغ  ول قاهمم ب  "  لملل اجعتملاثم ائ ملاتةث ت
 ساقيب للاال  ال لمد  للني الغل  مبحموللة  أساؤ ا   جيب وأوضح أس  الفك اؤهين ل د ختايط ود سيذ لملية اؤ ا عة

 .خبيري قضم و اشافمة  لني    د ا ساعمنة

"لخوول ث تملات اجوو مل ووقملاراسووتمل:واؤع للوس بللل  (ISA, No.240)( 242)وشللذلك معيللمر اؤ ا عللة الللدوا رقللا     

 وولسمللعووة  أمل إرتووةاا ملت وووةمللخوول ث تملات اجوو مل  وولملاراسووتملاث وو ململث وو مل  وولملل اجعووتملاثموو ائ ملاتةث ووت"ا

 ات ووووةرملءجوووو ا ا ملاث وووو ملتت  وووو مللووووقمل تم وووو  ملل ووووةي ملاثةل يهووووة ملالج   يووووتمل م ة ووووةتمل وووو ملاثموووو ائ ملاتةث ووووتمل

 ."اكت ةفملاث  

اؤه يلا و  اليحلما بلا  لد   واسلعم  اؤمليلة  ا القلوا ا  واخطالميفسيلولية لني اشافمف الغ  اؤموضوا  أةمروقد 
الحلددديم  عبدددد؛ م8102:؛ ب سدددشداص يصددد ل م8115:دحددددي  )واجملامللل  واؤسلللاسيد ني ملللني طلللدممت مه لللة اؤ ا علللة 

ومني الدراسمت الا ا ام  بملاع ف لل  دوقعمت اؤساادما واؤساسيد ني مني طدممت ( م8106:منصر ؛م8102:
مفليلة ةقللويف الاوقعللمت حيلل  درس  (م8118:صد ل  ) اؤ ا علة والسقللويف بلا  للذه الاوقعلمت ومسلليلولية اؤ ا ل  دراسللة

ودوولل     ني لاييعلة وأ لداف لمليلة اؤ ا علةا مه ة اؤ ا عة  مني ط ل دقييا ملدا ةهلا شلل ملني اؤل ا عا واؤسلايم  
  ل  للي  قيل إولداره للاق  سعل  اؤ ا   أو  قو  بمكيا أسجيب   اسقوس لل  مم   أس اؤ ا عا واؤسايم  ني إىلالدراسة 
القلوا ا اؤمليلة طمليلة  أسحي   اوق  اؤسايم وس أس    ءلدر اؤ ا ل  دق  ل  ن يل  إ  إذا اسلااما اكيلا للل    ال  ي 
 .والعمملا اإداريفال مجتة لني د لب  اخطاميفمني 

دوقعمت ماعلقة مبساوا و ييعة مسيلولية اؤ ا   لني و ود ةقويف  إىل (Dixon et al., 2006)دراسة شمم دوول      
  وةعملية ال قمبة الداطلية.  إ  ايفات اؤ ا عة واطايمر واكسمع لل  السق ت ا مسيية الغ    اشافمف

ا روممنيم حول مسيلولية اؤ ا عا  مساادمو الاقمر   اؤملية دءورات (Stirbu et al., 2009)درس شذلك 
وأس للد ها   ني قيل مساادمو الاقلمر   اؤمليلةةها م   م  سويف أسدوول  الدراسة إىل و   واخطاميفالغ    اشافمفا 

دوقعمت أشرب حول وا يمت اؤ ا عا ومسيلوليمهتا لني اليف  لني الغ  واإب غ ل ل  مملم  دااليل   معلم ري اؤ ا علة ا 
  ذا اخلءوص.

يف الاوقعلللللمت ا ليييلللللم  لللللو و لللللود نقلللللص ا إىل أس ملللللني أسللللليمب ةقلللللو  (م8112:العمددددد ي  )ودوولللللل  دراسلللللة 
الاف  عمت اللييية خبءوص د  يا اؤه ة م  و ود دوقعمت  ري معقوللة ملني  منلب مسلاادمو اؤعلوملمت ا مسليية حلول 

 اؤ فأيف. إداريف  والاق    لني شسميفيف   مف الغ  والاء ةمت  ري القمنونيةمسيلولية اؤ ا   لني اشاف

واجلمهور العم  لني لمل و ود لد  رضم مني قيل اجملام  اؤما  إىل (م8106: الف  ) دراسة دوول شذلك 
بمل سية للماوق  مل ها و لو ملم  علرب ل ل  بو لود ةقلويف دوقعلمت ا اؤ ا علة  وأس اؤل ا عا  لري مقا علا ا ليييم  اؤ ا عا
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حلللدات القمنونيلللة اللللا حتلللدا ا الو واخطالللميف والسسلللمد والاءللل ةمت  لللري  للللني اشافلللمف شلللل حلللم ت الغللل  مبسلللروليمهتا
ختالليط  خس لللد ها ق ملللة بللأس مسلليلولية اؤ ا لل   يق للم ؤعللم ري اؤ ا عللة اؤاعللمرف لليهللم  للو  اكيوميللة اخلمضللعة ؤلل ا عاها

وأس  يلذل ا لملل  الع م للة   أةري  لو  ي لللل  الييمنلمت اؤمليلةةحءلة لليحل  للني اخطالميف والغل  الللذي قلد  يلوس لل  دل
 . زماواؤهمريف ال

مه لة  أس  اليمحل  ل اومني اسلاع اض الدراسلمت السلمبقة حلول ةقلويف الاوقعلمت وطءوولم  اؤاعلقلة بمليييللة الليييلة 
 ا علة واجملامل  واجلهلمت ق  ل  اؤد مسلاادموذات الع قلة ملني  اخ ل افاؤ ا عة داع ض لييري ملني ا ناقلمدات ملني مجيل  

 واخطالللميفشافلللمف حلللم ت الغللل  ا وذللللك لعلللد  قلللدرهتم للللل  دلييلللة احايم لللمهتا ودوقعلللمهتا واؤاميللللة ا و ري لللم  ال قمبيلللة
اؤ ا للل  قلللدريف والعوامللل اؤلللرة يف ا  و للود  لللذه السقلللويف أسللليمبلللذا  لللد ضللل وريف ملحللة لدراسلللة   والاءلل ةمت  لللري القمنونيلللة
 الدراسة اكملية الاوول إلي . مم هتدف و ووالاء ةمت  ري القمنونية  واخطاميفاشافمف حم ت الغ  

مراجدع الخد يجي للغدش الالدياس ت العلمية التي تن يلت العشامل المؤثرة في اكتش ف  استقراء 7/8
 في القشائم الم لية. ياألخط ء

لوامل ر يسية د درج ة ةة الا مييني دقسيمهم إىل  واخطاميفاؤ ا   للغ   اشافمفدو د لديف لوامل درة  لل  
 لوامل ة لية  و و شمم  لو: ضم هم لديف

 عشامل متعلقة ب لمراجع الخ يجي 7/8/0
السددم ت الشخصددية للمراجددع :وم هللم واخطاللميفاؤ ا لل  لللل  اشافللمف الغلل  قللدريف  دللرة  ادو للد لللديف لوامللل 

  ودقللد  ه وةقالل  ب سسلل  وداةعيالل  وإحسمسلل  اخلللمر و ميللل قدرادلل  وإدراشلللم ا لل  لودعللد السللممت الفاءللية   الخدد يجي
 للللل  لللللديف دراسللللمت أشللللمرتمللللم  و للللو  حتد للللد شسميفدلللل  ا إوللللدار اخحيللللم وحتمللللل اؤاللللم   والاسللللممح لللللمم   مهمللللم  ا

للل   قلا اؤ ا ل   س الءلسمت الذ  يلة دلرة أ شملم (Nelson and Tan,2005؛ م8116: ؛حسدم0999:)علدي
ا دءلللمل والقلللدريف للللل  ا بايلللمر والقلللدريف اؤوضلللولية القلللدريف الاحليليلللة والقلللدريف للللل   لللو وحيمللل  اؤهلللين و لللذه الءلللسمت 

: ا سللاق ل لللني  للوو للذه القلليا    للو أسللمس اخحيلم  اؤه يللة للمراجددع لقدديم األخ قيددةا شلذلك؛ (م8100:)ياضددي
يف والع م ة اؤه ية الوا ية ا أدا )المشضشعية(واخممنة وال زا ة وإودار اخحيم  الا مييني الاحقد م هم )الحي د( العميل 

أدايف حيمل  اؤهلين  يل وليو  قد  اؤ ا   رأي موضولو لل  دء يمت العميلل اؤمليلة لل ،)االجته د( اؤسيلوليمت اؤه ية
وملني أ للل ذللك دزا للد ا  املم  ا ا مسللية واؤ ا علة  للو ؛ (Mintz,2010) دوس حتيلز وب زا لة وجت للب دعلمرض اؤءللمل

: م8101،)ليثددي اثوو يمل  كووزمل  وو مللهووة   ملاثعلاثووتمل اثصوولزمل  وولسملاثةل ووصاتوولا مل اب"وو "مل لللل  "ا لامللمد 
للل  اختلمذ القل ارات اخط قيلة اللا د الوي للل  ضلغط العميلل للل  اؤ ا ل   دأةريهلم  لقيا اخط قية الفاءيةةم؛ (28

 .(Shafer et al.,2001; Jeffrey et al.,2004)لقيول  حت    ا القوا ا اؤملية 

 الفاءلية اؤاغريات وبعض والواقعو اؤيما اخط قية السلسسة بعدي دور (م8105 :العبيد ) راسةوا ليييم د
   م  أسإىل    ودوولليييم ش   ا ا مسية د واس مبيمدب العمملا للمحمسيا الق ار اخط قو و   لملية ا اخط ا
 اؤ دياللة ال اللم   شمنلل  حللا ا  ط قللواخ القلل ار ولل   لمليللة ا اؤيمليللة اخط قيللة للسلسللسة مع و للة د للل  ذو  ممللم   دورا  

 شيري. حد إىل وديف د (الشاقعية الفلسفة العملية، العمر،الخبرة) اخط اات بمؤاغري 
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الا داالب دواة  شل ملني  اليسميفيف اؤه ية جيب أس  اواة  لدا اؤ ا   مساوا مني ب لكف ءة المهنيةوةيمم  اعلد 
الللا دعاللرب حءلليلة مللني الاعللليا والاللدر ب والافللمور ملل  اآلطلل  ني حللىت ميي لل  الاعممللل بيسللميفيف ملل  واخلللربيف  اؤع ةللة واؤهللمريف 
أس اؤل ا عا ذوي اخللربيف اؤ اسضلة قلد طضلعوا إىل  (Asare et al.,(2009)ةقلد اسلا ا    واخطالميفاشافمف الغل  

الذي دردي إىل الولو بملاقمضو  خ داف الع قمت م  العم يف ممم  عل إودارات اكيا أقل حتس م  وأس اخلربيف الييرييف 
ةو  أ داف الع قلمت جيعل اؤ ا عا  ضعوس ا أولو مهتا ا مايمل ل لازا  بمؤعم ري واؤيمدئ ا مسيية اؤقيولة قيو   لممم  

 و   ة  طا ةمتإو ود  إىل )م8106:نح تة)شمم دوول    م  العم يف مقمرنة بأوليلك اؤ ا عا ذوي اخلربيف اؤ اسضة
وملني    للوديف اؤ ا عللة اللا  رد هللم م ا عللو   والاق  لل  للني الاح  سللمت اجلو   للةاكسلمبمت ا اليفلل   ا عللوشسلميفيف م  ا  

 اخقللشسلميفيف م ا علو اكسلمبمت ذوي اخللربيف كقلا للني  شيلرييف ا س ؤ فآت  مسية وم ا عةو  اسيو اكسمبمت ذوي اخلربيف 
 أس إىلدووللللل   (م8102:ب سددددشداص يصدددد ل  )دراسللللة شللللذلك    فللللآت  مسللللية وم ا عللللة وللللغرييف اكقللللاو  اسلللليوس ؤ 

شمللم   اشافللمف الغلل  لللو مبسلليلولياها اجتللمه اؤلل ا عا ا السللعود ة لللد ها إؤللم  شللما لللني إ لل ايفات اشافللمف الغلل  وو 
م ا علو اكسلمبمت ؤسليلولياها للني الاق  ل  للني و لود حت  سلمت  و   لة درا  إربيف دلأةريا  مع و لم  للل  ظه ت مساو مت اخلل

 وول.سويف اساادا  اخ أوماعمديف ا الييمنمت اؤملية 

بلأس اؤل ا عا ذوي اخللربيف   (Abdolmohammadi and Owhoso :2000)للل  ليلس ملم دوولل لل  
جتللمه اؤعلومللمت اؤو هللة  للو اجلوانللب اخط قيللة ل للد قيللممها باقيلليا  للم   الغلل   ومللد  ي اؤ ا عللة مل ديللني لللد ها ميللو 

 لل  ليس اؤ ا عا حد يو اخلربيف الذ ني وظسوا دلك اؤعلوممت ا دق    ا.  والازو   ل د لم  ها

اجلو   لللة ا القللوا ا اؤمليلللة  واخطاللميفالغللل   اشافللمفأس  (م8106 :)ندددح تة للل ا  للت  يدددل المهندديوبمل سللية 
إىل أس  (Chanawongse et al.,2011)دراسة ودوول    ؤ ا   اكسمبمت الاأ يل اؤهين عامد بدر ة شيرييف لل  

حي    دراسة أة  مه ية اؤ ا ل  للل    مه ية اؤ ا   هلم دأةري شيري لل   وديف لملية اؤ ا عة مني ط ل الاعليا اؤسام 
 اثملرامل   ملات ةرملاثم ارا ململ،اثثمتملتعزيز ات ماعلقة مبه ية اؤ ا   و و ) وديف لملية اؤ ا   مني ط ل لديف ماغري 

 توووووووهةف تملءنووووووووةلمل ات  ووووووو   تمل اث وووووووع رململ، اث وووووووهةف تمل اثمووووووولرامل  ووووووو ملاث  ووووووو تملثيتعي لوووووووتمل،الحةسوووووووتت

 .اؤ ا عةلل   وديف  ه( مني ط ل ماغري وسيط و و الاعلا اؤسام  ودأةري وةتخل ث ت

ؤ ا ل  اكسلمبمت للل  شسلميفيف قل ارات وأحيلم   التخصدص الصدن عيقمم  جممولة ملني الدراسلمت بمطايلمر أةل  و 
  (Hakim and Omri,2010; Chi and Chin,2011; Rose-Green et al.,2011)اؤ ا ل  وأدا ل  اؤهلين

ملااءص الء ملو   سهل مهمة اؤ ا   ل د ةحص العمليمت واإ  ايفات الا دقو   م اإداريف ممم  ردي إىل ختسليض ة
رات ابمإضلمةة إىل حتسلا قل   ؛(م8115 :)متدشلياحامم ت لد   اشافمف احاوايف القوا ا اؤمليلة للل  أطالميف  و   لة 

اشافللمف وموا هللة الغلل  واخحايللمل اؤللما وأسللمليب إداريف و   ر و لللل  شللل مللني دقللة دقللد   اؤاللم  وأحيللم  اؤ ا لل  اخلللم
 .(Chen et al.,2006؛ م8116 :)لبيبوما الدطل ا مس  ودضييد ةقويف الاوقعمت ا اؤ ا عة 

و للو مللم  واخطاللميفهلللا دللأةري لللل  اشافللمف الغلل   ياألتعدد بطددشل فتددرة ايتبدد ا المراجددع ب لعميددل ص أكمدد   
درسلل  الع قللة بللا ميللمل  أدعللمب اخلللدممت ا سافللمر ة وإداريف اخربللمح ا القللوا ا اؤمليللة دووللل  للل  لللديف دراسللمت الللا 

 شملم اةيضل  (Frankel et al.,2002;  Kinney and Libby,2002 ;Alleyne et al.,2006)م هلم
ميلل أس اؤ ا   لد   الداة  للحسمع للل  العميلل و سلع  إىل أس  لدة  الع (Chang and Hwang :2003) دراسة
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هلللذا ةللإس اؤ ا لل  لللني  ءللدر دقللمر   ضللد العميللل ا   لإلبقلميف لليلل  لسللييف  و لللة لاحقيللد لوا للد احايمر للة مللني  للذه الع قلة
 حملة دق    العميل لني مساو مت م دسعة مني اخربمح مساادمم  معمجلمت  مسيية دردي إىل  ذا الغ ض. 

ة يف مني و هة ن ل  لي لة اليحل  ر   م  جممولة مني العوامل اؤ أسىل إ دوول  (م8102:)عبد الحليم دراسة و 
اؤءل  ة والسلعود ة وادسقل  اليييلالا   ا القوا ا اؤمليلة والاق  ل  ل ل لل  مسرولية م ا عو اكسمبمت لني اشافمف الغ  

علللمب لمليلللة أدو   حقلللا ميالللب اؤ ا علللة وملللدا اسلللاق ل ال قمبيلللة و  اإ للل ايفات لللو ضلللع   دلللأةرياقلللل العواملللل أ أسللللل  
 واليعد السلوشو وا  امملو.   اؤ ا عة

 :؛ الخ لدددد  م8108:)جليلدددي يجميدددل  بي للل  العد لللد ملللني الدراسلللمت م هلللم لمراجعدددة القضددد ئيةيب لنسدددبة ل
 إىل مسلللللممهة اؤ ا علللللة القضلللللم ية ا م للللل ( م8107:؛ يحيدددددل يصدددددداقةم8106:؛ غنددددديمم8102:حمددددددأ؛ م8102

اكد مني مممرسمت ا مسية اإبدالية وضيط وم اقية لمليمت و  اإداريوميمةحة السسمد واشافمف الغ  وا حايمل اؤما 
  سيل اخموال.  

)عبددددددددددددد الحلدددددددددددديم  ا م لللللللللللل  واشافللللللللللللمف الغلللللللللللل  ديي لجدددددددددددد ص المراجعددددددددددددة أطلللللللللللل اود موللللللللللللل  دراسللللللللللللمت 
الفل شة  للد هم  ةهلا دور لا لضلممس أس اؤ ا علةجيب لل  ألضميف جل ة  وطلء  إىل أن ( AICPA,2004؛م8102:

 :((AICPA,2004:2ب ام  ميمةحة الغ  والضوابط اؤعمول  م للمسملديف ا م   الغ  حبي  دفمل مم  لو 

 .رود لملية إلداد الاقمر   اؤملية 

 .اإش اف لل  ن م  ال قمبة الداطلية 

  الداطلية ووظم   ا مسية العممةاإش اف لل  اؤ ا عة. 

  داريف.س اإال ام   إىل جملاإب غ لني 

 واخطاللميفللل  اشافلمف اؤل ا عا للغل   يسد ئل دعدم القدرايدلأةري اسلاادا  شلذلك د مولل  بعلض الدراسلمت 
مذ الق ار ل د دقيليا  لم    ل   خت اساادا  ال  م  اخليري شوسيلة أس إىلالا طلء   (م8117:لطفي )دراسة  م هم
 با اؤ ا عا وال  م  اؤسااد .ةضل الوسم ل ن  ا  ل رديمف والاداطل أداريف مني اإ

حول شيسية اساادا  مدلممت الق ار ا دقييا طا   (Alon and Dwyer  2010:) وأ د ذلك دراسة
الغ  وا حايمل واطايمر مدا ةمللياهم ا أدايف دلك اؤهمة ودوول  الدراسة إىل أس ة  د اؤ ا عا الذي اسااد  ن ا 

أشي  ةعملية وشسميفيف وشمس  ا طا  ا حايمل أشي  قدريف لل  الاقييا السليا وشمس أداؤهدلا ق ار اجملمولة ا حتليل ودقيي
 دسااد  ن ا دلا ق ار اجملمولة. ق اره أشي   وده مني اجملمولة الا مل

للغل   اشافلمة الدراسمت السمبقة  اضلح أنل  دو لد للديف لواملل ماعلقلة بلمؤ ا   اخللمر و دلرة  ا  اساع اضمني 
الللا اليسللميفيف اؤه يللة و  القلليا اخط قيللة شللذلك ا القللوا ا اؤمليللة و للو السللممت الفاءللية للم ا لل  اخلللمر و واخطاللميف

والااءللص الءلل ملو ؤ ا لل  اكسللمبمت و للول ةللييف ارديللمف  والاأ يللل اؤهللين واخلللربيف لللب دللواة  شللل مللني اؤع ةللة واؤهللمريفداا
دور جلللمس ؤ ا عللة القضللم ية و اسللاادا  ا لل ايفات او  سللاق ل اؤ ا لل  بملعميللل وا دعللمب وحقللا مياللب اؤ ا عللة ومللدا ا

س  ذه العوامل السمبقة اؤاعلقلة بلمؤ ا   اخللمر و إعاقد  لذا ةإس اليمح    و ري م واساادا  وسم ل دلا الق ار اؤ ا عة
 لليح  شمم  لو: يلالفرض األ انتق  وبذلك مييني   واخطاميفللغ   اشافمة درة  ا 



 م9102 ديسمبر لعاشرالعدد ا         ة البحر المتوسط الدولية      مجلة جامع 
 

 

 11 

ب ول ملاثع الو ملاتةعيموتملووةت اج ملاليوةر  ملالملت جلملف  زملرا ملاالثوتملإ صوةئ تمل و مل را ملاتو اجع  ململ"

 اخة " ملثي  مل   مل اتؤى امل  ملإكت ةف

 شلي الحشكمةيمسئ ب إلدايةعشامل متعلقة  7/8/8
اؤ ا لل  أحللد العوامللل اهلممللة اؤللرة يف لللل  وللحة ودقللة قلل ارات  إص تحدرددد ميددشل إداية المنشدد ة محددل المراجعددة

اؤاعلقللة مبهللم  اؤ ا عللة الللا حتاللمج إىل دقللد  ات وأحيللم  مه يللة و قءللد بالللك اؤيللول طءللم ص واجتم للمت ر للمل اإداريف 
ر مل اإداريف بمخممنلة  ةأدءمف  الا د عيس لمديف لل  دء ةمهتا وق اراهتا اؤاالسةلقة بمل واحو السلوشية ا العمل اؤاع

ن مة ال قمبة الداطلية بمؤ فأيف ومني    سااي  اؤ ا   أس  ردي بعض إ  ايفات اؤ ا عة ا وز أموا ساقممة مي عها مني جت
وق  ميي  قيل هنم ة السييف اؤملية وبأحقم  لي مت أقل نسييم  أي أس ق ارات اؤ ا   اخلموة باحد د  ييعة ووق  ونام  

 .(م0992 ،)مهن إ  ايفات اؤ ا عة داأة  مبيول اإداريف 

 درس  الغش مرتكبي خص ئصاة  بدراسة ا  امم  دزا د الغ  حم ت لني ال مجتة  ل هنيمرات اكد يةونايقة 
((Rivest and Lanoue :2012   المستشى الجنس، الشظيفي، )المركز و و الغ  م دي  طءم صأة 

 الغ  طسم   لل  المشظفي ( بي  الغش فعل على ف  إت يجشد ب لشركة، المشظف بق ء مدة طشل التعليمي،
 اؤوظسا با الغ  ةعل لل  سم إد وو ود الغ  م ديب سلاة مساوا أس إىل موطلء  ا الف شمت الي دي الوظيسو
  .الغ  وارديمب الداطلية ال قمبة لاق ب شيرييف ة وة دوةري ط ل مني الغ  طسم   لز مديف  رد مس

س دراسة وسمت اؤدرايف دعارب إحدا الوسم ل اخسمسية لز مديف احاممل اشافلمف الغل  ودعز لز قلدريف اؤ ا ل  أأي 
 (.م8116:)حس ا الووول إىل أحيم  مه ية رشيديف 

اللا  الظدريف التنظيميدةأس مع ةة اؤ ا   لني العميل جيب أس داضلمني  (Hui and Fatt :2007)شمم   ا 
 م   اؤ ا عة ودعمل لل  ختسيض اؤام   ود قسا  ذه ال  وف إىل ة ا مسلاو مت و لو د  ا اخ زايف داطل منوذج 

ال  وف الا  يمية لل  مساوا الف شة وال  وف الا  يمية لل  مساوا اخلممل وال  وف الا  يمية لل  مساوا القويف 
 اخلمر ية.

حيل   ؛(م8117 :)لطفديؤ ا علة  وديف أدايف لملية ا مني لوامل وطواص فهم نظ م العميل يتقييم المخ طري 
إس  لللذا السهلللا ضللل وري ومهلللا للحيلللا للللل   لللم   الاح  سلللمت اجلو   لللة ا القلللوا ا اؤمليلللة سلللوايف ال مجتلللة للللني الغللل  أو 

واؤع ةللة لللني العميللل جيللب أس داضللمني ةلل ا أنللواا مللني العوامللل الللا دللرة  لللل  أحيللم  اؤ ا لل  و للو ظلل وف   اخطاللميف
اللا دز لد ملني  لم   اإةءلمح اخللم ا ملني  منلب اإداريف ولواملل للل  مسلاوا لممل وال  وف لل  مساوا الوحلديف اخ

 :) رتدددشص اللللا   داسلللد مللل  معلوملللمت الافلللغيل اخطللل ا للعميللللالاغلللريات ا السيمسلللمت ا مسللليية اكسلللمب وداضلللمني 
ع ةللة حللول  اكسللمبمت اخلللمر يا مم ا عللو لللدا  س  يللوسأنلل  جيللب أىل إ (م8108 :جعدد ية )دووللل شمللم   ؛(م8100

 وشفلس   أو ملني قيلل ألضلميف اإداريف العليلم العمملا ا الفل شة حايمل والغ  الا  لقأ إليهمشيسية اشافمف أسمليب اإ
اخلالللأ أو  احاملللمااخردنيلللة دلللردي إىل دلللوة   للللني أس و لللود دلللدط ت ا حسلللمبمت اإداريف العليلللم ا الفللل شمتالدراسلللة 

أولول الفل شة  ولواملل اؤالم  يف اؤاعلقلة  الييمنمت والاقمر   اؤملية  قد  يوس نمجتم  لني سلويف اسلاادا  ا إلدادحايمل اإ
 اشافلمف لمليلة أس حيل  ،(م8115 : دحددي )ددل  دراسلة أبملم  و لولني الاقمر   اؤملية ا حايمليلة   بمخطاميف ال مجتة

 وإدارهتم. بمؤ فأيف وشذلك بمؤ ا   اؤ دياة العوامل مني بملعد د داأة  الاضليل
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إداية  ،برند مج حدشافز اإلداية ،)سلشك اإلداية عشامل بيئيةأة  ة ا  (م0999 :أيس نيشس)ود مول  دراسة 
   لري ميمشل  ل لد إبلدايف رأ ل  بفلأس الاقلد  ات ا مسليية لل  ق ارات اؤ ا ل  سلوايف بفليل ميمشل  أو (المراجعة الداخلية

و فري ال موذج اؤيمش  أس لوامل اخلا  اليييلية الا مييني أس دوحو بو ود حتيز مني  منب اإداريف درة  با  قة ميمشل يف ا 
أملم ال ملوذج  لري اؤيمشل  ةيفلري إىل و لود ل قلة  لري ميمشل يف بلا   اخحيم  اؤه ية للمل ا عا بفلأس الاقلد  ات ا مسليية

ووةقللم  هلللذه   للملل ا عا اؤه يللةس دللوحو بو للود حتيللز مللني  منللب اإداريف وبللا اخحيللم  لوامللل اخلالل  اليييليللة الللا مييللني أ
تقيديم ديافدع  ،)تقيديم األ ميدة النسدبيةالوسلياة  ال   يف  اوق  و لود ارديلمف  لو  ي بلا لواملل اخلال  اليييليلة واخحيلم 

 وبا  ذه اخحيم  وال أي السين ا م د للم ا   اخلمر و. (اإلداية

 بلإداريف اؤ فلميفيف  لل اؤ ا علةس العوامل اؤاعلقلة بأ  عاقدس اليمح  إالسمبقة ة الدراسمتاساق ايف وحتليل  يفضو وا 
 "شملم  للو:  الفرض الث ني للبحدثولذا ةإن  مييني اشاقم   طاميف درة  ا اشافمف اؤ ا   للغ  واخومسيلوا اكوشمة 

ب ل ملاثع ال ملاتةعيمتملووةداارامل لخول   ملالح كتوتملالملت جلملف  زملرا ملاالثتملإ صةئ تمل  مل را ملات اجع  مل

 . "اخة ؤى امل  ملإكت ةفملات اج ملثي  مل   ات

 يالمع رير المهنيةيالقشاني  عشامل متعلقة بدرشاص المح سبة يالتشررع ت  استقراء7/8/2

طالميف ةقلد د مولاهلم للديف دراسلمت واؤرة يف لل  اشافمف الغ  واخ للعشامل المتعلقة بدرشاص المح سبةبمل سية 
 اخطالميف والغلل  اشافللمفالاعلل ف للل  العواملل اؤللرة يف للل   إىلالللا هتلدف  (م8117:العقدددة يالنشاسدية)م هلم دراسلة 

أس ألللل  نسللية دللأةري دعللود ؤاغللري اإسللاق لية اؤمليللة  إىلدووللل  الدراسللة   و هللة ن لل  مللدققو د للواس ا مسللية اخردم مللني
دعود ؤاغري دلا اإداريف العليم لد واس ا مسية سوايف  %( 72.5)ا حا شمن  أدىن در ة دأةري  (79.7)% واإدار ة

 ا عا ىل د للواس ا مسللية واؤللإاؤو هللة    وقللد اطااملل  الدراسللة بلليعض الاوولليمتيذ للةأشمنلل  السلللاة الافلل  عية أ  الا س
 .أنسسها  دف حتسا اخدايف

 للزيفا  مللني بييلللة اؤ ا عللة و لل  القوالللد الللىت لللل  أسمسللهم  سللااي  اؤ ا عللوس  المهنيددةالمعدد رير  شلذلك دفلليل     
دقيللليا أدا هلللا  شملللم  سلللااي  الغلللري دقيللليا ملللدا شسلللميفيف  لللذا اخدايف  وميلللمرس اكيلللا اؤهلللين بواسلللاة معلللدي اؤعلللم ري ل لللد 

ودسللملد لللل  قيللم  اؤلل ا عا  ؛(م8110 :)غدد لىد دسسللري م وداييقهللم إلللداد م  شمللم أنلل  ميللمرس بواسللاة اؤ ا عللوس ل لل
ختسلليض  لل  ولعللل مللني أ للا م مللح  للذا الللدور اؤهللين للم ا وحتسللا  للوديف اكيللا مبممرسللة اكيللا اؤهللين بيسللميفيف وةملليللة

اؤهللىن   للوة   اؤهللين  شمللم إس قيللم  اؤ ا لل  بللم لازا  بمؤعللم ري اؤه يللة حللمل قيمملل  مبممرسللة اكيللا اكم للة إىل مممرسللة اكيللا
مم ة مني الاع ض للمسميفلة القمنونية  طموة ةيمم  اعلد بمؤواق  الا يياهم الييري مني اؤام   وظل وف للد  ل سس  اك
 (. 8100 :)ياضى الاأشد

داللو   معللم ري اؤ ا عللة اؤاعلقللة مبسلليلولية اؤ ا لل  لللني اشافللمف الغلل   أس إىلالعد للد مللني الدراسللمت  أشللمرتوقللد 
م هلم  أ لدافحتقيد للديف  إىلالا دسع   (م8106:منصر)  وم هم دراسة اؤسيلوليةالازا  اؤ ا عا  ذه سوف دعزز مني 

وديا ملني نالم   الدراسلة   واخطاميفالاع ف لل  مدا الازا  م ا عو اكسمبمت مبعم ري اؤ ا عة الدولية بمشافمف الغ  
بض وريف  أوو و  لل  الو   اؤالوب   دو د مفمشل ومعوقمت درة  لل  قيم  م ا   اكسمبمت بأدا   ؤسيلوليا  اؤه يةأن

 .اؤمليةو ود ن م  رقمي ةعمل مي   حم ت الغ  ا القوا ا 
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مدا اديلما م ا علو اكسلمبمت القلمنونيا اخردنيلا  لل إىل الاع ف  (م8112:مشمني يبديي )دراسة  دة  و 
ات الوا لب اؤاعللد بلمإ  ايف( 821)مبم  اممش  م  معيلمر الالدقيد اللدوا رقلا  لإل  ايفات ال زمة لليف  لني الغ  

 ال زمللللة اإ للل ايفات  ايعللللوس الدراسلللة لي للللة اكسلللمبمت م ا عللللو أس ال الللم   أظهلللل ت وقلللد  اختمذ لللم لليفلللل  للللني الغلللل 
 لل  د  ل ظهور ل د ال زمة اإ  ايفات بإديما و لازموس  240رقا الدوا اؤ ا عة معيمر يدد م شمم الغ   شافمف

 الغل  للني لإلبل غ ال زملة اإ ل ايفات بإديما أ ضم و لازموس 240  رقا الدوا معيمر اؤ ا عة يدد م شمم الغ  و ود
 .اؤذشور اؤعيمر يدد م شمم والقضم ية ال  ممية واجلهمت اؤساسيديف واجلهمت لإلداريف

اعلوس مممرسلو اؤه لة ا اؤمليلة الع بيلة السلعود ة  ام أس إىل  (م8102: ب سدشداص يصد ل )ودفري نام   دراسلة 
اللا  اإضلمةيةدرا  ؤسليلولياها للني اشافلمف الغل  وللد ها وللو شلما لألليلميف واؤسليلوليمت بدر لة لمليلة ملني اؤع ةلة واإ

  "لخل ث تملات اج ملتوةهملاث  مل  لملل اجعة ملاثم ائ ملاتةث ت" (06) االيهم ا لازا  مبعيمر اؤ ا عة رقا 

م ا علللو اكسللللمبمت ا حتد للللد ملللدا انسلللقم  وا يللللمت ومسللليلوليمت  (م8112: ذنيبددد ت)دراسلللة  واسلللاهدة 
شيللريا مللني ليلللمرات   أس إىل  وطلءلل  الدراسلللة بي اهللم معلللم ري اؤ ا عللة الدوليللة ردس ملل  دللللك الللان مللة ا اخالقللوانا واخ

م مسللب  ممللم  ز للد مللني لللبيف اؤلل ا عا ويملهللا مسلليلوليمت  الوا يللمت واؤسلليلوليمت ا القللوانا مل دللاا ولليم اهم بفلليل
 طمرج نام  ممبي ا  معم ري اؤ ا عة الدولية. 

ىل الالزا  اؤل ا عا إمسيلوليمت اؤ ا   اخلمر و سلاردي حتدد وا يمت و  قشاني  يتشررع ت ملزمةس و ود أ شمم
أس ملني أسليمب ةقلويف الاوقعلمت ا ليييلم  حيل   جيب العملل لليل  ا ليييلم  ذه اؤسيلوليمت وز مديف ةعملية اؤ ا عة و و مم

 لللو و لللود نقلللص ا الافللل  عمت الليييلللة خبءلللوص د  للليا اؤه لللة مللل  و لللود دوقعلللمت  لللري معقوللللة ملللني  منلللب مسلللاادمو 
إداريف اؤ فلأيف  والاق  ل  للني شسلميفيف  ف الغ  والاء ةمت  ري القمنونيلةاؤعلوممت ا مسيية حول مسيلولية اؤ ا   لني اشافم

 .(م8112:)العم ي 

 :د واس ا مسية ومني  ذه الدراسمتالا ا ام  باقييا ا دايف ا مني الدراسمت ا اليييلة اللييية       العد دأو 

ي  ا  مربة السسمد اؤما واساهدة  الاع ف لل  مدا ةمللية رقمبة د واس ا مسية الل (م8102:كر )  دياسة 
 مسلية الليل  ا س   لم  ةملليلة ا رقمبلة د لواس اأ إىلداري بمؤرسسمت والف شمت العممة ا ليييم  ودوولل  الدراسلة واإ

ا مسية  وو  الدراسة بض وريف داييد معم ري اؤ ا عة اكيومية الدولية وشذلك ض وريف نف  دقمر   د واسأو    مربة السسمد
 ود مية الوازا الد ين ا نسوس اؤسيلولا لل  اؤمل العم .  سميفلة وا مسيةل   مبم  يسل إرسميف اؤا وسم ل اإ

ا ليييللم والاعلل ف لللل  مقومللمت  دايف د للواس ا مسلليةأة دقيلليا واسللاهدة  الدراسلل (م8102: الفدد خر )دياسددة 
ىل إ  ودوول  الدراسة ال قميؤقوممت لل  د سيذ العمل دايف ال قمي ومدا دوة  م ا د واس ا مسية اللي  ودأةري دلك ااخ

نلل     لاا الامللمد معلم ري اؤ ا عللة اكيوميللة أ  شملم داري واؤللما امالل  بمسلاق ل اإ س د للواس ا مسلية  أللديف ناللم   م هلم 
ا ؤوظسي   دف اشسم  ال زمةس د واس ا مسية    هاا بإلداد الدورات الادر يية أ  و دولية ا حتد د ا  ايفات اؤ ا عةال

دللة أ اخلربيف اؤالوبة إ مز الممل اؤ ا عة  شذلك لد  إساادا  م ا عو الد واس الوسم ل الاي ولو ية اكد ية ا ددليا
 ملة والاعليملمت ندسلهل للليها ال  لوا للقلوانا واخ ميليلوس ميايلة إلييونيلة شملم أهنلا    ةيمت الا يءلوس لليهماإ

 الض ور ة.
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و د نقص ن   أىل إدايف ا ليييم ودوول  ول  دراسة واق  مممرسة م ا عة اخالا د م (م8106: الف  )دياسة 
ا الوحدات اكيوميلة ود  ل  اليمحيلة السليب إىل حداةلة القلوانا  وأسوايف ا د واس ا مسية   دايفا مقوممت م ا عة اخ

سلاة الاف  عية إ يمر د واس ا مسية والوحدات م   االب مامبعة مني الواخ  دايفد م ا عة اخالا دلز  باايي والاف  عمت
ايف اؤلللمليا   حيللل   و لللد دواةلللد شيلللري بلللا م ا علللو اللللد واس واؤلللدر ؤ ا عاللل  ل  املللم  باللللك اؤقوملللمتاكيوميلللة اخلمضلللعة 
 اؤاعملديف ا إسلاادا  اؤلملوالاقلموزات  دايف سلوف  سلها ا اكلد ملني الغل س داييلد م ا علة اخأبملوحدات اكيومية بل

 .ا يمت ومسيلوليمت اؤ ا   اكيومووحتسا وداو   و   العم 

 والف شمت اؤرسسمت ا دواة  م ومدا الفسمةية واق  لل  اع فلل الدراسة هتدف (م8107: الجه ني)دياسة 
 ملني اكلد ا الفلسمةية دور  لو شيولم وملم اخشي  اؤما السسمد وأسيمب م م   أ ا الاع ف لل  اللييية  وشذلك العممة
 إىل ال الم   وأشلمرتالليل   ا مسلية د لواس ألضلميف العمملة  واسلاهدة  والفل شمت اؤرسسلمت ا اؤاسفلو السسلمد ظلم  يف
الدراسلة  لي لةآرايف  ا اطلا ف و لود للد اىل  دوولل  شملم   دواة  لم وللد  الفلسمةية وضليمبية اإةءلمح مسلاوا ضلع 
 الاحليلل نالم   اظهل ت وأطلري  اللليييلة العمملة والفل شمت اؤرسسلمت ا شليولم اخشيل  وأشليمل  السسلمد أسليمب حلول
 وال زا لة الفلسمةية مسهلو  إرسلميف الاووليمت أ لا أملم   وميمةحال اؤلما السسلمد ملني اكلد ا للفلسمةية ةّعلمل دور بو لود
 ون لا سيمسلمت دالو   للل  العمللو  السسلمد ؤيمةحلة اؤسلميفلة مسهلو  ودعز لز والقضلم ية ال قمبيلة اخ هلزيف دور ودسعيلل
 . الوا ية والفسمةية اإةءمح

اسللاهدة  الدراسللة الاعلل ف لللل  مللدا دواةللد مممرسللمت م ا عللو د للواس  (م8107 :الفدد   يبشنددع لة)دراسللة 
ودوولل    ا مسية اللي  م  مااليمت اؤعم ري اؤه ية والقوانا والافل  عمت ال مةلذيف ا جململ اليفل  للني الغل  والسسلمد

علللة والقلللوانا بلللا مممرسلللمت م ا علللو اللللد واس ومااليلللمت معلللم ري اؤ ا  %72الدراسلللة إىل و لللود دواةلللد شيلللري  ءلللل إىل 
  وأوو  الدراسة بض وريف حتد لد مسلروليمت اؤ ا ل  اكيلومو ةيملم  اعللد بمشافلمف الغل  والسسلمد والاف  عمت ال مةذيف

 اجلهمت القضم ية. إىلعة قضم م السسمد ا مل وض وريف مامب وا  امم  ب ة  شسميفهتا اؤه ية 

القلوانا    معم ري اؤ ا عة والافل  عمت و داو اؤاعلقة بدور د واس ا مسية و  ومني اساق ايف وحتليل الدراسمت السمبقة
 يت:شمخ  الفرضية الث لثة للبحثمييني ويم ة  طاميفواخ اؤاعلقة مبسيلوليمت اؤ ا   اجتمه اشافمف الغ 

وول  ا ملاتلةسو تملالملت جلملف  زملرا ملاالثتملإ صةئ تمل و مل را ملاتو اجع  ملب ول ملاثع الو ملاتةعيموتمل "

 . "ملثي  مل ماخة مل اتؤى امل  ملإكت ةفمل اثت  يعة مل اتعة  أملاته  ت

 (منهجية البحث) انية ينت ئج اختب ي فريض البحثيدالدياسة الم 7/2

 ينسبة االستج بة  مجتمع يعينة الدياسة 7/2/0

المر   -  بنغ    :الا دفملا م اقة الف قية  د واس ا مسيةا ة وا  اؤ ا عا ايوس جمام  الدراسة مني مجي          
 -اإلداية الع مدددة البيضددد ء –الليبدددي )دردددشاص المح سدددبة  م ا للل  081 يلللل  للللدد ا و   طبدددر  -ديندددة –البيضددد ء  –

 .(م8107

ن ل ا  ليلرب لليها ميني الووول إأذ ني  ا د واس ا مسية ا اؤ اقة الف قية المني اؤ ا عا دايوس لي ة الدراسة و 
وخبالأ مسلموح  %96ومبعلومية حقا اجملام  ومبساوي ةقلة   مإضمةة إىل قيود الوق  والايلسةحقا جمام  الدراسة ب
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 لة ةايلا أس حقلا العي (081)الاممدا  لل   داول العي مت اإحءم ية واؤقمبل كقلا اجملامل   %6± ب  ا الاقد   
 .(0الجديل يقم )شمم  و موضح ا ( 015:8101،)النج ي يآخريصم ا عم   (98)بل  

 استج بة المش يكي  في الدياسة(: نسبة 0جديل يقم )
 االستج بةالنسبة  االستج ب ت الصحيحة حجم العينة مجتمعحجم ال البي ص

 %61.9 56 92 021 درشاص المح سبةص في ش المراجع

 اضح مني ط ل اجلدول السمبد أس لدد ا ساممرات اؤوزلة لل  اؤفمرشا ا الدراسة  مني اؤ ا عا ا د واس 
 مقيولة.و و دعارب نسية  %51.9اساممريف ومكة للاحليل متيل نسية  65اساممريف اسالا م هم  98ا مسية  

 جمع البي ن ت أداة 7/2/8
وحتقيق لللم هللللدف اليحللل  قلللم    ا اكءلللول للللل  الييمنلللمت ال زملللة للدراسلللة للللل  قم ملللة ا ساقءلللميفالدراسلللة الاملللدت    

 د واس ا مسية اا   اؤ ا عامني جممولة  إىلاليمحيمس بإلداد م مي ية لل  الدراسة ال    ة واليحوا السمبقة  ومو ه  
القم مة اليشيز لل  ة وض الدراسلة وللد   وهللم حلىت دضلمني اإ مبلة لليهلم   وقد رولو ا دءميا  ذه  الف قيةاؤ اقة 
 : وقسما شمم  ل إىل  حي    دقسيمهم شمملة

 .لدد س وات اخلربيف  اؤر ل العلمو للمفمر  :و و : معلوممت طموة لني اؤفمر القسم األيل

 طاللميف ا القللوا ا اؤمليللةمف الغلل  واخلللل  اشافللاؤفللمرشا  يفأةلل  شللل لممللل مللني العوامللل ا قللدر  مقيللمس: القسددم الثدد ني
عشامددل متعلقددة ب لمنشدد ة محددل المراجعددة  -)عشامددل متعلقددة بدد لمراجع الخدد يجيةلل ا لوامللل ر يسللية  مقسللمة إىلو 

حتاهللم جممولللة مللني ود للدرج  (عشامددل متعلقددة بدددرشاص المح سددبة يالتشددررع ت يالمعدد رير المهنيددة -يمسددئشلي الحشكمددة
   واؤقمسة لل  مقيمس ليي ت اخلممسو وةقم  للادرج الاما :العوامل الس لية

 ( مقي س ليكرت الخم سي 8جديل يقم )
 ليس له ت ثير على االط   ت ثير محديد ت ثير متشسط ت ثير ع لي ت ثير ع لي جداإل 

6 2 2 8 0 

 (م8115:)دحدي  المصدي : 
 : (م8106:)منصر  اإ مبمت حسب اجلدول الاماو ءيح  دوز   

 ( األي اص المرجحة لمقي س الدياسة2جديل يقم )
 اإلتج ه المتشسط المرج 

 غير مشافق إط قإل  0.79إلى  0م  
 غير مشافق 8.69إلى  0.21م  
 مح رد 2.29إلى  8.51م  
 مشافق 2.09إلى    2.21م  

 مشافق بشده 6إلى    2.81م  

 (م8106 :: )منصر المصدي
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ناهلميف ملني مجلل  الييمنلمت   ا سلاعمنة بمكمسللب بعللد اإاألسد ليب اإلحصد ئية المسددتخدمة لتحليدل البي ند ت : 7/2/2
لاس  لللل  الييمنللللمت و للللدولاهم وإ لللل ايف الاحليللللل اإحءللللم و اؤ مسللللب لاحليللللل  SPSS21))ب نللللمم    لامللللمد للللللاآلا بم 

  ودالللب ذلللك داييللد بعللض أسللمليب اإحءللميف الووللسو واإحءللميف ا سللاد ا  اليحلل الييمنلمت واطايللمر وللحة ةلل وض 
 (:م8101:)النج ي يآخريص  شمآليت

 ألفد  كرينبد   :  ا لاملمد للل  معمملل اإلحص ء الشصدفي (Cronbach's Alpha)  اللذي  سلااد  لقيلمس ملدا
 .اكسمي واإ  اف اؤعيمرياوسط بمإضمةة اؤ  ا ساقءميف الءد  والييمت لألسيللة اؤو وديف ا قم مة

 الامللدت الدراسللة ا حتليللل بيمنمهتللم واطايللمر ةلل وض الدراسللة لللل  اطايللمر  :اإلحصدد ء االسددتدالليT   للعي للة الواحللديف 
One-Sample T-TEST) ) جتلمه  ضلمةة إىل حتليلل الايلم ني آحلمدي اإبمإOne Way Anova   و  الاحقلد

  ييعي م.مني العي ة أهنم داوزا دوز ع م 
 المقي س ثب تاختب ي صد  ي  7/2/2

لقيلمس مللدا الءلد  والييللمت لألسلليللة اؤو لوديف ا قم مللة ا ساقءللميف وشلذلك الاأشللد مللني أمهيلة  للذه اخسلليللة ا 
 شمم بمجلدول الاما: الاحليل   اسااد  معممل ألسم ش ونيمخ

 ( مع م ت الصد  يالثب ت 4جديل يقم )

أس مجيلل   مللني اجلللدول السللمبد  اللن؛ (:143م8101 :)النجدد ي يآخددريصةمللم ةللو   1.51أس معممللل الييللمت اؤقيللول  للو 
للقم ملة ذات  مملم  علىن أس نالم   اإ مبلمت للل  ا لمور اؤاالسلة 1.5معمم ت الءد  ا  مور قم مة ا ساقءميف جتلموزت 

وس اسلايعمد أي ل ءل  ملني مءداقية لملية وبملاما مييني ا لاممد للل  نالم    القلوا ا واسلاادامهم ا الاحليلل اإحءلم و د
و للذا  1.5شمللم  اضللح مللني اجلللدول السللمبد أس مجيلل  معللمم ت الييللمت ا  للمور قم مللة ا ساقءللميف جتللموزت    ل مولل  ا للمور

 . اليح  مور  ا قيمس  جتمه أدايف القيمس اليح  عىن أس   م  ةيمت آلرايف لي ة 

 الدياسةيصف مق ريس  7/2/6
 .الدياسة للمش يكي  فيخص ئص الدرمشغرافية يصف ال 7/2/6/0
 دوز للل  اؤفلللمرشا ا  (6) حتليلللل اخسللليللة العمملللة اؤاعلقلللة بمؤر لللل العلملللو للمفلللمرشا ا الدراسلللة:  عللل ض اجللللدول رقلللا

 الدراسة حسب مر  هتا العلمية شمم  لو : 

 ( تش رع المش يكي  في الدياسة حسب مؤ  تهم العلمية:5جديل يقم )
 النسبة المئشرة التكراي المؤ  ت العلمية

 6.6 2 دكتشياه

 عدد المفردات الصد مع مل  مع مل الثب ت البي ص
عشامل متعلقة ب لمراجع الخ يجي. .0  
الحشكمة.ة ب لمنش ة محل المراجعة يمسئشلي . عشامل متعلق8  
المهنية.ص المح سبة يالتشررع ت يالمع رير . عشامل متعلقة بدرشا2  

.622 

.840 

.843 

1.700 
1.906 
1.900 

06 
06 
00 
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 02.5 7 م جستير
 69.6 69 بك لشيرشس
 01.7 6 دبلشم ع لي

 6.6 2 دبلشم متشسط
 011.1 56 اإلجم لي

ال لللم  يف ا  وملللني طللل ل الييمنلللمت  دوز للل  اؤفلللمرشا ا الدراسلللة حسلللب اؤر لللل العلملللو (6) يلللا اجللللدول رقلللا 
 ها يملوس م %01.7ونسية   مني اؤفمرشا ا الدراسة يملوس شهمديف دبلو  اؤاوسط %2.5اجلدول ديا أس نسية 
مللل ها  %08.6و نسلللية  )بكددد لشيرشس( مللل ها الفلللهمديف اجلممعيلللة %59.5شملللم يملللل نسلللية    شللهمديف اللللدبلو  العلللما

و اضلح مملم سلليد أس أ للب اؤفللمرشا   مل ها شلهمديف الللدشاوراه %2.5ا حلا يملل نسللية   يمللوس شلهمديف اؤم سللاري
واؤم سلاري واللدشاوراه و لذا   ةل  مسلاوا اليقلة ا اؤعلوملمت اللا  احءلل فهمديف اجلممعيلة اليملوس %( 26.7)نسبة 

 لليهم اليمح . 

  دوز للل   (5) رقلللا  عللل ض اجللللدولللمفلللمرشا ا الدراسللة: بعلللدد سللل وات اخللللربيف حتليللل اخسللليللة العمملللة اؤاعلقلللة
 شمم  لو : لدد س وات اخلربيف   حسباؤفمرشا ا الدراسة 

 عدد سنشات الخبرة:( تش رع المش يكي  في الدياسة حسب 5جديل يقم )
 النسبة المئشرة التكراي عدد سنشات الخبرة
 6..0 0 مس سنشاتخاقل م  

 7.2 . سنشات01 م   اقل إلىسنشات  6م  
 62.0 00 سنة 06اقل م   إلىسنشات 01م  

 ..6. 26 سنة ف كثر 06م  
 011 56 اإلجم لي

 ممني ميمرسوس مه ة اؤ ا عة دراسةمني اؤفمرشا ا ال% 72.6مم نسيا  مني ط ل الييمنمت ال م  يف ا اجلدول ديا أس 
و ذه الس وات مني اخلربيف جتعلها لل  قلدر شيلري ملني اؤع ةلة والدرا لة بملعواملل اؤلرة يف ا اشافلمف  س وات ةأشي  01مني 
  ة  مساوا  و و مم  ية مني ط ل مع ةاها بملوض  العم واقع آرايف وإلاميفي  دقة شألغ  وبملاما اكءول لل  بيمنمت ا

 .اليقة ا اؤعلوممت الا  احءل لليهم اليمح 

 يصف مقي س العشامل المتعلقة ب لمراجع الخ يجي. 7/2/6/8
 للعشامل المتعلقة ب لمراجع الخ يجيالمتشسط ت المرجحة ياالنحراف ت المعي يرة  (6) جديل يقم

المتشسط  العشامل المتعلقة ب لمراجع الخ يجي
 المرج 

االنحراف 
 المعي ي 

 االتج ه الع م الترتيب

)قدياته يادياكه السم ت الشخصية للمراجع الخ يجي 
 يدافعيته يتحمل المخ طر..(

 دأةري لما  دا   3 60624. 4.3214

 دأةري لما  دا 1 75936. 4.4286 القيم األخ قية للمراجع )االستق ل ع  العميل ياألم نة..(
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 دأةري لما  دا 2 65441. 4.4107 الكف ءة المهنية يالتي تتطلب المعرفة يالمه ية  يالخبرة.
 دأةري لما 5 72052. 4.0893 ي التعليم المستمر(. التديربللت  يل المهني )

 دأةري ماوسط 16 90292. 3.0536 التخصص الصن عي لمراجع الحس ب ت.
 دأةري لما 12 1.17426 3.4464 طشل فترة ايتب ا المراجع ب لعميل.

 دأةري لما 11 1.02675 3.5179 اتع ب المراجع م  الخدم ت االستش يرة.
 دأةري ماوسط 13 1.01786 3.2679 استخدام المراجع للمه يات الخ صة ب لمراجعة القض ئية.

 دأةري لما 10 74533. 3.6607 تفعيل ديي لج ص المراجعة.
قدية المراجع على استخدام يس ئل دعم القراي ينظم الخبرة 

 في اكتش ف الغش.
 دأةري لما 7 1.06889 4.0536

 دأةري ماوسط 15 93957. 3.0893 على تقررر المراجع الداخلي. االعتم د
 دأةري لما 6 80582. 4.0714 مدى إلم م المراجع بمسئشليته ع  اكتش ف الغش.

 دأةري ماوسط 14 1.29422 3.1250 الع مل االجتم عي للمراجع.
 دأةري لما 4 77878. 4.1071 التزام المراجع بإين دات يمع رير المراجعة .

 دأةري لما 8 71260. 4.0357 فررق المراجعة.  يالتع يص بي  التشاصل
 دأةري لما 9 87960. 3.9107 التقييم الجيد لهيكل الرق بة الداخلية.

س  لذه العواملل أمملم  علين  (2)شلرب ملني أع ا العوامل اؤاعلقة بلمؤ ا   اؤاوسط اكسمي ؤ أس إىلدفري نام    ذا اجلدول 
وحبسلب آرايف و اضلح ملني اجللدول   اخطالميف  قدريف اؤ ا   ا اشافلمف الغل  و اؤفمرشوس هلم دأةري شيري لل آرايفوحسب 

  قلدريف  لا  لذه العواملل دلأةريا  لللأملني  و ل )االستق ل عد  العميدل ياألم ندة..(اؤفمرشا أس القيا اخط قية للم ا ل  
   ليللل  ا 4.4286يللل  بلللل  اؤاوسلللط اكسلللمي هللللذا العمملللل اخطالللميف ا القلللوا ا اؤمليلللة حاؤ ا للل  ا اشافلللمف الغللل  و 

 دياكدده يدافعيتدده يتحمددل المخدد طر(إ)قدياتدده ي اخمهيللة لللمملو اليسللميفيف اؤه يللة والسللممت الفاءللية للم ا لل  اخلللمر و 
  لل  الاواا. 4.3214، 4.4107حي  بل  اؤاوسط اكسمي هلذ ني العمملا

 يصف مقي س العشامل المتعلقة ب إلداية يمسئشلي الحشكمة  7/2/6/2
 ب إلداية يمسئشلي الحشكمة المرجحة ياالنحراف ت المعي يرة للعشامل المتعلقة المتشسط ت (2) جديل يقم

المتشسط  العشامل المتعلقة ب إلداية يمسئشلي الحشكمة
 المرج 

االنحراف 
 االتج ه الع م الترتيب المعي ي 

 دأةري لما 6 96632. 3.8929 )األم نة ياالستق مة( إداية المنش ة محل المراجعةميشل 
 دأةري لما 01 92283. 3.8036 الغش ياالخط ء )المركزالشظيفي( مرتكب سلطة مستشى
 دأةري ماوسط 06 1.20268 3.1607 الغش ياالخط ء التعليمي لمرتكب المستشى
 دأةري لما 5 1.12758 3.9643 المشظفي  بي  الغش فعل على اتف   يجشد
 دأةري لما 0 98033. 3.8571 الشظيفية المستشر ت في الداخلية الرق بة أس ليب فع لية

 دأةري لما 9 82631. 3.8393 الظريف التنظيمية للمنش ة محل المراجعة
لع ملي  أي أعض ء تعدد أس ليب االحتي ل يالغش التي رلج  إليه  ا

 دأةري لما . 1.10357 3.9821 العلي اإلداية 

شافز يالتديرب يتخفيض تشفر بيئة عمل ارج بية يتشفر برامج للح
 دأةري لما 02 92564. 3.6250 ضغشا العمل
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 دأةري لما 2 77271. 4.0536 كف ءة إداية المراجعة الداخلية في المنش ة محل المراجعة
 دأةري لما 7 77292. 3.8571 يمق ريسهيجشد قشاعد يأسس مشضشعية لمع رير األداء 

 دأةري لما 6 90435. 4.0179 المراجع مع اإلداية تع يص
 دأةري لما 00 1.15193 3.7321 الم ليالمنش ة يمركز    حجم
لردا الغش  لدى االداية يمسئشلي الحشكمة يق بي برن مج يجشد
 دأةري لما 0 98495. 4.1071 ة مرتكبيهيمع قب

س  لذه العواملل أ( مملم  علين 6شلرب ملني )أع ا العوامل اؤاعلقة بلمؤ ا   نام    ذا اجلدول إىل أس اؤاوسط اكسمي ؤدفري 
و اضلح ملني اجللدول وحبسلب آرايف  اخطالميف   قدريف اؤ ا   ا اشافلمف الغل  و وحسب آرايف اؤفمرشوس هلم دأةري شيري لل

 لا  لذه العواملل أ لو ملني لل دا الغل  ومعمقيلة م ديييل   ومسليلوا اكوشملةللدا ا داريف  رقلمي ب نلمم  اؤفلمرشا أس و لود
حيلللل  بللللل  اؤاوسللللط اكسللللمي هلللللذا العممللللل   اخطاللللميف ا القللللوا ا اؤمليللللةقللللدريف اؤ ا لللل  ا اشافللللمف الغلللل  و  دللللأةريا  لللللل 
اؤ ا ل   مل  اإداريف علموس   ليل  ا اخمهيلة للمملو شسلميفيف إداريف اؤ ا علة الداطليلة ا اؤ فلأيف  لل اؤ ا علة و د4.1071

 لل  الاواا. 4.0179  4.0536حي  بل  اؤاوسط اكسمي هلذ ني العمملا 

يصددددف مقيدددد س العشامددددل المتعلقددددة بدددددرشاص المح سددددبة يالتشددددررع ت يالقددددشاني  يالمعدددد رير  7/2/6/2
 المهنية

بدرشاص المح سبة يالتشررع ت ( المتشسط ت المرجحة ياالنحراف ت المعي يرة للعشامل المتعلقة 9جديل يقم )
 يالقشاني  يالمع رير المهنية

العشامل المتعلقة بدرشاص المح سبة يالتشررع ت يالقشاني  يالمع رير 
 المهنية

المتشسط 
 المرج 

االنحراف 
 المعي ي 

 
 الترتيب

 االتج ه الع م

  دا   دأةري لما 0 71351. 4.5000 لدرشاص المح سبةاإلستق لية الم لية ياإلدايرة 
 دأةري لما  دا   6 88402. 4.2679 المح سبة التنفيذرة لدرشاصدعم السلطة التشررعية ي 

 لنفس الم لية الصفة ذات ياإلدايرة الم لية التشررع ت كثرة
 المج ل

 دأةري لما 06 96816. 3.8393

الصحف يالتراخي  في غش ررتكب الذ  الشخص كشف عدم
 في مع قبته

3.7857 1.0394
8 

 دأةري لما .0

 دأةري لما 9 86170. 4.0536 يالتعليم ت ياألنظمة القشاني  في اإلستثن ءات كثرة
 دأةري لما 5 83258. 4.1250 برق بة الدرشاص الديلة مؤسس ت ك فة نمشل

 دأةري لما  دا   2 84053. 4.3571 المحشسبة الرق بة في تكنشلشجية يس ئل الدرشاص إستخدام
 دأةري لما 0 81524. 4.0893 ديي  بشكل التقييم ىإل الدرشاص دييات اخض ا

 دأةري لما 6 75507. 4.1071 الرق بة في الفنيةالحدرثة س ليباأل على الدييات تركيزمحتشى
 دأةري لما 07 81144. 3.6786 يالدييات التديرب مشا نة كف رة
 الجهة في المشظف مع مق ينة الرياتب في الدرشاص مراجعي تميز

 الدرشاص لرق بة الخ ضعة
 دأةري لما 7 98495. 4.1071
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 دأةري لما 01 67396. 4.0179 الدرشاص في المراجعي  م  الك في لعدد تشفرا
 دأةري لما 00 85508. 3.6786 المراجعي  بحق الشك يى مع بمشضشعية التع مل عدم

 3.7679 عدم يجشد مع رير مراجعة في ليبي 
1.0088

9 
 دأةري لما 06

 دأةري لما 02 80582. 3.9286 ي مع رير المراجعة الديليةأشس   يجشد إلزام ب تب ا مع رير االنت
 دأةري لما 05 97218. 3.7679 يجشد دستشي ألخ قي ت المهنة

ش لغ اكتش ف  في المراجع مسؤيلية ع  ياضحة إين دات يجشد
 خط ءياأل

 دأةري لما 00 93350. 3.9643

 4.2143 الشا ا الدرني في نفشس المسئشلي  على الم ل الع م تنمية
1.1072

 دأةري لما  دا   . 4

العشامدددل المتعلقددة بددددرشاص المح سدددبة يالتشدددررع ت يالقدددشاني  أس اؤاوسلللط اكسللمي ؤع لللا  مللني اجللللدول السللمبد  لللد  
 لل  ا ممللم  عللين اس  للذه العوامللل وحسللب آرايف اؤفللمرشوس هلللم دللأةري شيللري لللل  قللدريف اؤ ا (2)شللرب مللني أ يالمعدد رير المهنيددة
 و و اضح مني اجلدول وحبسب آرايف اؤفمرشا أس اإساق لية اؤملية واإدار ة لد واس ا مسية  اخطاميف اشافمف الغ  و 

ا القوا ا اؤملية حي  بل  اؤاوسلط اكسلمي هللذا اخطاميف قدريف اؤ ا   ا اشافمف الغ  و  ا  ذه العوامل دأةريا  لل  أ
حيل  بلل  اؤاوسلط اكسلمي      لي  ا اخمهية إساادا  الد واس وسم ل دي ولو يلة ا ال قمبلة ا وسلية4.5000العممل 

وس ا مسلللية ولمملللل د ميلللة اللللوازا اللللد ين ا نسللل س لمملللل دللللا السللللاة الافللل  عية و الا سيذ لللة للللد واسأشملللم   2.2670
 4.2679 لللا العواملللل اؤلللرة يف حيللل  بلللل  اؤاوسلللط اكسلللمي هللللذ ني العلللمملا ألا للللل  اؤلللمل العلللم   عالللرباس ملللني اؤسللليلو 

 لل  الاواا. 4.2143،

  البحث فريضاختب ي  7/2/5

 شمم  لو:  إحءم يةا ووريف  ويم اهم اا  اليح طايمر ة وض  

 يل:الفرض األ

االثوووووتملإ صوووووةئ تمل ووووو مل را ملاتووووو اجع  ملب ووووول ملاثع الووووو ملاتةعيموووووتملالملت جووووولملفووووو  زملرا مل " : H0فدددددرض العددددددم 

 . "ملاخة ثي  مل   مل وةت اج ملاليةر  ملاتؤى امل  ملإكت ةف

"ملت جلملف  زملرا ملاالثتملإ صةئ تمل و مل را ملاتو اجع  ملب ول ملاثع الو ملاتةعيموتملووةت اج مل  H1الفرض البدرل

 ."ملاخة ثي  مل   مل اليةر  ملاتؤى امل  ملإكت ةف

 الث ني:الفرض 

الملت جلملف  زملرا ملاالثتملإ صةئ تمل  مل را ملات اجع  ملب ول ملاثع الو ملاتةعيموتملووةدااراململ": H0فرض العدم 

 اخة " ثي  مل   ململات اج مل لخل   ملالح كتتملاتؤى امل  ملإكت ةف

ملت جوولملفوو  زملرا ملاالثووتملإ صووةئ تمل وو مل را ملاتوو اجع  ملب وول ملاثع الوو ملاتةعيمووتملوووةداارا": H1الفددرض البدددرل

  اخة "ثي  مل   ملات اج مل لخل   ملالح كتتملاتؤى امل  ملإكت ةف
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 الفرض الث لث:

ووول  ا مل"ملت جوولملفوو  زملرا ملاالثووتملإ صووةئ تمل وو مل را ملاتوو اجع  ملب وول ملاثع الوو ملاتةعيمووتمل: H0فددرض العدددم 

 . اخة "ثي  مل   ملاتؤى امل  ملإكت ةف ملاتلةس تمل اثت  يعة مل اثم ان  مل اتعة  أملاته  ت

وول  ا مل"ملت جلملف  زملرا ملاالثتملإ صةئ تمل  مل را ملاتو اجع  ملب ول ملاثع الو ملاتةعيموتمل : H1البدرلالفرض 

  اخة " ثي  مل   مل اتؤى امل  ملإكت ةفملاتلةس تمل اثت  يعة مل اثم ان  مل اتعة  أملاته  ت

 الفرض الرابع:

ب وووول ملاثع الوووو ملاتووووؤى امل وووو ململ ووووةرك  الملت جوووولملفوووو  زملرا ملاالثووووتملإ صووووةئ تمل وووو مل را ملاتمل"مل: H0فددددرض العدددددم 

  تعزىملإ  ملس  ا ملاليبأا"ثي  مل ماخة ململات اج إكت ةفمل

ب ووووول ملاثع الووووو ملاتوووووؤى امل ووووو ململ وووووةرك  :"ملت جووووولملفووووو  زملرا ملاالثوووووتملإ صوووووةئ تمل ووووو مل را ملات H1الفدددددرض البددددددرل

  اليبأا"ملإكت ةفملات اج ملثي  مل ماخة ملتعزىملإ  ملس  ا 

  ( (One-Sample T-TESTللعينة الشاحدة    Tاختب ي  /7/2/51

اؤاعلد بملعوامل  لاعز ز نام   الاحليل الووسو(  (One-Sample T-TESTللعي ة الواحديف    T  اساادا  اطايمر 
 طاميف.للغ  واخ ا إشافمف اؤ ا  اؤرة يف 

 ((One-Sample T-TESTللعينة الشاحدة    T اختب ي( 01يقم )جديل 

 العشامل م
 المتشسط
 الحس بي

 

االنحراف 
T معي ي  قيمة   Sig 

 1.1 81.326 34845. 3.7868 العوامل اؤاعلقة بمؤ ا   اخلمر و 1
 1.1 49.979 57464. 3.8379 العوامل اؤاعلقة بمإداريف ومسيلوا اكوشمة 2

بد واس ا مسية والاف  عمت العوامل اؤاعلقة  2
 والقوانا واؤعم ري اؤه ية

4.0139 .46400 64.736 1.1 

  ا إشافمف اؤ ا     اضح مني ط ل اجلدول السمبد أس مساوا اؤع و ة للسق ات السمبقة اؤاعلقة بملعوامل اؤرة يف    
  شمم أس ا   اف اؤعيمري أقل مني الواحد الءحيح  ذا  دل لل  جتمنس اإ مبمت 1.16أقل مني  للغ  وا طاميف

 ا قم مة ا ساقءميف. 

 : ص بأن  ا دالللس وض الي ةة   وقيول اليد ل  ة ض العد ممم سيد مييني رةض 
  "ت جوولملفوو  زملرا ملاالثووتملإ صووةئ تمل وو مل را ملاتوو اجع  ملب وول ملاثع الوو ملاتةعيمووتملوووةت اج ملاليووةر  ملاتووؤى امل

 . "اخة ثي  مل   مل  ملإكت ةف 

 لخل   ملالح كتتململ"ت جلملف  زملرا ملاالثتملإ صةئ تمل  مل را ملات اجع  ملب ل ملاثع ال ملاتةعيمتملوةداارا 

 . اخة "ثي  مل   ملاتؤى امل  ملإكت ةف 
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 ووووووول  ا ملاتلةسوووووو تمل"ملت جوووووولملفوووووو  زملرا ملاالثووووووتملإ صووووووةئ تمل وووووو مل را ملاتوووووو اجع  ملب وووووول ملاثع الوووووو ملاتةعيمووووووتمل

 اخة "مل ملثي  مل   ملاتؤى امل  ملإكت ةف مل اثت  يعة مل اثم ان  مل اتعة  أملاته  ت

 One Way Anova  االتج هح د  أتحليل التب ر  اختب ي  /7/2/52

 One Wayجتلمه اسلاادا  حتليلل الايلم ني أحلمدي اإ   ال اب  ميني اليمح  مني أطايمر مع و ة الس ضوحىت  ا
ANOVA اخلربيف.  طايمر مع و ة الس و  با السيلمت اؤاالسة لس وات 

 (ANOVA) تحليل التب ر  (00جديل يقم )

مص دي  عشامل الدياسة
 االخت ف

ديج ت 
 الحررة

مستشى  Fقيمة
 الداللة

عند  القراي 
(1.16(α= 

العشامل المتعلقة ب لمراجع 
 الخ يجي

 ا  دار
 اليواقو

6 
52 

 مع وي ري   338. 0.051

العشامل المتعلقة ب إلداية 
 يمسئشلي الحشكمة

 ا  دار
 اليواقو

6 
  ري مع وي  289. 0.206 52

بدرشاص العشامل المتعلقة 
يالتشررع ت المح سبة 

 يالقشاني  يالمع رير مهنية

 ا  دار
 اليواقو

6 
52 

  ري مع وي  851. 264.

شللرب مللني قيمللة مسللاوا اؤع و للة أليللل العوامللل  (F)مللني طلل ل اجلللدول السللمبد  للد أس قلليا مسللاوا الد لللة  طايللمر   
(2.25 =α)  وبذلك نقيلل ةل ض العلد    مع و ة در ة ا طا ةمت ا اآلرايف وةقم  لعدد س وات اخلربيف ممم  عين لدH0 
ب ل ملاثع ال ملاتوؤى امل و ملإكت وةفملات اجو ملثي و ململ ةرك  الملت جلملف  زملرا ملاالثتملإ صةئ تمل  مل را ملات:"

 . ماخة ملتعزىملإ  ملس  ا ملاليبأا"

 .طاميفللغ  واخ بفأس العوامل اؤرة يف ا إشافمف اؤ ا  فمرشا اؤ آرايفلعدد س وات اخلربيف لل  أي أن     و د دأةري 

 يمج الت البحث المقترحةت ئج يالتشصي ت الن 7/2
 نت ئج البحث  1/4/7

مني ط ل دراسة وحتليل  ذه اؤفيلة اهلممة و و مسلرولية اؤ ا ل  ا د لواس ا مسلية اجتلمه الغل  واخطالميف والاق  ل  ل ل  
 ال ام   الاملية: إىل اؤرة يف ةي   دوول اليمح عوامل وال

  ت جلملف  زملرا ملاالثتملإ صةئ تمل و مل را ملاتو اجع  ملب ول ملاثع الو ملاتةعيموتمل"مل  قيول الس ض اليد ل اخول

العوامل اؤاعلقة بمؤ ا   هلم دأةري شيري لل  قدريف  إسأي   اخة "ثي  مل   ملوةت اج ملاليةر  ملاتؤى امل  ملإكت ةف 
 )االسدددتق ل عددد  العميدددل ياألم ندددة يالنزا دددة(أس القللليا اخط قيلللة للم ا للل  و   اخطالللميفؤ ا للل  ا اشافلللمف الغللل  و ا

 ا  ذه أ و مني  )قدياته يادياكه يدافعيته يتحمل المخ طر(اليسميفيف اؤه ية والسممت الفاءية للم ا   اخلمر و 
 :)العبيدددد و لللو  ر لللد ممدوولللل لللل   اخطالللميف ا القلللوا ا اؤمليلللة  قلللدريف اؤ ا للل  ا اشافلللمف الغللل  و العواملللل دلللأةريا  للللل
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س   لللللم  دورا   مملللللم  ذو د لللللل  مع و لللللة للسلسلللللسة اخط قيلللللة اؤيمليلللللة ا لمليلللللة وللللل   القللللل ار اخط قلللللو أبللللل  (م8105
 للمحمسيا العمملا مبيمدب د واس ا مسية ا ش   ليييم.

  االثووتملإ صووةئ تمل وو مل را ملاتوو اجع  ملب وول ملاثع الوو ملاتةعيمووتمل"ت جوولملفوو  زملرا مل اليللمم   قيللول السلل ض اليللد ل

داريف ومسليلوا اإلدا  رقمي ب نمم  أس و ودو   وةداارامل لخل   ملالح كتتملاتؤى امل  ملإكت ةف ملثي  مل ماخة "
ميف ا   قللدريف اؤ ا لل  ا اشافللمف الغلل  واخطالل للا  للذه العوامللل دللأةريا  للللأللل دا الغلل  ومعمقيللة م ديييلل    للو  اكوشمللة

 اؤ ا ل   مل  اإداريف  ليل  ا اخمهيلة للمملو شسلميفيف إداريف اؤ ا علة الداطليلة ا اؤ فلأيف  لل اؤ ا علة ودعلموسو   القلوا ا اؤمليلة
 .(م0999:أيس نيشس(دراسة و  (Hwang and Chang :2010)دراسة دوول  ل   مم ر د و و 

  ملت جلملف  زملرا ملاالثتملإ صةئ تمل  مل را ملات اجع  ملب ل ملاثع ال ملاتةعيمتملاليمل    قيول الس ض اليد ل"

ملإكت ةف ملول  ا ملاتلةس تمل اثت  يعة مل اثم ان  مل اتعة  أملاته  ت مل    أسأي    اخة "ثي  مل   ملاتؤى ا
  قدريف اؤ ا   ا اشافمف الغ  العوامل اؤاعلقة بد واس ا مسية والاف  عمت والقوانا واؤعم ري اؤه ية هلم دأةري شيري لل

  قدريف اؤ ا   ا  ا  ذه العوامل دأةريا  للأ   و اإساق لية اؤملية واإدار ة لد واس ا مسيةلممل اخطاميف  وأس و 
  لي  ا اخمهية (،م8117:)العقدة يالنشاسية م  ةال ايق داسد  ذهو اخطاميف ا القوا ا اؤملية اشافمف الغ  و 

ا مسية ولممل  الد واس وسم ل دي ولو ية ا ال قمبة ا وسية ولممل دلا السلاة الاف  عية والا سيذ ة لد واسإساادا  
 د مية الوازا الد ين ا نسوس اؤسيلولا لل  اؤمل العم .

   ب ول ملاثع الوو مل نوو ملالمل  جولملتولى أملثعولاملسو  ا ملاليبووأامل  و ملررا ملات وةرك  ملاث ابو مل"  قيلول السل ض العلد

طا ف مسللاو مت إاؤفللمرشا بلل آرايفدو للد اطللا ف ا  انلل      أي"تووؤى امل وو ملإكت ووةفملات اجوو ملثي وو مل ماخووة ا
  للللل  ليلللس ملللم دووللللل طالللميفللغللل  واخ اجتلللمه العواملللل اؤللللرة يف ا إشافلللمف اؤ ا للل  )خبدددراء يغيدددر خبدددراء(طلللربهتا 

بلأس اؤل ا عا ذوي اخللربيف وملد  ي اؤ ا علة مل ديلني للد ها   (Abdolmohammadi and Owhoso :2000)لل 
ميو  جتمه اؤعلوممت اؤو هة  و اجلوانب اخط قية ل د قيممها باقييا  م   الغ  والازو   ل د لم  ها  لل  ليس 

 :ب سشداص يص ل ؛ م8106 :نح تة) دياسةاؤ ا عا حد يو اخلربيف الذ ني وظسوا دلك اؤعلوممت ا دق    ا  شذلك 
إىل و ود اطا ةمت  و   ة ا شسميفيف م ا عو اكسمبمت ا اليف  والاق    لني الاح  سمت اجلو   ة وةقم   ( م8102

 .ربيفؤساو مت اخل

  البحث تشصي ت 8 4/7/

 :  لو مبم  ووو اليمح  سإة ال ام   وم مقفة حتليل مني إلي  الاوول   مم لل  ب ميف

  إلللزا  اؤلل ا عا بملاللدر ب اؤسللام  ومامبعللة الااللورات بوضلل  إسللياديقية ددر ييللة ودعليميللة مسللام يف والعمللل لللل  دعز للز
مع ةللة اؤلل ا عا مللني ال محيللة ال    للة مبعللم ري اؤ ا عللة ومااليلللمت العمللل اؤهللين بفلليل لللم  ومبعللم ري اشافللمف الغللل  

 وا طاميف بفيل طمص. 

 اعليميلللة واجلممعلللمت دورا  ةلللمل   ا ز لللمديف ودالللو   الاأ يلللل العلملللو للمللل ا عا وربلللط ضللل وريف أس دلعلللب اؤرسسلللمت ال
 مق رات اؤ ا عة ا اجلممعة بدورات ددر يية لملية ماعلقة بوسم ل اشافمف الغ  و دداد .
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   ا عا دعلللد ل السيمسلللمت اؤعملللول  لللم لقيلللول ودعلللا اؤللل ا عا اجللللدد ا ميمدلللب اؤ ا علللة وختءللليص اؤهلللم  بلللا اؤللل
بمخطللذ ا اخلايللمر أس سلل وات مممرسللة اؤه للة ليسلل  شمةيللة شمحللدد للاللربيف وأس اخلللربيف داميللل بمإضللمةة إىل سلل وات 

 الاأ يل العلمو واؤع ةة اؤااءءة ا جمم ت اؤ ا عة. اؤممرسة 

  عللو مبسلليلولية شلل مللني اإداريف وم ا )أطددراف الع قددة الشك ليدة(دوليلة شمةللة اخ ل اف اؤسللاسيديف ملني طللدممت اؤ ا علة 
طالللميف ودسعيلللل ن لللم  اؤسلللميفلة ودور الاسالللي  وال قمبلللة للللل   لللوديف أدايف اؤ ا للل  اكسلللمبمت للللني اشافلللمف الغللل  واخ

 وديو ني  ييلة مساقلة دف ف لل  آلية دعيا وديلي  م ا عو اكسمبمت مبم  عزز  وديف اخدايف اؤهين للم ا  .

 دات اكيومية بالوةري  ييلل د  يملو م مسلب واكسلمع للل  سل مة ال  لم  ا مسل  لالوةري إلزا  ا دارات العليم بملوح
 اؤعلوممت ال زمة للم ا   ودوةري ن م  رقمبة داطلية ةعمل.

 الفلاص حبلد نءلوص القلمنوس داييلد ا الياطلو وللد   ل   أو طالأ للني  يفل  اللذي ال قلمي اليلمدر ميمةلأيف 
 .الغ  أو اخلاأ   ديب الذي

 مل لل  دعد ل القوانا والاف  عمت الا د  ا مه ة ا مسية واؤ ا علة مبلم    لا مااليلمت اليييللة ا ليلة والاالورات الع
ا قاءمد ة وا  امملية والسيمسية ا ليييلم للل  أس حتالوي نءلوص  لذه القلوانا للل  ختءليص مهلم  اؤ ا علة وةقلم  

 . ت اخلربيف للم ا عا اؤيلسا  مؤساو م

 ا مسية لد واس واإدار ة اؤملية اإساق لية دعز ز . 

 العم  اؤمل لل  القم ما بعض نسوس ا الد ين الوازا د مية . 

 مج الت البحث المقترحة3  4/7/

  هتا جتمه اشافمف الغ  وةقم ؤعم ري ا ناوسميؤسروليم ليييممدا إدرا  اؤ ا عا اخلمر يا ا. 
 القوا ا اؤمليةاليف  والاءدي للغ  ا دور ا مسب القضم و ا  . 

 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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 المراجع

 المراجع العربية: يالإل.أ

دراسلللة حتليليلللة للللدور ا مسلللية القضلللم ية ا دالللو   آليلللمت العملللل ا مسللل  (."م8102) عددد طف محمدددد أحمدددد، أحمدددد -
مجلددددة المح سددددبة يالمراجعددددة   "فلللل شمت اؤقيللللديف بمليوروللللة اؤءلللل  ةال ؤيمةحللللة السسللللمد اؤللللما واإداري بللللملااييد لللللل 

AUJAA (0)2  ج معة بني سشرف ،كلية التج ية . 

تعرردب المجمدع العربدي للمح سدبي    اؤعلم ري الدوليلة للالدقيد ورقمبلة اجللوديف ،(م8119) االتح د الديلي للمح سبي  -
 .عم ص  الق نشنيي 

المدؤتمر العلمدي األيل حدشل  ،دور الفسمةية ا اكد مني ظم  يف السسمد اؤما. (م8107)افطيطيم س لم  ،الجه ني " -
 م شز اليحوا وا سافمرات.    بنغ   ج معة   قملة الربؤمس  بملييضميف نوةمرب 5 - .مك فحة الفس د في ليبي   

اخلللمر و للاق  لل  لللني  دللأةري لوامللل اخلالل  اليييليللة لللل  اكيللا الفاءللو للم ا لل    (م 0999)أيسدد نيشس، بدددي نبيدده  -
  بللين ار للة(د)العلللو  اإ مجلددة الدياسدد ت الم ليددة يالتج يرددة  الاقللد  ات ا مسلليية وأةلل  ذلللك لللل  لدالللة القللوا ا اؤمليللة

 .7.-5( : 0) ج معة الق  رةسو    

ملللدا إدرا  اؤلل ا عا اخللللمر يا ا اؤمليلللة   (م8102)يصددد ل  ، عتددد ب عبددد القددد دي  ب سددشداص، رشسدددف عبددددا   -
مجلددة كليددة التجدد ية   (06)الع بيلة السللعود ة ؤسللروليمهتا جتلمه اشافللمف الغلل  اللوارديف ا معيللمر اؤ ا عللة السلعودي رقللا 

 ..62-200(: 2)50  سكنديرةج معة اإل  للبحشث العلمية

د حمملد حقلمج وشململ اللد ني د مجة:أحل  يالتطبيدقالمراجعة بي  النظرردة . م(8112) يليم ي نكي أمرسشص، تشم س -
  . داي المررخال  مض :   سعيد

وسيل ل ج   اؤرة يف لل  ةفل لملية اؤ ا عة العوامل . (م8100جربشا، رشسف محمشد ي ن  ي ، علي عبد ا  ) -
المح سددبة ياالداية مجلددة   دراسللة حتليليللة مللني و هللة ن لل  م ا عللو اكسللمبمت اخلللمر يا ا قاللما  للزيف - للذا السفللل 

 .610-575: 70  الق  رة  يالت مي 

 اؤمليلة الييمنلمت ا الغل   /ا حايلمل لمليلمت اشافلمف ا اخللمر و اؤدقد سمليبأ . (م8108عمر ) أس مة، جع ية -
  اإلدايردة العلدشم دياسد تاخردس  ا اخللمر و الالدقيد ميمدلب ا اسلاا لية   دراسلةالعمملة اؤسلممهة للفل شمت

 .099-002(:2)39 يدصاأل

دور ا مسب القضم و ا اليف  والاءدي لعمليمت  سيل .  (م8108ياقي نزاي)، يجميل مقداد احمد ،الجليلي -
 .95-00: 96  مجلة اإلداية ياالقتص د  دراسة حملة مني مياب الاحقيقمت السيدراا –اخموال 

. درب لل  ق ارادلل  اخحيللم  الفاءللية للم ا لل  بقدردلل  لللل ارديللمف  للوديف .  (م8116حسدد ، درندد   ردد  الع بدددر  سددعيد ) -
 .616-290(:6  )الق  رة ،ج معة عي  نمس  المجلة العلمية ل قتص د يالتج ية
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  الج معددة مجلددة كليددة بغددداد للعلددشم االقتصدد درة  مسللرولية م اقللب اكسللمبمت.  (م8100)  دددى خليددل الحسدديني، -
(20 :)200-619. 

دور ا مسللية القضللم ية ا موا هللة  مممرسللمت ا مسللية اإبداليللة واكللد مللني (."م8102ندد  ض نمددر محمددد ) ،الخ لددد  -
 ..0-9    م    (6)  مجلة ج معة فلسطي  لألبح ث يالدياس ت"  اؤملية آةمر م لل  القوا ا

 للفل شمت اؤمليلة ا الاقلمر   الاضلليل اشافلمف للني اكسلمبمت م ا ل  مسلرولية.  (م8115) حمدد حسدي أ دحددي ، -
(: 0)22  ج معدة دمشدق  يالق نشنيدة االقتصد درة للعلدشم دمشدق ج معدة ، مجلدةا اشافلمة  اؤلرة يف والعواملل الءل ملية
076-202. 

دراسللة حتليليللة نمقللديف ؤللدا انسللقم  وا يللمت ومسللروليمت مللدققو اكسللمبمت ا القللوانا .  (م8112علددي ) ،الددذنيب ت -
 .22-01( : 0) 60  الج معة األيدنية  مجلة دياس ت  الدوليةاخردنية م  معم ري الادقيد 

 .داي التعليم الج معي: اإلسكنديرة . موسولة اؤ ا عة اؤاقدمة. (م8100ياضي، محمد س مي ) -

-والسسلمد اؤلما دور اؤ ا علة القضلم ية ا اكلد ملني الغل  . (م8107 رندب يجدب )، خ لد محمدد ي صدداقة ،يحيل -
 ممعة   قملة الربؤمس  بملييضميف نوةمرب 5 - .  المؤتمر العلمي األيل حشل مك فحة الفس د في ليبي   دراسة ميدانية

 م شز اليحوا وا سافمرات.    ب غمزي

داري يللل  ا  مربلللة السسلللمد اؤلللما واإملللدا ةعمليلللة رقمبلللة د لللواس ا مسلللية الل. (م8102) بدددش الق سدددمأمحمدددد   كدددر ، -
 .كلية االقتص د يالتج ية،  ليت  ندية حشل درشاص المح سبة )الشاقع يآف   التطشرر( العممة بمؤرسسمت والف شمت 

ةلل  اسللاادا  مللدطل اؤ ا عللة لللل  اسللمس اؤاللم   لللل  أحيللم  اؤلل ا عا أ. (م8100 رتددشص، محمددد خمدديس جمعددة ) -
 .اإلسكنديرة، اإلسكنديرة، ج معة يس لة م جستير غير منششية.  بفمس دقد    م   الاح  سمت اجلو   ة

دراسلة –أة  طربيف م اقب اكسمبمت وحقلا م فلأد  للل   لوديف اؤ ا علة اخلمر يلة .  (م8106السيد نح ته ) ،نح ته -
 .62-0( : 2)52 ج معة االسكنديرة  مجلة كلية التج ية للبحشث العلمية  جت  يية

 -دراسللة ن   للة داييقيللة-بللا اؤلل ا عا واؤسللايم  نيدق  لل  اؤ ا عللة وةقللويف الاوقعللمت  . (م8118صدد ل ، إبددرا يم يضدد ) -
 .061-005( :2  )الجمعية السعشدرة للمح سبة  مجلة البحشث المح سبية  حملة مء 

 -العواملل اؤلرة يف ا اشافلمف اؤ ا ل  اخللمر و للغل  ا القلوا ا اؤمليلة . (م8102مد ح مد محمشد )أحعبد الحليم، -
 .061-007(: 2)50 ج معة االسكنديرة  التج ية للبحشث العلميةمجلة كلية   دراسة ميدانية

 لل  العملية اھوانعيمسمت ا طا قية ا مسية خسمليب حتليلية دراسة . (م8108فضل ) نررف أميرة ،العظيم عبد -
 .الق  رة ، ج معةغير منششية م جستير يس لة  اخلمر و اكسمبمت م ا   مسيلولية نام 

- -دور السلسللسة اخط قيللة ا لمليللة ولل   القلل ار اخط قللو.  (م8105نددعيب مصددب   ) أحمددد رشسددف العبيددد ، -
ج معددة   مجلدة المختد ي للعلدشم االقتصد درة  دراسلة ميدانيلة للمحمسليا العلمملا مبيمدلب د لواس ا مسلية ا شلل   ليييلم

 .33 -61(:6)6  البيض ء  عمر المخت ي
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العوامل اؤرة يف لل  إشافمف اخطاميف والغ  مني و هة ن   مدققو  . (م8117العقدة، ص ل  ي النشارسه، محمد ) -
 .010-65: 66 مجلةاإلداية ياالقتص د  دراسة حتليلية - د واس ا مسية اخردم

دراسللة -العوامللل ا للدديف ليسللميفيف م اقللب اكسللمبمت ا إوللدار اإحيللم  اؤه يللة.  (م0999عبددد الش دد ب نصددر) علددي، -
 .0.-5( : 2 )ج معة االسكنديرة  الدياس ت الم لية يالتج يرة يالعلشم اإلدايرةمجلة    مسحية إناقمد ة

. ةقلويف الاوقعلمت بلا م ا علو اكسلمبمت ومسلاادمو اؤعلوملمت ا مسليية  (م8112) امب يكة سد لم مفتد   العم ي ، -
كليددة االقتصدد د   منشددشية غيددر م جسددتير يسدد لة  ا ليييللم اسلليم م وا سلللوب اؤقلليح لاضييقهم:دراسللة ن   للة داييقيللة

 .، ج معة بنغ   يالعلشم السي سية

  مه للللة اؤ ا عللللة ؤوا هللللة اؤفللللي ت اؤعمولللل يف وحتللللد مت اخلسيللللة اليمليللللةداللللو   .  (م8110) جددددشي  دانيدددد ل غدددد لي، -
 .الداي الج معية اإسي در ة :

الغل  ا اليييلللة  لو ا لمر مايممللل  سلاادا  اؤ ا علة القضلم ية ا م ل  واشافلمف .  (م8106غنديم، محمدشد يجدب ) -
 .227-067(:2  )ج معة عي  نمس، لمجلة العلمية ل قتص د يالتج ية، ااؤء  ة

أدايف العمللل  دقيلليا اخدايف ال قللمي ودللأةري اؤقومللمت اخسمسللية للعمللل ال قللمي لللل . (م8102) جمعددة محمددد، الفدد خر  -
 . كلية االقتص د يالتج ية  ليت   ندية حشل درشاص المح سبة )الشاقع ياف   التطشرر(  بد واس ا مسية ا ليييم قمي ال

دراسلة اناقمد لة -أ.حتليلل وقيلمس ةقلويف الاوقعلمت ا جململ اؤ ا علة اكيوميلة ا ليييلم (م8106) الفد  ، ف طمدة مفتد   -
 .619-279(:0)52  ج معة االسكنديرة  مجلة كلية التج ية للبحشث العلمية  وميدانية

مجلددة كليددة التجدد ية    دراسللة اسايفللمةية-ب.واقلل  مممرسللة م ا عللة اخدايف ا ليييللم (م8106) الفدد  ، ف طمددة مفتدد   -
 .095-065(:2)52  ج معة االسكنديرة  للبحشث العلمية

م ا علو د لواس ا مسلية الليل  مل  مدا دواةلد مممرسلو .  (م8107ع دل محمد  )، ي بشنع لة ، ف طمة مفت  الف   -
المدؤتمر العلمدي األيل حدشل مك فحدة  ،دراسلة ميدانيلة-اؤااليمت اؤعلم ري اؤه يلة ا جململ اليفل  للني الغل  والسسلمد

 م شز اليحوا وا سافمرات.  ج معة بنغ     الربؤمسقملة   نوةمرب بملييضميف 5 – .الفس د في ليبي   

 .بفأس إلمديف د  يا د واس ا مسية م8102لسنة  09 الق نشص يقم -

دور الااءص القاملو ا حتسا شسميفيف ا دايف اؤهين للم ا   اخلمر و .  (م8116لبيب، خ لد محمد عبد المنعم ) -
 .006-06: ج معة االسكنديرة  مجلة كلية التج ية للبحشث العلمية  دراسة داييقية مقمرنة -

دقة احيم  اؤ ا عا خ  اض دقييا  م   و ود الغ  ا الاقمر   اؤملية حتسا . (م8117) مدأحأمي  السيد  ،لطفي -
 .29-7(: 0  )ج معة الق  رة  مجلة الدياس ت الم لية يالتج يرة  بإساادا  وسم ل دلا الق ار

 .دار ال هضة الع بيةالقم  يف :   نظررة المح سبة . (م8101) ليثي، فؤاد محمد -
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لو للم ا للل  منلللوذج مقللليح لقيلللمس الع قلللة بلللا اسلللياديقية الااءلللص الءللل م.  (8115) متدددشلي، أحمدددد  كدددي حسدددي  -
ج معة   كلية التج ية  المجلة العلمية التج ية يالتمشرل  داريف لملية اؤ ا عة دراسة ميدانية داييقيةإوالعوامل اؤرة يف ا 

 .205- 099( :0  )طنط 

دراسلة -اؤمليلة القلوا ا ا واخطالميف للني الغل  اليفل  ا اكسلمبمت م ا ل  مسلرولية . (م8106) جمد ل منصدر، -
قتصد درة يالتج يردة كليدة العلدشم اال يسد لة م جسدتير غيدر منشدشيه ،ميدانية لعي ة مني م ا عو اكسلمبمت لو  لة اللوادي

  .الجزائر،ج معة الشهيد حمه لخضر الشاد  ر،يعلشم التسي
الس ة   ج معة المنشفية  أف   جدردة  اؤ ا عةالاقد   الفاءو ا .  (م0992مهن ، محمد ين د محمد رشسف ) -

 .275-259( :0) ال ابعة
 بااييد اخردس ا اخلمر يا اكسمبمت مدققو الازا  مدا" . (م8112) برا يمإ يبديي، جم ل ط ل منذي ،مشمني -

  (1)اإلدايردة،  العلدشم دياسد ت ،"وم عل  الغل  شف  لني اؤدقد مبسرولية واخلمص  240رقا  الدوا الادقيد معيمر
35:69-62 . 

م  للور  –أسللمليب اليحلل  العلمللو .  (م8101) النجدد ي، فدد رز جمعددة يالنجدد ي، نبيددل جمعددة يالزعبددي، م جددد ياضددي -
 .عم ص : داي ح مد للنشر يالتش رع ( 2)ف داييقو
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 والناتج احمللي اإلمجايلان املصريف ـــن االئتمـــــــالعالقة بي
 VARالذاتي  منوذج متجه االحندارباستخدام 

 "( م 9102-0291)الفرتة الليبي خالل  االقتصاددراسة قياسية على  "

 بنغازي-املعهد العايل للعلوم اإلدارية واملالية  - املشيطيأ. رجعة فرج   

 
 لخص:ــم

ي االقتصرا  الييرخ لرال   GDPمجرايوالنراج  اليرا اإ Credit استهدفت الدراسة حبث العالقة السببية بني االئتمان املصرفي      
النينيرررة  ولبيررران يررا اذا ااسرررت السيسرررية ،(VAR) وذلرررا باسررتمنداج مررر ذال يتررررذ اال رردار الررر اي (م4102-0891)الفرر ا النينيرررة 

جطيّررررم اايررررف اسررررتمنداج التبررررار مترررر ر ال  رررردا، امررررا   ادسررررد رجبررررة الت ايرررر  ليمتغررررمست باسررررتمنداج التبررررار  ليمتغررررمست يسررررت فا  ج ال
عردج  لجوهانسـونشر   وبرني التبرار الت اير  امل ، واجضح  ن السيسرية النينيرة ل رال املتغرمست يت اييرة يرت الدرمترة ااو ،جوهانسون

ومتر   عردج   اسرتمنداج مر ذال يتررذ اال ردار الر اي والتبرار السرببية الر   برنّي وقرد  ،اي اسية ومت   عالقة ط سية اامت  برني املتغرمست
 .يتغم  الناج  اليا اإمجاي واالئتمان املصفيعالقة سببية بني 

 اليا اإمجاي، الت اي  املش  ، يترذ اال دار ال اي.ال يمات املفتا ية: االئتمان املصفي، الناج  

Summary 

The study aimed to investigate the causality relationship between Credit and GDP in the Libyan 

economy during the period (1980-2014) using the vector Autoregressionmodel (VAR). To 

demonstrate whether the time series of the two variables were stable, the unit root test was 

required. Between the two variables, a vector Autoregressionmodel and a causality test were 

used which showed that there was no causality relationship between the GDP and bank credit 

variables. 

Keywords: bank credit, GDP, co-integration, Vector Autoregression. 

 المقدمة .0
 و  سر ا  االقتصرا سة  و االمتتماعيرة ،هنرا عمييرة مترل ار  ينرا ا ا يراااالتنمية االقتصا سة هدفاً جسعى اليذ خمتيف الدو ،  يرث   متث

 ور الدولرة ي النشراا االقتصرا   باعتبرار  ، و ياج هر   التطر رات جبير ر ج مترذ متدسرد ي السرن ات االرما سسرعى إعرا ا اخلالث افية...
ليحيرراا االقتصررا سة كررا س فرر  الترر االن العرراج لالقتصررا  الرر طت، امررا جناسررد االهتمرراج بتنميررة ال طررا  ا ررا  ا سررذ سسرراه  ي ا يرر   اً ينظمرر

 وجما النم  االقتصا  .ااهداف التنم سة وجسفسع 
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ة ي بنا  اس اجيرية جنم سة يناسبة متث  الفاينا ااساسية لعميية النمر  االقتصرا  ،  يرث ي د العناصف الفئيس رف الترارسة وجعد املصا
ها ي جرر فم لفات وجشررغييها، وبالترراي جسرراه  ي بنررا  وجطرر سف ااي رر  االقتصررا   ا   ولررة، يررت لررال  يسررا تهنررا وسرريية امررع املرردّ ا

 .(م4102 :)مشبب امل ار  املالية واستثمارها ي  ومتذ ال طاعات املمنتيفة

وليبيا اغمها يت الدو  جسعى ا   ن س  ن لي طا  املصفي  ور ي عميية التنمية االقتصا سة، يت لال  ينح االئتمران واالسرتثمار ي 
 .خمتيف ال طاعات

  وارراو  هرر   ال رقررة اييرر  العالقررة بررني االئتمرران املصررفي املمنرر ي يررت املصررارف الترارسررة العاييررة ي ليبيررا والنرراج  اليررا اإمجرراي لررال 
 (.م4102-0891)الف ا 

 الدراسةهدف وأهمية .4
يرت  (م4102-0891) ي ليبيرا لرال  الفر ا النينيرة االقتصرا  يعففة جرثريم االئتمران املصرفي عيرى النشراا ه   الدراسة ا   هتدف
وارر لا  ،ط الضرر   عيررى  ور االئتمرران املصررفي ي االقتصررا  الييررخوجتمثرر    يررة الدراسررة ي ا هنررا جسرريّ  السالسرر  النينيررة، اييرر لررال  

 التط رات اليت شهدهتا السياسة االئتماسية ي ف ا الدراسة.

 الدراسة فرضية.3
 .االقتصا  النشاا و االئتمان املصفي  عالقة طف سة بني ومت   يفا هاة يسيعيى ففضية رئ ج  ج ه   الدراسة

 اإلطار النظري للدراسة.2
  ن املصارف الترارسة سع ّ اج لدع  التنمية،  يث ال نت النظفسات ا دسثة ي التنمية االقتصا سة اهتمايها عيى ج فم التم س  الالراّ      

 (Schumpeter: 1912)و (Bagehot: 1873)لرالالج لعمييرة التنميرة، وجعرد  راسرة ي جر فم التم سر  ا اً يرئيسعييها ا هنا يصدراً 

يررت الدراسررات الفائرردا الرريت  ارردت   يررة الرردور الرر   جضررطيع بررذ املصررارف الترارسررة ي جرر فم التم سرر  الررالالج لتحفيررن النمرر  ي النشرراا 
 .(031، صم4102)مشبب:  االقتصا  

 رررديها ياسسرررات ال سررراطة املاليرررة برررني قميرررع املررردلفات وج يررري  املشرررفوعات وا ارا املمنررراطف ج ن ا رررديات الررريت  شـــومبي روسرررف        
 ن غيرا   كينـ ي هر   الف رفا،  يرث  ارد  كينـ وجسهي  املعايالت ضرفورسة لتشرريع التنميرة االقتصرا سة، وي هر ا الشرثن ستفر  يرع 

 .عيى النم  االقتصا  سيباً يت ا س  الن    ا  استثمارات، وبالتاي ساريف   ور ال ساطة املالية حيدّ 

 ، ن املاسسات املالية والن دسة ارا  ور يهر  ي التنميرة يرت لرال  ج متيرذ املردلفات ا  االسرتثمارات يرت سا يرة (Wai: 1979)وسف  
وجبني  ،ليمستثمفست االقتصا سة راسات اادو   مياملاسسات بت دجن   االستثمارات يت لال  قياج ه   ي   لف  جساه ويت سا ية 

 . ي ااا اس متا كا سضمت ليماسسات االستثمار املت ففا  فف 

 يث سف  ا   ،جشم النظفسات ا دسثة ي التنمية ا    ية االئتمان املصفي ي  ع  عميية التنمية ي     ولة لص صاً الدو  النايية
 ن السياسرة التم سييرة ارا  ور ابرم ي افيرن النشراا االقتصرا  ، و ن    س رو ي التم سر   (Mackinon& Shoo: 1973)يت 

ستاال واستمنداج امل ار  املتا ة، وا لا ال ي   اليت جففضرها السريطات ي الردو  الناييرة عيرى العمر  سا   ا  آريار سيبية عيى عميية اإ
ي النم  االقتصا  ،  ا ا  ساريف ةال ساطة املالية، وج يي  اال لار واالستثمار، وه ا بطبيعاضعاف  ور ياسسات  ا   ا جاملصفي 
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يررت  مترر  السررا ا عررفن االئتمرران ا  ال طررا  ا ررا  الرر   سررا   برردور  ا  السررا ا  ،اق  رر ا التحررفر املرراي لتحفيررن اال لررار ف ررد وبالترراي
 .(031، ص4102 :)مشبب االستثمار وارجفا  يعد  النم  االقتصا  

 

 .(049، 041، صم4119 :)مالوي، المجالي: جيةوي ه ا الشثن مي ت التميين بني النظفسات اآل       

عيرى النشراا االقتصرا    اً جرف  النظفسرة ال يننسرة  ن ليسياسرة الن دسرة جرثريم  :The Keynesian Theoryالكين يـة  النظريـة -  
ن النسررا ا ي عررفن الن رر   يررت شررثهنا  ،  يررث اوجااررد عيررى ومترر   عالقررة طف سررة بررني عررفن الن رر   و ررر  النشرراا االقتصررا 

ردب السرا ا ي متبرة ي ار  يرت االسرتثمار  ختفيض سرعف الفائردا الر   بردور  سرا   ا  السرا ا  رر  االئتمران املصرفي، وبالتراي حيم
 عيى النشاا االقتصا  . ساريف ي النهاسة اجيابياً  واإستاال، والدل  يا

 مل ون اليت صاغها Chicago Schoolشيكاغواليت جعفف كدرسة  ،النظفسة الن دسة :The Monetarists النقدية نظريةال -  
جف   ن التغم ي عفن الن    لذ جثريم عيى ا  يت املست   العراج لسسرعار والنشراا االقتصرا   ي اامتر  ال صرم،  ،مانفريد

ضفورا جغيم عفن الن    كعرد   فريدمان مل وناق ي  يا جثريم  ي اامت  الط س  في تصف عيى املست   العاج لسسعار، ل لا 
عررد  التغررم ي النشرراا االقتصرا   ي اامترر  الط سرر ، وهرر   الفقسررة جظهرف االجفررا  بررني املدرسررة الن دسررة وال يننسررة ملريابرت يسرراو  

 االقتصا  .    جثريم عفن الن    عيى النشاا 
فن الن رر   جرراريف عيررى املتغررمات جررف   ن التغررمات الرريت ارردب ي عرر :The Classical Theoryكية يالكالســ مدرســةال -ال 

ال ستثريف بنسا ا عفن الن    ي  اً   ي ي اً يتغم  اإستاال ب صفذعيى املتغمات ا  ي ية، وبالتاي فإن يست    ف ط، وال جاريفمسية اال
كعررا اقتصررار  ورهررا عيررى جسرريم النشرراا  ،""Monetary Neutrality اامترر  الط سرر ، وهرر  يررا سعررفف حبيا سررة الن رر  

 االقتصا  .
 

 الدراسات السابقة .2
ف الرردو ، باسررتمنداج ررررررررراا االقتصررا سفا خمتيرررررررران املصررفي عيررى النشررررررررت الدراسررات التررثريمات االقتصررا سة لالئتمررررررررررري عدسرردت رررررررجناول    

ممـالال ) اليت جناولت العالقة بني االئتمان املصفي (Blinder& Stiglts:1983) ساليم قياس خمتيفة، ويت ه   الدراسات  راسة 
-0824)والنشررراا االقتصرررا   ارررثاًل بالنررراج  اليرررا اإمجررراي ي  يمارررا لرررال  الفررر ا  ،(باالح ياطيـــات لـــدا الملـــارف ال جاريـــة

 صرفي عيرى النراج  اليرا اإمجراي،وبينت ستائ  الدراسة ومتر   جرثريم اجيراال لالئتمران امل . سي   اال دار املتعد باستمنداج  (م0890
  رررررررررر ي لي طررا  ا ررا  والناجرررررررررت االئتمرران املصررفي املمنررررررررربدراسررة العالقررة بيفيهررا ف ررد قرراج البا ررث  (Hofmann:2001) يررا  راسررة 

 (م0882-0891) ولرة لرال  الفر ا  (01)اثيرة ي  ،والع اير  الرد ا ار ا االئتمران وجرثريم  عيرى الردو  الصرناعية ،اليا اإمجاي
 وبينت الدراسة ومت   عالقة طف سة بني االئتمان املصفي والناج  اليا اإمجاي. ،VAR باستمنداج م ذال اال دار ال اي

ف ررد هرردفت ا  حبررث العالقررة بررني التنميررة املاليررة والنمرر   (AL-zubi&Alrjoub and Abu-Mhareb:2006) يررا  راسررة 
 ولررة عفبيررة لررال  الفرر ا  (00)رررررلباسررتمنداج بياسررات  م0881عرراج الي  ليفــي وضررعذ  اً طب ررت هرر   الدراسررة م ذمترر قرردو  االقتصررا  ،

االلتبرار  ياشفات يالية متدسردا ي املف يرة الثاسيرة يرت (2)نم ذال بإضافة ال ه ا نة يت  جطبي  سسمنة حمسّ ، مث (م0891-4110)
لفحررو اآلريررار Hausman    جطبيرر  التبررار ي اصررفاتقررد و  ئتمرران العرراج عيررى النمرر  االقتصررا  ،ل يرراس جررثريم سسررم اال ،الترررفسخ

 ظهررفت النتررائ   ن مجيررع املاشررفات املاليررة غررم يهمررة وال جرراريف عيررى النمرر   م0881 ليفــي ي ظرر  جطبيرر  مرر ذال و  الثابتررة والعشرر ائية،
 واجياال عيى النم  االقتصا  .لذ جثريم ابم ف ط     ن االئتمان العاج لالئتمان الياوضح النم ذال املعدّ اما   ،االقتصا  
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بدراسة  ريف االئتمان املصفي عيى النشاا االقتصا   اار ين لال   (م4119)مالوي والمجالي:وي اإطار سفسذ قاج ا  يت      
وج صيررررررررت الدراسة ا  ومترررررر   عالقة طف سة جبا لية بني يتغم   ،ال دار ال ايايت لال  جطبي  م ذال  (م4113-0811) الف ا

بالبحث ي جثريم ج يبات  ر  ال فون املصففية عيى النشاا االقتصا   ي العدسد  ،(Sharif: 2010)  راسة اما قايت،  الدراسة
الهند، مالي يا، تايالند، أس راليا، نيوزيلندا، بلجيكا، فرنسا، األرجن ي ، البرازيل، فن ويال، إندونيسيا، يت البيدان املت دية والنايية )

 VARوذلا باستمنداج م ذال(، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، المملكة الم حدة، اليابان، تركيا، جنوب إفريقيا والواليات الم حدة
 نة يت البيدان.اج  اليا اإمجاي ي عيّ غم امل يد، و ظهفت النتائ   ن الت يبات ي  ر  االئتمان املصفي اا جثريم ي الن

حبررث العالقررة بررني ال  ائرع اإمجاليررة ليمصررارف واالئتمرران  ا  (Yiğitbaş andCambazoğlu: 2014)   راسررةهرردفت امرا 
 الت ايرر  املشرر   وجصررحيح ا ررط يررنه ( م4103-4113) يي جفايررا لررال  الفرر ا  والنشرراا االقتصررا  املمنرر ي لي طررا  ا ررا  

ECM، والناج  اليا اإمجاي ا  ي ا. االئتمان املصفياملد  الط س  بني  يطف سة و ظهفت ومت   عالقة 

 (م4104-0891)حبثت ي جثريم االئتمان املصفي عيى مر  االقتصرا  النيررم  ليفر ا ف د  (Judith, et al :2014)  يا  راسة
 بينمرا قراج، يرت النراج  ا  االئتمران املصرفيالنتائ  عت ومتر   عالقرة سرببية   ا سرة االقرا    سففتي  السالس  النينية و باستمنداج اي

(Timsina: 2014)  بدراسررة جررثريم االئتمرران املصررفي املمنرر ي لي طررا  ا ررا  عيررى النمرر  االقتصررا   ي سيبررا  يررت ينظرر ر متاسررم
جصرررحيح ا طرررث باسرررتمنداج بياسرررات السالسررر  النينيرررة ليفررر ا ليت ايررر  املشررر   ومررر ذال  جوهانســـ  التبرررار وذلرررا باسرررتمنداج العرررفن،

وقررد  ظهررفت النتررائ   ن االئتمرران املصررفي املمنرر ي لي طررا  ا ررا  لررذ جررثريم اجيرراال عيررى النمرر  االقتصررا   ف ررط  ،(م0812-4103)
 .لي طا  ا ا  مان املمن يعيى املد  الط س ،  يا ي املد  ال صم ف د ل  ظ ومت   عالقة سببية يت النم  االقتصا   ا  االئت

-4111)ب يرررراس جررررثريم االئتمرررران املصررررفي عيررررى النشرررراا االقتصررررا   ي الرررريمت لررررال  الفرررر ا  (م4102)مشــــبب، امررررا قرررراج        
وبينرت الدراسرة ومتر    ،املصفي ا را  عيى بياسات ربع سن سة ويتغم  الناج  واالئتمان VARيت لال  جطبي  م ذال  ،(م4104

 ط سية اامت  بني املتغمست. طف سة عالقة   ا سة يت االئتمان املصفي ا ا  ا  الناج  اإمجاي، وومت   عالقة ج االسية

الطفس رة الريت سسراه  ارا ال طرا  املصرفي ي   راسرة ف رد هردفت ا  (Jovanovski andNaumovsk: 2015)  يرا  راسرة      
يفاقبة الشفاات و  امل ار ،ختصيو  املمناطف،جن سع  املدلفات،النم  االقتصا   يت لال    ا  مخل وظائف  ساسية: جعبئة ي  ي دوسيا

لال  ج يي  اا يرة النسربية ل ر  وظيفرة  يت (م4102-0881)بياسات ربع سن سة لال  الف ا  انواستمندج البا ث ،وجيسم التبا  
لدراسرة جرثريم ال طرا  املصرفي عيرى  ال سراطة والنمر  االقتصرا  و ال طا  املصفي ايي  العالقة ال ائمة بني يت وظائف ال طا  املصفي و 
 مت اا طف سة ط سية ومت   عالقة وبينت النتائ ، (VECM)باستمنداج يترذ جصحيح ا طث ، وذلا   ا  ال طا  ا  ي يفا ي دوسيا

   لف .سا ية  تيوالناج  اليا اإمجاي  ة،سا يال ظائف املالية ا مل لي طا  املصفي يت 

الفررر ا لررال   ئتمررران املصررفي والنمررر  االقتصررا   ي روياسيرررالعالقرررة بررني االا تحييرر ب (Duican and Pop: 2015) بينمررا قرراج
 .ي روياسيااإمجاي اليا وبينت ستائ  ه   الدراسة  ن النشاا االئتماين لذ جثريم ابم عيى جط ر الناج   ،(م4112-4102)

لدراسة العالقة بني االئتمان املصفي والنم  االقتصا   ي اار ن ي ال طاعات املمنتيفة ليف ا  (Ananzeh: 2016)ومتا ت  راسة 
و ظهرفت النترائ   ،Granger Causalityلجرانجـروالتبرار السرببية  (VECM) باسرتمنداج مر ذالوذلرا  ،م(0883-4102)

ومتررر   عالقرررة طف سرررة ط سيرررة املرررد  برررني النررراج  اليرررا اإمجررراي ا  ي رررا ويتغماجرررذ الت ضررريحية إمجررراي االئتمررران املصرررفي بصرررفة عايرررة، 
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افرا ا التسرهيالت االئتماسيرة املصرففية ي ال طاعرات االقتصرا سة الفئيسرة  واالئتمان املمن ي  سم ال طاعات، و شرارت النترائ  ا   ن
 .اا  ور يه  ي  ع  وجعنسن النم  االقتصا   اار ين

والنمر  االقتصرا   ي  صرارفو ائرع املو العالقرة السرببية برني االئتمران املصرفي  ي (Okafor, et al: 2016)  راسرة ي  رني حبثرت
  ا سررة االقررا  متتررد يررت  طف سررة اشررفت النتررائ  عررت ومترر   عالقررةو  ،(VAR) باسررتمنداج (م4102-0890)سيرمسررا لررال  الفرر ا 

 . اثاًل بالناج  اليا اإمجاي ا  ي ا ائتمان ال طا  ا ا  والعفن الن د  ال اسع ا  النم  االقتصا  

بدراسة العالقة بني االئتمان املصفي والناج  اليا اإمجاي ي االقتصا  البااسرتاين لرال   (Mushtaq: 2016)  راسة قايت بينما
قصررما اامترر   ومترر   عالقررة سررببيةالنتررائ   وبينررت ،جرانجــرباسررتمنداج التبررار الت ايرر  املشرر   وسررببية  ،(م4103-0810)الفرر ا 

 .باقا  االئتمان املصفي يت الناج  اليا اإمجاي مت وط سية اا

 ،(م4132-3791)الفرر ا وفهرر  العالقررة بررني االئتمرران والنمرر  ي اانررد ي  ا   راسررة تهرردفف ررد  (Singh: 2016)  راسررة يررا  
  اسررتمنداج ي رراسيل خمتيفررة وقررد ، لبحررث العالقررة بررني املتغررمات جرانجــرواسررتمندج البا ررث التبررار الت ايرر  املشرر   والتبررار سررببية 

ق سررة برررني  طف سررةالنتررائ  ا  ومترر   عالقررة  و شررارت ،عيررى املسررت   ال طرراعاسترراال اللتبررار العالقررة بشرر   عرراج وارر لا لالئتمرران واإ
 .وبينت الدراسة  ن اقا  العالقة السببية يت الناج  اليا اإمجاي باقا  االئتمان املصفي ،ي املد  الط س  املتغمست

 المس خدمة في الدراسة المنهجية.1
: املتغرمات يرت لرال  اسرت فارالتثارد يرت  ، جيرم GDPاليرا اإمجرايالنراج  و Credit  االئتمران املصرفيإمتفا  التبار العالقة بني 

 وذلا عيى النح  اآلي: والتبار مت ر ال  دا الرجباا ال اية االتبار  الّ التحيي  البياين لش   البياسات،  امتفا 

 الر   غالبرا يراالنينيرة  ةسرياستشرار بياسرات السييال ظرة : يرث سرت  Graphical Analysisلشـكل البيانـات  ال حليل البيـاني-أ
 . املاريفا عيى املتغم حم  الدراسة الظفوفسع ل  سثل  ش اًل يعيناً 

 اخ بار دالة االرتباط الذاتي: -ب

، ومت   عالقة بني يتغم يا ليف ا ا الية امتغم جابع، Autocorrelation Function Testة االرجباا ال اي  الّ التبار سم صد ب
ة وسهرردف التبررار  الّرر اي  سضرراً بالتبررار استشررار العينررة،ة االرجبرراا الرر عررفف التبررار  الّرروسم  سرراب ة امتغررمات يسررت ية،ة لفرر ات يررع قيمرر

ة االرجبراا الر اي ملتغرم يرا جتررذ  ر  الصرفف ا  يعففة يرا اذا ااسرت  الّر Autocorrelation Function(ACF) االرجباا ال اي
ولري ت النراج  اليرا  ،ة االرجبراا الر اي ا  يتغرمو الّر ا البسريطاسرتعما  يعاير  االرجبراا ا طّربنسا ا ف ا التباطا، وذلا يت لرال  

 :النح  اآليى ج  ن عي ( )اإمجاي يثاًل 
 

    
  
  
 
    

 

  
     

 

 وسساو :(، t, k) لال  الف جني(  ) التباست املش   ليمتغم    :حيث

   
∑(    ̅)(      ̅)

   
 

 وسساو :(،  ) جباست املتغم:   
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∑(       )

   
 

 

        ن وج اوي قيمتذ ال ،يعاي  االرجباا ال اي :  
 

سرتمندج جم  يعرايالت االرجبراا الر اي امرم عرةواللتبار يعن سة  ليصفف، يساوساً      ن س  ن النينيةالسيسية  س  نوستطّيم      
اادوليرة،  Chi Squareيرع  Q ارسرة ا صرائية ك، وسرت  Chi Squareالريت ارا ج السرع ، Box Pierceالريت قرديها Q ا صرائية 

-Gujarati: 2004, PP 808) االستقراا يرت ال يمرة اادوليرة فهر ا سعرت  ن السيسرية جتررذ  ر   فرإذا ااسرت ال يمرة امل رّدرا  ارر

 ،  يث: (812

   ∑  
 ̂

 

   

 

 

m:  .عد  الفر ات النينيةn.ر  العينة  : 

 سذ  :ه ا االلتبار وحمت  ، الدراساتيت  اثف االلتبارات استمنداياً ي  سعدّ  :ADFل اخ بار جذر الوحدة لديكي فولر المعد  -ج
 عردج اسرت فار السيسرية النينيرة فهر ا سعرت ومتر   متر ر ال  ردا كعرا الصرحيح، اذا اان يعاي  اال دار ليصيغة امل   ة سساو  ال ا د

 ،يررا والصرريا الررثالب لينمرر ذال بالنسرربة ملتغررم ، ررر  العينررة ويسررت   املعن سررةعيررى صرريغة النمرر ذال،  (ADF)وسعتمررد التبررار ، ليمتغررم
 :عيى النح  اآلي الناج  اليا اإمجاي ها ( )لي ت و 

           ∑      

 

   

    

             ∑      

 

   

    

                ∑      

 

   

    

 حيث:
∑      
 
 .K جمم   الففو  ااو  ذات الفر ا النينية:     

 .ا د الثابت:   
 عنصف ا طث.:    
T :.عاي  النيت 

 :لففن الصفف  والففن البدس  اما سثيوست  صياغة ا
λ          

 السيسية النينية غم ساانة.  ن  يث ففن العردج سعت ومتر   يش ية متر ر ال  ردا،         
                       λ    

 :( )Tauوست  االلتبار يت لال  اجيا  قيمة  ، يا الففن البدس  سعت  ن السيسية النينية ساانة 

    
 ̂

  ̂
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 ست  رفض ففن العدج وقب   الففن البدس  ، سم ااداو  ا اصة ب لا ،فإذا ااست ال يمة امل درا  ار يت ال يمة ا فمتة       
 .(112-129، صم4102 :)عطية

 

 ال كامــــــل المش ـــــرك: .د

بررني سيسرريتني الينيتررني  و  اثررف، حبيررث جررا    Associationبثسررذ جصررا م : "Co-integrationسمعررّفف الت ايرر  املشرر         
وه ا سعت  ن بياسات السالس  ، "الت يبات ي ا داها ا  الغا  الت يبات ي االف  بطفس ة قع  النسبة بني قيمتيهما ريابتة عر النيت

لرر ت ارر  عيررى  رردا، ول نهررا ج رر ن يسررت فا امرم عررة، وهرر   العالقررة ط سيررة اامترر  بررني النينيررة قررد ج رر ن غررم يسررت فا اذا يررا  م 
 .(111، صم4102 :)عطيةاملتغمات ج  ن يفيدا ي التنبا ب ي  املتغم التابع بداللة املتغمات املست ية 

 يرررث ان العالقرررة  ،سرررت ية ي املرررد  الط سررر وسشرررم ومتررر   الت ايررر  املشررر   ا  العالقرررة الت االسيرررة برررني املتغرررمات التابعرررة واملتغرررمات امل
  يع املد  ال صرم يرت ااير ر ااايرة ررررررد  الط سررررررد ج اي  املرررررررروسع ،الدسنايي ية ي املد  ال صم ال ج     ية عنها ي املد  الط س 

واليت  ،  املش  ررررررد يت التبارات الت ايررررررالعدس اإشررررررارا ا  ومترررررر  وقرررردر ، ت لال  ينه  الت اي  املش  رررررري االقتصا  ال ياسا ي
 .(Johansen&Juselius: 1990)يت ضمنها التبار 

امررا ستميررن عررت ب يررة االلتبررارات ،  املتغررمات يتعررد ا املعررا الت  سضرراً  وسناسررم وال بررما، العينررات الصررغما يررع هرر ا االلتبررار ستناسررمو 
 Maximum، والتبرار Traceلتبرار عيرى التبرارست  را: التبرار الا تر  وحي دسد عرد  يترهرات الت اير  املشر  ،ااالف  ي 

eigenvalue. 

      ( )    ∑   (    )

 

     

 
 

     (     )      (      ) 
 

الت ايرر   عررد  يترهرراتفررفن العرردج بررثن         ا  عررد  املشرراهدات، و تررر  و ا  ال رري  امل ررّدرا  اصررية اارر ور،    وجشررم
 ي ابرر  r=0 فررفن العرردج بررثن عررد  يترهررات الت ايرر  املشرر        ، ي  ررني  ترررr>0 ي ابرر  الفررفن البرردس  r=0 املشرر  

 .r=1 الففن البدس 
 

ا  وا رد، وقدر اإشارا ا   ن ومت   ج اي  يش   سعت اي اسية ومت   عالقة سببية بني املتغمست حم  الدراسة عيى ااقر  ي اقر    
 عدج ومت   عالقة سببية بني املتغمات. سعت ذلا فإن وي  ا  عدج ومت   ج اي  يش  

 

 VARم جه االنحدار الذاتي  نموذج-ه

 ،ي التنبا ب ي  يتغمست  و  اثرف ستعم  عا اً ، وها عبارا عت سيسية الينية جم ماذال يترهات اال دار ال اي  (Sims: 1980)اق ي
مي ت استعمااا ليتنبا بال ي  املست بيية ااثرف يرت يتغرم يسرت   ي ار  فر ا الينيرة،   VARيترهات اال دار ال اي  ان ماذال  يث

،  ا  الر  النمر ذال امتغرمات يسرت يةعالقرة بنظراج املعرا الت اآلسيرة، يرت  يرث جعاييهرا يرع يتغرمات حمرد اراVAR امرا  ن مراذال 
 :)الفــاخري جتعايرر  يررع يعررا الت الشرر   املمنتررن   ون ا امتررة ا  بنررا  النمرر ذال ااي يرراول نهررا ختتيررف عنهررا ي  ن هرر   النمرراذال 

 .(093، ص م4101
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  املتغرمات االرف  ي النمر ذال ي ة لطية ب ي  املتغرم سفسرذ ي الفر ات السراب ة وب ريّ وست  اتابة ا  يتغم يت يتغمات الدراسة ادالّ 
كعررا  هنررا جتحررد  يررت  ،Endogenous Variables، وجعايرر  مجيررع املتغررمات عيررى  هنررا يتغررمات  الييررة الفرر ات السرراب ة  سضرراً 

  .(032، 033، صم4102 :)مشبب :يومي ت صياغة النم ذال املمنتن  عيى النح  اآل ، ال  النم ذال وليل يت لارمتذ
                             

 حيث:

:   (GDP, Credit.) 
β :.يصف فة املعايالت 
(  )   يث ،يصف فة ا طث العش ائا        

 النيت.:  
 

 VARاخ بار السببية باس خدام نموذج -و

 ن ومت   ج اي  يش   بني يتغمست سعت ومت   عالقة سببية ي اقا  وا د عيى ااق ، وبالتاي فإن عدج ومت   ج اي   جرانجرسف  
واالئتمان املصفي GDPR ملتغم  الناج  اليا اإمجاي  فإذا اان لدسنا سيسيتني ،يش   سعت عدج ومت   عالقة سببية بني املتغمست

Credit، :فإن 

          ∑           ∑                 

 

   

 

   

 

 

             ∑              ∑              

 

   

 

   

 

 حيث:
 .الفف  ااو  ملتغم الناج  اليا اإمجاي :      

 .االئتمان املصفيالفف  ااو  ملتغم :          
 متث  ال ي  املتباطئة لر املتغمات التفسمسة ي النم ذال. :           ،         

 ا طث العش ائا. :  
 

ت رردسف جمم عررة يررت مرراذال بسرت   واًل ادسررد فرر ات التبرراطا املناسرربة وسرت  ذلررا  VARإمترفا  التبررار السررببية باسررتمنداج مرر ذال و        
(AR) ف ات، ويت مث سترررررررر  التيار الف ا النينية املناسبة عنرررررررد  قرررررررررر  قيمة ل رررررررررررر  يرت  ليمتغم، عيى  د ريابت وقيمذ املتباطئة اربع
(       .) 

 :في ليبيا االئ مان الملرفي والناتج المحلي اإلجمالي تطور-ز

 االئ مان الملرفي: -

مرا  ن هر   النسرا ا  اران يتناسرداً ي يعظر  فر ا الدراسرة، اجشم البياسات ا اصة باالئتمان املصرفي ا   ن  رر  االئتمران املصرفي       
 (1276.49) يت يث سرّ  م0891 قيمة ي عاج ىن   ااستو  (،م0882-0891) لاصة ي الف ا ااست كعدالت شبذ ريابتة

 .ييي ن  سنار (19960.0)ب يمة بيغت  م 4102،  يا  عيى قيمة ف است ي عاج ييي ن  سنار
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وجع   النسا ا ي قيمة  ر  االئتمان املصفي ا  الدور ال بم ال   لعبتذ املصارف الترارسة ي ا طط والراي  التنم سرة الريت          
النسرا ا  اإشارا ا   ناما مي ت   اسسات العاية،جنفي ها، يت لال  مت سيها ملمنتيف املشارسع اإستامتية وا ديية وا لا الشفاات وامل

ال       بطبيعة ا ا  طف  عيى الس   النفطية الدولية، ااست ستامتاً لالخنفان ا ا  ال     املاضاي ينتصف الثماسينيات يت ال فن 
 ا   دوب عرن ي امليناسية العاية ويت مث السا ا اق ان و دات وياسسات ال طا  العاج.

 الناتج المحلي اإلجمالي: -
ي الفر ا  كعردالت بسريطة سسربياً  يتناقصراً اران  اليرا اإمجراي اصة بالنراج  اليرا اإمجراي ا   ن  رر  النراج  جشم البياسات ا     

يت  اما سال ظ  سذ اال ا  بص را ابما بد اً   ،م4111بش   جصاعد   ىت عاج  ، بعد ذلا  ل  ي االرجفا  (م0890-0899)
 عيررى قيمررة  ي  ررني بيغررت ،يييرر ن  سنررار (6011.6ب يمررة ) م0891ريت   ىن قيمررة لينرراج  ا  ي ررا ي عرراج وسمرر ،م4110عرراج 
سبرني جطر ر ار  يرت ( 0)الشر   رقر   امرا سال رظ  ن   ،جفرا   سرعار الرنفطالر  ستيررةً  م4104ي عراج  ييي ن  سنار (011141.3)

بياسرررات امليمنرررو  (4) ي  رررني سعرررفن ااررردو  رقررر  (،م4102-0891)وذلرررا ليفررر ا  يتغرررم  النررراج  اإمجررراي واالئتمررران املصرررفي
 .اإ صائا ملتغم  االئتمان املصفي والناج  اليا اإمجاي ليف ا سفسها

 (م4102-0891( تطور الناتج المحلي اإلجمالي وحجم االئ مان الملرفي خالل الف رة )0جدول رقم )
 ليبي مليون دينار

 السنة
year 

 حجم االئ مان
Credit 

الناتج 
االجمالي 
باألسعار 
 الجارية
GDP 

 

 السنة
year 

حجم 
 االئ مان

Credit 

الناتج 
االجمالي 
باألسعار 
 الجارية
GDP 

 

 السنة
year 

حجم 
 االئ مان

Credit 

الناتج 
االجمالي 
باألسعار 
 الجارية
GDP 

1980 94.6.21 10553.8 9114 3314.3 3.7..3 4002 6790.3 23.13.2 
1981 496..63 8798.8 9113 3.90.4 1439.1 4007 6966.6 6.023.3 
1982 4969.11 8932.4 9112 3136.9 193... 4006 .06..4 39443.. 
1983 4403.92 8511.7 9117 2439.7 16.0.3 400. 3919.3 .9703.. 
1984 4973.63 7804.7 9116 3197 906.4.3 4003 90722.3 10324.3 
1985 4033 7852.1 911. 2967.1 9434..3 4001 99394.. 63631.9 
1986 4039.6 6960.4 9113 2730.4 93300.7 4090 93022.6 3.3.7.0 
1987 497..7 6011.6 9111 7403.6 94690.6 4099 94.36.7 319.9.9 
1988 4396.7 6186.0 4000 7732 920.7.4 4094 97311.7 90064..3 
1989 4229.1 7191.0 4009 607..3 9.640.4 4093 93434.3 67112.7 
0881 3073.3 3426.1 4004 637..3 49363.7 4092 91160 303.9.0 
0880 3974.3 9046..0 4003 6..7.9 30721.2    

 ملرف ليبيا المرك ي، النشرة االق لادية، أعداد مخ لفة.م  الباحالة بيانات ع   فالملدر: ب لر 
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 ( تطور الناتج اإلجمالي باألسعار الجارية واالئ مان الملرفي0) شكل رقم

 
 

 حلائي لم غيري االئ مان الملرفي والناتج المحلي اإلجماليالملخص اإل( 4جدول رقم )
Summary Statistics, using the observations 1980 – 2014 

Variable 

 الم غير
Mean 

 الم وسط
Std. Dev. 

 االنحراف المعياري
Minimum 

 أقل قيمة
Maximum 

 أعلى قيمة
Lcredit 6152.24 4846.72 1276.49 19960.0 
LGDP 29760 29407 6011.6 100627.3 

 E-Viewsمخرجات برنامج الملدر: 

 :ن ائـــــج القيـــــــاس

 (LGDP)اليرا اإمجراي والنراج  (Lcredit)املصفي  التبار س  ن السيسية النينية ملتغم  االئتمان اخ بارات السكــون: -أوالا 
 ، وذلا عيى النح  اآلي:ة االرجباا ال اي والتبارات مت ور ال  دايت لال  الش   االستشار  و الّ 

كتغررم  االئتمرران املصررفي والنرراج  اليررا اإمجرراي غررم البياسررات ا اصررة   ن (4) رقرر  لررال  الشرر   يررت سال ررظال حليــل البيــاني: -أ
( ستضررح 3) رقرر  ليسيسررية النينيررة ل ررال املتغررمست، ويررت لررال  الشرر   الضررفور   لرر  الفررف  ااو وبالترراي يررت  ،املسررت  يسررت فا ي 

 . است فار السيسية النينية ل ال املتغمست
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LCredit LGDP 

  
 ( السلسلة ال منية لم غيري الناتج المحلي اإلجمالي واالئ مان الملرفي 4الشكل رقم )

 E-Viewsالملدر: مخرجات برنامج 

 
Lcredit LGDP 

  
 ( السلسلة ال منية لم غيري الناتج المحلي اإلجمالي واالئ مان الملرفي في الفرق األول3الشكل رقم )

 E-Viewsالملدر: مخرجات برنامج 

 ،النينيرة ملتغرم  االئتمران املصرفي والنراج  اليرا اإمجراية االرجبراا الر اي ليسيسرية  الّريرت لرال  االرتباط الـذاتي:  ةاخ بـار دال  -ب
، وبعرد  لر  الفرف  ااو  أرد  ن مجيرع فر ات التبراطا ليمتغرمست  الر  املتغمست ل يى التباطا السابعةلارال  دو  ف ا الث ة  ىت ف ا 

 املتغمست يست فا بعد  ل  الفف  ااو . ه ا سعت  ن السيسية النينية ل يى دو  الف ا، و 
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 دالة االرتباط الذاتي لم غيري االئ مان الملرفي والناتج المحلي اإلجمالي (2الشكل رقم )

 E-Viewsالملدر: مخرجات برنامج 
 

قبر   (Q)امل ردرا لرررراادوليرة،  يرث ااسرت ال يمرة Chi Square ب ري   (Q) ي ارسرة قري  تالت صر  اليهرا متر ولتثايرد النترائ  الريت  
ا ار و ر بالنسبة ملتغم االئتمان املصرفي، (041.28)، وملتغم الناج  اليا اإمجاي بالنسبة (392472)جساو    ل  الفف  ااو 

، وهررر ا سعرررت رفرررض فرررفن العررردج الررر   سرررنو عيرررى  ن اررر  يعرررايالت (1.10)وذلرررا عنرررد يسرررت    (41.44)يرررت ال يمرررة السررر بة 
 .(2)اما ه  ي ضح بالش   رق    ال اي ليمنطث العش ائا يساوسة ليصففاالرجباا 

 

 (1.3891) هررررا (CREDIT)و (GDP)فررررإن ال يمررررة السرررر بة ل رررر  يررررت  وبعررررد  لرررر  الفررررف  ااو  ليسيسررررية النينيررررة ليمتغررررمست
χ بينمرررا ال يمرررة اادوليرررة ،عيرررى التررر اي (8.1441)و

 

  
يرررت ال يمرررة   قررر  سررر بةالوكرررا  ن ال يمرررة  (1.10)عنرررد يسرررت   يعن سرررة  

 .س ضح ذلا (2) والش   رق  يست فا ي الفف  ااو متغمست يفإن السيسية النينية ل، اادولية 

 

 

 
 دالة االرتباط الذاتي لم غيري االئ مان الملرفي والناتج المحلي اإلجمالي في الفرق األول (2الشكل رقم )

 E-Viewsالملدر: مخرجات برنامج 
 

 ساسرية  وسظرفاً  سر  ن السالسر  النينيرة ليمتغرمست، ليتثارد يرت (A.D.F)متت االستعاسة بالتبار  جـــــذور الوحـــــدة: اخ بـارات-ج
ب متر    و عردج  فرإن قرفار قبر   متر ر ال  ردا  و رفضرذ سترثريف ،االنيت والثابرت وفر ات اإبطرا   ،التبار مت ر ال  دا ليم  سات الد ا

 جيم التثاد بش   قاطع يت يعن سة ه   امل  سات ي    يعا لة ست  التبار مت ر ال  دا اا. ، عييذومت   ه   امل  سات

ي املسرت   وعنرد  (GDP)النراج  اليرا اإمجراي و (Credit)  يتغرم  االئتمران املصرفيلبياسات  (ADF)فيما سيا ستائ  التبار  و 
 .(4)، وامل ضحة ي اادو  رق  الففو  ااو 

 (GDPR) الناتج المحلي اإلجماليو  (Credit)الملرفي ي االئ مان اخ بار جذر الوحدة لم غير  (4) رقم جدولال
 

Variable Cal. Value 1% 5% 11% Exogenous 

LGDP -2.245035 -4.284580 -3.562882 -3.215267 بالثابت واالتجاه الزمني 

LDGDP
 بالثابت واالتجاه الزمني 3.209642- 3.552973- 4.262735- 7.037676- *

LCredit -2.076236
 

 بالثابت واالتجاه الزمني 3.207094- 3.548490- 4.252879-

DLCredit
* -8.182586

 
 بالثابت واالتجاه الزمني 3.209642- 3.552973- 4.262735-

 

 E-Viewsالملدر: مخرجات برنامج 
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 (Adj-t-Statistic)%( حسب قيم 01%، 2%، 0المحسوبة معنوية عند مس وا )، DGDPDCREDIT قيم* 
 .(Mackinnon1996)الجدولية لـ 

 %(.01%، 2%، 1معنوية عند ) ▪▪▪
 

ن إ،  يثرروالنرراج  اليررا اإمجرراي غررم سرراانة ي املسررت   االئتمرران املصررفي   ن السيسررية النينيررة ملتغررم  (4) رقرر  سال ررظ يررت اارردو و 
، وبالتراي سرت  قبر   فرفن العردج ب متر   متر ر ال  ردا، وبعرد %(01%، 2%، 0) عنرد الرر الس بة  ق  يرت ال يمرة اادوليرةال يمة 

عنرد  عيرى التر اي %(01%، 2%، 0) ارر يرت ال يمرة اادوليرة عنرد  ن ال يمة الس بة املتغمست سال ظ  ل  الفف  ااو  ل يى 
 .ليسيسيتني بالتاي فإن السيسيتني يت اييتان يت الفجبة ااو و وبالتاي ست  رفض ففن العدج ب مت   مت ر ال  دا،  ، ل  الفف  ااو 

 

ن يرت الدرمترة ااو ، كعرا الرتال  يت اييترا GDP ،Creditل ر  يرت  ن السيسيتني الرنينيتني اك المش رك:اخ بار ال كامل -ثانياا 
 Credit  و GDP و ن السيسريتني ،التبرار اي اسيرة ومتر   جر االن ط سر  اامتر  برني السالسر  النينيرةالعالقة ي اامت  ال صم، سرت  

ي اامترر  الط سرر ، بالترراي سررت  التبررار الت ايرر  املشرر   بررني  ج االسيررة ن السالسرر  النينيررة حمرر  الدراسررة اررا عالقررة  ، كعرراجتحفارران يعررا
 .جوهانسونالتبار املتغمست باستمنداج 

 ( ن ائج اخ بار ال كامل المش رك3) جدول رقمال
 

 Trace Testاختبار األثر 

Prob.** 
0.05 

Critical Value 

Trace 

Statistic 
Eigenvalue 

Hypothesized 

No. of CE(s) 

0.7808 15.49471 5.258369 0.146348 None * 

0.8480 3.841466 0.036729 0.001112 At most 1 
Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

 

 Maximum Eigenvalue الذاتية العظمىاخ بار 

 

Prob.** 
0.05 

Critical Value 

Max-Eigen 

Statistic 
Eigenvalue 

Hypothesized 

No. of CE(s) 

0.7137 14.26460 5.221640 0.146348 None * 

0.8480 3.841466 0.036729 0.001112 At most 1 
Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

 E-Views الملدر: مخرجات برنامج
 

 ، وهرا(5.25836) قرد بيغرت سال ظ  ن ال يمة الس بة اللتبرار ااريرف ،(3)يت اادو  رق   يت لال  البياسات املتحص  عييها
فررفن العرردج ال ائرر  بعرردج ومترر      يترررذ  قبرر   وهرر ا سعررت ،%(2) عنررد يسررت   يعن سررة (15.4947)يررت ال يمررة ا فمتررة  قرر  

 ن ال يمرة السر بة جسراو   Maximum Eigenvalue Testالتبرار  بينرت سترائ  بينمرا ،ليت اي  املش   وقب   الففن البردس 
ففن العدج ال   سنو عيى عدج ومت   يترهرات  قب   اا سعت ،(14.26460)وها  ار يت ال يمة ا فمتة  ،(5.221640)
 .%(2)ي ي اب  الففن البدس  ب مت   يترذ وا د عيى اااثف عند يست   يعن سة ، ها ج اي  يش  بين
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 اخ بــــار العالقـــــة السببية:  -ثالالاا 
سرت   عندئر فوسر  هنا عنرد الفرفو  ااو ،  ي يسرت اها (GDP)و (Credit)بعد التثاد يت عردج سر  ن السيسرية النينيرة ل ر  يرت 

عيرى ال ري  ( DGDP)و (Dcredit) ،  يرث سرت  امترفا  ا ردار ار  يرت(VAR)يتررذ اال ردار الر اي الير   ا  اسرتمنداج مر ذال 
(، وسال ظ  ن الف ا املثيى ااست AIC( و)FPE، اللتيار ف ا اإبطا  املناسبة اليت جعطا   ىن قيمة ملعيار  )الساب ة ل   ينهما

 .(2) اما ه  ي ضح ي اادو  رق   (0)ف ا وا دا 

 ( اخ يار ف رة اإلبطاء المناسبة2رقم )جدول ال
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  26.54299 NA   0.000704 -1.583418  -1.490903* -1.553261 

1  32.54435   10.84118*   0.000619*  -1.712539* -1.434993  -1.622066* 

2  32.65877  0.191925  0.000799 -1.461856 -0.999280 -1.311068 

3  36.98578  6.699879  0.000790 -1.482953 -0.835346 -1.271849 

4  38.20694  1.733268  0.000963 -1.303674 -0.471036 -1.032254 
* indicates lag order selected by the criterion 
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 

 FPE: Final prediction error 

 AIC: Akaike information criterion 

 SC: Schwarz information criterion 

HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 E-Viewsالملدر: مخرجات برنامج 
 

 

والنراج  اليرا  (Credit)سبرني سترائ  التبرار العالقرة السرببية برني يتغرم  االئتمران املصرفي  ، الر  (2)ااردو  رقر  يت بياسات و      
عنرد يسرت   ( 14.2)يرت ال يمرة اادوليرة  قر وهرا   (0.516316) جسراو Chi-Sq ستبني  ن ال يمة السر بة لرر  (GDP)اإمجاي 
بينمرا ال يمرة  ،(DGDP)ا  النراج  اليرا اإمجراي  (Dcredit)ومتر   عالقرة سرببية يرت االئتمران عردج ، وهر ا سعرت (1417)يعن سة 

يررت النرراج   طف سررة ومترر   عالقررة سررببيةعرردج يررت ال يمررة اادوليررة، يررا سشررم ا   قرر وهررا  ( 1.699884) جسرراو  Chi-Sqالسرر بة لررر 
 .(Dcredit)ا  االئتمان  (DGDP)اليا اإمجاي 

 ( ن ائج اخ بار السببية 2) رقم جدولال
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

 

Dependent variable: DCredit 

 

Excluded Chi-sq d.f Prob. 

DGDP  0.516316 1  0.4724 
All  0.516316 1  0.4724 

 

Dependent variable: DGDP 

Excluded Chi-sq d.f Prob. 

DCredit  1.699884 1  0.1923 
All  1.699884 1  0.1923 

 E-Viewsالملدر: مخرجات برنامج 

 

 
 

 



 م9102مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية               العدد العاشر ديسمبر  

 

 

 45 

 الخالصة:
 :ي الن اا التاليةالدراسة  ج صيت اليها ياه   مي ت جيمنيو        

 ظهف التبار مت ر ال  دا عدج است فار السيسية النينية ملتغم  االئتمان املصرفي والنراج  اليرا اإمجراي، واسرت فارها عنرد الفرف   -9
 ااو .

يتغرررم  االئتمررران املصرررفي والنررراج  اليرررا ومتررر   عالقرررة ي اامتررر  الط سررر  برررني عررردج ليت ايررر  املشررر    جوهانســـون التبرررار برررنّي  -4
 اللتبار اقا  العالقة السببية بني املتغمست. VARوبالتاي   الير   ا  م ذال يترذ اال دار ال اي ، اإمجاي

املصررفي والنرراج  اليررا يتغررم  االئتمرران ية بررني ومترر   عالقررة سررببعرردج  VARي مرر ذال  (Wald Tests)  التبررار السررببيةبرنّي  -3
عاية  وه   النتيرة جنسر  وواقع السياسة الن دسة اليت ستبعها املصفف املفان  بصفة لاصة والسياسة االقتصا سة بصفة اإمجاي،
،  يرث ااسرت لنسنرة الدولرة هرا الريت ج ر ج بالردور فر ا الدراسرةيعظ  لال   ج فسباً ن السياسة الن دسة شبذ غائبة ا يث  ي ليبيا

 التم سيا.
املصرررفي والنررراج  اليرررا السررراب ة  ررر   ومتررر   عالقرررة طف سرررة برررني النررراج  االئتمررران  الدراسرررة ا اليرررة يرررع يعظررر  الدراسرررات لتيفرررتا -2

 االئتمان املصفي.و الناج  اليا اإمجاي  هنا سفت ومت      عالقة سببية بني يتغم  يث ا اإمجاي،
ج صررا الدراسررة بررإمتفا  املنسررد يررت الدراسررات  رر   طبيعررة العالقررة بررني املتغررمست واييرر   ريررف السياسررات الرريت ستبعهررا يصررفف ليبيررا  -7

 املفان       سل ينح االئتمان.
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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 التغيري التنظيمي    على الثقافة التنظيمية    أثر 
 " الضمان االجتماعي مبدينة بنغازي   على صندوق   حالة دراسة  "  

 جامعة بنغازي   –كلية االقتصاد  - ** أ. رميا حممد الرتهوني     و   ي د. فاطمة علي الفرجان 

 امللخص 

عة دددل  درال يدددظدرالنظيمددد ددرإلد ر يدددل،درا ر مدددل ،د،)راتمسيدددلرالنظيميدددلدعادى  هددد دهددد الدرا ةرإدددلدعردرالىدددتود ادددادة دددل  درا   ادددلد
ثددتدرا   اددلدمدد دهدد الدرا ةرإددلدعردرالىددتود اددادايفدصددن عادرااددم جدراعلمدد   دب غنددلددن دد   ،دا)رهليكادد ،درا ددا ا ،درال دد  دعادىدد   د

إلب نلدرإلن  رًد اادغتدرإلم ةةدراتط دمتدده الح يقداه راعدد،رملنهجدرا صف دلدرا ةرإلىرتبدعق رالنظيميلد اادرال يظدرالنظيم داباصن عا،د
عاد جدجمتدعددرالن إدبيلدعمتدعتبد  داإدا ادراىيندلدراىئد رايلدراطب يدلدر نصدتد د979)دىضدرا ةرإد  درا د د ل،دعقد ددادمدجمتدعدالمدادرا ةرإدلد

عق داش ة دنل اجدرا ةرإلدد،(SPSS)دجمزةلدراربرةجدرإلجمص ايلدااىا مدراعلم  يلدإلخ رمحتايلدرابي ان دابمتدام ددد،ةفت ةدد 276)راىينلدد
ثددتد عد،دامدد داعتددحلدنلدد اجدرا ةرإددلدععدد  دارمل ددل  دراىدد مدداكددلدةددةدرا   اددلدرالنظيميددلدعرال يددظدرالنظيمدد داباصددن عادادد اندةددتتفىندجاعرد

رًد ادددادرال يدددظدرالنظيمددد د اادددلدعجمصددد ايلداا   ادددلدرالنظيميدددلد ادددادرال يدددظدرالنظيمددد ،دعديندددلدرانلددد اجداجدرا   ادددلدرإلد ر يدددلدهددد در ا دددتد ثدددظد
حند درا   ادلدرالنظيميدلدعرال يدظدرالنظيمد دد، ر د االدعجمص ايلديفداةرءداادتر د يندلدرا ةرإدلداباصن عا،دام داظهت درانل اجد  مدعع  داتعا

 ددهعديفدتىزغددزد عةد،دعاخددظرًدحتجمددلدرا ةرإددلدام  ددلدةددةدرال صددي  درادد دقدد دتتىددز دعردرمل ددل  درالىايمدد دعةدد ةدرس ةددلدعرمل ددمادرادد ظيف 
د.راام جدراعلم   دب غنلددن    دصن عاالنظيميلديفدرال يظدرالنظيم ددرا   الدر

درا   الدرالنظيميل،درال يظدرالنظيم ،دصن عادراام جدراعلم   ،ددن    .ددالكلمات املفتاحية:

Abstract 

The study aimed to identify the level of organization culture with formal, creative, and support 

dimensions, and the level of organizational change through the structural, behavioral and 

technological dimensions in the social security fund in Benghazi. The study also aimed to identify 

the effect of organization culture on organizational changing in the fund. Descriptive approach has 

been used in the study, and to achieve its objectives the questionnaire was developed based on some 

previous studies. The population of the study reached (979) employee, and the proportioned 

stratified random sample selected was (276). The data were analyzed using the Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS).The results indicated that the overall level of both organization culture 

and organizational changing were high. The results also showed there was a significant effect of 

organization culture on organizational changing. In addition, to this it showed the creative culture 

had the most effect on organizational changing. The results showed there was no significant 

differences in the opinions of the study sample members towards the organizational culture and 

organizational change was due to the level of a academic qualification, experience, and job title 

 
  .أستاذ مساعد، قسم اإلدارة، كلية االقتصاد، جامعة بنغازي 
 اد، جامعة بنغازي.محاضر مساعد، قسم اإلدارة، كلية االقتص **
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.Finally, the study provided a set of recommendations that are expected to contribute to enhancing 

the role of organization culture in the organizational changing of the fund. 

Keywords: organization culture, organizational changing, in the social security fund, Benghazi, 

Libya. 

 مقدمة .  1

عرا ي إ عرال نيلد عرا   ايلد عراعلم  يلد راقلص  غلد رال ظر د ةةد راى غ د راي مد راى ملد رملل  ة لديدغئه د رملنظم  ددرا د تتلدددد،لد
هذ درال ظر ددددعردرابحثد ةدآاي  دجم غ لدمل رابلدمم د اىه دددد؛اثن ءدقي ةه دأبنئطله دعا م هل ةةدرالح اي دعراله غ ر ددددرملى صتةدااك ظ

ئيلدعرالكيفدةىه ،دع اكدةةدخاللدعجم رثدت يظدتنظيم ديفدهي ااه داعدإي إ هت داعدانظمله داعد ماي هت داعدرال نيلدرمل لخ ةلداعددرابيد
د.د( 2016: والبدارين سالمة )هب دةه ةر دعإا اي  دراى ةاندد

ددتىلربعدددد رملنظم  ددرالنظيميل   الددرادد انت حد راتاي يلد رحمل  ر د را يعددددرةتب حيلدد ع  د القلاددنظترًددد؛ةةد عتتايزه د ااد رملنظملد جن حد دند
ت اادد را د راالزرمددا ا ءعرملف هيعد عرد عرادلك ةددابه د رس ةلددعرإلد ر اىملد عحت ند را ترةر د رخت  د يفد ةيزةدددعع  هت ددعرملئ ةالد عحت يقد

عر حترودددد،دتن ا يل راىمالءد اجملي ع  د را تغىلد رملنظمدد ع دعراإلت دلد ديئلد يفد اإلله:ددلراىالقلد را   الدد،دام دد( 2006  )عبد  ُتاف د
رالنظيميلد اادرملنظملدخص اصدعصف  دمتيزه د ةدغظه دةةدرملنظم  ،دعدت اتدرإلح ةدرافكت دعرملتعى دراذ دغبندايفيلدا رءدراىملدد

راى رةلدرملؤثتةديفدإا كدر اتر د رخلدرملنظملدحب  داط رالنظيميلدةةداهعد را   الد را يعددهب ،دعابال يلدتىلربد بيىله دعق هت دةةدخاللدةنظ ةلد
هب  را  ا ةد غئتادد(Mohanty & Rath, 2012; Beitali et al,2014  )عرملىل  ر د راذ د رمل ب لد راىملد حت  د را د اه د ،د

 يلددعابالدد(،2010  )عبد اللطيف وجودة:اإلهت جدةنهعدداإلنك ةدعرابراى ةاند ااداىاه،دعراىملدغظدرمل ب لدراذ دغل قاداجدغ رعهدد
را  ا اإ را   ايلد را يعد اإ ردا نلد را ا ك،د هلذرد ةااه د اعد تئتيىه د ة  د خاللد ةةد أييتد را   الد ت اادددةجد ثظد رملنظملد اددعتئتدديفد

عإينىكسد اكد اادرجت ه هتعدعإا اهعدعااى هلع،داة دع ردا نلدرا يعددذاكددجدمجيادااتر درملنظملدإيلأثتعجددراى ةاندعردتصتودةىنداإد
دجدراى ةاندابملنظملدتك جدا غهعدرجت ه  دإابيلدحن  .دهذردرالصتوداإددحت دةةدرالنظيميل

د حتل عهددجميددثدد،ىلددربداهددعدمسددلدةددةدمسدد  دراىصددتدر دد غثتدرادد رال يددظدرالنظيمدد د مايددلدعجمدد رثديفددةهمدد ًددتاىددادرا   اددلدرالنظيميددلد عةرًدعددد
دداألاادلكامد دا ندلدقديعدرملنظمدلدةتندلدعتلطاداداد(2006 )عبد اإلله:دلمل رعهلدرالح اي دعة رابلدرمل لت ر دراى مليلدرملل  ة ددرملنظم  
ثدرجمد حفظدتدنىكسد ادادقد ةةدرملنظمدلد اد دعرا ديعدراد دمتيدلداا بد  دعرادلدجايفدجمدندد،ق دايلداال يظدعة رابلدرالطد ةر درملنظملدا جدا  

  درال يدظدرالنظيمد دعة د ن هت د ادادةادادعحت دندا راهد ددكفدد ءةدعابالد يلدتىمدلدرا   ادلد اداد ادادرملنظمد  دابجتددااتر هد داده،رال يدظدعة  عةدلد
ةةدخاللدر اك ةدعرا يعدعرملىل  ر درا دتؤثتد ادادرالف  دلدراعلمد   دعرإلدد ر  دعرا  د يفد رخدلدرملنظمد  دعت د   د ادادت بدلددد،عا  ايل

دد.(2012: )احلميدينه دةةدرا ي مددىماي  درالط غتدعرالح لددنت حدرال يظدعمتك د

 الدراسات السابقة .  2

 قة املتعلقة ابلثقافة التنظيمية الدراسات الساب  -
 ةرإدلددديندلداةتب حدهداباى غد دةدةدرملل دظر درالنظيميدل،دا د دنظدترًدد؛جمظ دة ت  درا   الدرالنظيميدلدابهلمد مدراى غد دةدةدرابد جم ن  
ابا   ادلدرالنظيميدلددغدنىكسدراهلمد مدراكد يفجميدثدد،ءدرالنظيمد عراد ارالنظيميدلددعع  د القلدق غلددندرا   ادلدد(2015:ومصلح    ،مشارفة)

جدرا   ادلداد(Ch et al:2013) ةرإدلدداعتدحلدعد،ةنظمد هتعددكفد ءةدعا  ايدلداهد رو  د جدجيىاهدعدحدمم را اءدرا ظيف داام ظفند ااد
 لدعرالىد عجدددنداادتر درعم  دلدعرالخاد عم  يد ديعدرارجدرنلئد ةدىد ةاندخ صدلدث  ادلدرعم  دل،دجميدثدارالنظيميلدتؤثتد اادراالدزرمدرالنظيمد داا
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جي ديدلدق غدلدةتب حيدلدعر القدلد  ادادععد   (et al: 2013  Qawasmeh)،دعاا  د ةرإلد ةدرافت غلدغؤ  دعيلد اي ةدرالزرمدهؤاءدر اتر 
عرملىل د ر درا د ا ةديفدرملنظمدلددخداللدرا ديعددندث  الدرملنظملدعرالميزدرالنظيم ،دجميثدتؤثتدرا   الد ااد ماي  درملنظملدعا راهد داكدلدةدة

را   اددلدجي ديددلد ر د ااددلدعجمصدد ايلددددندععدد  د القددلدعد ((Zhang & Bing: 2013د ةرإددلدظهددت امدد دادد،رادد دت ددىادالح يددقدمتيزهدد 
عدد ةع  دخملافلديفداجدرا   الدرالنظيميلدت ه( 2010: و جودة  ،عبد اللطيف(لد ةرإلدائفام دد،ددرالنظيميلدعراتت درا ظيف دااى ةان

عقدد دمتددرالنبددؤدد دد ةدرهل غددلدرالنظيميددل،دجميددثد كددةدرالنبددؤدد دد ةدرهل غددلدرالنظيميددلدةددةدخدداللدةىتاددلدادىدد  درا   اددلدرالنظيميددلدرا دد ا ةديفدرملنظمددل،
هعدابهل غدلدرادذغةدغىد دشدى ةدتر دادر ر ادتر درادذغةدغىد دشدى ةهعدابهل غدلدرالنظيميدلدةنخفاد ً،دعرا  نيدلدمت دلدتئدملدرالمييزددندامد  لن در عرد

 د ةرإدلدعععد ،دبىد دراف  ايدلدرمل د الدراكدرب ديفدرالنبدؤدد د ةدرهل غدلدرالنظيميدل،دغايهد درالىد عج،د دراالدزرم،دا ادلكد ةاجددرالنظيميلدةتتفىد ً،دعا
 هد رودعإي إد  ددابالح غ دراد قيقه  دراهلم مدداجداهعدرا يعدرا دتىكسدرا   الدرالنظيميلدرا  ا ةديفدرملنظم  ،دد(2008:  العمري)

اا  دام دددعاخظرًدراهلم مداباىنصتدرابئت ، دراهلم مدابالت غ دعرادلك ة،دغايهدراىملدرعم   ،ددراىمل،د دراهلم مدابانظتةدرمل ل بايل،
ت غد دعرادلكد ةدجميدثدهتدلعدابالطدد غتدرا   ادلدرالنظيميدلدةدةدخدداللدجمدتادرا يد  ةدرالح غايدلد ادادرالدععد  د ثدظداا يد  ةدرالح غايدلد ادا اداد

يفددعرالح دندرمل دلمتدااىمدل،دعحت يدقدرعد  ةدعرالميدز،دعتئدتيادر اكد ةدرع غد ةدعراىمدلد ادادنئدتدقديعدعةبد  ردرالح دندرمل دلمتداددأل رء،
عإدا كدرمل رحندلدعع رةةدرملىتادلدد،ةةدحت ندا رءدراى ةاندعا  ايلدرملنظملدعرد القلدرا   الدرالنظيميلددكل داش ة دراى غ دةةدرا ةرإ  ددددجمن

 &2009Hsu, 2014; Beitali etal,2014; Awadh: ؛ خةوين2012: النسةور؛ 2013 :وحتاملةة ،عبانيةة)رالنظيميدلد
Saad,2013; ,2014;   Ali & Patnaik).  

 ابقة املتعلقة ابلتغيري التنظيمي الدراسات الس  -
را ةرإ  دة تددلتن عا رالنظي دراى غ دةةد رال يظد ةةد  ةدع رنا،دجميثدد د دد( 2016:  والبدارين )سالمة،  دينلد ةرإلددم د

ددحت غ دراجملي ع  درال ةغبيل،دتصميعدراربرةجدرال ةغبيل،دتنفيذدراىمايلدرال ةغبيل،)رمللم الديفددددأبدى  ه ثتدابظداىمايلدت ةغادراى ةانددعع  داد
إ هعداجدرال يظدرالنظيم دد  ( 2011:  سوف )،دام دائفلد ةرإلددنظيم رال يظدرالدددعجم رث اادددديفدق ةةدرملنظم  دد دت ييعدراىمايلدرال ةغبيل

 اي ةدرا راىيلدااىمل،دعتىزغزدراالزرمدرالنظيم ،دعرائى ةداباتت درا ظيف ،دددد جي ديلدا  ددىضدرمل ظفندة لديفدخاقدرا يعدرإلدئكلدةل رتاد
دد،رال يظدا  درمل ظفندراذغةدغل قى جدجم عثدةئ الدعإابي  دا نلدهن كدرجت ه  دإابيلدجت  دددددىضدرمل ظفن،دعيفدرمل  دلددا رءعحت ندد

ددعع  د القلددندرال يظدرالنظيم دد(، 2009:  عبيد) ةرإلدددداا  د،ديفدجمنددهب دددجدايدعرملكل ب  درا دا ن ردغلملى دة لدا  رهنعددىضدرملزرد
ظيم دد بادمج  درهليكلدرالنظيم دعرإلح ر درإل رةةد اادد  مدعت حدرال يظدرالنعا رءدراى ةان،دعاداهن ددينلددددر اتر  دد)رهليكا ،درال  ،

راصالجمي  دعرا اط  دع  مدمتكندراى ةان،دعاذاكد  مدت راقدرال نيلدةادةلطاب  دراىملدععخف قه ديفدت اظدرعه دعرا قلدعتب يطدد
اااًلد ةد  مدعع  دنظ مدااح راتدغىز ددددن،دعتىفدرا  لددندرإل رةةدعراى ةادد،دعغي اددترةجدرال ةغادع عةدرا   ةديفدرال يظدد،رإلعترءر 

رملب  ند دينلدددد( 2007:  الرحيمالكرمي    عبد ) ةرإلددددعرددابإلت الد،ددا رءد رالنظيم رال يظددداجدرا د رسططددددد رائتال،د هيكلد تامةد
دداإب ادرال يظدرالنظيم داهعةةدددداجةه ةر دراى ةان،دعددملنلت  ،د،درعر عهزةدرآلا راىمل،ددعاإ اياددععترءر  إ  ،دنظعدر  راز،دديعرا 

رملنظملد تك ايفددددةغبلد رةتف  د رس ةعيل،د رابيئلد رملل  ة لديفد رال ظر د ة رابلد اباىمل،د راإلمترةد رال  ددددرإلنل جيفد رال ظد راتحبيل،د عرخنف ضد
عإ الدد هب رإلنل جعت   مد راى ةالد ةى لد عةرجد عرةتف  د اعتحلدد،،د رالد  ( 2003:  خليل  ) ةرإلددددام د ة ل  د رالنظيم ددرةتف  د  يظد

جداهعدراى رةلدرملؤثتةد اادة ل  درال يظدرالنظيم دراى رةلدرائخصيلدااى ةان،دديفدرملؤإ   دحملدرا ةرإل،دعادد د)را ا ا ،درال  ،درهليكا د
درابيئلدرس ةعيل،درملن خدرالنظيم ،د دراى رةلدرملىا ة تيل.د

د
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  التنظيمي والتغيريالدراسات السابقة املتعلقة ابلثقافة التنظيمية  -

رالنظيميلديفدددين را   الد تاىبهد راذ د رملهعد را عةد را ةرإ  د راى غ دةةد رالنظيم دابملنظم  ،دجميثدائفلددددعجم رثلد رال يظد
   الدددددلدرملنظمددد هلم مداددجت  درال يظدرالنظيم ،دددر اتر دحت غ دة قفدددديفددرًدرا  ا ةدابملنظملد عةدددلداا   الدرالنظيميدداجددد(2014:  بوديب ) دد ةرإلد

عدعرملئ ةالديفدددد(التحفيز )دد جن رإل را ترةر رالخطيطد عرادلك ةددددابال يظددرخت  د رملب  ةةد ةعحد ددعدةغبله اي ةددعدددر اتر دت بلددددعرددغؤ  عتئتياد
جميثدتىملدددد،دجي ديلددندرا   الدرالنظيميلدعرال يظدرالنظيم عع  د القلدعددد( 2012:  احلميدي) دد ةرإلدددعاظهت ،دد درال يظدرالنظيمددجم رثإل

عحت نددرا    ةااد عة  ن هت د ااد رالنظيم د رال يظد ابجت  د رملنظم  د عا  ايلدددا راه دالد ااد ااد خاللدددد،دكف ءةد عدةةد را يعدر اك ةد
عمتكنه دةةدرا ي مددىماي  دددد،عرا   يفد رخلدرملنظم  دعت    د اادت بلدرال يظدددعرإلد ر  عرملىل  ر درا دتؤثتد اادرالف  لدراعلم   دد

عددينلداايلدددداثتدرا   الدرالنظيميلديفدرا اءدرجت  درال يظ،ددد ااددد( 2011:    و أبوزيد  ،عمر)دد د ةرإلدام داا د،ددلددنت حدرالط غتدعرالح د
هن دت هعدد،دام دادرا   الدرإلد ر يلديفدخاقدرجت ه  دعجي ديلدا  دراى ةاندحن د  عدعة  ن ةددترةجدرال يظدعترءدرملن اادةةدعةرءدهذردرال يظ

،دااالًددحن دعجم رثدرال يظددظدةةدخاللدرائى ةدابا رعادعرمل ئ ايل دعجي ديلدا  دراى ةاندحن د  عدعة  ن ةددترةجدرال يديفدخاقدرجت ه 
دد(2008: عباس)ددلد ةرإلعدينددد، ةدرا   الدرا ر ملدرا دتتازد اادراىالق  درإلن  نيلدعرالى عجددندرمل ظفندغ  هعديفدتىزغزد  عدرال يظد

اأ د مايلدختطيطدعتنفيذداال يظدتلطاادةىتالدمن  جدرا ا كدرا  ا ةديفدرملنظملدرا دتىربدددد؛ديلدتؤثتد اادرال يظدرالنظيم اجدرا   الدرالنظيم
را لم  د ااد ن صتدرا   الدددداجدتىفدد(2007:  هدار و   ، بروش)ددلد ةرإلاعتحدد،دام هب ه درالنظيميلداام جدجن حدرال يظدد ةدث  ال

عرنى رمدرال  يلدداتعةةددددلدتىفدرملئ ةالدع  مدعت حدراتؤغدددجداددراتاي يلديفدة  عةلدرال يظ،دع دددال يظدةةدر إب ادرالنظيميلديفد مايلدع رةةدرد
ع  مدر ثد اادراىملدرعم   دع  مدرارتايزد اادقيعدعةى غظدرعم  لداام جدرإلمترةدرال يظ،دابإلت الدعردر  غثد ةدددد،عاايلدرال يظ

د.دت اادراى ةاندمل  عةلدرال يظدابملنظملددرالت ةادراف شالداال يظ،د

دةدداد ةرإددلداددلدةددةعتلفددقدرا ةرإددلدر  ايددلدةددادةىظددعدرا ةرإدد  درا دد د لديفدر لمدد  درملددنهجدرا صددف دعمددادرابيدد ان دراال ةددل،دامدد دتلفددقددددددددد
: )خليةللدادلدةدةد ةرإدةاعددميلرا   الدرالنظيدادى  يفدد(2011: وأبو زيد ،عمر ؛2013: وحتاملة ،؛ عبانية2015:  ومصلح  ،مشارقة)

را ةرإد  دةىظدعد،دعاداهن دختلادفدةداديفدادى  درال يظدرالنظيم ( 2016 :والبدارين ،؛ سالمة2009: ؛ عبيد2006: ؛ عبداالله2003
صددن عاد تدد  ديفديفدحبيىددلدالمددادرابحددثدجميددثدمتدتندد علدرملعدد،رالنظيمدد ديفدادى  ادد القددلدرا   اددلدرالنظيميددلدابال يددظدرادد دتن عاددلد را دد د لد

دايبي .د–راام جدراعلم   ديفدة غنلددن    د

 مشكلة الدراسة .  3
د،رالنظيمددد ديفدرملنظمددد  درملى صدددتةدرال يدددظديفدعجمددد رثدتاىددداد عةرًدابة رًدرا   ادددلدرالنظيميدددلددرا ةرإددد  درا ددد د لداجراى غددد دةدددةدااددد  ددددد

تؤثتد ااد ماي  درال يظدرالنظيم درا   الدرالنظيميلددنلدهذ درا ةرإ  داجام ددي،ددلدعرالت ةغلدعرس ةيليبخلافدا ا دنئ ح هت دراصن  
دعة د ن ةدد  دعت بدلدعديفدخاقدرجت ه  دعجي ديلدا  دراىد ةاندحند دت هعدجميثدد، رخلدرملنظمل،دةةدخاللد  عدعجم رثدرال يظديفدرملنظمل

؛ 2011: زيةةدوأبو  ،عمةةر؛2012: ؛ احلميةةدي2014: بةةو ديةةب)ةددةدر إددب ادراتاي ديلديفدة  عةددلدرال يددظدتىلدربدامدد ددرال يدظدرالنظيمدد ،
د.د(2007: وهدار ،؛ بروش2008: عباس

يفداددد لدت ددد  ددرال ددد تدغرالطددد دد مادددهدةدددةدااهددد  ر درمل دددلمتةديفدديئدددلدظدةدددةدرال يددددام  دددلدصدددن عادراادددم جدراعلمددد   دغ رعدددهعد
دراصن عاد اادع رةةغدمم نرتنل،د اادخ ة  د ربدرإل مالءديفدر ص لىعةغبلدرا،ددرس ة  درملطا دلعتن  ددعر  اي د   دراىمالء،دد،ددرس ة  

 
 .مقابلة مع مساعد مدير إدارة الشؤون اإلدارية بصندوق الضمان االجتماعي، بنغازي 
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تطبيددقددعرراصددن عاددإددى ةددةدخدداللدرال ددظر ،دهددذ دديئددلدراىمددلدالدد راعدةددادلكييددفدحم عاددلدرادعدرالنظيمدد دل يددظرادعردععددترءدصددفلدة ددلمتةد
اتع دراصن عاد ،دعرإلقترةدرا ن  ،دابإلت الدعردةدطغلة اب اكرتعنيلدة ل دتطبيقدتم جدىضدرس ة  درإلددعرإلح رثاكرتعنيلددرإلدرإل رةة

دت ظيددفحم عاددلدعدرملخدد حت،ددعع رةةرعدد  ةددع رةةة ددل ددرإل رةغددلدرا جمدد ر  ددةدرإددلح رثددىددضدداكرتعنيددل،دااددالًدظ ةددلدع اددادة ددل  دايبيدد دبن
عيفدت ءدة دإبقدتلمح ةدةئكالدرا ةرإدلديفد،دل يظعرإلد ر دعت بلدرادرادلك ةديئلدعجي ديلدةئتىلد ااددل اظااباصن عاددددلنظيميلرا   الددرا

دال د ؤا ردفدت دةندهتلعدد؟ال يظدرالنظيمد ددصدن عادراادم جدراعلمد   دب غندلددن د   راثتدرا   الدرالنظيميلد اادددهلدهن كرال  ؤلدرال يل دد
درال ايل رافت يلد
 ؟ة بنغازي صندوق الضمان االجتماعي بمدين في السائدة التنظيمية الثقافة مستوى  ما .1

 ؟صندوق الضمان االجتماعي بمدينة بنغازي املوجودة في  التغيير التنظيمي مستوى عملية ما .2

 ؟بنغازي صندوق الضمان االجتماعي بمدينة في  التغيير التنظيمي على التنظيمية الثقافة هو أثرما  .3

نحللللو الثقافللللة  ؟دينللللة بنغللللازي  للللندوق الضللللمان االجتمللللاعي بمب العللللاملينراء وجللللد فللللروق  اح داللللللة    للللائية فللللي  تهلللل   .4

 .، املسمى الوظيفي(دمة)املستوى التعليمي، مدة الخ تعزى للعوام  الوظيفية والتغيير التنظيميالتنظيمية 

 الدراسة   أهداف.  4

درال ايل در ه روحت يقددعرت ىادرا ةرإلد

 .دن    يفدصن عادراام جدراعلم   دب غنلددرا  ا ةدرالنظيميلدرا   الدادى  رالىتود ااد .1
 .صن عادراام جدراعلم   دب غنلددن    دا درال يظدرالنظيم درمل ع  ةديف اداا دا ق ور .2
 صن عادراام جدراعلم   دب غنلددن    .رال يظدرالنظيم ديفدد اادرالنظيميلرا   الدداثتدعغا حدحبيىل .3
حند درا   ادلدد؟عادراادم جدراعلمد   دب غندلددن د   صدن ددراىد ةانةرءدادتعاد ر د اادلدعجمصد ايلديفدآددا ندلدهند كددع رتبي جدةد دد .4

 .،درمل مادرا ظيف   ةل)رمل ل  درالىايم ،دة ةدرسدرا ظيفيلتىز دااى رةلددعرال يظدرالنظيم رالنظيميلد
صددن عادرااددم جدراعلمدد   ديفددرال يددظدرالنظيمدد درالنظيميددلديفا   اددلدرد  ددعد عةي  درادد دقدد دت ددهعديفدحددتحدام  ددلدةددةدرال صدد .5

 ب غنلددن    .

 الدراسة   أمهية .  5

ال يظددابدددع القله درا   الدرالنظيميلدددديفدا لدرابح ثدرا  د لددددععت الدعرددد،دتىلربدرا ةرإلدة  الد اميلدةل رتىلددد:علمية ال  األمهية  -
درابيئلدراايبيل.دديفدداباك ظدةةدراهلم مددرالنظيم دراذ دملدحضد

صن عادراام جددةىا ة  دةهملدإل رةةددعات ددنل اجدرا ةرإلددجددعجميثدد لدتطبي ه ،ددتنباداايلدرا ةرإلدةةدا  العملية:   األمهية  -
را   الدددداثتحبيىلددددده،دعاذاكددرال يظدرالنظيم دددعا ا را  ا ةددرا   الدرالنظيميلددددةدمنطدعةك ان  دد،دراعلم   دب غنلددن    

راصن عاديفدعجم رثد مايلدق دد ددممددرالنظيم دددرال يظرالنظيميلد اادد رإل رة ددددغ    د االط ةد رالنظيم دعة رابلهد عحت نددرال يظد
 .دا راه
د
د
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 متغريات الدراسة .  6

دتلم لدةل ظر درا ةرإلدايم دغا  

د،درا   الدرإلد ر يل،درا   الدرا ر مل.را   الدراتمسيلدعتلم لدادى  ه ديفدرالنظيميلدرا   الد رملل ظدرمل ل لد-

د.عرال يظدرال  د،رال يظدرهليكا ،دعرال يظدرا ا ا ك جدةةدعغل،درال يظدرالنظيم د رملل ظدرال داد-

 الدراسة  وضفر .  7

دد نرال ايدتنرافتدت  مدرا ةرإلد ااد

 عد اادددددلدعجمصددددد ايلداا   ادددددلدرالنظيميدددددلد ادددددادرال يدددددظدرالنظيمددددد ددصدددددن عادراادددددم جدراعلمددددد   دد دادغ عددددد داثدددددتالفةةةةةرض الةةةةةر ي  األو 
دب غنلددن    دعغلفت دةنه 

 ادددددادرال يدددددظدرالنظيمددددد ددصدددددن عادراادددددم جدراعلمددددد   ددراتمسيدددددل عد اادددددلدعجمصددددد ايلداا   ادددددلدداثدددددتادغ عددددد ددالفرعةةةةةي األو : الفةةةةةرض -
د.ب غنلددن    

 عد ااددددددددلدعجمصدددددددد ايلداا   اددددددددلدرإلد ر يددددددددلد اددددددددادرال يددددددددظدرالنظيمدددددددد ددصددددددددن عادرااددددددددم جدداثددددددددتادغ عدددددددد ددالفةةةةةةةةرض الفرعةةةةةةةةي الثةةةةةةةةا : -
د.راعلم   دب غنلددن    

 عد ااددددددددلدعجمصدددددددد ايلداا   اددددددددلدرا ر مددددددددلد اددددددددادرال يددددددددظدرالنظيمدددددددد ددصددددددددن عادرااددددددددم جدداثددددددددتادغ عدددددددد ددض الفرعةةةةةةةةي الثالةةةةةةة :الفةةةةةةةر  -
د.راعلم   دب غنلددن    

د،صددددددن عادرااددددددم جدراعلمدددددد   دب غنددددددلددن دددددد   ددراىدددددد ةانةرءد عدددددد داددددددتعاد ر د ااددددددلدعجمصدددددد ايلديفدآتاددالفةةةةةةرض الةةةةةةر ي  الثةةةةةةا :
عغلفددددت دد،(املسةةةةمو الةةةةو يفي دمةةةةة،مةةةةي، مةةةةدة اخيعلتال املسةةةةتو )دتىددددز دااى رةددددلدرا ظيفيددددلد يددددظدرالنظيمدددد عرالنظيميددددلدحندددد درا   اددددلدرال

دةنه 

دصددددددن عادرااددددددم جدراعلمدددددد   دب غنددددددلددن دددددد   ددراىدددددد ةانت عدددددد داددددددتعاد ر د ااددددددلدعجمصدددددد ايلديفدآةرءداددالفةةةةةةرض الفرعةةةةةةي األو : -
د.التعليمي، مدة اخدمة، املسمو الو يفي( )املستو حن درا   الدرالنظيميلدتىز دااى رةلدرا ظيفيلد

د،صدددددن عادراادددددم جدراعلمددددد   دب غندددددلددن ددددد   ددراىددددد ةانت عددددد دادددددتعاد ر د اادددددلدعجمصددددد ايلديفدآةرءداددالفةةةةةرض الفرعةةةةةي الثةةةةةا : -
د.)املستو  التعليمي، مدة اخدمة، املسمو الو يفي(حن درال يظدرالنظيم دتىز دااى رةلدرا ظيفيلد

 ية الدراسةوهيكل منهجية  .  8

د عردمتدععترءدهذ درا ةرإلدرإلن  رًدعد)دراسة حالة( تىلم درا ةرإلدرملنهجدرا صف د

حدددددددال د اددددددادرملترعدددددددادراىتديددددددلدعر عنبيدددددددلدكلددددددخدعرإددددددلخ رمدشدددددددبكلدرإلنرتنددددددلداالا ددددددد دمتدععددددددترءدرمل ددددددد درملدالدراسةةةةةةة النظريةةةةةةة: -
 رمللىا لدب ت  درا ةرإلدعدن ءدرإلح ةدرانظت .
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ةدددددددةدخددددددداللدمجدددددددادرابيددددددد ان در عايدددددددلدد رإدددددددطلدرإدددددددلم ةر دراإدددددددلب نلدعرإدددددددلخ رمدر إددددددد ايادرإلجمصددددددد ايلد الدراسةةةةةةةة امليدانيةةةةةةةة: -
درمل ت  ل.ددعضرملالاملدالحايلدرابي ان ،دع اكدالح يقداه رودرا ةرإلدعرخلب ةدة  دصحلدرافتد

 حدود الدراسة: .  9

 .راام جدراعلم   دب غنلددن    ددصن عادراى ةلإل رةةدلداباتاي رإل رةر دردرقلصت درا ةرإلد اااحلدود املكانية:  -

دصددددددن عادرااددددددم جدراعلمدددددد   دد،دةؤإدددددد ءدرا جمدددددد ر ،درملدددددد ظفنةؤإدددددد ءدر ق دددددد متلم ددددددلديفدةدددددد ةرءدرإل رةر ،دداحلةةةةةةدود البشةةةةةةرية: -
 .ب غنلددن    

،در يددددل،درا   اددددلدرا ر مددددل ،درا   اددددلدرإلد راتمسيددددلرا   اددددلدأبدى  هدددد د)درالنظيميددددللداددددرا   داثددددتاد ادددددتتاددددزدرا ةرإددددلد:ةاحلةةةةدود املو ةةةةوعي -
  .عرال يظدرال  د)رال يظدرهليكا ،دعرال يظدرا ا ا ،د أبدى  هرال يظدرالنظيم ددع رةةد اا

 .د2019-  2018ددرا ةرإ دراى مخاللددرا ةرإلددعتغلداُدداحلدود الزمنية:  -

 للدراسة   اإلطار النظري.  10

دام دغا  دددعرال يظدرالنظيم الدرالنظيميلدغلن علدهذردرعزءدرع نادرانظت داا ةرإلدرمللىا لدابا   د

 الثقافة التنظيمية. 1.10
 (. (Organizational Culture التنظيمية الثقافةمفهوم  1.1.10

در إد  تىمدلدب  ددلددراد ام  لدرا يعدعراى  ر دعرال  اي ديفدرملنظملدعةى غظدرا ا كدرمللى ةود ايهد د"د- عردغئظدةفه مدث  الدرملنظملددد
دلام  ددددداهنددددد د"د(Schein:1985:17)عدغدددددت د،د(197: 2008 :)السةةةةةيدد" رخدددددلدرملنظمدددددلدر ادددددتر امددددد دحتكدددددعدإدددددا كدددرإل رةةظددددد مدان

دلكيدددفدرسددد ةع دعرانددد ة جراد ةئدددكالدمل رعهدددل،دةدددةدر ادددتر ددةىيندددلدمج  دددلدهتددد اعدرالئدددفله داعدح ةدداععددد هت ر إ إددديلدراددد ددراارترتددد  
تىايمهد داأل اد ءدرعد  دغدلعدتا ينهد دعددراد دممد دعىاهد دةدةدرا  رددلدراترإدخلد،افدرتةدح غادلدةدةدرادزةة ايلهد ددراد داثبلدلداى درا رخا ،ددددعرالن يق
را   اددلد ددةدد(373: 2008 :القريةةوي)دغىددربعد"،د ندد درالى ةددلدةددادتاددكدرملئدد الدعرإلجم دد  عرالفكددظدداددر ةركرملددنهجدراصددحي داب لب ةهدد د

  دعرملىل  ر دعراط   دعرملم ةإ  درا دتلط ةدعت ل تدةادةتعةدرازةة،دعتصب دمسلدخ صلداالنظيعدةنظ ةلدرملى يندعراتة"دد- رالنظيميلدأبهن 
ةكدد ان د"دأبهندد د((Dessler: 1996دعغىتاهدد د،"حبيددثدختاددقداهمدد ًد  ةدد ًددددندا ادد اهدجمدد لدخص اصددهدعرا ددا كدرملل قددادةددةدر  ادد ءدايدده

ادرملىن غلدعرمل  غل،دعه دتئلملد اادإا كدراى ةانديفدرملؤإ لدعةد  دتىد عهنعدةدايلدعتئلملدراى غ دةةدراىن صتدعرملك ان دعر رملؤإ لدد
عت دلم درملنظمدلدخصد اصدرا   ادلدرملميدزةدهلد دةدةدر لمدادد،(192: 2012:)النسور  "،دعةى غظدرارتقي  دعر  رازدعراى  اب  دىادىاهعدد

د  ترايلداام غتغةدعراى ةاندهب ، دراصن  ل،دعحبيىلدرا  ا،درسص اصدرا اامنظملدعت  اي ه درس صل،دعن ددعرالط ةدرال ةخي راذ دتنئأدايه،د
ةددةدث  اددلدر لمددادرايدد ابين،دعث  اددلددة ددلم ةدعرالىدد عج دابآلخددتغة)راهلمدد مدعرعم  يددلدراي ابنيددلدتل ددعدابالتدد نسددر  مدد لا   اددلدةنظمدد  د

 .(2011 :)خطابدر ةتغك ث  الدر لمادت  مد اادرافت غلدعرالن اسدة لم ةدةةددر ةتغكيلدر  م لةنظم  د

ااهددددددد  دمتييدددددددزدرملنظمدددددددلد دددددددةدغظهددددددد دةدددددددةددت ددددددد مدث  ادددددددلدرملنظمدددددددلددلح يدددددددقدراى غددددددد دةدددددددةدرملدددددددزرايدأمهيةةةةةةةة الثقافةةةةةةةة التنظيميةةةةةةةة: 2.1.10
م ةددددهددذرتدددده،دنلمدددد ءداامنظمددددل،دعت ددددهلدرالددددزرمدرافددددت دجتدددد  درملنظمددددلدعرعم  ددددلدددددد ادةددددةدرهلردابهل غددددلدعرارملنظمدددد  ،دعمتددددن درملدددد ظفندشددددى ةد

ع ادددددكدد،ءدراعلمددددد   درادددددذ دغ ددددد   د ادددددادمت إدددددكدرملنظمدددددلىطدددد ا ا   ادددددلدهددددد دراد،ت دددد   د ادددددادراإدددددل ترةدراعلمددددد   د رخدددددلدرملنظمدددددل
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األمنددددد لدرا دددددا ايلد رخدددددلدرملنظمدددددلدراددددد دت تددددد دااىددددد ةاندق ر ددددد درا دددددا كدرملتغددددد ا،دابإلتددددد الدعرد ةدددددةدخددددداللدعتدددددادرملىددددد غظدرملالامدددددل
عتنظدددددددددددديعدرجت هدددددددددددد  دعإددددددددددددا اي  در اددددددددددددتر دع اي ةددمت ثاهدددددددددددد د رخددددددددددددلدرملنظمددددددددددددلدعراددددددددددددلحكعدايهدددددددددددد ددراىمددددددددددددلد اددددددددددددادتئددددددددددددكيلدعت عيدددددددددددده

(Robbins,2001)دد.د

ا ددددظدةددددةدخصدددد اصدرا   اددددلدرالنظيميددددلدرادددد داعة هدددد دراى غدددد دةددددةدرابدددد جم نديفدددععدددد  اباددددتغعدةددددةد: الثقافةةةةة التنظيميةةةةة أبعةةةةاد 3.1.10
،دجميدددددددثدرعلهددددددد  دادددددددلد ةرإدددددددلددلح غددددددد ه ددئدددددددكلدرالنظيميدددددددلد   ادددددددلرتفددددددد اد ادددددددادخصددددددد اصدحمددددددد  ةداادندددددددهدادغ عددددددد ادعا ةرإددددددد هتع،د

دراذ دغلك جدةة  ((Wallach, 1983 الصنيفدرا ةرإلدعا  هذ ديفدر دى  درا دمتيزدرا   الدرالنظيميلددعمتدحت غ خملاف،د

جدةنظمدددد ً،دعغددددلعدرالن ددددديقد اي  دعرا دددداط  ،دا اىمدددددلدغكدددد دئ دهدددد درا   اددددلدرادددد دتلحددددد  دايهدددد درمل ددددأو الرمسيةةةةةةالثقافةةةةة البريوقراطيةةةةةة  د-
د.عراالزرمدندرا جم ر ،دعتل ا لدرا اطلددئكلدهتة ،دعت  مدهذ درا   الد اادرالحكعد

رإلددددددد ر ،دعغلصددددددفدااتر هدددددد دحبددددددادرملخدددددد حتةديفدرختدددددد  درادلكدددددد ةدعد دتلميددددددزددلدددددد اتدديئددددددلدااىمددددددلدة دددددد   ةد اددددددادالثقافةةةةةةة اإلبداعيةةةةةةة د-
 را ترةر دعة رعهلدرالح اي .

 دتلميددددددزدديئددددددلدراىمددددددلداباصدددددد رقلدعرمل دددددد   ةددددددددندراىدددددد ةان،داي دددددد  دعدددددد در إددددددتةدرمللى عنددددددل،دعتدددددد اتدأو الداعمةةةةةةة ندةالثقافةةةةةةة املسةةةةةةادد-
درملنظملدرا  لدعرمل  عرةدعرالى عج،دعغك جدرارتايزد اادرع نادرإلن  ينديفدهذ درابيئل.

 ميةمكوانت الثقافة التنظي 4.1.10

عغىمدلدهبد ددهل د ثظد اادإا كدر اتر ،دعه درا دتئكلدرحملصالدراكايلدااكيفيلدراد دغفكدتد ااد  ةدةك ان ددحتل  درا   الدرالنظيميلدددد
د:(2011 وأبو زيد: ،عمر)ااه دعةةدد،عرإرترتيتيله قداه راه دييفدحت رةةدعاإا هب دتنىكسد اادمم ةإلدرإل جدابملنظمل،دعدراى ةا د

ندا ادددددد ءدرالنظدددددديعدراعلمدددددد   درا رجمدددددد دجمدددددد لدةدددددد دهدددددد دةتغدددددد اداعدغددددددظدةئددددددرتالدددددددددرتف قدددددد  را دددددديعد بدددددد ةةد ددددددةدد. القةةةةةةيم التنظيميةةةةةةة:1
ةتغددددد ا،دععيددددد داعدغدددددظدعيددددد ،دعةهدددددعداعدغدددددظدةهدددددع،دعاةددددد درا ددددديعدرالنظيميدددددلداهددددد دمت دددددلدرا ددددديعديفدديئدددددلدراىمدددددل،دعتىمدددددلد ادددددادت عيدددددهدإدددددا كد

دراى ةاندتمةدراظتعودرالنظيميلدرملخلافل.

الدجمدددد لدحبيىددددلدراىمددددلدعر يدددد ةدراعلم  يددددلديفدديئددددلدراىمددددل،دعايفيددددلدعجندددد  دراىمددددلدعهدددد د بدددد ةةد ددددةدااكدددد ةدةئددددرتدداملعتقةةةةدات التنظيميةةةةة:.2
اايدددددلدرملئددددد ةالديفد مايدددددلدصدددددنادرا دددددترةر ،دعرمل ددددد الديفدراىمدددددلدرعمددددد   ،دعاثدددددتد ادددددكديفدحت يدددددقدر هددددد روددهددددد مدرالنظيميدددددل،دعةنهددددد عرمل

درالنظيميل.

درالددددزرمةىدددد غظدةفيدددد ةداامنظمددددل،دة دددد لد اددددك ددهدددد  لب ةدابدل،جديفدرملنظمددددعهدددد د بدددد ةةد ددددةدةىدددد غظدغالددددزمدهبدددد دراىدددد ةا دد األعةةةةراف التنظيميةةةةة .3
د.عرالنفيذدهذ در  ترودتك جدغظدةكل دل،دععرعبلدرإلتب  ديفدرا قلدنف ه،ددةعر رملنظملددى مدتىيندر اد

حددددد  ه ددرال قىددددد  درادددددذ دغادددددمةدام  دددددلدةدددددةلدابالى قددددد درانف ددددد دغدددددظدرملكلددددد ا،د  درالنظيميدددددتلم دددددلدرال قىددددددالتوقعةةةةةات التنظيميةةةةةة: .4
رال قىددددد  درمللب  ادددددلدددددددندرادددددتايسددرملنظمدددددل،دعادددددذاكدتل قىهددددد درملنظمدددددلدةدددددةدرافدددددت دخددددداللدادددددرتةد مادددددهدهبددددد ،دة دددددل اعدغل قىهددددد درافدددددت دةدددددةد

غ دددددد   دعغدددددد  عددعتدددددد اتدديئددددددلدتنظيميددددددلدعةندددددد خدتنظيمدددددد رمللبدددددد  ل،ددعراجمددددددرترمرمللم اددددددلدابال دددددد غتدتؤع ،دعدددددددندراددددددزةالءدايمدددددد دديددددددنهع،دعرملدددددد
د.عراقلص  غلرافت درانف يلدد رجملي ع 
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راددددد دتىكدددددسدرا ددددديعدعرمل  ايددددد  دد  ةإددددده دراىددددد ةا جديفدرملنظمدددددل،دعتلم دددددلديفدر جمددددد رثدعر نئدددددطلدراددددد د. الطقةةةةةوس والعةةةةةادات التنظيميةةةةةة:5
لحدددددددد ادة ظددددددددفدع غدددددددد دابملنظمددددددددل،دعحتغ ددددددددلدحتاددددددددظدعع رةةدح دددددددد  دراعردرملنظمددددددددل،دة ددددددددل ددرانلمدددددددد ءر إ إدددددددديلدرادددددددد دت ددددددددهعديفد اي ةد

د،دعحتغ لدراكالمدعراكل دل.دعلم    را

حتدددددد علدرملنظمددددددلددلعجي ديدددددددرادددددد دةددددددت دهبدددددد درملنظمددددددل،دعقددددد دتكدددددد جداجمدددددد را دعهدددددد دتاددددددكدر جمددددد رثدعرمل رقددددددفد. املةةةةةةوروا الثقةةةةةةاف للمنظمةةةةةةة6
د. حت علدرملنظملدرال  ت د نهدلإابيداجم رثدت ع داألاتر ،دعق درًدحمفزدد ًدةتعىد عر لب ةهد عنئتهد رارتايزد ايه

ملد ايدددددهدةدددددةدقددددديعدعحدددددتادرالفكدددددظ،دعاإددددد ايادرالى ةدددددلدددددددندل،دعةددددد دتئدددددي دددددي ًدملكددددد ان درا   ادددددلدرالنظيميدددددلمت دددددلدةكددددد انًدةادخالقيةةةةةات:. األ7
 غةداخالقيدددد  در اددددتر درادددد دغ ددددلم عهن دةددددةدراى ااددددلدعراددددد اخالقيدددد  درملنظمددددلدةددددةااددددتر درملنظمددددلدعر حددددترودرس ةعيددددل،دع دددد  ةدةدددد دتلكدددد جد

اخالقيددددد  در لمدددددادران جتدددددلدةدددددةدرانظددددد مدتتشددددد دإدددددا اي  در ادددددتر ديفدرا ظيفدددددل،دعداخالقيددددد  درملهندددددلدراددددد دلمدددددا،دعدعر صددددد ق ءدعرمل ةإدددددلدعر 
 راتمس درا  ن ين،دعة دغنلجد نهدةةد   ر دعمم ةإ  ديفدر لما.

دالتغيري التنظيمي  2.10

  (Organizational Change) التنظيميمفهوم التغيري  1.2.10

 ،سالمة) تودددد،دا  ابا ةرإلدعرالحايلةةدرمل ت    د ر در ايلديفدا لدرإل رةةدعق دتن عاهدراى غ دةةدراب جم نددغىلربدرال يظدرالنظيم دد
"د مايلدخمططلدعة ةعإلدهت ودعردععدترءدت يدظر ديفداإد ايادعععدترءر دراىمدل،دد- رال يظدرالنظيم دأبنهد(132:  2016:  دارين  بوال

 درمل دددلخ ةلديفدراىمدددل،داعدرا ظددد اف،داعدرهلي اددلدرالنظيميدددل،داعديفدرملنلتددد  دعرسددد ة  دراددد دت ددد ةه داعدإي إدد  درإل رةة،داعدرالكن ا عيددد
علدحت يقدرالط ةدعرالميزديفداع اكدمل    هت د اادة رابلدرال ظر درا دق دحت ثديفدديئله درا رخايل،داعدرس ةعيل،دع اكدةةددد،رملنظم  

"د مايدلدة صد  ةدت د مدةدةدخالهلد درملنظمدلدابانل د لدةدةدجم الهد در  ايدلدعردجم ادلدأبندهد (3 :2014:  بوديةب)ددها لد ماه "،دامد د تالد
ظ هتةدادةفتدةنهد ديفدجميد ةدرملنظمد  ،دحتمدلداجدرال يظدرالنظيم د"دد(,2007Olivier)عغت دد،علد اي ةداى ايله "اة ل بايلدةتغ دلدةةد

ايادع رةغلد)را   الدرالنظيميل دع ثظد اكد اادا ا ءدرملنظملدإ رءدا ن ردة غتغةدةىه درإلح رثداعت  دتنظيميلد)رهليكلدرالنظيم  دعاإ 
نددهد"دت يددظدة عددهدعة صدد  دعهدد  ودععر ،دغ ددىادالح يددقدا اددادد(2005: العميةةا )ددغددتر ،ديفدجمددند(8: 2011: )سةةوف اعدةدد ظفن"

د،(31: 2012: )احلميةدي تدة د ةةد ادادجمدلدرملئدكال "رالكيفدرابيئد دراد رخا دعرسد ةع دبد دغادمةدرانل د لدعردجم ادلدتنظيميدلداا د
اعدتطد غتد ادادرملنظمدلدالكد جدخملافدلدحت ندع خ لد" مايلدديفد  لدرال يظدرالنظيم اجدد(3: 2007: عبد الكرمي عبد الرحيم  )عغىل  دد

يكدددلدرملنظمدددل،دعإي إددد هت ،دعهددد دغئدددملدرال يدددظدرادددذ دجيدددت ديفده،دااادددلئدددكلدتدددلمكةدةدددةدحت يدددقداهددد راه ددحبيدددثدد، دددةدعتدددىه در ددد يل
د يتعغلا دةةدرالىتغف  درا  د لداجدرال يظدرالنظيم دغلميزدب دأيد،"اعدرع رنادرا ا ايلدايه دعععترءرهت ،دع ماي هت ،

 عاي لدتا  ايلدعات ايل.دت  مدهب درملنظملد مايلدخمططلدة ةعإل -

  رخايلدعرس ةعيل.ة رابلدت ظر درابيئلدراالكيفدةادت ىادةةدخالهل درملنظملدعردر -

 تلامةدعجم رثدت يظر دهيكايلدعت نيلدعإا ايلديفدرملنظمل. -

 عحت يقدرالط ةدعرالميز.عق ةهت د اادجملدرملئ ال،دلدرملنظملدهت ودعرد اي ةداى اي -
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 أهداف التغيري التنظيمي- 2.2.10
ةددددددةدر هدددددد رود كددددددةدتاخيصدددددده دايمدددددد دغىدددددد درال يددددددظدرالنظيمدددددد د مايددددددلدة ةعإددددددلدت ددددددىادرملنظمدددددد  دةددددددةدخالهلدددددد دعردحت يددددددقدام  ددددددلد

د(:2011سوف،)غا 
رمل ظفندتف  ايًداام  عةلدرا دق دتىصدفدددترةجدرال يدظديفدعداه رودرملنظملددنددت راقددرمل    ةد اادعجي  دةنظملدجمي غلدعةلت  ة،د.1

داعردةترجملدتطبي ه.
د.عغظ دراتعتنرالنظيم ،درابظعقترحيل،دراف   درإل رة ،ددرالخاصدةةددىضدراظ رهتدرا ابيلدرا دمتيزدرإل رةر دراىم ةيلدا اتا  د.2
دهب .ةةدخاللدمتكندرمل غتغةدةةدر إ ايادر  غ لدار رةةدعن اه داام ظفندااىملددمله ةهعجتنادرال ه ةديفدا رءدرمل ظفندد.3
درملنظمل.رانفل حد رخلدخاقدرجت ه  دعجي ديلدحن درا ظيفلدعتنميلدرا اءدا  درمل ظفن،دةاددن ءدع درا  لدعدد.4
دتك غةدص ةةد هنيلدجم نلدا  دراتا دراى مد ةدرملنظملدرا دت ىاد عة ًدعردحت ندخ ة هت دعةى ةاله دازابانه .د.5
عخفددضدةىدد ا دداالتصدد لدجم غ ددلةددةدرا راىيددلدع ةعددلد  ايددلدةددةدرالىدد عج،دعاإدد ايادد دد ل دراةت دد ءدب ددل  در  رءدعحت يددقدة ددل  دد.6

دراىم ال.درا ي ادع عةرج
درخت  تعنل،دعتنميلدةى ةودعةه ةر درمل ظفندعحت ندامن حهعدرا ا ايل،دعتط غتدنظعدعععترءر درملكف ءةدعدابادد ملدتلميزادداتدتك غةددد.7

دجيىلدرملنظملدةلت  ة.درا ترةدةادتنميلدرملئ ةالدراجي ديل،دعهذردة 
د.رإل رة درحمل  ديلدعراف   عرمل    ةديفدرا ا ءد اادد، رحننرملدعةتر  ةدةص حلر لماددخ ةلت عيهداه رودرملنظم  دعردد.8

 جماالت التغيري التنظيمي 3.2.10

د د(2003؛ خليل، 2007؛ عبد الكرمي الرحيم، 2014بوديب، ) ااه درال يظدرالنظيم د  ةدا ا دغئملد

دا ددددددداط  دعرمل دددددددؤعاي  ،دعرال يدددددددظديفتصدددددددميعدرا ظددددددد اف،دعت  غدددددددادرمةدرال يدددددددظديفدرهليكدددددددلدرالنظيمددددددد دعدعغلادددددددد لتغيةةةةةةةري ا يكلةةةةةةةي.در1
عنظددددددددعدراتصدددددددد ا دعةتراددددددددزدرا دددددددد  دعإدددددددد    دراىمددددددددلدرا ي إدددددددد  دعرإلعددددددددترءر دعنطدددددددد ادرإلشددددددددترودر هدددددددد رودعراإددددددددرترتيتي  دعد

دعغظه .

ددددددددترةجدرملددددددد رة درابئدددددددتغلدابملنظمدددددددلدعددعرا دددددددا اي  داددددددد  عرال قىددددددد  دعغلادددددددمةدرال يدددددددظديفدة دددددددل  درملهددددددد ةر دد التغيةةةةةةةري السةةةةةةةلو ي.2
دعغظه .عراعلم  يلد رخلدرملنظملددعراىالق  درإلن  نيلداإ ايادعةه ةر درا ي  ةدرإل رةغلعرالحفيز،درال ةغاد

دعغئدددملدت يدددظد مايدد  دعاإددد ايادعحدددتادراىمدددلدعتطدد غتدرال نيددد  درمل دددلخ ةلدعحتدد غثدتصدددميعدرملنلتددد  دعرسددد ة   دالتغيةةري التقةةةي.3
د.قدة ل  داف ءةدا ااديفدرإلنل جالح يدنرتنلديفدراىملدعغظه عرإلخ رمدر  إ ادعرإل

 اجلانب التطبيقي للدراسة  .11

 أداة الدراسة 1.11
متدرا لم  د اادرإلم ةةدراإلب نلداأ رةدعمادرابي ان در عايلداا ةرإل،دعتئملدثالثلداق  م دخصصدرا  عدر علدعمادديد ان د

را  عدرا  يندا  دخصصدداة درس ةلديفدراصن عا،دعرمل مادرا ظيف  ،ة ةددرمل ل  درالىايم ،)ددرا ةرإلىينلددرا ظيفيلداص اصددستلىاقداب
دا ي  دادى  درا   الدرالنظيميل،ديفدجمنداجدرا  عدرا  اثدخصصدا ي  دا ا درال يظدرالنظيم .

د
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د
دالدراسة امقياس 2.11
قي  د رالنظيميلددمتد صممهدددرا   الد راذ د را دردد((Wallach, 1983ددابمل ي  د دىضد يفد رإلخ مد ة لدداذ د راىتديلد )مشارقة  ةرإ  د
 ،دعرا   الدرإلد ر يلدراىب ةر دد5-1)ددراىب ةر دددادى  ده  درا   الدراتمسيلدددلدعغئلملد اادثالثددد( 2011؛ عمر وأبو زيد، 2015ومصلح،

را ر ملد6-13) رالنظيم دددتط غتدمتدددد ،دام د18-14راىب ةر د)دد ،دعرا   الد رال يظد را رةإ  درا  د دددة ي  د لدة لددابا لم  د ا ددىضد
ا ا ده  درال يظدرهليكا دددلعغئلملدهذردرمل ي  دثالثدد(2016سالمة والبدارين،   ؛2009عبيد، ؛ 2006عبداالله،  ؛2003)خليل، 
راىب ةر 25-19)ددراىب ةر  را ا ا د عرال يظد راىب ةر 33-26)دد ،د رال  د عرال يظد قي  د،دد 40-34)دد ،د اكلد ب ةةددددرإلع دلددعمتد

دام ده دة ت درع علدرال يل دددم إ ايكت درسابإلخ رمدة ي  د

 درجات مقياس ليكرت اخماسي ( توزيع1جدو  رقم ) 
 غري موافق بشدة  غري موافق حمايد  موافق موافق بشدة  اإلجابة 
 1 2 3 4 5 الدرجة 

 

ظدرادذ دةل إدطهد دتىيفدع رً،دعرملل 1.80ةةدداقل-1الدةل ظدا  دمتدر لب ةدالدةل ظدعإطهدر   يبدرملتع د)ةةدعالح غ دة ل  دد
اذ در دةل إط،د3.40اقلدةةدد–د2.60ةةدراذ دةل إطهدر   يبدرملتع د)تىيف،دد 2.60اقلدةةدد–د1.80ر   يبدرملتع د)ةةد

ادعدددد رًد دةتتفدددد5د–د4.20 دةتتفددددا،دعراددددذ دةل إددددطهدر  دددد يبدرملددددتع د)ةددددةد4.20اقددددلدةددددةدد–د3.40ةل إدددطهدر  دددد يبدرملددددتع د)ةددددةد
د.(2008)عبدالفتاح، 

 مع وعينة الدراسةجمت 3.11

د(979)ملدالمدددادرا ةرإددلد ادددادمجيددادراىددد ةاندابإل رةةدراى ةدددلداصددن عادراادددم جدراعلمدد   ديفدة غندددلددن دد   دعرابددد امد ددد  هعدغئدددد
شددخصد( 276)اإددا ادراىينددلدراىئدد رايلدراطب يددلدران ددبيلدعادد جدجمتددعدراىينددلدعا دد ًدعدد علدجمتددعدر لمددادعجمتددعدراىينددلددعمتدعتبدد  ،د ًدشخصدد

دمجيادااتر دراىينل.د اا،دعمتدت  غادرإلم ةر دراإلب نلد(2013را ، سيكا)

 أساليب التحليل اإلحصا ي 4.11

رإلجمصددددد ا دابا لمددددد  د ادددددادرادددددربانةجددعراإدددددل ايلدالح يدددددقداهددددد رودرا ةرإدددددلدعرخلبددددد ةدرافدددددتعضدمتدرإدددددلخ رمدرإلجمصددددد ءدرا صدددددف ددددد
(23SPSS)در إ ايادرإلجمص ايلدرمل لخ ةل يفدحتايلددي ان درا ةرإلدرملي رنيل،دعةةداهعدد

 .(Kolmogorov-Smirnov test) راطبيى رخلب ةدرال  غادد -
 را رةإل مل  غيس  رات  ادرا رخا  ة   ابي جدCronbach Alpha) )ةى ةلدرا ب  د -
عادى  هد د ا دلدابملل دظر رإلعد اب درمللى تتادز ةد   ملىتالد،دعراحنترا  درملىي ةغل،عرملل إط  در   ديلرالكترةر ،دعران ادرملئ غل،د -

 هذ درإلع اب . تئلل عة  

 
  م 2018-إحصائية صندوق الضمان االجتماعي بنغازي . 
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االىدتود ادادةد  دتد راتدادىد  درا   ادلدرالنظيميدلدعرال يدظدرالنظيمد ديفدصدن عادراادم جدد(One Sample T Test)رخلبد ة -
عقيمددددلدرا إددددطدرافتتدددد د( df=275)ع ةعدددد  دجمتغددددلدد(α=5%)راعلمددد   ديفدة غنددددلددن دددد   ،دع اددددكد ندددد دة ددددل  د ااددددلد

(µ=3)را   الدرالنظيميلدعرال يظدرالنظيم دع ردا نلد  ت لدرإلع دلداعدرملل إطدر   يبداامل ظد ةدت راتدادى  ،دعد(Sig t )لداق
 عراىكسدغىلربدصحي .د(α=5%)ةةدة ل  درا االد

 رال يظدرالنظيم .درا   الدرالنظيميلد ااددا ي  داثتد دجيل ةدراحن رةدرمللى  درارخلب ةدراحن رةدراب يطدعدد -
را   الدرالنظيميلدعرال يظدرالنظيم ديفدصن عادراام جدراعلم   ديفدة غنلددن    درا دايلدرالب غةدر جم   دا ي  درافتعاديفددحت -

د،دعرمل مادرا ظيف .عة ةدرس ةلدام ل  درالىايم ،تىز دا

داختبار التوزيع الطبيعي 5.11
 Kolmogorov-Smirnov test( اختبار التوزيع الطبيعي  2جدو  رقم ) 

 مستوي الداللة  Zقيمة االختبار  املتغري 
 0.122 1.182 الثقافة التنظيمية 
د1750.د1.104 التغيري التنظيمي 

جدرابيد ان دتلبداد،دعهدذردغد لد ادادا(0.05)عغلا دةةدرع علداجدة ل  درا اادلداكدلدةل دظدةدةدةل دظر درا ةرإدلداادربدةدةد        
درال  غادراطبيى دعانهدجيادرإلخ رمدراخلب ةر درملىاميل.

 األداة وصدقها ثبات 6.11
 ( نتا ج اختبار الثبات والصدق الذاي ملتغريات الدراسة3جدو  رقم ) 

 الرمسية الثقافة  املتغريات 
الثقافة  
 اإلبداعية 

الثقافة  
 الداعمة 

الثقافة  
 التنظيمية 

التغيري  
 ا يكلي

يري  التغ
 السلو ي 

التغيري  
 التقي 

التغيري  
 التنظيمي 

د9360.د8890.د8920.د8450.د9300.د8710.د8810.د8400. معامل ألفا  رونباخ 
د0.967د0.942د0.944د0.919د0.964د0.933د0.939د0.917 معامل الصدق        

ر درا ةرإدلدعةىدد ةال دراصد ادراددذريتدملل دظددرادد رخا داالت د ا( Cronbach -Alpha) ةىد ةال داجدقديعغلاد دةدةدرعدد علدددددددد
عابالدد يلد كددةدرا لمدد  د ايددهديفدرالطبيددقدرا بدد  ددغىلددربدهددذردرمل يدد  دصدد  ق ًدملدد دعتددادا ي إدده،دامدد دغلملددادد ةعددلد  ايددلدةددةذاكد  ايددل،دعددد

دة ب الداأ رةدعمادرابي ان دراال ةلداا ةرإل.دل نملي ريندمم دجيىلدرإلم ةةدراإلبر

 الدراسة واختبار الفروض  حتليل بياانت  7.11

 خصا ص عينة الدراسة 1.7.11
غ ابيددددلدااددددتر د ينددددلدرا ةرإددددلدجميددددثدا نددددلدن ددددبلهعدجمدددد ريلدشددددكا ردمحاددددلدرمل ددددل  درعدددد ةى دداجدن ددددبلد(4)غلادددد دةددددةدرعدددد علدةقددددعددددد
د(%12.0)دعصدالد،داةد دن دبلدمحادلدشده  ر درا ةرإد  دراىايد دا د (%18.8)،ددينم ددامدمحالدرا  ن غلداأقلدة دن بلهد(69.2%)

 – 5مةن )داىينلدة ةد ماهعداباصن عادتصلدعرةةدرد(%46.0)ا  دتبنداجددرس ةل ةدبدرا ةرإل،دعايم دغلىاقةةدام  دااتر د ينلدد
%( 22.1)اجدةد دن دبلهدد(،سةنوات 5أقةل مةن )ا نلداد غهعدةد ةد مدلداباصدن عاددد(%31.9)،ديفدجمنداجدد(سنوات10أقل من  
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د(84.4%غلىادقدابمل ددمادراد ظيف دا دد ددا دلدن ددبلدرملدد ظفند)ةدد دداةد دتزيةد عةةن عشةةر سةةنوات(، مددلد)دةدةد ينددلدرا ةرإدلدقاددادةد ة
ةدةدجمتدعدراىيندل،دعهدذردغد لد ادادد(3.6%)عة     درملد غتغةديفدجمنددا لدن بلدرمل غتغةدد(12.0%)عةؤإ ءدر ق  مدعرا جم ر د

ر إدئالدرملطتعجمدلددعدارع ددلد دةعرمل دمادراد ظيف دممد دغدؤهاهد ةدلسرمل ل  درالىايم دعة ةدر ينلدرا ةرإلدةةدجميثدااتر دد  تن  دخص اص
ديفدرا ةرإل.د

 

 ( خصا ص أفراد عينة الدراسة 4جدو  رقم ) 
 النسبة املئوية  العدد الفئات  املتغري 

 املستو  التعليمي 

 18.8% 52دة د عجدرع ةى د
 69.2% 191دة ل  دع ةى د
 12.0% 33دةؤهال د اي 
 100% 276 اجملموع 

 مدة اخدمة 
 ف الصندوق 

 31.9% 88دإن ر دد5اقلدةةد
 46.0% 127دإن ر د10اقلدةةدد–د5ةةد
 13.0% 36دإنلد15اقلدةةدد–د10ةةد

 9.1% 25دإنلداأا تدد15ةةد
 100% 276 اجملموع 

 املسمو الو يفي 

%3.6 10دة غتدع رةةدعة    دة غت  
 12.0%د33دةايسدق عدعةايسدعجم ةد

 84.4%د233دة ظف
 100% 276 اجملموع 

 

 وصف متغريات الدراسة 2.7.11

عقدد ددا دلدرملل إددط  در  دد ديلدعراحنتراد  درملىي ةغددلد دىدد  د عغلندد علدهددذردرعدزءدعصددفدةل ددظدرا   ادلدرالنظيميددل،أوال: الثقافةة التنظيميةةة. 
  :را   الدرالنظيميلدا  دعمج يلدااتر د ينلدرا ةرإلدة دغا 

 

 عيارية إلبعاد الثقافة التنظيمية ت احلسابية واالحنرافات امل( املتوسطا5جدو  رقم ) 
 املستو  الرتتيب  t Sig(t)قيمة  الوز  النسب  االحنراف املعياري  املتوسط احلساب  املتغري 
دةتتفادد1 0.000 26.955د%81.10 0.65027 4.0551 رمسية الثقافة ال

 ةتتفادد2 0.000 14.117د%72.43 0.73127 3.6214 الثقافة اإلبداعية 
 ةتتفادد3 0.000 9.300د%69.67 0.86340 3.4833 الثقافة الداعمة 
 ةتتفادد- 0.000 17.810د%74.07 0.65625 3.7035 الثقافة التنظيمية 

اا   اددلدد،دجميددثدداددمدرملل إددطدر  دد يبرا الثددلدا نددلدةتتفىددلدرالنظيميددلدعادى  هدد رملل ددظدرمل ددل لدرا   اددلدد ة ددل داجدد(5)دغ تدد درعدد علددد
را ةرإددددلد ادددداد اددددكدامدددد دغئددددظدراحنددددترودرملىيدددد ة ددععمجدددد  د ينددددلممدددد دغىكددددسد ةعددددلدةتتفىددددلدةددددةدة را ددددلد( 3.7035)اكددددلدددالنظيميددددلر
د،دغايدهدرا   ادلدرإلد ر يدل(4.0551)دل إدطدجم د يب ادادا ادادةدلدا د دحتصدالدرا   ادلدراتمسيدل،داة دادىد  درا   ادلدرالنظيميد(0.65625)

حتايدلد بد ةر دعايمد دغاد د.د(3.4833) جم  يبيفدرملتتبلدر خظةدبل إطددرا   الدرا ر ملعع ء دد،(3.6214)دجميثدرملل إطدر   يب
دادى  درا   الدرالنظيميل.
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جم دددددداددراتمسيددددددلععدددددد اب دااددددددتر د ينددددددلدرا ةرإددددددلد ددددددةدراىبدددددد ةر درادددددد دت دددددديسدرا   اددددددلدد(6) غ تدددددد درعدددددد علدةقددددددعد:الثقافةةةةةةة الرمسيةةةةةةة -
 رملل إطدر   يبدعراحنترودرملىي ة .د

 رمسية ( إجاابت أفراد عينة الدراسة عن عبارات بُعد الثقافة ال6جدو  رقم ) 
رقم  
 العبارة 

 العبارة 
املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب  املستو 

تتازدرا   الدرا  ا ةديفدصن عادراام جد اادراالزرمد  .1
دد قل.دابمل ؤعاي  د

د4 ةتتفاد 0.898 3.99

د2 ةتتفاد 0.893 4.12دفيذدر  م لدةهعديفدث  الدراصن عا.دغىلربدرال ا لدرهلتة دالن  .2

د3 ةتتفاد 0.785 4.11دتتازدث  الدراصن عاد اادتنفيذدراا را دعر نظملديفدع رةةدراىمل.د  .3

د5 ةتتفاد 0.829 3.90دتلح  دراصالجمي  دعرمل ؤعاي  درإلن  ردعردث  الدراصن عا.د  .4

د1 ةتتفاد 0.747 4.15دهتلعدث  الدراصن عادابإلعترءر دراتمسيل.د  .5

 - مرتفع  0.65027 4.0551 الرمسية الثقافة 

،د(4.15-3.90)ا نلدةتتفىلدعترترعحددندددلىا لددبى درا   الدراتمسيلغلا دةةدرع علدرا  دقداجدمجيادرإلع اب د ةدراىب ةر درمل
عر نظمددلديفددعتنفيددذدراادد را  دالنفيددذدر  مدد لدعتئددظدرانلدد اجدعردرهلمدد مدصددن عادرااددم جدراعلمدد   دابإلعددترءر دراتمسيددلدعرال ا ددلدرهلتةدد

دعرمل ؤعاي  درإلن  رًدعردث  الدراصن عا.ددددددددددعتلح  دراصالجمي  ابمل ؤعاي  ددراالزرمدرا قيقع رةةدراىمل،دابإلت الدعرد

  ادددددلدرإلد ر يدددددلدجم دددددادععددددد اب داادددددتر د يندددددلدرا ةرإدددددلد دددددةدراىبددددد ةر دراددددد دت ددددديسدرا ( 7) غ تددددد درعددددد علدةقدددددعد:الثقافةةةةةة اإلبداعيةةةةةة -
 رملل إطدر   يبدعراحنترودرملىي ة .د

 ن عبارات بُعد الثقافة اإلبداعية ( إجاابت أفراد عينة الدراسة ع7جدو  رقم ) 
رقم  
 العبارة  العبارة 

املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 الرتتيب  املستو  املعياري

د8 ةل إطد 1.055 3.37دحتتادث  الدراصن عاد اادراى رالديفدت  غادراىملد .6
د7 ةتتفاد 0.988 3.46دت هعدث  الدراصن عاديفدت اظدرائف ايل.د .7
د2دةتتفاد 0.894 3.79دت  عدث  الدراصن عاد عةداتادراىملديفدة رعهلدرملئكال د .8
د4دةتتفاد 0.968 3.61دةص ةدةةدةص  ةدرالىاعددراصن عادرسطأتىلربدث  الد .9
د1دةتتفاد 0.875 3.96د  رءت ىادث  الدراصن عادعردرالميزديفدر .10

 اادقب لدرالح  ددراصن عادراى ةانتئتادث  الد .11
د5دةتتفاد 1.026 3.57دعرملخ حتةد

تئتادث  الدراصن عاد اادة رعهلدرالح اي دالح يقد .12
د3دةتتفاد 0.981 3.71در ه رود

د6دادةتتف 1.117 3.49دت هعدث  الدراصن عاديفدهتيئلدرملن خدرمل    د اادرإلد ر  .13
 - مرتفع  0.73127 3.6214 الثقافة اإلبداعية 
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ةتتفىلدد رإلد ر يلدا نلد را   الد دبى د رمللىا لد راىب ةر د رإلع اب د ةد مجياد اجد را  دقد رع علد ةةد دد( 3.96-3.46) غلا د
ةقعدد راىب ةةد راى(  6) ة   رد اتاد ع  عد عةد ر  رءد يفد رالميزد عرد راصن عاد إى د رانل اجد هذ د عدينلد ةل إطل،د ة رعهلددا نلد يفد ملد

رالح اي رملئكال دد عرملخ حتة،ددددعة رعهلد رالح  د قب لد راى ةاند ااد تئتياد ر ه رو،داذاكد رملن خالح يقد رمل    د ااددددعهتيئلد
درإلد ر ،دعاداجدر تاد اادراى رالديفدت  غادراىملدا جديفدرملتتبلدر خظة.ددددددددددددددد

 اب داادددددتر د يندددددلدرا ةرإدددددلد دددددةدراىبددددد ةر دراددددد دت ددددديسدرا   ادددددلدرا ر مدددددلدجم ددددددادععددددد( 8)غ تددددد درعدددددد علدةقدددددعدد:الثقافةةةةةة الداعمةةةةةة -
درملل إطدر   يبدعراحنترودرملىي ة .د

 عن عبارات بُعد الثقافة الداعمة  ( إجاابت أفراد عينة الدراسة8جدو  رقم ) 
رقم  
 العبارة 

املتوسط  العبارة 
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب  املستو 

د4 ةل إطد 1.168 3.33دالدراصن عاد اادرمل  عرةددندراى ةاندتؤا دث   .14
د3دةل إطد 1.070 3.35دت م دث  الدراصن عادااى ةاندحبتغلدرالىبظد ةدراتا د .15
د5دةل إطد 1.095 3.17دراى ةانديفدصنادرا ترةددراصن عادةئ ةالت  عدث  الد .16
د1دةتتفاد 0.956 3.89دتتازدث  الدراصن عاد اادرع نادرإلن  ينديفدراىملد .17
د2دةتتفاد 1.013 3.68دتنم دث  الدراصن عادرا  لديفدنف  دراى ةاندده.د .18

 - مرتفع  0.86340 3.4833 الثقافة الداعمة 

ا نددلدةتتفىددل،داةدد دد يددلدراىبدد ةر داك نددلدةل إددطل،دعاعتددحلددد(18-17) رعدد علدرا دد دقداجدرإلعدد اب د ددةدراىبدد ةتندبددنغ
يفدنف  دراى ةانددهدعت م دهلعدحبتغدلدرالىبدظد دةدرادتا ،دعتؤاد ددعتنميلدرا  لاصن عاد اادرع نادرإلن  ينديفدراىملدرانل اجدتتايزدث  الدر

ددددددددتتبلدر خظة.ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اادرمل  عرةددندراى ةان،دعاداجد  عدةئ ةالدراى ةانديفدصنادرا ترةدا نلديفدرمل

عقدددددد ددا ددددددلدرملل إددددددط  در  دددددد ديلدعراحنترادددددد  د عغلندددددد علدهددددددذردرعددددددزءدعصددددددفدةل ددددددظدرال يددددددظدرالنظيمدددددد ، :لتنظيمةةةةةةياثنيةةةةةةا: التغيةةةةةةري ا
درملىي ةغلد  ا درال يظدرالنظيم دا  دعمج يلدااتر د ينلدرا ةرإلدة دغا  

 تغيري التنظيمي( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملاالت ال9جدو  رقم ) 
 املستو  الرتتيب  t Sig(t)قيمة  الوز  النسب  االحنراف املعياري  املتوسط احلساب  املتغري 

دةتتفادد2 0.000 21.286د%76.19 0.63183 3.8095 التغيري ا يكلي
 ةتتفادد3 0.000 14.461د%72.84 0.73781 3.6422 التغيري السلو ي 
 ةتتفادد1 0.000 20.329د%78.36 0.75039 3.9182 التغيري التقي 
 ةتتفادد- 0.000 21.142د%75.67 0.61550 3.7833 التغيري التنظيمي 

رالنظيم دددر   يبداال يظرا الثلدا نلدةتتفىل،دجميثددامدرملل إطددرالنظيم دعادى   رملل ظدرال دادرال يظددة ل  اجدد(9)غ ت درع علدد    
،داةد د(00.6155)را ةرإلد ااد اكدام دغئظدراحندترودرملىيد ة ددععمج  د ينل لدمم دغىكسد ةعلدةتتفىلدةةدة رادد(3.7833)دداكل

جم دددد يبدل إددددطدبد،دغايددددهدرال يددددظدرهليكادددد (3.9182)د اددددادا اددددادةل إددددطدجم دددد يبدحتصددددالدرال يددددظدرال دددد درالنظيمدددد دا دددد ادىدددد  درال يددددظد
حتايدلد بد ةر داد ا درال يدظدعايمد دغاد د.د(3.6422)دادهدا  دداىلدرملل إطدر  د يبد،دعيفدرملتتبلدر خظةدرال يظدرا ا ا (3.8095)

 رالنظيم .
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ععددددد اب داادددددتر د يندددددلدرا ةرإدددددلد دددددةدراىبددددد ةر دراددددد دت ددددديسدرال يدددددظدرهليكاددددد دجم ددددداد( 10)غ تددددد درعددددد علدةقدددددعدد:التغيةةةةةري ا يكلةةةةةي -
 رملل إطدر   يبدعراحنترودرملىي ة .د

 يكلي بُعد التغيري ا  ( إجاابت أفراد عينة الدراسة عن عبارات10جدو  رقم ) 
رقم  
 العبارة 

 العبارة 
املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب  املستو 

ت  مدع رةةدراصن عادإبعترءدت يظديفدرهليكلدرالنظيم د ن د .19
درإلح رثداق  مدع غ ة.د

د2 ةتتفاد 0.862 3.92

ت  مدع رةةدراصن عادإبعترءدت يظديفدتصميعدرا ظ افداام د  لد .20
د  علداذاك.در

د5دةتتفاد 0.852 3.85

ت  مدع رةةدراصن عادإبعترءدت يظديفدرا اط  دعرمل ؤعاي  دد .21
دعراصالجمي  درمل ن ةداام ظفندمل رابلدرال ظر .د

د6دةتتفاد 0.899 3.73

جتت دع رةةدراصن عادت يظديفدإي إ  دعنظعدراىملد ن دظه ةد .22
دة لت ر دتلطااد اك.

د4دةتتفاد 0.802 3.89

جتت دع رةةدراصن عادت يظديفدخط لدععإ الدراتص لددند .23
در ق  مدعرإل رةر دمل  دالدرمل لت ر درابيئيل.د

د3دةتتفاد 0.811 3.91

ت  مدع رةةدراصن عادإبعترءدت يظديفدععترءر دراىملدالب يطدد .24
درملى ةال داام رحنن.د

د1دةتتفاد 0.870 3.95

ظفنديفدرخت  دقترةر درال يظدت  مدع رةةدراصن عادبئ ةالدرمل د .25
دمل رابلدرمل لت ر .د

د7دةتتفاد 1.026 3.42

 - مرتفع  0.63183 3.8095 التغيري ا يكلي

،دعتئظد( 3.95-3.42)رع علدرا  دقداجدمجيادرإلع اب د ةدراىب ةر درمللىا لددبى درال يظدرهليكا دا نلدةتتفىلدعترترعحددنددددغ ت 
رهليكددلدرالنظيمدد دابإددلح رثداق دد مددعت يدظديفن عادت يددظديفدععدترءر دراىمددلدالب دديطدرملىدد ةال داامدد رحنندععددترءدع رةةدراصدددرانلد اجدعر

ع غ ة،داذاكدت يظديفدخطد لدععإد الدراتصد لدددندر ق د مدعرإل رةر دمل  دادلدرمل دلت ر درابيئيدلدعيفديفدإي إد  دعنظدعدراىمدلد ند د
يفدتصميعدرا ظ افدعرا اط  دعرمل ؤعاي  دعراصالجمي  درمل ن ةداام ظفندمل رابلددظه ةدة لت ر دتلطااد اك،دابإلت الدعردت يظ

درال ظر .

ععدددد اب دااددددتر د ينددددلدرا ةرإددددلد ددددةدراىبدددد ةر درادددد دت دددديسدرال يددددظدرا ددددا ا دجم ددددادد(11)غ تدددد درعدددد علدةقددددعدد:التغيةةةةري السةةةةلو ي -
درملل إطدر   يبدعراحنترودرملىي ة .د

 عن عبارات بُعد التغيري السلو ي  عينة الدراسة  ( إجاابت أفراد11جدو  رقم ) 
رقم  
 العبارة 

املتوسط  العبارة 
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب  املستو 

د1 ةتتفاد 0.945 3.75دتئتادع رةةدراصن عاد اادتك غةداتادراىملدرعم   .د .26

ت  مدع رةةدراصن عادإبعترءدت يظديفدنظ مدر  رازدب دغن إاد .27
د6دةتتفاد 0.956 3.64در ديفدراىمل.درال يظد

د2دةتتفاد 0.934 3.70د اادرا   ةدق ةرهتعتىملدع رةةدراصن عاد اادتنميلدةه ةر د .28
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دععترءدرال يظ.د
د4دةتتفاد 0.883 3.67د.دةادرال ظر تئتادع رةةدراصن عادرا   ةد اادرالكييفد .29

 ايلدراربرةجدرال ةغبيلدرا دت يمه دراصن عادت    د اادت .30
دة  عةلدرال يظدا  درمل ظفن.د

د7دةتتفاد 0.977 3.53

دع غ ةديفتئتادع رةةدراصن عادرمل ظفند اادت   دااك ةد .31
دراىمل.د

د5دةتتفاد 1.045 3.66

د8دةتتفاد 1.039 3.49دتلي دراصن عاداتادرانم درا ظيف دمل ظفيه.د .32

 دتىملدع رةةدراصن عاد اادت اظدةن خدةن إادااىملدت    .33
دراىالق  دراطيبل.د

د3دةتتفاد 1.025 3.69

 - مرتفع  0.73781 3.6422 التغيري السلو ي 

،د(3.75-3.49)رعدد علدرا دد دقداجدمجيددادرإلعدد اب د ددةدراىبدد ةر درمللىا ددلددبىدد درال يددظدرا ددا ا دا نددلدةتتفىددلدعتددرترعحددددنددغبددند
تنميدددلدةهدد ةر درا دد  ةددقدد ةرهتعد اددد دععددترءدرال يددظ،دتدد اظدةنددد خددتئددتيادرإل رةةد اددادتكددد غةداددتادراىمددلدرعمدد   دعدعتئددظدرانلدد اجدعر

يفدراىمل،دعدت يظديفدنظ مدر  رازدب دغن إادرمل ظفند اادت   دااك ةدع غ ةدةن إادااىملدت    دراىالق  دراطيبل،داذاكدتئتيادد
عةددلدرال يددظدادد  درملدد ظفندعع جمددلدداددتادرانمدد درادد ظيف درال يددظر ديفدراىمددل،دعاداجدعق ةددلدراددربرةجدرال ةغبيددلدرادد دت دد   د اددادت ايددلدة  

داام ظفندا نل ديفدرملتتبلندر خظتن.

ععدددددد اب دااددددددتر د ينددددددلدرا ةرإددددددلد ددددددةدراىبدددددد ةر درادددددد دت دددددديسدرال يددددددظدرال دددددد دجم ددددددادد(12) غ تدددددد درعدددددد علدةقددددددعد:التغيةةةةةةري التقةةةةةةي -
  إطدر   يبدعراحنترودرملىي ة .رملل

 ة عن عبارات بُعد التغيري التقي اد عينة الدراس ( إجاابت أفر 12جدو  رقم ) 
رقم  
 العبارة  العبارة 

املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 الرتتيب  املستو  املعياري

ت  مدع رةةدراصن عادإب خ لداإ ايادعحتادع غ ةداىماي هت دال   د .34
د5 ةتتفاد 0.920 3.87درس ة  داام رحنن.

د6دةتتفاد 0.927 3.86دتىملد اادةاادة ل  دا راه .ددت خلدع رةةدراصن عادت ني  دع غ ة .35

اعت دع رةةدراصن عادت يظر دعذةغلدع اكدابإلىم لدنظعدر  إ اد .36
ديفدالدا م هل .د

د1دةتتفاد 0.891 4.07

جتت دع رةةدراصن عادت يظر ديفدتصميعدخ ة هت دمت شي ًدةادرال ني  د .37
در  غ ل.د

د3دةتتفاد 0.968 3.93

ةدرائتالدحت غثدة لمتداال ني  درمل لخ ةلديفدا رءدجتت دع رةد .38
دراىمل.د

د4دةتتفاد 0.924 3.91

راصن عادابإلخ رمدشبكلدرانرتنلديفدت   درس ة  ددت  مدع رةة .39
داام رحنن.د

د7دةتتفاد 1.129 3.80

رال ني  در  غ لدإبق ةلد عةر ددد ن دع خ لت  مدع رةةدراصن عاد .40
دخ رةه .دت ةغبيلداام ظفند اادرإل

د2دةتتفاد 1.004 3.99

 - مرتفع  0.75039 3.9182 التغيري التقي 
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،دعتئدظد(4.07-3.80)غبندرع علدرا د دقداجدمجيدادرإلعد اب د دةدراىبد ةر درمللىا دلددبىد درال يدظدرال د دا ندلدةتتفىدلدعتدرترعحدددندد
ت ةغبيدلداامد ظفند اداددعإبق ةدلد عةر إد اديفدادلدا م هلد درانل اجدعردععترءدع رةةدراصدن عادت يدظر دعذةغدلدع ادكدابإدلىم لدنظدعدر  

رإدددلخ رمدرال نيدددلدر  غ دددل،دادددذاكدععدددترءدت يدددظر ديفدتصدددميعدخددد ة  دراصدددن عادمت شدددي ًدةدددادرال نيددد  در  غ دددلدعرالحددد غثدرمل دددلمتدهلدددذ د
د رحنن.رتنلدال   درس ة  داامنرإلدعرإلخ رمدشبكلعحتادع غ ةداىماي هت ددعع خ لداإ ايارال ني  ،د

 اختبار فروض الدراسة 3.7.11

 عد اادددددلدعجمصددددد ايلداا   ادددددلدرالنظيميدددددلد ادددددادرال يدددددظدرالنظيمددددد ددصدددددن عادراادددددم جدراعلمددددد   ددغ عددددد داثدددددت دادالفةةةةةرض الةةةةةر ي  األو 
درا   الدرالنظيميلداكلد اادرال يظدرالنظيم .داثتاخلب ةدمتدرإلخ رمدحتايلدراحن رةدراب يطد.دعدب غنلددن    

 ( نتا ج حتليل االحندار البسيط للثقافة التنظيمية علو التغيري التنظيمي13رقم )   جدو 

 t (.Sig) ( tقيمة ) ( βقيمة ) ( Bقيمة ) األبعاد

د0000. 16.140د6980.د6550. الثقافة التنظيمية 

.6980 (=R) .4870(=2R دAdj=0.4852R 260.488(=F  (Sig.) F=0.000د

     ةىن غلن دة ل  دد ر د االدعجمص ايلد دد )α >(0.01  

عهذردغى داجددرا   الدرالنظيميلداكلدغف تدة دد(0.485)دا لدد(adj 2Rاجدقيملدةى ةلدرالح غ درملى لد)د(31)غلا دةةدرع علدددد
ايلداا   ادددلد اادددلدعجمصددد دععددد  د ثدددظد  دةدددةدرالبددد غةدر  صدددلديفدرملل دددظدرالددد دادرمللم دددلديفدرال يدددظدرالنظيمددد ،دممددد دغؤاددد %( 48.5)ن دددبلهد

عع  د القلدعجي ديلدةؤثتةددمم دغ لد(0.698)دا لد( R)رالنظيميلد اادرال يظدرالنظيم داباصن عا،دام دغلا داجدقيملدةى ةلدراةتب لد
رمل دل الدعت تدي داايدلدادلدةل دظدةدةدرملل دظر ديفدراصن عا،دعاخلب ةدرافتتدي  درافت يدلدددندرا   الدرالنظيميلدعرال يظدرالنظيم دد)طردية(

د اادجم ةديفدرالدأثظد ادادرال يدظداباصدن عا،دمتدرإدلخ رمدحتايدلدراحند رةدرمللىد  درمللد ةجدرادذ دغىدتضدتتتيداد خد لدرملل دظر درمل دل الديف
دةى  الدراحن رة.

 نل اجدحتايلدراحن رةدرمللى  درملل ةجد دى  درا   الدرالنظيميلد اادرال يظدرالنظيم ددد(14) ددع علدةقع
معامل التحديد   (R)قيمة  األبعاد

 R)2( الرتا مي
 f (Sig.) (f)قيمة  t (Sig.) (t)قيمة  ( βقيمة )

 0.000د206.230د0.000د14.361د6550.د4270.د6550. الثقافة اإلبداعية 
 0.000د116.884د0.000 7.071 0.462 0.457 0.679 الثقافة اإلبداعية 
 0.000 4.018 0.263 الثقافة الداعمة 
 0.000د86.390د0.000 4.093 0.310 0.482 0.698 الثقافة اإلبداعية 
د0.000 4.210 0.269 الثقافة الداعمة 

 0.000 3.761 0.220 الرمسية الثقافة 

ةىن غل ر د االدعجمص ايلد ن دة ل  دد )α >(0.01  
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ةدةدرالبد غةديفدرملل دظد%( 42.7)  درا   ادلدرالنظيميدلدعا دت دةد دن دبلهاجددرا   ادلدرإلد ر يدلدعد ء داعلدادىد دد(14)غبندرع علدةقعددددد
هد در ا دتد ثدظرًد ادادرال يدظدرالنظيمد ديفدصدن عادراادم جدراعلمد   ديفدة غندلددرإلد ر يدلرا   ادلدرال داد)رال يظدرالنظيمد  ،دممد دغىدنداجد

را  نيلديفدتف ظددي ان درال يدظدرالنظيمد داباصدن عا،دجميدثدعا دت دةداددن    ،دام دغ ت درع علداجددرا   الدرا ر ملدع ء ديفدرملتتبلد
رال يظدرالنظيم ،داذاكدائدفددا ادرًدةةدرالب غةديفدرملل ظدرال دا،دمم دغى داجداا   الدرا ر ملد ثظدد%(45.7)را   الدرإلد ر يلدة دن بلهد

يفدتف ظددي ان درال يظدرالنظيم ،دجميثدعا تدةادرابى غةدرآلختغةدة دن بلهدا نلداختدادى  درا   الدرالنظيميلددددراتمسيلرع علد اادرا   الدد
دةةدرالب غةديفدرملل ظدرال دا.د%(48.2)

 ااددلدعجمصدد ايلداا   اددلدرالنظيميددلد اددادرال يددظدرالنظيمدد ددصددن عادرااددم جدراعلمدد   دب غنددلددن دد   ،ددعن ددلنلجدةددةد اددكدععدد  د ثددظد  
 د ثظد عد االدعجمص ايلداا   الدرالنظيميلد ادادرال يدظدرالنظيمد ددصدن عادراادم جد دععدرا  الددى مدسدر علابال يلدمتدةاضدرافتضدراتاي
دعاذاكدةاضدرافتعضدرافت يلداه.دراعلم   دب غنلددن    

حن دد دب غنلددن    صن عادراام جدراعلم  ديفدراى ةانت ع داتعاد ر د االدعجمص ايلديفدعع اب دادداختبار الفرض الر ي  الثا :
د.التعليمي، مدة اخربة، املسمو الو يفي( )املستو تىز دااى رةلدرا ظيفيلددعرال يظدرالنظيم را   الدرالنظيميلد

 افة التنظيمية والتغيري التنظيميالثق علو( نتا ج حتليل التباين األحادي للعوامل الو يفية 15جدو  رقم) 

 العوامل  املتغري 
درجة  توسط املربعاتم جمموع املربعات 

 احلرية 
 الداللة  Fقيمة 

ددندر م    دد رخلدر م    ددندر م    د
 رخلدد
در م    د

الثقافة  
 التنظيمية 

رمل ل  د
درالىايم د

 0.175 1.665د275د4280.د7120.د116.296د2.135

 0.308 1.182د275د4300.د5080.د117.414د1.017دة ةدرس ةلد
رمل مادد
درا ظيف د

 0.074 2.591د275د4170.د0.830د114.771د1.660

التغيري  
 التنظيمي 

رمل ل  د
درالىايم د

 0.709 0.462د275د3810.د1760.د103.652د5280.

 0.716 0.334د275د3810.د1270.د103.926د2540.دة ةدرس ةلد
رمل مادد
 0.072 2.653د275د3740.د9930.د102.194د1.986درا ظيف د

رع علدد  ةةد ةل إط  ددردد( 15) غلبند عجمص ايلديفد اتعاد ر د االد ت ع د اد عرال يظددآنهد رالنظيميلد را   الد را ةرإلدحن د ااتر د ينلد ةرءد
د.دد( 0.05) رالنظيم دتىز دعردرمل ل  درالىايم دعة ةدرس ةلدعرمل مادرا ظيف د ن دة ل  درا االدد

 نتا ج الدراسة.  12 

دصن عادراام جدراعلم   دب غندلددن د   داد جدةتتفدا،دعقد دعد ء دادى  ه دعددينلدنل اجدرا ةرإلداجدة ل  درا   الدرالنظيميلد .1
جدمندددطدرا   ادددلدعابالددد يلدادددإيفدرملتتبدددلدر خدددظة،ددرا   ادددلدرا ر مدددلععددد ء ددتبدددلدر عردغايهددد درا   ادددلدرإلد ر يدددليفدرملتددراتمسيدددلرا   ادددلد

تاددزد ادادرال ا ددلدرهلتةد دالنفيددذدر  مد لدعراتق دددلدرادذ دغدجدراعلمدد   دهد دراددنمطدراتمسد رالنظيميدلدرا د ا ديفدصددن عادراادم 
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را عةغددلد اددادراىدد ةاندةددادرارتايددزد اددادتنفيددذدادد را دعرا دد رنندراىمددل،دعغتعدداد اددكداكدد جدهددذ درملؤإ ددلدحتكمهدد دقدد رنندعانظمددلد
را   ادلدرإلد ر يدلديفددراىملدعه دة ئ الد ةدرجن  در  م لدمم دغ اىه دعردرال ي دابالئتغى  دعر نظملدراتمسيل،ديفدجمندعد ء 

رملتتبلدرا  نيلدعد ةعلدةتتفىدلدادلىكسدةد  دةغبدلدهدذ درملؤإ دلديفدة رابدلدرالطد ةدعرال يدظدةدةدخداللدتكد غةدادتاد مدلدمل رعهدلد
درملئ الدعرالح اي دعحت يقدرالميزديفدر  رءدعتئتيادراى ةاند اادرإلد ر دعرادلك ة،دعع ء درا   الدرا ر ملديفدرملتتبلدرا  ا دل
نظترًداطبيىلدراىملديفدا لدرس ة  داه د مدلدمجد   دةئدرتكدغتادزد ادادرع ندادرإلن د يندعرملىدتيفدعغىلمد د ادادرا  دلدرمللب  ادلد

را ددينلداجددد(2011)بلجازية و أبو زيد،دندرإل رةةدعراى ةاندعةئ ةالدرا ترةر ،دع يتدهذ درانل اجدةل را لدةادنل اجد ةرإلدد
ت   دديئلدراىمدلديفدرملتتبدلدر عردعد ةعدلدةتتفىدل،دغايهد درا   ادلدرإلد ر يدلددراتمسيلميلدهب دةتتفادعاجدرا   الدة ل  درا   الدرالنظي

)مشةةةارقة د ةعدددلدةتتفىدددل،دعاخدددظرًدعددد ء درا   ادددلدرا ر مدددلدد ةعدددلدةل إدددطل،دامددد دختلادددفدنلددد اجدرا ةرإدددلدن  ددد دةددد دةددداد ةرإدددلد
اهن دا جدةتتفا،دغايهدرا   الدرإلد ر يلد درا ر ملدد ةعلدةل إطلدعادددمسيلراتدرا داعتحلداجدة ل  درا   الدددد( 2015ومصلح،

جدرابيئددلدرالنظيميددلدادت دد   د اددادرإلددد ر ،داددذاكد دد مدتدد اتدراى راددلددددندراىدد ةاندد ددباداي ددلدابمل ددل  درملطادد ادجميددثدع
 رملص حلدرائخصيلدعرحمل  ديل.

يفدصن عادراام جدراعلم   دب غنلددن    دجم ادععهلدنظتدرملبح ثندداعتحلدرانل اجداجدة ل  درال يظدرالنظيم دعادى   دد .2
ة،دا جدةتتفى ً،دعق دع ءددى درال يظدرال  ديفدرملتتبلدر عردغايهددى درال يدظدرهليكاد دععد ءددىد درال يدظدرا دا ا ديفدرملتتبدلدر خدظد

ابإددلخ رمداجمدد ثدرال نيدد  دعرانرتنددل،ددع يتدهدددذ دممدد دغىكددسدةغبددلدرإل رةةد اددادة رابددلدرالطدد ةر درال نيددلدعت دد  درسدد ة  د
درال  ،ددةتتفاد)را ا ا ،را ددينلداجد مايلدرال يظدرالنظيم دحتظادب ل  دد(2003)خليل،رانل اجدةل را لدةادنل اجد ةرإلد

  دحملدرا ةرإلددرا دت صالدعردة ل  درال يظدرالنظيم ديفدرملنظمد(2016)سالمة والبدارين،،دعختلافدةاد ةرإلدرهليكا  
د(2009)عبيد،ا جدةل إط ًدعدعهن دادت  مدإبعترءدرال يظداباص ةةدرا دمتكنه دةةدة رابلدرال ظر ديفدرابيئلدرس ةعيلد،دع ةرإلد

عرجدة دل  دهدذردرا دا كداد )رهليكاد ،درال د ،درا دا ا  ، هد يدلدرال يدظدرالنظيمد دعميدادادى  را داعتدحلدتد يندة دل  د ما
ة دددل  دتطاىددد  دراىددد ةاندع ادددكدد دددبادمجددد  درهليكدددلدرالنظيمددد دع ددد مدمتكدددندراىددد ةان،دع ددد مدت رادددقدرال نيدددلدةددداددغتت ددد دعر

ةلطاب  دراىملدعرال يظدرملنئ  ،دعغي ادرال ةغادعدر  رازدرملن إبل،دابإلت الدعردا  رجدرا  لددندرإل رةةدعراى ةان،داااًلد ةد
  ايلدة  عةلدرال يظ.غي اد عةدرا ي  ةديفدت عهدراى ةاندعت

رااددم جدراعلمدد   ،ددديفدصددن عاددددندرا   اددلدرالنظيميددلدعرال يددظدرالنظيمدد دةددؤثتةد)حت غددل اظهددت درانلدد اجدععدد  د القددلدعجي ديددلد .3
اددذاكدععدد  د ثددظد  د ااددلدعجمصدد ايلداا   اددلدرالنظيميددلد اددادرال يددظدرالنظيمدد داباصددن عا،دا دد دا ددت درا   اددلدرالنظيميددلدةدد د

ةةدرالب غةدر  صلديفدرال يظدرالنظيم داكل،دام دائفلدنل اجدرا ةرإلدعع  د ثدظد  د اادلدعجمصد ايلددد%(48.5)ة  رة دد
ةددةدرالبدد غةديفدد%(42.7) دىدد  درا   اددلدرالنظيميددلدرا الثددلد اددادرال يددظدرالنظيمدد ،دجميددثدا ددت درا   اددلدرإلد ر يددلدةدد دن ددبلهد

ةةدرالبد غةديفدرملل دظدرالد دا،دعغلاد دةدةد ادكدد%(48.2)ثلدالمىلدة دن بلهدرال يظدرالنظيم ،ديفدجميثدا ت در دى  درا ال
اجداق  دادى  درا   الدرالنظيميلديفدرالأثظد اادرال يظدرالنظيم دا نلدرا   الدرإلد ر يل،دعا نلداتىفه درا   الدراتمسيل،دعتىكسد

ادد  دراىدد ةاندحندد د  ددعدرال يددظدرالنظيمدد ددكددلدادىدد   ديفددهددذ درانلدد اجداايددلدرا   اددلدرإلد ر يددلدةدد  ديفدخاددقدرجت هدد  درجي ديددل
راد دااد  دد(2011)بلجازيةة و أبةو زيةد،دصن عادراام جدراعلم   دب غنلددن    .دع يتدهذ درانليتلدةل را دلدةداد ةرإدل

د ر يلديفدخاقدرجت ه  دعجي ديلد ااداجدرا   الدرالنظيميلدتىلربدشتح ًداإ إي ًدالىزغزد مايلدرال يظ،دعاظهت داايلددُى درا   الدرإل
اايددلددُىدد درا   اددلدرا ر مددلديفدرارتايددزد اددادادد  دراىدد ةاندحندد د  ددعدعة دد ن ةددددترةجدرال يددظدعددترءدرملندد اادةددةدعةرءدهددذردرال يددظ،دعد

 راىالق  درإلن  نيلدعرالى عجددندرمل ظفندغ  هعديفدتىزغزد  عدرال يظ.
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 ر د ااددلدعجمصدد ايلديفدآةرءدااددتر د ينددلدرا ةرإددلدحندد درا   اددلدرالنظيميددلدتىددز دعردداادد  دنلدد اجدرا ةرإددلد ادداد دد مدععدد  داددتعا .4
 رمل ل  درالىايم دعة ةدرس ةلدعرمل مادرا ظيف .

ديندددلدنلددد اجدرا ةرإدددلد اددداد ددد مدععددد  دادددتعاد ر د اادددلدعجمصددد ايلديفدآةرءداادددتر د يندددلدرا ةرإدددلدحنددد درال يدددظدرالنظيمددد دتىدددز دعرد .5
راد داعتدحلد د مدد(2003)خليةل،رس ةلدعرمل مادرا ظيف ،دعتلفقدنل اجدرا ةرإلدعزاي ًدةاد ةرإدلدددرمل ل  درالىايم دعة ة

يفدععدد  دادددتعاد ر د ااددلدعجمصدد ايلدرال يدددظددعختلاددفدةىهدد ععدد  داددتعاد ر د ااددلدعجمصددد ايلدتىددز داامؤهددلدراىامدد دعرسدددربة،د
 رالنظيم دتىز داامتازدرا ظيف داص حلدرمل ظفدعةايسدرا  ع.د

 لتوصياتا.  13
ديفدت ءدرانل اجدرا دت صالدهل درا ةرإل،د كةدت   درال صي  درال ايل 

ةدةدخداللدخادقدديئدلدتئدتادرإلدد ر دةدةدخداللددثظه ديفد مايلدرال يظدرالنظيمد راىملد اادتىزغزدرا   الدرإلد ر يلدنظترد ايلد  .1
 ر اك ةدرإلد ر يل.دعتطبيقدعتط غتت اظدرمل ر دراال ةلدا  عد

دراد دتد  عدرادلكد ةدعتئدتاد ادادت د  در اكد ةدرع غد ةرا يد  ةدرإلد ر يدلدعرالح غايدلدد ي  ةدرإل رةغدلدة دلر  غ لداامن لددر  ددتبد .2
 ا  دراى ةان.دعت الدة  عةلدرال يظ

عمتكدند دتد اظدادتادرانمد دراد ظيفعادتادراىمدلدعددىمدلدرعمد    ةدحتغقدتئتيادرااباصن عاددا   الدرا ر ملددراىملد ااد  عدر .3
 .ادرملئ ةالدعت بلد مايلدرال يظعةئ ةالهعديفدرا ترةر درمللىا لددىماهعدالىزغزد راىليهعدعحتفيزهعد ادراى ةان

حت ندا رءدراصن عادعة رابلددا  دراى ةاندةةدرعلدراةت  ءداباىملدعرإلإه مديفديلدةفه مدرال يظدرالنظيم دعاايلهتتإيخدعتنم .4
ةى غظدرال ييعدداجم داى ةاند ع دإا كدراجي يبدجت  درال يظدعر لب ةدة  عةلدرال يظت   در  رازداةةدخاللددع اكددددرال ظر درابيئيل
   رءدراى ةان.

 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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 املراجع.  14
 ة.املراجع العربيأواًل: 

ةةدرال يدددظديفدرملؤإ دددلدراقلصددد  غلدرعزراتغدددل د ةرإدددلد عةدرا   ادددلدرالنظيميدددلديفدع رد .2007ددددتعز،د غدددةدراددد غة،دعهددد رة،در  دددة) .1
 .80-45 د1،دراى  دجملة أحباا اقتصادية وإداريةاباىامل،دا حنيلد عهزةدرا ي  دعرملترقبلدةي رنيلدابملؤإ لدر

لد.دةإدد احالةةة كةةر ة بيبسةةي اجلزا ةةر ةالتنظيمةةي: دراسةةالثقافةةة التنظيميةةة  مةةدخل إلحةةداا التغيةةري د .2014د  غددا،د نيدد ) .2
 رعزرات.دة ع لظديفد ا مدرال يظ،

.ةإد الدالثقافة التنظيمية ف املدارس االبتدا ية ف الكويت وعالقتهةا ابلتغيةري التنظيمةي .د2012ر مي  ،دهت يندحم ةددد ة) .3
 .ر عإطع ةىلدرائتادة ع لظ،د

 رةدد– درملكلبلدر ا   يلد،دةصت  هتة .درا1)لددالعوملة واإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية .دد2011خط ا،د  غ ةدإي ) .4
 رافكتدراىتيب.

  دع ةىلد ندمشس.،دةصترا  هتةدالعلوم السلو ية. .د2008خط ا،د  غ ةدإي ،دعآختعجد) .5
م سسةةات السةةلطة  اجتاهةةات العةةامل  حنةةو التغيةةري التنظيمةةي والعوامةةل املةة ثرة عليهةةا ف.د 2003)رمحدد دخاددتخايددلددخايدل، .6

 اا طن.دانداس،دع ةىلدرانت ح،دة ع لظ،دلةإ اد.حمافظات مشا  الضفة الغربيةالوطنية الفلسطينية ف 
رالنظيميدلدعا  ايدلدرملنظمدل د ةرإدلدة  ةندلدددندراكايد  دراىاميدلدعرإلن د نيلديفدع ةىدلددل .درا   اد2009)دخ غة،دإن  دةتدي   .7

 .د45-1د 75،دراى  دجملة اإلدارة واالقتصادد  ر ،د
  د رةدة  دااطب  ل.،دةصت.درا  هتةسلوك التنظيميال .د2008)را ي ،دحمم  د .8
.د عةد مايدلدرالد ةغاديفدرال يدظدرالنظيمد ديفدشدتا  دراتصد ا د 2016)دةقيدلدق إدعدعرابد رةغة،د،دةي د ءدةصدطفاإدالةلد دد .9

 .150-125  د3)د24،دعرإل رةغلاا ةرإ  دراقلص  غلددرإلإالةيل.داالدرع ةىلدةد ر ة نيلدراى ةالديفدحم اظلدع
،د.درادددتايض.د)تتمجدددل دعمس  يددلدراب ددي ين طةةرق البحةةة  ف اإلدارة مةةدخل لبنةةةاا املهةةارات البحثيةةة .د2013إدديك ةرج،داعةدد د) .10

  .2003)راىملدر صا دنئتديفدد د رةدرملتغخ.رملماكلدراىتديلدرا ى  غل
.دةإدد الدفي خزينةةة والبةةة جيجةةلدراسةةة حتليليةةة الجتاهةةات املةةو ف  حنةةو التغيةةري التنظيمةةي: حالةةة مةةو .د 2011)،دنبيددلإدد يف .11

 رعزرات.دق طينل،دراىا مدراقلص  غلدع ا مدرال يظ،دع ةىلدةنل ة ،اايلدددة ع لظ،

 .د عةدرا   ادلدرالنظيميددلديفد  دعدع رةةدرملىتادلديفدرمل لئدفي  در ك ةيددلديفد2013 ب دندل،دةراد دعمس  يدلدعجمل ةاددل،دة عد دامحد د) .12
 .670-651  4)9د،ألعما اجمللة األردنية ف إدارة ار ة ج.د

ع ةىدلدابعد دد.دةإد الدة ع دلظ،الثقافة التنظيمية وعالقتها ابسرتاتيجيات التغيري ف اجلامعة اجلزا ريةة .د2008 ب  ،دمسظ) .13
 رعزرات.د،د ن دل،خمل ة

وأثرهةا علةو  واقةع الثقافةة التنظيميةة السةا دة ف اجلامعةات الفلسةطينية بقطةاع عةزة.دد 2006 ب درإلاه،دمسظدغ إفدحممد د) .14
 اا طن.درإلإالةيل،دغزة،رع ةىلددةإ الدة ع لظ،داايلدرالت ةة،د.مقارنةدراسة  مستو  التطوير التنظيمي للجامعات:

 ةرإدلدتطبي يدلديفدشدتالدرملنلتد  دد.درال يدظدرالنظيمد دعإديالدرملنظمدلدااب د ءدعرالكيدف  2007)دآاي دحممد    ب دراكدت درادتجميع، .15
 .13-1  2)20ر ا ،دجملة التقي.درانفطيل



 2019مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية               العدد العاشر ديسمبر            

 

 

 70 

 ةرإلدةي رنيلد اداد  .د عةدرا   الدرالنظيميلديفدرالنبؤدد  ةدرهل غلدرالنظيميل 2010 ب درااطيف،د ب درااطيف،دعع  ة،دحمف ظ) .16
 .156-119  2)26،دجملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونيةا ا ءدهيئلدرال ةغسديفدرع ةى  در ة نيلدرس صل،دد

،درملماكدددلد،دعددد ة 1ل)دSPSSمقدمةةةة ف اإلحصةةةاا الوصةةةفي واالسةةةتدال  ابسةةةتخدام  ،د2008 دددزدجم دددةد)د بددد رافل ح، .17
  دخ رة مدراىاميلداانئتدعرال  غا.راىتديلدرا ى  غل

واقع إدارة التغيري وأثرها علو أداا العامل  ف وزارة الصحة الفلسةطينية: دراسةة حالةة  .د2009 بي ،د  يندالح دخايدلد) .18
 اا طن.دةإ الدة ع لظ،داايلدرالت ةة،درع ةىلدرإلإالةيل،دغزة،د.الطب جممع الشفاا

جملةةةة ثدددتدرا   ادددلدرالنظيميدددلد ادددادإدددا كدرمل رحندددلدرالنظيميدددلديفددا غدددلدرا إدددطيلديفدحم اظدددلدعةدددد داب ة ج،دا .د2015)راىدددزرم،د اي  .19
 .130-103د  1)42،ددراسات العلوم اإلدارية

 .د عةدرا   اددلديفدرادد اءدرجتدد  درال يددظد ةرإددلدةي رنيددلديفدرابندد كدرالت ةغددلدر ة نيددل،د2011)اددد د غدد ،دحممدد دخددظد مددت،ددات  غددل، .20
 رعزرات.دم متر اإلبداع والتغيري التنظيمي ف املنظمات احلديثة،

بيقيةةة علةةو قطةةاع أتثةةري القيةةاد التحويليةةة علةةو الثقافةةة التنظيميةةة مةةع دراسةةة تط .د2008)  دحممدد راىمددت ،د بدد  دةهدد .21
 .،دةصت،داايلدراقلص  دعراىا مدرا ي إيل،دع ةىلدرا  هتةةر  ال دد.داحتعجملالبرتو  ف اإلمارات العربية املتحدة

  د رةدعرالداانئتدعرال  غا.،دراة ج م جد. 1)لدنظرية املنظمة والتنظيم .دد2008)درا تغ يت،دحمم دق إع .22
 ةرإدلددرإل رةغدل القلدرا   الدرالنظيميلداب من لدرا ا ايلداام غتغةديفدرختد  درا دترةر د د .1998رمل تيب،د ب در مي د ب رافل حد) .23

 .353 دراى د،جملة املا  والتجارةتطبي يل.د
لديفدتنفيدددذدع رةةدرملىتادددلديفدام  دددلد2010ة إدددا،دصدددب حدحممددد )رملددد رج،دإددد ة د بددد  دعد .24  .دقيددد  داثدددتد  رةدددلدرا ّ  ادددلدراّلنظيميدددّ

 .142-106 د84راى  دد،جملة اإلدارة واالقتصادّيل.دراّتص ا در ة ندّد
را   الدرالنظيميدلدع عةهد ديفدتىزغدزدراد اءدراد ظيف داد  دراىد ةانديفدراد  رةر در ك ةيدلددد .2015   ةدعةصا ،د طيل)ددةئ ةقل، .25

 .40-15  4)1د،جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباا والدراسات اإلدارية واالقتصاديةديفداا طن.
جملةة اجلامعةة ،در ة ين رملصدتيف را طد   يف راىد ةان ا رء حت دن يف رالنظيميدل را   ادل  عةد .2012) حممد   ة،دةدتعرجران د .26
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هندرة العمليات اإلدارية وعالقتها بتحقيق امليزة التنافسية جبامعة بنغازي من وجهة نظر 
 "دراسة حالة" - األكادمييني اإلداريني

 أ. نسرين فرج عبد اهلادي  و  أ.فاطمة عبد القادر مسعود و يونس عبد احلميد صاحل  أ.
 جامعة بنغازي –كلية االقتصاد  –قسم اإلدارة 

 ملخص ال

د)التززماودعم ززقدالة زز م  :بأب دسهدددذاس  دد ذحتتيددتذقا دداذ  دددسةذهلتلدد ذاس    ددد ذهددت هذهددلدذاست الدد ذ ى     

،ذالثة فزز دال ن  م ززز  د-إ ززز م دءنزز يدالا تززيدال ن  مزز د-تمكزز ادالعزز مم اد-تكنولوج زز دالعمومزز  د-الج مع زز 
دندددد ذ،ذقمتذجت  ددداذاسب هجذس الددد ذ دسددد ل دددذونذاسبدددد  ذالدددت ت  دددتذ،ذقذق ال تهددددذبتق  دددةذال دددسةذاستلد  ددد  ذ د  ددد ذبل دددد  

نددهذقتكو ذ،ذألكدددسني اذااسا يدداذاذاةد  دد اذ(572) دد ذذنذجمت دداذاست الدد ذتكددو ذ،ذ  دد ذبدلددت تا ذالددت د ةذايلددتب دن
الدت ت ذذ د ذ مداذاس  لد ،ذق دتذ%(77) لهددذي ذ ددذن دبت ذذ(155)قمتذالددساسذذ،ذ فرسة( 152)ذ  ل ذاست ال ذ  

ينذ  دددتو ذق دددتذيتهدددر ذنتدددد جذاست الددد ذ،ذستق  دددلذاسب دندددد ذ(SPSS)ذس   دددو ذايات د  ددد ذ صدددد  اا ذاحلس ددد ذنوذاسبدددد  
ذتولدد  ذ  دتذتراق دهذبدايب دسهددذاس  دد ذي ددذذ،كدددنذ دل ف لد و ذهلدت ةذاس    ددد ذااسا يد ذ د  د ذبل دد  ذذيتطب دةذ

تكنولوج ززز دالعمومزززز  د) دددددسذاذيبذق دددل ف ذعالثة فززز دال ن  م زززز  دالتزززماودعم زززقدالة زززز م اذب ددددت ذ ذال دددتو 

ال دددتو ذييضددددةذ د  ددد ذذ  ل فضدددذه،ذقينذال دددسةذاستلد  ددد  ذكدندددعتمكززز ادالعززز مم ادعإ ززز م دءنززز يدالا تزززيدال ن  مززز  
بأب دسهدذاس   ذهلت ةذاس    د ذااسا ي ذتطب ةذباذساس ذ  صد  دةذ واب ذقذ ال  ذبل د  ،ذك دذيتهر ذاسلتد جذينذهلدكذ

   ذقاه ذنظرذاألكدسني اذااسا يا.ذبل د  ذد      ذ قحت  ةذال سةذاستلد 

Abstract 

This study amid to identify the reality of re-engineering processes in five dimensions 

(commitment and support of university leadership-information technology-

empowerment of workers rebuilding the organizational structure-organizational 

culture), and its relationship to achieve competitive advantage at the University of 

Benghazi. In this study case was adopted a questionnaire as method to collect data, 

where the study population (275) of the administrative academics at the university and 

the study sample consisted of (165) individuals and was retrieved (122) individuals of 

which (74%) of the sample size, the researchers used the package Statistical for 

Social Sciences (SPSS) for data analysis. The results of the study showed that the 

level of application of the process of engineering processes at Benghazi University 

was low, whereas the five dimensions ranged from the average level in the 

dimensions (commitment and support to leadership and organizational culture) and 

low in the dimensions (information technology, employee empowerment and 

organizational reconstruction) and the dimension of competitiveness was low level at 
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Benghazi University. The results showed the there is a positive and statistically 

significant relationship between the application of administrative processes 

engineering in its five dimensions and achieving the competitive advantage at 

Benghazi University from the point of view of administrative academics. 

Keywords: Process Engineering, Competitive Advantage, Hinduri. Benghazi 

University. 

   مقدمةال

يشهتذاس دملذال دصرذاس و ذاس تيتذ  ذاستقتيد ذقاست ريا ذالت د   ذاسيتذطدسهذخمت فذاوانبذاحل دةذال دصرة،ذ
خصوصدةذاذجمدلذاس  لذااسا  ذ،ذكد  ذذذهذكد  ذالؤل د ذاي تصدسي ذقايات د   ذقاس  دل  ذقاست   ذقاست      ق   ذ

ا ذ   ذ  ت بلذالؤل د ذااسا ي ذق سخدلذاسلظاذالتطو ةذتت  دلذاذلد  ذريذ    ذيثر ذهلدذاستذق    د ذاأل  دل،
وذاتيدتذ د ذي كدد ذقتواهدد ذقاستدأ  اذ داذكدلذ ددذهدذ،هلدذالؤل د ذحندوذالدت  د ذق سخددلذاسدلظاذالتطدو ةذاذي  د دد

ل دد ذاسديتذتدؤس ذاس  ددلذؤذتك دبذالؤل د ذصدف ذاحلتاثد ذقاست تداذبددل سةذاستلد  د  ذاسديتذ  سهددذ د ذ ريهددذ د ذالذ، تي د 
 داذب در  ذاست  دريذقاستمتيدت،ذتددذيتوا دةذقبل د ذال ر د ذ د ذ  دد د ذق ددذيطدريذن  شذ   ذيت ذذاسل نف  ،ذقنظراةذألنذاس صرذ

ذاست     ددد ذطدددرقاأل  ددد ذاسبلددددمذايات دددد تذ ددد ذت دددريا ،ذ دددجلنذالؤل دددد ذق لهددددذاةد  دددد ذحتتدددد ذاس دددو ذلراا ددد ذا  دكدددلذ
 دتاسذىتذت تط اذبلسكذتش  صذالشدكال ذق  ىتذت فذ   ذاةتيتذاذاس دملذ  ذ  و د ،ذق ذ،قاألهتافذاس  وك  

قبطب  د ذاحلددلذيذنيكد ذ  دةد ذحتدتيد ذذيشدكلذاد  د ذاس دت،ذاسدل  دذي س هدذ  ذخطد ذ لددات م  ذق و دو   ،ذاأل درذ
ذذ(.م5002، ةر )أبو سماس و ذقاس تذاذشىتذالؤل د ذبل  ذ سا ةذاأل سذيقذااسا ةذاست   تي ذ

يتذت دو ذيلدلددةذ  د ذاست  دريذاةدل  ذقاةدوهر ذستطدويرذاحلتي د ،ذاسدذااسا يد  لاذت مأذاستقلذالت ت د ذ ىذالدتاخلذ
تهدرذاذ لتصدفذاست د  ل د ذ د ذذاسدل ذ)الانزرة   ذااسا يد الؤل د ذاةد    ،ذ  لذ تخلذ  دسةذهلتل ذاس    دد ذ

د  تذدهددتفذ وااهدد ذحتددت ذاللد  دد ذقت   ددلذ،ذق د ددهذبتطب  دد ذاذاست  دد اذاةددك دد يرذاأل اس ددرنذالد ددتذبدسوييددد ذالتقددتةذ
 ,Swsanm) احلددس ذقاس شدري لد كونذ   د ذ  دت بلذاةد  د ذاذاس درنذذاسل ق  لذتوا نذس   سان  ،ذاسشكلذاستك ف ذ

دسةذهلتل ذ    دهتدذااسا ي ذ ق ذاذكدنذهلاذاحلدلذبدسل ب ذس تقلذالت ت  ،ذ جلنذاستقلذاسلد   ذاذي سذاحلدا ذاذ(2001
حتددتيد ذهتددتسذ  كدن دتدد ،ذق لهدددذيواادد ذذس شددري ،ذ  دددذ الذاست  دد اذاةددد  تقاألكدسني دد ،ذهبددهدد ذحتددتي د ذاس ددرنذاحلدددس ذقا

،ذقاأللددددس باذايلدددتمدب ذلطدسدددبذاست  دددريذقاستطدددوير،ذقاستل ددد  ذاذاسدددلظاذقاللددددهجذ دددت ةذ  ددد ذاللد  ددد ،ذقاسدددب مذ دددت ذاس
ذ.(م5002 ،زين الدين ذل د ذاست   ا،ذق ت ذاس ت ةذ   ذ واكب ذاست ت ذاست ينذقال را تقت دس ذ

قي تددمذ فهددو ذ  دددسةذهلتلدد ذاس    ددد ذااسا يدد ذال ددرقفذبد لددت ةذي ددتذ ددتاخلذاستطددوير،ذقهددوذيركددسذ  دد ذ  دددسةذ
قاس  دلدددد ذد  ،ذقكدددلسكذس دددلظاذضدددالاستصددد  اذاس دددرياذقاست  دددريذاةدددل  ذس     دددد ذااسا يددد ذاالددددات م  ذقذا ذاس   ددد ذ

ذذ(.ذم5000القريوتي، استلظ    ،ذدهتفذحت اذاألسامذق يدسةذاانتدا  ذاذاللظ  ،ذق يدسةذ  دذاس  المذ ذقا  دكل
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قاذتلذ واكب ذاست ريا ذاس دل  ،ذقابذ   هدذاست  ريذقاستطويرذاذيهتا هد،ذققلد  هد،ذقاي ت دسذذاةد  د قس لذ
 تي دد ذتكفددلذتطددويرذذ سا يدد ردددذالددتوابذ   هدددذتبددينذقتطب ددةذيلدددس بذذقذاحلتي دد ذاذرد لدد ذ   هددد،رذطدد ذاس  دد ذالددت تا

خصوصدةذاذ صدرذاةدوسةذ،ذستق  ةذاةوسةذالراوةذقاألسامذاانتد اةد    ذس وصولذ ىذحت  ةذ  تي ذ دس  ذ  ذذااسا ة
ستق  ددددةذهددددلاذا ددددتفذقاددددبذ   هدددددذا ت دددددسذذ سقنذاددددوسةذتددددلكر،ذقس  ددددذ سا  اسشددددد   ذ  دددد ذيصددددبظذيذقاددددوسذستلظدددد اذ

هلتلدد ذاس    ددد ذذا دددسةااسكدقن دد ذذااسا ة،ذ دد ذخدداللذاي ت دددسذ  دد ذااسا يدد استكلوسوا ددد ذاحلتي دد ذاذيسامذي  د دددذ
قاس د اذقاي دا دد ذبشدكلذذاالددات م  ت  دريذادل  ذلدرياذ  د ذاس    دد ذذ دتا بجلذ دىي ذذاسل ااسا ي ،ذهلاذالتخلذ

،ذااسا ي قاست  صذ  ذاس  وسذاسبريق راط  ذقالركسي ذذيسا هااذذسإلبتاعقيض  ذحتف سذاس د  اذاذاةد  د ذ،ذ ت ذ   ريذت
ألنذاةد  د ذهتذاأللدسذاذاهبت ا،ذذ،ذباذاست   اذقلوقذاس  لذط  ذاذاألسام،ذاتد  ذاسفرص ذسالنت دلقاسل  قاستكرا 

 ذاس دس ةذ   ذاس  لذبكفدمة،ذقاست د لذاسفو  ذاابتا تذ اذيي ذ شدكلذ دتذتطدريذيرذ ذذ تذكد  ذالؤل د ذبدسكواس ذاسبش
ساخدددلذالؤل ددد ذقخد اهدددد،ذقتطب  هددددذ دددلاذاأللددد و ذتتقدددولذاةد  دددد ذ ددد ذ ؤل دددد ذت     ددد ذخت  ددد ذ ىذ ؤل دددد ذ

امذاس دد  اذاألكددسني اذسياذ طدد ذهلتلد ذاستل  د ذاسبشدري ذرددذجل دةذاةدوسةذاذذدت      ذخت   ذالتشدد ي ،ذت دت ذخدت دهت
ذ(.ذم5010حنون، قااسا ياذقاسط ب ذ 

ينذاةد  دددد ذاس  ب ددد ذقااهدددهذقلدددتواا ذحتدددتيد ذخدصددد ذاسبقددد ذاذهدددلاذالو دددوعذق دددرق ت ،ذذقهدددلاذيؤكدددتذي  ددد 
فد ذ د ذ تقنظ هددذال حبدا ذ ىذ  دسةذنظرذاذه ك  هددذق سا هتددذألهندذذب د هد،قاختبد ا ذص ب ذهتت ذقاوسهدذقالت را ي ذ

 د ذادندبذرخدر،ذقتتط دبذ ادراما ذاست  دريذ  ددسةذتفكدريذال يد ذ ادنب،ذق ىذ س اكذ تط بد ذاسب ئ ذقحتتي د ذاللد   
اذقا اذاةد  د ذبصفتهدذاسشد   ذيقذي تذ    دهتدذاسر     ،ذقاسبق ذ  ذاس    د ذذا ذاستأثريذاذ  تو ذاةد  د ،ذ

  مذايلدات متذقاس    ديتذس مد   .اسقتل كسذبتأثريذيكمذ   ذاستق  ذاذاأل

 الدراسات السابقة

بت ال ذهت هذ ىذذ(Olalla,2000) د ذذ تذت ر هذس ذاس تيتذ  ذاست الد ذ   نظراةذأل   ذهلاذالو وعذ
ألهنددذذ هدا،قب لدهذينذسق هددذذا ددسةذهلتلد ذ    دد ذاأل  ددلالتكشدفذي   ذتكلوسوا دذال  و د ذبد تبد هدذ  هالةذ

 يدددسةذس ادد ذاست دددقنذقرفدد  ذس ادد ذاسولدددط ،ذ دد ذخدداللذتلف ددلذت ل ددد ذذبطددري تا:هبدددلذس شددرك ذست ددتيلذ    دهتدددذاذبدداتت
حت ددد لد ذ ه ددد ذاذايتصددددلذق وا دددتذاسب دندددد ذالشددددك ،ذق   ددد ذ دددجلنذتكلوسوا ددددذال  و دددد ذت دددد تذاسشدددركد ذاذحت  دددةذ

ذقاسواوسذقق هذاست   ا.ذذ ت ريا ذاستك ف 

  ددتذتلدقسددهذقا دداذال ددسةذاستلد  دد  ذال ددتتا  ذاسدديتذت ددت هدذتكلوسوا دددذذ(Onn Ismail, 2008)ي دددذس الدد ذ
ال  و ددد ذاذ ؤل ددد ذاأل  دددلذاسصدد ريةذقالتولددط ذاحلمدداذاذ دس سيددد،ذ  دد ذيكددت ذ  دد ذينذتكلوسوا دددذال  و ددد ذ

اسصد ريةذقالتولدط ذاحلمداذاذاسدبالس،ذذد ركق د اسهذحملذاهت د ذاحلكو  ذالدس سي ذلددذ ددذ د ذ دت ةذ  د ذت ويد ذس دد اذاسشد
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قتوص هذاست ال ذ ىذين ذنيك ذحت  ةذال سةذاستلد    ذال تتا  ذ  ذخاللذبلدمذ ت ا ذتكلوسوا دذال  و د ذبداذاس وا دلذ
ذاسبشري ذقاست ه ال ذاستكلوسوا  ذساخلذالؤل  .ذ

   ددد ذاأل  ددلذاسر   دد  ذقيقادد ذ ذلدد هددت هذيختبدد ذنظريددد ذ  ددسةذهلت  ددتذذ( Jervs, 2010)ي ددذس الدد ذ
اسشدددب ذقايخدددتالفذبددداذ  ددددسةذهلتلددد ذ    دددد ذاأل  ددددل،ذقتطدددويرذنظددداذال  و دددد ذق لد شددد ذ تط بدددد ذ  ددددسةذهلتلددد ذ

سددلظاذال  و ددد ،ذقتوصدد هذاست الدد ذ ىذينذالددت تا ذت ل ددد ذ  دددسةذهلتلدد ذذ     ددد ذاأل  دددلذاذي ذ شددرقعذتطددويرذ
  دددسةذتصددد  اذذقذينينذيكدددونذ  ددت راةذ لددت دذيتددسا  ذ دداذتطدددويرذنظدداذال  و ددد ،ذ ذكدد    ددد ذاأل  دددلذقيلدددس بهد،ذني

    دددد ذاأل  ددددلذ ددداذتكلوسوا ددددذال  و دددد ذت طدددتذاللشدددأةذا ت دس ددد ذاستق ددداذاةدددل  ذسل دددلذال  و دددد ،ذق يددددسةذ   ددد ذ
ذست ديسذاذاللتمد .قا ذال  و د ذ   دذخيصذاحملتو ،ذكلسكذقهلدذاسفوا تذتؤس ذ ىذت ه لذ     ذرف  ذاستك ف

(ذس الد ذس كشدفذ د ذاس ال د ذبداذنظداذس داذم5010 الشووبيي،يار ذ ي دذاذ ؤل د ذاست   اذاس ديلذ  تذ
اس را ذق  دسةذا لتل ذاذاةد  د ذاسف  ط ل  ذب سة،ذقتوص هذاست الد ذ ىذقادوسذ ال د ذذا ذسيسد ذ  صدد   ذبداذنظداذ

سف  ددط ل  ،ذققاددوسذ ددرققذبدسل ددب ذلت ددريذال ددتو ذاست    ددتذبدسل ددب ذ ىذجمدددلذاذد س دداذاس ددرا ذق  دددسةذا لتلدد ذاذاةد  دد
ذس اذااسا ةذاس   دذيلت تا ذنظاذس اذاس را .ذ

حت  دددةذال دددسةذذاس دددد  اذ ددد ق ذ كددداذست دددرفذ  ددد ذسا ىذهدددت هذ  دددتذ دددد ذبت الددد ذ(ذم 5017البحووو ص،ي ددددذ 
فور  ذكدستدديل:نذاست كاذ واوسذاذاسك  دد ذقكددنذترت دبذاألب ددسذذيذىاستلد    ذاذاسك  د ذاست ل  ،ذقتوص هذاست ال ذ 

،ذقهلدكذتو رذاست  سذالؤل دتذاذاسك  دد ذاست ل د ذالعمل، تفويض السلطة، المشاركة بالمعلومات، والثقافة التنظ م ة
ذاذحمد ظد ذ سةذ   اذيب دسدذاس  دسي .

تدأثريذكدلذ كدونذ د ذ كوندد ذ يسذالددلذذت  دذبت تميذس ال ذهدت هذس ت درفذ  د (، م5017 ،قشقش ق د ذ
اسفكر ذاذت سيسذال سةذاستلد    ذباذاةد  د ذاسف  ط ل  ،ذقييضدةذل ر  ذاسفرققذاذالتمدب ذالبقوثاذ ولذاس ال د ذبداذ

 قووةالوجوووع    لهددد: يسذالدددلذاسفكددر ذقال ددسةذاستلد  دد  ذتب دددةذس  ت ددريا ذاسش صدد  ،ذقتوصدد هذاست الدد ذ ىذ ددتةذنتددد جذ
ذ.ذات عاللة إحصائ ة ب ن إعارة رأس المال الفيري وتحق ق الم زة التنافس ة

"،ذقس دتذمعةدالانزرة ديزتدتينز ادءمايدج معز د ز  (ذس ال ذب لوانذ"م5012 عبنون وآخرون، ت ذ ك دذ
توص هذقذذ ،ادمذهلاذاسبق ذس ت رفذ   ذ ت ذتطب ةذا لت ةذقيثرهدذ   ذيسامذجم و  ذ  ذاسك  د ذاستدب  ذةد   ذلرذ

اذ     ذحت اذاألسامذاسوت فتذساخلذاسك  د ذاستدب  ذةد   ذلر ذق نذذدةذ ه ذاةذاست ال ذ ىذينذتطب ةذا لت ةذي  بذسق ذ
ذ  دلذهلاذاةدنبذي تمذ  ذاأللبد ذاسر     ذاذقاوسذتتينذسألسامذاسوت فت.ذ

 ددددسةذبجلذهت دددد س    ددد ذ  ددد ذ اسذاياذ ددد ت دددت تذي  تهددددذ ددد ذاأل يتضدددظذ ددد ذاست الدددد ذاس ددددب  ذاسددديتذمتذ ر دددهدذ
قرفدد  ذاستكدددس فذذتطددويرذاللظ ددد اذذسق ذحمددو  اذ لظ ددد ذاأل  دددلذلدددذ دددذذ)الهنوودرة(هلتلدد ذاس    ددد ذااسا يدد ذ

 لدهذاست الدد ذ يددسةذب  دتذاذالؤل دد ذاألكدسني د ذااسا يد ذاس    دد ذذي دذبدسل ب ذ لت ةذ،نو   ذاذاألسامذ فسةقحت  ةذ
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قسق هدددذذقان كدلدددهتدذ  دد ذكفدددمةذاةد  ددد  ددت ةذاةد  ددد ذ  دد ذاللد  دد ذ يدددسةذنظددراةذسددتق هدذاسفد ددلذاذ،ذدهدددذد ت ددايه
اسبقد ذ د ذاس ال د ذاسديتذتدرب ذهلدت ةذاس    دد ذذ لدذاست الد ذاذحمدقسداس    د ذ د،ذسلسكذتأيتذي   ذاسريدس ذاذاهبت  د 

ذاس  ب  ذبصف ذ د  ذقاد   ذبل د  ذبصف ذخدص .ذد   بتق  ةذال سةذاستلد    ذاذاةد،ذااسا ي 

 مشيلة الدراسة

خدصد ذالؤل دد ذذاس  دوسذاألخدريةك ريذ د ذالؤل دد ذخداللذريذ   دةذكبرياةذست ذااسا ي يصبقهذكفدي ذاس    د ذ
ذ(.ذم5017،  ليستق اذقتطويرذاس    د ذاستلظ    ذ ذقاألسقا است      ،ذقتب دةذسلسكذطو  ذاس تيتذ  ذاسطرا ةذ

 ددداذتشدددريذت دددد يرذاستلد  ددد  ذاس دل ددد ذاسصددددس ةذ ددد ذاللتدددت ذاي تصددددس ذاس ددددلتذينذ  دددتو ذاست  ددد اذاس دددديلذذقىف
رذبشكلذ بدشرذ رذب ذاسبالسذيث ذذاسل نذ ت ذايلت را ذاس  دلتذقيذ،م5002لل ذ للذقاستت يبذب  ب دذاذتراااذ  ت رذ

قذسدكذذم5015ب دذ  ذاستصل فذبدسكد لذلدل ذاسداااذ  راهذس ر  ذ  ذل   ذ ؤل د ذقبرا جذاست   اذاس ديلذق اسذ
ق دد ذهلدددذ ددجلنذذقب ئ دد ،قكدددنذنت مدد ذس دت ذايلددت را ذاس  دلددتذتددأثريا ذي ل دد ذقا تصددسي ذقاات د  دد ذذ.األ دديننت مد ذس و دداذ

يسامذهددلدذذرااددا دفذتالدت را ذ سا ةذالؤل ددد ذبدسطري د ذاست   تيدد ذسقنذق دداذخد طد ذطريددةذ     د ذققا   دد ذت دددهاذاذقذ
يسامذ      ذل كونذس ذتأثريذلد  ذاذبرؤي ذقيهتافذق ؤشرا ذذ الؤل د ذقس  هدذسبتمذ     ذاصالحذقتطويرذرلهم

ذ(.ذم5015رحومة، اخمراد ذهلدذالؤل د ذقحت   هدذسرلدستهدذاللوط ذدهدذ 

ذ ةذا يد ذك دددذيهنددذتتبدىذ دتاخلذ سا يددساادذ  ظداذ    دهتديتدسالذت ت دتذاأللدددس بذاست   تيد ذاذنذاةد  دد ذاس  ب د ذ 
ي ددهاذاذتددتينذ  ددتو ذيسا هددد،ذقاذتددلذ ددتةذاللد  دد ذقتهددو ذ دد اذ سا يدد ذذاسددل قاستلظدد اذااسا  ذاسددرقتاذ  دد ذذ بل دد ةذ

 ىذتطدددويرذقحت ددداذ  دددتو ذيسا هددددذ ددد ذيادددلذاسوصدددولذ ىذالكدنددد ذاذ داددد ذذسدددلسكذ دددجلنذاةد  دددد ذيصدددبقهذاتيدددتة،
ذذق دل دة.ؤل د ذ     ذ ا تةذحم  دةذقا     دةذدذك تق هالر و  ذاسيتذت 

احلتي د ،ذسكدتذي دد تهدذذااسا يد  ذ ىذي دتذالدتاخلذ ددذلدبةذ دتذينذاةد  دد ذاس  ب د ذاذ داد ذ دل د ومذذقىف
،ذرددذي ددد تذت دكذاةد  ددد ذ  د ذحت  ددةذ تط بدد ذاستل  دد ،ذقذسددكذااسا يدد   د ذ  ددتا ذحت د لد ذاوهريدد ذاذ    دهتددذ

  د ذاس  ب  ذ ؤل د ذت      ذ تي  ،ذمستهدذايهت دد ذبدس   دلذقاسدك دسذ  د ذاس    دد ذقاللد  دد ذاذ صدرذاةد لذة
ذال  و د .ذ

ذ:ذاآليتاسر   تذذبدست دؤلال ط د ذاللكو ةذحتتس ذ شك  ذاسبق ذ ومذذقىف

 دب  ؟الم ء ية قدال م دال ن فن  ديتدالج مع  ددإلاماةي م د الق دهنرة دالعمم   د

ذاستدس  :ذذاسفر  د  ل ذتتفرعذذاسل 

ذذ؟ااسا ياذاألكدسني ااذاد   ذبل د  ذ  ذقاه ذنظرذذااسا ي تطب ةذهلت ةذاس    د ذذ  تو  دذ .1

ذذ؟ااسا ياذاألكدسني ا دذ  تو ذال سةذاستلد    ذاذاد   ذبل د  ذ  ذقاه ذنظرذ .2
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ذ؟ذقحت  ةذال سةذاستلد    ذااسا ي  د ذس   باذهلت ةذاذ  صد   هلذيواتذ ال  ذذا ذسيس ذ .3

     أهم ة الدراسة

 ددذتدأثريذكبدريذاذ د   د ذالؤل دد ذاسديتذذه د كوهنددذتبقد ذاذي دتذالو دو د ذالذاذي   ذهلدذاست الد ذتك  
ذتهدددذي دد تبد ذبدذاألكدسني دد ذق د هدددذق ددت هتدذ  دد ذاللد  دد ،ذ  دد ذتتلدددقلذهددلدذاست الدد ذ فهددو ذهلددت ةذاس    ددد ذااسا يدد 

لذاست ريا ذقاستطو ا ذاس     ذقال ر   ذقاستكلوسوا  ،ذك دذيؤ  ذلوااه ذذالتاخلذااسا ي ذاحلتي  ذاذتطويرذاةد  د ذاحمل   
اس  ددسا ذااسا يد ذبدةد  دد ذاحمل  د ذقاد  د ذقال تصاذاذالؤل د ذاسدبوي ،ذقكدلسكذذوناسبد  ذينذتف تذهلدذاست ال ذ

ذ.قاستقس  ذقاا      ادذستكونذ دس ةذ   ذاللد   ذاحمل   ذقاي ت دمذت توذ،ذألسامذاةد  تذويرذا  ذتطبل د  ذخدص ذ 

    أهداف الدراسة

ذ  دسةذهلتل ذاس    د ذاذاد   ذبل د  .ذذ  تو ذاست رفذ    .1

ذ  تو ذال سةذاستلد    ذاذاد   ذبل د  .ذذاست رفذ    .2

ذد ذقال سةذاستلد    ذاذاد   ذبل د  .ذاس    هلتل ذاسكشفذ  ذطب   ذاس ال  ذباذ  دسةذ .3

 ال ت ب   .ايلتفدسةذ لهدذاذاس تيتذ  ذاست الد ذذ  ذاستوص د ذاسيتذنيك ذت تميذاس تيت .4

 فرض ات الدراسة

 دءز ادα=0.0.الدتوجزرد القز دتا دماللز دإئيز ع  د نزردمنز ويدمعنويز د)ذاسفرضذاسر   تذيدلصذ  د ذيند ذ"

 "قدال م دال ن فن  ديتدج مع دءنغ زي  دعتية إلاماةيهنرة دالعمم   د

ذق  ذاسفرضذاسر   تذتلب ةذاسفرقضذاسفر   ذاستدس  :

ءز اد دα=0.0.)دمعنويز دالق دتا دمالل دإئيز ع  د نزردمنز وي  الدتوجرد "ذ:الفرض ة الفر  ة األولى -

 ."التماودعم قدالة  م دالج مع  دعتية قدال م دال ن فن  ديتدج مع دءنغ زي 

 دءز ادα=0.0.معنويز د)دمنز وي  الدتوجزرد القز دتا دماللز دإئيز ع  د نزرد"ذفر  ة الثان ة: ة الالفرض -

ذ".إ  م دءن يدالا تيدال ن  م دعتية قدال م دال ن فن  ديتدج مع دءنغ زي 

 دءز ادα=0.0.معنويز د)دالقز دتا دماللز دإئيز ع  د نزردمنز وي  الدتوجزرد "ذالفرض ة الفر  ة الثالثوة: -

ذ".عتية قدال م دال ن فن  ديتدج مع دءنغ زي دعموم  وج  دالتكنول

 دءز ادα=0.0.معنويز د)دقز دتا دماللز دإئيز ع  د نزردمنز وي  الدتوجزرد ال"ذالفرض ة الفر  ة الرابعة: -

ذ".تمك ادالع مم ادعتية قدال م دال ن فن  ديتدج مع دءنغ زي 
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 دα=0.0.معنويزز د)دي  نززردمنزز و يزز ع  د القزز دتا دماللزز دإئالدتوجززرد ذ"الفرضوو ة الفر  ووة الخامسووة: -

ذ".ء ادالثة ف دال ن  م  دعتية قدال م دال ن فن  ديتدج مع دءنغ زي 

 و  نة الدراسةمجتمع 

 ضوذذ(155)نذجمت اذاست ال ذ  ذي ضدمذه ئ ذاستت يسذ د   ذبل د  ،ذاختري ذ ل ذ  ل ذ شوا   ذب  ط ذ وا هدذتكو ذ  
ذه ئ ذاستت يس.

   الجانب النظري

  ندسة العمل ات )الهندرة(م إ اعة هاًل: مفهو أو 

رنذالد دتذقحتتيدتاةذ نذ فهو ذ  دسةذهلتل ذاس    د ذهوذ فهو ذاتيتذن ب دةذتهرذاذيقا لذاست د  لد ذ د ذاس د
ذاسل )هندرة المنظمات(  دذكتددهذذوج مس شامبي، ماييل هامر األ ريك دنذذ لت دذيط ةذاسكدتبدن،ذم1225اذ د ذ

قتب د  ذ ادراما ذاس  دلذقتبدينذذ،اسشدك تذ  د ذس     دد ذاأللدلد  ذاذالؤل د ذةدل  ذقسد ساستص  اذاذس دذ ىذ  دسة
دس د ذ  د ذدمذك لهجذاذاللظ  ،ذقحت  ةذاةوسةذقحت اذاألسامذقخف ذاستكدس فذق  داذاسكفددمةذقاسف  ذاابتاعذقاستفكريذاسبل ذ

البريدمندجريردءيدمزندقةةز د":بأهندذذرشامبي وهام  تو ذالؤل  ذقت رفذ  دسةذهلتل ذاس    د ذق  دةذست ريفذ

اليزززو دعإجززز ايدتغ  زززةا دت قويززز دالدتمززز،دجزززوه دالعمم ززز   دعتععزززظدمزززعللدال غمززز دال ززز ود زززندق ززز ودالعمزززيد

تيززز   ددىالةزززريقدعتبعزززظدإلاءزززراردعال وك زززةدالبنززز يدممزززنة ديزززتد    ززز  دالن مززز دعإجززز ايا دالعمزززيدال بعززز ديززز

ذ.ذ(Hammer & Champ, 1999: 14)ذ"الن ج  دعتزعيردالخرم  

إئزريدالةز اداليريثز ديزتدال غ  زةد"ذبأهندد:(ذ  دسةذا لتل ذاس    د ذ155ذ:م5005الحماعي، قي رفذ 

ذ.ذ"عال ةوي دالجعةيدالدالتةق عت

إ ززززز م دال وك زززززةدا   ززززز  دعإ ززززز م دال يزززززم قد"ذبأهندددددد:(ذا لدددددت ةذ215: م5002عيسووووولر، ق دددددتذ دددددرفذ 

يززتدمعززز ي ةدامايددف عةزز دعلانزززشده مدزز  دترةيج زز ديزز ه  نززان  دجو بهززرتدتية زززقدتيدلمعمم زز   الجززعةيد

ذ.ذ"مثيدال تمو دعالجوم دعالخرم دعالن   

 أهداف إ اعة هندسة العمل ات اإلعارية )الهندرة(:

ذ(:ذم5001 ق لي، بصو ةذ د  ذنيك ذحتتيتذيهتافذا لت ةذتدذي تذ 

 ي ذقالرقن .ذلذ ىذاحلت ذاست  صذ  ذاسرقتاذاس تميذقيل و ذاس  لذاةد تذقاستقوذ .1

شدددددرافذسصددددد ةذنيدددددد سذ  ددددد ها،ذ ىذ  دددددلذيت ت دددددونذ  ددددد ذبصدددددال  د ذقحت دددددلذحتويدددددلذ  دددددلذاأل دددددراسذ ددددد ذ  دبددددد ذق  .2
 س   ؤقس د .ذ
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 است  ذاس ري  ذقالت  سةذقاةوسةذاس دس  ذاذاألسامذقرف  ذاستك ف .ذ .3

   تا ذاستكد لذقاسداب ذباذ كوند ذاس     ذاسوا تة.ذ .4

 ا الهندرةي تقوم  ل هالمباعئ الت

ذ(:ذم5001  ق لي،هلدكذ تةذ بدسئذت و ذ   هدذ  دسةذهلتل ذاس    د ذااسا ي ذتت  لذاذالبدسئذاستدس  ذ 

ت و ذا لدت ةذ  د ذ  ددسةذتصد  اذاس    د ذاسوا دتةذ د ذاتيدتذبكد دلذ را  هددذقخطواهتددذقذسدكذ د ذبدتايتهدذق دىتذ .1
 هنديتهد.

  ركسي ذاذ     ذالت تا هد.ذذاسال ذاحلتي  ذقتبينت و ذ   ذيلدسذت ل  ذال  و د ذ .2

 ت   ذا لت ةذ ىذس جذالهد ذاسفر   ذالتكد   ذاذ ه  ذقا تة.ذ .3

 ذاس    د .تفوي ذالوتفاذاس  ط ذاسكد   ذألسامذ هد هاذبكفدمةذب تذهلت ةذ .4

 تو ريذالرقن ذاسكد   ذاذتلف لذ را لذقخطوا ذاس    د .ذ .5

 ينذتؤس ذيك رذ  ذ  ل.ذدذلهبشكلذنيك ذذتص  اذاس     ذاسوا تة .6

 ت   لذ تسذ را ذاستت  ةذقالراا  ذستو ريذاس ر  ذاذاألسام.ذ .7

   فوائد تطب ق الهندرة

ذ(.م5005اللوزي،   ذاسفوا تذ لهدذ ذيدتبذ    ذاس تيتذ)الهندرة(س  لذ وا تذتطب ةذ  دسةذهلتل ذنظاذا

ت صصد ذاسوا تةذاذ كدنذأل  دلذذا ذاسبتذ  ذجت  اذاس جذاسوتد فذالت صص ذاذقت ف ذقا تة،ذقهلدذي .1
 قا تذبشكلذيدتبذ    ذتو ريذاسو هذقرف  ذاستكدس فذقتل  ةذاأل  دلذقتلظ  هد.ذ

 تتقولذاأل  دلذ  ذ هد ذب  ط ذ ىذي  دلذ ركب ذحب  ذيدتبذ   هدذ  ؤقس  ذ شدك ذباذي ضدمذ ريةذاس  ل.ذ .2

راسذاس ددس ي ذ  د ذالبددس ةذقتألد سذ وا دتذاس  ددلذتاذتشد  لذاأل دلهدد ،ذحب د ذيدتسيدتذ د ذالدت اللذاأل دراسذاذيسامذا .3
 قاابتاعذقايبتكد .ذ

 ذسكذستل   ذ هد ا ذق ت ا ذاأل راسذقتولاذ ت اهتا.ذ د  ذ ىذاستت يب،ذقذاستشم اذ   ذاست   اذ  .4

 ذالمذهددوذيقسويددديهت ددد ذبدددس  ت  ددلذا لددت ةذ  دد ذت  ددريذاس  د دد ذاستلظ   دد ذاس ددد تة،ذحب دد ذيصددبظذاألسامذاة ددتذقا .5
 اس د  ا.ذ

    ذالتيري ذ   .ذذسقنذاي تصد ت د تذاس د  اذ   ذاردذذاس را ا ذ .6
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 متطلبات تطب ق إ اعة الهندسة )الهندرة(

(ذم1222اللوزي،  نذتطب ةذ  دسةذا لتل ذجلتد ذ ىذ تط بد ذسض دنذتطب ةذنداظذا دسةذا لتل ذق قهدذ 
ذقهتذكدستديل:ذ

رك ذ دددتذطب دددهذ سا ةذاةدددوسةذاسشدددد   ذك تط دددبذيلدلدددتذستطب دددةذ  ددددسةذالؤل ددد ذيقذاسشدددذاأل ضدددلذينذتكدددونذ ددد  .1
 ا لتل .ذ

طفددرا ذاذذةذأل  دددلذ  دددسةذا لتلدد ،ذ  لددتهدذيتق ددةينذتكددونذهلدددكذ دادد ذ  قدد ذق لد دد ذتد دد ذ دد ذ بددلذااسا ذ .2
 دسةذا لتل .ذهلدكذ دا ذ  ق ذأل  دلذ  ذاةوسةذ تصبظاألسامذ  ذخاللذتبينذ سا ةذ

ق ةذاسدك ددسذ  دد ذاس    ددد ذقسدد سذااسا ا ،ذألنذ دددذيهدداذاس   ددلذهددوذنددوعذاست دد ذيقذاس دد   ذقسدد سذااسا ا ذرذ دد .3
 ذا ذاسص  ذبجلنتداهد.ذ

 اسدك سذ   ذنو   ذقترك ب ذ رقذاس  لذاسيتذت و ذبدألسامذق  طد هدذس ا ذ دس  ذ  ذايلت الس  ذقالرقن . .4

 هلاذالفهو ذقاسفوا تذاسيتذت وسذ   ها.ذذبتو  تهاذبأ   اس د  اذقذسكذذاست   لذ  ذ  دق  ذ حمدقس .5

  رق ةذس اذااسا ةذاس   د.ذ .6

 اسدك سذ   ذايبتكد ذقاابتاعذكلهجذاذاس    د ذاستلظ    .ذ .7

 است  صذ  ذيلدس بذاس  لذاس تني ذقالتبتا دذ تيتة.ذ .8

    ذكلذالت ريا .ذتلظ    ذس ت رفذس ال ذاسب ئ ذاس رق ةذاست ط  ذاس   تذا دحذتطب ةذ  دسةذا لتل ذقذ .9

   معوقات و وامل فشل تطب ق إ اعة هندسة العمل ات )الهندرة(

لد  دةذ لهددذحندوذ  دتا ذ    د ذذسدتيهد،نيك ذس  لظ  ذينذتضاذخط ذ تكد   ذا ددسةذهلتلد ذاس    دد ذااسا يد ذ
ذنذاسبتمذبتلف لذاسط ذقحتت ذد ذك ريةذحتولذسقذطت ذب  بد ذق     يذيهندذ تذتصذ،انت دلذنو تذاذاألسامذقاست  ذال ت  

 دد ذقاس وا دلذاسديتذ د ذشدأهندذينذتدؤس ذ ىذ شدلذجم و  ذ  ذال وذذ(Venaik, 2015)  ذ د    ذتطب  هد،ذ  تذيق سذ
ذ د ذقاس وا ل:ذ    ذ  دسةذا لتل ذق  ذهلدذال وذ 

 است   تذاذا  دكلذاستلظ    ذس  لظ  .ذ .1

 التو رةذبدللظ  .ذسوا دذال  و د ذ ذاست ل د ذقتكلوذ  ت ذ الم .2

 .ا تفدعذاستكدس فذبشكلذكبريذاتاةذق  تانذاسر ب ذاذاستطويرذقاستق اذال ت ر .3

  ىذااسا ةذاس     ذستلف لذخطوا ذ     ذ  دسةذهلتل ذاس    د .ذذاي ت د  .4
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    اعة هندسة العمل ات )الهندرة(أبعاع إ

ذ دسةذهلتل ذاس    د ذنيك ذلرسهدذاذاآليت:ذ  دسذينذهلدكذ تةذيباس دب  ذاتضظذذلد   ذخاللذ راا  ذاست ا

 التزام وع م الق اعة:  . أ

قتتددوا رذبددد ذمسدددد ذ|،ذهددتذ بدددد ةذ دد ذنشددددمذاهدددصذي دددو ذبدد ذشددد صذب دددرا ذ مسددتذيصدددبظذ دد ذخالسددد ذ د ددتاةذ سا يددددةذ
 ذقالددت تا  ذقايلددت دساستددأثريذذ،ذبولدد   قا ددق قخصددد صذ  دسيدد ذس شددرفذ  دد ذجم و دد ذ دد ذاس ددد  اذستق  ددةذيهددتافذ

ذ(.م5005األغا، ق لتذاسضرق ةذ ذ ل ط ذبدس ت ةذاللدلب

 إ اعة بناء اله يل التنظ مي:  . ب

تددمذ دد ذيهدداذاألب دددسذاسدديتذهددبذ را دهتدددذ لددتذاسشددرقعذب    دد ذ  دددسةذمذا  كددلذاستلظ  ددتذس  ؤل دد ذي  نذ    دد ذبلددد
 صفور، اسو تا ذااسا ي ذال ت ف ذساخلذاللظ  ذ ذلذبات ه لذتت ةذاأل  داذ     ذذقذسكذلدذس ذ  ذسق ذا لتل ،
ذذ(.م5005

 تمي ن العامل ن:  . ت

يذنيكدد ذبددأ ذ دددلذ دد ذاأل ددوالذجتدهددلذي  دد ذاست كدداذق سا ةذالددوا سذاسبشددري ذاذ دددحذتطب ددةذ  دددسةذا لتلدد ،ذ  ددتذ
ف ذ  دددسةذ لتلدد ذق  دددةذسف  ددمدددحذتلف ددلذ  دددسةذايتهددر ذاست الددد ذي  دد ذاس لصددرذاان دددينذك لصددرذيلدلددتذق دلدداذسل

ذ(.ذم5017ريحان، ا لتل ذ 

 تينولوج ا المعلومات:  . ث

يساةذسبلدمذ    د ذاتيتةذقس اذتلف لذ     ذ  دسةذا لتل ،ذبتيةذبوصفهدذذالت تا ذتكلوسوا دذال  و د ذاحلتي  
مذاس    ددد ذ ددو ذاللظ دد ذبجلس دددال  و ددد ،ذ  دد ذتذ دد ذاي ت دددسذ  دد ذاس    ددد ذاس د  دد ذ  دد ذاسلظددد ذاس ددتميذستكلوسوا ددد

ذ(.ذم5002 ش خ،قتبتيذ  ذاسصفرذ 

 الثقافة التنظ م ة:  . ج

قهلدذت دت تذقبشدكلذ دؤثرذ د ذتوا هدد ذذ، نذث د  ذاللظ  ذاس د تةذهبذينذتكونذسا   ذس     ذ  دسةذا لتل 
اليحلوت، تل ذ تطب ةذ  دسةذا لذ لصرذاحلدلاذسلمدحاسيتذتل كسذ   ذاسب ئ ذاستلظ    ذاستاخ   ذقهوذاسذاس   د،ااسا ةذ

ذ(.م5017

ذ

ذ
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ذهندرة العمل ات اإلعارية في التعل م العالي

ألبدددتاعذاذاسا هددداذقاسدددت  صذ ددد ذكدددلذاس  دددوسذالؤل دددد ذاست     ددد ذ  ددد ذاسذاس دددد  اذاذ نذتطب دددةذا لدددت ةذجلف دددذذ
تا   ذاسكد ل ذاذكلذ رسذتفمريذاسطد د ذااب لظو   ذت د تذ   ذقاسلظرذ ىذاأل و ذاحمل ط ذبأ  د اذنظرةةذذاسبريق راط  ،

ذ(.م5012الشمري،   هاذردذيل كسذبدسضرق ةذ   ذ لظو  ذاست   اذقاست  اذ 

   ثان اً: مفهوم الم زة التنافس ة

 ,Portev)اتذينذيبر ذاست ريفد ذهوذت ريفذاس دملذ  ذخاللذاسبق ذاذت ريفذاس   دمذلفهو ذال سةذاستلد    ذق ذ

 لهدذتلشأذال سةذاستلد    ذتمرسذتوصلذاللظ  ذ ىذاكتشددفذطدرقذاتيدتةذيك درذ  دس د ذ د ذذ:ذ دلذ   ذ(48 :1993
ت كذال ت    ذ  ذ بدلذاللد  دا،ذ  د ذيكدونذت دتق هدذجت د تذهدلاذايكتشددفذ  دتان دة،ذقت دينذرخدرذتمدرسذ  دتا ذ

الخ صز داليزظدتم زمدالن مز د  زىد":ذهندذ(ذذبأ20: م5012وسي، السقس تذ ر هدذ ذ،ذ     ذ بتاعذتفهو  ذاسوالا

قد ززززغ ةهزززز دمززززندالن مزززز  ديززززتدإ ززززتةات ج  د)ال تموزززز  دال مزززز يز دجززززوم دالخرمزززز  د زززز   د  زززز ج ء  دعتية

 
ً
دقوي 

ً
:ذ(ذبأهنددذ2: م5002 ،والحووعي، موسوىق ر هدذكدالةذ د ذ ،ذذ"دتج هدالن م  دالخ مو دلممن م دموقو 

 ة  دإلاماة دت نزز ةا دعا ززرثم ةه دل ية ززقدةمدعالةززرةا داليززظدتنزال كنولوج زز  دالزوادمجمو ز دالازز ةا  "

ذ:ذءم ينددء     ا

ذردذجل   ذاللد  ون.ذذ   ي نتد ذ  اذق لد اذس   المذ .1

ذتأك تذ دس ذ  ذاست  سذقايختالفذ   دذباذالؤل  ذق لد   هد".ذ .2

   أهم ة الم زة التنافس ة

ذ ذقذسكذ  ذخاللذيهند:ذ   ذكم ذس  لظ د(ذينذال سةذ دذيم5002وإعريس،  ،الغالبيذكرذ 

ذت ط ذاللظ  ذتفو دةذقي ض   ذ   ذاللد  اذقبدستديلذحت  ةذنتد جذي   .ذ .1

ذجت لذاللظ  ذ تفو  ذاذاألسامذيقذاذ    ذ دذت ت  ذس   المذيقذاذايثلاذ  دة.ذ .2

ذ ذاستطو ذقاست ت .ذتت اذبديلت را ي ذقاستمتسذردذيت ظذس  لظ  ذ تدب  .3

ذثرذاهدب دةذاذ س اكذاس  الم،ذقحتفسهاذ ىذالت را ذقتطويرذاست د لذ اذاللظ  .ذؤذت .4

ذت تلتذ ىذ ت ا ذق وا سذاللظ  ذ ت طتذ رك ذسيلد  ك  ذس     د ذاستاخ   ذاذاللظ  .ذ .5

   خصائص الم زة التنافس ة

تتصفذدهدذال سةذ ذقاسصد صذاسيتذنذ تساةذ  ذاسصفدوذبد  سكتذيتضظذ فهو ذال سةذاستلد    ،ذذكرذاس تيتذ  ذاس
ذ هدذ   ذاسلقوذاستديل:ذ (ذ تساةذ  ذخصد صذال سةذاستلد    ذ م5010نجم، استلد    ذ   ذذكرذ 
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ذيهندذن ب  ذتتق ةذبدل د ن ذ اذاآلخري ذقس  هذ ط   .ذ .1

ذ  ذ   ذاللد  ا.ذتلباذ  ذساخلذاللظ  ذقحت ةذ دذ    ذقتؤس ذ ىذحت  ةذتفوقذقي ض  .2

ذسهاذس شرامذ  ذاللظ  .ذ المذقاذ سا اهتاذسأل ض   ذقحتفاذاس ذثرتؤذ .3

ذت ت ذ الم  ذ لدلب ذباذ وا سذاللظ  ذقاسفرصذاحمل ط ذدهد.ذ .4

ذتتصفذبأهندذ رن ذحب  ذيتاذ  اللذ  سةذ كدنذيخر ذب هوس ذقي رذق ةذاست ريا ذاحلدص  ذاذاسب ئ ذاسد ا  .ذ .5

 : س ة في التعل م العاليالم زة التناف

   و ددددةذسدددت ذالشدددت  اذاذاحل دددلذاسدبدددو ذينذالصدددط قد ذقالفدددده اذاةتيدددتةذتظهدددرذيقيةذاذجمددددي ذاسصدددلد  ذ
استلد  د  ذبدتيذيلت دلذ دؤخراةذ ىذذ نذ فهدو ق لهددذتلت دلذتدت ه دةذ ىذجمددلذاست  د ا،ذق   د ذنيكد ذاس دولذذقاي تصدس،قاستمد ةذ

تيد ذاتيددتةذ  دلذ ددرق ةذحت  ددةذ  ددديريذاةددوسةذ د ذخصوصدددةذاةد  ددد ذحتددتشددهتذالؤل ددد ذاست      دلذاست  دد ا،ذ  دد ذ
ق صو دذ   ذترت بذ ت ت ذاذ دوا اذي ضدلذاةد  دد ذ  د ذال دتويد ذاس دل د ذق دريذذسدكذ د ذذاي ت دس،قاحلصولذ   ذ

ذ.ذاستقتيد ،ذقهلاذيضاذاةد  د ذاذ لد   ذشتيتةذ   ذال تو ذاحمل تذقاستقيل

قزرة دالج معز د  زىدتةزريقد":ذت ريفذاستلد    ذاذاست   اذاةدد  تذ  د ذيهنددذبذ(:م5002 إبراه م،ق تذ د ذ 

د  ززىدمنزز ويدخ يجوهزز دعء ئزز يده يزز دال ززرة ،د زز د  ل زز دالجززوم دممزز ديززنعك،دايج ءززخرمزز دتعم م زز دع يث
ً
 

دمخ موززز  دعيزززتدقوززز،دالوقزززشتن فنززز  ديزززتد زززوادالعمزززيدءمنززز وي  ديكنززز هقدقزززرةا دعمزايززز ددالزززعيبهززز  دامززز د

 دعمزندتززقدال عز عادمعازز  دعزيز م دإقبز عدالةززالاد  زىد ل يز ادبهزز  دعهكزعادت يةززقديعكز،دتةز دالج مزز دفوهز

عالج مزز ديززتدخرمزز دالجم  زز  دعيمكززندتع يزز ددالج مزز دالغ يزز دال دززوم دءي زز دتيززبةدالج معزز ديززتدخرمزز 

دءأنه د
ً
دفئيديتدعظ عوا دالثالثمع  دمندءجيدتية قدا تن ءقدالج :دال ن فن  ديتدال عم قدالج معتدءيئ 

ذ.ذ"خرم دالج م  دعالوصوعدإلىدالن وي  دالع ل  د البي د د)ال عم قد

 معوقات تحق ق الم زة التنافس ة في الجامعات: 

 نذاكت د ذاةد   ذس   سةذاستلد    ذاذب ئتهدذس ذيكونذبدأل رذاس هلذطب دة،ذ  تذتوااد ذالؤل د ذ دتةذ  بدد ،ذ
ق ددد ذبددداذهدددلدذال و دددد ذك ددددذذكرهددددذذاس دددوق،،ذق و ددداذتلد  دددتذالددددات متذاذدهدذل دددسةذتلد  ددد   ددد ذ  كدن ددد ذاكت ددددذحتدددت ذ

ذ(.ذم5017 قشقش، 

 المعوقات الداخل ة:   . أ

ذاسيتذنواسهدذاذ دذي ت:ذذ

سلظاذاست   ا،ذقتشدكلذاسفموةذاس     ذقاستل   ذباذاةد  د ذاحمل   ذقاةد  د ذاس رب  ذقاس دل  ذ  لذحتتيدةذ ه دذ .1
ذنظاذاست   اذق ش هدذاذب وغذ لدستهد.ذل  دسذاحل   تذسلمدحذا
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ذ ت ذ واكب ذ رك ذتطويرذاللدهجذلتط بد ذاستطوير،ذق  د ذاست ط  ذال ت رذس  لدهجذت لدهدذاسشد ل.ذ .2

ق  ددتانذال  دداذذ ددتاس،ذقشدد وعذاسظددواهرذاس دد ب  ذسضدد فذاايددله ذبدد ذال   ددونذاسددل تراادداذس ددتق ذالددؤثرذهلدددكذذ .3
ذ.ذ ذالهل  ذقايات د   لكدنت

ذ  د ذ  دسةذ سا ي ذنداق ذق صو ذاذاس وةذاسبشري ذذا ذاسكفدمةذاس دس  ذردذي  ةذاستل   ذااسا ي . .4

ذهدب  ،ذت  ظذبدس ضدمذ   ذايحنرا د ذساخلذاةد   .ذ ت ذقاوسذ  دب ذ  .5

ذساخلذالؤل  .ذذ  د ذاسشفد   ذ لتذ  اس ذاس  وك د ذاس  ب  ذ  ذي راس .6

ذةد   ذ   ذتو ريذال  و د ذاسضرق ي ذقاس ري  ذال د تةذاذ     ذاردذذاس را ا ذقترش تهد.ذت ةذا ت ذ  .7

ذ ال ذقايتصدلذق ت ذ  ديرةذاستطو ا ذاحلتي  .ذالت تا ذاةد   ذستكلوسوا د ذااذ ت  .8

 المعوقات الخارج ة:  . ب

ذتذ لهدذ دذي ت:ذب ئ ذاةد   ذاسيتذ ذسيتذتلتجذ  ذخد  ذنطدقاتت  ةذت ت فذاس  بد ذاسد ا  ،ذقهتذاسيتذ

ذقاوسذ ؤل د ذ تقدسف ذ دل دة،ذقيص بذ   ذي ذ ؤل  ذ لد  تهد.ذ .1

ذاس  اذقاست د ذ ىذاستلد سذال را.ذذ   ذحتولذاستلد س .2

ذحتولذال ديريذاسدص ذبدلواصفد ذ  ذحم   ذ ىذسقس  .ذ .3

ذت   اذقاست ف ف.ذس موسة،ذق  فذياهسةذاس ت ذايستسا ذبدلواصفد ذاستقس  ذ .4

  ت ذايهت د ذبدسبقو ذقاستطوير.ذ .5

 مؤشرات ق اس الم زة التنافس ة في مؤسسات التعل م العالي: 

حت اذاةدوسةذاسشدد   ذاذالؤل دد ذاست     د ،ذ د ذخداللذقاحمل   ،ذ   ذس تذ كس ذاس تيتذ  ذاحملدقي ذاس دل  ذ
يريذحمتسةذس  دسذاةوسةذاذهلدذالؤل د ذ اذقحتتيتذ ؤشرا ذق  دشك لذاس مدنذاس   دذسوذ  تذالؤ را ذقاسلتقا ،ذقت

ذ(.ذم5007 ات، ل م 

ذهت: نذ  دسذيساةذ ؤل د ذاست   اذاس ديلذنيك ذينذيشت لذ   ذثالث ذجمدي ،ذ

د ذيتضدد  ذ ؤشدددرا ذ رتبطدد ذبأ ضددددمذه ئدد ذاستدددت يسذقتلددوعذاسك  دددذاسدددل :ذاسبقددد ذقايكتشدددفذالمجووال األول
ذ  .ذاسيتذ ص هذ   هدذاسك ذقبراجمهد،ذقاةوا س

ذ:ذهوذاست   اذقاست  اذقيتض  ذ ؤشرا ذتت  ةذ وسةذاسطال ذقتلو ها،ذقخمراد ذاسطال .المجال الثاني

، المقاعموووة .ذ:ذيدددرتب ذبدست ددد ذاس د ددد ذالت   ددد ذبر ددددذاهبت دددا،ذق شدددد كتهدذاذاألنشدددط ذاس د ددد المجوووال الثالووو 
ذ(.م5012



 م9102سط الدولية            العدد العاشر ديسمبر لمتو امجلة جامعة البحر           

 

 
 77 

 :   دانيالمالجانب 

است الدد ذقيساهتددد،ذك دددذيتضدد  ذذلتهددد،ذقكددلسكذ ت ددريلهجذاست الدد ذقجمت دداذاست الدد ذق   ذدنددبذقصددفدةذلدديتلدددقلذهددلاذاة
قتطب  هدد،ذقاستأكدتذ د ذثبدد ذاألساةذقصدت هد،ذذ)االسوتب ان(نذا دتاسذيساةذاست الد ذوذقصفدةذسإلاراما ذاسيتذ د ذدهدذاسبدد  
 .ي تذقصفذ لدذاااراما ذحت  لذاست ال ،ذق   دذ صد   ذاسيتذا ت ت ذاقب دنذ اراما ذاست ال ذقال دة ذاا

 أواًل: أسلوب المعاينة: 

جلدددقلذقصددفذقت  دد اذقا دداذ"ذاس ال دد ذبدداذهلددت ةذاس    ددد ذذاسددل نذالددلهجذاسوصددفتذاستق   ددتذوذالددت ت ذاسبددد  
ذرذي دالةذاذاستوصددلذ ىستق   دتذينذي دد نذقيف دااسا يد ذقحت  دةذال دسةذاستلد  د  ذ د  د ذبل دد  "ذقجلدددقلذالدلهجذاسوصدفتذا

ذ   و د ذذا ذ  ىذيسيتذدهدذ ص تذال ر  ذ  ذالو وع.

ذنذ صت ي ذيلدل اذس ب دند :وذق تذالت ت ذاسبد  

اسدديتذتت  دددلذاذقدد ذ ىذ صددددس ذاسب دنددد ذاس دنويدد ذنذاذ  دةدد ذااطددد ذاسلظددر ذس بوذاسبدددد  ذاجتدد ذالثووانوي:المصوودر ذ.1
 ذقال ددددي ذقاست دددد ير،ذقاألحبدددد ذقاست الدددد ذاس ددددب  ذاسددديتذذا ذاس ال ددد ،ذقاسدددتق يداددداذاس رب ددد ذقاألالب ددد ذاسكتدددبذقالرا

 تلدقسهذ و وعذاست ال ،ذقالطدس  ذاذالوا اذااسكدقن  ذال ت ف .

س دد ذ دد ذخدداللذنذ ىذمجدداذاسب دنددد ذاألقذوذةددأذاسبددد  ذاسبقدد ،ل دةدد ذاةوانددبذاستق    دد ذلو ددوعذذالمصوواعر األول ووة:.ذ2
ذو  ذخص صدةذ لاذاس رض. بق ،ذط ذلتب دنذكأساةذ      ذسصق ف ذاي

س    دد ذ(ذبدسل ب ذحملدو ذهلدت ةذام5017اليحلوت، ق ذ(،م5005 األغا،  ذ ذ تذطو  ذبدا دسةذ  ذالتبدن ذكل ذقذذ
هدذتلد    ،ذق تذمتذحتك  (ذبدسل ب ذحملو ذال سةذاسم5015اليرع، (،ذق م5017 البح صي، ذ  ذااسا ي ،ذقالتبدن ذكل ذ
 .بل د  ذااسا ياذاذك  د ذاد   ذا هذ   ذاألكدسني   ذ ضدمذه أةذاستت يس،ذمثذق ذ  ذ بلذجم و  ذ  ذي

 ثان اً: مجتمع و  نة الدراسة:

ذ دددتسهاذت ريبددددةذذيتكدددونذجمت ددداذاست الددد ذ ددد ذمج ددداذاألكددددسني اذااسا يددداذاس دددد  اذبك  دددد ذاد  ددد ذبل دددد  ذقاسبددددس 
خبصدوصذحتتيدتذاس  لدد ذاللدلدب ذذ(Krejcie and Morgan) ت د ذذاسدل تقلذاةدذ ىذ فدرسة،ذقبديلدتلدسذ(572)

الدت د ة،ذقكددنذ دتسذايلدت د ا ذذ(152 فرسة،ذق تذق  دهذ ذ(152)  ذجمت  د ذخمت ف ذ  تذمتذحتتيتذ ماذاس  ل ذ
 دددب ذ  بوسددد ذس  لددد ،ذقت تدددمذهددلدذاسلت ريبدددةذ ددد ذ مدداذاذ%(77)الددت د ة،ذي ذبل دددب ذ دددوايلذذ(155) اسصدددحل ذس تق  دددل

ذ(.م5002، وآخرونالدرويش ذجمدلذاست الد ذقاسبقد ذاس     ذ   صد  دةذا

 ثالثاً: أعاة الدراسة:
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ذبنغوازي(هندرة العمل ات اإلعارية و القتها بتحق ق الم زة التنافس ة بجامعة ) دولذمتذتطويرذالت د ةذالتب دنذذ
ذ    اذ د:ذ االت د ةذايلتب دنذ  ذ  ذقتتكون

)المؤهل العلمي، العمر، و دع سنوات قهوذ بد ةذ  ذب  ذاس  د ذاسش ص  ذ  ذال تم باذذألول:القسم ا
ذ.الخدمة(

ذ  رةذ و   ذ   ذجمدساذ د:ذ(25):ذقهوذ بد ةذ  ذجمدي ذاست ال ذقتتكونذصق ف ذايلتب دنذ  ذالقسم الثاني

ذىذمخ  ذجمدي ذ ر   ذقهت: ذيل  اذ   رة،ذ  ذ(50)ونذ  ذتكقيذاألقل:ذهلت ةذاس    د ذااسا ي ذاهبدل

   را .( 7) استسا ذقس اذاس  دسةذاةد    ذستطب ةذيل و ذهلت ةذاس    د ذااسا ي ذقيتكونذ   .1

   را .ذ(7)ل  و د ذقيتكونذ  ذاتكلوسوا دذ .2

   را .ذ(7) كاذاس د  اذقيتكونذ  ذذ .3

   را .ذ(7) ذ ذ  دسةذبلدمذا  كلذاستلظ  تذقيتكون .4

ذ  را .ذ(7)  ذقيتكونذ  استلظ   اس  د  ذ .5

ذ  رة.ذذ(15)ال سةذاستلد    ذقيتكونذ  ذالمجال الثاني: 

الجوووودول  اس دلدددتذس  دددددسذالددددتمدبد ذالبقددددوثاذ  ددد ذ  ددددرا ذايلددددتب دنذ  ددددبذل يوووورت ق دددتذمتذالددددت تا ذ   دددددس
ذ.(1)رقم

 ( يوضح عرجات مق اس )ل يرت(1جدول)
 موافق بشدة موافق دمحاي غ ر موافق بشدةق افغ ر مو  االستجابة
 2 7 2 5 1 الدرجة

ذ%(50)ساللدتمدب ذ" دريذ وا دةذبشدتة"ذقبدلسكذيكدونذاسدو نذاسل د ذاذهدلدذاحلدسد ذهدوذذ(1)است ا ذنذوذاسبد  قاختد ذ
ذقهوذيتلدلبذ اذهلدذايلتمدب .

 إجراءات معالجة استمارة االستبانة

بدن ،ذقهددوذ   دددسذ  صددد تذستق  ددلذ د ةذايلددت ذالددت  دراذ ددلذااادبددد ذ دد ق ستدةذ  صددد  دةذا ت دتذاسبددد  ونذجوذادد
)الحووودوع الووودن ا والعل وووا ذالخماسووويل يووورت   تولدددطد ذايادبدددد ،ذقهدددلاذال  ددددسذي ت دددتذ  ددد ذحتتيدددتذ دددت ذ   ددددس

 ذق د ذمثذت  د اذالدتذ(7= 1-2)ذ دلذ   د يكمذ    ذس    دسذ  ذيلت ذبطرحذقذسكذ  ذطريةذ  د ذاذالحق قة(
مثذنضدد فذهددلدذاس   دد ذ ىذا ددلذ   دد ذس    دددسذس قصددولذ  دد ذ ددت ذذ(0.20= 2÷  7)ذ دددسال ذا ذيكددمذ   دد ذ  دد

ذاةتقلذاستديل:ذاك دذذذ(weights)  اذاألق انذ،ذ جلن ذ دسةذ دذتكونذ  تو ذالؤشر

ذ
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 اإلحصائيمق اس المستويات ( يوضح 5جدول)

 2 -7.50 7.50 -2.70 2.70 -5.50 5.50 -1.20 1.20-1من  المستويات
ذ ديلذاتاةذذ ديلذ تول ذ ل ف ذ ل ف ذاتاةذ ستوىوصف الم

 

 اختبار التوزيع الطب عي للب انات:
 ذبدلددت تا ذاختبددد ذ(Test of Normality) يختبددد ذا تتاس دد ذاسب دنددد ذ ددد ذاسبددد  ونذبددجلارامذاختبددد ذاي تددتال

ق ذ دداذحمدددمثذة ذالدد ذ  دد ذ ددتة،ت ذاسسكددلذحمددو ذ دد ذحمدددق ذ(ذKolmogorov-Smimovذسووم رنوف ،كولموووجروف
است ال ذجمت   ،ذقذسكذستب دنذ دذ ذاذكدنهذاسب دند ذتأخلذاستو ياذاسطب  ت،ذقب تذ ارامذايختبد ذتباذينذاسب دند ذ و   ذ

= 0.02سيسد ذ  دتو ذنذاستيسد ذاا صدد   ذة  داذاحملددق ذيكدمذ د ذ   ذ ذ،(2)اتقلذذا و ق ذذهتطب   دذك دذ
αندد ذنيكدد ذاختبددد ذاسفر دد د ذ  دد ذق   دد ذ جلذستو يداذاسطب  ددت، دنددد ذيذرت ددفذ دد ذار دد  ذاس د  دد ذ نذاسبسفاذ،ذسدلسكذن بددل

ذ.(Parametric)يقذاسبد ق  دي ذذ اسصو ةذال    

 ا تدال ة الب انات ( يوضح اختبار2جدول )
 الداللة اإلحصائ ة العدع ق مة االختبار المتغ رات

ذ0.167ذ122ذ0.570 التزام وع م الق اعة
ذ0.053ذ122ذ0.298 لوماتتينولوج ا المع

ذ0.129ذ122ذ0.493 تمي ن العامل ن
ذ0.059ذ122ذ0.311 اله يل التنظ مي
ذ0.189ذ122ذ0.584 الثقافة التنظ م ة

ذ0.173ذ122ذ0.580 هندرة العمل ات اإلعارية
ذ0.195ذ122ذ0.597 الم زة التنافس ة

 

 :األعوات المستخدمة للتحل ل اإلحصائي
ذ صد   ذاستدس  :متذالت تا ذاألسقا ذاا

 (ذل ر  ذثبد ذ  را ذايلتب دن.Alpha Kronbach كرونباخ   ألفااختبد   .1

 .قايحنرا د ذال  د ي ذقكلسكذاسو نذاسل  ذالتول ذاحل دص،ذاستكرا ا ،ذاسل بذالئوي  .2

ذاي تبددمذبداذ ت دريي  دوةذس اد ذذس  ددسذ(Pearson Correlation Coefficientذذب رسوون ذ  د دلذا تبددم .3
 .يقذيك ر

ل ر دد ذ ذاذ تولدد ذس ادد ذااادبدد ذ ددتذقصدد هذ ىذاست ادد ذالتولددط ذذ(T-test)اذ دسدد ذ  لدد ذقا ددتةذذ(T)اختبددد ذ .4
 هذ  ذذسك.   ذيقذي ذ اس ذذ(2)قهتذ

ذ
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 :األعاة وصدقهاثبات 

ذ(27: م1225هوو جن، يك و ثورنوودافذاس بددد ذ  دد ذيندد ذ"س ادد ذاس  دد ذقاسضددب ذقاأل كددد ذاذ    دد ذاس  دددسذ ي ددر ذ
(ذحل ددد ذ   دددسذاست الدد ،ذق ددتذمتذتطب ددةذهددلدذألفووا كرونبوواخقس تق ددةذ دد ذثبددد ذ   دددسذاست الدد ذ  ددتذطب ددهذ  دسسدد ذ 

تت وذ ىذاس   ذاذكلذحمدق ذاست ال ،ذك دذثبد ذ دس  ذذي طهذس ا ،ذ فرسة( 50) وا هدذال دسس ذ   ذ  ل ذالتطال   ذ
قهلاذذ،س ذاةل ذاسدب  تذل د لذاس بد ذق تذكدنهذمج  هدذس اد ذصتقذ دس    دسمتذ  د ذصتقذال  دسذ  ذخاللذ

قذسدددددكذك ددددددذهدددددوذ و دددددظذيددددتلذ  ددددد ذينذالدددددت د ةذايلدددددتبدن ذات ددددد هذبدس بدددددد ذقاسصدددددتقذقبت ادددد ذ دس ددددد ذ ددددد ذاست  دددددس،ذ
ذ.(7)بدةتقل

 ( يب ن ق م معامل الثبات والصد  لمحاور أعاة الدراسة7جدول )

 معامل الصد  ل الثباتمعام  دع العبارات األبعاع
 0.952ذ0.906ذ4 التزام وع م الق اعة

ذ0.895ذ0801ذ4 إ اعة بناء اله يل التنظ مي
ذ0.886ذ0.785ذ4 تينولوج ا المعلومات

ذ0.967ذ0.935ذ4 تمي ن العامل ن
ذ0.904ذ0.817ذ4 الثقافة التنظ م ة

ذ0.976ذ0.952ذ20 إ اعة هندسة العمل ات )الهندرة(

 راسة الم دان ة:الد  رض نتائج
   نة الدراسة: خصائص أواًل: 

ذقذسكذ   ذاسلقوذاستديل:ذيتلدقلذهلاذاةسمذحت  لذ  ل ذاست ال ،ذقذسكذك دذمتذ ر هدذاذيساةذاست ال ،

 ( يوضح توزيع الب انات األول ة لع نة المساهم ن2جدول)
 النسوووووبة العدع الفئات ات الشخص ةالمتغ ر 

 المؤهل العلمي
 47.5 58 و ادسكت

ذ52.5 64  دا تري
 100.0 155 المجموع

 العمر

 2.5 3ذلل  30     لي
 36.1 44 لل  40    ا ل - لل  30
 37.7 46 لل  50     لي - لل  41

ذ23.8 29  أك ر لل  51
 100.0 155 المجموع

 دمةخال دع سنوات 
 7.4 9ذللوا  5    ا ل

 35.2 43ذللوا  10    ا ل - للوا  5
 21.3 26ذلل  15    ا ل - للوا  10
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 36.1 44  أك ر لل  15
 100.0 155 المجموع

 

)الماجسووت ر(   لدد ذاست الدد ذيتبدداذينذن ددب ذز دد ذاااددد ةذاس   دددذذخصددد صيتضدد  ذذاسددل ذ(2)ذ دد ذخدداللذاةددتقل
 ددد ذذ%(77.2 ذ(الووودكتورا  ذ،ذب ل ددددذب  دددهذن دددب ذز ددد ذاست صدددصذاسدددت  ة%(25.2)ذكدندددهذهدددتذاأل  ددد ذقب  ددده

تو ذصق ف ذنذ   ذ هاذحماذ دس قذقكونذالشد كاذ  ذز  ذاست صصد ذاس   دذ هلاذي ينذبأهنذ مجديلذالشد كاذبدست ال 
 20قول مون أسونة إلوى  71)مون ذ،ذي ددذبدسل دب ذس   درذ دجلنذاسل دب ذاأل  د ذكدندهذس فئد ذاس  ريد هدايلتب دنذقااادب ذ ل

،ذ%(25.1)اسديتذب  دهذذسونة( 70قل من أسنة إلى  20)من ئ ذاس  ري ذاسفذ،ذت  هدذن ب %(27.7)ذقب  هذسنة(
 20قول مون أ)قاذالرتبد ذاألخدريةذاددم ذ%( 52.2 ذقب  دهذن دبتهدسنة فأكثر(  21)مثذاسفئ ذاس  ري ذاسفئ ذاس  ري ذ

ؤه اذ ذالدد ذاست الدد ذ ددقنيكدد ذتف دريذذسددكذاذ ددومذينذ  لدد،ذ دد ذ مجددديلذ  لدد ذاست الدد ذ%(5.2قكدندهذن ددبتهدذ ذسوونة(
،ذي دددذ   ددذخيددصذ ت ددريذهناذ دد ذاسفئدد ذاس  ريدد ذالتولدط ذاسدديتذ ضدهذ دددةذ لدلدب ذاذاستقصدد لذاس   دت   دد ذ دجل،ذيكدسني ددةذ

،ذمثذاددم ذاسدمةذذا ذ%(25.1) قب  دهذسنة فأكثر( 12)من   تذكدنهذي   ذن ب ذس  دمةذذاست   تسذللوا ذ
 12قوول موون أسوونوات إلووى  10)موون ي  هددذاسددمةذذ،%(22.5)كدنددهذسوونوات(  10قوول موون أ إلووىسوونوات  2)موون 
ذ.%(7.7)ب  هذذسنوات( 2قل من أ)،ذمثذن ب ذ تسذللوا ذاسمةذ%(51.2)ذكدنهذن بتهدذذسنة(

خددمةذاسكد  دد ذبدددأسامذ هدداذ  دد ذبدستددديلذذااسا  ،قهددلدذاسلت مدد ذت ددينذينذااسا يدداذ ددتذ ضددواذ دددةذطوي دد ذاذاس  ددلذذ
 ددذاي ت ددمذبو داذاةد  د ،ذذحتتي ذقتطدوير،ذق ددهتذي ضدلذاسطدرقذاسديتذنيكد ذ د ذخالذ  ذ ق دذحتتدااةد   ذق  تواهدذ

ذيهناذنيت كونذخ ف  ذكد   ذ  ذال و د ذقاسص وبد ذاسيتذتوااههدذاةد   .ك دذ

 ثان اً: تحل ل النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:

 ج مع دءنغ زيدمندعجا دق  دي دءمن ويدتةب قدء موادهنرة دالعمم   دإلاماة دم  :األول لؤ استال

  ادإلاماةي ا؟اك ميم 
س  لد ذذ(T)ذ،ذق    ذاختبد  ال  د يذد قايحنرا ذ احل دب ذد  د ذالتولطنذحبوذ د ذاسبد  هلاذاس ؤالذذ سإلادب ذ 

ذ:قاسلتد جذ و ق ذ   دذي ت،ذهلت ةذاس    د ذااسا ي ذقا تة،ذقاس    ذاي ت دس  ذة  اذ  را ذيب دسذحمو 

التزماودعم زقدالة ز م دالج مع ز دل ةب زقدء زموادهنزرة دالعمم ز  دإلاماةيز د ل فقورات البعود األول: تحل . أ

 ءج مع دءنغ زي:
س  ل ذقا تة،ذقاس    ذاي ت دس  ذل ر  ذذ(T)ذاختبد حنرافذال  د  ذقاسو نذاسل  ذمتذا ت د ذالتول ذاحل دصذقاي

ذيل:استدس ا ذالوا   ،ذقاسلتد جذ و ق ذاذاةتقلذ

ذ

ذ
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 لبعد التزام وع م الق اعةوالداللة اإلحصائ ة  (T) اختبار المتوسط الحسابي والوزن النسبي وق مة (5جدول )

 الفقرات ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع اري

الوزن 
 ((Tق مة النسبي

ق مة 
 الترت ب االحتمال ة

عرجة 
 اإلجابة

هدذتتبىذ سا ةذاةد   ذاأل كد ذاسال  ذقجت   1
ذو اذاستلف ل 

  ل فض  1 001. 3.309-ذ54.2 950. 2.71

2 
يواتذ س اكذست ذاةد   ذ ولذي   ذ  دسةذ
هلتل ذاس    د ذااسا ي ذقت   ذحملدقس ذ

ذتطب  هد
  ل فض  2 001. 3.339-ذ53.8 1.00 2.69

3 
ت  لذ سا ةذاةد   ذ   ذايلتفدسةذ

اس صو ذ  ذاستطو ذا د لذاذتكلوسوا دذ
ذايتصدي د ذقذال  و 

  ل فض  3 001. 3.354-ذ53.0 1.13 2.65

تت اذااسا ةذاسال ركسي ذس  را ا ذقتفوي ذ 7
  ل فض  4 000. 4.329-ذ52.8ذ890. 2.64ذاس  ط 

البعد األول: التزام وع م الق اعة الجامع ة 
لتطب ق هندرة العمل ات اإلعارية بجامعة 

 بنغازي
ذ  ل فضذ 000. -3.85ذ53.5 0.99ذ2.67

 α =0.02ال إحصائ اً  ند مستوى عاللة ع

"ذتربعز دإماة دالج معز دافتز ةدالخالقز دعتجعماز دموتز دال نو زعذ" األولوى فقرةينذذ(5)ذ  ذاةدتقلذيتضظ
تزر قدإلاماة دالالم مزيز دلمةز اةا د"ذذالفقورة الرابعوةب ل دذكدنهذ،ذ%(27.5)بو نذن  ذب  ذالرتب ذاألقىذذا ت ه

ينذاسدو نذاسل د ذاامجدديلذذقيال د ذ د ذاةدتقلذ،(%25.2)ن د ذب د ذو نذلرتبد ذاألخدريةذبداذا"ذذعتوويضدالنمة 
%( 22.2)"ذب دد ذالتززماودعم ززقدالة زز م دالج مع زز دد ززموادهنزرة دالعمم زز  دإلاماةيزز دءج معزز دءنغزز زي سب ددتذ"

 دي ينذينذذ(2)ال ذاست ذقهوذي لذ  ذاسول ذاسفر تذألساةذذ،ذ(0.22قاحنرافذ   د  ذ ذ(5.57)ذقتتول ذ  دصذب  
=  0.02كدنهذمج اذاسف را ذساسد ذ  صدد  دةذ لدتذ  دتو ذسيسد ذس ا ذااادب ذ ل فض ،ذك دذيال  ذ  ذاةتقلذينذذ

α. 

 تحل ل فقرات البعد الثاني تينولوج ا المعلومات: . ب

اي ت دس دد ذل ر دد ذذ   دد س  لدد ذقا ددتة،ذقاسذ(T)ذاختبددد متذا ت ددد ذالتولدد ذاحل دددصذقايحنددرافذال  ددد  ذقاسددو نذاسل دد ذ
ذس ا ذالوا   ،ذقاسلتد جذ و ق ذاذاةتقلذاستديل:

والداللة اإلحصائ ة لبعد تينولوج ا  (T) اختبار ( المتوسط الحسابي والوزن النسبي وق مة7جدول )
 المعلومات

 الفقرات ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع اري

الوزن 
 النسبي

 ((Tق مة
ق مة ال

 االحتمال ة
 بترت ال

عرجة 
 اإلجابة

  ل فض  1 000.-ذ45.4 1.00 2.27يتلدلبذ تسذياهسةذاحلدلو ذ 1
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 8.022ذ اذطب   ذق ماذ  لذاةد   

يتاذالت تا ذبرجم د ذ تي  ذ 5
ذ44.2ذ950. 2.21ذاسا ةذكد  ذاس    د ذااسا ي 

-
  ل فض  2 000. 9.097

2 
قال تا ذترتب ذكد  ذاأل  د ذ

 ذرا بقا تةذت هاذاذ ذبشبك 
ذق ب ذلريذاس    د ذاس و   

ذ39.6 960. 1.98
-

11.67
0 

  ل فض  3 000.

يواتذشبك ذيندنهذاذاةد   ذ 7
ذ تد  ذس  وتفاذقاسطال 

ذ38.2 960. 1.91
-

12.35
7 

  ل فض  4 000.

ذ 000.ذ-3.85ذ41.85 0.97 2.10 البعد الثاني: تينولوج ا المعلومات
 ل فض ذ

ذاتاةذ
 α =0.02اللة وى ععال إحصائ اً  ند مست

كدندهذيرن  ز د زرمدءجازز دالي  زوادمز د ب عز دعلجزقد مزيدالج معز د د"  درةذينذذ(7)يال  ذ  ذاةدتقلذ
يوجردشبك دءقتةقشدذ"ذب ل دذكدنهذ  رة د(5.57)قتتول ذ  دصذب  ذذ%(72.7)اذالرتب ذاألقىذبو نذن  ذب  ذ

،ذق تولدد ذ  دددصذب دد ذ%(22.5)بددو نذن دد ذب دد ذذخددرية"ذاذالرتبدد ذاألذيززتدالج معزز دم  ئزز دلممززوظو ادعالةززالا
قتتول ذذ%(71.22)"ذب  ذتكنولوج  دالعموم  .ذقيال  ذ  ذاةتقلذينذاسو نذاسل  ذاامجديلذسب تذ"(1.21)

 ل فضد ،ذذاددم ذينذس اد ذااادبد ذذقهدلاذي دين( 2)قهوذي لذ  ذاسول ذاسفر تذألساةذاست ال ذذ(5.10)ذ  دصذب  
نيكد ذذقبشدكلذ دد ،ذα=  0.02ينذكدنهذمج داذاسف درا ذساسد ذ  صدد  دةذ لدتذ  دتو ذسيسد ذذتقلك دذيال  ذ  ذاة

ذبل د  .ااسا ياذ د   ذذاألكدسني ااسب تذي اذ   ذال تو ذالل ف ذ  ذقاه ذنظرذذ نذهلااس ولذ

 تحل ل فقرات البعد الثال  تمي ن العامل ن: . ج

اس    ذاي ت دس  ذل ر  ذس  ل ذقا تة،ذذ(T)اختبد اسو نذاسل  ذ  ذقذمتذا ت د ذالتول ذاحل دصذقايحنرافذال  د
ذس ا ذالوا   ،ذقاسلتد جذ و ق ذاذاةتقلذاستديل:

 والداللة اإلحصائ ة لبعد تمي ن العامل ن (T( المتوسط الحسابي والوزن النسبي وق مة اختبار)2جدول )

المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المع اري

 الوزن
 سبيالن

ق مة  ((Tق مة
 االحتمال ة

عرجة  الترت ب
 اإلجابة

يواتذتشم اذ  ذاةد   ذحنوذبلدمذ رقذ 1
ذاس  لذالتا ةذذات دةذ

 ل فض ذ 3 000.ذ7.864-ذ46.6 930. 2.33
 اتاةذ

ت  لذ سا ةذاةد   ذ   ذ يدسةذال سان  ذ 2
ذال صص ذس تت يبذقاستطوير

 ل فض ذ 4 000.ذ7.250-ذ46.4 1.02 2.32
 اتاةذ

يتو رذست ذاةد   ذي ركسي ذبدس    د ذ 3
ذقتفوي ذس   طد ذاذيسامذي  د ا

 ل فض ذ 1 000.ذ7.121-ذ47.8ذ940. 2.39
 اتاةذ

تتبىذاةد   ذ بتيذاست كاذل  دةذ لهدذ 7
 2 000.ذ7.365-ذ47.2 940. 2.36ذستطويرذ    دهتدذااسا ي 

 ل فض ذ
 اتاةذ
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ذ  000.ذ-7.40 47.0 0.96ذ2.35 البعد الثال : تمي ن العامل ن
 α= 0.02عال إحصائ اً  ند مستوى عاللة 

ذ"ذ(2)يال  ذ  ذاةتقلذذذذ دءمايدينذ  رة ي وف دلريدالج مع دالم مزي دء لعمم   دعتوويضدلمنمة  ديت

ذء م لاق ذاألقىذبو نذن  ذب  ذذ" ذكدنهذ  رةذ(5.22)قتتول ذ  دصذب  ذذ%(77.2)كدنهذاذالرتب  ذب ل د ،
دلم رةي دعال ةوي عميدت" دال ماق  دالخيي  دزي م  د  ى دالج مع  ذب  ذإماة  ذن   ذبو ن ذاألخرية ذالرتب  ذا "
ذ%(75.7) ذب   ذ  دص ذق تول  ذ"ذ،(5.25)، ذسب ت ذاامجديل ذاسل   ذاسو ن ذين ذاةتقل ذ   تمك ادقيال  

ذب  ذالع مم ا ذاست ال ذألساقهوذي لذ  ذاسول ذاسفر تذ( 5.22)ذقتتول ذ  دصذب  ذ%(77.0)" قهلاذ( 2)ة
نذكدنهذمج اذاسف را ذساس ذ  صد  دةذ لتذ  تو ذم ذ ل فض ،ذك دذيال  ذ  ذاةتقلذ ي ينذينذس ا ذااادب ذاد

ذ.α=  0.02ذذذذذذسيس 

 تحل ل فقرات البعد الرابع اله يل التنظ مي: . ع
ذاختبد  ذاسل   ذقاسو ن ذال  د   ذقايحنراف ذاحل دص ذالتول  ذا ت د  ذل ر  ذسذ(T)ذمت ذاي ت دس   ذقاس     ذقا تة،   ل 

ذس ا ذالوا   ،ذقاسلتد جذ و ق ذاذاةتقلذاستديل:

 والداللة اإلحصائ ة لبعد اله يل التنظ مي (Tاختبار) ( المتوسط الحسابي والوزن النسبي وق مة2جدول )

المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المع اري

الوزن 
 النسبي

(Tق مة

) 
ق مة 

 مال ةالحتا
عرجة  الترت ب

 اإلجابة

يت اذا  كلذاستلظ  تذ  كدن  ذ  دسةذ 1
ذهلتل ذاس     ذقاستطويرذاذاةد   

ذ50.0 1.00 2.50
-

5.489
ذ*

  ل فض  1 000.

يت اذا  كلذاستلظ  تذب ر  ذايتصدي ذ 2
ذااسا ي ذباذكد  ذال تويد ذال ت ف 

ذ46.4 1.02 2.32
-

7.250
ذ*

ذ ل فض  3 000.
 اةذات

يت اذا  كلذاستلظ  تذتو ياذاسصال  د ذ 3
ذقالهد ذب ر  

ذ49.6 1.06 2.48
-

5.371
ذ*

.000 2 
ذ ل فض 

 اتاةذ

7 
يتض  ذا  كلذاستلظ  تذس مد   ذبرا جذ

قيلسذقا ق ذس قوا سذقاسد  د ذ
ذستشم اذاابتاعذقاست  س

ذ46.0ذ990. 2.30
-

7.735
* 

.000 4 
 ل فض ذ

 اتاةذ

6.461 48 1.03ذ2.40 ميتنظ البعد الرابع: اله يل ال
ذ*

 ل فض ذ  0.000
ذاتاةذ

 α=0.02عال إحصائ اً  ند مستوى عاللة 

يزززر قدالا تزززيدال ن  مززز دإمت ق ززز دإ زززز م دهنر ززز دالعمم ززز دعال ةزززوي ديززززتدذينذ  ددددرةذ"ذ(2)يال ددد ذ ددد ذاةدددتقلذ

ذهذ  ددددرةذ"كدنددددذذ،ذب ل ددددد(5.20)قتتولدددد ذ  دددددصذب دددد ذذ%(20)"ذا ت ددددهذالرتبدددد ذاألقىذبددددو نذن دددد ذب دددد ذالج معزززز 
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"ذاذي ئمندالا تيدال ن  م دللج مع دء امجدعء ،دعاضي دلليوافزدعالتةق   دلرشج  دإلاءراردعال م م
اسدددو نذاسل ددد ذذ،ذقيال ددد ذ ددد ذاةدددتقلذ ن(5.20)،ذق تولددد ذ  ددددصذب ددد ذ%(75)الرتبددد ذاألخدددريةذبدددو نذن ددد ذب ددد ذ

اةذقهدوذي دلذ د ذاسولد ذاسفر دتذألسذ(5.70)ذب  قتتول ذ  دصذذ%(72)"ذب  ذالا تيدال ن  م اامجديلذسب تذ"
نذمج داذاسف درا ذ ل فضد ،ذك ددذيال د ذ د ذاةدتقلذ نذس ا ذااادب ذ   ذهلاذاسب دتذكدندهذقهلاذي ينذ ( 2)است ال ذ

ذ.α=  0.02ساس ذ  صد  دةذ لتذ  تو ذسيس ذ

 . تحل ل فقرات البعد الخامس الثقافة التنظ م ة:ه
س  ل ذقا تة،ذقاس    ذاي ت دس  ذل ر  ذس ا ذ( T)رافذال  د  ذقاسو نذاسل  ذاختبد ايحنمتذا ت د ذالتول ذاحل دصذقذ

ذالوا   ،ذقاسلتد جذ و ق ذاذاةتقلذاستديل:

 الثقافة التنظ م ةوالداللة اإلحصائ ة لبعد  (T)اختبار ( المتوسط الحسابي والوزن النسبي وق مة10جدول )

المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

ف نحرااال
 المع اري

الوزن 
 النسبي

ق مة  ((Tق مة
 االحتمال ة

عرجة  الترت ب
 اإلجابة

1 
يتو رذست ذاةد   ذ  اذ

ق  ت تا ذتت اذاست  ريذحنوذ
ذتطويرذاس  لذاذاسب ئ ذاةد    

  ل فض  1 739. 334.-ذ59.2 1.08 2.96

2 

ست ذذ لد د ذ شدك يواتذ
الوتفاذاذاةد   ذبأ   ذ

ي ذاذذ شد ك ذاة  ا
ذ    د ذت  ريذ تذحتت 

  ل فض  3 081. 1.759-ذ56.4 1.08 2.82

3 

ت د تذاأل رافذاس د تةذباذ
هت ئ ذاللدخذذالوتفاذ   

سالنت دلذ  ذاأللدس بذ
است   تي ذ ىذاأللدس بذاألك رذ

ذتطو اةذ

  ل فض  2 013.ذ2.528-ذ54.8 1.11 2.74

7 
ت ت ذاةد   ذس  وتفاذ

وا سذ ذاحلالبت اذقالت  سي
ذاستشم    

ذ42.8ذ910. 2.14
-

  ل فض  4 000.ذ10.288

ذ 0.000ذ3.727 53.3 1.05ذ2.67 البعد الخامس: الثقافة التنظ م ة
 α =0.02عال إحصائ اً  ند مستوى عاللة 

توف دلريدالج مع دق قدعمع ةرا دتر قدال غ  ةدقيودتةوي دالعميديتد ذينذ  رةذ"ذ(10) يال  ذ  ذاةتقل

،ذب ل دذكدنهذ(5.25)قتتول ذ  دصذب  ذ%( 22.5) بو نذن  ذب  ذالمرتبة األولى"ذا ت هذج مع  د دالالباي
بو نذن  ذب  ذذالمرتبة األخ رة"ذاذذتةرودالج مع دلمموظو ادالبر  ادعال م مينداليوافزدالرشج ع  ذ  رةذ"

كدنددهذساسد ذ  صددد  دةذ لددتذذذ(7 ،2) ك ددذيال دد ذ دد ذاةدتقلذاسف ددرا ذ.(5.17)،ذق تولد ذ  دددصذب دد ذ%(75.2)
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اسدددو نذاسل ددد ذي دددذذ.α=0.02ملذتكددد ذساسددد ذ لددتذ  دددتو ذسيسددد ذذ(5، 1)،ذي ددددذاسف ددرتاذα=  0.02  ددتو ذسيسددد ذ
قهدوذي دلذ د ذاسولد ذاسفر دتذذ(5.57)ذقتتولد ذ  ددصذب د ذ%(22.2)"ذب  ذ الثة ف دال ن  م  اامجديلذسب تذ
ذذ ل فض ذ  ذ بلذاألكدسني اذااسا ياذ   ذهلاذاسب ت.ت ا ذبذ وا   ذهلدكنذيشريذ ىذ قهلاذذ(2)ألساةذاست ال ذ

 مستوى هندرة العمل ات اإلعارية بجامعة بنغازي: -

لمجال هندرة العمل ات  (T) ( المتوسطات الحساب ة واالنحرافات المع ارية واألوزان النسب ة وق م11جدول )
 اإلعارية

المتوسط  العدع األبعاع ت
 الحسابي

اف نحر اال
 المع اري

الوزن 
 النسبي

ق مة  (T) ق مة
 االحتمال ة

 الترت ب

ذ2ذذ-3.85ذ53.3ذ0.99ذ2.67ذ4ذاستسا ذقس اذاس  دسة 1
10.286ذ41.85ذ0.97ذ2.10ذ4ذتكلوسوا دذال  و د  5

ذ-
ذ5ذ

ذ4ذذ-7.4ذ47.0ذ0.96ذ2.35ذ4ذ كاذاس د  ا 2
ذ3ذذ-6.461ذ48.0ذ1.03ذ2.40ذ4ذ  دسةذبلدمذا  كلذاستلظ  ت 7
ذ1ذذ-3.727ذ53.3ذ1.02ذ2.67ذ4ذاس  د  ذاستلظ     2

الدرجة اليل ة: هندرة العمل ات 
 اإلعارية

ذدددددذذذ94.0ذ1.00ذ2.44ذ20

ذذذذα= 0.02سالذ  صد  دةذ لتذ  تو ذسيس ذ
"ذ   دد "ذسدد ذمخ دد ذيب دددسذ  ددتذتبدداذينذب ددت ذاستددسا ذقس دداذاس  دددسةذاةدهنوودرة العمل ووات اإلعاريووةتدددذينذ   دددسذ"

تتول ذ  دصذذ%(22.2)ذ  ذ   ذاستطب ةذبو نذن  ذب  ذالمرتبة األولى"ذ تذذ د اذ   ذالثقافة التنظ م ةق"
تتولد ذذ%(72.0"ذبدو نذن د ذب د ذ إ اعة بنواء اله يول التنظ مويادمذب تذ"ذالمرتبة الثالثةقاذ،ذ(5.57)ب  ذ

"ذبددددو نذن ددد ذب دددد ذتميووو ن العووووامل نب ددددتذ"اددددمذ دددد ذ  ددد ذاستطب ددددةذذالمرتبوووة الرابعووووة،ذقاذ(5.70)  ددددصذب دددد ذ
"ذبدو نذن د ذتينولوج وا المعلومواتاددمذب دتذ"ذالمرتبة األخ ورة،ذقاذ(5.22)ق تول ذ  دصذب  ذذ%(77.0)

ينذاسددو نذاسل دد ذس ت ادد ذاسك  دد ذذ(11)،ذقبشددكلذ ددد ذيو ددظذاةددتقلذ(5.10)ق تولدد ذ  دددصذذ(71.22)ب دد ذ
قهدوذي دلذ د ذ( 5.77)تتولد ذ  ددصذذ%(72) ذاد  د ذبل دد  ذب د يد ذاستطب ةذالد و ذهلدت ةذاس    دد ذااسا ذ

س    دددس،ذقهددلاذيددتلذ  دد ذينذ  ددتو ذتطب ددةذاد  دد ذبل ددد  ذأللدد و ذهلددت ةذاس    ددد ذااسا يدد ذالتولدد ذاسلظددر ذ
ذذ ل ف ذاتاة.

 ؟ نيم  ن اإلعاريعمن وجهة نظر األكا جامعة بنغازيبما مستوى الم زة التنافس ة التساؤل الثاني: 
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س  لد ذ( T)ذهلاذاس ؤالذمتذ  د ذالتول ذاحل دصذقايحنرافذال  د  ،ذقاسو نذاسل د ،ذق   د ذاختبدد ذ سإلادب ذ 
ذ:قاسلتد جذ و ق ذاذاةتقلذاستديل،ذل ر  ذس ا ذالوا   قا تة،ذقاس    ذاي ت دس  ذ

والداللة اإلحصائ ة ( T)اختبار  مةالمتوسطات الحساب ة واالنحرافات المع ارية والوزن النسبي وق( 15جدول )
ذللم زة التنافس ة

المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحرا
ف 

المع ار 
 ي

الوزن 
 النسبي

 ق مة
(T) 

ق مة  
 االحتمال ة

التر 
ت 
 ب

عرجة 
 اإلجابة

  ل فض ذاتاةذ 14 000.  6.750-ذ47.0 1.05 2.35ذهتتاذاةد   ذبدس د  اذال  سي ذقحتفسذ بتا دهتا 1

ذتت  سذ  اةد   ذبرا جذيكدسني  ذنو   ذذست ذيتو ر 2
ذ لد   هدذ  ذاةد  د 

  ل فض  6 000. ذ3.889-ذ52.2 1.09 2.61

  ل فض  9 000.  5.178-ذ50.4 1.01 2.52ذتطو ذاةد   ذخططهدذلواكب ذ داد ذاهبت اذالتمتسة 3

ت  لذاةد   ذ   ذتو ريذبرا جذتت يبذس  د  اذبشكلذ 7
ذت دمذبألدس بذ  د ذاس  لاي ذ  ت رذ  ذيالذ

  ل فض  8 000.  4.580-ذ50.8 1.10 2.54

ت تم بذاةد   ذلتط بد ذاستكلوسوا دذالتطو ةذاسيتذ 2
ذت د تذ   ذت تميذخت د ذذا ذاوسةذبأ لذتك ف 

  ل فض  7 000.  4.886-ذ50.8 1.03 2.54

ت   ذاةد   ذبدلت را ذي تالكذقالت تا ذيسقا ذ 5
ذ  تي تكلوسوا دذ

  ل فض  10 000.  5.105-ذ50.2 1.04 2.51

تت اذاةد   ذكلذاأل كد ذقالشد ياذاسيتذت  لذ   ذ 7
ذرف  ذاستك ف ذقاسو هذاذيسامذاأل  دلذاس و   

  ل فض  4 000.  3.912-ذ52.8 99. 2.64

ت  لذاةد   ذ   ذالت طد ذاسكفدما ذاألكدسني  ذ 2
ذقااسا ي ذالبت  

 خمفض  5 000. ذ4.188-ذ52.2 1.01 2.61

يواتذنظد ذتر  د ذيض  ذس كواس ذ  هاذاذاسد   ذ 2
ذقاس  لذاذجمدي ذابتا دهتا

  ل فض  1 472.  721.ذ61.4 1.12 3.07

1
0 

تشماذاةد   ذتبينذاحملد ري ذسما جذتت يبذقانشط ذ
ذ تلو  ذستقف سذاسط ب ذ   ذاست   ا

  ل فض  3 000.  3.763-ذ53 1.01 2.65

1
1 

هاذاةد   ذاذاألنشط ذاهبت    ذسدكذصو ةذذهل  ذت د
ذر سةذ لهدذست ذاهبت اذاحمل ت

  ل فض  2 094.  1.685-ذ56.8 1.02 2.84

1
5 

تو رذاةد   ذ تسذ  ذاللظذقاا فدما ذ  ذاسرلو ذ
  ل فض ذاتاةذ 11 000.  6.356-ذ49.0 95. 2.45ذاست ال  ذس ت اد ذاس     ذال ت ف 

1
2 

طويرذالرا ةذتض  ذب د هدذاذ  تو ذط ذتيواتذخ
ذ لدلبذق ريظذيلت تا ذاسط ب 

  ل فض ذاتاةذ 12 000.  6.190-ذ49.0 97. 2.45

1
7 

  ل فض ذاتاةذ 16 000. ذ-14.842ذ36.2 88. 1.81ذتو رذاةد   ذايندنهذبشكلذجمدينذة  اذاسط ب 

1
2 

يتو رذست ذاةد   ذ لظو  ذ ت ت  ذق تكد   ذس موسةذ
  ل فض ذاتاةذ 15 000.  6.784-ذ46.4 1.09 2.32ذدسذاألكدسنيتذسكد  ذبراجمهدذال ت ف  ت قاي
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1
5 

ت   ذاةد   ذ ىذ هدسذب ئ ذت دقنذحب تذق  راذب لهدذ
  ل فض ذاتاةذ 13 000. ذ5.899-ذ48.2 1.08 2.41ذقباذاةد  د ذالر و  

ذل فض ذاتاةذ   0.035ذ -5.311ذ50.4 0.97 2.36 محور: الم زة التنافس ة
 α=0.02عال إحصائ اً  ند مستوى عاللة  

ذبددا دددذحمددو ذال ددسةذاستلد  دد  ذاذاد  دد ذبل ددد  ذ ددتذتراق ددهذذس ادد ذ ادبددد ذ  ددرا نذ ذ(15)ذ دد ذاةددتقليال دد ذ
ذالمرتبووةقادددم ذاذ،ذ(5) ق  دددةذل ددتويد ذس اددد ذال  دددسذالو ددق ذبدةددتقل (منخفضووة جووًد ومنخفضووة ومتوسووطة)
بددو نذ"ذيوجززردق زز ودت ق زز  ديئززمندلمكززوامةدئةاززقديززتدالتةق زز دعالعمززيديززتدمجزز ال داءززرا   هقذرةذ"  ددذألولووىا

قهددلاذي ددينذينذهددلدذذ(2)قهددوذي دددق ذاسولدد ذاسلظددر ذل  دددسذاست الدد ذذ(2.07)ذ تولدد ذ  دددصقذذ%(51.7)ن دد ذ
"ذذلجم ز دالةمبز  ن دتوف دالج معز د قتةقزشدكدزتيدمجزادم ذ  رةذ"ذالمرتبة األخ رة،ذقاذاسف رةذكدنهذ تولط 

قهدلاذي دينذذ(2)قهدوذي دلذ د ذاسولد ذاسلظدر ذل  ددسذاست الد ذذ(1.21) تول ذ  دصذقذذ%(25.5)بو نذن  ذب  ذ
،ذα=  0.02اسف ددرا ذساسدد ذ  صددد  دةذ لددتذ  ددتو ذسيسدد ذذي  ددب  دد ذكدنددهذينذهددلدذاسف ددرةذكدنددهذ ل فضدد ذاددتاة،ذ

"ذق"ذيززتدالتةق زز دعالعمززيديززتدمجزز ال داءززرا   هقةاززقديوجززردق زز ودت ق زز  ديئززمندلمكززوامةدئذ د ددتاذاسف ددرتاذ"
 دريذذد"ذ  دتذكدنتدتن هقدالج مع ديتداندة دالج مع  دلتةكدصوة دتهن  دمم م د نه دلريدالج م دالي زت

هبددلذينذاسدو نذاسل د ذاسك دتذ( 12) ،ذقبشكلذ د ذيتضظذ  ذاةدتقلα=  0.02ساس ذ  صد  دةذ لتذ  تو ذاستيس ذ
قهددوذي دددلذ دد ذاسولدد ذاسلظددر ذل  ددددسذذ(5.25) التولددد ذاحل دددصذاامجددديلذب دد قذ%( 20.7)تذب دد ذ  ذ ددال ددسةذاستلد  دد

يشريذ ىذينذاألكدسني اذااسا ياذ د   ذبل د  ذيوا  ونذ   ذتوا رذال سةذاستلد    ذ د   ذذردذ(2)ذي دق ذاسل است ال ذ
ذبل د  ذقسك ذت تو ذ ل ف .

ات عاللوة إحصوائ ة بو ن هنودرة العمل وات اإلعاريوة وتحق ووق قوة ذالتسواؤل الثالو : هول توجود  ال
 الم زة التنافس ة بجامعة بنغازي من وجهة نظر األكاعيم  ن اإلعاري ن؟

ذاي تبدددمذ بريلددونهددلاذاست دددؤلذمتذاختبددد ذ ر دد د ذاست الدد ذ دد ذطريددةذ هدددسذ صددفو  ذ  ددد ال ذذ سإلادبدد ذ دد
Pearson Correlation Coefficient طب  دد ذاس ال دد ذبدداذهلددت ةذاس    ددد ذااسا يدد ذقال ددسةذذ  دد ذ(ذس ت ددرف

ذاستلد    ذاذاد   ذبل د  ذ  ذقاه ذنظرذاألكدسني اذااسا يا،ذقاسلتد جذ و ق ذكدستديل:

 الفرض الرئ سي:

ء اد α= 0.02  نردمن ويدمالل الدتوجرد الق دتا دمالل دإئي ع  دذيلصذاسفرضذاسر   تذ   ذين ذ"

مززززززندعجازززززز دق زززززز داكزززززز ميم  اددماةيزززززز دعتية ززززززقدال ززززززم دال ن فنزززززز  ديززززززتدج معزززززز دءنغزززززز زي  دإلا هنززززززرة دالعمم زززززز 

 "قكدنهذنتد مهدذ   ذاسلقوذاستديل:ذ"،إلاماةي ا

 ب ن هندرة العمل ات اإلعارية ب رسون تباط ار  تمعامالمصفوفة ( 12جدول)
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ذ نبجامعة بنغازي من وجهة نظر األكاعيم  ن اإلعاريذوتحق ق الم زة التنافس ة
 

 الهندرة اإلعارية              الم زة التنافس ة
 الداللة اإلحصائ ة معامل االرتباط العدع

 0.000 0.831 122 هندرة العمل ات اإلعارية وتحق ق الم زة التنافس ة

 0.000 0.578ذ122 ع م والتزام الق اعة الجامع ة وتحق ق الم زة التنافس ة

 0.000 0.643ذ122 التنافس ة زة تينولوج ا المعلومات وتحق ق الم

 0.000 0.736ذ122 تمي ن العامل ن وتحق ق الم زة التنافس ة

 0.000 0.730ذ122 إ اعة بناء اله يل التنظ مي وتحق ق الم زة التنافس ة

 0.000 0.730ذ122 الثقافة التنظ م ة وتحق ق الم زة التنافس ة

بدداذهلددت ةذاس    ددد ذااسا يدد ذقحت  ددةذال ددسةذذ تبدددملذايينذ  د دد صددفو  ذ  ددد ال ذذ دد ذ(12)اةددتقلذذيبددا
 α= 0.02 لتذ  دتو ذسيسد ذساس ذ  صد  دةذذقهتذ(0.000)ق    ذاستيس ذاا صد   ذ( 0.221) تذب  ذذاستلد    

ىفذذ ال دد ذ ويد ذ وابدد ذذا ذسيسدد ذ  صدد   ذبدداذهلدت ةذاس    ددد ذااسا يدد ذقحت  دةذال ددسةذاستلد  دد  قهدلاذيددتلذ  د ذقاددوسذ
  ذقاه ذنظرذاألكدسني اذااسا يا،ذقي ينذهلاذين ذك  ددذا تفداذ  دتو ذتطب دةذهلدت ةذاس    دد ذااسا يد ذذاد   ذبل د  

ذ. ذذسكذ ىذا تفدعذ  تو ذال سةذاستلد    ذ د   ذبل د  يس ذ

ذ   ذاسلقوذاستديل:اسفر  د ذاسفر   ذ   ذمتذاختبد ذقذ

ذ:ذالفرض ة الفر  ة األولى  -
ءز ادالتزماود α= 0.02 منز ويدماللز الدتوجرد القز دتا دماللز دإئيز ع  د نزردين ذ"   ذتلصذ التي

 ".عم قدالة  م دالج مع  دعتية قدال م دال ن فن  ديتدج مع دءنغ زي 

( 0.000)ق   دد ذاستيسدد ذاا صددد   ذ( 0.272)يال دد ذينذ  د ددلذاي تبدددمذ ددتذب دد ذذ(12) دد ذخدداللذاةددتقلذ
تواددتذ ال دد ذ ويدد ذ وابدد ذقذا ذسيسدد ذ  صددد   ذبدداذس دداذي ذيندد ذذα= 0.02يسدد ذو ذس لددتذ  ددتساسدد ذ  صددد  دةذذقهددت

،ذقهددلاذيددتلذ  دد ذيندد ذك  دددذا تفدداذ  ددتو ذاستددسا ذقس دداذقاستددسا ذاس  دددسةذاةد   دد ذقحت  ددةذال ددسةذاستلد  دد  ذاذاد  دد ذبل ددد  
ذذبل د  . سةذاستلد    ذ د   ذالذاس  دسةذاةد    ذستطب ةذيل و ذا لت ةذااسا ي ذيس ذذسكذ ىذا تفدعذ  تو 

 الفرض ة الفر  ة الثان ة:  -
ءززززز اد α= 0.02 منززززز ويدماللززززز الدتوجزززززرد القززززز دتا دماللززززز دإئيززززز ع  د نزززززرداسددددديتذتدددددلصذ  ددددد ذينددددد ذ"

ذ".تكنولوج  دالعموم  دعتية قدال م دال ن فن  ديتدج مع دءنغ زي 
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،ذ(0.000)    ذاستيس ذاا صد   ذقذذ(0.572) يال  ذينذ  د لذاي تبدمذ تذب  ذ(12)  ذخاللذاةتقلذ
ي ذين ذتواتذ ال  ذ وي ذ واب ذقذا ذسيس ذ  صد   ذباذذα= 0.02 لتذ  تو ذسيس ذ    ذساس ذ  صد  دةذذقهت

تكلوسوا دذال  و د ذقحت  ةذال سةذاستلد    ذاذاد   ذبل د  ،ذقهلاذيتلذ   ذين ذك  دذا تفاذ  تو ذتوا رذتكلوسوا دذ
ذذبل د  . ةذيل و ذا لت ةذااسا ي ذيس ذذسكذ ىذا تفدعذ  تو ذال سةذاستلد    ذ د   ذستطبال  و د ذ

 الفرض ة الفر  ة الثالثة: -
ء ادتمك اد α= 0.02  نردمن ويدمالل الدتوجرد الق دتا دمالل دإئي ع  داسيتذتلصذ   ذين ذ"

ذ".الع مم ادعتية قدال م دال ن فن  ديتدج مع دءنغ زي 

ذقهت،ذ(0.000)ق    ذاستيس ذاا صد   ذ( 0.725) ينذ  د لذاي تبدمذ تذب  ذ(12)لذاةتقلذخالذيتباذ  
ي ذين ذتواتذ ال  ذ وي ذ واب ذقذا ذسيس ذ  صد   ذباذ كاذاس د  اذذα= 0.02 لتذ  تو ذسيس ذساس ذ  صد  دةذ

اذ  تو ذ كاذاس د  اذستطب ةذيل و ذا لت ةذا تفقحت  ةذال سةذاستلد    ذاذاد   ذبل د  ،ذقهلاذيتلذ   ذين ذك  دذ
ذااسا ي ذيس ذذسكذ ىذا تفدعذ  تو ذال سةذاستلد    ذ د   ذبل د  .ذ

 الفرض ة الرابعة: -
ء ادإ  م د α= 0.02  نردمن ويدمالل الدتوجرد الق دتا دمالل دإئي ع  د"   ذين ذذتلصذاسيت

 ".يتدج مع دءنغ زي دفن  ءن يدالا تيدال ن  م دعتية قدال م دال ن 

ساس ذذقهتذ(0.000)ق    ذاستيس ذاا صد   ذ( 0.720)ينذ  د لذاي تبدمذ تذب  ذذ(12)اةتقلذذيتضظذ  
ي ذين ذتواتذ ال  ذ وي ذ واب ذقذا ذسيس ذ  صد   ذباذ  دسةذبلدمذا  كلذذα= 0.02 لتذ  تو ذسيس ذ  صد  دةذ

 ذبل د  ،ذقهلاذيتلذ   ذين ذك  دذا تفاذ  تو ذ  دسةذبلدمذا  كلذاستلظ  تذاد  استلظ  تذقحت  ةذال سةذاستلد    ذاذ
ذستطب ةذيل و ذا لت ةذااسا ي ذيس ذذسكذ ىذا تفدعذ  تو ذال سةذاستلد    ذ د   ذبل د  .ذ

 الفرض ة الفر  ة الخامسة:  -
الثة ف ددء ا α =0.02  نردمن ويدمالل الدتوجرد الق دتا دمالل دإئي ع  د   ذين ذ"ذتلصذاسيت

 ".ال ن  م  دعتية قدال م دال ن فن  ديتدج مع دءنغ زي 

ساسد ذذقهدتذ(0.000)ق   د ذاستيسد ذاا صدد   ذذ(0.720)ينذ  د دلذاي تبددمذ دتذب د ذذ(12)اةدتقلذذيتباذ د 
ستلظ   د ذ د ذاي ذيند ذتوادتذ ال د ذ ويد ذ وابد ذقذا ذسيسد ذ  صدد   ذبداذاس  دذα= 0.02 لتذ  تو ذسيسد ذ  صد  دةذ

قحت  ةذال سةذاستلد    ذاذاد   ذبل د  ،ذقهلاذيتلذ   ذين ذك  دذا تفاذ  تو ذاس  د  ذاستلظ    ذستطب ةذيل و ذا لت ةذ
ذااسا ي ذيس ذذسكذ ىذا تفدعذ  تو ذال سةذاستلد    ذ د   ذبل د  .ذ
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 نتائج الدراسة:
   هدددذبدلددت تا ذيساةذاست الدد ذتوصدد هذاست الدد ذ ىذذجتاسدديتذمتتق  ددلذاا صددد تذسب دنددد ذاست الدد ذ دد ذخدداللذاس

ذاسلتد جذاستدس  :

  ددتذكدنددهذذيب دسهدددذكدددنذ ددل ف ذاددتاةذي دددهلددت ةذاس    ددد ذااسا يدد ذذ  ددتو ذتطب ددةذنتددد جذاست الدد ذينذذيتهددر ذ -
ج ووا تينولو )ق ددل ف ذاددتاةذاذيب دددسذوالثقافووة التنظ م ووة(  التووزام وع ووم الق وواعة الجامع ووة،)ب ددت ذ ددل ف ذاذ
 ذذ. د   ذبل د  وإ اعة بناء اله يل التنظ مي(   ن العامل ن،وتمي المعلومات،

 .كدنذ ل ف ذال تو   سةذاستلد    ذاذاد   ذبل د  ذذاس د ذس  تو ذالب لهذاسلتد جذينذ -

سهددذأب ديتهر ذاسلتد جذين ذتواتذ ال  ذ  صد   ذ واب ذ وي ذقذا ذسيس ذ  صد   ذباذهلدت ةذاس    دد ذااسا يد ذب -
قاس  د دد ذذاستلظ  ددت،ا  كددلذذق  دددسةذبلدددمذق كدداذاس ددد  ا،ذال  و ددد ،قتكلوسوا دددذذاس  دددسة،قس دداذذ استددسا ذاس  دد 

 ال سةذاستلد    ذ د   ذبل د  ذ  ذقاه ذنظرذاألكدسني اذااسا يا.ذذذاستلظ    (ذق  تو 
 

 توص ات الدراسة:
ل دددت رذس دددةذكفددددما ذ ددددس ةذ  ددد ذالدددت اللذاسصدددال  د ذقارددددذذيبذا يددددسةذاسصدددال  د ذالفو ددد ذس  دددد  اذقاستدددت ذ -

ذاس را ا .

ذاةد  د .تطويرذاسبل  ذاستقت  ذستكلوسوا دذال  و د ذبشكلذنيكلهدذ  ذ واكب ذاستطو ذاذيلدس بذ  لذ -

اذذلددر  اس  دلذاسددتا اذ  د ذتب دد  ذا  كدلذاستلظ  ددتذقاستقدولذحنددوذا  دكددلذال دطق ذقس  ددهذا ر  د ذلدددذ  هددذ دد ذ -
ذ.اردذذاس را 

  طدددمذحت  ددةذال ددسةذاستلد  دد  ذي  دد ذكددم ذس ددتةذيلددبد ذ لهدددذطب  دد ذاستلددد سذاسددتا اذب لهدددذقبدداذاةد  ددد ذاألخددر ذ -
 .قاا      احمل   ذ

ال تان د ذقذيادرامذاسبقدو ذقاست الدد ذاستطب   د ذذقاسطال ذ   استت ي   ذذقي ضدمذا  ئد تشم اذاس  دسا ذااسا ي ذ -
 اهبت ا.اذذا ت دمهدت ف ذاةد  د ذاحمل   ذردذيؤس ذ ىذاذحت  ةذقذذت هاذاسيت

قاست طد  ذاسبشدري ذذقتدت يبذاسكدواس اس  لذ   ذ يدسةذ  تو ذال دسةذاستلد  د  ذاذاد  د ذبل دد  ذ د ذخداللذت ددقنذ -
 س  لدهج.ذقاستقتي ذال ت ر

ذقبددداذاللظ دددد ذقاسدددرب ذب لهددددد  دددد ذذاةتشدددم اذاادددرامذس الدددد ذيخدددر ذاذ  ددددسةذهلتلددد ذاس    دددد ذااسا يددد ذا -
 ال ت ف .

ذ

* * * * * * * * * * * * * * * 
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 المراجع

 :  المراجع العرب ة .أوالً 

رسووالة ،ذس الدد ذتطب   دد ذا دددسةذهلتلدد ذاس    ددد ذااسا يدد ذاذالصددد فذاذ طدددعذ ددسةذ(،م5005األغووا، موورام )ذ -
 .ذةالجامعة اإلسالم ة، غز ،ذماجست ر غ ر منشورة

يثدرذتطب دةذ  ددسةذهلتلد ذاس    دد ذااسا يد ذ  د ذيسامذصدلتققذاسطدسدبذبدةد  د ذ"ذ(،م5011بوو  شوة، أحمود )أ -
 .ذالجامعة اإلسالم ة، غزة،ذرسالة ماجست ر غ ر منشورة،ذاالال   ذ  ذقاه ذنظرذاسط ب "

مجلوة ،ذتلد ذااسا يد ا لذقا اذااسا ةذاةد    ذاسف  دط ل  ذاذ دومذ دتخلذ  ددسةذ(،م5002أبو سمرة، محموع ) -
ذ.135ذ-91(،ذص52،ذاس تسذ األرعن،ذاتحاع الجامعات العرب ة

الشددرق د ذاستلد  دد  ذاذاةد  ددد ذالصددري ذبدداذ،ذ"(م5002نوووفمبر 5-1إبووراه م، محموود )خووالل الفتوورة موون  -
تعلو م العوالي، ر اليبح  مقدم إلوى الموؤتمر الودولي الثواني لتطوو ،ذاسوا اذقالأ ولذ اذاستطب ةذ   ذك  د ذاسدب  
 .ذجامعة المنصورةاجتدهد ذ  دصرةذاذتطويرذاألسامذاةد  ت،ذ

سق ذ كداذاس دد  اذاذحت  دةذاست  دسذالؤل دتذس الد ذ  تان د ذ  د ذ"ذ(،م5017البح ص،  بدالمعطي محموع ) -
جامعوة اسا يد ،ذو ذا د،ذ  اذ سا ةذاأل  دل،ذك   ذاي تصددسذقاس رسالة ماجست ر"،ذاسك  د ذاست ل  ذاذحمد ظد ذ سة

ذ.ذاألزهر، غزة

 . مان: عار ابن حزم،ذ1،ذمطري  ذس ت ري 12"ذ(،م5005)  لىالحماعي،  -

س ا ذالت تا ذيل و ذا لتل ذااسا ي ذاذرد ل ذاس    د ذااسا يد ذاذ"ذ،م(5010حنون، ناعية مراع يوسف ) -
ذ.ذجامعة النجاح الوطن ة، نابلس،ذورةمنش ررسالة ماجست ر غ "،ذالتا سذاحلكو   ذاذحمد ظد ذاسضف ذاس رب  

(،ذسق ذا لددت ةذاذحت دداذيسامذاد  دد ذم5012القنطووري محموود القنطووري ) ،عبنووون والقنطووري، محموود عبنووون  -
ذ.ذعراسة م دان ة  لى اليل ات التابعة لجامعة سرت،ذلر 

 .عار المريخ للنشر:ذريدضس،ذترمج :ذحم تذل تذ بتالت دل،ذا سا ةذالوا سذاسبشري ،ذ(م5002)عيسلر، جاري  -

مؤتمر ،ذ   صذ  دحذتطويرذاةد  د ذاس  ب  ،ذ(م5015أكتوبر  2-1رحومة، وسام محمد )خالل الفترة من  -
 .التعل م العالي في ل ب ا، جامعة الزاوية

 .ذذالقاهرة: جامعة   ن شمس،ذ1"،ذم  دسةذهلتل ذاس    د "ذ(،م5005رفا ي، ممدوح ) -

 ذتطب ةذ  دسةذهلتل ذاس    د ذااسا ي ذاذالدتا سذاحلكو  د ذاذ طددعذ دسةذ و د "(، م5017ريحان، شاعي ) -
 .الجامعة اإلسالم ة، غزة،ذرسالة ماجست ر غ ر منشورة"،ذقلبلذاحلتذ لهد
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 تط بدددددد ذهلتلددددد ذاس    دددددد ذق ال تهددددددذبدددددأسامذالدددددوتفاذبدةد  دددددد ذ(،"5017زيووووون الووووودين، محمووووووع أنوووووور ) -
 .الجامعة اإلسالم ة، غزة،ذنشورة ر مغرسالة ماجست ر "،ذاسف  ط ل  

ذ"،س اد ذرد لد ذاسك  دد ذاست ل د ذاذحمد ظدد ذ دسةذاسا ةذاست  دسذبددل سةذاستلد  د  "(، م5012السويسي، يوسف ) -
 .الجامعة اإلسالم ة، غزة،ذرسالة ماجست ر غ ر منشورة

"، اةد  ددد ذاسف  ددط ل  اذذ اس ال دد ذبدداذنظدداذس دداذاس ددرا ذق  دددسةذا لتلدد" (،م5010الشوووبيي، مووازن جهوواع ) -
 .جامعة األزهر، غزة،ذرسالة ماجست ر، قسم اإلعارة األ مال

،ذمجلوة العلووم التربويوة والنفسو ة،ذا لت ةذسدت ذ ؤل دد ذاست  د اذاس دديلذ(،م5012الشمري، م سون ح اوي ) -
 .446-427(،ذصذ96،ذاس تس العرا 

ذ   د ذك تخلذستق اذاس ت ةذاستلد  د  "،اس ذ ت وميذ رصذتطب ةذ  دسةذهلتلذ(،م5002ش خ، عيب صالح ) -
مجلووة جامعووة تشوورين س الدد ذ  تان دد ذ  دد ذشددركد ذصددلد  ذاسددتقامذاحلدصدد  ذ  دد ذشددهدسةذاييددسقذاذ د ظدد ذ  ددب،ذ

 .35-27(،ذص1(،ذاس تسذ 31اهب ت للبحوث والدراسات العلم ة سلسلة العلوم االقتصاعية والقانون ة، 

عار وائوول ،ذ  دددن:ذ1،ذماللهم دد ذالتكد  د ذاسا ةذاةددوسةذاسشدد   ذ ىذل دتخذ(،م5001 ق لوي،  موور وصووفي ) -
 .للنشر

،ذرد ل ذاس    د ذااسا ي ذاذاد   ذتشري ذق ةذ تخلذ  دسةذهلتل ذاس    د ذااسا ي ذ(،م5017 لي، نايفة ) -
 .211-201(،ذص2،ذاس تسذ مجلة اتحاع الجامعات العرب ة للترب ة و لم النفس

،ذ1م  سا ةذاةوسةذاسشد   ذاذالؤل دد ذاسدبويد ذ تطب  دد ذق  د دد ذس تطدوير(،ذ(،م5007) ل مات، صالح  -
 .عار الشرو  للنشر والتوزيع  دن:ذ

عار ،ذ  ددددن:ذ1،ذم لظدددو ذ لهمددتذ تكد ددلذايلدددات م  ااسا ةذذ(،م5002الغووالبي، طوواهر وإعريوووس، وائوول )ذ -
 .وائل للنشر والتوزيع

حت اذادوسةذاست د ذاذاةد  دد ذاسف  دط ل  ذ دمذ  ددسةذهلتلد ذ"ذ(،م5002)قاسم، إسما  ل  بداهلل محمد  -
 .الجامعة اإلسالم ة، غزة،ذرسالة ماجست ر"،ذس ال ذ دس ،ذاس    د ذااسا ي ذ"ا لت ة

اس د وكذاستلظ  دت،ذس الد ذاس د وكذاان ددينذاسفدرس ذقاةدد  تذاذاللظ دد ذذ(،م5000القريوتي، محمد قاسوم ) -
 .ذلشرو  للنشر والتوزيعا(،ذم س.، ال ت ف 

"،ذس الد ذ سا ةذ يسذالددلذاسفكدر ذق ال تد ذبت سيدسذال دسةذاستلد  د  "ذ(،م5017قشقش، خالد أحمد  بدالحم د ) -
 .ذقسم اإلعارة األ مال، جامعة األزهر، غزة،ذرسالة ماجست رتطب    ذ   ذاةد  د ذاسف  ط ل  ذب طدعذ سة"،ذ

  ددددسةذهلتلددد ذاس    دددد ذبتق  دددةذال دددسةذاستلد  ددد  ذاذاةد  دددد ذذال ددد  "ذ(،م5017اليحلووووت، أحمووود خل ووول ) -
 .رسالة ماجست ر غ ر منشورة، جامعة غزة"،ذاسف  ط ل  ذاذ سة
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اسلكدمذاس  الينذقاس ددطفتذك دتخلذست سيدسذال دسةذاستلد  د  ذاذاسك  دد ذاست ل د ذ"ذ(،م5015) اليرع،  ائشة أحمد -
 .ذغزة ،معة اإلسالم ةالجا رسالة ماجست ر غ ر منشورة،"،ذاذ سة

 .عار ط بة للنشر(،ذ  دن:ذ1،ذم استلظ اذق اراما ذاس  لذ(،م5005اللوزي، موسي ) -

ذعار وائل للطبا ة والنشر،(،ذ  دن:ذ1م ذاستطويرذاستلظ  تذ يلدل د ذق فده ا(،ذ(،م1222اللوزي، موسي ) -
 اةد   ذاأل سن  .

رسووالة ذ،"سكفدددما ذاسبشددري ذاذحت  ددةذال ددسةذاستلد  دد  ق ذاس"ذ(،م5012المقاعمووة،  بوودالرحمن إبووراه م أحموود ) -
 .ذقسم إعارة األ مال، جامعة اإلسالم ة، فلسط ن،ذماجست ر

حت  دددلذ صددددس ذال دددسةذاستلد  ددد  ذاذالؤل دددد ذ"ذ(،م5002 ) الحووووعي م نوووة موسوووي ، سوووهاموالحووووعي موسوووى -
الملتقووي الوودولي الرابووع حووول المنافسووة ،ذ"نددهدذاسصددلد   ذاذتددلذاست ددريا ذاستكلوسوا دد ذاحلتي دد ذقتكلوسوا دددذاين

الركدسذاةدد  تذاسبدويرة،ذذواالسترات ج ات التنافس ة للمؤسسات الصنا  ة خارج المحروقات في الدول العرب ة،
 .ذجامعة الجزائر

ذجوذ ذ  دحذستطب ةذ فهو ذ  ددسةذهلتلد ذاس    دد ذاذاست  د اذاةدد  تذاسدب د ،ذ(،م5005مصطفى، ويوسف )ذ -
،ذ درعذجامعة القواهرةك   ذاسدب  ،ذذذلم ة متخصصة الجمع ة المصرية للترب ة المقارنة واإلعارة التعل م ة،لة  جم

 اسف و .

  دددددسذ يسذالدددددلذاسفكددددر ذك ددددتخلذستطددددويرذاألسامذاذ"ذ(،م5010نجووووم،  موووواع الوووودين إسووووما  ل مصووووطفى ) -
جامعووة ،ذرسووالة ماجسووت ر غ وور منشووورة،ذ" د اللظ ددد ذاس د دد ذالصددري ذ دداذاستطب ددةذ  دد ذا  ئدد ذاس د دد ذساللددت ال

 ،ذ صر.ذالقاهرة

س ددوةذصددرجل ذذا لددت ة-  دددسةذهلتلدد ذنظدداذاس  ددلذاذاللظ ددد ذ"ذ(،م1222هووامر، ماييوول، وشووامبي، جوو مس ) -
 .شعاع""ذالقاهرة، الشركة العرب ة لأل الم العلمي،ذ1،ذمترجمة: شمس الدين  ثمان"،ذس  و ةذااسا ي ذاحلتي  
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 الفاعلية النسبية للسياستني املالية والنقدية يف االقتصاد الليبي

"  
 
 "لةباستخدام معادلة سانت لويس املعد

 جامعة بنغازي –كلية االقتصاد  –قسم االقتصاد  -  د. حممد إدريس علىو   د. فوزي حممد لياس

 الملخص

-0791)رل وو    يف ريةيوواورنووات   منوو علووت تيوودي   ،ورنقديووح ملولاريووح رلسياسووح ورنسووةيح ور اعليووح هوو ا ور ة ووح    وو  تقوو  
 ملورسياسووح ورنقديووح رلسياسووحتق يةيووح ، كمؤشوو و  ملورصووا ةو  وحلكوو    ملوإلن ووا  عوو ا ورنقوو    خد  . مل وود وسوو   (م0101
 لنمو ر مسيوح كمؤشو وألسوياة  األ "GDP"ورنات  وحملل  وإلمجوايل  من وس خد  ،  ينما ور  ويلعلت  وخلاةج ولؤث  مل  ولاريح

 ور اعليوحر قودي   ((Batten & Hafer ; 1983  وسوةح  وليدروح سانت  لاس   يا روح رقود وسو يمل   ،وال  صوا  
 وخ ةواةمل منو ج  تصو يا وخلةوري اوق ولقيود، مل  ور كا و  ولرتو  فيموا وسو خد  لسول   ، ولاريوحمل  ورنقديوحرلسياسو    ورنسةيح

 ورنقديوح رلسياسوح ورنسوةيح ور اعليوح يوا   يف روحوليد   لاس  سانت  خ ةواة  ودص حوة يح  يا روح ال سةةيح ج وجنو ، ملجرو 
ريةيووا، ملهوو   وووا يوو ةو   وور    ووو ع وردةوسووح مل ةيي سووا ملي سوووا  وور  ووا وسووو خد    وردةوسووا  وحلدي ووح ولرتوووا ح  يف ولاريووحمل 

 منوو تووريثق   جووى علووت تيوود جو  لةيووح مل كووة ورسياسوو     لن ووخ خووةا ن وواق  ور قوودي   وردةوسووح ملوسوو ن    ، اخلصوو  
  ارسياسووح وً نسوةياً ل وو ص  قاةنووحً متوواة  تووريثق  ورنقديوح ورسياسووح لن إىل، إج لشوواة  ورن وواق  حريةيووا  وودةجا     املتو يفورنوات  
وحلاريح تنس م  ر ملجسح  وردةوسحن ي ح  لنمليدر  جر  علت  ،ريةيا يف النمس االقتصندي() ورنات  من علت تيدي   ولاريح

  ،سنت  لس  نم ج   يا رح ورنظ  وخلاحح  
 
حت يو   يف ولاريوح ورسياسوحنسوةيا  وخ    فاعليوحلك و ورنقديح ورسياسح رين   ق   ول

 .وال  صا  ورنرتاط 

  مقدمة

وريكس،  لملنسةياً  القاةنح  ر ورسياسح ولاريح  في ارحورسياسح ورنقديح  لن علت ري  عمل      يربهخ  وآلن  ىتال ي جد 
 إىلييوو   هو و والخوو ة   يو  ، فيمووا  و  ف لوول ورةلودون ن واق    اوواة ح  و و ورصود  إىلفاردةوسوا  وريمليوح ت حوول  

 ملتة ة هياكل  وإلن اجيح ملولاريح ملولؤسسيح. ،عد   خ وري و   يرييت يف  قد  سا  ةجح من  وال  صا 

ةسووا ولدةسووح لمل مل وود جوواو  تلوو  وردةوسووا  كن ي ووح روو ر  ونوودا ورقوواقم  نوو  عقوو    وو   وودوة  ور كوو  وال  صووا  ، 
 ،ت ةو  ورودع   إريسواملجناعوح ورسياسوح ورو   اريوحتوربهخ نظ يوا علوت في   لن  دةسوحإج  املرو  كو   ،وركين يح ملولدةسح ورنقديح

اتسواع   ةرب  ي و  وااريح ورسياسح ورنقديح يف وردملا ول قد ح  ياسا  ارسياسح ولاريوح، في   إىللشاة  وريديد  خ وردةوسا    دمل 
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، مل  وووم ولصووو يف، ملتةووو ة ورنظوووا  رلدملروووح وال  صوووا   ملتريثقهوووا تةيوووا رل ةووو ة ورنقديوووح ورسياسوووحأل ملو   ول ا وووحوخليووواةو  
  .(م0100)الهيتى ول ك   ولص  ، مل دص وس قةريح ولاريحوس و سا  يفور يا ة  

  ارسياسووح  قاةنووح ،ور ياريووح ورنسووةيح رلسياسووح ولاريووح وةت وواع إىلفقوود خلصوو  وريديوود  ووخ وردةوسووا   لخوو ص نا يووحمل ووخ 
 كةوق  هلو ا ورودملا ف حوا ورن ةيوح وإليو و و تو وكم ي ويا  يو   ،رلون   ورودملا ولصودة يف وردملا ورنا يح خص حوا  ورنقديح
كخةوو    ور انيووح ول تةووح يف ورنقديووح ورسياسووح توورييت فيمووا ولاريووح، ورسياسووحهووم ل ملو  كري وود ل  وحلكوو    وإلن ووا  يفرل  سوور 
 .وال  صا يح ة   يض ول غقو   يف ولاريح ورسياسح ص ة  ر ةيف كملح 

 ورنات  وحملل  يفش ح ور غقو   يف ورنقديحمل  ولاريحرلسياس    ورنسةيح ور اعليحتقدي   إىل ور ة حه ا مليف ه و وإل اة هتد  
 سنت  لاس  س خدو   يا رح ملجر   اورصا ةو ،  يفملول م    وخلاةج عند إ افح وريا    ،ورلييبال  صا  ويف  وإلمجايل
، (Andersen & Jordan,1968)يف حو ةهتا وألحوليح يف ورك وق  وخ وردةوسوا  وريمليوح سو خد   و ورو  ،روحوليد  
  ةو وحر صوةا لك و  ( Batten & Hafer, 1983) عليسوا  نو  نانينيوا  ورقو ن ولا و  نو    إجو وو تيودية ل إال

 يا رووح   صووا ي  يف حوو ح إسوو خدو  شووك    يووض والرقوود ، ا  ولن   ووح  رتووك  كةووق علووت وريووا  وخلوواةج يرة  صووا 
   :(Batten and Thorton 1986)لةسا ، ريد  لسةا   ص ةهتا وألحليح سنت  لس  

 الحكسمي()عرض النقسد، اإلتفنق ورسياسح وال  صا يح  مل  غقو  (Reduced Form) يا رح شك  ف  ا  إهنا -
 .(Exogenous) خاةجيحح إ صاقيا ريس    غقو  يف وليا ر ول امنح

علووت والحنودوة مبيا روح  و  جو  عة وحإلا اهلوا   غوق  (Specification errors)ر  حويل تيوا   وخ لخةواو يف و -
 .معدل الفائدةو  سعر الصرف، ،الصادرات-: المثنلسبيل 

 .ييا   خ عد  ون قا و  ور  ين، ور  رل ةا ؤ  (Almon,1965)تس ند علت من ج  ت زير  -

 سووووقح     ملاووووق (Biased)   ميكووووخ لن تكوووو ن    ي وووو ،فوووولن ورن وووواق  ول  ققووووح  ووووخ وليا رووووح ،لعووووةا ملرألسووووةا  ولوووو ك ة 
(Inconsistent). 

ياريوح ،  غيوح ور  و   علوت ور سانت  لاس  رح ليا روح ورصيغح وليد   س   تس خد  ه ا ور ة ح  ناو علت  ا        فلن
 .(م0101-0791)ور     وال  صا  ورلييب خةا يف ورنقديحورنسةيح رلسياسح ولاريح مل 

وروووووووو   ةوووووووو  ولرتووووووووكلح وروووووووو  يصووووووووةلا عليسووووووووا  (VAR)   وووووووو  والحنوووووووودوة وروووووووو ويت  مل وووووووود وسوووووووو خد   ور ة ووووووووح منوووووووو ج 
(Endogenously)   ألنوو  ي وو ا لن مجيوور ول غووقو  يف ورنظووا    غووقو   وخليووح، فاووة عووخ إ ةو    غووق ورصووا ةو

ك هنوا  يا روح ال  صوا   غلوا،   سانت  لاس  ملحت يم والن قوا و  ول جسوح ليا روح  ،ليانح  رتكلح       غقو   سمح
يف عووا  % 70.9يووح ملحوول  إىل حنوو  مل ووار ةةيا علووت  يانووا  وال  صووا  ورليوويب وروو   ينةوو   علووت نسووةح ونكرتووا    ت 

 (.م3105، الربع الرابع 35أنظر: النشرة الاقتصادية، املجلد ) على سبيل المثنل م0100
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 طنر النظرياإل

ملوالسو ق وة ورنقوود  مل وومان وحملافظووح  وال  صووا  ،تسو خد  وروودملا ورسياسووا  ورنقديوح ملولاريووح  وود  حتقيوا والسوو ق وة   
، ملترتووو ير ورنمووو  وال  صوووا   ملحتقيوووا ور ووو وزن ورووودوخل  ملوخلووواةج  وألجنةيوووحوريملوووح وحملليوووح  ارنسوووةح رليموووة    يموووح علوووت

 سمووح ورسياسووح  ، فوولن ك نووا  ورةلووى وركلوو  علووت يف  وو  توو  كم وحلك  ووا  يف ورسياسووح ولاريووح رل ووريثقمل  ،رة  صووا 
 .وركل ورنق   رل ريثق علت  ك نا  ورةلى ولصاة  ول ك يح عخ   يا ور  كم يف ع ا  إىل تؤملا ورنقديح

 عووخ   يووا سووي ، عوو ا ورنقوو   يفرلوو  كم  وردملرووح يف ورنقديووحتقوو    ووا ورسوولةا   وروو  وريمليووحمت وو   ورنقديووح فارسياسووح
مبسو  ص تاوخم  وألسوياة وسو ق وةعلوت  وحملافظوح إىلهتود  كموا   ، وال  صوا  ولس سد  رغ ا ور فر  خ ورنمو   ور اقد 

 -:فار  سووييح، نكماشويحإ لمل ت سوييح ورنقديوح ورسياسوح تكو ن لن وألعلوت، ملميكووخ إىلورنوات   منو سو دو ح و دعم ونخ ض رو
ور  سور  يفف  م و   -:نكماشويحوإل وا ل، وريا   يفمما كان علي   س عحك   لرلنق   مبيدا  وإلمجايلزيا   وري ا  يفت م   

 .   (Adeniji and Evans 2013)(بتخفيض عرض النقسد) ىت  لملمما كان علي    ةئاوك   مبيدا ع ا ورنق    يف

ريوح آل ور انيوحورقنوا   ورنقديوح وخ  ةو  ورسولةا   وحملليوح وريملوحسوي  حو    يفمي   ورو  كم  ،ور اقد سي   رقنا  مل اإل افح
، ر خ وويض ونكماشوويح لمل ت سووييح نقديووح سياسووحتةوواع فةا، وركلوو ور ووريثق علووت  ك نووا  ورةلووى  يف ورنقديووح ورسياسووحعموو  
   لسوياة    يكخ هنا  ت وزنا   ا  ا ،وحملليح وريملح، سي ريث  سي  ح   رل انيح وةت اع رألملىل مل  وحلقيق  ور اقد سي  
ييمووو  علوووت  ووو  ةلمل  وأل ووو وا   األجنةيوووح  قاةنوووح وحملليوووح وحلقيقيوووح ور اقووود خن ووواا لسوووياة فا، وألجنةيوووحمل  وحملليوووح ور اقووود 
وحمللوووت ي ةووور سوووي  ورصووو   ولووو ن، ف ووودفا ةلمل   وال  صوووا كوووان  خص حوووا إجو  وووا ،وحمللووو  وال  صوووا  إىلرل ووودفا  وألجنةيوووح
رليمووة   نسووةح وحملليووح وريملوحسووي  حوو    وةت وواعمل وخ    وحملليووح، وريملووحزيووا   ورةلوى علووت  إىل يووؤ   وألجنةيووحوأل و وا 
اووق حووا   يف يوو ون ولوودف عا   يفمل ووا يوون م عنوو   ووخ خلوو   ،وروو وة و  ر يووا  يووؤ   مبووا ةوود  ووخ ورصووا ةو  مل  وألجنةيووح
 . (Ajiboia,  2016)مل (Kabanda,  2013) وحملل  وال  صا 

 اإلن ا  ملورا وقى  د    و ةح  س  ص ورنوات   وخلاححمل  وحلك  ح، خ      ول خ  ورق وةو   يف ولاريح ورسياسحت م   
 من  يدا   و   خ لعلت ل  لهنا هتد  رإل عند  س  ص ور رتغي  وركا  ، يدر   خ  ايك ن   ية رك  ،وإلمجايلوحمللت 

 وركلوو ، ووخ ورةلووى مي وو  نسووةح   ت يووح وريووا   وإلن ووا  ألنملنظوو و  ،ورسياسووحهوو ا  خدو  ل ملو  ميكووخ وحلصوو ا عليوو   اسوو
 موا هلوا وألثو  ورةوار   ول يلقوحفلن ورق وةو   ،والس  ماة مل  والس سةك  وإلن ا ورا وقى علت  س  ص  تريثق إىل  اإل افح

 ورا يةح يدا  لملوريا   وإلن ا تغيق  يفت م    ورنرتةح ولاريح فارسياسح، وركل  وإلن ا علت مل خ    وركل علت ورةلى 
 و ا  سو  ص  وإلمجوايل وحمللو خت يض  د  ت     ورنات   إىليؤ ص  ور   ،وركل علت  س  ص ورةلى  وحملافظح د  
رلةلووى  وألخوو صخن وواا ولك نووا  وعنوود  خاحووحمل  ،يسوومت  اإلن ووا  ولمكووخ وروو   ،ةقووا ور رتووغي  وركا وو  روو  ورنووات  و
 .نكماشيحوإل ولاريح ورسياسح إىلتل ري  وحلك  حفلن  ،  اجئح  ص ة ه ا ولك نا   وةت اع، ل ا عند عا يحاق   ص ح
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مليقصد  ار اعليح ورنسةيح رلسياسو   ولاريوح ملورنقديوح  ودص  ودة  ورسياسوح ولسو خد ح علوت ت ريود ملزيوا   ورودخ  ملورنوات ، 
ورنات    ا ي ريث  يح ور كي ورخ ةاة ال 1، ور   و  ك ا لتةاع كين IS – LMفقد وس خد   وريديد  خ وردةوسا  من ج  

مل يوووو ا  ،، فميلمووووا  ورنموووو ج (الضاااارا   أو) وإلمجووووايل وإلن ووووا يف  مللعوووو ا ورنقوووو    يف  يينووووحتغووووقو  عنوووود  وووودمل  
إىل ور  وور IS) )كلمووا و وو   يوو   ن وو    فاعليووحك وو  ل ورنقديووح ورسياسووحتكوو ن ،  يوو  ورسياسووحولن نيووا  حتوود  فاعليووح 

 .وألفق ور  ر  إىل (LM)    ي   ن   وكلما   فاعليح لك   ولاريح ورسياسح،  ينما تك ن وألفق 

كلما زو    ولاريح ورسياسح ت  و  فياريح ، فيما(LM) ن    حندوةوكلما زو    ورنقديح ورسياسحفياريح  ت  و  لخ ص  كلما   
هنوا  عود   فولن، ولاريوح لمل ورنقديوح ل    وخ ورسياسو   يو ا ولن نيوا  حتود   ودص فاعليوح  لن ملمبوا ،(IS)حندوة  ن و  و

سوي   يفمل  ملنح ورةلى علوت ورنقو   رل غوقو   ،ور اقد سي   يفس  ماة رل غقو  واللةسا   ملنح  ،ولي   ةجحع و   حتد  
 فاعليوح و  ل ورنقديوح ورسياسوحنسوةيا كانو    ويي ح ور اقود سوياة ل يفسو  ماة رل غوقو  وال س  ا حو، فكلما كان  ور اقد 

خي ووض  ووخ فاعليووح  ور اقوود سووي   يفورةلووى علووت ورنقوو   رل غووقو   سوو  ا حوكوورب   لن، كمووا فاعليووحك وو  ل ولاريووح ورسياسووحمل 
ة ي وواهو ا ورقودة  ورنسووةيح رلسياسو   ال توو وا  وخ ولسوواق  ورو   لن إال، ولاريووح ورسياسوحملي يوود  وخ فاعليووح  ورنقديوح ورسياسوح

  . ىت وآلن   هلا وندا

 وركين يووح ملورنقديووح  وو ا هوو و السوويما  وو  ولدةسوو   وركووربص، ال ي جوود وت ووا   وو   وودوة  ور كوو  وال  صووا    ور و ووريف
 علت عم  ملة ورسياسح ولاريح يف ورنرتاط وال  صا    إىلولدةسح وركين يح  لنصاةف   ور    ور   ي هى في   ،ول   ع

مليووودعم ن  ملة  ،فاعليوووح ورسياسوووح ولاريوووح ملك اوهتوووا ووودص ولدةسوووح ورنقديوووح يف  لنصووواة يرتوووك  ، سوووا  ورسياسوووح ورنقديوووح
يكموخ جو ه  والخو ة   و  مل  ،فاعليوح وألك و  وأل و جمم  ورنرتاط وال  صا     حو سا  علتورسياسح ورنقديح يف ور ريثق 

 وألك و  وأل و  ريهنوا  ولاريوح رلسياسوح  ينظوفخةا فو   وركسوا  وريظويم كوان  وركل ،ولدةس     ا ورق ص وحمل كح رلةلى 
 نظ يووح،  يوو   وود   وريديوود  ووخ وردةوسووا  إ ا ووا  (Anna, 2012) وال  صووا  اط علووت ورنرتوويف ور ووريثق  فاعليووح
السوويما يف ور اليووا  ول  وود   نوو   ن صوول ورسوو ينيا ،  م ع وو  ولي ونيووا  وريا ووحتاووخ   لن إال، ولاريووح ورسياسووحرنرتوواط 

 ا   كاردةوس  ور   ورقي مح وردةوسا  ظس ة وريديد  خس ة  رتكلح ور ك   ور اخم   ن   ن صل ورسةيينيا ، إ افح ظمل 
ور قليو   وخ يف  (Crowding out)ور و و م ورو  لكود  علوت لةيوح لثو  ، (Kenneth and Posen, 2002) وا 
 اكان يي رب  خ  ك  جر  مل ر مجلح  خ وررتك     ا  يف وال  صا ، وركل ثق علت ورةلى ور ري يف ولاريح ورسياسح  دة 
علووت  ملوإل ووةا ور وو مل ثق تووريخووةا   ووخ تقوو  اثاةهووا وريكسوويح ت سووييح  اريووح حوريووا  كسياسوو وإلن ووا زيووا    ما   وورينولسوول  

 . وخلا  والس  ماة

مجايل ي ريث  فق  مل رتك  ةقيس   ي ا وإلن ورةلى  رييي قدملن  ، ور يخورنقدي لياة ح  جديد  لة يح جر  جدرقد لمل 
ر قلةووا  وروو  حتوود  يف جانووى يف ت سووق ومجووايل  سوو ق  ملميكووخ والع مووا  عليوو  وإلورةووى  علووتن تووريثق ورنقوو   ملل، ورنقوو  

فووولن  يظوووم وإل  صوووا ي  ال يؤيووودملن فكووو   ورنقووودي   ،فمووور تةووو ة ور كووو  وال  صوووا   ولياحووو  عوووخ توووريثق ورنقووو   ورةلوووى،
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ملركووخ  ،لكوود   يظووم   مل وواهتم ورنظ يووح عووخ فاعليووح ورنقوو   يف وال  صووا  ول ةوو ف ،  يوو ول ةوو ف  ملال فكوو   وركنوو ي  
يف  و   ، ي  يي قد وركن ي ن لن رلنق   تريثق  لي  يف ولدص ورقصوق ،ميكخ لن تؤث  في  ورنق   ور  ولدص خ ة  ال

 )الهيتااااي و أ ااااس  ن  يا يووووح يف وألجوووو  ورة يوووو ملتكوووو   ،يف ولوووودص ورقصووووق ورنقوووودي ن لن رلنقوووو   تووووريثق كةووووق جوووودوً يؤكوووود 
ر ريكيد ملجسح ورنظو   عمليح  ةوسحريملا   (م0791) ودا فيد ميزلمنن ميلتسن فر دمنن ا   مليف ه و وإل اة ،(م0100
 ودص ملوسوور  إىلسو سة  يوو تة  والسو ن  ا  وورين ملو، ولاريووحسوو سة  ملول غوقو  والفيمووا  و    سويةحخ ربو عة ووا  اهو ا، فو

         ورنقديوووووحر جسوووووح ورنظووووو   عملووووو لملا  عوووووم  وردةوسوووووح مب ا وووووحع ووووورب  هووووو ا و  يووووو ، ولاريوووووحلكووووورب  وووووارنق    نووووو   وووووال غقو  
(Sen and Kaya, 2015) ،  م ملجسح ورنظ   رية ها ا يدع   (م0791) فر دمنن و شسارتز د   ورسيا  ن س مليف

مل يوود   ورقياسوويح ووخ خووةا ورنموواج   ،  صووا والعلووت   سوومروو  تووريثق  نقديووح كسياسووحعوو ا ورنقوو     يف وورين ور غووق  ورقاقلووح
علوت   و  توريثق  ينةو   علوت ورين عو ا ورنقو   مل يودا منو ا  ف  واوإج  وأل  يكيوح،ور اليوا  ول  ودا  عخ و  صا  وليا رح
 وروودملة خووةا  وال  صووا   وو  عوو ا ورنقوو   ملورنرتوواط   اقمووح سووةةيح عة ووحع قوودو   جوو   ملومل يوودا منوو ا،  ورنقوود وروودخ  

، وال  صا  ورنرتاط  يفع ا ورنق   ال ي جر رل غق  يفس ن  ا  رين ور غق و ورسةةيح اا ةا ر  ديد وخ ةاة  ا، مل وال  صا يح
، كموا  ينوا  ورين  يودا منو  عو ا ورنقو   وال  صا  ورنرتاط  إىلت     خ ع ا ورنق    ورسةةيح ن ورية ح ريع قدو ور ر  

، ملعلت وريكس فلن  يدا من  ع ا ورنق   وألسياةىف  ور غقخ ة   يدا و يفس   ييرب عخ ن س   ورة ي ولدص  يف
 .(م0711 :ا دجمنن)ملورنات   وألسياة  من  ك   خ مبيدالس   ي ريث   ورقصق  ور    يف

 –فر اادمنن ن وواق   فراتكسمسدلياانتي -ألباارأ أتاادوملعلووت ةلسووسم  وركين يووح، ولدةسووح لنصوواةإن قوود  (م0791)ملىف عووا  
ر ل    ساسحل   رين ورن اق   د تك ن  يل   ،ور اني  ياليحورىت تامن  ف   وحل   ور وردةوسحخ ياةهم ر    و يف ميزلمنن
فيموا ، وال  صوا يحورسياسوا   وحلسةان فيما ي يلوا   وريثق يفعد  لخ  ف و  وإل ةاو  يفمت    ور ا  فقد، ل ا ورنقد ور   
  صوا  والورنامجو   وخ  وريكسويح ور غ يوحع ةاةةوا و يفيريخو و  لنيف  ميزلمانن –فر ادمنن فرتو   يف  ود   وألك و ورنقود  مت  

 .(Kretzmer,  1992) ملورنقديح ولاريحعلت تدو ق ملإج ووو  ورسياس   

 يوو   ا ووا  ،مسد لياانتي –اتاادو ن قووا و  ورووةيض  جااسردان - أتدرسااسن ووا   ووا   ةوسووحسوو  ا   و م(0791)عووا   يف
رلنقو   ملل غوقيخ  واري ، مل ود حونيا  و ر  حتسوينا  ةةوري  مبقاييس  ول  د رل اليا   مس وإل وإلمجايل ورق        ورنات  

 Sen Huseyin) ولاريووحمل  ورنقديووحرلم غووقو   ولةةووري  وآلثوواة ووخ خووةا تاووم   ميزلماانن –فر اادمنن  ردةوسووح سمووا 

  صوا ، واليق    ا  ور  وريكسيح ور غ يحلرتكلح   ارنسةح  تص ي سا  ولاريح رلسياسح اس خد ا  قاييسو، كما (2015
  ولاريوح ورسياسوح   غوق ، فيموا إ صواقيح  الروحكان  جو    ورنقد  رين  يا ة  ول غق  جسردان-تدرسسنأس ن   ومل د 

 ،جاسردان – تدرساسنأخ جا  ا  ور فلن ورن اق   ولنس يح يفعلي  مل غض ورنظ  عخ ور غقو   ،ك ر   ان  كليسما   يك
 وأل  يكو   صوا   ؤشو و  ملو اهوا  والت سوق ملشو ح  يف ولاريوحعلت ول غوقو   ورنقديح  ول غقو  تريييد ت     يفس م   و

  (Kretzmer, 1992). وركل علت ولس  ص 
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اةوو ولدةسح ن    لمل نسما إثةا  ح ح  امل  يس ةر لي   ،والخ ة     ولدةس    اقماً   وايال مل ناو علت  ا سةا      
 لن وإل صوواقيح وألسواريىنوو   وخ ورنا يووح ور ةةيقيوح وسو ةاع  ولدةسووح وركين يوح مل اسوو خدو  لاوق ،  رتوك   ووا ر وألخو ص

كوود فيوو  ورنقوودي ن علووت فاعليووح ورسياسوويح ليف ن ووس ور  وو  وروو    يينووح، تةوو  فاعليووح ورسياسووح ولاريووح يف  وود  ملظوو مل  
 يف ورنقديوح رلسياسوح وً كةوق   وً لثو   تيةو  ورنقديوحرلنمواج   ولسو خد ح ور ةةيقيوح فاردةوسوا  ،لخو صورنقديح يف  د  ملظو مل  

 جوو ووو تقوو ح  وورين وإل وهليكليووحرلنموواج   ولسوو خد ح،  ينمووا وردةوسووا  ول قد ووحرلوودملا  وال  صووا  ور ووريثق علووت ورنرتوواط 
 نكموا ل ،Ambreen and Iqbal, 2003)) هلو ا ورودملا وال  صوا يح وألنرتوةحور وريثق علوت  يف ولسوية   هو  ولاريوح

  عوا  قد وح،رلودملا ول ولاريوح ورسياسوح وخ  وال  صوا  علوت ورنرتواط  ولك و  توريثق  ورنقديوح ورسياسحن علت لورنقدي   ح وةإ
ل   يل   ورنا يح،وردملا  يف فاعليحتك ن لك    لنميكخ  ورنقديح ورسياسحلن علت  ينة     وحو  خ وال  صا ي  ر ةين عد 

 سس رح ت ملي  وألسوسم،  وقمواً مل ، ورصناعح، سندو  وخل ونح، لجملنا  وحلك  يحكار ري ينا    ولاريحجر   رين   م وألح ا 
ألحو ا سو   و إىلزيوا   عو ا ورنقو   ين قو   ةاشو   ورنواجم عوخ عليو  فولن وألثو   ،هو ا ورودملا يف جودوً  حمدمل  تك ن   ا

ل و ص  وميواة  توريثق  لنمل  ر  فلن ع ا ورنق    خ ول   ور  ،وإلن ا تؤث   ةاش   علت فلن ه ا ور يا   مل خ    وحلقيقيح،
 . ول قد حوردملا   القاةنح  ر حورنا يوردملا  يفمللس ع 

 لن إال ،ولا ويح حور ام  خ ور قاة     ولدةسح ورنقديح ملولناه  وركين يح وحلدي ح خةا وريقو   ور ةثو علتمل  ر ر       
فمور  ن،وآلاليو وا  اقموا  وىت  ورةلوى وركلو  علوتلسياسوي   يف ور وريثق ور اعليح ورنسةيح ر  دص  ا ملوندا والخ ة  

شوة  إمجواع هنوا   إال لن ،لوت يف ورك وق  وخ وردةوسوا  وحلدي وحس ق وة وال  صا  ورك اا  ملة ورسياسح ولاريح كري و  الإخن
 ل و  ك وؤ ورسياسح ولاريوح  وف    إ كانيح لن تك ن وركل ،إ اة عم  وال  صا  علت ولس  ص جديد    ا ت وفقا  مل 

 ور ورسياسوح ورنقديوح   خ والتسا  ملور  وفا جدو عاا   عند  س  صتيم  عند ا  السيما ، ورةلى وركلمل ة  يف تنظيم 
(Arestis, 2009) and (Arestis, 2011). 

 الدراسنأ السنبقة

 وا يؤكود علوت لةيوح هو و ول  و ع، كموا  رلسياسو   ولاريوح ملورنقديوح ورنسةيح اريحتيد   وردةوسا  ور  تناملر  ور ي        
  جرو  علوت وسو م وة ونودا  و ا هو و ولاريح لمل ورنقديح، مليودر    اق  يف تريييد ل   خ ملجس  ورنظ ت املت   خ  ي  ورن

ةو ف  علوت  سوم هو و ونودا ول   ع وحمل ة  يف وال  صا  وركل  ملورسياسوا  وال  صوا يح، ملعلوت عود   ودة  ل   وخ ور
 اع ةاةهووا وألك وو  فاعليووح ملوألعلووت ك وواو  ملوألك وو  تووريثقو علووت وأل وو  ،لصوول    لمل لصوول ح ورسياسووح وروو  يوودع  إىل تةنيسووا

 وال  صا  .

ورنسوةيح رلسياسوح ولاريوح ملورنقديوح علوت  ور اعليوح ر  ديود (Ajisafe, & Folorunso,  2002) و   ةوسوح ف      
ج  تصوو يا ، مل اسوو خدو  تقنيووح ور كا وو  ولرتوو   ملمنوو  م0771-0791خووةا ور وو    ر اانيتيج يفورنرتوواط وال  صووا   

ورسياسوح ورنقديوح متواة  توريثق كةوقوً ع  واً عوخ ورسياسوح ولاريوح علوت ورنرتواط وال  صوا  ،   لن إىل ورةا  وان ، ت حو وخلةوري
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ترتو ها    إىل رين ت كي  وحلك  ح ورني قيح علت ورسياسوح ولاريوح سويؤ    خةا ورن اق  ور    ور  ح  إريسا ينا  خ كما 
تكموو  كوو   حبيوو  ت  ووخ ور كا وو  فيمووا  وو  ورسياسوو   ووا يسوو  جى حتقيووا  ةجووح لعلووكةووق  علووت وال  صووا  ورني ووق ، 

 . دا لن تنافسسا وألخ ص نسما 

خ ةوواة ور اعليووح ورنسووةيح الفقوود وسوو خد   ورنموو ج  ول يوود  ( Fateema and Iqbal, 2003) ووا  ةوسووح ل      
، مل اري يووا( ندملنيسويا،لورةاكسو ان، وهلنوود، تايلنود، ) سوي يحاوال  صوا  ، خلمووس  ملا  رلسياسوح ولاريوح ملورنقديوح علووت ورنمو 

 خ ةواة ورية وح  و مل ا ،(م0111 -0791)لسل   ور كا   ولرتو   ملمنو ج  تصو يا وخلةوري رل و    ملجر   خ خةا
ورصا ةو  كمؤش  رلسياسح مل  ملورقاعد  ورنقديح كمؤش  رلسياسح ورنقديح، كمؤش  رلنم  وال  صا  ورنات  وحملل  والمجايل  

ولرتوم رح  و ق وحلك    كمؤش  رلسياسح ولاريح، ت حل  وردةوسح ر ج   عة ح   يلح وألج     ول غ ملوإلن ا  ور  اةيح
مجير ورسياسا  جو  ك او  يف ت سق  لن وس ن   ملميكخ والع ما  عليسا نمير وردملا حم  وردةوسح، كما  يف ورنم ج 

يف وحلاروووووح  كانووووو  ورسياسوووووح ورنقديووووح لك ووووو  فاعليوووووح علوووووت ورنمووووو  وال  صوووووا  ،  ينموووووا  ورنموووو  وال  صوووووا   ر ايلنووووود مل اري يوووووا
 ، يف    كان   ؤث   يف وهلند.وألندملنيسيح

ورسياسوووح ولاريوووح ملورنقديوووح علوووت ورنرتووواط وال  صوووا   ردملروووح  لثووو  (Anna, 2012) ةوسوووح  وخ ووورب مل ووخ جانةسوووا       
ملكوووان وهلووود  ور قيسووو  هلووو ا  ،(م0771:1- 0711:1) وليدروووح رل ووو   سااانت  لاااس  ةوووا     سووو خد ح  يا روووح ميز 
سوول   لسو خدو   اةووا   ، مييف ز ةوسوح حتديوود ور اعليوح ورنسووةيح رلسياسوا  ولاريووح ملورنقديوحعلت عمليووح ورنم وال  صوا   دور

نسوةياً مللك و   ل و صور كا   ولرت   ملمن ج  تص يا وخلةري. مل ين  ن اق  تقدي  والحندوة  رين تريثق ورسياسح ورنقديح كان 
 كانيووح والع مووا  علووت إ إىل وودة  علووت ور نةووؤ  ووخ ورسياسووح ولاريووح يف حتديوود ورنرتوواط وال  صووا  ، كمووا ت حوول  وردةوسووح 

هنوا ت شويدها  يو  إ نةغو ولاريوح فيةوا   ، ل وا ورسياسوح ميديح كري و  وس ق وة علوت  سو  ص وال  صوا  وركلو  ر  ورسياسح ورنق
 رتاط وال  صا  .ورن الرح علت  جو اق 

 غ ا  يا  ور اعليح ورنسةيح  (Mert & Ayhan, 2012)مليف وردةوسح ور   ا   ا  مل رتك   رتا   إىل  د  ا      
 نس يوح  و سو خد ا ،م0101-0771خوةا ور و    التركايوحلقيقيوح رة  صوا   وألنرتوةحرلسياسح ولاريح ملورنقديح علت 

تووريثق  ينوو    ملجوو   إىلن وواق  وردةوسووح لشوواة  فقوود ، (OLS)   يقووح ول  يووا  ورصووغ ص والع يا يووح  ووخ خووةاورسووةةيح 
لةيوح  جملتريثق  ل  رلسياسح ورنقديح فق ، فيما وس ن    عد  ملج     جى علت ورنرتاط وال  صا   يف ولدص ورقصق

 .ركة ورسياس   ولاريح ملورنقديح ورة ي  ولدصعلت ورنات  وحلقيق  يف 

خ رب  ور اعليح ورنسةيح رلسياسح ورنقديح ور  و (Abu Hasan et al 2016) ةوسح مل  خت لل ك قو ن اق        
 س خد ح تقنيح ور كا   ولرت   ملمن ج  تص يا  ،م0101-0791ة يش رل    رةنغملولاريح علت ورنم  وال  صا   

ش  رلنم  وال  صا  ، ملع ا كمؤ  خد ح: ورنات  وحملل  وإلمجايل وإلمس ملكان  ول غقو  ولس  ،(VECM)وخلةري 
ملإمجايل   وحلك  يح وإلي و و  ايل خ إمج ك  وس خد يف     كمؤش  رلسياسح ورنقديح،   ورنقديحملورقاعد   ورنق  
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ملفاعليح قنا  لك   ك او  ورورسياسح ورنقديح تي رب  لن إىلملت حل  وردةوسح ، رلسياسح ولاريح يخوحلك    كمؤش   وإلن ا 
 ة يش.ردملرح  نغرلنس ا  ارنم  وال  صا   يف ولدص ورقصق ملورة ي   ، خ ورسياسح ولاريح

وألةيح ورنسةيح رلسياس   ولاريح ملورنقديح علت من   (Younus, (W.D))وس قص   ةوسح  مليف  نغة يش لياا       
تق يةيح هلات  ك  وحلك    كمؤش و  ملوإلن ا  والس سة  M2  ع ا ورنق   ور وسر وورنات ،  ي    وس خد

سنت  مل اس خدو   يا رح  تق ييب رلنم  وحلقيق  يف ورنات ، ورسياس  ، فيما وس خد  من  ورنات   األسياة ور ا  ح كمؤش 
مل اس خدو   نس يح  سةيح رلسياس   ولاريح ملورنقديحاريح ورنر قدي  ور ي   ،(م0791) آتدرسسن وجسردانرك   خ  لس  

اريح يف  يا  ور ي   سنت  لس  الخ ةاة حة يح  يا رح  جراتجر تص يا ول    ملوخ ةاة سةةيحور كا   ولرت   ملمن ج  
ورنسةيح رلسياس  ، فقد لظس   ورن اق  لن كة ورسياس   ولاريح ملورنقديح تنة   علت لث    جى كةق علت من  ورنات  

كما  ين  ورن اق  لياا لن رلسياسح ورنقديح لث  لكرب نسةيا  خ ورسياسح   يف  نغة يش ملركخ  دةجا     املتح،وحلقيق  
ور   يؤكد علت  .Louis Model St سنت  لس  م من ج  ولاريح يف ور ريثق علت من  ورنات  يف  نغة يش،  ا يدع  

 وال  صا   وحلقيق .ارح  رتك  لكرب نسةيا  خ ورسياسح ولاريح يف حت ي  ورنرتاط لن ورسياسح ورنقديح في  

 قييم وألث  ورنسيب رلسياسح ولاريح ر  دةوسح (Ajayi and Aluko, 2017) خ  ك  ا    ن س  مليف ورسيا       
رح وليد   سنت  لس  س خدو   يا رح  ا م0101-0719ني قيا خةا ور    علت ورنرتاط وال  صا   يف ملورنقديح 

يف ع ا ورنق   ملورصا ةو   الرح  ين يح  لنم روردةوسح  رين  ن اق  س خلص ملو والع يا يح، ورصغ ص  يقح ول  يا  مل 
ملنص     ريثق سليب ملاق  ين  ، وحلك     وإلن ا وتسم جيايب علت ورنم  وال  صا   يف ني قيا،  ينما إملتريثق 
 كري و   خ ل ملو  والس ق وة وال  صا  .ملوالع ما  عليسا  ورسياسح ورنقديح   اس خدو وردةوسح 

علت  لس  سنت  س خد    يا رح و (Adeniji and Evans, 2013)مليف  ةوسح ريينح  قةييح  خ وردملا       
ولس خد  يف ه و ورن ع  -panel data techniqueمل  ةةيا  ،(م0100 -0791) رل    وألف يقيح يض وردملا 
ولاريح  ورسياس   وإلجيايب رك   خ دملةور يف ورنقدينب مل ن ي يورك عم   وعم إىل خلص  ورن اق   -  خ وردةوسا 

  ،ورنقديح ورسياسح خ ل ملو   ل و  اع ةاةها  ورنقديح ورقاعد س خدو  و لن إال،   وركل   صا وأل وو والعلت  ملورنقديح
مله   ا وتاا  خ ورن اق   ،ولاريح ورسياسح خ ل ملو   كري و  وحلك    وإلن ا س خدو  و خ نسةيا  فاعليحلك    كان

 يفر ل  وردملا ر  قيا من  لعلت  ولاريح ورسياسحع  ا عخ  ورنقديح ورسياسحس خدو   انص   وريمليح رلدةوسح،  ي  
 ورنات .

 (Jawaid et al, 2010)ور  ليو  ورنسويب رلسياسو   ولاريوح ملورنقديوح، وس قصو   ةوسوح مليف  ةوسح  ياسيح عخ       

 – 0711وألثوو  ورنسوويب هلووات  ورسياسوو   علووت ورنموو  وال  صووا   يف ورةاكسوو ان،  اسوو خدو   يانووا  سوون يح عووخ ور وو   
صاقيح عاريح علت ، مل د لفا   ن اق  ور كا   ولرت   لن كة ورسياس   تنة   علت لث    جى جمل  الرح إ م0117
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لن رلسياسوح ورنقديووح مل ود كووان  يا و  ورسياسوح ورنقديوح لكوورب  وخ  يا و  ورسياسوح ولاريووح،  وا ي اومخ  ورنمو  وال  صوا  ،
 .البنكستننةيح لكرب علت ورنم  وال  صا    القاةنح  ر ورسياسح ولاريح يف ل

ديووح  ارقيووا  إىل اع ورسياسووح يف ورةاكسوو ان إيووةو لةيووح لكوورب رلسياسووح ورنقحوون   يف  اووا ينسا  وردةوسووح مل وود لملحوو      
اريوح يف  عوم لةيح ورسياسح ولاريح يف تي ي  مل عم ورنم  وال  صا  ،  ي  ميكخ رودملة ورسياسوح ولاريوح لن يكو ن لك و  في  

ملحو  وردةوسوح   ةوين سو خدو  اوق ولةقوم هلو ا ولو وة ، عليو  لورنم   خ خةا إزورح ور سوا ، ولو تة   وال وة  ورةةيييوح ملوال
  خ كة ورسياس  . ا  ناام ا  جي

 (م0100والحستاة )بسخشاي  مل دص فاعليح ل   خ ورسياس   ولاريح ملورنقديح، فقود  وا   ملعخ وال  صا  ورلييب         
  ولرتوو   ملمنوو ج  ور كا وو ورليوويب، مل اسوو خدو   صووا   صوو ةهتا ولخ  رووح علووت وال ساانت  لااس  رووح  يا   اسوو خدو  ملتةةيووا
 يف ورنقديووح ورسياسووح ووخ  وال  صووا  علووت ورنموو   تووريثق لكوورب ولاريووح لسياسووحر لن إىل  ةوسوو سمات حوول  ، تصوو يا وخلةووري
ن علوت  كوو    ينةو   ورو   وحلكو    وإلن وا زيوا    لن إىلجرو  مللةجيوا  ولودص ورقصوق، يف ينموا وريكوس  ولودص ورة يو 

،  صلخو نا يوح  صوا   وخ وإلن اجيوح رةألجسو    سوةى مجو   و، مل نا يح خ  وركل   ورةلى زيا  إىل يؤ   قو    سمس و
 وحلك    وإلن ا  و  ىت تظس  تريثق  ف   ز نيح   يلح إىل،    حت ا  ولدص ورقصق يفناةها  ال تؤيت ولاريح لن ورسياسحف

 ورنقديح ورسياسحل ا عخ ت     و  خ ورسلر ور لمساريح ملور سيةح،كةق   وس قو يا ا ك ن ور   ة  السيما والس  ماة   ن ، 
   سووو ورنقديوووح فووو وقض وألةحووود  يفورووو وكم  لن إىل، فقووود ع تووو  وردةوسوووح ولاريوووح ورسياسوووح القاةنوووح  ووور  وأل ووود ورقصوووق يف

 وألسوياة وةت واع إىل يوؤ   ملوريقاةو  مبا ، ملعلت ملج  وخلص   ورةلى علت وألةو  ورةلىيف زيا   ح ة   يفينيكس 
 ولدص ورة ي . يفعلت ور اخم فق  ملوردخ ا  يا،  ينما يق ص  لث  ورسياسح ورنقديح 

 تبذة عن السينسة المنلية والنقد ة في ليبين

ور  تؤث  يف كافح عناح  وإلن ا  يف ه و ورن ةيح، يي مد وال  صا  ورلييب وع ما و كليا علت  صيلح ورصا ةو  
 – 0111 وووخ إمجوووايل ورصوووا ةو  يف ور ووو   % 79.1وال  صوووا ،  يووو    لووو  ورصوووا ةو  ورن ةيوووح  وووا ال يقووو  عوووخ 

 وخ إمجوايل وإليو و و  وريا وح يف هيكو  % 71.1 علت سةي  ول اا، فيما وس   ج  وإلي و و  ورن ةيح علوت م0100
ابرررع ، الربررع الر 35)النشرررة الاقتصرررادية، املجلررد   سوووى  يانووا   صوو   ريةيوووا ول كوو   ولي ونيووح يف وال  صووا  ورليوويب

 ي  يدر  جر  علت سية    ةاع ورن    خ خةا عنص  ور م ي ، مل خ   وآلثاة ور  ت كسا ور ة ةو  يف ، (م3105
 صوويلح وإليوو و و  ورن ةيووح وخلا وويح  هو و ورقةوواع علووت ورسياسووا  ولاريووح ملورنقديووح ول ةيووح يف وال  صووا ، ملفقووا رل غووقو  يف

  اركا   رل ة ةو  يف لسياة ورن   ملوركميا  ولصدة   ن  إىل وخلاة . 

ن يك ن رلسياسوح مل سى ملجسح ورنظ  ورساقد     وال  صا ي ، فلن  خ ول  ا ل مليف وال  صا و  ورن ةيح
مل وا ي  رود  يب،  وخ ملو ور لن ورصوا ةو  ورن ةيوحرة  صوا  ورليومجوايل كرب علت  يودال  منو  ورنوات  وحمللو  وإلولاريح وألث  وأل

إلن ووا  عنسووا  ووخ عاقوودو  ن ةيووح، خاحووح يف سوون و  وز هوواة ورصووا ةو  ورن ةيووح ت وويا ور وو   وركةووق  ل ووا  ور  سوور يف و
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  لمل وخ يواةو   و   و و   وإلن وا  مل نو  ا، ملجرو   وخ  نظو ة لن هو و ورنو ع  وخ وإلن وا وحلك   ،  ملن  غ  ا  تو ك 
 مي   ل د لهم ل ملو  ورسياسح ولاريح، فيما يرييت  ملة ورسياسح ورنقديح ال قاً ر ةيف ل   ص ة ممكخ يف ورسياسح ولاريح.

ورو   ي كو ن  وخ وإلن وا  ونواة  ملوإلن وا  والسو  ماة ، هيكو  وإلن وا  وحلكو    يف ريةيوا، فلجو  وا ت  صونا 
 وقموا رصوا  وإلن وا  ونواة ، إج ملحول  نسوةح وإلن وا  ونواة  إىل نة ظ لن ور غقو  يف هيك  وإلن وا  وريوا  كانو  

رإلن ووا  والسوو  ماة  ملرلمي ونيووح وإل ووافيح يف هنايووح ور سوويينيا  مل دويووح وألر يووح ونديوود ،  يوود لن   %11 قا وو   99%
لنشرة )ا رك   نسما علت ور  ويل يف هنايح ور مانينيا  مل دويح ور سيينيا % 11.1مل % 19.0كان  عند  س  ص 

يف  ، ملهوو و  ووا يوودا علووت  وويل وإلن ووا  وريووا  كووري و   ووخ ل ملو  ورسياسووح ولاريووح(م0991الاقتصررادية، الربررع ال ررا   
)الميزاتيااة التساايير ة( نرتووةح والن اجيووح ملوخلد يووح، فار يووا   يف وإلن ووا  وريووا  ونوواة  خلووا  صووا ة  ديلووح رلوودخ   ووخ وأل

  وريمارح يف ورقةاع وريا   خ نا يح، مل سوةى  ساسويح  يوض  نو   هو و كان  ن ي ح ر يا   كل ح ول تةا   سةى تكد  
      ن   وردعم ملوإلعانا . ا  اا ل  خت ياا   خ نا يح لخ صورن ع  خ وإلن ا  سياسيا ملوج ماعي

ل ا عخ ورسياسح ورنقديح يف ريةيا فيمكخ وحلكم عليسا  خ خةا ل ملو  ورسياسح مل ن و  تريثقها،  ي  ترتق 
 و  عوا   %1إج ظو  عنود  سو  ص  ،م0790وخلصوم   ي غوق  نو  عوا   ص   ريةيا ول ك    رين سوي  إعوا      يانا

ملنظووو و ريووود   اجوووح ولصووواة  ور  اةيوووح رة ووو وا  وووخ ولصووو   ول كووو  ، فقووود  %،1 يووو    خت ياووو  إىل  ،م0111
كري و  اق   ،وخت    يض وإلج ووو   ك خ يض نسةح ورسي رح ردص ورةن   ور  اةيح وحمل  ظ  ا ردص  ص   ريةيا ول ك  

او وردملروح حوندمل  ور  و ا رلسياسح ورنقديح ور  سييح عوخ   يوا خت ويض سوي  ور اقود  علوت ور  وقور ور  نيوح، ملإنرتو   ةاش  
لن تل  وإلج ووو  كان  حمدمل   وندملص يف ور ريثق  إال  رإلن ا  لنا ور سسية  والق مانيح رألنرتةح وإلن اجيح ملوخلد يح، 

 علت ل وو ملمن  وألنرتةح والس  ماةيح يف وال  صا  وحملل .

 ووووووودمل  رقووووووود ظووووووو   يووووووودا وال  يوووووووا   ورقوووووووان   علوووووووت وخلصووووووو   وإليدوعيوووووووح رووووووودص ولصووووووواة  ور  اةيوووووووح يف 
،  يوو    ت  يوودها عنوود م0119ورةلووى علووت ور وو ويل  ووىت عووا   ملور  وقوور حتوو رل  وقوور ور  نيووح  %(%01،9.10)

مل خ خةا  يانا   ص   ريةيا ول كو   ميكوخ والسو دالا علوت  ويل ل و  وال  يوا   ورقوان   كل ودص  %،51نسةح 
ورو  كوان ، ل ملو  ورسياسح ورنقديح يف حت ق والس  ماةو   خ خةا ت وكم وال  يا يا  ور وقد  رودص ولصواة  ور  اةيوح

  خ ول  ا لن ت  ج   إىل  رتاةير تنم يح. 

ال ت جد عمليا  س        ح يف ريةيا جو  تريثق علت وال  صا ، ل ا عخ  نا  سي  ورص  ،  جر   اإل افح إىل      
وروو   وسوو يان   وو  وريديوود  ووخ وردةوسووا  يف  ةوسووح  وودص فياريووح ورسياسوو   ورنقديووح M-F فوولجو  ووا وسوو درينا  نموو ج  

     وا  سموا   و  ريةيوا، مل ود   ل و وا  ويي ح ا   ملجو    كوح ةلمل  يف وردملا ور  تي مد نظا  سي  ورص   ور ،ملولاريح
يف تةيووان  ملة ورسياسوو   ولاريووح ملورنقديووح يف حتقيووا ور وو وزن وروودوخل  ملور وو وزن وخلوواةج ، ملل   ووخ ورسياسوو   جو  وألثوو  
وألكرب يف حتقيا جر ،  اإل افح إىل إ ةو   دص  دة  ورسياسا  يف حتقيا ورنم  وال  صا  ، ملعلت وألخ  يف ولدص 
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ملجو    كح ةلمل  ل  وا  يي ح، كما ه  وأل   يف  ارح   لن وردملا ور  ت ةر ه و ورنظا ة ي ، فلن ورنم ج  يرتق إىلور
        (.م0100 :)بهنء الد نارح س وو ولاريح لمل ورنقديح اق في   ال  صا  ورلييب، فكل ا ورسياس  و

 منهجية الدراسة

، (Pesaran, Shin & Smith 2001)وروو    ةهووا ( ARDL)   يقووحسوو خدو  وعلووت هوو ا ور ة ووح  تي موود     
 وخ ةاة لن Pesaranتك ن ورسةس  ور  نيح   كا لح  خ وردةجح ن سسا، ملي ص  لني ةلى   رين  ال والخ ةاةه و  ملي مي 

 وووا إجو كانووو   سووو ق   عنووود  ، غوووض ورنظووو  عوووخ خصووواق  ورسةسووو  ور  نيوووح ميكوووخ تةةيقووو  (ARDL)وحلووودمل  يف إ ووواة 
ال تكووو ن  لن والخ ةووواةكموووا يرتووو ط  ،والثنووو   ووو   وووا اجيووو    لمل، I(1)ملىل  كا لوووح  وووخ وردةجوووح وأل لمل ،I(0) سووو  ياهتا 

ر  نيح خبصاق  لفا   خ  ارح ورسةس  و Pesaran  يقح  ملت م ر ،I(2)ورسةس  ور  نيح   كا لح  خ وردةجح ور انيح 
                         جراتجااااااااارإتجااااااااال و   ووووووووو    يقوووووووووح  ،ور كا ووووووووو  ولرتووووووووو   وخ ةووووووووواةولي وووووووووا   يف  وألخووووووووو صورقصوووووووووق   قاةنوووووووووح  وووووووووارة   

(Engle & Granger , 1987)    جسساااايليس -تسااااننلجسهجو  ولوووو  ل   ملوخ ةوووواة ور كا وووو  ولرتوووو        
(Johansen & Jusilius  1990) ي م ر ورنم ج   اخلصاق  ور اريح: إج 

 ةواو ورو  ين رل صو ا  وخ فو و  وإل (Laurenceson & Chai, 2003) كوا     وً يريخو  عود  (ARDL)منو ج  _ 
ية  لفا  ورن واق  رلميلموا  يف ي (ARDL)من ج   لن كما  ،وريا  اة جمم عح  خ ورةيانا   خ من ج  وإل علت لفا 

لك و  ورنمواج   (ARDL)رو و يي ورب منو ج   ،ج  ورة ي  مللن وخ ةاةو  ور رتخي  ميكخ والع ما  عليسوا  رتوك  كةوقوأل
 م.0101 إلى 0791 رتاهد  مم د   خ عا   11ملورةارغح  ،  م وريينح ولس خد ح يف ه و ورة    ةقمح  ارنظ  إىل

ك وخ_   وخ خووةا هو ا ولنس يووح  ميكووخ يو  ، ولودص ورة يوو  وخ فصوو  توريثقو  ولوودص ورقصوق عووخ  (ARDL)منوو ج   مي 
 إىل اإل ووافح ، ورة يوو  ملورقصووق يف ن ووس وليا رووح   ر ملول غووقو  ولسوو قلح يف ولووديحتديوود ورية ووح ور كا ليووح رلم غووق ور ووا
رلم غووقو  ولسوو قلح يف مووا  تقوودي  وليل   لياوواً  ميكووخمل  و  ولسوو قلح علووت ول غووق ور ووا ر،حتديوود   ووم تووريثق كوو   ووخ ول غووق 

 ولقدة  يف وألج  ورقصق ملورة ي  لك   وتسا ا  خ تل  ور  ي م وحلص ا عليسا ما وليل  ملتيد    ورة ي  ملورقصق،وألجل
ملر  ديوود  وو ا فوو و  وإل ةوواو  م(،0711) جسهنتساان مل  يقووح(، م0719) جراتجاار-اتجاال  وو   ،وألخوو ص ووخ ورةوو   

 Schwarz Info (SIC)، ملAkaike Info Criterion (AIC)  ييواةيخ ةوا و سو خدول زعوح يو م يف وريوا   و
Criterion. 

           يقوووووووود  كوووووووو   ووووووووخ (UECM) الخ ةوووووووواة  وووووووودص حتقووووووووا عة ووووووووح ور كا وووووووو  ولرتوووووووو    وووووووو  ول غووووووووقو  يف إ وووووووواة منوووووووو ج 
(Pesaran, Shin, & Smith, 2001)،  ظو   نس ا  دي ا الخ ةواة  ودص حتقوا ورية وح ور  وزنيوح  و  ول غوقو  يف

 وخ ةوواة    يقووح ، ل(Bounds testing Approach)وووووووووو، ملتيوو   هوو ا ورة يقووح  منو ج  تصوو يا وخلةووري اووق ولقيوود
 يريخ  ورنم ج  ورصيغح ور اريح: ي  ، وحلدمل 
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مت     ي مل ه  ول غقو  ور  سقيح )ولس قلح(،  EXمل  TEمل  M1ه  ول غق ور ا ر، ملك   خ   GGDP ي  
، يف    عخ  يلما  وألج  ورقصق    )،  ينما تيرب  يلما  ور  مل  وألملىلوألج  يلما  ورية ح   يلح  (  
 .2خةري وحلد وريرت وق  علت ور  ويلمل ون و ورقا ر  ( )مل ( )مت  

 ورنم ج   خ عد سا، ملىف  ارح  ا ملج   عة ح ت وزنيح   يلح وألج       غقو   (ARDL)من ج   وخ ةاةي امخ 
ملألج  جر  نق   ، رلم غقو  ولس قلح ملوألج  ورقصقتقدي   يلما  وألج  ورة ي   إىلملج   ه ا ورية ح نن ق  

ا   ف  يح وريد  ورقاقلح  يد  ملج   تك وخ ةاة ي  ي م  (OLS) سى   يقح ول  يا  ( F)حبسا  إ صاقيح 
 .وألج (ايا  ورية ح ور  وزنيح   يلح  رت        غقو  ورنم ج  )

      H0=  1=  2=  3=  4 

  قا   ور  ا ورةدي    ج   عة ح تكا    رت   يف وألج  ورة ي       غقو  ورنم ج 

     H1≠  1≠  2≠  3≠  4 

 (Pesaran, Shin, & Smith, 2001)  ر ورقيمح وندملريح ور  مل يسا ك   خ (F) نق   مبقاةنح إ صاقيح مل خ  
تكا    رت       خ ةاة إ كانيح ملج   عة ح ين يح  ةينح ال  جح رل دمل  وريليا ملوحلدمل  وردنيا عند  اجند  يم ي  

 .  غقو  ورنم جح

ل  ن فض ف  يح  ،فلننا ن فض ف  يح وريد  حلد وألعلت ولق ح رلقيم وحل جحوحملس  ح لكرب  خ و (F)فلجو كان   يمح 
، ل ا إجو كان  تكا    رت        غقو  ورنم ج  ملنقة  ور  ا ورةدي    ج   ،ج وألعد  ملج   عة ح ت وزنيح   يلح 

ايا  ورية ح ور  وزنيح يف وألج  ول م لح يف  فلننا نقة  ف  يح وريد  قيمح وحملس  ح ل    خ وحلد وأل ىن رلقيم وحل جح،ور
  ريكد.وروأل ىن ملوألعلت فسنا سنك ن يف  نةقح عد   ن  ورقيمح    وحلدورة ي ، ل ا إجو كا

 تحليل تتن ج الدراسة القينسية

 .السحدةجذر  اختبنراجراء  -

 إال ،ج ة ور  د      مل ار ام  خ تيد  وخ ةاةو   ،ف   خصاق  ورسةس  ور  نيح إىل ةاة ج ة ور  د  يسد  وخ 
 .Augmented Dickey-Fulle، (D. Dickey & W. A))ولةو ة  د كاي فاسلروخ ةواة لننوا سو   نسو خد  

Fuller, 1981)،  والخ ةاةملوندملا ور ايل ي  ا ه و. 
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 (ADF) اختبنر جذر السحدة (0جدول رق  )

السلسلة 
 الزمنية

 عند الفرق األول (level) عند المستسى
(first differences) درجة التكنمل 

 ثا   ملو اا ثا   فق  ثا   ملو اا ثا   فق 

GGDP -2.364 -2.292 -10.91*** -10.76*** I(1) 

GM1 -3.93*** -3.98*** -6.744*** -7.092*** I(1)، I(0) 

GEX -1.795 -2.597 -10.76*** -10.61*** I(1) 

GTE -1.759 -2.349 -8.508*** -8.439*** I(1) 

 % 0%     *** معنس ة إحصن ية عند 1** معنس ة إحصن ية عند     %     00* معنس ة إحصن ية عند       

 .(MacKinnon, 1996) حس  القيمة الجدولية لا

 (Eviews10)عداد البحنث بننًء على مخرجنأ البرتنمج الجدول من إ  

 ج ة رل  د كان  ا  GGDP GEX، (GTE)لن ول غقو   (ADF) وخ ةاةملمبياينح  (0)ة م ي اا  خ وندملا 
سلسلح  يدا  لناق  ،I(1)مل ار ايل فس    كا لح  خ ور تةح  ملىل يد لخ  ور  مل  وأللحة    س ق   عند ولس  ص، مل 

ور كا   ولرت    وخ ةاةج وو ميكخ إ  ار ايل، مل ملا، مللياًا عند ور    وألساكنح عند ولس  صكان  ع ا ورنق      من
 .(ARDL)  اس خدو    يقح

 .(ARDL)فتراأ االبطنء المثلي للمتغيراأ الداخلة في تقد ر تمسذج  نراختي

  ةاو.ه  لة ر ف و  إ، مل(AIC) يياة ةاو ول لت  سى ف و  وإل وخ ةاةي  ا وندملا ور ايل 

 (AIC) فتراأ اإلبطنء المثلى حس  معينر (0)رق   جدول

 (.Eviews10مخرجات البرنامج )مصدر: 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
              
0 -319.9172 NA 4289906. 18.10651 18.37043 18.19863 
1 -319.4238 0.794924 4420646. 18.13466 18.44256 18.24213 
2 -319.3675 0.087589 4670371. 18.18709 18.53898 18.30991 
3 -317.1451 3.333703 4378072. 18.11917 18.51505 18.25734 
4 -312.2606 7.055335* 3542982.* 17.90337* 18.34323* 18.05689* 
5 -312.2248 0.049745 3757319. 17.95693 18.44079 18.12581 
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 جسدة النمسذج اختبنر

ملجرو   وخ  ل وو ورنمو ج ،ج  ينةغ  ور ريكد  وخ جو    تقدي  وآلثاة  صق  وألج  مل  يلح وأل ورنم ج  ألج  ة  وع ما  
 خةا وس خدو  والخ ةاةو  ور اريح: 

 ( التسز ع الطبيعي لبساقي متغيراأ النمسذجNormality test) 

ي  وا ورن واق   ((0)الشكل رق  ) ور ايل رلة و  ، ملوررتك الخ ةاة ور  زير ورةةيي   (Jarque-Bera) سني مد علت إ صاو         
 ول  ص  عليسا.

0
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-1000 -750 -500 -250 0 250 500 750

Series: Residuals

Sample 1984 2010

Observations 27

Mean       9.50e-12

Median  -0.529321

Maximum  622.7846

Minimum -829.3993

Std. Dev.   364.8334

Skewness  -0.435178

Kurtosis   2.557091

Jarque-Bera  1.072899

Probability  0.584821
 

 (0الشكل رق  )

 (.Eviews10مخرجات البرنامج )املصدر: 

 وخ  (Normality) وخ ةواةمله   ا  ا علي  ، ا ةييي اعح ت زييو  ورنم ج    ز  ق   و     غ لن (0) ة م ي  ا وررتك 
  وروو  اريووحوال  م  قاةنووح  ارقيمووح (0.1901)  يم وو   لغوو  وروو   ،(Jarque-Bera)خ ةوواة ولؤشوو  وخلووا   اال خووةا
 .عح ت زيياً  ةييياً ييين  ة ا ف ا وريد   رين ورة و     ز    ا، (1.111) يف  دمل كان  

 عدم وجسد مشكلة ارتبنط ذاتي (Serial Correlation test.) 
ملونودملا  ،(Serial Correlation LM test) وخ ةواة  وسو خدو   عود  ملجو    رتوكلح والةتةواط ورو ويت ل ريكود  وخر

 .والخ ةاةور ايل ي  ا ن ي ح 
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 ارتبنط ذاتياختبنر وجسد مشكلة  (1)رق   جدول

 (.Eviews10مخرجات البرنامج )املصدر:   

 Serial)ورنمووووووو ج    يكوووووووخ ييوووووووا   وووووووخ  رتوووووووكلح والةتةووووووواط ورووووووو ويت لن فووووووو ،مل وووووووخ خوووووووةا ورن ووووووواق  ول  صووووووو  عليسوووووووا 

Correlation)ي  لشاة وخ ةاة  ، (Serial Correlation LM test)   قة ا ف ا وريد (H0)   مله  عد
ملمبوا  ،(1.17)إج  لغو   و ويل  ،Prob( F)الخ ةواة  وال  ماريوح مل     ورقيموح  ا ةتةاط جويت، مله    رتكلح وملج  
 يووود  ملجووو    رتوووكلح وةتةووواط جويت ننوووا سووو   نقةووو  فووو ا وريووود  ورقاقووو  ، عليووو  فل(1.11)هووو ا ورقيموووح لكووورب  وووخ  لن
(Serial Correlation test.) 

  اتعدام تجنت  تبن ن عنصر الخطأ العشسا ي عدم وجسد مشكلة(Heteroscedasticity test.) 

 Breush-Pagan) وخ ةواةسو خدو    و ،ل ريكد  خ عد  ملج    رتكلح ونيدو   انس تةايخ عنص  وخلةوري وريرتو وق ر

test) والخ ةاةية  ن ي ح  (1) ة م ملوندملا. 

 اختبنر اتعدام تجنت  تبن ن عنصر الخطأ العشسا ي (1) جدول

Heteroscedasticity Test: ARCH  
          

F-statistic 
0.00978

5     Prob. F(1,34) 0.9218 

Obs*R-squared 
0.01035

8 
    Prob. Chi-

Square(1) 0.9189 

 (.Eviews10مخرجات البرنامج )املصدر: 

 وووووانس تةوووووايخ عنصووووو  وخلةوووووري وريرتووووو وق    ويووووودونييوووووا   وووووخ  رتوووووكلح  رنمووووو ج  الورين  ووووو (1) ة وووووم دملاونوووووي اوووووا  وووووخ 
(Heteroscedasticity) ، وخ ةواةملجر   وخ خوةا (Breush-Pagan test)  ح ورقيموح وال  ماريو،  يو   لغو
نقة  ف ا وريود  ورقاقو   يود   ، علي (1.11)  خ ه ا ورقيمح لكرب لنملمبا  ،(1.700)   ويل Prob( F) صاو إل

 .ونيدو   انس تةايخ عنص  وخلةري وريرت وق ملج    رتكلح 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
          

F-statistic 
0.54212

8 Prob. F(2,24) 0.5885 

Obs*R-squared 
1.59930

9 Prob. Chi-Square(2) 0.4495 
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 .(ARDL)التكنمل المشترك بنستعمنل منهج  اختبنر

 (F)،  يووو  جووواو   ووويم (F)ن ووواق  إ صووواقيح  (1)ة وووم  ي  وووا ونووودملا (ARDL) وحلووودمل  وخ ةووواة إىلمل االن قووواا 

   ورو  قويم وحل جوحورملهو  ، (6.44)رلقويم وحل جوح يف ورنمو ج   لكورب  وخ  يموح وحلود وريلو   ، ملهو (7.8.8) ووو سوامليح رو
    سو  يا   ين يوح عنود (Pesaran, Shin, & Smith, 2001)   سوا كو   وخ ونودوملا ورو  ووحلصو ا عليسوا  وخ 

ؤكود ملت   ولين يوح،سو  ياولةفض ف  يح وريود  عنود مجيور تدعم  فلن ورن اق  ول ك ة  علي  ،%(%01(،)%1(،)0) 
 .ورسياسح ورنقديح ملورسياسح ولاريح ملورصا ةو  و ورنات  مل  غق ملج   عة ح ت وزنيح   يلح وألج     ورنم  يف 

 تتن ج اختبنر التكنمل المشترك (1)رق   جدول
F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

          
Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

          
F-statistic 8.737 10% 2.37 3.2 

K 3 5% 2.79 3.67 

  2.5% 3.15 4.08 

  1% 3.65 4.66 
 (.Eviews10مخرجات البرنامج )املصدر:        

 .(UECM) تقد ر تمسذج تصحيح الخطأ غير المقيد

ملمنو ج   ،(ARDL)منو ج   اسو خدو   وإلمجوايل وحملل ورنات    يض ول غقو  وال  صا يح علت  يدال  من  لث تقدي    
((UECM  يف  يا روح ينة   علت تقدي   يا  ورنم ج  علت ولدص ورقصق ملورة يو   ور   ،وخلةري اق ولقيدتص يا

 ية  ن اق  ور قدي . (9)ة م  ملوندملا ،ملو د 

 (ECM)تقد ر معنمالأ النمسذج قصيرة وطس لة األجل وتحد د معنمل  (9) رق  جدول

 (Eviews10بناًء على مخرجات البرنامج ) ينعداد الباح الجدول من إ

 الطس لتقد ر معنمالأ األجل  تقد ر معنمالأ األجل القصير

 ول غق وليا   t-statistics   مااوإل ول غق وليا   t-statistics حتمنلاإل

[0.001] 2.819 0.515 ∆GM1 [0.004] 3.10 0.366 GM1 

[0.000] 6.581 0.204 GEX∆ [0.001] 3.650 0.298 GEX 

[0.000] 4.656 0.145 GTE∆ [0.006] 1.895 0.137 GTE 

[0.000] 997.0- 590.2- 1)-ECM( 
[0.808] -.245 -.005 Constant 

1.91 W-D 
0.898 
49.61 

2R 
F 
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قو  ولسوو قلح ت سوو   ووا نسووة   ي اووا  وورين ول غوو (9) ة ووم  ح  انوودملا ووخ خووةا وإل صوواوو  ول  صوو  عليسووا ملول   وو  
ورنمو ج    لن، كما وحملل  وإلمجايل  يدا ورنم  يف ورنات  ، مله (GGDP) خ ور غقو  يف ول غق ور ا ر تق يةا  %(71)

( t)  يموح ، ملكانو (17.90)  يم و  إج  لغو  (F)وخ ةواة  علوت جرو   يا و   يو   ا   ،كك  مي از  ارقودة  ور  سوقيح

ركو  ملو ود   نسوا  يوح ي  كانو  كلسوا لكورب  وخ ورقويم وندملر ،وندملريح وخلاحح مبيا ة  ورنم ج  كلسا  قة رح إ صاقياً 
، كموا هو     وا لياواً يف  يا روح ولودص  ةا قوح رلنظ يوح وال  صوا يح موا  ولقودة   وليل  وإشواة  مل د جاو  عدو ور ا  ،
 :ورة ي  ور اريح

GGDP = - 0.005 +0.365*GM1 + 0.137*GTE + 0.30*GEX 

T-Statistic (-0.245031)   (3.190394)    (1.676154)       (3.645076) 

 :تتن ج اختبنر السببية

 تتن ج اختبنر سببية جراتجر (9جدول رق  )
  

         Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
         GGDP does not Granger Cause GEX  38  0.28626 0.7529 

 GEX does not Granger Cause GGDP  8.71289 0.0076 
         GM1 does not Granger Cause GEX  38  0.01871 0.9815 

 GEX does not Granger Cause GM1  9.93550 0.0025 
         GTE does not Granger Cause GEX  38  0.73691 0.4863 

 GEX does not Granger Cause GTE  0.35475 0.7040 
         GM1 does not Granger Cause GGDP  38  0.17847 0.8373 

 GGDP does not Granger Cause GM1  2.51749 0.0960 
         GTE does not Granger Cause GGDP  38  1.35572 0.2717 

 GGDP does not Granger Cause GTE  3.17693 0.0547 
         GTE does not Granger Cause GM1  38  2.84329 0.0726 

 GM1 does not Granger Cause GTE  0.96491 0.3915 
        

عوووخ ملجووو   عة وووح سوووةةيح يف و ووواا ملو ووود  وووخ  (9)كموووا هووو   ةووو  يف ونووودملا ة وووم   جراتجااارلفصووو   وخ ةووواةو  سوووةةيح 
، مل وووخ ورصوووا ةو  إىل عووو ا ورنقووو  ، مللخوووقو  وووخ ورنوووات  وحمللووو  وإلمجوووايل GDPورصوووا ةو  إىل ورنوووات  وحمللووو  وإلمجوووايل 

GDP  إىل وإلن ا  وحلك   ، مله   ا يار تسالال   ا ور دوخ   ا     ملة ورصا ةو  مل ا  و  ورسياسوح ورنقديوح  وخ
 خةا زيا   ع ا ورنق   يف ور ريثق علت من  ورنات  وحملل  وإلمجايل.
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 النتن ج

ورقياسوو  رلسةسوو  رة  صووا   وومخ ورسوويا  وحلوودي   ولاريووحمل  ورنقديووح رلسياسوو   ورنسووةيح ور اعليووح ور ة ووح وخ وورب       
 Autoregressive (ARDL)  اسو خدو  لسول   (م0101-0791) ريةيوا خوةا ور و    وخ  اروحيف  ،ور  نيوح

Distributed Lag،   ورسياسوو   لك وو  فياريووح  ينوو ي  ملالس كرتووا  ل   ووخ عوواوو  ورنقوودي  ملوركو وخ ةوواةألجوو
 .يف ريةيا ورنم  وال  صا  نسةيا يف ور ريثق علت 

 و ز  كوريهم   غوق  ورنقديوح ، فارسياسوحول غقو   يد ورة و      د  يلح وأل عة ح إىل ملج  ق  ورن ا شاة فقد ل      
مبيو  لن تغوق  نسوةح  ،(1.191) وخلاحوح  ارسياسوح ورنقديوح  قودوة ول ملنوح  يمحل   ي       ،حملورة يل ورقصق  رل  ت 

 ورسياسووح  ينمووا يف  يوودا ورنموو  وال  صووا   مل وون س وال وواا،% 1.191% يف عوو ا ورنقوو   يووؤ   إىل تغووق  وودةا 5
 لمل سوو وو رل وو   ورقصووق  (1.019) ووارنظ  إىل  يمووح  يا وو  ول ملنووح وروو  تسووامل   ،نسووةيا كةووق   لةيووح   تكووخ جو  ولاريووح
جو  أل ولاريوح  ارسياسوح ملوألك   فاعليوح،  قاةنوحأل  ص و  و وأله   ورنقديح ورسياسح لن إىل ور ة حملعلي  خلص   ،ورة يلح
  يمووح ينةوو   علووت  يا وو  ور غ يووح وريكسوويح لن إىلورن وواق   شوواة كمووا ل  ،موو  وال  صووا   يف وال  صووا  ورليوويبورن حتسوو 
 ور وو   يفيوو م تصوو ي    ور وو وزن رل وو   ورسووا قح يفخوو ةا  ووخ وال %01 لن  ووا ييووينن عووا  ووا، ملهوو   ملجو  لةيووح سووارةح
  ح.وحلاري

  خلوول  ووخ  ورصووا ةو  يف و  صووا  ل ووا   ونانووىلن  ،ورن ي ووح ور قيسوويح كمووا ي اووا  ووخ ن وواق  وخ ةوواة ورسووةةيح      
 ملةو   ي  هياكل  وإلن اجيوح، مل  ت ةو ة  ؤسسوات  ولاريوح  دةجوح كافيوح ر مواة  تريثقهوا علوت ورنرتواط وال  صوا  ، تليوى

اةجيووح رلقاعوود  ةقيسويا  ووخ خووةا  ووا تو ف ا  ووخ عمووة  لجنةيووح تووؤث  يف عو ا ورنقوو    ووخ خووةا زيوا    يمووح ولصووا ة وخل
  ورنقديح.

 وود وت قوو   وور ن وواق   يظووم وردةوسووا  ورسووا قح وروو    ع  ووسا يف وسوو ةةع وأل  يووا   مل وو ر  تكوو ن وردةوسووح وحلاريووح
 رودملا ورو  تناملر سوا هو ا وردةوسوا ، قاةنوح  ارسياسوح ولاريوح يف  يظوم و ،  ا فاعليوح ورسياسوح ورنقديوح مللةي سوا ورنسوةيح

ور  لكد  علت  م(،0100ستة حشي  وال)بسخمل د تةاين  ن اق  وردةوسح وحلاريح  ر ورن ي ح ور  لفا  إريسا  ةوسح 
ملييو   والخو ة  يف ورن واق   ييب،وألث  وألكرب رلسياسح ولاريح  قاةنح  ارسياسح ورنقديح يف ولدص ورة ي  يف وال  صا  ورل

 سانت  لاس   يا روح  (م0100والحستاة )بسخشاي  إىل ون وردةوسح وحلاريح  د وس خد   علت حن   غاي   خ  ةوسح 
 يوو  ي اووا وروودملة ور قيسوو  رلصووا ةو  ورن ةيووح يف ور ووريثق علووت عناحوو   روو  ترتوو م  علووت   غووق ورصووا ةو ،و رووحوليد  

 مل خ    يان لث  ورسياسا  وال  صا يح ولخ ل ح. ملعلت ع ا ورنق  ، وإلن ا  وركل  يف وال  صا ،

مل ووخ   ور يووا   يف وحلصوويلح ول ريتيووح عنسووا، تووؤث  إجيا ووا علووت وروودخ  ملورنووات  وحمللوو   ا ةو  ورن ةيووحفار يووا   يف ورصوو      
ورنوات  وحمللوو   نووا نووا لساسويا  ومخ  ك   ة ورصوا ةو   ك   ا اع ةوو وإلمجوايل  ةاشو   عوورب زيوا   حووايف  صويلح ورصوا ةو ،

، إىل سوووخ يف ظووو مل  ور  ووواة  وردملريوووحرل   وإلمجوووايل، ملهووو   وووا ييووو   يف ل  يوووا  ور  ووواة  وخلاةجيوووح  اآلثووواة والسووو اتيكيح
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تؤ   زيا    صيلح حايف ورصوا ةو  إىل زيوا   حوايف وألحو ا وألجنةيوح كري ود وري و و  ولوؤث   يف ورقاعود   جانى جر 
ورنقديوووح،  وووا  وووخ شووورين  لن يووونيكس يف حووو ة  زيوووا   يف عووو ا ورنقووو  ،  اع ةووواة ورقاعووود  ورنقديوووح مت ووو  وريمووو   ور قووو   

لثووو   إجيا وووا علوووت ورووودخ  ملورنوووات  وحمللووو   ،   حتووود وأل ووو  ورووو   يووو     سياسوووح نقديوووح ت سوووييحرلميووو ملا ورنقووود ، 
مل ووويل هياكلووو  ولاريوووح، مل وووخ   وخن ووواا   ملنوووح  ارنظ  إىل  ةييوووح وال  صوووا  ورليووويب ووو وإلمجوووايل، ملهووو  ل ووو  اوووق حووو يا

فلن وإلسسا  لمل وإل افح ور  ميكوخ لن  علي  د  ألسةا   ينيح ملثقافيح مل ؤسسيح،والس  ماة  اا ور غقو  يف سي  ور اق
يف  تك ن  د  قق سوا هو ا وردةوسوح إمنوا ت م و  يف  يوان ورقنوا  ورو  يوؤث  عربهوا عو ا ورنقو   علوت ورنوات  وحمللو  وإلمجوايل

رووح، إلزورووح ل  رووةس لمل وليد   ساانت  لااس    عليوو   يا رووح ، ملجروو   ل خوواا   غووق ورصووا ةو   سووةما نص وو ملرووح نا يووح
اح علووووت وخلوووواة ، ملوالع مووووا  يف  وووووألثوووو  ورنسوووويب رلسياسووووح ورنقديووووح يف و  صووووا  ي سووووم  اةت وووواع  ةجووووح والن اموووو ا عووووخ 

 ورصا ةو  علت  صيلح تصدي  سليح ةقيسيح ملو د .

 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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 شااااااااسامااااااااله

ميكخ وال ةع   (IS – LM)ورسياسا  ولاريح ملورنقديح ملعخ اريح عم  من ج   لي فح ول يد  خ ور  احي  عخ .5
 علت: 

"، م(،"التحليل االقتصندي الكلي، النظر ة والسينسنأ االقتصند ة0779)   ةي ، عةدور  اح عةدورسة   -
  نرت ةو  جا يح ونة  ورغ يب، ا يان.

"،  نرت ةو  جا يح  نغاز ،  نغاز ، التحليلي الكليمذكراأ في االقتصند ،"م(0101)  سدة ، ف    حا   -
    51 – 505. 

 ل يد  خ ور  احي  ميكخ وري    إىل .2

: Hasanov Fakhri (2010), "The Impact of Real Oil Price on Real Effective 

BERLIN, August. DIWExchange Rate: The Case of Azerbaijan",  

 
 المراجع

 العربية: راجعالم .أوال

علت  St.Louis:  ر تةةيا  يا رح مناج  ورسياسا  ورنقديح ملولاريح ،"الجننبي، تبيل مهدي )بدون تنر خ( -
    ف  علت: العربي للعلسم االقتصند ة واإلدار ة، (،م0100 – 0111)وال  صا  وري و   رلمد  

- http://www.docudesk.com 

ملة ورسياسوووا  ولاريوووح ملورنقديوووح يف ورنمووو   (،"م0100الهيتاااي، أحماااد حساااين، أو  فخااار الاااد ن أ اااس  ) -
 .50 – 51،     8، وريد  5"، جملح جا يح وألنةاة رليل   وال  صا يح ملوإل وةيح، وجمللد وال  صا  

، الر اااانضدار الماااار خ للنشاااار، ، "وال  صووووا  وركلوووو ، ورنظ يووووح ملورسياسووووح" (،م0777إ اااادجمنن، من كاااال ) -
 .المملكة العربية السعسد ة

"، ور  ليو  وال  صوا   وركلو ، ورنظ يوح ملورسياسوا  وال  صوا يح،"(0779بسحبيل، عبدالفتنح عبدالساالم ) -
 .غر نن، ليبين الغربي،منشسراأ جنمعة الجبل 
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تعليم العنصر البشري كاء العاطفي لدى أعضاء هيئة التدريس لتحقيق التنمية املهنية يف مدى توظيف الذ
 كأحد مقومات النظام احملاسبي

 (بنغازيدراسة ميدانية على املعهد العايل للعلوم اإلدارية واملالية ) 
 

 .جامعة بنغازي -كلية االقتصاد - عبدالسالم حممد عمر الربيكيأ.

 

   صلخالم
العاافي ََّّلاكااهه َّ،دارياةَّااملالياةَّبغازاا  لتدريسَّباملعهدَّالعاا َّلعععاواَّاإأعضاءَّهيئةَّاتَّالدراسةَّعنَّمدىَّتوظيفَّحتر َّ

اقاادََّّ،لتحقياااَّالتاةيااةَّاملهاياةَّعَّالتععااي َّالمهوذرا  االتتمذ يوو   ،التعووذ  ،الدافعيوو  ،إدارة االنفعووذال  ،)الووي ب لذلوو ا بأبعااد َّ
حصاااهيةَّعَّذاتَّداللااةَّ َّاختالفاااتاةاااَّتغاا َّماانَّالاتاااهتَّعااداَّا ااودَََّّّ،الااكااءَّالعااافي َّلاادىَّعياااةَّالدراسااةبيااااَّالاتاااهتَّارتيااا َّ

متَّتقاد َّمةوعاةَّمانَّالتوتاياتَّمانَّاماد َّاربا, ،َّاََّّ،التخصصَّالععةا َّ،احلالةَّاال تةاعيةَّ،تر عَّلعاو َّاال تةاع  اباتَّالعياةَّ 
االستعانةَّخب,اءَّععا َّالاايسَّلتعزيازَّ،َّتوعيةَّأعضاءَّهيئةَّالتدريسَّبأمهيةَّالكااءَّالعافي َّاالعةلَّععىَّتدريغه َّإثراءَّمعرفته َّمهها:أ

االتعاارعَّععااىَّايييااةَّاغحهاااََّّ،الايساايةَّلعبااالقَّاتقويااةَّعةاالَّالااكاار َّالعامعااة،َّدراسااةَّالعواماالَّاملسااغغةَّلاوباااتَّالزضاا َّحةرفااعَّالصاا
مراااازَّ اات َّبالصااحةَّالايساايةَّاََّّ،عضاااءَّهيئااةَّالتاادريسَّلاادع َّأداههاا أَّبتو ياا  نشاااءَّمراااازَّ اات َّ،َّاَّاالتعاماالَّمعهاااَّماانَّقغاالَّا يباا 

كييياةَّتبااويرَّ ات َّبَّمساتقغعيةمةوعاةَّدراسااتََّّاقااا  ىلََّّباإضاافةَّمااَّيعيااَّحتصايعه َّالععةا ،انيعااال  َّاَّععاىَّعباالقَّلعتعارعَّل
 احلَّاملشاالَّمبرانة.َّلتواتلَّاليعال،َّاالعةلَّحتاَّالضزطاليايةَّاتعزيزهاَّباملهاراتَّالااعةةَّااَّةفرقَّتدريسَّاملهاراتَّا اسغي

َّ

َّ.التاةيةَّاملهايةَّ–َّا اسغةَّعنَّالكااءَّالعافي َّ–َّالكااءَّالعافي َّ:المصطلحذ  الرئيسي 
َّ

Abstract 

 This study investigated the extent to which faculty members employ their emotional 

intelligence to achieve professional development in education at the Institute of Financial and 

Managerial Sciences. The study, moreover, discerned differences in employing emotional 

intelligence across gender, marital status, area of discipline, and experience. The research 

instrument used was a questionnaire developed from a review of the Literature, and it 

consisted of 34 questions that determined the level of emotional intelligence. The findings 

revealed that faculty members were highly emotionally intelligent and concluded that no 

significant differences were observed in employing emotional intelligence across gender, 

marital status, area of discipline, and experience. The paper concludes with suggestions for 

enhancing faculty members’ awareness of emotional intelligence, establishing centers for 

effective communication with students to identify what hinders their academic achievement, 

and directions for further research. 

 

Key words: Emotional Intelligence, Accounting for E.I, Professional development. 
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 اإلطذر العذم للدراس أواًل. 
 المقدم . 1-1

تأهيال َّععةيا َّافاياا َّعَّتتعافَّاالااالتَّمانَّخااللََّّعَّ ثراءَّاملعرفةَّا عدادَّاوادرَّمؤهعة َّعجامعاتَّااملعاهدَّيتةثلَّاهلدعَّاألمسىَّل 
مانَّمرحعاةََّّابتاداءامراحعهاَّالدراسيةََّّالتععيةيةَّابرامها اَّسساتَّبتاو َّختصصاؤَّحيُثَّتتةيزَّهك َّاملَّ،تقد َّأفضلَّاملعارعَّالاظريةَّاالعةعية

اهااااَّيتوقاافَّ كااااَّااالََّّ،التخصصاايةَّتععاا َّاملهاااراتَّاليايااةرَّأاَّمبعااآَّ خااَّ، الااداتورامبرحعااةََّّاانتهاااءالاادبعواَّاَّالغكااالوريووَّماارارا َّباملا ساات َّ
ايعتحااَّاملتيوقاويفَّعََّّ،اععىَّمدىَّ جنا  َّلكافةَّاملتبعغاتَّارباتةَّبكالَّمرحعاةَّمانَّتععاي َّاتادري حعةَّععىَّمدىَّجنا َّالبال َّأاادمييا َّمرَّ

االعةعياااةَّاحتقيااااَّالاةاااوََّّاترحيااالَّاملعاااارعَّالاظرياااةساااامهةَّعَّ عااادادَّ ااا ه َّمااانَّاأل ياااالَّحلةااالَّرساااالةَّالتععاااي َّااملالعااااد َّ اااك َّاملؤسسااااتَّ
َّ.التععية 

فعضااوَّهيئااةََّّ،صااحيحةَّاباا َّاألخااالقَّاالقااي الععةيااةَّالَّاهجيااةاملالااك َّ اا َّأيفَّ ةااعَّباا َّأعظاا َّرسااالةَّبعاادَّرسااالةَّاألنغياااءََّّفيعاادَّالتععااي َّ
َّتقدما َّياواءامبااََّّ،ساعوايات َّ ىلَّباإضاافةَّاأسااليغ َّاأداات َّنيات  مكاويرَّحيتاجَّ ىلَّتبَّالتدريسَّالك َّيعت,َّحجرَّاألساوَّعَّالعةعيةَّالتععيةة

عَّمااراء َّاملسااتقغلََّّانعكاساااتابالتااا َّساايكويفَّلااردادَّأفعالاا َّاتصاارفات َّأ يااالََّّععااىَّ نظاارا َّإفاللااَّضااغطَّانيعاالتاا ،باالَّاجا ااةَّ ىلََّّالععةاا 
الاااوع َّباالنيعااااالتَّمااانَّ ر َّباااكارََّّككاااا هيئاااةَّالتااادريسَّلدياااةَّمهااااراتَّاقااادراتََّّأ َّأيفَّعضاااوَّ،ةنَّسااايحةلَّالراياااةَّمااانَّبعاااد يااملتةثعاااةَّفااا

َّ.َّفالب اتاةيتهاَّعََّّاضغبهاَّافنَّالتعاملَّمعَّالز 

لتععيةياةَّلتحقيااَّعَّالعةعياةَّالكااها َّالعاافي َّعضاوَّهيئاةَّالتادريسَّتوظيافَّفالزاياةَّاألها َّتكةانَّعَّبياايفَّمادىَّاهااَّيا, َّموضاو َّالدراساةَّ
جلانا َّالاظار َّاالثالاثَّاَّإفاارااالثاا ََّّاإفاارَّالعاااَّاألالََّّاملغحاثلَّتااااََّّمغاحاثَّةععىَّأربعَّاَّالدراسةادَّتضةلكلكَّفقَّ،التاةيةَّاملهاية

َّاالتوتيات.َّاالستاتا اتالرابعَّالك َّتااالَّعرضََّّباملغحثَّالدراسةَّااختتةاَّامليدا 
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َّتو يااا ععاااىََّّقدرتااا عااانَّاََّّ،مبهااااراتَّالاااكااءَّالعاااافي التااادريسَّ عضاااوَّهيئاااةَّكتاااعمااادىَّأساااهةاَّمتزااا اتَّالدراساااةَّعَّالتقصااا َّعااانَّ

فكثا ا َّمااَّتشاتدَّاتا  َّاجلادالَّداخالَّاحلاراَّاجلاامع َّاتتاأ اََّّ،دعةه َّلعوتاولَّ ىلَّالاجاا لاععىَّ مالءَّاملهاةَّالبالقَّاممارسةَّالتأث َّععيه َّ
امااانَّهااااَّتااا, َّمعضااعةَّالدراساااةَّععاااىََّّ،قااادا َّلعبالاا َّباعتغااار اهااكاَّيسااانَّملكانااةَّعضاااوَّهيئااةَّالتااادريسََّّالباااالقَّالتصاالَّ ىلَّالشاااجارَّأمااا

عَّبصايةَّعامااةََّّاالقتصااديةةَّعَّمارحع َّالغكااالوريووَّااملا سات َّعَّماالَّالدراساااتَّيتعاددَّاملقاارراتَّالدراساَّ-:املساتوىَّالاظار َّماانَّحياث
بالََّّ،الياياةَّالتخصصايةَّاملهااراتأ َّتععاي ََّّاملعةوساةَّاالاظرياةالكاهاَّتقتصرَّععىَّاجلوان َّالععةيةََّّاادمي األميكنَّاتيهاَّبالثراءَّال ََّّ،ليغيا

االَّيو ادَّمااَّيات َّيقتصرَّععىَّتقد َّالاصااه َّاملعرفياةَّعانَّاملقارراتَّالدراسايةَّمانَّااقاعَّاربا, َّالساابقةََّّالكا ايتوفرَّدارَّاإشراعَّاألاادمي َّ
ادارهاااَّاليعااالَّعَّحتقياااََّّالعالقاااتَّالتجاريااةتععااي َّمهاااراتَّذااااءََّّنعااداا فاجلاادلَّهااااَّحااولََّّ،ة اا َّمعةوسااَّاملهاااراتتااعيدَّتقدميااةَّععااىَّ

الاكااءَّفالدراساةَُّتساعطَّالضاوءَّععاىََّّامليدانياةأمااَّععاىَّتاعيدَّاملشاكعةَّ،َّالقادماةَّاأل ياالعََّّااساتثةارهاالاجا َّاملهينَّابااءَّعالقاتَّمحيةةَّ
َّ.ة َّا اسغةَّبصةَّخاتةادار َّعَّحتقياَّالتاةيةَّاالاجا َّاملهينَّألعضاءَّهيئةَّالتدريسَّبصيةَّعامةَّامععَّاأبعاد العافي َّ

 :  ألتيين  لصيرة أسذسي  من خالل التسذؤلين افتتضح مشكل  الدراس 

 :مااااى ماااا ا ذكاءااااا فياااا أىض فيهااااىلتد ياااا ا ق اااااىض اءهااااف في اااا     ي   ءاااا  في   ءااااف ف   ءااااف  اااا  َّالتسووووذؤل األول

َّايشتاَّما َّالتساؤالتَّالتالية:َّ؟في هلءم
َّاايفَّيت َّقياس ؟َّاماَّه َّمهارت ،ََّّ،الكااءَّالعافي َّماَّهو .1
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َّالكااءَّالعافي ؟َّمهاراتهلَّميكنَّتاةيةَّ .2
َّالتاةيةَّاملهاية؟بالكااءَّالعافي ََّّعالقةه َّماَّ .3
 ماَّه َّعالقةَّالكااءَّالعافي َّبا اسغةَّاالتععي َّا اسيب؟ .4
 لتزاماتَّالعافيية؟ماَّه َّاألتولَّالعافييةَّااإ .5

 :ذكاءا حكل فرفد  ء ف في  فسف م كسط إجىبىت قفىت ذفت داليف فحصىئءف    ال ذكج  فخ لاَّالتسذؤل الثذنب

هض فلخصىئص بيدف يف وف ىيءف ذرجع بى ه   فيهىل  يلهلكم لااق اىض اءهف في       من قبل ،في أىض فيهىلتد

 ع ، فلحىياااف تج  ى ءااف، في  صاااص فيهل اااد،فيشخصااءف وتج  ى ءاااف وفي  صصااءف وفيكاءتءاااف مفي اااك  تج  ااى

َّم ة فلخبرة(؟

 الدراس أهمي   .1-3

عَّحتقيااَّالتاةياةََّّاةااَّمهتععا َّدارَّالا ََّّالاكااءَّالعاافي الَّسيةاَّعَّموضاو ََّّاملتز اتَّاملدراسةمنَّأمهيةََّّالدراسةتاغعَّأمهيةَّ
ا اساايبَّفالاظاااََّّ،احتقيااَّافاااقَّاتيااه َّاظيياا َّبزاا  عالقاااتَّادياةََّّااساتثةارماانَّخااللَّتقااو َّالعاصارَّالغشاار ََّّ،ةيااملهاياةَّاالتععية

الاك َّتاتصَّتاا َّفالاظاااَّا اسايبَّالتععيةا َّابالَّ،الك َّيوتفَّبأن َّنظااَّتااع َّميتاو َّمعقادَّااحتةاا  زءَّمنَّنظااَّاملععوماتَّ
َّ،هااوَّأيضااا َّنظااااَّتااااع َّماانَّتاااعَّاإنسااايفعتاا,َّأحاادَّاملقوماااتَّالرهيساايةَّلعاظااااَّا اساايبَّالاا َّتَّ،بتكااوينَّاياااءاتَّياسااغيةَّبشاارية

مانََّّالجذنو  الظرور َّ-جبانغ :َّالدراسةميكنَّتوضي َّأمهيةَّععي ََّّ،عةلَّفيها َّفهوَّيؤثرَّايتأثرَّبالغيئةَّال َّياملواردَّاميتوََّّباستخداا
الغااحثويفَّعَّهاكاََّّ،َّاأبر َّمااَّتوتالَّ ليا عَّحتقياَّالتاةيةَّاملهايةَّاالغشريةَّاانعكاسات الكااءَّالعافي َّخاللَّعرضَّتأف َّنظر َّعنَّ

َّا اارَّاملهةة.َّاالالَّاعرضةَّمنَّخاللَّمجعةَّمن

الاك َّ ا َّأيفَّتتعادىََّّ،أحدَّمقومااتَّالاظاااَّا اسايببأعتغار ََّّكزَّالدراسةَّععىَّالعاصرَّالغشر تاَّفَّالميدانبالجذن  أماََّّ
اتباويرَّاألداءَّاملاا َّاتصاةي َّالااظ ََّّ،املالياةَّاالستشاراتالقراراتَّاتقد ََّّااختاذَّ،اباتَّاالقواه َّاملاليةَّامرا عتها عدادَّاحلسَّمهارت 

اممارساةََّّاالنيعااالتاملتععقاةَّباالوع َّبالاكاتَّا دار ََّّامهارتا َّقدراتا ايييةَّقياوَّالكااءَّالعافي َّاتاةياةََّّلتشةلَّ،ا اسغيةَّاتبويرها
َّرينَّاالياو َّبثقاته َّاالتاأث اخخاَّامهااراتَّتبوياعَّ،هلااَّااالساتجابةالتحييزَّالكايتَّلتحقياَّالتيوقَّااإبدا ،َّاقراء َّعوافافَّاخخارينَّ

تاولَّ ا َّااَّالغاحث َّإ راءَّاملزيدَّمنَّاألجاثَّعَّمالَّالكااءَّالعافي َّالك َّيعت,َّأحدَّاألمفضال َّعنَّفت َّ فاقَّ ديد َّأَّ،فيه 
َّاملعةوسة.

 :الدراس  . أهداف1-4
َّماها:ياَّمجعةَّمنَّاألهداعَّحتقَّ ىلَّالدراسةسعىَّت

 امغادههاَّاأهدافهاَّاماال اَّامعوقا ا.التعرعَّععىَّالتاةيةَّاملهايةَّ

 التعرعَّععىَّميهواَّالكااءَّاأنواع .

 التعرعَّععىَّميهواَّالكااءَّالعافي َّاأمهيت َّاأهداف َّاأبعاد َّاخبواتَّتبوير َّاتاةيت .



 
 م9102مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية               العدد العاشر ديسمبر 

 

 

 130 

َّالتعرعَّععىَّتعةَّالكااءَّالعافي َّبالتاةيةَّاملهايةَّاالغشرية. .1

َّي َّا اسيب.التعرعَّععىَّعالقةَّالكااءَّالعافي َّبا اسغةَّاالتعع .2

َّ.فرادَّالعياةابيايفَّفراقاتَّتوظيييةَّب َّأَّالتعرعَّععىَّايييةَّقياوَّالكااءَّالعافي  .3

 الدراس . فرضيذ  1-5
َّت َّالتاليت :اليرضيَّتقواَّالدراسةَّععى

  ذااا تد ذكاءاااا فيااا أىض فيهاااىلتد يااا ا ق ااااىض اءهاااف في ااا     بى ه ااا  فيهاااىل  يلهلاااكم :َّالفرضوووي  الرئيسوووي  األولووو

 :فوف ىيءف، و ش   منهى فيترضءىت فيتر ءف في ىيءلادف يف 

 تدنب مهذرا  وقدرا  الي ب لذل ا . .1
 ال ا .تدنب مهذرا  وقدرا  إدارة  .2
 تدنب مهذرا  وقدرا  تحفيز ال ا . .3

 تدنب مهذرا  وقدرا  التعذطف مع الغير. .4
 تدنب المهذرا  والقدرا  االتتمذ ي . .5

  يا ا ق ااىض اءهاف  م ا ذكاءاا فيا أىض فيهاىلتد    إحصىئءف داليف ذفت فروق ال ذكج َّي :الثذن الرئيس  الفرضي

 وفي  صصاءف وتج  ى ءافذرجع يابهض فيهكفمال فيشخصاءف  ،في      بى ه   فيهىل  يلهلكم لادف يف وف ىيءف

 .وم ة فلخبرة(، في  صص ،تج  ى ءففلحىيف ، تج  ىع مفي ك  وفيكاءتءف 
 

 الدراس مجتمع و يظ  . 1-6
َّدفعاااتنظاارا َّلكوناا َّخاارجََّّ،املعهاادَّالعااا َّلعععااواَّاإداريااةَّااملاليااةَّاختيااارفقاادَّمتََّّاملياادا التبغياااَّاجلاناا ََّّالدراسااةسااعيا َّلتحقياااَّأهااداعَّ
تتكاويفَّ( Krejcie & Morgan)افقاا َّجلادالَّعيااةََّّاختياارت َّفاَّ،ر َّالتععاي َّالعاا َّاالغحاثَّالععةا ا اَّاعتةاادمتعدد َّمنَّالباالقَّعَّظالَّ

 ادالَّحسا ََّّا َّعضاوَّ 65منَّأتالََّّمنَّتتعفَّاألقسااَّالععةيةَّأعضاءَّهيئةَّالتدريسَّباملعهدَّالعا َّلعععواَّاإداريةَّااملاليةمنََّّا َّعضو56َََّّّمن
َّعضاءَّهيئةَّالتدريس.،َّاحس َّاشفَّمكت َّشؤايفَّأعراضةَّلدىَّرؤساءَّاألقسااَّالععةيةاملوادَّامل

 الدراس  ي مظهج. 1-7
الدراسااةََّّاعتةاادتاملاااهتَّاملالها َّفقاادََّّاختيااارالا َّتعاادَّحجاارَّاألسااوَّعََّّافغيعااةَّمتز ا اااهادافهاَّاأالدراسااةَّباالاظرَّملوضااو َّ

ااملاااهتَّالوتااي َّالتحعيعاا ََّّ،ععااىَّاملاااهتَّالوتااي َّالااك َّيقااواَّععااىَّأساااوَّالوتاافَّاملاااظ َّاالاادقياَّلعةععوماااتَّعاانَّظاااهر َّمعياااة
َّاالساتغانةَّساتادَّا َّقاهةاةفالدراساةَّتَّ،نتاهتَّتساعدَّععىَّفه َّالواقاعَّ ىلاالوتولََّّ،ستخالصَّدالال التحعيلَّالغياناتَّاتيس هاَّاا

َّاساااتخداااملساااتخدمةَّفقااادَّمتََّّاالختغارياااةاإحصااااهيةََّّاألساااالي أمااااَّعااانََّّ،اأبعااااد قيااااوَّالاااكااءَّالعاااافي َّجلةاااعَّالغيانااااتَّلزااارضَّ
َّأيفَّالغياناااتَّتتغااعَّ سووميرنيف كووذلمجروف)َّاختغااارلعياااةَّااحااد ،َّفقاادَّتغاا َّماانَّخاااللََّّ(T)َّاختغاااراحتدياادا ََّّاملععةيااةَّاالختغااارات

َّ.%5َّمنا,َّالكااءَّالعافي َّأَّبعادألَّاالحتةاليةَّالتو يعَّالبغيع َّحيثَّااناَّالقي 

َّ

َّ

َّ
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 أدوا  الدراس  .1-8
ليكوووور  )متَّ عاااادادهاَّافقااااا َّلاةااااوذجََّّاالساااتغانةوعااااةَّااإلكاانيااااة،َّاقاهةااااةَّاتَّالدراسااااةَّعَّاملصااااادرَّااملرا اااعَّاملبغتتةثااالَّأداَّ

حيااُثَّبعاااَّمعاماالَّألياااَّ( Cronbach's Alpha)َّاختغااارَّععااىَّاالعتةااادمتََّّاالسااتغانةماانَّثغاااتَّالزاارضَّالتحقاااََّّ، الخمذسووب
َّ.ة راءَّالدراسةَّامليدانيعَّ َّمكانيةَّاالعتةادَّععي  تدلََّّاه َّقي َّ 0.678)معاملَّالصدقَّفغعاَّأماََّّ، 0.656)َّلعثغات

 الدراس حدود . 1-6
َّةاَّيع :يفَّالدراسةتتةثلَّحدادَّ

َّ.ااملالية.داريةَّباملعهدَّالعا َّلعععواَّاإَّأعضاءَّهيئةَّالتدريساتشةلََّّ:الحدود البشري َّ..1

َّبازا  .َّاملعهدَّالعا َّلعععواَّاإداريةَّااملاليةاملؤسساتَّالتععيةيةَّابالتحديدََّّاختيارمتََّّ:الحدود المكذني .. 2

َّ.م02/2016شهرََّّ ىل11/2018َّ،َّمنَّشهرَّأشهر4ََّّالدراسةجتسدَّالوقاَّاملستزرقَّعَّ عدادََّّ:الحدود الزمذني .. 3

 ،الدافعيو  ،إدارة ال ا  ،)الي ب لذل ا اأبعاد ََّّالكااءَّالعافي ععىَّمدىَّتوظيفَّالدراسةََّّترازتَّ:الميضي ي الحدود .. 5
َّالمهذرا  االتتمذ ي  . ،التعذطف

  السذلق . الدراسذ  1-10
َّاه :ذاتَّالصعةَّباملوضو َّمةوعةَّمنَّالدراساتَّيع ََّّفيةا

"َّف  ىسبيقا ءف ذكاءا م ى فت في أىض فيهىلتد    في هلءم ":َّبعاوايفَّ Jones & Abrahamََّّ(2006دراسةََّّ..1
(The Value of Incorporating Emotional Intelligence Skills in the Education of Accounting 

Students)،ََّّمةوعاااةَّمااانََّّاقااااا امتََّّ،تقاااد َّتقريااارَّعااانَّدماااتَّمهااااراتَّالاااكااءَّالعاااافي َّعَّالتععاااي َّا اسااايبهااادفاَّالدراساااةَّ ىل
َّعداده َّلسوقَّالعةل.اجلامع َّلصقلَّمهاراتَّاملتععة َّا مهاَّخاللَّالتععي َّاسالي َّال َّميكنَّاستخداأل

م  ىنااىت وفي  صاااءل قااف فيااا أىض فيهااىلتد بااىلخك  مااان لاا ل"َّبعاااوايف:  Khaledian et alَّ(2013دراسااةََّّ..2

 The relationship between accounting students’ emotional intelligence)َّ"فيهل اد   هل اد ف  ىسابف

and test anxiety and also their academic achievements) ،َّعالقاةَّالاكااءَّالعاافي َّهادفاَّالدراساةَّ ىلَّفحاص
أظهارتَّالاتااهتَّا اودَّارتغافااتَّاََّّ،متحانااتَّاالتحصايلَّالععةا بااربوعَّمانَّاإَّبعدهاملتععة َّا اسغةَّعَّمرحعةَّالغكالوريووَّاماَّ
 .خوفه َّمنَّاالمتحاناتَّاالتحصيلَّالععة ،َّااكلكَّب َّمتحاناتمنَّاإَّاخوفه سعغيةَّاغ  َّب َّالكااءَّالعافي َّلعبالقَّ

َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ" ااااا  في هلااااءم ف  ىسااااابي وفلخباااارة فيه لءاااااففيااااا أىض فيهااااىلتد  دو ابعاااااوايف:َّ"َّ Lynn Cook et alَّ(2011..َّدراسااااة3َّ
(Emotional Intelligence: The Role of Accounting Education and Work Experience)َّ،َّهاادفا

خبصاوصَّبارامتََّّا َّقعقاأظهارتَّالاتااهتَّاََّّ،بباالقَّاليااويفَّاحلار َّامقارنتهاا امعااتََّّةثالثا اسغةَّعََّّلبالقالدراسةَّ ىلَّفحصَّالكااءَّالعافي َّ
َّالعةل.َّعنَّالغحثَّالاتساقَّخ, َّقغلا اسغةَّملتععة ََّّاتو يهاتالتععي َّا اسيبَّامتَّتقد َّمةوعةَّمنَّالتوتياتَّلتبويرهاَّ

فيااا أىض فيهاااىلتد ب  اااك ق بااار  ااا   ىسااابف  ااان فيااا أىض فيهاااىلتد  اااال    بااا ف  بعااااوايف:َّ"َّ Tucker et alَّ(2014..َّدراساااة4َّ

الدراسااةَّ ىلَّاهاادفاََّّ،(?Does emotional intelligence predict greater intercultural growth)"ََّّ؟فيث ىفاىت
اأسايرتَّالاتااهتَّعانَّمصاداقيةََّّاللَّبرناامتَّقصا َّلعدراساةَّبارباارج،حتديدَّعالقةَّالكااءَّالعافي َّبالتاةيةَّب َّالثقافاتَّملتععةا َّا اساغةَّمانَّخا
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توتاياتَّتتةثالََّّامتَّتقاد َّالعرقياةَّاتاااعَّالتواتالَّماعَّاخخارين،عَّالثقافااتَّعَّتاور َّاايااضَّاملرازياةَّالكااءَّالعافي َّاةؤشارَّلعتاغاؤَّباالاةوَّ
َّلتعزيزَّجناحه َّالوظيي .الكااءَّالعافي َّعَّتعزيزَّالاداءَّبضرار َّتدري َّفالقَّا اسغةَّععىَّ

هاادفاَّ "،قءااىم مواا كا فياا أىض فيكجاا فتد ياا ا يهااض فيهااىمللع  اا  في  ااى  فيهااىمَّ: "بعاااوايفََّّ م2015)سوومذ  أدراسوو  َّ..5
َّابيااااََّّلااةَّلعتاغاؤَّمبسااتوىَّالااكااءَّالعااافي ،ادَّدابالقبااا َّالعاااَّاياالااةَّ  االعااامع َّقياااوَّمسااتوىَّالااكااءَّالعاافي َّلاادىَّبعاا َّاالدراساةَّ ىلَّ

َّ.االتحصيلالكااءَّالعافي َّمبتز اتَّارب, ،َّاالعةر،َّتغاطَّاءَّعافي َّمقغولَّاا ودَّتغاينَّعَّ رَّفرادَّالعياةَّبكاالاتاهتَّأيفَّكتعَّأ

التعاارعَّععااىَّهاادفاَّالدراسااةَّ ىلََّّ،"فيتربااكيلع ف رشاا  نفياا أىض فيهااىلتد ياا ا "َّبعاااوايفَّ:َّ م2011) صووذلح و داووددراسوو  َّ..6
َّناثَّه َّاألاثرَّذااء َّعافييا .ياةَّالدراسةَّبالكااءَّالعافي َّااإكتعَّعاتاهتَّالاأظهرتَّ،َّالابوي َّاملرشدينالكااءَّالعافي َّلدىَّ

 اإلطذر الظرر ثذنيذً. 

 مفهيم التظمي  المهظي  للمعلم.. 1-1
عااىَّتااقلَّمهاااراتَّاذلااكَّربعاااَّتااوا يفَّباا َّالتبااورَّعَّالععاا َّمااعَّا افظااةَّعَّ،التععااي َّالرمساا َّا اا َّالرمساا َّرسااالةَّالتععااي َّتتبعاا َّالااياازَّععااىَّ ثااراء

َّ-:ععاىَّأ ااَّ 126ص  م،2016)مرتوب، َّمضاةو اَّفقادَّبياهااَّابالتا َّتتعددَّمياهي َّالتاةيةَّاملهايةَّالكنَّالَّختتعافَّعَّالتعاملَّمعََّّالز ،
 فت وذ  ءااف مواا كا قدفض م تاان  تموااال ماان خلياج ف هلاام مه ك ااف ماان ف  ااىبرناىم  ماا يم   تاان ذ تءاا ل يلك ااكل إلا  ق  اا  

َّ 86-85ص  م،2011)مقذلل ، ،َّاذارَّحىجىت ف ه  ع ف  غلرةوذلبءف يرفع مو كا في هلم وفي هلءم  في تتلر لا هىبد ي  ج،
به    ،ت وألاتش ف وفي   يالقع في   ءف ف   ءف يل هلم قش ل من في   يال فهي ذ ا ن ذ   م حل ىت مترفب ف من فلخبرف

َّ،هلء ءاااف وقدفض فيه ااال بتى لءاااف ق بااارفيه لءاااف في  ذ  ءااا  في  اااك ف عاااي وفيهل اااد وفيشخ اااصي يل هل ااالع يلك اااكل إلااا  فيرياااىدة  ااا 
ف هلاام ذ  ثاال  اا    ااكم   اا  إحاا فر تغءلاارفت ساالك ءف ياا ا  لءااف ذتتلاار م ي ااف ذَّ-:بأ اااَّ 266ص م، 2017)الظشووذر، َّاعرفهااا

فهااي   لءااف ذ ر  ااى فذهىاااىت ودوففااع  ،وذر ااع   اا  ق  فذااج لاب ف ءااف و االق ناكفد  في صااك  ي  ااج ،ذ كياف خخصاا  ج ومكفابااج

فيتااي ذ  اا  ذ واالع  ،فءااءااف في هلء  ليلكفااىض بى واااويءىت ف ل ااىة   اا  ف هل االع يلك ااكل إلاا  فيتتااىضة وفل ااكدة  اا  فيه ،فرد ااف

َّ.ف ه  ع بكىملجى  حىجىت ف اسوف فيتي يه ل بهى تهلم في لب وإشب

 . مجذال  التظمي  المهظي  للمعلم1-2
ا َّ ديااد َّععااىَّاملععةاا َّفهاا َّباااحثويفَّملتز اتَّاال تةاعيااةَّاملعاتاار َّفرضاااَّأدارَّفاااَّ،مجيااعَّماااالتَّعةعاا َّعرفااعَّالكياااء َّاملهايااةَّلعةععاا َّيتةثاالَّ

ددَّمااالتَّالتاةيااةَّتعا ىلََّّ 117-116ص  م،2017 ،)القحطوذنب و اليحيوو اةاااَّاضا َّهاكاَّيقاودََّّاََّّاميكارايف،َّقااد َّاتبباويفَّاخاا,اء،
لاك َّيهات َّ،َّامالَّالعالقااتَّاإنساانيةَّاالك َّيهت َّمبوااغةَّالَّ ديدَّعَّاحلقلَّالتخصص َّمالَّالتبويرَّاالتجديدَّاملعرعَّالتخصص َّ:لتشةل

املععاا َّا ظهااارَّمسااامهت ََّّالااك َّيسااعىَّلرفااعَّأتااالةالغحااثَّالععةاا ََّّامااالَّالتععيةيااة،تاالَّالبااالاَّعَّاملواقاافَّباإرشااادَّاالتو ياا َّاالتياعاالَّاالتوا
َّتَّاملهاااةَّاتقااو َّالسااعوآلَّمااعَّاخخاارين،امااالَّااللتاازااَّبأخالقياااَّيثااةَّعَّالعةعيااةَّالتععيةيااة،تقاياااتَّالتععااي َّااالتصااالَّاحلدَّامااالَّتوظياافَّالععةيااة،

َّ.امالَّتصةي َّاملااهتَّاتبويرهاَّمباَّيتوافاَّمعَّاحلالةَّالاييسةَّلعةتعع َّاالسع َّلتوتيعهاَّافاَّالتقاياتَّاحلديثةَّلعةععومات

 . أهداف التظمي  المهظي  للمعلم1-3
َّالابوياةاظريااتَّالموااغاةََّّعَّ 353-352ص  م،2016 إلوراهيم،)َّالا َّبياهااداعَّاجلوهرياةَّتسعىَّالتاةيةَّ ىلَّحتقياَّمةوعاةَّمانَّاألها

 اسااقَّاملععا َّمهااراتَّ دياد َّككاا َّمانَّالتصاد َّلعةشااالََّّ،الاتعع َّاملساتةرَّحيقاامبااََّّلتوظييهاااالتباوراتَّالتخصصايةَّاالساع َّاحلديثةَّ
اااهتَّاملتجديادَّوتلَّ لي َّالتبورَّالتقينَّاالععة َّل ثراءَّاملعع َّبأحدثَّماَّتَّياَّمتبعغاتَّعةع ،التععيةيةَّا  ادَّحعولَّهلاَّا  ااءَّاياءت َّلتحق
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َّصاغحواَّأاثارَّفاهاد َّلعةجتةاع،يلالكايتَّاتعزيزَّداره َّعَّخعاَّمتةعاتَّفعالةَّمبهاراتَّالتقيي َّتزايدَّاملععة ََّّا تغا َّفرقَّالتدريسَّاحلديثة،
َّةاَّحيتا  َّليكويفَّمععةا َّ يد ا.َّالَّتتعفَّعاَّا َّ يدَّا َّدراا َّأيفَّماَّحيتا  َّليكويفَّقاهدهاراتَّالقياديةَّلعةعع َّمنَّخاللَّ تعزيزَّامل

 مبذدئ التظمي  المهظي  للمعلم. 1-4
عادادَّمععا َّاافء،َّفقادَّأشاارَّإلا َّميكانَّاالساشاادَّ ااَّغااد َّارباتاةَّبالابياةَّاالتععاي َّاترتكزَّالتاةيةَّاملهايةَّلعةععة َّععاىَّمةوعاةَّمانَّامل

احلااااَّاملشااارا َّفهااا َّمغااادأَّاََّّاضاااو َّاألهاااداعَّاالقابعياااةَّلعتايياااك،َّاهااا :َّمغااادأَّالعاماااةاملغااااد ََّّ ىلَّ 127-126ص  م،2016)مرتوووب، 
 اااتَّاملؤسساااتَّمغاادأَّتعغيااةَّاحتيااََّّعةعيااةَّالتععيةيااةَّلعةععاا َّااملااتعع ،مغاادأَّحتساا َّالاََّّعةاا َّاعَّاافااةَّمااراحعه َّالتععيةيااة،تشااةلَّمجيااعَّاملع

التحااااد ََّّعةاااا َّاتاةيااااةَّرا مغاااادأَّالتجدياااادَّا ثااااار َّدافعيااااةَّاملتعاََّّراقَّاليرديااااةَّباااا َّاملتععةاااا ،مغاااادأَّالتزعاااا َّععااااىَّالياااااََّّالتععيةيااااةَّااالتةااااع،
اةااَّبا َََّّّقاد َّاملكافا تَّاملعاوياةَّااملادياةمغدأَّالتحييزَّاتاََّّاليعالَّب َّاألفراعَّذاتَّالعالقة،َّمغدأَّالتأايدَّععىَّأمهيةَّالتاسيااََّّلعصعوبات،

(Tsivitanidou, 2018, p92-93)َّالااك َّياااصَّععااىَّتغااادلَّيااا َّاهاا :َّمغاادأَّاالاااراطَّاملعاارعَّاتااةَّبتاةيااةَّاملععةاا َّمهااربغاااد َّامل
فهااا َّفغيعااةَّعةعيااةَّالتاادريسَّاخ,اتاا ،َّامغااادأَّالااك َّياااصَّععااىَّدراآلَّالغيئااةَّالتععيةيااةَّ امغااادأََّّرَّااملعااارعَّاارباا,اتَّبشااكلَّا اادا ،األفكااا

ا اودَّساعبةَّتربوياةََّّالاك َّيااصَّععاىدأَّالتوا يفَّالاباو َّامغَّ،احاتَّاالتعغ َّعنَّعداَّاملوافقةالك َّيشجعَّععىَّتقد َّاملقالتسام َّاليكر َّ
َّلتحقياَّالتوا يفَّب َّاهتةاماتَّاملععة َّااهتةاماتَّاملؤسسة.

 معيقذ  التظمي  المهظي  للمعلم. 1-5
مةوعةََّّ 214-213ص  م،2018 ،الشهر  و الجعد)َّفعرضصعوبات،َّالالَّتعوَّمنََّّتاييكهاأيفََّّبرامتَّالتاةيةَّ الَّثراءععىَّالر  َّمنَّ

َّبأمهياةَّالتاةياة،َّاملاامه تتةثلَّعَّضعفَّاملهااراتَّالياياةَّالتخصصايةَّلعةععةا َّامقااامته َّلعتزيا َّاعاداََّّمعيقذ  شخصي منَّاملعوقاتَّاه :َّ
احلاوافزَّتتضةنَّعداَّتوافرَّاملخصصاتَّالال ماةَّلتايياكَّبارامتَّالتاةياةَّاضاعفَّجتهيازَّالقاعااتَّالدراسايةَّبالتقايااتَّاحلديثاةَّاقعاةََّّومعيقذ  مذدي 
احتديادَّالاااواح َّالا َّحيتاااجَّفيهااَّاملععةاا َّلعاادع ََّّلا,امتَّالتاةيااةاالتقياي َّااملتابعااةَّاتتةثاالَّعَّضاعفَّالتخباايطََّّداريوو معيقوذ  إاملادياةَّااملعاويااة،َّ

َّاالتوقياَّاملااس َّهل .

 مفهيم ال كذ  وأنيا ه. 2-1
عرفتا ََّّفقادَّاإنساايف،تَّاالقادراتَّالا َّميتعكهااَّأنا َّلايسَّهاااآلَّحادَّلعةهااراَّ-:الغع َّيارىفاااليالسايةَّعَّتعريافَّالاكااءََّّالكتاقأختعفَّ

 ب نااج م ااى فت فيت اام وفي ه  اا  وفي  لءاال وف مشااى  ألاخ ااىض وذكجءااج في تتلاار لحاال ف شااىألَّ-: 6ص  م،2015) فيفووب، 

قاا  فت ف ريااف لبءهءااف ذتااكع مه ااك   -:أيفَّالااكااءَّ 8ص  م،2016)الجبووذلب، ،َّاذااارَّوذ   اا  دقااف فلحاال ي   ءاا  فياا هلم

  22-21ص  م،2018)العيوود، ،َّاياارىَّواالك فيفيتااي باا و اى ذااا ر   اا  ج ءااع تشااىلىت فيه اال وذكجءااج فيترد ااف  ف  ااى فت
أمااااَّأناااوا ََّّ،م يوااالك  مهااالع وفي ااا  لر فاااء ن حكياااجقع فيااا أىض لىقاااف   لءاااف شاااىملف ذ تااان فيتااارد مااان فيه ااال وفي تتلااار وفي ءاااى

ايشا َّ:َّالو كذ  اللغوي فه َّتتعددَّحس َّاملراازَّاملخيةَّاملسؤالةَّعاهاَّاه :ََّّ 105-104ص  م،2017)شريف، اةاَّأشارَّالكااءََّّ
ايعاااينَّمهااار َّاسااتخدااَّاألرقااااَّاالقياااااََّّ-:الووو كذ  المظطقووب أو الريذضووبَّةعاا َّلعزاااةَّ اادعَّالغال ااةَّأاَّالغيااايف،االسااتخدااَّالعَّ ىلَّمهااارات

َّبالعةعياتَّاحلساابيةَّاملعقاد َّ مهااراتَّالتصاويرَّالغصار َّاالتةثيالَّاجلزاراعَّاالقياااَّ:َّايشا َّ ىلَّالو كذ  التصويير َّمابقياة،لعوتاولَّلعالقاات 
مثااالَّالتةثيااالَّاالااارقصَّاالرسااا َّ:َّايشااا َّ ىلَّاملهااااراتَّاجلساااديةَّالتعغ ياااةَّالووو كذ  الجسووومبَّتصاااةي َّالاااديكورَّااألعةاااالَّاهلادساااية،بعةعياااتَّ

الووو كذ  َّاملوسااايقىَّااإيقاااا ،مهااااراتَّالتعغااا َّاملوساايق َّا نتااااجَّ:َّايشااا َّ ىلَّالووو كذ  الميسووويقبَّساااد،مهاااراتَّمراناااةَّاساااتخدااَّاليااادينَّااجلاَّ
صااوتَّاتعاااب َّاالتةيياازَّباا َّنواياااه َّاداافعهاا َّامشاااعره َّافقااا َّلااا,اتَّالَّهاا مهاااراتَّالتواتاالَّمااعَّاخخاارينَّا درااَّيتةثاالَّع:َّاالتتمووذ ب

مهاااراتَّحتيياازَّالااكاتَّااخخاارينَّماانَّحولااااَّاَّقاادراتَّعقعيااةَّتتضااةنَّعةعياااتَّمعرفيااةَّعاانََّّاهااو:َّالوو كذ  العووذطفبالو اا َّاحرااااتَّاجلسااد،َّ



 
 م9102مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية               العدد العاشر ديسمبر 

 

 

 133 

امعرفتا َّلععالقااتَّالا َّتاربطََّّ ىلَّمادىَّتعةااَّالياردَّعَّساغ َّا اود َّ:َّايشا ال كذ  الروحوب أو الخوذرتبَّ،الكاتَّااخخرينَّاالتأث َّفيه 
َّالظواهرَّا يبةَّب َّامدىَّتقدير َّلعدارَّالك َّيععغ َّعَّاحليا َّامدىَّاعتزا  َّبايس .

 لعذطفبمفهيم ال كذ  ا. 3-1

العااافي َّأاََّّابالتااا َّتتعااددَّمسااةيات َّفيبعاااَّععياا َّالااكااء( Emotional Intelligence)عَّترمجااةَّمصاابع ََّّاختعاافَّالكتاااقَّاالغاااحثويف
العاافي َّعارعَّاالاظاااَّالكنَّملَّتتعفَّميهواَّالكااءَّالعافي َّنظرا َّلوقع َّب َّمابقةَّالتياعلَّب َّالاظااَّاملَّ،أاَّالكااءَّالو دا الكااءَّاالنيعا َّ
وفي ترياااا  بءنهااااى يشااااكل سااااالءم  فنتهىالذ ااااىم ااااى ة ذصاااا ءا    اااا  قناااااج-:َّ 144-143ص  م،2016)الجبووووذلب، لياااا َّفقاااادَّأشااااارَّ 

) يسووو  والمصووور ، ،َّااتاااي َّل ااا  لر  ااا  آلاخاااريننى يآلاخااارين وذكاءاااا ف هلكماااىت فيهىلتءاااف ي كجءاااج قفكى ناااى وسااالتكا وفنتهاااىالت
ى وتساا تىدة منهااى وذ يء  ااى  ااتساا  الل   اا  فيهكفلااا وفي  ءلااو بءنهااى وف    اا  قنااج في اا  ة   اا  َّ-: 55-50ص  م،2018

َّ.َّااتاااي ءاااف ق بااار  ااا  حءىذ اااى فيءكمءااافوفسااا   فم مهلكمى هاااى يترشاااء  قنتوااا ى وفير ااا  ب صااارفىذ ى ماااع مااان حكي اااى ب اااى    ااا  فهىي
، ذهااااىل نتوااااج وآلاخاااارينوعاااا  فيتاااارد بهكي ااااج في فذءااااف وقحىس وااااج في فخلءااااف فب نااااج َّ-: 264-288ص  م،2016)الحريوووور ، 

ل إلا  إدف ة فنتهىالذاج كاوفيك ا ،حىس   ي  تلو ذفذج ومن حكيج وفي كف ل مه م وفيشهك  ب ى يشاهروع باجوذكاءا ا ل ألاا

في ا  ة   ا  ذ لءال ب ناج َّ-:الو كذ  العوذطفباميكااااَّتعريافََّّ،  ألا  ىل وخل  ذكففا  ماع آلاخارينببرف ف ي   ء  في هىح فيءكمد  

مان  فل  اىع يلك اكل إلا  تهدااى   ، ا  فنتهىالذ اى كفلت ى وإد ف  اى يشاكل ق  ار  تاىضة يت ام قنتوا ى وف  ء الع ب اى وفيا  تم 

ا
 
وتهعيااع قدفئ ااى  اا   ،خاالل فساا   فم مهلكمااىت فيهكفلااا ي  واالع م ااى فت في كف اال مااع آلاخاارين يشااكل ق  اار مرونااف وتوااىم ى

َّ.ىح    أىفف فل كفنال ل  ى يلك كل إل  في ه

 أهمي  ال كذ  العذطفب. 3-2
ضَّااالنيتا َّلتقغلَّ راءَّأمهيةَّالصياتَّال َّ  َّأيفَّيتحعىَّ اَّاليردَّحللَّالازاعاتَّافنَّالتيااََّّخاللَّت, َّأمهيةَّالكااءَّالعافي َّمن

فهاا َّاملهااااَّااملساؤالياتَّبصااور َّعةعيااةََّّ-أمهياةَّالااكااءَّالعااافي َّلعةادراءَّع:َّ 80-73ص  م،2016)الجبووذلب، غاا َّفَّاخخارين،
عقااد َّعَّتولييااةَّحتاالفَّاألهااداعَّاملختعياةَّااملاََّّ اود َّلتضااةاهاَّتتعافَّا هاااتَّالاظاار،َّأاثارَّمااعَّ عالَّعةعيااةَّاختااذَّالقااراراتَّأاثاار

ساعغيةَّعَّاهااتَّالتعزيزَّالتعاايفَّابااءَّشغكاتَّمنَّالعالقاتَّاال تةاعيةَّاتو يههاَّحنوَّاألفضالَّاختييافَّاالجتاََّّمتوافقةَّمعَّبعضها،
حااالَّاملشااااالَّ منااااءَّمهااااراتَّالتياااااضَّاباااااءَّاتشاااكيلَّفااارقَّعةااالَّفعالاااةَّاتاةياااةَّمهااااراتَّالقيااااد َّاَّاََّّ، ابياااةَّماهااااالعةااالَّاتقوياااةَّاإ

 َّعَّاملاا لَّاتغزغَّأمهيةَّالكااءَّالعافي َّلعةؤسساتَّالتععيةيةَّالعةععة َّعَّأيفَّمهاراتَّاقدراتَّالكااءَّالعافي َّالَّتُعع ََّّاالازاعات،
ارببارََّّفاملعع َّالك َّيقولَّأناَّهااَّلعةساعد َّاليسَّلعتوبيخَّيشعرَّفالب َّبادر َّ،االنيعاالتااملداروَّابالتا َّاالفتقارَّملهاراتَّ دار َّ

ص  م،2018) يسووو  والمصووور ، تععيةياااةَّاةااااَّبياهااااَّيةكنَّتعخااايصَّأمهياااةَّالاااكااءَّالعاااافي َّعَّالعةعياااةَّالفاااَّاالتهديااادَّاالقعاااا،
خارينَّاجتععا َّأاثارَّاعياا َّبكييياةَّالسايبر َّععاىَّأفعالاةَّ َّلكات َّتسة َّل َّمبعرفةَّمشااعرَّاخ يفَّملعرفةَّاملععَّ-يع :فيةاََّّ 114-170

جهد َّأاَّاليوضوية
ُ
َّالكااءَّالعافي َّسيعز َّمنَّتوا   .فَّ،اععىَّ   َّخصوتا َّعَّحالةَّاليصولَّالدراسيةَّامل

معرفاةَّمااَّحياولَّالَّمعها َّافهةها َّاَّععىَّحتييزَّفالبا َّاالتواتالَّاليع اَّيفَّاملعع َّالك َّميتعكَّالقدر َّععىَّحتييزَّذات َّسيةتعكَّالقدر  َّ
الا َّتبالا َّبتععاي َّاملعرفاةَّاالقاي َّعَّ يفَّااحاادَّالوفااءَّباملساؤالياتَّاال تةاعياةََّّنَّالاكااءَّالعاافي َّاملععا ميك اَّدايفَّتقادمه َّالععةا ،

َّأ  َّمميزايف.ادعةه َّاأشعاره َّبَّ َّمشاالَّالبالقَّاالتعاملَّمعه َّببريقةَّأاثرَّتواضعا َّاتيه َّ

 فيائد ال كذ  العذطفب.3-3
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اتتةثاالَّع:َّحريااةَّاختاااذَّالقاارارََّّ 60-86ص  م،2014)الوودخيا ا ، عديااد َّاةاااَّبياهاااَّهاادا َّميااا َّالااكااءَّالعااافي َّالبااالقَّفوا
االتدري َّععىَّحلَّاملشاالَّايزر َّرا َّحتةلَّاملسؤاليةَّاالقدر َّععىَّااتشاعَّاألخبااءَّمبشااعرَّقوياةَّاعقالَّميتاو َّاتاةياةَّاجلانا َّ

َّيعدمنَّخاللَّاإَّ،اربُعق  يعز َّدارَّاملعع َّعَّتوعيةَّالبالقَّباقاطَّالقاوىَّاالضاعفََّّمنوذ ا َّلعسعوآلَّاألخالق َّاحلةيد،َّقتيادَّمبعع  
عااالا  َّعاانَّحتااكيره َّماانَّاسااتعةالَّالعااافَّااسااتغداهلاََّّقاادر  َّععااىَّالااتحك َّعَّانيعاالتاا ،َّاجلسااديةَّاالتععيةيااةَّااال تةاعيااةَّاتاةيااة

قادَّيكاويفََّّ َّمانَّالتاوترَّالاك اتشجيعه َّععىَّالتيك َّااحلوارَّالاك َّسيخعصاهَّ،بالتسام َّاالتةاوَّالعكرَّاقراء َّانيعاالتَّاخخرين
َّيساه َّالكااءَّالعافي َّعَّبااءَّثقةَّالبالقَّبالايسَّا ععه َّأاثارَّقادر َّععاىَّامتصااصَّالزضا َّايزيادَّسغغا َّعَّسعواه َّالعداا ،

االتوه َََّّّ،اةاَّأيفَّعداَّاالهتةااَّبالكااءَّالعافي َّقدَّيعرضَّالبالقَّألمراضَّنيسيةَّ سيةةََّّمنَّجناحه َّعَّالتعاملَّمعَّالضزوط،
مماَّيعينَّتقر  َّافاعته َّلألشخاصَّارببأََّّ،رَّبالاغكَّاعداَّالقدر َّععىَّالتعغ َّعنَّالكاتَّ الَّحتاَّتأث َّالكحولَّااملخدراتاالشعوَّ
َّبأ  َّاألاثرَّتيهةا َّالحتيا ا  َّاتعغيته َّهلاَّمماَّقدَّيعرضه َّملخافرَّعد .َّ يشعرا الكينَّ

 ال كذ  العذطفب ألعذد. 3-4

َّمنَّمخسةَّأبعادَّاعشرايفَّمهار َّاه َّاةاَّيع :( Goleman)يتكويفَّالكااءَّالعافي َّحس َّمنوذجَّ

 Self-Awareness الي ب لذل ا . 3-4-1

قادر َّالياردَّععاىَّفها َّأحاسيسا َّعاادَّحاداثهاَّابالصاور َّالا ََّّ ىلَّ-: 288ص  م،2016)الحريور  أ، اضا ََّّاةاايش َّالوع َّبالكاتََّّ
َّااملاماا درايااةَّبسااةات َّاخصاهصاا َّالاليااردَّععااىََّّاقاادر لتقااو َّالااايسَّا دراآلَّارببااأَّماانَّالصااواقََّّ،التعغاا َّعاهااامعرفتهاااَّاَّحاادثاَّ اااَّامهااار َّ
اه َّالصاور َّاملثاليةََّّالكاتاََّّاه َّالصور َّال َّنرىَّ اَّأنيساا،الكاتَّيشةلَّععىَّالكاتَّالشخصيةَّراآلَّفإيفَّ دابالتا ََّّباقاطَّقوا َّاضعي ،

َّنيساااظاورَّا يبا َّباااَّامراقغاةَّردادَّأفعااهل َّلتقياي َّأاه َّالاظرَّا َّالايسَّمنَّمااال تةاعيةَّالكاتَّاََّّال َّ  َّأيفَّنكويفَّععيها،عَّتيعتااَّ
التواتااالَّماااعَّالثقاااةَّباااالايسَّاَّعضاااهاَّاتاااؤثرَّعَّبماااعَّتتياعااالََّّالثالثاااة ااازاءَّاألأيفََّّ ىلَّاأشاااارَّ 44-43ص  م،2018 )سووويف،اةااااَّبااا َّ
احتديادَّارتغافااتَّاحتقيااَّاالهاداعَّفعادَّ دراآلَّالكاتَّيستبيعَّاليردَّالوتولَّ ىلَّالتاا  َّب َّاألفعالَّاالاواياَّابا َّالقاولَّااليعالََّّ،اخخرين

-128ص  م،2014)محمود و  لوب، َّعارضاأ َّتصرعَّيتااس َّمعَّاملوقفَّالك َّميرَّب َّامع َّمبانَّها َّمثعا َّاةااََّّ،األشياءَّبغعضها
َّامهار َّالثقةَّبالايس.َّاالسعوايات،َّامهاراتَّالدقةَّعَّتقو َّالكات،َّمهاراتَّالوع َّبالداافعةلَّاب َّأيفَّالوع َّبالكاتَّيشَّ 126

 Self-Management إدارة ال ا . 3-4-2

مهاار َّالياردَّعَّترشايدَّعوافيا َّاأفكاار َّربعااَّتوافااَّبا َّالر غااتَّالا َّ ىلََّّ 51-47ص  م،2018)سويف، اةااَّبا َّتش َّ دار َّالاكاتََّّ
ابالتا َّفه َّتتبع َّالتو ي َّاألمثلَّلعاكاتَّااساتثةارَّاالنيعااالتَّاحتويعهااَّملهااراتَّمانََّّ،ااألهداعَّال َّيسعىَّلتحقيقهايسعىَّإشغاعهاَّ

َّ،اماَّميكنَّ ضاافت َّباملةارساةَّاالتةارينَّلعرقا َّباالايسَّاتساهيلَّحتقيااَّاألهاداعَّحسا َّأمهيتهااَّ،خاللَّحتديدَّمهاراتااَّالبغيعيةَّأاَّاملكتسغة
تتضااةنَّفاانَّمعاجلااةَّاملشاااالَّاتبااويرَّالقاادر َّععااىَّحعهاااَّماانََّّ 130-126ص  م،2014حموود و  لووب، )م اةاااَّاضاا فااإدار َّالااكاتََّّ

مشااعرناََّّعانامعرفةَّتأث هاَّععىَّاخخرينَّليه َّمشاعره َّااالنيتا َّععىَّمهاراتَّالتعغ ََّّ،خاللَّالتحك َّعَّاملشاعرَّاالتصرفاتَّاتاظيةها
َّ.التياؤل،َّالقدر َّععىَّالتكيفَّاالشعورَّبالثقة،َّاتحوَّالضة ،،َّار َّالكاتَّمهاراتَّضغطَّالكات داتشةلََّّاخخرين،َّامشاعر

 Motivation الدافعي . 3-4-3

اتعةلَّععىَّالتااا  َّاالتاوا يفََّّ،تش َّالدافعيةَّ ىلَّمةوعةَّمنَّاملتز اتَّالكاتيةَّا  َّالكاتيةَّال َّتقودَّاليردَّلعتحرآلَّحنوَّحتقياَّأهداف 
فااالتحييزَّيعةاالَّععااىَّحتريكاااااََّّ 241ص  م،2016)الحريوور   ، َّعاارضالااكايتَّباا َّحتقياااَّاألهااداعَّا شااغا َّاحلا اااتَّاةاااَّ

َّتولادَّماعَّالياردَّاالَّيات َّتععةهاا،َّيو دوافوع وراثاياقسا َّ ىلَّناوع َّمانَّالاداافعَّاها :ََّّ،ا ثارتااَّاتو يهاااَّااساتةراريةَّ شاغا َّحا اتااا
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تضاةنَّععاىَّمهااراتَّاإجناا ،َّاالدافعياةَّتَّ،التحصيلَّاحتقياَّالكاتَّاحا َّاملزاامر اَّمثلَّدافعَّاإجنا ََّّودوافع مكتسب  من محيطظذ
 . 131-130ص  م،2014)محمد و  لب، اةاَّتر َّالتجديدَََّّّاإترار،َّاملغادر ،

 Empathy التعذطف. 3-4-4

يشا َّاةااَّفهاوََّّدىَّ حساسااَّماَّباداخلَّالبارعَّاخخار،ميتدَّ ىلَّمَّ ا اثةَّالعاديةَّمعَّاخخرينَّعنَّمرياتَّحيا  َّالكامردَّالَّيعينَّالتعاففَّ
 ىلَّمةوعةَّمنَّاملهاراتَّال َّختاتصَّباالساتةا َّالادقياَّاياالاةَّفهةاااَّا حساساااَّبقاو ََّّ 131-130ص  م،2014)محمد و  لب،  ذار

بلَّاميتادَّ االاةَّفها َّاخخارينَّمانَّتعااب َّا اوهه َّعَّحالاةَّالصاةاَّانا,اتَّتاو  َّعاادَّالكاالاََّّرَّب َّاخخرايفَّااضعَّأنيسااَّمكا  ،ماَّيشع
التعاااففَّععااىَّمهاااراتَّفهاا َّاخخاارين،ََّّايتضااةنَّملساااعد  َّااالسااتجابةَّهلاا ،َّاالاهااوضَّتكااويفَّأبعاااَّماانَّالكااالااحرااااتَّأ ساااده َّالاا َّقاادَّ

ثالثاةََّّياقسا َّ ىلَّاإدرااا التعااففَّعَّععا َّاالعصااقَّأيفََّّ 63ص  م،2018)المو الب، اب َّ.َّالتسام َّباملساعد ،َّ اهلدع َّاألخرين،َّ
االتعااااففَّاحلراااا َّاختااااذه َّلقاااراراتَّمعيااااة،َّتيهااا َّأساااغاقَّيتةثااالَّعَّاملقااادر َّععاااىَّفهااا َّا هاااةَّنظااارَّاخخااارينَّاََّّ درااااا :َّتعااااففَّاهااا اناااوا َّ

ايتةثالَّعَّالقادر َّاالتعااففَّالو ادا ََّّتساامةَّالو ا َّاحرااةَّاليادَّلعةصاافحة،مثالَّاب َّحلرااا االساتجابةَّياااا َّاخخارينَّاَّايتضةنَّالقدر َّععاىَّ
ضادََّّااملشااعرَّاملو هاةَّحناوَّاخخارينَّاكثالَّمشااعرَّالتعاافف،َّاملشااعرَّاملو هاةةشاعرَّثالثةَّأنوا َّاه :َّلعاََّّلشعورَّمباَّيشعرَّب َّاخخرايف،ععىَّا

َّ. 65ص  م،2013)هيكا، اةاَّعرضَََّّّ ىلَّخارجَّاخخرينَّاكثلَّالالمغاال َّااملشاعرَّاملو هةَّاالعداء،َّالايوراخخرينَّاكثلَّمشاعرَّ

 Social Skills المهذرا  االتتمذ ي . 3-4-5

القدراتَّاملكتسغةَّال َّككنَّالياردَّمانَّالتواتالَّاالتكيافََّّ ىلَّ 78-76ص  م،2015فيز ، اراتَّاال تةاعيةَّاةاَّبياهاَّ)ميهواَّاملهيش َّ
يسَّاخخارينَّاسافها َّحا ااتَّار غااتَّاأحَّمبااَّحيقااَّ،سر َّأاَّا يطَّاربار  َّااملتةثلَّعَّاافاةَّفئااتَّاالتةاععَّا يطَّالداخع َّااملتةثلَّعَّاألم

َّعَّ اا  َّاحتقاااَّلاا َّالقغااولَّماانَّالزاا ،فعااالَّالعيظيااةَّا اا َّالعيظاا َّالاا َّيسااتخدمهاَّاليااردَّلعتياعاالَّماافهاا َّتشااةلَّمةااو َّاألَّاالعقاااق،اجتاغاا َّالاغااكَّ
غطَّاالنيعا ،َّالتعغ َّاال تةاع ،َّاحلساسيةَّالضََّّالعيظيةَّمن:َّالتعغ َّاالنيعا ،َّاحلساسيةَّاالنيعالية،اتتكويفَّاملهاراتَّاال تةاعيةَّالعيظيةَّا  

الضغطَّاال تةاع .َّابالتا َّفه َّكثلَّمهاراتَّعقعيةَّتتوقفَّععىَّمادىَّاساتثةارهاَّإقاماةَّعالقااتَّادياةَّماعَّا يبا َّباااَّاياالاةََّّةاعية،اال ت
احاددَّثالثاةَّ  73ص م، 2015)غوذنم، أشاارَّلتحقياَّماَّنريادَّامؤشارا َّععاىَّالتةتاعَّبالصاحةَّالايسايةَّاةااَّلااَّلتعزيزَّاستجابته ََّّ،التأث َّفيه 
َّتاار الااة.َّاةاااَّأيفَّالتعغا َّعاانَّالعوافاافَّاةاااَّاملغاادر َّاال تةاعيااةَّاليع ََّّال تةاعيااةَّاهاا :َّالقادر َّالتعغ يااة،َّالقاادر َّالتواتااعية،لعةهاااراتَّامكونااتَّ

هوَّميتا َّاملهاراتَّاال تةاعيةَّايددَّلاجاحهاَّافشعهاَّاضرار َّلغااءَّعالقاتَّاثيقةَّماعََّّ-: 131-130ص  م،2014)محمد و  لب، 
َّاااتشاااعَّحيقاااَّالقاادر َّععااىَّتاظااي َّاجلةاعااات،َّااحلعااولَّالتيااضااية،َّاالااتيه َّاالتواتاال،َّوظياافَّفاانَّالدبعوماساايةَّالااك عاانَّفرياااَّتَّ،اخخاارين
باااااءََّّياا ،عتزالتحيياازَّلَّ دار َّالصاارا ،َّالقيااااد ،َّمهااااراتَّالتااأث ،َّالتواتاال،ععااى:َّتشااةلَّاملهااااراتَّاال تةاعيااةََّّأ َّأيفَّعرَّاخخاارينَّبغصاا  ،مشااا

َّ.واحدالَّيرياالالراابط،َّالتعاايفَّاالتاسياَّضةنَّ

 العذم قطذ ذ  التظمي  مهذرا  ال كذ  العذطفب فب خطيا  . 3-5
رسااتااَّاليوميااةَّععااىَّالَّشااكَّعَّأيفَّقاادرتااَّععااىَّ دراآلَّعوافيااااَّاعوافاافَّاخخاارينَّا دار اااَّببريقااةَّماتجااةَّاتااحيةَّهااوَّأماارَّأساساا َّعَّمما

بيااااَّمااديرَّمرااازَّالااكااءَّالعااافي ََّّفقاادَّ،الااك َّيااؤثرَّعَّجنااا َّعالقاتااااَّامهاتاااافاارقَّالعةاالَّااملؤسساااتََّّاععااىَّتااعيدَّالصااعيدَّالشخصاا ،
مخااسَّخبااواتَّلتحساا َّالااكااءَّالعااافي َّاااتساااقَّمهاراتاا َّاهاا :َّممارسااةَّالااوع َّباملشاااعرَّماانَّ( Green, 2014, P6-8)َّبأسااااليا

َّأ ااربباو َّالثانياةَّها َّاالنتغاا َّ ىلَّالتصارفاتََّّاتَّاألحاسايسَّاملختعياة،تيسا َّمععوماخاللَّاالهتةااَّمباَّنشاعرَّبا َّانصاغ َّأاثارَّمهاار َّعَّ
 دار اااَّاعااداَّحتدياادَّاالنيعاااالتَّاملصاااحغةَّلعةشاااعرَّلزاارضَّاََّّ،السااعواياتَّاحتدياادَّتأث هاااَّععااىَّ نتا يتااااَّاتواتااعااَّمااعَّاخخاارين ىلَّاالنتغااا َّ

اارببااو َّالثالثااةَّهاا َّالتيكاا َّعََّّز َّمعرفتااااَّبتأث ناااَّععااىَّاخخاارين،عاافةةارسااةَّالااتحك َّعَّاملشاااعرَّحيقاااَّلااااَّالتااو ايفَّاياالناازالقَّعَّحااد ا،َّ
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عَّالعااد َّالا َّعاادَّمساا َّخا,َّالتزيا ََّّنا َّفةانَّخااللَّالتاغاؤَّمبشااعرَّاخخاريساسا َّلعاجاشاعرَّاملصاحغةَّلعةعيةَّالتزي َّال َّتعدَّا اورَّاألامل
أمااَّاربباو َّالرابعاةَّفها ََّّااالرتياا َّأفضالَّمانَّ تغاا َّأساعوقَّالصادمات،َّفاختيارَّالبريقةَّالا َّتقاداَّهلا َّاملسااعد َّتكويفَّمصحوبةَّباملقاامة،

 َّعااادَّيفَّاملاوظيألَّ،اء َّاربباواتَّلاجاا َّالاو راءَّااملساؤال َّااملادرَّاالشاكرَّاالعرفاايفَّااليخارَّفهاا َّمانَّأهامتااايفَّ تغاا َّأساعوقَّالتعغا َّعانَّاإ
العةااالَّايعةااالَّععاااىَّ يااااد َّجناااا  َّاتعقااايه َّاملكافااا تَّأاَّالااادع َّاملعااااو َّسااايعز َّمااانَّتياااانيه َّعَّاسااارعةَّ َّشاااعوره َّبأمهياااةَّعةعهااا َّاقيةتااا  َّ

نَّبتعااادَّعاا،َّااإاارببااو َّاربامسااةَّااألاثاارَّحتااديا َّتتةثاالَّعَّتبااويرَّقاادر َّا افظااةَّععااىَّاهلااداءَّماانَّخاااللَّالااتحك َّعَّماااَّيزضااغااَّ نتااا يته ،
افانَّاإقااا َّااالساتةا َّاملايات َّالساتثةارَّعالقااتَّفعالاةَّاستخدااَّالدبعوماسايةَّاََّّ،التاالنيعابرا َّمهار َّ دار َّ خرَّاَّاإنيجارَّعَّالبرعَّاخ

َّميكنَّأيفَّيكويفَّمعدي اَّملنَّحولاا.اَّنَّمنَّ ود َّحياتااَّعةلَّععىَّخعاَّييطَّ  ااَّحيس َّاتَّ،منَّاستخراجَّاإ ابةَّال َّنريدكاااَّااثيقةَّك
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 لذلصح  الظفسي  للمتعلمين.  الق  ال كذ  العذطفب 3-6-1

التاو ايفَّعَّحتقيااَّنَّةاكةاا َّيمهيععا َّدارا َّلكااءَّالعافي َّعَّعع َّالايسَّالعصيبَّاالاوظيي َّيفَّا َّ 87-85م، ص 2016) ين، اض َّ
فالبالاا َّ يفَّأحاا َّمععةاا َّفساايح َّالععاا َّاالااتعع َّااحليااا َّاسيشااعرَّبأناا ََّّ،يقااودَّ ىلَّالتااوا يفَّباا َّالشااعورَّااليكاارالااك َّباا َّالعافيااةَّاالعقاالَّ

ساغةَّأقالَّمانَّهرمونااتَّاالنيعاالَّالا َّأليفَّدما ا َّييار َّنَّ،تاحت َّالايسايةَّفيا َّاأيفَّاليصلَّبيئةَّتديقةَّاتتعاىفَّين،يغوقَّامتقغلَّمنَّاخخرَّ
فتعاارضَّالبااالقََّّ،اااادمي َّاياةيا العااافي َّالاكااءَّاألياادع َّالاكااءَّاااكلكََّّأاثاارَّقادر َّععااىَّاساتيعاقَّاملععومااات،ساغ َّاملقاامااةَّايصاغ َّت

ااساا ا ََّّ،الا َّيعتةادَّععيهااَّالياردَّعَّعةعياةَّالتععاي َّااختااذَّالقاراراتَّاالعةعيااتَّاحلساابية َّالعامعاةَّلعخوعَّاالقعااَّياؤد َّ ىلَّ رهااقَّالاكاارَّ
دارَّالااكاار َّالعامعااةَّعَّالااتعع َّااسااا ا َّاملععوماااتََّّابااالعكسَّفالغيئااةَّالتععيةيااةَّاخماااةَّااملسااتقر َّتعااز َّ،املععوماااتَّماانَّالااكاار َّفويعااةَّاملاادى

َّاختزياهاَّابالتا َّتؤد َّ ىلَّتععةا َّأفضل.

 البشري المهظي  و .  الق  ال كذ  العذطفب لذلتظمي  3-6-2

َّالاااكااءَّالعاااافي َّالاااك ََّّععاااىَّ 162-156ص  م،2018 يسووو ، )محمووود و اةااااَّاضااا َّيةياااةََّّتعتةااادَّاملةارسااااتَّالابوياااةَّالتعع
ععىَّالوع َّباملواقفَّحيثَّتعتةدَّالعةعيةَّالتععيةيةََّّة،ساليغه َّالتععيةيملععة َّلععةعيةَّالتععيةيةَّافورَّأاغ ا َّعَّنظر َّاثَّتزي ا ََّّحد 

َّفةهااراتَّالاكااءَّاتلَّمعَّاملتععةا ،ةَّتعتةدَّععىَّمقدارَّماَّيتةتعَّب َّاملعع َّمنَّمهاراتَّلتحقياَّالتوَّيالتععيةيةَّااتغا َّمداخلَّتععية
فةاانََّّتعع ،لعااَّا َّمعوقااانيعاااال  َّالعافييااةَّالاا َّتعةاالََّّاتشااخيصَّالعااافي َّتساااعدَّاملععاا َّععااىَّ دارااا َّبصاايةَّافهةاا َّلعوافاافَّفالباا ،

احتساا َّلقيااااَّبوا غااا  َّبااالقَّياات َّحتيياازه َّععااىَّاخاااللَّالتياعاالَّمااعَّاملتععةاا َّا يئااةَّاجلااوَّاملااساا َّلعااتعع َّاممارسااةَّالتااأث َّعَّال
الا َّ،َّتقداَّالبالقَّععىَّتحةَّحاالته َّالايسايةَّاالعافيياةَّفي تةدَّ َّاالتعع َّنشافا َّا تةاعيا َّاعافييا َّيعفالتععيَّحتصيعه َّالععة ،

فةانََّّغحاَّتعتةدَّععىَّاجلاود َّالتععيةياةَّالا َّتتةثالَّعَّ اود َّاملخر اات،تاتزيدَّنشافه ،َّفاملؤسساتَّالتععيةيةَّأََّّتاة َّذااهه 
يفَّاملاواردَّالغشاريةَّها َّلغشاريةَّااالتةاعَّاكالَّععاىَّاعتغاارَّأتاةياةَّاتباويرَّالثارا َّاخاللَّتاةيةَّمهاراتَّالاكااءَّالعاافي َّلعةععةا َّيات َّ

عَّاملواقافَّاال تةاعياةَّاملختعياة،َّاحيسانََّّابالتا َّيت َّخعاَّ يلَّيتصفَّباالوع َّالاكايتَّابالقادر َّععاىَّالتصارعَّ، َُّتموردَّميكنَّتاةي
القادر َّععاىَّالتكياف،َّفاكلكَّياؤد َّالديا ََّّاا غاتا َّاجتااهه ،منَّجقاوقه َّايعا َّمقدر َّععىَّفهةه َّاماؤََّّالدي َّخرينالتعاملَّمعَّاخ

َّالاجا َّاالتوافاَّاجلةاع َّالك َّهوَّ وهرَّالصحةَّالايسيةَّلعةجتةعَّاكل.َّ ىل

 اتخذذ القرارا و  المحذسب ذلتعليم المحذسبب و  الق  ال كذ  العذطفب ل. 3-7
 .  الق  ال كذ  العذطفب لذلتعليم المحذسبب3-7-1
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َّالاةوَّاالتبورَّاملستةرَّالك َّ (Jones, et. al. 2009, p49-55)مااَّالتععي َّا اسيبَّاةاَّاض َّتزدادَّالتحدياتَّأ ملوااغة
لتعع َّاملهاراتَّجا ةَّيفَّا اسغوَّفعَّالوقاَّاحلا ََّّ  َّااعزَّالتععي َّا اسيبَّععىَّتععي َّاملهاراتَّاليايةَّياافَّختعية،تشهد َّالقباعاتَّامل

امهاراتَّتقايةَّاملععومات،َّامهاراتَّأا,َّتتةثلَّعَّفنََّّال َّتتةثلَّعَّمهاراتَّال,اعةَّاإدارية،َّالظذ م  )المهذرا  ا  َّاليايةَّاليايةَّ
َّالتأث َّععيه .ممارسةَّخرينَّاَّالتعاملَّمعَّاخ

ا اسااااغ َّاهيئاااااتََّّهااااكاَّيتبعاااا َّ  ااااراءاتَّتزياااا اتَّربدمااااةَّمصااااايفَّاألفااااراعَّاملعايااااةَّاملتةثعااااةَّعَّالبااااالق،َّامكاتاااا َّا اسااااغةَّاملهايااااة،فَّ
فتةحاورَّمراحالَّالتععاي ََّّملهااة،مهاالَّاملهااراتَّاملبعوباةَّملةارساةَّا،َّااألاادميي َّالكينَّأ ةواَّبالاايزَّععىَّاألمورَّاملاليةَّاالتشاريعيةَّا القانوني 

ايعباا ََّّعيهاااَّقاادَّيكااويفَّمظعااال َّعاادادَّاملغسااطَّلعتقاااريرَّاملاليااةَّاحتعيحتدياادَّاحلساااباتَّاملدياااةَّاالداهاااة،َّااإاََّّغكاارَّععااىَّحتعياالَّالغياناااتَّاملاليااة،امل
مااَّالتععي َّا اسيبَّالعا َّيتةثلَّعَّا افظاةَّععاىَّاثاقاةَّا,َّأ َّيقواَّ اَّا اسغويفَّعَّالواقع،َّابالتا َّفالتحد َّاألفكر َّخافئةَّعنَّاملهااَّال

َّعاياااةَّالااا َّحتةعهااا َّاملساااؤالية،َّالتععيةااا َّعَّظااالَّتضاااارقَّمصاااايفَّاألفاااراعَّاملتر ااااتَّالاظاااااَّا اسااايبا اااود ََّّ،لصاااعةَّباملواضااايعَّا اساااغيةا
،َّيفَّيكونااواَّمسااتقع فال اا َّماانَّأَّيفَّتشااةلَّععااىَّتععااي َّاملهاااراتَّاليايااةَّاالعافييااةَّمعااا َّلتةكاا يةَّاجلديااد َّملععةاا َّا اسااغةَّ اا َّأفاملسااؤال

ميتادَّ ا َّأيفَّفالعةالَّععاىَّتاوف َّاملععومااتَّاملالياةَّاحتعيعيهااَّاتوتايعهاَّملَّيعادَّاافياا َّبالََّّاموظي َّ يدين،َّامدراءَّفااعع ،َّاقااد َّمتةيازين،
اماانَّباا َّالباارقَّاملةكاااةَّلتزاياادَّالبااالقَّباملهاااراتَّاملبعوبااةَّتتةثاالَّعَّتاةيااةَّاتبااويرََّّعالقاااتَّمحيةااةَّمااعَّالعةااالء،َّهاَّابااااءيعليشااةلَّتسااه

َّاتَّتعةَّبا اسغةَّالكاهاَّتعتةدَّععىَّالتياعلَّاجلةاع َّب َّفرقَّالعةل.عباءَّاا غاقَّذتَّالكااءَّالعافي َّلديه َّمنَّخاللَّ مهارا

الكانََّّ،أيفَّالتععاي َّاالتادري َّا اسايبَّيساتعزاَّمهااراتَّذاااءَّالعالقااتَّالتجارياة (Evans, et. al. 2012, p68-71) ضااعاأ
أيفَّفا اسااغ َّ اا ََّّلتععااي َّهااك َّاملهااارات،اَّالتععيةيااةَّبرامهااَّالفتقااارنظاارا ََّّ،معظاا َّتر اااتَّاملؤسساااتَّالتععيةيااةَّ اا َّ اااهز َّلععةاال

يتكااويفَّماانََّّالشووا األولةيااةَّا اسااغيةَّامهااا:َّالاا َّستضااعَّحتاادياتَّاغاا  َّأمااااَّاملؤسساااتَّالتععييكااويفَّلااديه َّشااق  َّماانَّاملهاااراتَّ
ىلَّتقاياةَّاملععوماااتَّالضاراه َّاا اساغةَّاإدارياة،َّباإضاافةَّ اساغةَّاملالياةَّامرا عااةَّاحلسااباتَّاَّهااراتَّالياياةَّالتخصصايةَّاتشاةلَّا امل

املهاااراتَّالتجاريااةَّاتشااةلََّّيتةثاالَّعماانَّاملهاااراتََّّالشووا الثووذنبالاا َّتتضااةنَّمهاااراتَّالعةاالَّععااىَّالاا,امتَّا اسااغيةَّا وسااغة.َّأماااَّ
خارينَّمبراناة،َّهااراتَّالتواتالَّماعَّاخامَّ،َّفانَّتقاد َّاملشاور ،خخارينعَّاالتاأث ََّّ-:هاراتَّارباتةَّبالعالقااتَّبا َّاألشاخاصَّمثالامل

َّغادر َّاقياد َّالتزي .املافنََّّامهاراتَّالتيك َّالعةيا،

 .  الق  ال كذ  العذطفب لذلمحذسب 3-7-2

بيعاليةَّهداعَّاملاظةةَّز َّمنَّمسامهةَّاملوظي َّعَّحتقياَّأيفَّالكااءَّالعافي َّيع َّ(Balamohan, et. al. 2015, 120)َّب 
َّأععى، َّاسرعة َّعالية ََّّااياء  َّاملعةوسة   َّ َّاألتول َّأحد َّيعت, َّفهو َّا ودال  ََّّا َّماديَّا َّليسَّهلا َّالكن َّالقدر  دَّتزايَّععىلديها

ََّّ،ا َّااحدَّا َّعَّفريقَّبوتيه يساعدَّاملوظي َّععىَّالتيرياَّب َّأداهه َّاليرد َّاأداهه َّفالكااءَّالعافي ََّّاملاظةاتَّباملااقعَّعَّاملستقغل،
فضال َّعنَّاون َّمؤثرا َّ  ابيا َّعَّاملاظةةَّال ََّّالعةلَّاالرضاَّالوظيي َّاأداءَّاملهااَّبياععية،تيا َّعَّااَّمعَّالكلَّ  ن َّيرتغطَّابشاةاَّأ

َّ َّقدر ا َّبسغ  َّالعافي  َّاملاظور َّمن َّاملوظي  َّمع َّأتتعامل َّلتحقيا َّاملوظي  َّسعوآل َّحتريك َّالكعية.ععى َََََََََََّّّّّّّّّّّاأشارَّهدافها
(Abeysekera, 2004, p 3-11)ََّّفاألتولََّّالعافييةَّاااللتزاماتَّالعافيية، ىلَّرأوَّاملالَّالعافي َّالك َّيتكويفَّمنَّاألتول

َّاليكري َّععىَّاألتول َّال َّتضيفَّفاععية َّه َّتعكَّاألتول َّالعافيية َّاتشةل َّااملادية ََّّسمذ ة الفخر، السرور، الهدو ، مثل
لتزاماتَّالعافييةَّه َّاألتولَّال َّالَّتضيفَّ،َّأماَّاإئهذثق  التب تقدمهذ الشرك  لعمالوال العذطف ، اإلصرار، اإللتزام، الر ذي ،

ملاليةَّال َّالَّتتضةنَّابالتا َّفالقواه َّاَّةَّااملاديةَّاتشةلَّمساتَّمثلَّالزض ،َّالكراهية،َّالقعا،َّاالتوتر،فاععيةَّععىَّاألتولَّاليكري
َّلعشراةاألتولَّااإ َّاالقتصادية َّ ىلَّالكياء  َّأيفَّتش َّبدقة َّلتعزيزََّّتكعيةنظرا َّأليفَّأ ََّّ،لتزاماتَّالعافييةَّالَّميكاها يت َّتكغدها

َّمعياةَّاةاَّأيفَّاملاتجاتَّااربدماتَّال َّتقداَّلعََّّاملَّاةصراعَّاتظهرَّعَّقاهةةَّالدخل،األتولَّالعافييةَّتع زباهنَّتتةيزَّبسةات 
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َّاتتةيزَّ اإَّ-مثل: َّالغاوآل،َّةاعتزا َّااليخر َّتتةيزَّ ا َّالثقة َّالسيارات، َّاتتةيزَّ َّشرااتَّتااعة املستشيياتََّّةاالرعايةَّااهلداء
َّاَّالياادقَّااملاتجعاتَّالسياحية.ةالضيافةَّاالغهجةَّتتةيزَّ َّدليك،امراازَّالعالجَّالبغيع َّاالت

( PepsiCo)تةثالَّعَّحتقيااَّشاراةَّااملَّ(Freedman & Stillman, 2016, p6)ُ َّعرضاَّاالستثةارَّعَّالكااءَّالعافي َّالعاهدَّمناَّ

 2.5تقادرَّبقيةاةََّّ(L’Oreal)ا ياد َّعَّمغيعااتَّشاراةََّّمرتيع،َّا َّعافييَّا َّاَّملدراءَّلديه َّذااءمنَّتعيياهَّ%10نتا يةَّباسغةَّ ياد َّعَّاإ
ساعارَّأساهةهاَّ يااد َّعَّأ( Sheraton)اةاَّحققااَّسعساعةَّفااادقَََّّّاتَّالكينَّلديه َّذااءا َّعافييا َّمرتيعا ،منَّمدراءَّاملغيعَّمليين دوالر

ارتيااا َّراحهاا َّاملعاويااةََّّ ىلالااك َّيشاا َّعَّمعاادلَّدارايفَّاملااوظي ََّّ%63 سااغةاياااضَّبا Amadoriَّ))احققاااَّشااراةََّّ%،44باسااغةَّ
َّا َّختييضا(  The US Air Force)احققااََّّالشراةَّااستةرارَّعةعه ،َّابالتا َّ اياضَّتكااليفَّتادري َّماوظي َّ ادد،ارضاه َّععىَّ

َّدار َّاملواردَّالغشرية.مرتيعَّعَّ َّمنَّتعيياهاَّملوظي َّبكااءَّعال ََّّرمليين دوال 160عَّالتكاليفَّبقيةةَّ

 . الق  ال كذ  العذطفب لذتخذذ القرارا 3-7-3

التحادياتَّاملساتقغعيةَّالا َّتوا ا َّ( IFR, 2018, p1,2,17,25-27) َّحتاادَّالادا َّلسنساايفَّاختقريارَّتقياي َّالوضاعَّالصاادرَّعانَّاإبا َّ
باإضاافةَّ ىلَّدراساةَّاليجاو َّبا َّمااَّتقاواَّبا َّاملؤسسااتَّالتععيةياةََّّ،التقايااتَّاحلديثاةَّععاىَّساوقَّالوظااهفمكايفَّالعةالَّامادىَّتاأث َّتباورَّ

فياا, َّالتقرياارَّالقعاااَّاملسااتةرَّلاادىَّاملااوظي َََّّّالقباعاااتَّاملختعيااةَّماانَّ هااةَّأخاارى،امتبعغاااتَّسااوقَّالعةاالَّماانَّ اا َّاباا َّالاةااوَّالتقااينَّع
فيهااَّالا َّأحتالََّّااملواضاعَّاتَّ حااللَّ التَّيالَّالعاصارَّالغشار ،بساغ َّقارارََّّلععةالَّاالغحاثَّعانَّباداهلااربوعَّمنَّفقدايفَّقو  َّالياوم َّ

َّاقدَّخعصَّتقريرَّاالحتادَّالدا َّ ىلَّ،بالتعويضاتَّنظ َّ تاباتَّالعةلَّااملبالغةنظرا َّلعداَّمبالغت َّبرفعَّاملرتغاتََّّمكانة َّرفيعةَّاخ اإنسايفَّ
حاالَّاملشاااالََّّ-:مثاالَّالمهووذرا  الظذ موو مةوعااةَّماانَّاملهاااراتَّيبعاااَّععيهاااَّعَّالوقاااَّاحلااا َّأيفَّالشاارااتَّاالقباعاااتَّاملختعيااةَّتسااتعزاَّ

االستثةارَّعَّرأوَّاملالَّعزاَّتََُّّقراراتَّبإتدارختت َّالتقريرَّاخ ،َّاأَّفهك َّاملهاراتَّييتقرَّ ليهاَّاإنسايفَّ،اختاذَّالقراراتَّحتاَّالضزطاََّّاملعقد 
اليةَّكوياالَّباارامتَّالتاادري َّمشااااةَّباا َّاملؤسساااتَّالتععيةيااةَّالعاماااةَّاأيفَّتكااويفَّمسااائوَّ،َّالغشاار َّعَّتتعاافَّالقباعاااتَّعاانَّفرياااَّالتاادري 

عَّ حااللَّ التَّيالَّالعاصارَّالغشار ،َّ الَّعَّاألمااانَّتادارَّتشاريعاتَّكاا ىلَّ باإضاافةََّّاحلكوماةَّاالشارااتَّمبختعافَّأنواعهاايفاارباتاةَّاَّ
ضارار َّعاداَّفصالَّب( Hughes & Miller, 2010, p77-78)اتار ََّّ. ىلَّ تااباتَّمميتاةالا َّقادَّتاؤد َّشديد َّارببور َّععىَّالغشارَّ

 ابياةَّفاملشااعرَّاإَّارَّنيساةَّاتقويتا ،الياةَّالقارَّيفَّمتَّتوظييهاَّبشكلَّتحي َّستزيدَّمنَّمالهةاةَّافع َّ ختاذَّالقرارَّفاملشاعرَّاملشاعرَّعنَّمراحلَّ 
فالتبورَّالك ََّّ،َّبسغ َّ رتيا َّالتياؤلَّاالثقةَّبالايس،ن َّاعةاَّ ادتَّاملخافر َّ ادَّالاجا فةئاايفَّاتؤادَّأباإَّاتعز َّالثقةَّبالقرارَّاتعب َّشعورَّ

َّنتصارمهاَّععىَّاربوعَّاالقعا.ليواَّعَّالَّامليادينَّاايفَّبسغ َّاإندفا َّاراءَّالعواففَّاالتياؤلَّا يشهد َّالعاملَّا

 قيذس ال كذ  العذطفب. 3-8
اييسَّاملختعباااةَّاةااااَّبياهااااَّااملقاااَّععاااىَّاملراقغاااة،نَّثاااالثَّفئااااتَّاهااا :َّالتقريااارَّالشخصااا ،َّالقابعياااةَّالااا َّتكاااويفَّضاااةتو ااادَّالعديااادَّمااانَّاملقااااييسَّ

يفَّهاااآلَّأَّععىَّالر  َّمنَّتعاددَّاملقااييسَّ الاََّّ، 64-56م، ص 2013)الخفذف، ا قاباَّما ََّّ 107-103م، ص 2010)الطذئب، 
َّخغاا َّجةوعااةَّمهاااَّمبَّقيااااَّالياردالاك َّيقاايسَّالاكااءَّالعااافي َّاقادر َّعقعيااةَّتعتةادَّععاىََّّمودخا القذلليوو امهااا:َّلعقيااوَّمادخاليفَّ أمااااَّشاخص 

تاظاي َّاملشااعرََّّقدراتَّتتةثلَّع:َّحتديادَّاملشااعر،َّالاربطَّبا َّاملشااعرَّااألحاسايس،َّفها َّاملشااعر،الَّاهك َّ ،تعاب َّ َّاَّنيعاالتايت َّالتعرعَّععىَّ 
 ,MEIS, MSCEIT, ECI)اماانَّبا َّهااك َّاملقااييسََّّلعةشااآل،َّاَّياات َّتقاد َّالاتيجااةَّعَّتاور َّتزكياةَّعكساايةَّ،عَّالاكاتَّااخخارين

EIA)،َّ ايعاقَّععىَّهك َّالبريقةَّالتقديرَّالشخص َّلعُةقي.َّ

ماانَّخاااللَّتقيةياا ََّّفياظاارَّلعااكااءَّالعااافي َّععااىَّأناا َّخعاايطَّماانَّاملةياازاتَّالشخصاايةَّايعتةاادَّععااىَّالتقااديرَّالااكايتَّلعيااردَّالموودخا الثووذنبأماااََّّ
ياات َّتعغئتهاااََّّسااتغانةَّذاتَّتاادقَّاثغاااتَّعااال َّدَّالااكااءَّالعااافي َّاتقااداَّعَّتااور َّ بعاااحيااُثَّياات َّفاار َّمةوعااةَّأساائعةَّتزباا َّأَّملشاااعر َّالكاتيااة،
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)ال عيقاار َّبعغااار َّقاالَّقياااوَّلايكااويفَّأَّ،Likert Scales)) اباااتَّمتدر ااةَّالاتياا َّ َّفهةاا َّلقدراتاا َّالكاتيااةَّعَّتااور َّ احسااَّاملشاااآلمبعرفااةَّ
اإساتغانةَّعَّأععاىَّقيااوَّاتكاويفَّلاكااءَّالعاافي َّبضارقَّعاددَّفقاراتَّاَّيات َّحسااقَّاَّ)تظطبوا دائموذ ،ياوَّلعيقر َّبعغار َّععىَّقاأَّتظطبا ألداً 
هاااَّاملشاااآلَّاعباَّياات َّمجااعَّالاادر اتَّالاا َّأَّسااتغانةَّعَّااحاادَّتااحي فااداهةا َّتكااويفَّبضاارقَّعااددَّفقااراتَّاإَّماااَّالدر ااةَّالاادنياأَّ،الدر ااةَّالععيااا
أمااَّالدر اةََّّ،165=5×33فالدر اةَّالععيااَّتسااا َّااملقيااوَّمخاسا 33ََّّستغانةَّ:َّلوَّأيفَّعددَّفقراتَّاإثال َّةفَّ،العافي َّذااه فتكويفَّدر ةَّ

 ,Azevedo & Mesquita, 2018)اأشاارََّّ،(EQ-I, WPQei)امانَّبا َّمقااييسَّالتقريارَّالاكايتََّّ،33=1×33تسااا َّفالادنياَّ

P604) اذلكَّبأخكَّاملتوسطَّالعاااَّاةقيااوَّلعاكااءَّالعاافي ََّّ،حصاهيةَّلقياوَّالكااءَّالعافي استخدااَّاألسالي َّاإَّ ىل(AES)َََّّّامتوساط
يوضاا َّفريقااةَّقياااوََّّ 1)اَّرقاا َّااملعحااَّالعااافي َّلعةؤسسااةَّأاَّاملاظةااةَّاكاال،َّعااادَّقياااوَّالااكااءااالَّبعاادَّلقياااوَّمكوناااتَّالااكااءَّالعااافي َّ

َّالكااءَّالعافي َّلعةشاا َّعَّالدراسة.

 الميدانبالجذن  ثذلثذً. 

 . مظهج الدراس 1
ملرا عَّاملتععقاةَّفال َّععىَّااملكتيبَّااستخدااَّشغكةَّاإناناَّلسَّاملس فارَّالاظر َّمنَّخاللَّاستخدااَّاملاهتَّالوتي َّلغااءَّاإَّمت

ختغااارَّماادىَّتااحةَّالتساااؤالتَّاملبراحااةَّااَّتحعيعاا َّلتحقياااَّأهااداعَّالدراسااة،َّااإ ابااةَّعاانااملاااهتَّالوتااي َّالَّبالااكااءَّالعااافي ،
َّي َّاإحصاهيةَّاملالهةةَّلعتحعيل.سالةَّاستةار َّاإستقصاءَّااستخدااَّاألمنَّخاللَّمجعَّالغياناتَّبواسبَّاليرضياتَّاملوضوعة،

 . أداة الدراس 1-2
َّاه َّتتكويفَّمنَّقسة :َّجلةيعَّبياناتَّالدراسة،َّاأدا ستغانةََّّمتَّاالعتةادَّععىَّاستةار َّاإ

 تج  اىع مفي اك  االوظييياةََّّاالتخصصايةَّااال تةاعياةالعوامالَّالشخصايةَّبخصصَّجلةعَّالغياناتَّاملتععقةََّّول:القسم األ، 

 .وم ة فلخبرة(   صص،في ،تج  ى ءففلحىيف 
 :َّخاللَّاملرا عةَّاألدبيةَّملوضو الك َّتةة َّالغاحثَّمنََّّاقياس الكااءَّالعافي َّبخصصَّجلةعَّالغياناتَّاملتععقةََّّالقسم الثذنب

 مفيااكع  فياا فتد، إدف ة فياا فت،دَّالااكااءَّالعااافي :َّبعااافقاار َّمو عااةَّععااىَّأ  34)املقياااوَّماانَّحيااثَّيتكااويفََّّالااكااءَّالعااافي ،

دا َّتااادقَّأملعرفاااةَّمااادىََّّ(Cronbach-Alpha) اساااتخدااَّاختغاااارامتََّّ،(ف  اااى فت تج  ى ءاااف ىلا،في هااا  ،في ففهءاااف
 ثغا ا.اَّعَّالغياناتَّمج

   نتذئج اختبذر الصدق والثبذ 1تدول رقم )
 ال كذ  العذطفب المهذرا  االتتمذ ي  التعذطف الدافعي  دارة ال ا إ الي ب لذل ا  المتغيرا 
 34 8 6 6 8 6  دد الفقرا 

 0.956 0.875 0.876 0.862 0.770 0.858 معذما الفذ للثبذ 
 0.978 0.935 0.936 0.928 0.877 0.926 معذما الصدق

َّ، 0.656 – 0.770)بعااد َّتاااا َّمااَّبا َّلعكااءَّالعافي َّاأ( Cronbach-Alpha)يتض َّمنَّاجلدالَّأيفَّقي َّمعامالتَّ
اةااَّأنا َّيتةتاعَّبدر اةََََّّّّاملقيااوَّتاادقا َّملااَّاضاعَّلقياسا ،اباكلكَّيعتا,َّ، 0.678 – 0.877)قَّتااا َّماَّب َّامعامالتَّالصد
ساتةار َّاالساتغانةَّةَّعَّالتبغيااَّامليادا َّممااَّ عالَّ ابالتاا َّميكانَّاالعتةاادَّععياَّ، 0.75)مقارناةَّباملساتوىَّاملقغاولََّّعاليةَّمنَّالثغاات

َّجلةعَّالغيانات.َّاأدا مقغولةََّّ
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 . اختبذر التيزيع الطبيعب1-3
العافي َّأا,ََّّالكااءبعادَّلكلَّأَّمستوىَّالداللةأيفََّّ 2)اجلدالَّرق َّبَّاملغ  (Kolmogorov-Smirnova)منَّاختغارَّيتض َّ
َّختغاراتَّاملععةية.تو يعَّالبغيع َّايتو  َّاستخدااَّاإيفَّالغياناتَّتتغعَّالىلَّأاهكاَّيش َّ َّ ،0.05)منَّ

 ختبذر التيزيع الطبيعب  نتذئج إ2تدول رقم )
المهذرا   التعذطف الدافعي  دارة ال ا إ لذل ا الي ب  المتغيرا 

 االتتمذ ي 
 z 1.1.1َّ1.111 1.144 1.0.. 1.0.1قيم  االختبذر 
 0.110 0.4.6 .0.14 0.164 0.141 مستيى الدالل 

 .مقيذس التحليا1-4
فقار َّمانَّفقاراتَّاملقيااوَّ اباةَّلكالَّاإَّباداهلامتَّحتديادََّّلقياوَّالكااءَّالعاافي ،َّالخمذسب ليكر  اعتةدتَّالدراسةَّععىَّمقياو

هلاكاَّفقادَّمتَّحسااقََّّ،َّ 1لوداً ) ، ال تظطبوا أ2تظطبوا نوذدراً )  ،3حيذنذً ) ، تظطبا أ4تظطبا غذلبذً )  ،5تظطبا تمذمًذ )اه :َّ)
 ىلَّ  0.8)اَّيضااعَّفاولَّاليئاةََّّ 0.8=5÷1-5)أ ََّّق  ا  قء اف(÷اققل قء اف  –مق    قء ف َّللمعذدل  فولَّاليئةَّافقا َّ

 4.20 - 3.41 حويل اليسو ، 3.40 - 2.61 ضوعيف، 2.60 -1.81 ضوعيف توداً، 1.80- 1)تصاغ َّاليئااتَّاَّأقلَّقيةاةَّ
المتيسوو  الحسوووذلب أماااََّّتاتةاا َّ ليهاااَّاملتوسااباتَّاحلساااابية،َّابالتاااا َّفااإيفَّهااااآلَّمخااسَّفئااااتَّ،تووداً  مرتفووع 5 - 4.21 ،مرتفووع

تاتةاا َّ ليهاااَّماانَّخاااللَّحتعياالَّ  اباااتَّأفاارادَّالاا َّستوضاا َّاألاساااطَّاحلسااابيةَّأ َّاليئاااتََّّاععياا َّ 3=5÷15)فيكااويفََّّالفرضووب
َّ.العياة

 حصذئي  المستخدم سذلي  اإلاأل. 1-5
حصااءَّالوتاي َّالتحعيعاا َّ،َّاأسااالي َّاإSPSSمتَّحتعيالَّالغيانااتَّالا َّمتَّجتةيعهاااَّباساتخدااَّبرناامتَّحزماةَّالاا,امتَّاجلااهز َّلعععاواَّاال تةاعياةَّ

َّاه :

  َّختغار(Cronbach-Alpha)ََّّتساقَّالداخع َّلعغاراتَّاملقياو.اإاَّعَّالغياناتَّاثغا اَّ َّمجداأَّملعرفةَّمدىَّتدق
  َّ ختغاااارَّالتو ياااعَّالبغيعااا(Kolmogorov-Smirnova)َّالمعةعياااةَّأاَّالَّحديااادَّاساااتخدااَّاالختغااااراتَّاملعةعياااةلت

َّية.ختغاراتَّاملعةعمتَّاستخدااَّاإَّو يعَّالبغيع َّععي اتغ َّأيفَّالغياناتَّتتغعَّالتَّالختغارَّفرضياتَّالدراسة،
 راعَّاملعياار ،َّحناعةَّعَّالاس َّاملئويةَّلوتفَّخصاهصَّأفرادَّعياةَّالدراساةيفَّااملتوساطَّاحلساااَّااإحصاءَّالوتي َّااملتةثسَّاإمقايي

َّ ابات.اباتَّاملتععقةَّبالكااءَّالعافي َّاأبعاد َّامدىَّتشتاَّهك َّاإ ملعرفةَّمدىَّترازَّاإ
  َّختغاار(One Sample T Test)ََّّلتادريسَّاَّهيئاةأعضااءََّّااءَّالعاافي َّاأبعااد َّلادىلعيااةَّااحاد َّلعتعارعَّععاىَّمادىَّتوظيافَّالاك

قيةاااةَّاملتوساااطَّاحلساااااَّاََّّ 55)ادر ااااتَّحرياااةََّّ 0.05)اذلاااكَّعاااادَّمساااتوىَّداللاااةََّّ،بازاااا  َّدارياااةَّااملالياااةباملعهااادَّالعاااا َّلعععاااواَّاإ
أقاالَّماانَّذاَّااناااَّ ( Sig T)حتةاليااةَّااااكلكَّالقيةااةَّاإتوظياافَّالااكااءَّالعااافي ََّّرتيااا  َّ،َّايشاا َّاملتوسااطَّاحلسااااَّ ىل 3)اليرضاا َّ

فتشاا َّ ىلَّتااد َّتوظياافَّالااكااءَّالعااافي ََّّ 0.05)ماانَّمسااتوىَّالداللااةََّّأااا,َّ(Sig T)ذاَّااناااَّ،َّأماااَّ  0.05)مسااتوىَّالداللااةَّ
 بعاد .اأ
  َّختغااار(Independent-Sample T Test)َّ َّالاااو َّامتزاا ََّّملتزاا خااتالعَّتوظياافَّالااكااءَّالعااافي َّلعياتاا َّمسااتقعت َّلقياااو

 . 0.05)ختالفاتَّ ذاَّااناَّأا,َّمنَّ ىلَّعداَّا ودَّ ( Sig T)اتش َّقيةةََّّ، 0.05)عادَّمستوىَّداللةََّّاحلالةَّاال تةاعية
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  َّختغار(One-Way-ANOVA ) ََّّاربا, َّفي َّملتزا َّالتخصاصَّامتزا خاتالعَّتوظيافَّالاكااءَّالعااحتعيلَّالتغاينَّاألحااد َّلقيااو
 . 0.05)ختالفاتَّ ذاَّااناَّأا,َّمنَّ ىلَّعداَّا ودَّ َّ(Sig)اتش َّقيةةََّّ، 0.05)عادَّمستوىَّداللةَّ

  َّختغار(Levene's Test )ََّّعاادَّااحلالاةَّاال تةاعياةَّااو ،خاتالعَّتوظيافَّالاكااءَّالعاافي َّملتزا اتَّالعَّ لقياوَّمستوىَّالتجاانس،
 . 0.05) ذاَّااناَّأا,َّمنََّّالتجانس ىلََّّ(Sig F)اتش َّقيةةََّّ، 0.05)مستوىَّداللةَّ

 و يظ  الدراس  مجتمع. خصذئص 2
حسا َََّّّ،بازاا  دارياةَّااملالياةَّلععةيةَّباملعهادَّالعاا َّلعععاواَّاإاَّباألقسااعضوا َّمنَّأعضاءَّهيئةَّالتدريس65ََّّبعاَّمتةعَّالدراسةَّ

متَّاََّّ، م2016 – 2018)حسا َّ ادالَّاملاوادَّاملعراضاةَّليصالَّاربريافَّلععاااَّالدراسا َّت َّأعضاءَّهيئةَّالتدريسَّباملعهادَّاَّاشفَّمك
ماانَّ  0.05)انسااغةَّخبااأََّّ 0.65) مبسااتوىَّداللااةَّ(Krejcie & Morgan)افقااا َّجلاادالََّّعضااوا َّ 56َّماانَّعياااةَّتتكااويفَّاختيااار
مانََّّ%100الا َّكثالََّّبالكامالَّساا اعها متَّبشاكلَّعشاواه َّاََّّساتغانة  56حياثَّمتَّتو ياعَّ ،الععةيةامنَّتتعفَّالتخصصاتََّّالاوع 

َّهصَّهك َّالعياةَّاتيا اَّاةاَّيع :اخصاَّ،املسا عةَّستةاراتاإ مجا َّعددَّ

   خصذئص وصفذ   يظ  الدراس 3تدول رقم )
 الظسب  العدد .. متغير الحذل  االتتمذ ي :2 الظسب  العدد .. متغير الظيع:1

 46% 26 أعزق 73% 41 ذكر
 54% 30 متزاج 27% 15 أنث 

 100% 56 االةو  100% 56 المجميع
 الظسب  العدد .. متغير الخبرة:4 الظسب  العدد .. متغير التخصص:3

 21% 12 ساوات0َّأقلَّمنَّ 21% 12 ة أ مذلدار إ
 43% 24 ساوات10َّ ىل0ََّّمنَّ 36% 20 محذسب 
 13% 7 ساة10َّ ىل11ََّّمنَّ 21% 12 تمييا

 23% 13 ساة10َّأاثرَّمنَّ 21% 12 نرم معليمذ 
 100% 56 االةو  100% 56 المجميع

عضااءَّهيئاةَّاير اعَّذلاكَّ ىلَّ يااد َّعاددَّأ%  27)ارناةَّباساغةَّاإنااثَّمقَّ% 73)يتض َّمنَّاجلدالَّأيفَّ الغيةَّالعياةَّمنَّالكاورَّباسغةَّ
ضاوَّهيئاةَّع12َّيتغ َّمنَّاجلدالَّتساا َّعددَّانسغةَّاملشاارا َّلثالثاةَّأقساااَّععةياةَّبواقاعَّاََّّعنَّاإناث،الكاورََّّالتدريسَّالعامع َّباملعهد

َّباساااغةاااا,َّلقسااا َّا اساااغةَّنساااغةَّاملشااااراةَّاألَّااانااااَّ،عةاااالَّاالتةويااالَّانظااا َّاملععومااااتمااانَّاألقساااااَّ دار َّاألَّ%21تااادريسَّاَّباساااغةَّ
َّ.األقسااَّاألخرىَّةَّالتدريسَّعَّقس َّا اسغةَّعناذلكَّبسغ َّ ياد َّعددَّأعضاءَّهيئَّ%،36

اباساااغة30ََّّاةااااَّيتضااا َّمااانَّاجلااادالَّتقاااارقَّعاااددَّأعضااااءَّهيئاااةَّالتااادريسَّحسااا َّاحلالاااةَّاال تةاعياااةَّفغعااااَّعاااددَّاملشاااارا َّاملتزا اااويفََّّ
عَّتوظيافَّمهااراتَّالااكااءََّّاذاَّاانااَّهاااآلَّفراقااهاكاَّمؤشارَّ يادَّملعرفاةَّمااَّ َّ،% 46)اباساغة26ََّّقَّاعاددَّاملشاارا َّالعازا%  54)

مانََّّ%76سااواتَّبعزاا5ََّّخا,  َّعانََّّيتض َّمنَّاجلادالَّأيفَّعاددَّاملشاارا َّالاكينَّتزيادَّماد اةاَََّّّلعحالةَّاال تةاعية،تعزىَّالعافي َّ
عيااةَّ أفاراد خصااهص ع التااو  هاكااََّّ،اربا, َّعَّتوظيافَّمهااراتَّالاكااءَّالعاافي َّتاأث اهاكاَّمؤشارَّ يادَّملعرفاةَّمادىََّّمجاا َّاملشاارا ، 

َّستغانة.ستةار َّاإ  املبراحةَّع األسئعة ععى لس ابة يؤهعه  اارب,  اال تةاعيةالاو َّااحلالةَّ حيث من الدراسة

َّ

َّ
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 وتحليا الظتذئج . اختبذر فرضيذ  الدراس 3
لعععاواَّاإدارياةَّااملالياةَّ:َّتد َّتوظيفَّالاكااءَّالعاافي َّلادىَّأعضااءَّهيئاةَّالتادريسَّباملعهادَّالعاا َّ. اختبذر الفرضي  الرئيسي  األول 3-1

َّبعاد َّاةاَّيع :لعكااءَّالعافي َّاأَّ(T)َّختغار حنرافاتَّاملعياريةَّاقيةةَّملتععقةَّباملتوسباتَّاحلسابيةَّااإاالاتاهتَّاَّبازا  ،

 ول تيج  إختبذر الفرضي  الرئيسي  األ  ن4تدول رقم )
اليس   المتغير

 الحسذلب
نحراف اإل

 المعيذر 
اليزن  T Sig Tقيم  

 الظسبب
 مستيى
 التيظيف

 ختبذراإلنتيج   الترتي 

 دالَّ حصاهيا َّ 3 مرتيع 78% 0.000 6.893 0.979 3.902 الي ب لذل ا 
 دالَّ حصاهيا َّ 5 مرتيع 73% 0.000 6.620 0.717 3.634 إدارة ال ا 
 دالَّ حصاهيا َّ 2 مرتيع 84% 0.000 11.767 0.761 4.196 الدافعي 
 دالَّ حصاهيا َّ 4 مرتيع 76% 0.000 5.215 1.128 3.786 التعذطف

 دالَّ حصاهيا َّ 1 مرتيع 85% 0.000 11.561 0.798 4.232 المهذرا  االتتمذ ي 
 دال إحصذئيذً  وووووووووووو مرتفع 81% 0.000 8.886 0.895 4.063 ال كذ  العذطفب

ممااَّ  4.063)حيثَّبعاَّاملتوسطَّاحلساااَّلعاكااءَّالعاافي ََّّ،اربةسةَّاأبعاد رتيا َّتوظيفَّمهاراتَّالكااءَّالعافي َّ َّ 4)يتض َّمنَّاجلدالَّ
مجاا َّعيااةَّالدراساةَّععاىَّلتادريسَّباملعهادَّالعاا َّلعععاواَّاإدارياةَّااملالياةَّا عضااءَّهيئاةَّاالعاافي َّمانَّقغالَّأهااراتَّالاكااءَّملعالياةََّّممارسةَّيش َّ ىل

َّعَّ  ابااااتَّعيااااةَّالدراساااة، ىلََّّ 0.865مجاااا َّ) ،َّاةااااَّيشااا َّاإحناااراعَّاملعياااار َّاإنبغااااقَّاملهااااراتَّععااايه  عاااادَّالاااكااءَّأبَّأمااااَّجتاااانسَّعاااال 
َّيعيااا َّبعااادَّالدافعياااةَّ، 0.768)راعَّمعياااار َّإحنبااااَّ  4.232)ععاااىَّمتوساااطَّحساااااَّصااالَّبعااادَّاملهااااراتَّاال تةاعياااةَّععاااىَّاالعاااافي َّفقااادَّحت

  3.602)اَّ اااااءَّبعاااادَّالااااوع َّبالااااكاتَّعَّاملرتغااااةَّالثالثااااةَّمبتوسااااطَّحسااااااََّّ، 0.761)حنراعَّمعيااااار َّبااااإاََّّ 4.166مبتوسااااطَّحسااااااَّ)
،َّابعاادَّ دار َّ 1.128)بااإحنراعَّمعيااار َّاَّ  3.786)اءَّبعاادَّالتعاااففَّعَّاملرتغااةَّالرابعااةَّمبتوسااطَّحسااااَّا ااَّ، 0.676)حنراعَّمعيااار َّبااإاَّ

َّ. 0.717)حنراعَّمعيار َّبإاََّّ 3.634)خ  َّمبتوسطَّحسااَّاإنيعاالتَّعَّاملرتغةَّاأل

ممااَّيادلَّععاىَّكتاعَّ  (1010)قالَّمانَّأَّ(Sig T)حتةالياةَّحياثَّاانااَّالقيةاةَّاإ( T)ختغاارَّحصاهيةَّإالداللةَّاإ ىلََّّ 4)اةاَّيش َّاجلدالَّ
َّبتاااد َّابالتاااا َّمتَّرفااا َّاليرضااايةَّالقاهعاااةَّاربةساااة،َّبأبعااااد دارياااةَّااملالياااةَّباااكااء َّعاااافي  َّمرتياااعَّلتااادريسَّباملعهااادَّالعاااا َّلعععاااواَّاإأعضااااءَّهيئاااةَّا

َّااملاليةَّبازا  "َّافرضيا اَّالغديعة.توظيفَّالكااءَّالعافي َّلدىَّأعضاءَّهيئةَّالتدريسَّباملعهدَّالعا َّلعععواَّاإداريةَّ

 لعد الي ب لذل ا :  بذرا . تحليا 3-1-1

 ختبذر لعد الي ب لذل ا   نتيج  إ5تدول رقم )
اليس   العبذرا 

 الحسذلب
نحرااإل

ف 
 المعيذر 

الترتي T Sig Tقيم  
  

 الظتيج 

 تحقيقه. أدرك أهدافب ليضيح ومذ يمكظظب تحقيقه ومذ ال يمكظظب 1
 .مظهذ

 دالَّ حصاهيا َّ 4 0.000 7.730 0.934 3.964

10.39 0.899 4.250 .. أدرك هييتب وملم لجيان  قيا   وضعفب2
9 

 دالَّ حصاهيا َّ 1 0.000

 دالَّ حصاهيا َّ 2 0.000 8.376 1.069 4.196 .أخطذئب وأتيد مياته  نفسب لتجظ  تكرارهذأُفكر فب . 3
 دالَّ حصاهيا َّ 3 0.000 8.491 1.023 4.161الرل  لين أفعذلب . أقيم لتقييم نفسب لشكا سليم وأقدر  ل  4
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 .ونيايذ 
 دالَّ حصاهيا َّ 6 0.007 2.792 1.388 3.518 .. لد  المقدرة  ل  التفكير لعقلب ال لعياطفب فب كذف  المياقف5
 دالَّ حصاهيا َّ 5 0.000 5.158 1.218 3.839 . أ ب أن سعذدتب ليد  وهب تعظب الراح  والطمأنيظ .6

 دال إحصذئيذً  وووووووووووو 0.000 6.893 0.979 3.902 الي ب لذل ا .

حنراعَّمعيااااار َّبااااإاَّ  3.602)احلسااااااََّّمتوساااابةحيااااثَّبعاااااََّّرتيااااا َّمهاااااراتَّالااااوع َّبالااااكاتَّلاااادىَّعياااااةَّالدراسااااة ىلَّ َّ 5) يشاااا َّاجلاااادال
ععااىَّالاتاااهتَّلعيقاار َّكاناااَّأفأماااَّفقااراتَّهاكاَّالغعاادََّّاتَّتابغاااَّععاىَّأعضاااءَّهيئااةَّالتاادريس،أيفَّممارسااةَّالااوع َّبالااك ىلَّاهاكاَّيشاا ََّّ، 0.676)

أفاارادََّّأيفَّاهااكاَّيشاا َّ ىلَّ، 0.866)باااحنراعَّمعيااار َّاََّّ 4.250) ذَّبعزاااََّّمقد   اااكيتي وملاام بهكفنااال قااكف(  وضااهتد(َّ 2)رقاا َّ
دراآلَّالاادقياَّأ َّاإَّاالسااةاتَّالاا َّكياازَّ اا ه َّععاايه ،َّااربصاااهصَّ،عياااةَّالدراسااةَّععااىَّاعاا َّباربصاااهصَّاالسااةاتَّالاا َّكياازه َّعاانَّ اا ه 

فتاار  اا  قخ ااى د   3) اأااادتَّععااىَّذلااكَّاليقاار َّرقاا َّلعااكاتَّاتقغاالَّاجلواناا َّالسااعغيةَّمااعَّ سااتةراريةَّالشااعورَّاجلياادَّ جتااا َّالااايسَّا اا ه ،
ُ
مق

دلَّععاىَّالتقياي َّالادقياَّاها َّتاَّ، 1.066)بإحنراعَّمعيار َّاَّ  4.166) ذَّبعزاََّّنتسصي ي ه ال ذترف اى( ومصى حفوقجء  مكفج ف 
مقعااا  قع ساااهىدتد بءااا ( و ااا  ته اااي َّ 6) خااا َّفكاااايفَّلعيقااار َّرقااا أمااااَّالاتيااا َّمااااَّقغااالَّاألَّلتجاااا َّتكرارهاااا،َّباألخبااااءعاااااعَّااإلعاااكاتَّ

فااارادَّالعيااااةَّتااارىَّأيفَّأيفَّنسااغةَّقعيعاااةَّمااانَّاَّاهاااكاَّيشااا َّ ىلَّ، 1.218)ا حناااراعَّمعياااار ََّّ 3.836) مبتوساااطَّحسااااَّ   ن  اااف(فيرفحااف وفي
مياا ( ف  اا  ة   اا  في تتلاار يه  اا  ال يهااكفلتد  اا  َّ 5)خاا َّفكااايفَّلعيقاار َّرقاا َّ،َّأماااَّالاتياا َّاألاحلا اااتَّاملاديااةَّبإشااغا السااعاد َّتتحقاااَّ

،َّبالعافيااةَّاالعقاالَّبااالتيك أفاارادَّالعياااةََّّععااىَّاعاا اهااكاَّيشاا ََّّ، 1.388)ا حنااراعَّمعيااار َّ  3.518)مبتوسااطَّحسااااََّّف كفقااا(أىفااف 
لكاا َّالَّحتاارآلََّّ،اراههاااَّجنااراعاإاعااداَّملشاااعرَّالسااعغيةَّااااغ َّاشااغا َّاحلا اااتَّبالعقاالَّعَّااالَّاملواقاافَّهااوَّتأ ياالَّ َّاملقصااودَّبااالتيك َّالكاان

َّال َّيتضةاهاَّالغعدَّالتا .االنيعاالتََّّ دار داافعاا،َّأ َّ

 لعد إدارة ال ا   بذرا . تحليا 3-1-2
 ختبذر لعد إدارة ال ا   نتيج  إ6تدول رقم )

اليس   العبذرا 
 الحسذلب

االنحراف 
 المعيذر 

 الظتيج  الترتي  T Sig Tقيم  

َّ  َّدال 8 0.563 0.582 1.149 3.089 .مفيد كذلكتذل  مثالً  شب ستغا نيلذ  غضبب لفعا . أ1
. أقدر  ل  العما فب حدود ميارد  البسيط  ولذستقاللي   ن 2

 .غير 
َّدالَّ حصاهيا َّ 1 0.000 10.641 0.879 4.250

َّدالَّ حصاهيا َّ 4 0.000 5.582 0.981 3.732 .أفكذر  السلبي  لأخرى إيجذلي  ولسهيل . أقدر  ل  تغيير 3
َّدالَّ حصاهيا َّ 6 0.000 4.712 1.049 3.661 .ستطيع تغييره لسهيل ال يؤثر مزاتب السب   ل   ملب وأ .4

َّدالَّ حصاهيا َّ 5 0.000 4.016 1.331 3.714 .. ال أضع نفسب فب مياقف ال أدرك  قبذهذ5
 ألكين. لد  قدرة  ذلي   ل  مقذوم  اإلحبذ  والقلا وأسع  6

 .متفذ ل
َّدالَّ حصاهيا َّ 3 0.000 8.183 0.915 4.000

نتقذم لمن تسب  لب   القدرة  ل  مقذوم  رغبتب فب اإل. لد7
 .لذألذى

َّدالَّ حصاهيا َّ 7 0.021 2.373 1.464 3.464

َّدالَّ حصاهيا َّ 2 0.000 11.524 0.765 4.179 الميارد. ستمتذع لذلحيذة لذلرغم من قل القدرة  ل  اإل. لد  8
 دال إحصذئيذً  وووووووووووو 0.000 6.620 0.717 3.634 إدارة ال ا .

  3.634)َّالاك َّبعااَّ،احلساااَّمتوساب رتيا َّ َّمنَّخ  َّععىَّالر  لَّععىَّاملرتغةَّاألأيفَّبعدَّ دار َّاالنيعاالتَّحتص  4)رق َّاجلدالََّّتغ َّمن
لادىَّأفارادَّعيااةَّالدراساةَّعََّّنيعااالتاإالاك َّيوضا َّتاد َّمهااراتَّضاغطََّّ 6) َّاجلادالَّرقا َّيش َّ ليماَّاهكاََّّ، 0.717) حنراعَّمعيار بإ
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ا شاصيضسا غل نكااىت باابي يتهال قمَّ 1)اليقر َّرق َّ
 
راعَّمعياار َّإحنبااَّ  3.086)َّحياثَّبعااَّاملتوساطَّاحلساااَّ،(متءا  أىيت ىباف ماثل

مماااَّياادلَّععااىَّ   0.05)أااا,َّماانَّ( Sig T)حتةاليااةَّحيااثَّااناااَّالقيةااةَّاإ( T)حصاااهيةَّالختغااارَّاأادتاا َّانعاادااَّالداللااةَّاإَّ 1.146)
ذلااكَّعََّّشااار َّ ىلاإَّامييااد،َّفقاادَّكااَّشاا ءسااتزالهلاَّليعاالَّلزضاا َّفهاا َّمااردَّفاقااةَّعصااغيةَّاميكاانَّ قاادر َّععااىَّالساايبر َّععااىَّنوباااتَّاالعااداَّ

( في اا  ة   اا  م ىومااف  ببتااي  اا  ياا مَّ 7)اليقاار َّرقاا ََّّ ىلَّباإضااافةَّحظااةَّاملغاشاار َّلااغع َّ مااالءَّالعةاال،مشااكعةَّالدراسااةَّماانَّخاااللَّاملال

قرياُ َّمانَّاحلادَّاألد َّاهاوَّمتوساط ََّّ، 1.464)حنراعَّمعياار َّباإاََّّ 3.464)  ذَّبعاَّمتوسابهاَّاحلساااَّن  ىم  ن توبال ل  بىألذا(لاا
بعا َّأفارادَّأ َّأيفََّّ،%5  الَّأ ااَّقريغاةَّمان   0.05)اانااَّأقالَّمانَّ( Sig T)حتةالياةَّالكانَّالقيةاةَّاإَّ، 3.41عااَّ)الك َّيغلسرتيا َّ

َّعانََّّفهوَّنورَّالكااءَّلتةييزَّاربا َّمانَّالشارَّمبهاراتَّتحوَّالضة َّالعياةَّالَّيتةتعويف ايعتا,َّا ارآلَّالاداخع َّلعياردَّلسبتعاادَّعانَّأ َّعةالَّخاارج 
ساا  ليءف  اان مااكف د( فيبوااء ف وا فيه اال  اا  حاا ود ققاا     اا  م( 2) بالاسااغةَّألععااىَّالاتاااهتَّفقاادَّحتصااعاَّاليقاار َّرقاا َّاأمااَّ،خااالقاأل

َّبالقادر َّععاىَّالتكياف،فارادَّالعيااةَّأَّكتاعاهاكاَّيشا َّ ىلََّّ، 0.876)حراعَّمعياار َّاا َّ 4.250)َّ ذَّبعاَّمتوسطَّحسااععىَّأععىََّّبلر((
حناراعَّمعياار َّا َّ 4.176) مبتوساطَّحساااَّ(يا ( في ا  ة   ا  تسا   ى  بىلحءاىة باىيربم مان قلاف ف اكف دم  8)رق ََّّااكلكَّاليقر 

توافااَّبا َّالر غااتَّالا َّيساعىَّالياردَّباحلياا َّاخعااََّّاساتةتاعه مانَّخااللَّأفارادَّالعيااةََّّرتيا َّالشعورَّبالثقاةَّلادى ععىََّّيدلاهكاََّّ، 0.765)
وماااف لاحباااى  ميااا ( قااا  ة  ىيءاااف   ااا  م ىَّ 6)عاااالا  َّععاااىَّاليقااار َّرقااا ََّّ،حسااا َّأمهيتهااااعهاَّااألهاااداعَّالااا َّيساااعىَّلتحقيقهااااَّإشاااغا

املشااااعرَّالساااعغيةَّاملتةثعاااةَّعََّّرتياااا َّمهااااراتَّضاااغطاهاااكاَّيااادلَّععاااىَّ َّ، 0.615)عَّمعياااار َّحناااراا َّ 4.000)مبتوساااطَّحساااااََّّوفي لااا (،
َّا َّحساسايعبا َّ القادر َّععاىَّتزيا َّاالنيعااالتَّالداخعياةَّاالاتحك َّفيهااَّفَّالعاكايفَّيساغغايفَّشاعورا َّبعاداَّاإرتياا َّاارباوعَّاالاادد،َّحغاطَّاالقعاااإ
ََََّّّّ.منَّداخلَّاليردَّانابعيكويفََّّألن االثقةَّنضغاطَّاإب

 . تحليا  بذرا  لعد الدافعي  3-1-3
 الدافعي   نتيج  اختبذر لعد 7تدول رقم )

 العبذرا 
اليس  
الحسذ
 لب

االنحراف 
 الظتيج  الترتي  T Sig Tقيم   المعيذر 

 دالَّ حصاهيا َّ 2 0.000 14.140 0.728 4.375 .. أنف   ملب لسرور  ل  الرغم من نقص الميارد1
. أسع  لثبذ  لتحقيا أهدافب ومذ أريد  ل  الرغم من 2

 .الصعيلذ 
 دالَّ حصاهيا َّ 3 0.000 13.342 0.741 4.321

 دالَّ حصاهيا َّ 6 0.000 8.183 0.915 4.000 .ولكا قيتب وال أقيم لتأتيليهذ لأكملهذ. أُنجز أ مذلب 3
الياتبذ  . أُنجز األ مذل وأحقا الظجذح تحت الضغ  وكثرة 4

 .العذئلي 
 دالَّ حصاهيا َّ 1 0.000 13.938 0.757 4.411

 دالَّ حصاهيا َّ 4 0.007 10.361 0.929 4.286 .تفيق فب  ملب وأحسن تطييره لألفضا للتظذفس مع غير أ. 5
 دالَّ حصاهيا َّ 5 0.000 7.234 1.053 4.018 فب  ملب. للتفذن  . ال أحتذج إل  الجيائز والمكذفآ  6

 دال إحصذئيذً  وووووووووووو 0.000 11.767 0.761 4.196 الدافعي .

اهاكاََّّ، 0.761)بااحنراعَّمعياار َّاَّ  4.166)رتيا َّمهاراتَّالتحييزَّلدىَّعيااةَّالدراساةَّحياثَّبعااَّمتوساب َّاحلساااَّ   7)اجلدالََّّيُظهر
أمااَّفقاراتَّهاكاَّالغعادَّفكانااََّّاالتجدياد،َّااملغاادر ،َّاالتيااؤل،بر ،َّااملثااَّمهاراتَّالدافعيةَّااملتةثعةَّعَّاإجنا ،َّااإتارار،ممارسةََّّنبغاق َّيش َّ ىل

نهااااع ألا  ااااىل وقح اااا  في هااااىح ذ ااااا فياااااغط و  اااارة فيكفجبااااىت فيهىئلءاااافمَّ 4)ععااااىَّالاتاااااهتَّلعيقاااار َّرقاااا َّأ
ُ
َّ 4.411) ذَّبعزاااااََّّ(ق

القاادر َّععااىَّالااياازَّاجتااا َّمشاااعرَّاََّّعةااال جنااا َّاألأفاارادَّعياااةَّالدراسااةَّععااىََّّتاارار رتيااا َّمثااابر َّا َّياادلاهااكاََّّ، 0.757)حنراعَّمعيااار َّبااإ
  4.375 ذَّبعزاااَّ)َّ(قنتاا     اا  يواارو    اا  فيااربم ماان ن ااص ف ااكف دمَّ 1) اأااادتَّععااىَّذلااكَّاليقاار َّرقاا َّ،زطَّالعةاالَّالسااعغيةضاا
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اها َّ  2رقا َّ)اااكلكَّاليقار ََّّ،جناا َّالعةالقعاةَّاملاواردَّاتو يا َّالاايازَّحناوَّ عَّظالَّاملثابر َّاملغادر َّاَّتش َّ ىلَّاه ََّّ، 0.728)راعَّمعيار َّإحنب
أماااََّّدَّاتبااويرَّالعةاالَّلعتاااافسَّمااعَّ اا  ،التحيياازَّالااكايتَّلعتجدياا  5)ايتضاا َّماانَّاليقاار َّرقاا ََّّتشاا َّ ىلَّالتقااداَّااإتاارارَّحنااوَّحتقياااَّاألهااداع،

اهااك ََّّ، 1.053)حنااراعَّمعيااار َّا َّ 4.018)مبتوسااطَّحسااااََّّ( اا     اا  يل تااىتدال قح ااىق إلاا  فل اكفئع وف كىفاا ت مَّ 6)ليقاار َّرقاا َّا
ها َّفهاوَّ،َّااألفا اداأهَّبأحالما دَّا ععا َّيتةساكَّالاك َّحييازَّاليارَّلاديه َّرتياا َّفةاوحه َّاا اودَّاألمالَّتيااؤلَّعيااةَّالدراساةَّا شا َّ ىلَّالعغاار َّت

َّ.ما َّابدايفَّتكعيةَّلعةؤسسة

 . تحليا  بذرا  لعد التعذطف 3-1-4
 ختبذر لعد التعذطفا  نتيج  8تدول رقم )

اليس   العبذرا 
 الحسذلب

نحراف اإل
 المعيذر 

 الظتيج  الترتي  T Sig Tقيم  

 دالَّ حصاهيا َّ 4 0.000 6.851 1.151 4.054 .حسي  لفهم اآلخرين من تعذليرهم وسليكيذتهم . أتمتع لشفذفي 1
 دالَّ حصاهيا َّ 2 0.000 9.220 0.986 4.214 .. أتمتع لذإلصغذ  الدقيا لآلخرين وأتيد االستجذل  لهم2
 دالَّ حصاهيا َّ 3 0.000 9.688 0.883 4.143 .وأسع  لمسذ دتهم  غير اليتداني  لمشذكا . أتمتع لذلمشذرك  3
 دالَّ حصاهيا َّ 5 0.000 7.686 1.008 4.036 .. أتفهم غيذ  اآلخرين لرروفهم االتتمذ ي  والتمس الع ر لهم4
 دالَّ حصاهيا َّ 1 0.000 12.550 0.873 4.464 .جظ  ترح مشذ ر اآلخرين وأذيتهم وا ت ر مظهم  ظد الخطأ.أت5
. أح ر غير  وأحيطهم لذلمكذئد المظصيل  لهم وأتصدى لمن 6

 نصبهذ.
 دالَّ حصاهيا َّ 6 0.007 2.792 1.388 3.518

 دال إحصذئيذً  وووووووووووو 0.000 5.215 1.128 3.786 التعذطف.

َّ، 1.128)بااحنراعَّمعياار َّاََّّ 3.786)حياثَّبعااَّمتوساب َّاحلساااََّّاخخارينالتعااففَّماعَّبُعدَّرتيا َّمهاراتَّ   8) اجلداليتوض َّمنَّ
َّ 5)عاااىَّالاتااااهتَّلعيقااار َّرقااا َّفكانااااَّأعَّخااارينَّادعةهااا َّامسااااعد  َّاالتساااام َّمعهااا ،فهااا َّاخهااااراتَّأفااارادَّالعيااااةَّملممارساااةََّّاهاااكاَّيشااا َّ ىل

اهااكاَّياادلََّّ، 0.873)باااحنراعَّمعيااار َّاََّّ 4.464) ذَّبعزاااََّّ(  اا   ماانهم   اا  فلخ اا ه ااال جاارح مشااى ر آلاخاارين وقذ اا هم وقذق)
  4.214) ذَّبعزاااََّّ(قذ  ااع بىغ ااغىض فياا قء  يوخاارين وقجءاا  تساا هىبف ي امم  2)اليقاار َّرقاا ََّّأماااَّععااىَّالتسااام َّااملااود َّااالحااااا،

باملساااعد َّاأااادتَّععااىَّاملغااادر َّالقاادر َّععااىَّ دراآلَّمشاااعرَّاخخاارينَّاالتوحاادَّاالتاااا  َّمعهاا َّاَّاهاا َّتشاا َّ ىلََّّ، 0.686)راعَّمعيااار َّبااإحن
  4.054) ذَّبعزاااََّّمقذ  ااع يشااتىفءف حوااءف يت اام آلاخاارين ماان تهااىبلرام وساالك ءى هم(َّ 1)رقاا ََّّاليقاار ادلاااََّّ، 3)ذلااكَّاليقاار َّ

أتاوا  َّاا اوهه َّاحاا ََّّمانَّخااللَّععيهاافها َّتغا َّكتاعَّافارادَّالعيااةَّمبهااراتَّقااراء َّمشااعرَّاخخارينَّاالتعارعََّّ 1.151)حنراعَّمعياار َّباإاَّ
مبتوساطَّحسااااَّ( قحا   بلار( وقحااء  م بى كىئا  ف  صاكاف ي ام وقذصا ا  ان نصا هىمَّ 6)رقا َّأقالَّاليقاراتَّفكانااَّأمااََّّتعةيحاا  ،

ملتةثعاةَّعَّالالمغااال َّلادىَّبعا َّا ودَّمشااعرَّمو هاةَّ ىلَّخاارجَّاخخارينَّاااهك َّالعغار َّتش َّ ىلََّّ، 1.388)حنراعَّمعيار َّا َّ 3.518)
دار َّاخمارَّالاك َّيتبعا َّمهااراتَّا تةاعياةَّأاا,َّإَّاالعاداءَّالاياورممااَّيعاينَّأيضاا َّمشااعرَّمو هاةَّضادَّاخخارينَّاتتةثالَّعَّمشااعرََّّأفرادَّالعياة،

َّاهكاَّماَّيتضةا َّالغعدَّالتا .َّالثقةَّاتكوينَّشغكةَّعالقاتَّنا حة،َّلغااءاَّنزعاتَّاانيعاالتَّاخخرينَّ

 .. تحليا  بذرا  لعد المهذرا  االتتمذ ي : 3-1-5

 

 

 



 
 م9102مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية               العدد العاشر ديسمبر 

 

 

 146 

 ختبذر لعد المهذرا  االتتمذ ي ا  نتيج  6تدول رقم )

 العبذرا 
اليس  
الحسذ
 لب

نحراف اإل
 المعيذر 

 الظتيج  الترتي  T Sig Tقيم  

. أرح  لمقترحذ  اآلخرين لسرور وأتيد التعبير  ن آرائب 1
 .ليضيح

َّدالَّ حصاهيا َّ 2 0.000 13.711 0.711 4.304

َّدالَّ حصاهيا َّ 5 0.000 6.626 1.069 3.946 .. أتكيف مع اآلخرين  ظد اختالف وتهذ  الظرر وال أخسرهم2
تغيير وته  ل. امتلك فن اإلقظذع والتأثير الفعذل فب اآلخرين 3

 .نررهم
َّ  َّدال 8 0.049 2.014 1.327 3.357

َّدالَّ حصاهيا َّ 6 0.000 3.996 1.405 3.750 .الشجذر. أقيم لحا المشذكا لعقالني  ومرون  واتجظ  4
َّدالَّ حصاهيا َّ 4 0.000 10.112 0.833 4.125 .متلك  القذ  قيي  لذآلخرين وأوحب لهم لذلثق . أ5

َّدالَّ حصاهيا َّ 1 0.000 15.022 0.738 4.482 .. أقدم ميارد  التعليمي  للغير لسرور6
العدوانب لذلمعذمل  متص الغض  وامتلك فن تغيير السليك .أ7

 .اليدي 
َّدالَّ حصاهيا َّ 7 0.000 4.146 1.289 3.714

َّدالَّ حصاهيا َّ 3 0.000 7.411 1.172 4.161 . ال أقيم لذغتيذ  اآلخرين وإفشذ  أسرارهم.8
 دال إحصذئيذً  وووووووووووو 0.000 11.561 0.798 4.232 المهذرا  االتتمذ ي .

راعَّمعياااار َّباااإحن  4.232)الاااك َّبعااااَّحساااااََّّمتوساااطَّأععاااىحتصااالَّععاااىََّّاملهااااراتَّاال تةاعياااةأيفَّبعااادََّّ 4)تغااا َّمااانَّاجلااادالَّرقااا َّ
َّالكانَّدلااَّ،لدىَّأفرادَّعياةَّالدراسةَّالعالقاتَّاال تةاعيةمهاراتََّّرتيا  الك َّيوض ََّّ 6)اهكاَّماَّيش َّ لي َّاجلدالَّرق ََّّ، 0.768)

  3.357)احلساااََّّهامتوساب(َّحياثَّبعااَّوتغءلار وج اف نيارام م لا  فان لاق اى  وفي ا  لر فيتهاىل  ا  آلاخارينقمَّ 3)اليقر َّرقا َّ
َّتسااا تقريغاا َّ( Sig T)حتةالياةَّحياثَّاانااَّالقيةاةَّالز( T)ختغاارَّهيةَّإحصاا نعادااَّالداللاةَّاإَّاأادتا ََُّّ، 1.327)حنراعَّمعياار َّباإاَّ
م لا  وقما ص فيغااال قم  7)اليقار َّرقا ََّّ ىلَّباإضاافةَّقااا َّاالتاأث َّعَّاخخارينَّمتوسابة،أيفَّمهاراتَّفنَّاإمماَّيدلَّععىَّ ، 0.05)

َّاهاوََّّ، 1.286)بااحنراعَّمعياار َّاََّّ 3.714) ذَّبعااَّمتوسابهاَّاحلساااَّ( فن تغءلر فيوالك  فيها وفتد بى هىملاف فيكد اف أ َّعاال 
اتادلَّاليقار ََّّالثقاةَّاتكاوينَّشاغكةَّعالقااتَّنا حاة،َّنيعااالتَّاخخارينَّامهااراتَّباااءَّرااباطعياةَّلاديه َّمهااراتَّ دار َّنزعااتَّا أفرادَّالأيفَّ
َّ، 1.405)راعَّمعيااار َّا حناا  3.750)مبتوسااطَّحسااااََّّب اال ف شااىأل يه لنءااف ومرونااف وقذه ااال فيشاا ى (، مققااكمَّ 4)رقاا َّ

امواقافَّتتعياةَّأ َّجتاا ََّّالياردَّعَّ دار َّأفعالاةَّاأفكاار َّامشااعر َّببريقاةَّمتوافقاةَّامبراناةَّحتااَّظالَّظاراعرتيا َّمهاراتَّاهكاَّيدلَّععىَّ 
ععااىَّأععااىَّمتوسااطََّّ(ققاا م مااكف د( في هلء ءااف يلغلاار يواارو م  6)أماااَّبالاسااغةَّألععااىَّالاتاااهتَّفقاادَّحتصااعاَّاليقاار َّرقاا ََّّالصااراعات،

املتةثااالَّعَّتاااوا يفََّّاالتعااااايفَّالتاسااايامبهااااراتَّرادَّالعيااااةَّ،َّاهاااكاَّيشااا َّ ىلَّكتاااعَّأفااا 0.738)حناااراعَّمعياااار َّا َّ 4.482)حساااااَّ ذَّبعااااَّ
ق حااال مَّ 1)ااااكلكَّاليقاار َّرقاا ََّّ،امااقشااةَّمشاااالَّالعةاالَّبشااكلَّموضااوع َّااحتيا اااتَّاخخااريننشاااطَّاليااردَّااحتيا اتاا َّالشخصاايةَّ

اهااكاََّّ، 0.711)حنااراعَّمعيااار َّا َّ 4.304)مبتوسااطَّحسااااََّّ(ب  ترحااىت آلاخاارين يواارو  وقجءاا  في هبلاار  اان   ف ااد بكضااكح
عااالا  َّععااىَّاليقاار َّرقاا ََّّ،االتعغاا َّعاانَّاالحتيا اااتَّبوضااو  ااااَّمااعَّاخخاارينَّتَّالتواتاالَّاالتياعاالَّاال تةاااع َّاإمهااارارتيااا َّياادلَّععااىَّ 

اهااكاَّياادلَّععااىََّّ، 1.172)راعَّمعيااار َّا حنااَّ 4.161)مبتوسااطَّحسااااََّّ،(ال ققااكم بىب ءااىب آلاخاارين وإفشااىض قساارف ام)َّ 8)
رفاااعََّّنتةااااءَّلعيرياااَّابالتااا ااإَّ َّياااؤد َّ ىلَّاإلتاازااَّالااوظيي الااكاخخاارينَّاالثقااةَّااملاااود َّعَّالعةاالََّّةَّماااعاملتياااَّالااراابطباااااءَّارتيااا َّمهاااراتَّ

،َّمبتوساطَّم لذلثقو  متلوك  القوذ  قييو  لوذآلخرين وأوحوب لهو)أَّ 5)ععىَّذلكَّاليقر َّرقا َّكَّأادتَّااكلَّمستوىَّأداءَّاليردَّا نتا يت ،
 قاماةَّ ساورَّفارادَّعَّرفياعَّاملساتوىَّميارسا َّاألَّفان َّتعت,َّال َّالثقةََّّا ودععىَّاهكاَّيدلََّّ، 0.833)ا حنراعَّمعيار ََّّ 4.125)حسااَّ

َّالعالقاتَّاال تةاعية.
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لادىَّأعضااءَّهيئاةَّالتادريسَّ مادىَّتوظيافَّالاكااءَّالعاافي  ع  حصااهية داللة ذات فراق الَّتو د.. اختبذر الفرضي  الرئيسي  الثذني : 3-2
َّاةاَّيع :ََّّ،االوظيييةَّاالتخصصيةَّااال تةاعيةباملعهدَّالعا َّلعععواَّاإداريةَّااملاليةَّتر عَّلغع َّالعواملَّالشخصيةَّ

خاتالعَّتوظيافَّلعيات َّمساتقعت َّلقيااوَّ ( T)ختغارَّمتَّ ستخدااَّ َّ:والحذل  االتتمذ ي  .. اختبذر فروق الظيع االتتمذ ب3-2-1
 ىلَّعاداَّا ااودََّّ(Sig T)اتشا َّقيةاةََّّ، 0.05)عاادَّمسااتوىَّداللاةَّامتزا َّاحلالاةَّاال تةاعياةَّالاكااءَّالعاافي َّملتزا َّالااو َّاال تةاااع َّ

َّ الاكااءَّالعاافي َّملتزا َّخاتالعَّتوظيافَّلقياوَّمستوىَّالتجاانسَّعَّ َّ(Levene's)ختغارَّ،َّا  0.05)ختالفاتَّ ذاَّااناَّأا,َّمنَّ 
 . 0.05) ذاَّااناَّأا,َّمنََّّالتغاينجتانسَّ ىلَّ( Sig F)اتش َّقيةةََّّ، 0.05)داللةَّعادَّمستوىَّااحلالةَّاال تةاعيةَّالاو َّ

 للظيع االتتمذ ب( T)  نتذئج اختبذر 10تدول رقم )

المتيس   العدد الظيع المتغيرا 
 الحسذلب

نحراف اإل
 المعيذر 

قيم   T Sig T Fقيم    Sig F نتيج  االختبذر 

 الي ب لذل ا .
 0.941 3.951 41 ذاور

َّ  َّدالَّ حصاهيا َّ 0.508 0.443 0.537 0.621
 1.100 3.767 15 ناث 

 دارة ال ا .إ
 0.776 3.598 41 ذاور

َّ  َّدالَّ حصاهيا َّ 0.223 1.521 0.535 (0.624)
 0.530 3.733 15  ناث

 الدافعي .
 0.810 4.159 41 ذاور

َّ  َّدالَّ حصاهيا َّ 0.564 0.337 0.543 (0.613)
 0.621 4.300 15 اناث

 التعذطف.
 1.132 3.842 41 ذاور

َّ  َّدالَّ حصاهيا َّ 0.822 0.051 0.546 0.608
 1.141 3.633 15  ناث

 المهذرا  االتتمذ ي .
 0.822 4.268 41 ذاور

َّ  َّدالَّ حصاهيا َّ 0.648 0.211 0.580 0.557
 0.743 4.133 15  ناث

 ال كذ  العذطفب.
 0.858 4.085 41 ذكير

 غير دال إحصذئيذً  0.406 0.702 0.755 0.314
 1.018 4.000 15 انذث

 للحذل  االتتمذ ي   Tختبذر )إ  نتذئج 11تدول رقم )

المتيس   العدد الظيع المتغيرا 
 الحسذلب

نحراف اإل
 المعيذر 

قيم   T Sig T Fقيم    Sig F نتيج  االختبذر 

 الي ب لذل ا .
 1.159 3.789 26 عزقأ

َّ  َّدالَّ حصاهيا َّ 0.630 0.239 0.425 (0.804)
 0.799 4.000 30 متزاج

 ال ا .دارة إ
 0.828 3.750 26 أعزق

َّ  َّدالَّ حصاهيا َّ 0.400 0.737 0.263 1.131
 0.601 3.533 30 متزاج

 الدافعي .
 0.908 4.231 26 أعزق

َّ  َّدالَّ حصاهيا َّ 0.132 2.452 0.756 0.312
 0.621 4.167 30 متزاج

 التعذطف.
 1.294 3.577 26 أعزق

َّدالَّ حصاهيا َّ  َّ 0.342 0.941 0.200 (1.298)
 0.946 3.967 30 متزاج

 المهذرا  االتتمذ ي .
 0.959 4.096 26 أعزق

َّ  َّدالَّ حصاهيا َّ 0.687 0.167 0.238 (1.192)
 0.618 4.350 30 متزاج
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 الكااءَّالعافي .
 1.076 4.039 26 أعزق

(1.186) 0.854 0.022 0.884 
غير دال 
 0.720 4.083 30 متزاج إحصذئيذً 

مماَّيدلَّ   ،0.05)لعكااءَّالعافي َّاأبعاد َّااناَّأا,َّمنََّّ(Sig T)حتةاليةَّأيفَّالقيةةَّاإ  11)َّا  10)َّيفوض َّاجلداالي
هاراتَّالَّاملأ َّأيفََّّةَّتعزىَّلعاو َّااحلالةَّاال تةاعية، اباتَّأفرادَّعياةَّالدراسهيةَّعَّ حصاععىَّعداَّا ودَّ ختالفاتَّذاتَّداللةَّ 

مماَّ   ،0.05)أا,َّمنََّّ(Sig F)حتةاليةَّأيفَّالقيةةَّاإتغ َّاةاَََّّّ،املتزا ويفقَّاَّالَّختتعفَّب َّالُعزَّاََّّااإناث،ختتعفَّب َّالكاورَّ
َّ.ختالفاتاإيدلَّععىَّجتانسَّ

َّوالخبرة .. اختبذر فروق التخصص3-2-2 : َّ َّ ستخداا َّمت َّلقياوََّّ(One-Way-ANOVA)ختغار َّاالحاد  َّالتغاين حتعيل
 َّ َّالعافي  َّالتخصصَّامتز ختالعَّتوظيفَّالكااء َّملتز  َّمستوىَّداللة َّعاد ََّّ، 0.05)َّارب,  َّقيةة َّا ودَّ( Sig)اتش   ىلَّعدا
 . 0.05)ختالفاتَّ ذاَّااناَّأا,َّمنَّ 

 حذد  للتخصص  نتذئج إختبذر تحليا التبذين األ12تدول رقم )

 مصدر التبذين المتغيرا 
مجميع 
 المرلعذ 

درت  
 الحري 

متيس  
 ختبذراإلنتيج   F Sigقيم    المرلعذ 

 الي ب لذل ا .
 1.324 3 3.972 ب َّاالةوعات

َّ  َّدالَّ حصاهيا َّ 0.250 1.413  0.937 52 48.738 داخلَّاالةوعات
 اااااااااا 55 52.71 مجا اإ

 دارة ال ا .إ
 0.725 3 2.175 ب َّاالةوعات

َّ  َّدالَّ حصاهيا َّ 0.240 1.446  0.501 52 26.071 داخلَّاالةوعات
 اااااااااا 55 28.246 مجا اإ

 الدافعي .
 0.96 3 2.881 ب َّاالةوعات

َّ  َّدالَّ حصاهيا َّ 0.173 1.724  0.557 52 28.958 داخلَّاالةوعات
 اااااااااا 55 31.839 مجا اإ

 التعذطف.
 1.057 3 3.17 ب َّاالةوعات

َّ  َّدالَّ حصاهيا َّ 0.487 0.823  1.284 52 66.758 االةوعاتداخلَّ
 اااااااااا 55 69.929 مجا اإ

المهذرا  
 االتتمذ ي .

 0.552 3 1.657 ب َّاالةوعات
َّ  َّدالَّ حصاهيا َّ 0.467 0.862  0.641 52 33.325 داخلَّاالةوعات

 اااااااااا 55 34.982 مجا اإ

 ال كذ  العذطفب.
 0.812 3 2.435 ب َّاالةوعات

َّ  َّدالَّ حصاهيا َّ 0.394 1.015  0.8 52 41.596 داخلَّاالةوعات
 اااااااااا 55 44.031 مجا اإ

 حذد  للخبرةختبذر تحليا التبذين األ  نتذئج إ13تدول رقم )

 مصدر التبذين المتغيرا 
مجميع 
 المرلعذ 

درت  
 الحري 

متيس  
 ختبذرنتيج  اإل F Sigقيم    المرلعذ 

 الي ب لذل ا .
 0.94 3 2.819 ب َّاالةوعات

َّ  َّدالَّ حصاهيا َّ 0.410 0.979
 0.959 52 49.891 داخلَّاالةوعات
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 اااااااااا 55 52.71 اإمجا 

 ادارة ال ا .
 0.393 3 1.178 ب َّاالةوعات

َّ  َّدالَّ حصاهيا َّ 0.525 0.754  0.521 52 27.068 داخلَّاالةوعات
 اااااااااا 55 28.246 اإمجا 

 الدافعي .
 0.84 3 2.52 ب َّاالةوعات

َّ  َّدالَّ حصاهيا َّ 0.228 1.49  0.564 52 29.319 داخلَّاالةوعات
 اااااااااا 55 31.839 اإمجا 

 التعذطف.
 2.651 3 7.954 ب َّاالةوعات

َّ  َّدالَّ حصاهيا َّ 0.096 2.225  1.192 52 61.974 داخلَّاالةوعات
 اااااااااا 55 69.929 اإمجا 

المهذرا  
 االتتمذ ي .

 0.612 3 1.835 ب َّاالةوعات
َّ  َّدالَّ حصاهيا َّ 0.419 0.959  0.637 52 33.147 داخلَّاالةوعات

 اااااااااا 55 34.982 اإمجا 

 ال كذ  العذطفب.
 0.474 3 1.422 ب َّاالةوعات

َّ  َّدالَّ حصاهيا َّ 0.632 0.579  0.819 52 42.609 داخلَّاالةوعات
 اااااااااا 55 44.031َّاإمجا 

مماااَّ  ،اااالَّاجلاادال  ع  0.05)لعااكااءَّالعااافي َّاأبعاااد َّااناااَّأاا,َّماانََّّ(Sig)حتةالياةَّأيفَّالقيةااةَّاإَّ 13)اََّّ 12)َّ اجلاادالَّيتغا َّماان
ملتةثعااااةَّعَّلععواماااالَّالتخصصاااايةَّاالوظيييااااةَّا اباااااتَّأفاااارادَّعياااااةَّالدراسااااةَّتعاااازىَّحصاااااهيةَّعَّ ختالفاااااتَّذاتَّداللااااةَّ ياااادلَّععااااىَّعااااداَّا ااااودَّ 

إدارة األ موووذل،  -:التخصصااااتَّالععةياااةَّاهااا أ َّأيفَّمهااااراتَّالاااكااءَّالعاااافي َّالَّختتعااافَّبااا ََّّ،التخصاااصَّالععةااا َّاعاااددَّسااااواتَّاربااا, 
َّحسا َّسااواتَّاربا, َّالا َّميتعكهااعااد َّمهااراتَّالاكااءَّالعاافي َّاأباااكلكَّالَّختتعافََّّ،ونرم المعليمذ  المحذسب ، التمييا والمصذرف،

َّالكنَّعداَّا ودَّفراقَّ وهريةَّالَّيعينَّأيفَّاملتوسباتَّاحلسابيةَّااناَّمتساايةَّاةاَّمغ َّفيةاَّيع :َّ،أعضاءَّهيئةَّالتدريس

   قيم  المتيس  الحسذلب للتخصصذ  العلمي 14تدول رقم )
 نرم المعليمذ  ومصذرفتمييا  محذسب   مذلإدارة أ :التخصص
 3.708 4.000 4.175 4.292 :المتيس 
 4 3 2 1 :الترتي 

   قيم  المتيس  الحسذلب للخبرة15تدول رقم )
 سظيا  5أقا من  سظيا  10إل   5من  سظ  15 إل  11من  سظ  15أكثر من  الخبرة:
 3.917 4.000 4.000 4.346 المتيس :
 4 3 2 1 الترتي :

 

 والدراسذ  المستقبلي : والتيصيذ  نتذئج الدراس رالعذً.. 

 .. نتذئج الدارس :1

َّ:تيةتوتعاَّالدراسةَّ ىلَّالاتاهتَّاألَّ،ااملس َّاملكتيبَّياناتَّالدراسة،َّا ختغارَّاليرضيات،حصاه َّلغمنَّخاللَّالتحعيلَّاإ
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 فقادََّّاإداريةَّااملاليةَّبازاا  ،َّلعععوابعاد َّلدىَّأعضاءَّهيئةَّالتدريسَّباملعهدَّالعا َّاشياَّالاتاهتَّ رتيا َّمستوىَّالكااءَّالعافي َّاأ
الدافعيااةَّابُعاادَّالااوع َّبالااكاتَّعَّاملرتغااةَّالثالثااةَّاَّبُعاادَّالتعاااففَّابُعاادَّ دار َّبُعاادََّّيعياا َّيااةالراتَّاال تةاعيااةَّعَّاملرتغااةَّاأل اااءَّبُعاادَّاملهااا

ََّّ التعوذطف المهذرا  االتتمذ ي ،) َّاملتععقةَّبالعالقاتَّباخخرينَّمهاراتَّالكااءَّالعافيَّمماَّيعينَّأيفَّاإنيعاالتَّعَّاملرتغةَّاألخ  ،
اقاادَّيكااويفََّّإلنفعووذال ، الدافعيوو  ،ا)الووي ب لذلوو ا ، إدارة اماااَّياادارَّعَّداخعااةَّااناااَّمتقاربااةَّماانَّاملهاااراتَّاملتععقااةَّبااكاتَّاليااردَّ

الدافعياةَّالاا َّتشا َّ ىلَّالبةااو َّدارَّاااكلكَََّّّ،االتاسااياَّاالتعااايفَّاالتساام التواتالَّاَّباااءَّالااراابطَّعََّّدارالدياياةَّااال تةاعيااةَّثقافاةَّعل
تقاااو َّالساااغ َّ ىلَّدارَّاألسااار َّعَّتقياااي َّالياااردَّاَّيعاااودَّأمااااَّعااانَّالاااوع َّبالاااكاتَّفقااادََّّقيااااَّالاااكاتَّااملثاااابر َّاا اااودَّاألمااال،اليبااار َّلتح

 Jones & Abraham, 2009)توافقاةَّماعَّدراساةَّاتاأيتَّالاتااهتَّمَّتا َّمتَّرف َّاليرضايةَّاألاىل،ابالَّتصرفات َّاتعزيزَّثقت َّبايس ،

 (Lynn Cook et al, 2011ااختعيااَّماعَّدراساةَّعَّ رتيا َّمستوىَّالكااءَّالعافي ،َّم 2011 )صذلح و داوود،ادراسةََّّ(

 .قغوال َّتَّأيفَّمستوىَّالكااءَّالعافي َّاايفَّمال َّأشارََّّم 2011 )أسمذ ،ادارسةََّّ،مستوىَّالكااءَّااياضال َّبيااَّ( 

 َّاالقدر َّععىَّحتديدَّنقااطَّالقاوىََّّالثقةَّبالايسالكااءَّالعافي َّااملتةثلَّعَّأساوَّحجرَّاهوَّبُعدَّالوع َّبالكاتََّّرتيا  أاضحاَّالاتاهت
لديه َّالقدر َّععىَّاربراجَّمانَّأيفَّاةاَََّّّنظر َّ  ابيةَّألنيسه ،مماَّيعينَّكتعَّأعضاءَّهيئةَّالتدريسَّبصحةَّنيسيةَّ يد َّالديه ََّّ،الضعفاَّ
َّيفابأَّ،جنراعاإال َّقدَّتكويفَّ  ابيةَّأاَّسعغيةَّاتسغ َّهل َّىَّععيه َّانيعاال  َّ الَّأيفَّبع َّأفرادَّالعياةَّتبزَّرعة،السعغيةَّبسنيعاالتَّاإ

ََّّ 5)ذلكَّمنَّاليقر َّرق َّ َّخخر.هك َّاملالكنََّّ 3.52)ال َّاايفَّمتوسبهاَّعال   هاراتَّختتعفَّمنَّشخص 
  َّاهاكاَّيشا َّ ىلََّّمبهااراتَّضاغطَّالاكات،َّتاحوَّالضاة ،َّالتكياف،َّاالتيااؤل،الاك َّيقااوَّرتيا َّبُعادَّ دار َّالاكاتَّدلاَّالاتاهتَّععى

 الَّأناا َّاالنيعااا َّإدار َّالعقاالَّلعةشاااعر،ََّّالتاادريسَّملشاااعره َّلعتااأث َّعَّعةعياااتَّالتيكاا َّاالااتحك َّعَّاملاااا َّهيئااةتوظياافَّأعضاااءَّ
فشااعواَّعَّتوظياافَّنوباااتَّالزضاا ََّّاسااتثااءأيفَّأفاارادَّالعياااةَّاباادايفََّّ 3.06)الاا َّبعاااَّمتوساابهاَّاحلسااااََّّ 1)ماانَّاليقاار َّرقاا ََّّتضاا ا

لتااازااَّماااثال َّالَّيساااعه َّ الَّ فاااالبالقََّّلكااا َّالَّتاااؤذ َّمااانَّحولااا ،داخعااا َّ ااا َّتو يااا َّحدتااا ََّّنيجاااار فالزضااا ََّّميياااد،َّشااا ءليعااالَّ
اماااحه ََّّنيتااا اإةهاا َّالكتةااايفَّاتيااادىَّالتعغاا َّعاانَّالاارأ َّعوضااا َّعاانَّابالتااا َّنعع ََّّ،التاادريسَّهيئااةأعضاااءََّّنيجااار الصااةاَّلتياااد َّ

 الَّأنا َّيشا َّ ىلَّفشالَّبعا ََّّاالاك َّيعتا,َّمرتيعاَّ 3.46)مبتوساطََّّ 7)نَّاليقار َّرقا َّمَّانكشفاةاَََّّّا،فرتةَّالتواتلَّبأسعوقَّلغ
أ َّ رضااءَّمشااعرََّّحاد  َّاالنيعااالتَّاشاي َّالزعيال،َّنتقاااَّلتهدهاةاراءَّاإَّاالساع َّانيعااال  ععاىََّّالسايبر أعضاءَّهيئةَّالتادريسَّعَّ

 الكاتَّالسعغية.
 ََّّممااااَّيااادلَّععاااىَّقااادر َّأعضااااءَّهيئاااةََّّتَّبُعااادَّالدافعياااةَّااملتةثعاااةَّعَّاإتااارار،َّااإجناااا ،َّااملغاااادر ،َّاالتيااااؤل،مهااااراَّرتياااا  بياااااَّالاتااااهت

َّعاادالساعغيةََّّاالنيعااالتععاىَّالاايازَّاجتاا ََّّ اقادر َّ،أهاداعَّالتععاي التدريسَّععىَّموا هةَّالتحدياتَّاتو ي َّاملشاعرَّحنوَّحتقياَّ
 .بكافةَّأنواعهااتعدَّالدافعيةَّيراا َّقويا َّلعسعوآلَّابدايفَّأ َّتكعيةَّلعةؤسساتََّّ،داءَّالعةلأ
 َّالتاادريسَّبالشاايافيةَّاحلساايةَّلعزاا ،َّااالسااتةا َّالاادقيا،ََّّهيئااةكتااعَّأعضاااءََّّععااىمماااَّياادلََّّمهاااراتَّبُعاادَّالتعااافف،َّرتيااا  جتعااىَّماانَّالاتاااهت

اةاااَََّّّ،تعةيحااا  اَّأتااوا  َّاََّّتعاااب َّاا ااوهه َّماانَّخاااللأ َّأيفَّلااديه َّمهاااراتَّقااراء َّمشاااعرَّاخخاارينََّّامساااعد َّ اا ه َّعااادَّاحلا ااة،
فهااكاََّّاملكاهاادَّاملاصااوبةَّهلاا ،َّماانمشاااعرَّالالمغاااال َّلاادىَّبعاا َّأفاارادَّالعياااةَّفيةاااَّيتععاااَّبتحااكيرَّ اا ه ََّّا ااودَّ 6)تغاا َّماانَّاليقاار َّرقاا َّ

فقادَّيعازىََّّ،بااألذىنتقااَّملنَّتسغ َّهل َّر غةَّبع َّأعضاءَّهيئةَّالتدريسَّباإعَّبعدَّ دار َّالكاتَّااملتععقةَّب  7)اليقر َّرق ََّّنتيجةييسرَّ
 منَّبعدَّ دار َّالكات.َّ 1)تد َّالسيبر َّععىَّالزض َّعَّاليقر َّرق َّلَّه بعضشعورَّالالمغاال َّلدىَّ

 يعاينَّأيفَّلاديه َّممااََّّاءَّهيئاةَّالتادريسَّمبهااراتَّالتواتال،َّباااءَّالاراابط،َّالتعااايفَّاالتاسايا،املهاراتَّاال تةاعياةَّكتاعَّأعضاَّأبر تَّنتاهتَّبُعد
 الَّأيفََّّ،ااألهاا َّمهااار َّ دار اااَّمااعَّاخخاارينَّاحاالَّاملشاااالَّاالازاعاااتَّاالقاادر َّععااىَّالتيااااضَّ،القاادر َّععااىَّبااااءَّعالقاااتَّاعقاادَّتااداقات

اقاادَّير ااعَّالسااغ َّ ىلَّالتصااع ،ََّّ، 3)هااةَّنظااره َّاةاااَّدلاااَّاليقاار َّرقاا َّاتزياا َّا َّه  اا َّعاانَّتااد َّمهاااراتَّالتااأث َّعََّّاالاتاااهتَّاشااي
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َّاخالداََّّمنَّا يب َّبااَّخاارجَّ فاارَّالعةالالقدر َّععىَّضغطَّالايس،َّاضعفَّاملهاراتَّاال تةاعيةَّلدىَّالكث ََّّنعدااا فظاظةَّالقول،َّاَّ
 أ َّعجز َّاع َّعَّالكااءَّالعافي َّلعةحيب َّبااءَّخارجَّنباقَّالعةل.َّ، تةاعيةاالَّشغكتاا

 َّفااراقَّذاتَّداللااةَّ حصاااهيةَّعَّماادىَّتوظياافَّالااكااءَّالعااافي َّلاادىَّأعضاااءَّهيئااةَّالتاادريسَّباملعهاادَّتوتااعاَّالاتاااهتَّ ىلَّعااداَّا ااود
احلالااااةََّّ،اال تةاااااع االوظيييااااةَّ)الاااااو ََّّاالتخصصاااايةَّااال تةاعيااااةالعااااا َّلعععااااواَّاإداريااااةَّااملاليااااةَّتر ااااعَّلااااغع َّالعواماااالَّالشخصاااايةَّ

لكاويفَّأفارادَّالعيااةَّااانواَّفعغاةَّعَّاملاضا َّالاديه َّاعا َّتاااَّبصاعوباتَّالاتعع ََّّ،اقدَّير عَّذلكَّ(امد َّارب, َّ،َّالتخصص،اال تةاعية
حادا َّالا َّتضاعَّن َّاالقاواَّالعاواه  ىلَّاويفَّاملعهادَّالعاا َّأحادَّاملؤسسااتَّا كوماةَّمانَّقغالََّّباإضافةهكاََّّأيفَّتكويفَّمععةا ،َّيعاي اماَّ

ال َّأماااااَّأنيساااه َّهااا َّمسااائوَّالااا َّجتععالااا َّحيةعهااااَّأعضااااءَّهيئاااةَّالتااادريسَّفضاااال َّعااانَّالرساااالةََّّلعخالفااااتَّاحتاااولَّدايفَّتصااااعدها،
 )أسوومذ ،الاا َّبيااااَّأيفَّاإناااثَّأاثاارَّذااااء َّعافييااا ،َّادارسااةََّّم 2011 )صووذلح و داوود،اختتعاافَّالاتيجااةَّعاانَّدراسااةََّّااالتةااع،
 & Jones)الاتاااهتَّعاانَّدراسااةََّّاختعيااااََّّ،العتحصاايلَّ ىلَّا ااودَّاختالفاااتَّتعاازىَّلعخاا, ،َّالععةاار،َّتالاا َّأشااارََّّم 2011

Abraham, 2009)َّاةاااَّبياااَّا ااودَََّّّملهااةَّا اساغةَّعاانَّ ا َّاملتةرسا ،با َّأعضاااءَّهيئاةَّالتادريسَّاملتةرساا ََّّاالا َّبيااااَّفراقا
 فراقاتَّعَّا هةَّنظرَّمععة َّا اسغةَّمنَّخاللَّترايزه َّععىَّأمهيةَّاملهاراتَّاليايةَّعَّح َّرازَّالبالقَّععىَّأمهيةَّارب, َّالعةعية.

 َّىلَّ ةااوضَّمصاابع َّالااكااءَّالعااافي َّعَّحاا َّأيفَّ ياااتَّالقاار يفَّالكاار َّتشاا ََّّ م2011 )صووذلح و داوود،تغاا َّماانَّدراسااة 
 اتغ َّالسعوآلَّالرشيد.َّ،بالقعوقَّاحتثَّععىَّالتعاايفَّاال,َّبالوالدينَّاتاه َّعنَّاليظاظةَّا عظَّالقع َّاليق 

 دراساةََّّتغا َّمان(Tucker, et. al, 2014)ََّّ مصابع(Accounting for emotional intelligence)ََّّا اساغةَّعان
ابالتا َّفا اسغةَّعنَّالاكااءَّالعاافي َّها َّمهااراتَّحتعيالَّاقيااوَّاتوتايلََّّالكنَّملَّيُعر عَّاملصبع َّبشكلَّدقيا،َّالكااءَّالعافي ،
افااانَّعرضاااهاَّلألفاااراعَّا تا اااةَّهلااااَّاتقاااد َّاملشاااور َّااملغاااادر َّعَّعةعياااةَّتااااعَّالقااارارَّاالتاااأث َّفيااا َّلتحقيااااَّالتزيااا َّ،َّاملععومااااتَّاملالياااة

 املبعوق.

 َّالقاااراراتَّمااانَّخااااللَّتوتااايا  َّباالساااتثةارَّعَّاملاااواردَّالغشاااريةَّالختااااذَّ َّاملااادخلَّالعاااافي اخحتاااادَّالااادا َّلسنساااايفَّتغااا َّمااانَّتقريااارَّاإ،
حساساه َّخباوعَّاملاوافا َّمانَّلعحدَّمنَّ نتشارَّتوظييهاَّدليال َّععاىَّ تدارَّقوان َّااقتصارَّعةلَّاخالتَّععىَّاألماانَّارببر َّلعغشرَّا 

ترعرعاواَّععاىَّضارار َّناز َّالعوافافَّمانَّاالََّّفارب,اءَّاملااليويفةَّالغبالةَّامسؤاليته َّاال تةاعية،َّرتيا َّنسغ ااحليعولةَّدايفََّّ،فقدايفَّاظاهيه 
عتةادَّععاىَّالاظارَّتَّ الااذه َّلعقاراراتَّعَّاأل الَّالقصا َّاالاايزَّعَّتاعَّقارارا  َّععاىَّاملاظاورَّاملااد َّاخصوتاا َّعاادَّاختاَّ،قرارَّيتخكان 

نتااا  َّيكااويفَّالياتاالَّهااوَّقيااالَّخااطَّ األماارَّبقاارارَّ اميهااواَّاملسااامهةَّاحلاديااةَّاملو غااة،َّفعااادماَّيتععاااَّعَّالتكاااليفَّذاتَّالعالقااةَّبااالقرارَّ
فتكعيااةَّالعةاالَّاملغاشاارََّّعاا,َّالساااوات،َّامسااامهته َّعَّمنااوَّمغيعاااتَّالشااراةَّالعااامع َّ ااكاَّاربااطَّ ىلةَّاملو غااةَّاالَّياات َّالاظاارَّاملسااامهةَّاحلدي اا

رتياا َّتعاا َّالادالَّمانَّ لَّبتساري َّالعاامع َّالقارارقادَّيقضا َّالكانََّّملتزا  َّاياددَّلعةساامهةَّاحلدياُة،ا  َّاملغاشرَّه َّ ازء َّمانَّالتكااليفَّا
َّا اسغةَّبتدريسَّالتكاليفَّذاتَّالعالقةَّبالقرار.َّ،َّايتيانَّمععةوارباحهاتَّباةوَّأاتتةتعَّالشرااَّ،نس َّالغبالة

 التيصيذ :.. 2

 َّالكاوادرَّتوظيافَّتوظيفَّعع َّالايسَّاملعرعَّاالابو َّاعع َّاألعصااقَّاأجااثَّالعقالَّالغشار َّعَّالعةعياةَّالتععيةاةَّمانَّخاالل
َّاإنيعالَّال َّتزيدَّمنَّمقاامةَّالبالق،َّ عدادَّبرامتَّلتوعيةَّأعضاءَّهيئةَّالتدريسَّ رموناتاََّّ،ةصالتععيةيةَّبالكعياتَّاملختص

 االتعرعَّععىَّايييةَّخعاَّبيئةَّتحةَّلعةتععة .
 َّثراءَّمعرفته . ععةلَّععىَّالتدريسَّبأمهيةَّالكااءَّالعافي َّلتوعيةَّأعضاءَّهيئة 
 ةَّالايسيةَّلعبالقَّاتقويةَّعةلَّالكاار َّالعامعة.الايسَّلتعزيزَّالصحَّنةَّخب,اءَّعع ستعااإ 
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 َّملعاجلتها.َّاياض  دراسةَّالعواملَّاملسامهةَّعَّرفعَّالكااءَّالعافي َّلتعزيزهاَّاالعواملَّاملؤثر َّع 
 . دراسةَّالعواملَّاملسغغةَّلاوباتَّالزض َّاالتعرعَّععىَّايييةَّاغحهاَّاالتعاملَّمعهاَّمنَّقغلَّا يب 
 ََّّلعةؤسساااتخعيااةَّنيعاليااةَّماانَّااقااعَّالغيئااةَّالدااإَّاملةارساااتتبااويرَّمنااوذجَّلعااكااءَّالعااافي َّمباااَّيتوافاااَّمااعَّاالتةعاااتَّالعربيااةَّيتضااةن

 باعات.ا عيةَّبكافةَّالق
 ََّّخارينَّلعتخييافَّمانَّالضازوطَّالايساية،َّاتشاجيعه َّععاىَّالغاو نيتاا َّععاىَّاخياعلَّب َّأعضاءَّهيئاةَّالتادريسَّااإالتاَّتعزيزَّالتواتل

 نتقاا.ياراتَّاإجنرافه َّعَّتامنَّتسغ َّبأذيته َّلعحيعولةَّدايفَّ َّ،نيعاال  مبشاعره َّا 
 َّأه َّمعوقاتَّالتاةية.َّمنَّاالعةلَّععىَّختييفَّحدت َّفهوََّّصرا َّداخلَّقباعاتَّالدالة،دراسةَّالعواملَّاملسغغةَّلع 
 َّلعتعرعَّععىَّماَّيعياَّحتصيعه َّالععة .البالقََّّلدع َّأداهه ،َّااكلك نشاءَّمراازَّ ت َّبالصحةَّالايسيةَّألعضاءَّهيئةَّالتدريس 
 َّاالعةاالَّععااىََّّاماادىَّتأث هاااَّععااىَّأداههاا َّالااوظيي ،َّنيعاااال   قياااوَّالااكااءَّالعااافي َّلععااامع َّبالقباعاااتَّاملختعيااةَّلعتعاارعَّععااى

 .منَّاملشاعرَّالسعغيةداهه ،َّاتدريغه َّععىَّايييةَّالتخعصَّالقصورَّعَّأَّأا  معاجلةَّ
 ََّّااليئااااتَّالوظيياااةالقاااراراتَّا عااااد َّالاظااارَّعَّالقاااوان َّاالعاااواه َّالااا َّتساااتادَّععاااىَّكييااازَّاليئااااتََّّختااااذ توظيااافَّاملااادخلَّالعاااافي َّع،

 فالتاةيةَّخبةَّ  َّأيفَّتشةلَّمجيعَّاليئاتَّاتعتةدَّععىَّالتاو .َّ،االيئاتَّالاوعيةَّالعةرية،

 . الدراسذ  المستقبلي :3
 َّمااعَّالقباعااتمؤسساااتَّأخارىَّلتحقيااَّاإتااال َّعَّاافاةََّّدراساةَّمادىَّتوظيافَّالااكااءَّالعاافي َّلادىَّأعضاااءَّهيئاةَّالتادريسَّع،

َّيقيسَّمهاراتَّالضرار َّاإ يارَّفةانَّعياوقَّمقيااوَّالتقرََّّكااءَّالعاافي َّبعغااراتَّ ا َّميهوماة،ستعانةَّخب,اءَّعع َّالايسَّلوضعَّمقياو 
 .اَّعداَّ نبغاقَّالعغار َّععي نبغاقَّأالكايتَّمزاال َّاالي َّعَّمدىَّ 

 احتديدَّايييةَّمعاجلتها.َّالعافي َّلدىَّالبعغةَّلعتعرعَّععىَّ نيعاال  َّالسعغية،َّدراسةَّمدىَّتوظيفَّالكااء 
  َّالعتعاارعَّععااىَّالصااعوباتَّالاا َّتوا اا َّالبااالقَّ،دراسااةَّماادىَّتوظياافَّالااكااءَّالعااافي َّعَّاملااااهتَّالدراساايةَّلتسااهيلَّعةعيااةَّالااتعع

 لععةلَّععىَّمعاجلتها.
 ملهااراتَّالااعةاةَّاالتواتالَّاليعاال،َّاالعةالَّحتااَّالضازطَّاحالَّالياياةَّاتعزيزهااَّباَّةدراسةَّايييةَّتبويرَّفرقَّتدريسَّاملهااراتَّا اساغي

 نيعال.املشاالَّمبرانةَّابدايفَّ 

َّ

* * * * * * * * * * * * * * * 
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 راتعووالم

 :المراتع العرلي  .أوالً 
َّالبغعةَّالثانية.َّ،الظيا العرلي مجمي   َّ،سعسعةَّاملدرقَّالعةعيةَّ:َّمهاراتَّالتعاملَّمعَّالااوَّ،م2013 ،أحمد الطي  هيكا -

َّ،دارَّاالاادميياااااااةَّاملهاياااااااةَّلعةععةاااااااويفَّعَّحتقيااااااااَّالتاةياااااااةَّاملهاياااااااةَّاملساااااااتدامةَّ،م2016 ،راهيمإلوووووووسوووووووذم  ر وف  لووووووو  أ -
 .مجل  تذمع  الفييم للعليم الترليل  والظفسي 

العادد40ََّّاالعادََّّ،ألحذث البصورةمجل  َّ،قياوَّالكااءَّالو دا َّلغع َّالعامع َّعَّالقبا َّالعااَّ،م2015 ،سمذ  صذلح  لبأ -
1.َّ

 .Al Manhalَّ،الكااءَّالعافي َّاالكااءَّاال تةاع َّ،م2018 ، ذمر المصر  ،إيهذ   يس  -
معوقااااااااتَّالتاةياااااااةَّاملهاياااااااةََّّ،م2018الجعووووووود نووووووويال لظوووووووت حمووووووود لووووووون محمد،الشوووووووهر  نووووووويرة فوووووووذرس  بووووووودا :  -

العااااااددََّّمجلوووووو  كليوووووو  الترليوووووو ، تذمعوووووو  األزهوووووور،َّ،ملععةاااااااتَّاملرحعااااااةَّالثانويااااااةَّعَّاملااااااداروَّاحلكوميااااااةَّمبابقااااااةَّالرياااااااض
 اجلزءَّاألال.1.1َّ

 .Al Manhalَّ،الكااءَّاالتبااع َّااألنظةةَّاربغ  َّ،م2015 ،تهذد  فيفب -
-Dar Al Ausra Media and Dar Alam Alَّ،الاااكااءَّالعاااافي َّ،م2016 ،حموووزة الجبوووذلب -

Thaqafa for Publishing.0 
 .Al Manhalَّ،لسعالاالقواعدَّالعامةََّّ،م2015 نشروق سذمب فيزي -
َّالعددَّالثا َّاالسغعويف.َّ،سذسي مجل  كلي  الترلي  األَّ،م2011 ،حمد  يدة خلف داودأصذلح ، صذلح مهد   -

،َّالااااااااااكااءَّالعااااااااااافي َّاالااااااااااكااءَّاال تةاااااااااااع َّ،م2018 ،إيهووووووووووذ   يسوووووووووو  -طووووووووووذرق  بوووووووووود الوووووووووورؤوف محموووووووووود  -
 .المجمي   العرلي  للتدري  والظشر

 .دار المعتز للظشر والتيزيع،َّتبويرَّالكاتَّ،م2018 ، بد الرحمن أحمد سيف -
َّ.دار الخليج للظشر والتيزيعَّ،أساسياتَّعَّالثقافةَّاملهايةَّمن،َّم2016 ، بد السالم مرتب -

 .نييليك للظشر والتيزيعَّ،اَّتارَّاملخَّعقالَّ،م2017 ، مرو شريف -
ياقووووووع شووووووبكذ  التياصووووووا م،َّم2017 ،محموووووود لوووووون  بوووووودا  اليحيوووووو  ، وووووويل لوووووون  لووووووب  بوووووودا  القحطووووووذنب -

معاااااةَّ امعاااااةَّاليياااااواََّّ،معلموووووب المرحلووووو  الثذنييووووو االتتموووووذ ب فوووووب التظميووووو  المهظيووووو  للمعلموووووين مووووون وتهووووو  نرووووور 
 العددَّالسابعَّاجلزءَّالرابع.َّ،لعععواَّالابويةَّاالايسية

 .Al Manhalَّ،الدافعيةَّالعقعيةَّ،م2014 ،قيس محمد و حميك  لب -
 The Angloَّ،خااااااارايااااااافَّتتعامااااااالَّبكيااااااااء َّماااااااعَّنيساااااااكَّاماااااااعَّاأل،م2015 ،محمووووووود حسووووووون غوووووووذنم -

Egyptian Bookshop. 
َّ.Al Manhalَّ،قواعدَّالتحعيلَّالايس َّااملعاجلةَّالايسيةَّاالسعوايةَّ،م2016 ،محمد سرور الحرير  -

https://www.google.com.ly/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF.+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%B1%D8%AC%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.com.ly/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF.+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%B1%D8%AC%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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 Al.َّ،التااااادري َّالاباااااو َّاَّألساااااالي َّالقيادياااااةَّاحلديثاااااةَّاَّتبغيقا ااااااَّالابوياااااةَّ،م2011 ،محمووووود قذسوووووم مقذللووووو   -

Manhal 
وتقظيووووووو  المعليموووووووذ  ودار دار روالووووووو  للظشووووووور ،َّالتيكااااااا َّالععةااااااا َّاتاةياااااااةَّالغشااااااارَّ،م2017 ،مصوووووووطفب الظشوووووووذر -

 .الشقر  للظشر
 .Al Manhalَّ،،َّا تةاعياالتعع َّابااءَّاإنسايف:َّمعرفيا،َّنيسياَّ،م2015 ،نسيم  ين -
 دار اليذزور  العلمي  للظشر والتيزيع.َّ،املصعدَّعَّنقدَّاملسر َّ،م2018 ،هذيا  لب الم الب -
 .العلمي دار الكت  َّ،الكااءَّاالكااءاتَّاملتعدد َّ،م2018 ،العيدوليد  -
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 النشر اإللكرتوني 

 " دراسة نظرية لدوره يف دعم العملية التعليمية"  

 جامعة بنغازي.-كلية اآلداب-أستاذ مشارك بقسم املكتبات واملعلومات- إدريس خمتار القبائلي د.

 صلخالم
 عيوبوه، ،هزاتوممي هو وأوجمرالتوه  التورري  مفهومه وتطوورههتدف هذه الدراسة إىل التعرف على النشر اإللكرتوين من خالل     

وأيضوورا الوفوووف علووى موود   مووا النشوور التيليوود ، االخووتالفوكووذلب بيوورج أو ووه  ،تووهتكلفو  أدواتووه، ،مراحلووهأنواعووه، أاووكرله، 
 على استخدام املنهج الوصف  االعتمردحيث مت إمكرنية اإلفردة يف التشجيا على تدعي  العملية التعليمية والبحث العلم ، 

 .الدراسة ووو بيرت املختلفة املتعلية مبيف األد لهاو من خالل مر مت تد

Abstract 

    This study aims at investigating the field of electronic publishing in respect of the 

notion, historical development, its fields, its main characteristics, its Pitfans, cost.  Also 

showing the difference between electronic and traditional publishing and showing the 

possibility of benefiting of encouraging in supporting the educational process and 

scientific research. 

    The study used the descriptive method through the literature review concerning the 

topic of the study.      

 

  مقدمةال

ً إلالكتروني بوصفهالنشر ن إ"    
ا
ًموضوعي مجال

ا
والجوانا  الياي يى ال عا  اا  زواياا عدة من يمكن تناوله من  ا

عماياااا النشاار ومجالتااه اةوضااوعين جوااار ماان رواناا  ال، يااار وال، اادي   وقااد أاارى ع اا  النشاار إلالكترونااي  

  ومصادر اةعاوماا الرقمين سار ب ا إلانترنتاليي ييمكن إغفاله مع سرعن النمو فالنشر إلالكتروني ران  ل 

 ماان قلااايا النشاار عاماان والنشاار إلالكترونااي تاصاان قااد تااوارا باتجاىاااا الرقمناان والاادتو  إ اا  
ا
جمااا ىن جوااارا

 .(1)"النشر الرقمي من تال  إلانترنت وانتشار الوسائط اة،عددة لحمل اةعاوماا الرقمين

، إىل واملتالحيوووة يف جموورل اارسووو  ا ي يف جموورل تكنولو يوور املعلومووورت والتطووورات ال ووريعة أد  التيوودم العلموو  والتيوووي"    
إمكرنية بث املعلومرت ونشرهر ب رعة كبرية، وكنتيجة حتمية لتطور تيرنة االتصرل عن بعد، واستخدام اارسوب ا ي ظهر 
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بشكل أوسا، على الرغ  من استخدامه يف النصف يف حيبة الثمرنينيرت  (E- Publishing)مر ي مى برلنشر اإللكرتوين
أكرب األثر يف التعريف  (Internet)الثرين من ال بعينيرت، فأصبح منرف را فويرا للنشر التيليد ، كمر كرج لظهور اإلنرتنت 

حبور  برلنشر اإللكرتوين وإترحة فرص  ديدة لوه، مثول ا التوأليف عون بعود والنشور عنود الطلو ، وفود كشوفت الدراسورت واأل
العرمليووة الوور نشوورت عوون النشوور اإللكوورتوين عوون و ووود تووأثري  ووذا الوافوود اوديوود يف تلووري بيهووة العموول وا وودمرت، الوور تيوودمهر 
املكتبرت ومراكز املعلومرت، فيد غري اكل املعلومرت واألوعية اارملة  ر، وأعطى أبعرداا  ديدة للمجموعرت يف املكتبرت 

رالت كثرية ومتنوعوة مون ا ودمرت مل وتخدم  املكتبورت، وسورعد االختصرصويء يف أدام أعمور   ومراكز املعلومرت، وفتح جم
 (.2)على حنو أكثر دفة وسرعة"

 أهمية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة يف التعرف على الدور الذ  يلعبه النشر اإللكرتوين يف التشوجيا علوى البحوث العلمو  ومود  توأثريه     

لف أنواعه ، وكذلب بيرج إمكرنية اإلفردة من النشر اإللكرتوين يف دع  العملية التعليمية عرب التطورات على امل تفيدين مبخت
 املعلومرت.    املختلفة لتكنولو ير

 أهداف الدراسة:
 ت عى الدراسة إىل التحيق من األهداف ا تيةا    

 التعرف على مفهوم النشر اإللكرتوين وأهدافه. -1

 ء النشر اإللكرتوين والنشر التيليد .بيرج أو ه االختالف ب -2

 التطور الترري  للنشر اإللكرتوين. -3

 .وعيوبهمميزات النشر اإللكرتوين وخصرئصه  -4

 اجملرالت الر ت تخدم النشر اإللكرتوين. -5

 أنوا  النشر اإللكرتوين وتي يمرته املتعددة. -6

 أاكرل النشر اإللكرتوين وكيفية إترحتهر للم تفيدين. -7

 مير هبر النشر اإللكرتوين.املراحل الر  -8

 أدوات النشر اإللكرتوين من خالل الربجميرت وُللرت الربجمة على ابكة اإلنرتنت. -9

  .]التكلفة[افتصرديرت النشر اإللكرتوين  -11
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 تساؤالت الدراسة:
 ت عى الدراسة لإل ربة عن الت رؤالت ا تيةا    

 ؟أدواتهأاكرله، و  وأنواعه،مر مفهوم النشر اإللكرتوين وخصرئصه  -1

 مر أو ه االختالف بء خصرئص النشر اإللكرتوين ما النشر التيليد ؟ -2

 مر ه  املراحل الر مير هبر النشر اإللكرتوين؟  -3

 مر مد  االستفردة من الربجميرت وُللرت الربجمة املترحة على ابكة اإلنرتنت؟ -4

 مر عالفة النشر اإللكرتوين حبيوق امللكية الفكرية للنصوص اإللكرتونية؟ -5

 مر مد  تأثر النشر اإللكرتوين بررتفر  أسعرر التكلفة؟ -6

 مر الدور الذ  يلعبه النشر اإللكرتوين يف سيرسة تنمية امليتنيرت املكتبية؟ -7

 منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على استخدام املنهج الوصف  من خالل اإلطال  على األدبيرت املتعلية برلنشر اإللكرتوين متمثلوة يف     

  والدوريرت...اخل، وذلب للتحيق من األهداف والت رؤالت الر ت عى الدراسة إليهر.الكت  

 مفهوم النشر اإللكتروني
يعكووا النشوور اإللكوورتوين موويالد وثييووة ذات اووكل  ديوود هوو  الشووكل اإللكوورتوين وكيفيووة إنشوورئهر ومعروتهوور وتطويعهوور     

و عوودة أاووخرص هبوودف توصوويل رسوورلة موور، ومووا إدخوورل تكنولو يوور وبثهوور، وتعووي الوثييووة هنوور كيرنوورا هوودداا ينتجهوور اووخص أ
االتصرل واارسبرت فيد أصبحت الوثرئق ارملة ملكونرت متعددة مبر يف ذلب فواعد املعلومرت والفيديو وااركة والصوت... 

عريوف التوري املعتمود وعلى الرغ  مون اخوتالف تعورريف كول مون النشور اإللكورتوين والوثييوة بوء حتلوف البورحثء ميكون تبوي الت
النشر اإللكرتوين هوو االختوزاج والتطويوا والبوث والتيودق الرفمو  للمعلومورت، علوى ا Spring) ) سبرنج على مر ذه  إليه

وميكوون إنتر هوور كن ووخة ورفيووة، كموور  (Structured document) أج توونظ  املعلوموورت يف اووكل وثييووة ذات بنوورم معووء
ن أج تشووومل هوووذه الوثووورئق معلومووورت يف اوووكل نصووو  أو صوووور أو رسوووومرت يوووت  توليووودهر ميكووون عرووووهر إلكرتونيووورا، كمووور ميكووو

أطراا عرموة لعمليوة النشور الوورف  واإللكورتوين، وهوو  ( Kist كيست) ، وفد فدم عدد من البرحثء مثلا (3)برارس  ا ي
سوام كرج مبرارة أو  وخاصة الحاسب()مر يُعّرف برلنشر اإللكرتوين بأنه عملية إصدار عمل مكتوب برلوسرئل اإللكرتونية 

موون خووالل اووبكة االتصوورالت، أو ا هووو جمموعووة موون العمليوورت مب وورعدة اارسوو  يووت  عوون طرييهوور إ وورد و ميووا وتشووكيل 
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علوى أج النشور (  Martin ) ماارتي واختزاج وحتديث احملتو  املعلومريت، من أ ل بثه جملتموا هودد مون امل وتفيدين. وي كود 
 .(4)هو مثرة  هود كل من أمنرم املكتبرت والنرارين واجملتما األكردمي اإللكرتوين ا 

 Electronic Publishing ويووح املعج  املوسوع  ملصطلحرت املكتبرت واملعلومرت أج مفهوم النشر اإللكرتوين    
ه على إحد  وسرئل  هيز "ا هو نترج التطور اإللكرتوين الذ  وصل إىل مرحلة ي تطيا فيهر كرت  امليرل أج ي جل ميرل   

الوذ  ييووم برلتوري  Electronic Journalمث ييووم ببثوه إىل هورر اجمللوة اإللكرتونيوة  ،Word Processingالكلمورت 
جبعله مترحرا يف تلب الصورة اإللكرتونيوة للمشورتكء يف جملتوه، وهوذه امليرلوة ال تنشور وإ ور ميكون عمول صوور منهور مطبوعوة إذا 

 . (5)ء ذلب"طل  أحد املشرتك

"ا بأنّه إنترج املعلومرت ونيلهر من خالل ااواسي  ووسرئل Electronic Publishingكمر يعرف النشر اإللكرتوين      
االتصوورل بعيوودة املوود  موون امل لووف أو النراوور إىل امل ووتفيد النهوورئ  مبراوورة أو موون خووالل اووبكة االتصوورالت، وكووذلب ييصوود 

علومووورت اإللكرتونيووة، مصوووردر املعلومووورت التيليديووة الووور يووت  لزينهووور إلكرتونيوورا علوووى وسووورئ  برلنشوور اإللكووورتوين أو مصووردر امل
مملنطة أو مليزرة، أو تلوب املصوردر غوري الورفيوة واملخزنوة الكرتونيورا حورل إنتر هور مون فبول مصودريهر ونشورهر يف ملفورت فواعود 

( CD – ROM)ق نظرم األفراص الليزرية املرتاّصة ، أو عن طري (ON LINE)بيرنرت مترحة عن طريق االتصرل املبرار 

 (.6)وهذا املفهوم يشري إىل ا رهءا

اسوووتخدام ااواسوووي  ووسووورئل االتصووورل بعيووودة املووود  يف إنتووورج وتووووفري وبوووث املعلومووورت املطبوعوووة أصوووالا علوووى ورق  -1
 إلكرتونيرا إىل امل تفيد.

لووى اووكل فيوورات متعووددة، ألج كووّل م لووف موون إّج مصوودر املعلوموورت سوويكوج غووري ورفوو  منووذ البدايووة وسوويظهر ع -2
سييوم بإدخرل البيرنرت ا رصوة بكتربوه وفيورا لربجميورت خرصوة  ا رص،اارسوب  TERMINALخالل منفذ 

مّعدة  ذا اللرض، وسيكوج برستطرعة الفرد التجّول حبرية ومن املصوردر املترحوة لوه عورب اوبكرت املعلومورت الور 
   ين والنرارين ووسطرم املعلومرت يف حلية اتصرلية متكرملة. ترب  بء امل لفء وامل تفيد

بعووود العووورض ال وووربق ملفهمووووم النشووور اإللكووورتوين والتعووورف علوووى أمهيتوووه يف نشووور األعمووورل ب ووورعة عووورب التينيووورت ااديثوووة 
، حيوث تعوّرض  املختلفة على عكوا النشور التيليود ، نوود هنور اإلاوررة إىل وووا ميررنوة بوء هوذين النووعء يف عمليوة النشور

كثري من البرحثء والدارسء يف كتربرهت  إىل بيرج أو ه االختالف بينهمر، واودول التوري يبوء ميررنوة بوء النشور اإللكورتوين 
 .(7)والنشر التيليد  أله  الفروق بينهر
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 النشر التقليدي النشر اإللكتروني

يصعب عمله في الوثائق التقليدية ويطول عمله وهو مستحيل في  - ورية(إمكانية تجميع الوثيقة بأشكال متعددة )صوتية، نصية، وص -
 الشكل الصوتي.

 في الوثائق التقليدية تحتاج إلى وقت طويل. - إمكانية اإلنتاج السريع والعالي لكّم كبير م  الوثائق اإللكترونية. -
تظل الوثيقة األصلية على جودتها وم  الممك  أن تضيف تحسي   -

 ليها.وتعديل ع
 عدم القدرة على اإلضافة والحذف ألن هذا سوف يشّوه مظهرها. -

إمكانية التعديل والتجديد وإعادة استخدام البيانات قد يطرح مشكلة  -
 في درجة الثقة والضبط.

عدم القدرة على استخدام البيانات والتعديل فيها، يعطي الوثيقة ثقة  -
 تامة وضبط حيث تضم  سالمتها م  العبث.

 للوثيقة بشكل سريع وفي أي مكان. التوزيع السريعإمكانية  -
صعوبة نشر الوثيقة بسبب اإلجراءات الطويلة التي تمر بها، وهذا  -

 قد يكون ميزة وعيباً.
 ؤلف.يضم  الحقوق الكاملة م  ناحية اإلبداع وضمان حقوق الم - صعوبة تحديد وتطبيق الحقوق الفكرية وتطبيق القواني  اإلبداعية. -

 للحفظ. ورق ومساحات واسعةقليل التكلفة ال يحتاج إلى حبر وال  -
تكاليف مرتفعة بسبب تكاليف إنتاج وصناعة الورق وتكاليف اليد  -

العاملة المطلوبة في جميع مراحل النشر، ويحتاج إلى مساحات 
 واسعة للحفظ.

ابات التي تأثير إيجابي على البيئة فهو ال يحتاج إلى قطع األشجار والغ -
 تمثل موارد طبيعة مهمة.

تأثير سلبي على البيئة فهو يحتاج إلى قطع األشجار والغابات  -
 الستغاللها في صناعة الورق.

 طبيعة األصول الورقية قابلة للتلف والتمزق م  كثرة االستخدام. - األصول غير قابلة للتلف والتمزق. -
    

 .(8)رونيالمصطلحات ذات العالقة بالنشر اإللكت
 اDesktop Publishing أواًل: النشر المكتبي

ويعيا استخدام األفراد الذين لديه  خربة ب يطة وتدريبرا إلمكرنيرت اارس  ا ي وأ هزة الطبرعة واملرسحرت الضوئية     
حيوث ميكون اعتمورداا    (PowerPoint, Access Word Microsoft Office Exce)حزموة بورامج  -والوربامج 

ليهر هرذاة النص  هة اليمء أو الي رر أو تليري اكل وحج  ا   املكتوبوة بوه كلمورت الونص ومعرفوة هجرئهور الصوحيح، ع
وموور ييربلهوور يف اإليليزيووة أو العربيووة وغريهوور اعتموورداا علووى فوورموى إلكوورتوين متوورإل علووى ا وو  املبراوور، برإلووورفة إىل إمكرنيووة 

،  وحصر عدد الصفحرت والفيرات واألسطر والكلمرت الواردة فيه، كذلب ميكن مرا عة النص من حيث األخطرم النحوية
 حتويل أية  داول رفمية إىل الرسوم البيرنية املنرسبة له.

 
 ا Electronic Journal ثانيًا: المجلة اإللكترونية

 Electronicونية ي تخدم هذا املصطلح تبردليرا ما مصطلحرت أخر  مثلا امل ل الت اإللكرت  بعض الدارسء    
Serials  أو اجملالت املترحة على ا   املبرارOnline Journal  أو الدوريرت اإللكرتونيةElectronic 
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Periodicals ومن مث عدة عنرصر تتحك  يف التداخل أو الت رو  يف استخدام هذه املصطلحرت، على أية حرل ميكن ،
 متوافرة هبيهة رفمية.بأهنر مطبو  )جملة(  اإللكرتونيةاتعريف اجمللة 

 :Hypertext Markup Language- HTML ثالثاً: لُغة تحديد النص الفائق

ه  ُللة ميكن من خال ر إعداد نص ي جل فيه كل خطوة أو نيرة برلفأرة ا رصة برارس  ا ي، لتحول من ي تخدمهر    
كتورب دوج التعورف علوى العديود مون التعوديالت، هوذا   إىل وثيية أخر ، كمور أهنور تتميوز برالسوتياللية مبعو  أنوه ميكون تصوفح

 فضالا عن ال عة الالهنرئية  ذا النص.

 .Standard Generalized Markup Language رابعاً: المعيار العام لُلغة كتابة الوثيقة
مهتر بواسطة اارس ، ير  واليواعد تبء الرتكيبة الداخلية للوثيية وهتويرهتر وميكن فرا (Tags)جمموعة من التيجرج  اه     

أهنوور لتحديوود امل ووودات املكتوبووة ، وال توورتب  جبهوورأ أو برنوورمج أو نظوورم هوودد لتنضوويد ااووروف املطبعيووة أو  ( Kist )كيساات
التصمي ، وعن طريق هذه الُللة ميكن حتديد عنرصر الوثيية من عنروين الفصول والعنروين الفرعية والفيرات وامل تخلص كمر 

 العالفرت املنطيية الر ترب  فيمر بينهر. ميكن حتديد

  اMultimedia خامساً: الوسائط المتعددة
 وتعي  هيز املعلومرت املشتية من أو املمثلة يف عدة وسرئ  حتلفة.    

 اHypermediaسادسًا: الوسائط الفائقة 

 وه  تلب النظ  الر ميكنهر دمج جمموعة متنوعة من وسرئ  املعلومرت معرا.    

 اSearch Enginesسابعًا: محركات البحث 

أ  موفوووا علوووى اوووبكة اإلنرتنوووت أو برنووورمج حرسووو  لي يتووويح للم وووتفيد البحوووث علوووى نوعيووورت بعينهووور مووون البيرنووورت أو     
 ,Aynaوهركوورت حبووث عربيووة مثوول Yahoo, LYCOS, Infoseekاملعلوموورت وموون أمثلتهوورا هركوورت حبووث أ نبيووة 

Murshid, ArbiSt. 

 اUniform Resource Locator – URLالمحدد الموحد للمصدر ثامناً: 
هووو الطريووق إىل ت وومية وحتديوود العنووروين املختلفووة وميووا األاوويرم املترحووة علووى اووبكة اإلنرتنووت مبوور فيهوور مصووردر املعلوموورت    

     اإللكرتونية.
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 التطور التاريخي للنشر اإللكتروني.
رية ال تينرت عندمر بدأت بعض كربيرت اركرت النشر برستخدام اارسوب يف تعود بداية النشر اإللكرتوين إىل هن    

التنضيد الضوئ ، وأظهر هذا اويل الثرنو  من الشري  اململن  الذ  أد  إىل إ رد الدفعرت وا دمرت ا لية، ويف أواخر 
أهنر فتحت إمكرج النشر  راوأمههال بعينرت فدمت أ هزة اارسوب واالتصرالت عن بعد فرصرا  ديدة للنشر، أو ر 

اإللكرتوين بنرما على الطل  كمر أصبح عمليرا لزين ن خة من عمل بدالا من االستمر  إليه أو مشرهدته وكرنت تلب 
 . (9)البداية ااييية للنشر على الطل 

ندمر استخدم اارس  يكرد يتفق أدب املووو  على أج  ذور النشر اإللكرتوين ميكن أج نتلم هر ما بداية ال تينرت ع   
يف  Index Medicusا ي يف إنترج الكشرفرت واألدلة وامل تخلصرت املطبوعة على الورق، مثل اإنترج الكشرف الطيب 

املكتبة اليومية الطبية برلواليرت املتحدة، حيث إج هذا االستخدام كرج يتطل  بنرم فرعدة بيرنرت ميرومة لليرا، وه  امليزة 
عملية، وذلب ملر وفرته اليرعدة من فرص تطويا البيرنرت من فرأ ووب  لألخطرم وعمليرت التكشيف، األسرسية  ذه ال

وتوليد منتجرت  ديدة، كمر وفرت املعلومرت يف اكل ميروم لليرا إمكرنية تيدق امل لفء ملواده  يف اكل فربل لليرامة 
نكستر  ال)، وهذا مر ذكره On Demand Publishingا لية، وتوفري مر يعرف برلنشر ح   الطل  

Lancaster) بك  يف معرض حديثه عن تطور النشر اإللكرتوين، واريعه يف ذلب(Peek) لي  ومن فبله(Lee)  وأمالئه
 .(11) (Spring  )سبرنج و

 يف (Yang) يانج ولكن هنرك من ير  أج فكرة النشر اإللكرتوين إ ر تر ا إىل مر فبل ذلب بكثري، من ذلب ذه     
دراسته الر خصصهر لتيدق عرض ترري  عن املووو ، إىل إمكرنية اعتبرر الكترب امليدى لد  الصينيء امل مى بدوج  

الذ  مت تداوله افهيرا منذ اليرج الثرين امليالد  هو النموذج األول للنشر اإللكرتوين، والفكرة األولية،  word lessكلمةا 
فكرة هذا الكترب إ ر تيوم على نص مرج تتداوله األ يرل ليرتمجوا هتواه يف  ، ذلب أجHyper textللنصوص الفرئية 

 ووم معطيرت عصره ، ويتنبهوا برألحدا  العظمى الر ميكن أج حتد  السيمر عندمر ت ود الفووى يف الصء، بينمر ير 
بث اإلذاع  لإلاررات أج بداية النشر اإللكرتوين تتمثل يف ال (Proiunringg and Lynch) برونريج والنشى 

. وعلى اورن  ا خر م9191ال معية حيث ميكن ترمجة العمل إىل رسرلة صوتية تبث من خالل الراديو ذلب يف عرم 
حبثرا له وصف  (Vannevarbush)فانيفربوش عندمر نشر م9191كرتوين عرم أصل النشر اإلل ) شوقي سالم(ير ا 

ته، واتصرالته بشكل ي مح له ب رعة االسرت ر  ومرونته وأطلق عليهر اس  فيه فكرة للة يزج فيهر الفرد كتبه وسجال
 .(11 )(Marmion ومارميون Macmorrow )ماكموروويتفق معه يف هذا الرأ  كل من  Memexميمكس 

شوور اووورهزة ويف الثمرنينوورت حتولووت بوو رة تينيووة إنتوورج الوثوورئق موون وراووة الطبرعووة إىل النشوور داخوول ا يهوورت ، وإىل بوورامج الن    
فوووق املكتوو ، وليوود حترلفووت اثنتوورج موون التينيوورت ااديثووة املتطووورة لالسووتجربة  ووذه االحتير وورت يف أوائوول الثمرنينوورت ومهوور ا 
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اارسو  الشخصو  وطوربا الليوزر، حيوث بودأ بإدخورل التجميووا التصووير  الرفمو  احمل و  حيوث تودخل الن وخة النصووية إىل 
كمووووور ميكووووون تيبووووول املووووودخالت يف الوفوووووت نف وووووه مووووون لوحووووورت إدخووووورل املفووووورتيح  ،(Digital)النظووووورم يف الشوووووكل الرفمووووو  

الوور بنهريوورت طرفيووة معيرريووة وميكوون االسووتعرنة جبميووا أحجوورم ااووروف املختزنووة رفميوورا موون خووالل النظوورم املتكرموول  املتعووددة،  ل
وووئية، وفود أد  ذلوب إىل اج طبرعوة  نف ه، وتُعد املرسرت املصور برسوتخدام تينيوة الليوزر أو أنربيو  أاوعة الكورثود كمصوردر

-CD)الن خة الورفية مل تعد ه  ا يرر الوحيد، ذلب ألج هنرك أاكرالا الكرتونية أخر  كمنتجرت مثل  األفراص املكتنزة 

Rom)  حيووث أصووبح برإلمكوورج لووزين واسوورت ر  كووّ  هرئوول موون املعلوموورت، بوول تطووورت هووذه األفووراص إىل نووو   ديوود أكثوور
 (CD-Rom)طرفتووه التخزينيووة ليصوول فربليووة الواحوود إىل أكثوور موون سووبعة أوووعرف موور ي ووتوعبه اليوورص املوورتاص اسووتيعربرا يف 

و ا ج كثوووري  وووداا مووون فواعووود البيرنوووورت  (Multimedia)أو الوسووورئ  املتعوووددة  (DVD)الوووذ  أطلوووق عليوووه اسووو  فووورص 
 .(12)يف جمرل نشر الكت  (CD-Rom)املشتملة على نصوص كرملة للوثرئق ت عى إىل االستفردة من طرفرت وفدرات 

 لانشاار "    
ا
 أىيعياا

ا
عاد ام،اادادا إن ماا سااعد ع اا   صاور صااناعن النشار إلالكترونااي الام  ع ا  الاارغا مان ىنااه يي

ال،قايااد   إل ىن بداي،ااه  و اا  تررااع إ اا  ى لااان الاانلا اةيسسااين اةعاوماتياان كاا اةساايولين عاان  ااى اا 

بال، ديااااد ال،قنياااااا اللااااوئين مااااي بداياااان الومانينياااااا ومااااع انتشااااار  اااااىكن الاتصااااالا وتقنياااااا اةعاوماااااا  ًو

إلانترنتاااات مااااي التسااااعينياا   ياااا  أر اااات بااااملس ىسااااالي  ردياااادة ل،اااادف  وانساااايا  اةعاوماااااا ماااان اةصاااادر 

" مون أمثلووة اةيلا  إ ا  اةسا،فيد الئ اافي وفا  إأااار  اى ي رقماي  وىناان العدياد ماان النمااكن لانشار إلالكتروناي
 .(13) يل ا رذج مرهذه النم

 .(CD-ROM)النشر عن طريق األفراص املكتنزة  -1

 "OCLCالنشر على ا   املبرار مثل مشرو  مركز أوهريو " -2

 "( ونظورم Red Sageومشورو  )رد سويج " "(TULIPالنشر من طريق ابكة اإلنرتنت مثول مشورو  )تيوليو  " -3
 "( للطبا اإللكرتوين ...اخل.Primus)برميوى "

على مر سبق ظهرت بعض املنشورات من خالل اإلنرتنوت برلشوكل اإللكورتوين الصورف، وكورج عورب رابو  التلطيوة وبنرما       
حتت م ميرت متعددة مثلا كت  إلكرتونية، كت  على ا و  املبراور، أو  [World Wide Web] (WWW)العرملية 

هوووذه املنشوووورات يف سوووهولة وووووعهر حتووووت  وتكمووون أهوووو  إ ربيووورت (14 )ميووورالت الووودوريرت، أو رسووورئل  رمعيوووة إلكرتونيوووة.
التصوورف، وإمكرنيووة ااصووول عليهوور موون أ  مكوورج، وبووذلب يكوووج التحييووق الببليووو رايف، وإمكرنيووة متربعتووه امل ووتيبلية، أكثوور 
إ ربيوووة يف اإلنرتنوووت، وهوووو حتيوووق ين وووح  علوووى األطروحووورت اورمعيوووة يف مجيوووا التخصصووورت، وعلوووى منشوووورات م س ووورت 

تأهيووول املكتبيوووء وعلهووو  أفووودر علوووى اسوووتخدام ااواسوووي  يف حتويووول املعلومووورت، وتشوووكيلهر، وإراووورد  حكوميوووة. والبووود مووون
 امل تفيدين على ح ن استخدامهر.
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 أهداف النشر اإللكتروني
ليوود احنصوورت األهووداف األوىل للنشوور اإللكوورتوين يف هوودف واحوود هوووو اختيوورر موود  فوودرة الشووبكرت علووى نيوول امللفووورت    

تعلق بفنيو  الشوبكرت  دموة األغوراض الع وكرية، أكثور مون تعليوه برمل س ورت األكردمييوة، وموا الوفوت  النصية، وهو هدف
بووودأت أهوووداف النشووور اإللكووورتوين لووورج إىل امل س ووورت األكردمييوووة ودور النشووور التجرريوووة واومعيووورت العلميوووة وحووو  األفوووراد. 

 .(15)وأصبحت أهداف النشر اإللكرتوين ترتكز يف النهرية يف مر يل 

 االتصرل العلم  وتوفري مفهوم تكنولو    ديد له. - أ

ت ريا عمليرت البحوث العلمو  يف ظول ال وبرق التكنولوو   إبورج ااورب البورردة بوء الواليورت املتحودة، واملنورفا   - ب
 .)الات اد السوفييي(ال ربق 

يف أفصوره  علوى م وتو  العورمل النشر التجرر  األكردمي ، وليا النشر مبعنره الشورئا، فم وتخدمو اإلنرتنوت  توفري-ج
 ال يزيدوج عن مرئة مليوج، أغلبه  أكردمييوج.

اإلنترج الفكر  اليوم  لبعض الدول على اكل أوعية إلكرتونية، وهو مر يعي أج هوذا اإلنتورج توت  إترحتوه يف  ووا-د
 )مشروع اةك،ىن الرقمين  مري ي(. Digital Shapeصورة رفمية 

علوى اإلنرتنوت،  Web Sitesعرب إنشرم لالف املوافا العنكبوتية  e-commerceإللكرتونية هو تعميق فرص التجررة ا
 على التواأ  ما املطبوعرت واإلعالنرت الر يت  نشرهر وبثهر برلطرق التيليدية.

 مجاالت النشر اإللكتروني
 .(16)يف جمرالت عديدة منهر اإللكرتويني تخدم النشر    

 األبحاث العلمية. نشر-9
حيث حيترج الطلبة والبرحثوج إىل توافر هذا النو  من املعلومرت أثنرم حبثه ، وي هل هذا النو  من النشور تووفري املعلوموة     

حملتر يهوور مهموور كوورج مكوورج توا ووده  سوووام عوون طريووق ااصووول علووى املووواد موون م لفيهوور مبراوورة أو موون األراوويف اإللكوورتوين 
(Electronic Archives)لى ذلب أج اليررئ ميكنه ااصول على أ  رسرلة دكتوراه مون خوالل الودخول ، وخري دليل ع

 .(PDF)ملوفا الدكتور كرت  الرسرلة املنشورة إلكرتونيرا على املوفا بصيلة 
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     الكتب والمحاضرات الدراسية الجامعية. نشر-2
يريد تدري هر لطلبته ونشورهر إلكرتونيورا، ليودخل ويف هذا اجملرل ي تطيا األسترذ اورمع  أج يترر الكت  واحملرورات الر    

الطرل  إىل هذا املوفا احملدد من فبل أسترذ املردة ليحصل على املردة املطلوبة، ما مراعرة أج بعض اورمعرت توفر الطربعرت 
وهيل وهو نظرم الذ  فدمه النرار مركر  (PRIMUS)اإللكرتونية عرلية ال رعة لطلبتهر. ومن األمثلة عليهر مشرو  برميوى 

 للطبا اإللكرتوين ح   الطل  لفصول من الكت  اورمعية.

 .والمجالت الصحف-3
، (ON LINE)منذ وفت فريو  أصوبح ميكون الوصوول إىل الونص الكرمول للصوحف واجملوالت عون طريوق ا و  املبراور     

توو  هوذا املرصود ، وحي(NEXIS)بتيودق مرصود املعلومورت نيك ويا  (Mead Data Central)حيث فرموت م س وة 
على النصوص الكرملوة للوااونطن بوسوت والنيوأويوب وميتطفورت مون رويورت واألسواويتد بوريا، وي وتطيا املو لفء والنراورين 
احملرفظة على حيوق ملكيرهت  يف التأليف والنشر بعيد اتفرفيرت ما مراصد املعلومرت متنا املراصد من استخدام أ  مواد من 

 فيداهنر لصفة ااداثة. صحيفة أو جملة إال بعد

   الكتب والمراجع األكاديمية. نشر-9
أصبح ا ج بإمكرج البرحثء عن نوعية معينة من الكت  ااصول عليهر إللكرتونيرا بدل البحث يف البلد  ذا الكترب أو     

 ووود هنووورك اوووركرت اووورام املرا وووا عووون طريوووق الربيووود أو عووون طريوووق أميووول للبرحوووث يف بلووود لخووور حيصووول لوووه علوووى الكتووورب. ويو 
وتووزود الكتوو  بووأفراص مضوولوطة  (Text Books)متخصصووة يف هووذا النووو  موون النشوور، حيووث تنشوور الكتوو  األكردمييووة 

(CD)  تكوج مرافية للكترب كشركة(Bed Ford)،  وللتكلفة العرليوة  وذا النوو  مون النشور أصوبح ا ج يوت  العورض والبيوا
 ب إال بعد الدفا.مبرارة عن طريق اإلنرتنت حيث ال ي ل  الكتر

 العلمية.  الدوريات-1
تتنرول هذه الدوريرت البحث األكردمي ، حيث ي تطيا البرحث إرسرل حبثه برلربيد اإللكرتوين لرئيا حترير هذه الدورية     

بحوث أو املراد النشر فيهر لييوم هذا بفحصه وحتديد ونة التحكوي  لتييوي  البحوث، وهنور إمور أج توافوق ونوة التحكوي  علوى ال
تطل  تعديالت معينة أو ترفضه، ويف اارلة الثرنية أ  حرلة التعديالت ي تطيا البرحث بكل ب رطة إ رام هذه التعديالت 

 ليت  نشر البحث وإخطرر املشرتكء برلدورية بو ود البحث.

دورية برلشكل اإللكرتوين وحده  وبرلرغ  من سهولة هذه الطريية يف نشر الدوريرت العلمية وفلة تكلفتهر إال أنه مل تصدر    
 Irics Medical)حوو  ا ج، حيووث ال بوود موون اسووتخدام الطوورق التيليديووة كرلربيوود وموور إىل ذلووب. وموون األمثلووة عليهوورا 

Science Series). 
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        األدلة التقنية.  نشر-6
 Handbook Safety)وهوو  منشووورات عووردة موور تكوووج كثوورية التعووديل والتنيوويح، وخووري مثوورل علووى ذلووب كتوورب     

Inspector Aviation)  الووذ  يصوودر عون إدارة الطوورياج الفيدراليوة حيووث يضوو  تصورميي  ورسوووم ويرسول ملكتوو  الطبرعووة
ااكوم  لتيوم بطبرعته ونشره، وحيترج هوذا إىل فورتات طويلوة فود تصول إىل اوهرين أو ثالثوة أاوهر عودا عون التكلفوة العرليوة. 

موورت حديثووة برسووتمرار، فرمووت إدارة الطوورياج بنشوور هووذا الكتوورب إلكرتونيوورا علووى اإلنرتنووت عوون وا ج املفتشوويء حيتوور وج ملعلو 
، ووووووعه علوووى اوووبكة (PDF)وحتويلوووة إىل صووويلة  (Adobe Frame Maker)طريوووق تصوووميمه برسوووتخدام برنووورمج 

خول الكتورب، حيوث أنوه اإلنرتنت لي تفيد املفتشووج منوه، ووفور ذلوب يف الوفوت واملورل عودا عون حول املشوكالت التنظيميوة دا
حبر ووة دائمووة للتليووري ألج أنظمووة وفوووانء صوونرعة الطوورياج دائمووة التحووديث والتليووري، وبرلتووري ي ووتطيا املفتشوويء ا ج ااصووول 

 على التعديالت برلربيد اإللكرتوين، حيث حيدد مكرج التعديل برلكترب.

  .وكشافات المكتبات فهارس-7

صة املكتبرت اورمعية والعرمة بإترحة فهررى ميتنيرهتر على ابكة اإلنرتنت لي وتفيد منهور تيوم ا ج معظ  املكتبرت وخر    
البرحثء يف أ  مكرج، وذلب برستخدام طورق كثورية يف البحوث برلكلمورت املفترحيوة للعنوروين أو املو لفء أو املووووعرت أو 

اوووووبكة  –لوووووة عليهووووور مكتبوووووة الكوووووونلرى ، ومووووون األمث(ISBN)البحوووووث عووووون طريوووووق الووووورف  الووووودوي املوحووووود للكتووووورب ردموووووب 
(OCLC)-رمعة اإلمررات. مكتبة  

   والصور. الخرائط-8
  .Landsat Imagery / Ecobaseمن األمثلة عليهرا     

 مزايا وخصائص النشر اإللكتروني.
يووث تيليوول الكلفووة عنوود ميررنووة أسوولوب النشوور التيليوود  برلنشوور اإللكوورتوين، تووربأ مزايوور النشوور اإللكوورتوين املتعووددة موون ح   

واختصرر الوفت وسهولة نشر املعلومة وااصول عليهر وغريهر. كمر أج النشر اإللكرتوين لوه هوددات حتود مون االسوتفردة منوه 
 .(17)بشكل كبري. وفيمر يل  توويح  ذه املزاير واحملددات

تكووورليف الطبوووا والتوأيوووا  أكثووور التكووورليف الووور يتحملهووور النراووور أثنووورم نشوووره لكتووورب معوووء هووو  تقليااال التكااااليف: -1
والشحن، أمر يف النشر اإللكرتوين فال تو د مثل هذه التكرليف، حيث يت  الشحن عرب ابكة املعلومرت العرملية أ  اوبكة 
املعلومرت العرملية )اإلنرتنت( ستأخذ دور النرفل، والطبرعة تت  من فبل امل تخدم إذا أراد طبرعة املردة بودالا مون فرامهتور علوى 

اة، فرمل تخدم يدفا تكرليف األوراق واارب والتجليد بدالا من النراور، وكوذلب فوإج النشور اإللكورتوين ي ورعد البورحثء الشر
علووى تيليوول التكوورليف املتعليووة بتبووردل الرسوورئل العلميووة كرسوورئل الوودكتوراه، فرلبرحووث ي ووتطيا أج ينشوور رسوورلته إلكرتونيوورا موون 
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رحثوج يف كل مكرج م  أرادوا ودوج أج يتحصل البرحث تكورليف التصووير والتجليود موفعه على اإلنرتنت ليحصل عليهر الب
 والنيل.

فرمل وتخدم ال حيتورج إىل أج يبحووث عون كتوورب معوء يف املكتبورت وال حيتوورج إىل مراسولة برحووث  اختصاار الوقاات: -2
يوق أيوررة املوافوا اإللكرتونيوة معء ك  حيصل على حبوث أو معلوموة، فكول ذلوب ميكون أج يوت  يف دفورئق عورب اإلنرتنوت عون طر 

على اإلنرتنت، كذلب سوهولة البحوث عون معلوموة معينوة بودالا مون تصوفح كول صوفحرت الكتورب أو البحوث املطبوو ، مُيكون 
 وهرأ اارسوب أج يبحث عن كلمة أو كلمرت بشكل لي. 

أثنورم فرامتوه مبعلومورت  ميكون أج يوت  توصويل اليوررئ links hyperبرستخدام مر يعورف بنيورا الورب   التفاعلية: -3
إورفية أو موافا أخر  على اإلنرتنت، أو توويحرت لكلمرت معينة، أو أصوات وغريهر، حيوث يضول  اليوررئ علوى كلموة 

 معينة لينتيل إىل مواد إورفية.

ة، برسوتخدام تينيوة النشور اإللكورتوين ميكون االسوتلنرم عون امل ورحرت الور حتتلهور الوثورئق املطبوعوتاوفير المسااحة:  -9
لوه فودرة لزينيوة عرليوة توووا عليوه الوثورئق اإللكرتونيوة  Serverحيث ميكن استبدال تلب امل رحرت جبهرأ حرسوب خوردم 

ويكوج موصوالا بشبكة اإلنرتنت، حيث ي تطيا النرار أو الشركة متربعة الزبرئن عون طريوق إرسورل الرسورئل إلويه  عورب الربيود 
 ين أو طل  سلعة معينة إلكرتونيرا.اإللكرتوين بعد ارام الكترب اإللكرتو 

حيوووث ميكووون ب وووهولة تعوووديل وتنيووويح املوووردة املنشوووورة إلكرتونيووورا وحصوووول اليوووررئ علوووى  ساااهولة التعاااديل والتنقاااي : -1
التعووديالت، فووال حيتوورج النراوور إىل إعووردة طبرعووة الكتوو  واإلعالنوورت برلتعووديالت اوديوودة، وكوول موور حيتر ووه فيوو  هووو تعووديل 

 رتونيرا، ومن مث ووا املردة برلتعديالت اوديدة على ابكة اإلنرتنت.املردة املخزنة إلك

يتوويح النشوور اإللكوورتوين للبوورحثء واملوو لفء نشوور إنتوور ه  مبراوورة موون موووافعه  علووى  النشاار الااذاتي باادون وساايط: -6
 ابكة اإلنرتنت دوج اار ة إىل مطربا أو نرارين او موأعء.

ييلوول موون اسووتخدام الووورق، وهووذا يعووي اافوورل علووى األاووجرر الوور تيطووا النشوور اإللكوورتوين  الحفاااع علااى البيئااة: -7
 يرت. رعردة وحُتول إىل أوراق وكذلب التوفري يف كمية الورق املتداول الذ  يتحول احيرنرا إىل نف

 . (18)وم  خالل ما سبق يمك  إن نلخص المزايا الكثيرة والمتعددة للنشر اإللكتروني في اآلتي    

ترئج األحبور  يف وفوت فصوري، حيوث ي وتطيا كول مون احملوررين واملو لفء واحملّكموء االتصورل فيمور بيونه ، ميكن نشر ن *
 وتبردل ا رام واملعلومرت عرب الشبكة اإللكرتونية.

 ميكن عرض البيرنرت ونترئج األحبر  على اكل نصوص مرتابطة. *
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 حظرت وتعلييرت اليرام برمليربالت املنشورة.ميكن ت هيل عملية التحكي  عرب املتخصصء، من خالل رب  مال *

الن وووخة اإللكرتونيوووة تتصوووف برلتفرعليوووة أكثووور مووون الن وووخة املطبوعوووة، ب وووب  سووورعة االتصووورل والنشووور، وهبوووذا أمكووون  *
 للبرحثء تبردل املعلومرت وا رام بشكل أسر  وأكثر.

 أنواع النشر اإللكتروني وتقسيماته المختلفة.
وا  والتي يمرت املتعددة للنشر اإللكرتوين، وفد أهت  اإلنترج الفكر  بذلب حيث فدم اوف  سورمل يو د العديد من األن   

 .(19)سرمل أربعة طرق لتصنيف النشر اإللكرتوين وه 

 وهو الذ  لزج فيه املعلومرت وت رت ا منه، وطبيرا  ذه الطريية، فإج له ثالثة نظ  وه ابالموضع:  التصنيف-9

 املركزية. * نظ  النشر     

 * نظ  النشر الالمركزية.     

 * نظ  النشر املختلطة.     

 حسب محتوى المنتج: التصنيف-2

 * النشر األوي. أ  نشر النص الكرمل.     

 * النشر الثرنو . مثل نشر األدلة والفهررى والكشرفرت وامل تخلصرت.     

 ر إلى نوعي  وهما:حسب توافر المنتجات المطبوعة. حيث قسم النش التصنيف-3

 * النشر املواأ . وهو الذ  يصدر يف اكل مطبو  ومواأ  )إلكرتوين(.     

 * النشر اإللكرتوين الكرمل.     

 حسب نوع التقنيات المستخدمة. وفيها ما يلي: التصنيف-9

 * النص األثري )التلتك ت( والفيديو تكا.     

 * فواعد البيرنرت املبرارة.     

 شر املكتيب )الصف اإللكرتوين برارس (.* الن     

 * النشر الضوئ  أو الليزر .     

 اإللكرتويناوفد أدت تطورات تينيرت املعلومرت، والطل  على مصردر املعلومرت، إىل ظهور  طء لخرين من النشر     
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 خطء متوواأيء، يفيضورج إىل النشر اإللكرتوين املواأ . أ  سري خطوات النشر الورف  والنشر اإللكرتوين يف أولهما:
 إترحة العمل الواحد برلشكلء معرا يف الوفت نف ه.

النشور اإللكورتوين الالحوق. أ  حتويول أوعيوة املعلومورت مون الشوكل الوورف  إىل اوكل فربول للتوداول بواسوطة  ثانيهما:
، وهوذه هو  الفهوة اارس ، سوام كرج ذلب على األسطوانرت الضوئية املكتنزة، أو على الوسرئ  اململنطوة

 اللرلبة برلن بة للمصردر العربية الييمة املترحة ا ج إلكرتونيرا. 

وهنرك من ير  إنه ميكن تي ي  النشر اإللكرتوين من حيث املردة املنشورة إىل نوعء، النو  األول نشر للرتا  أو الكت      
الر تطبوا  (CD-ROM)على األسطوانرت املدجمة أو إصدارات الصحف واجملالت الر تصدر، وينرس  هذا النو  النشر 

بأعداد كبرية وتترإل للم تفيدين منهر لالطال  على مر هبر من منرأ   أو مكرتبه  أو برملكتبرت املختلفة الر توفرهر   ، أمر 
واسو  املتخصصوة النو  الثرين وهو نشر املواد املتجددة والر حتد  دوريرا أو من وفت  خر فيرسية النشور علوى اوبكرت اا

 . (21)أو العرملية كرإلنرتنت

 أشكال النشر اإللكتروني.    
هنرك العديد من األاكرل الر ت تخدم يف النشر اإللكرتوين والر يت  من خال ر نشر األعمرل الفنية واألدبية والعلمية     

 .    (21)وإترحتهر للبرحثء، ومن هذه األاكرل مر يل 

  :(On Line)باشر أواًل: االتصال الم

االرتبرا ببنوك وفواعد املعلومرت وتكوج هذه اليواعد ببليو رافية وه  األكثر استخدامرا، وفواعد املعلومرت غري     
والنصية ما بيرنرت رفمية، وتُعد هذه اليواعد م س رت أكردميية و ررية  (Full Text)الببليو رافية ذات النص الكرمل 

 ومكتبرت وطنية.ودولية ومجعيرت علمية 

  :(Compact Disk, C.D Rom)ثانياً: األقراص المرنة واألقراص المليزرة 

حيترج النشر اإللكرتوين عن طريق األفراص املرنة أو املدجمة إىل ميزانية وخربة ورسرلة ومجهور والتعرمل ما الشركرت     
ألفراص املواد املر عية واملعر   واملوسوعرت واليصص وامل س رت الر تنتج هذه األسطوانرت، وغرلبرا مر سنشر على هذه ا

تحركة وليطرت الفيديو، وإمكرنية الطبرعة املتحركة لألطفرل حيث إهنر ت توع  إىل  رن  النص املكتوب الصور الثربتة وامل
الحتير رت  منهر على الورق، والن خ منهر إىل اارفظة ومن اارفظة إىل أ  ملف على اليرص الصل  الستخدامه طبيرا 

 امل تخدم.
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وميترأ النشر عن طريق األفراص بأنه أفل تكلفة، وال حيترج إىل اتصرل تلفوين أ  ال حيترج ألج تكوج على الشبكة، كمر     
ب اخص  وهذه تُبر  يف اهنر متترأ بصلر حجمهر وكرب سعته وسهولة استخدامه حيث ال تتطل  سو   هرأ حرسو 

 املكتبرت واملعررض مثلهر مثل الكترب.

  :(ROM)ثالثاً: الشرائ  الرقمية الخاصة على شكل ذاكرة للقراءة فقط تعرف باسم 

وهووذه تتطلوو  أ هووزة حرسوووب خرصووة عرليووة التينيووة يووت  لووزين هتووو  املصوونفرت علووى اوورائح رفميووة علووى اووكل ذاكوورة     
 يت و  االسوتفردة منهور، وت ومى املصونفرت يف هوذه اارلوة برملصونفرت أو الكتو  اإللكرتونيوة تعرض على هوذه األ هوزة حو 

ويكثر استخدامهر يف نشر اليواميا النرطية واملرتمجة منهور، ولودم هوذه الشورائح يف  ،(Dedicated E-Books)املكرسة 
صووة يف ال ووفر لووبالد أ نبيووة حيووث ي ووهل اإلطووال  عليهوور عنوود اار ووة وخر (Pocket E-Books)اللرلوو  لكتوو   يوو  
 تفيد يف الرتمجة الفورية.

    :(DVD) رابعاً: األقراص الرقمية متعددة األغراض

متتلب األفراص الرفمية اليدرة على لزين كميرت هرئلة من املعلومرت الر ميكن الوصول إليهر ب هولة وسرعة، ولي ت     
 يجر  9.1و 2يزة الوحيدة  ر ولكنهر األوسا انتشرراا وتداوالا فه  لزج بء سعة هذه األفراص الكبرية يف االختزاج ه  امل

فرص مرج، ومن مميزاهتر أيضرا ال رعة الفرئية يف لزين  222بريت، أ  مر يزيد عن ستة أفراص ليزرية مدجمة، أو مر يزيد عن 
ميجر بريت  16.6مة يف بعض الوحدات إىل املعلومرت بشكل رفم  ُي ر  عملية فرامهتر بشكل كبري، وفد تصل سرعة اليرا
 نوعرج من األفراص مهرا (DVD)يف الثرنية، ومتترأ أيضرا بإمكرنيرت تشليلهر يف بيهرت حتلفة، وفد وفرت تينية 

 وتعمل ما التلفزيونرت املنزلية. (CD Player)الر تشلل بواسطة مشلالت الفيديوية  (DVD)أفراص  -1

 (DVD-ROM)ا اارسوب الشخص ، ويت  تشليلهر بواسطة سوافرت الر تعمل م (C.D ROM)أفراص  -2

، وي خذ عليهر إمكرنية ن خهر وتوأيعهر بصورة غري ارعية (DVD Player)الر ميكن تشليلهر مبشلالت 
نتيجة أعمرل اليرصنة الر ييوم هبر البعض، إال أنه مت حل هذه املشكلة بظهور أفراص حتتو  على نظرم أمي 

عوبة ن خ هذه األفراص بأ  اكل غري ارع  من خالل ترميز هذه األفراص لتعمل في  على  عل من الص
نو  معء من املشلالت وبشرا استخدام مفترإل أو افرة هددة وت مى طريية التشفري ما هذه األفراص 

(Control Scrambling System) (CSS)  دوج مفترإل أو ايفرة  م تحيلةالر  عل فرامة األفراص
 ة به.خرص

 خامساً: شبكة اإلنترنت. 
تعددت وانتشرت خدمرت اإلنرتنت بطريية أذهلت العرمل بأكمله يف العصر الراهن الذ  أطلق عليه عصر املعلومرت ملر     

يشهده من سرعة وات ر  ال مثيل  ر يف نيل املعرفة بش  أنواعهر يف كرفة أر رم العرمل، ومن ا دمرت الر تيدمهر ابكة 
نت خدمة الربيد اإللكرتوين، وخدمرت االتصرالت املختلفة الفردية أو اومرعية املرئية وغري املرئية )الصوتية(، واملكتوبة اإلنرت 
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إىل  رن  خدمرت التعلي  واإلعالنرت والتعرفدات والعالفرت العرمة، ممر  علهر ابكة ال ميكن االستلنرم عنهر يف هذا 
الر ت د  إىل إدخرل املصنف ريق مر ي مى برملعروة الرفمية، صنفرت عرب اإلنرتنت عن طالعصر، ويت  النشر اإللكرتوين للم

 Electronic Numerical)إىل الشبكة يف صورة مطربية لألصل مترمرا، برستخدام للة حرسبة تعرف برس  

Integrator and Calculator) (ENIAC) ذه ا لة بتحويل وتعي املفرول املتكرمل العدد  اإللكرتوين، وتيوم ه
أ  معلومرت إىل أرفرم برستخدام األصفرر وا حرد في  ويطلق عليهر األرفرم الثنرئية ألهنر ال ت تخدم إال رفمّ  الصفر 
والواحد في ، وبتحويل املعلومرت إىل هذين الرفمء ميكن لزينهر بأسلوب معء على ذاكرة اارس  ا ي الذ  يفهمهر 

إىل حروف وكلمرت ولوحرت فنية مفهومة لإلن رج وتطربق األصل املأخوذ منه مترمرا، ولذا ت مى ويرتمجهر بطريية للية 
 برملعلومرت الرفمية، أو املصنفرت الرفمية، وت مى هذه العملية برلنشر الرفم  أو اإللكرتوين.

 حل النشر اإللكتروني.امر 
 (.22) كمر يل ا  يو د للنشر اإللكرتوين عدد من املراحل الر مير هبر، وه     

 المرحلة األولى )التأليف(: -9

تعترب مرحلة التأليف املطبو  األكرتونيرا ه  املرحلة األوىل يف عملية النشر اإللكرتوين، وه  تعي ت جيل األفكرر املبدئية     
خدمة يف التكشووويف مث صووويرغة الووونص وكتربتوووه مووودعومرا بووور وامر واملرا وووا والتعريفووورت اليرموسوووية والكلمووورت املفترحيوووة امل وووت

وم بوفرا برليوادم ومتبوعرا بر وامت، واستخدام اارس  ا ي يف  ميا البيرنرت ومعروتهر وتعديلهر فود وفور  هوداا عظيمورا يف 
جمرل التأليف و ميا الكت  وحتريرهر، كوذلب فإنوه بإمكورج امل لوف ا ج أج يكتو  دراسوته علوى لوحوة مفورتيح املنفوذ املتصولة 

 ث تصل املعلزمرت مبرارة للنرار.برارس  حي

 المرحلة الثانية )مرحلة اإلنتاج أو التصنيع(: -2

 يعترب إنترج الكت  اإللكرتونية املرحلة الثرنية يف عملية نشرهر وتنطو  هذه ا طوة على عمليتء مهرا    

ليوورا برسووتخدام تينيووة هووو إنتوورج فكوور امل لووف أو حتويوول الن ووخة املطبوعووة أو احملفوظووة إىل اووكل ميووروم ل التجهيااز: - أ
اارس  ا ي، الر ت مح للم تخدم الفرد بإج تصبح لديه ملفورت الكرتونيوة، تضو  النصووص والصوور والصووت 

 يف م تند واحد يتميز جبودة عرلية، وهو مر يطلق عليه النشر املكتيب. )الفيديو(والليطرت املتحركة 

، هو إنترج ن خة أصلية الكرتونية حزنة على أ  ز/ التحويلالتجهيا يترب مرور العمل الفكر  مبرحلة االستنساخ  - ب
 وسرئ  التخزين املعروفة مبر فيهرا الشرائ  اململنطة، األفراص املرنة اململنطة، األفراص املليزرة.
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 المرحلة الثالثة )مرحلة التسويق(:  -3

لهر وهو ا دف الرئي   من عمليوة النشور، ويوت  وتعي هذه املرحلة توصيل الرسرلة الفكرية بشكلهر اإللكرتوين إىل م تيب    
 ذلب بثال  طرق ه ا

عوون طريووق جمووالت الوونص الكرموول علووى ا وو  املبراوور، حيووث تتوورإل نصوووص امليوورالت كرملووة للمجووالت املو ووودة علووى  - أ
 ا   املبرار من خالل متعهد  توأيا فواعد البيرنرت.

 فراص الليزر.عن طريق التوأيا عرب الوسرئل اإللكرتونية احملمولة كأ - ب

 عرب ابكة اإلنرتنت والشبكرت األكردميية وهو مر ي مى اجمللة ااييية اإللكرتونية. اطريق التوأي عن-ج    

 أدوات النشر اإللكتروني ]البرمجيات والُلغات[:
 .(23)هنرك عدة برامج وُللرت برجمة ت رعد على النشر اإللكرتوين على ابكة اإلنرتنت منهر    

  .XML (Extensible Markup Language)رميز القابلة للتوسع لُغة الت -9

، وينظور إليهور الكثووري مون مصوومم  الويو  علوى أهنوور ُللوة امل ووتيبل م9118عوورم  XMLنشورت الن وخة األوىل موون ُللوة     
ليوري النشور ولكنهر أسهل كثرياا من حيث االستخدام، وامل يدوج  ذه الُللة ييولوج أهنر سوتيوم بت HTMLوه  تعتمد على 

 على الوي  بشكل كبري.

ه  طريية لوصف البيرنرت وهيكلتهر على اإلنرتنت حبيث ميكن لربامج مثل فواعد البيرنرت االستفردة من  XMLوُللة     
هذه البيرنرت والبحث فيهر وااصول منهر على املعلومرت، وميكن عند استخدام هذه الُللة من إنشرم البيرنرت وإرسور ر مون 

لخوور واسووتخدامهر دوج أج تكوووج برلضوورورة التطبيووق نف ووه الووذ  فوورم بإنشوورئهر، وهووذا هووو موور حيتر ووه امل ووتخدموج يف   هوورأ
برلن ووووبة للبينوووورت هوووو  مثوووول  رفوووور برلن ووووبة للربجميوووورت، ففوووو  حرلووووة برجميوووورت  رفوووور ميكوووون  XMLعصوووور اإلنرتنووووت. إج ُللووووة 

ميكووون فووورامة أ  ن وووق  XMLر االفرتاووووية، ويف حرلوووة للم وووتخدم تشوووليل التطبيوووق علوووى أ   هووورأ مووور دام ميتلوووب للوووة  رفووو
يف أ  متصووفح لإلنرتنووت متوافووق مووا هووذه الُللووة وطبرعووة هووذه الصووفحرت موون داخوول  XMLبيرنوورت، وميكوون عوورض وثوورئق 

. ويف معظو  األحووال ميكون PDFأو  RTFحتويل الوثرئق إىل أن ورق سوهلة الطبرعوة مثول  XMLاملتصفحرت. تدع  ُللة 
األ را لطبرعة صوفحرت اإلنرتنوت أو عرووهر وومن املتصوفح. وهوذه ا رصوية هو  ال وب  يف املرونوة العرليوة استخدام وثرئق 

 XMLحيووث أهنوور ت وومح بتحويوول الوثوورئق إىل عوودة أن وورق ح وو  مجهووور امل ووتخدمء امل ووتهدف، كموور أج  XMLلُللووة 
تعووي كوول عالمووة أو صووفة، حيوودد موورذا  HTMLبينموور  attributesوالصووفرت  tagsت ووتعمل عالموورت  HTMLمثوول 
 ي تخدم العالمرت في  لتحديد فطا البيرنرت ويرتك تف ري البيرنرت مترمرا إىل التطبيق الذ  ييرأهر. XMLبينمر 
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     .HTML (Hypertext Markup Language)ُلغة تهيئة النص الفائق  -2

وتعرف برلو  ASCLLليمرت مكتوبة بصيلة ه  الُللة امل تخدمة عردة يف تصمي  صفحرت الوي ، وه  تتكوج من تع    
Tags  ويت  عن طريق هذه التعليمرت وصف طريية عرض النصوص والرسوم والوسرئ  اإلعالمية األخر ، وتزويد صفحرت

وه  عبررة عن نيرا توصل اليوررئ بوأ زام يف الصوفحة امليورومة أو بصوفحرت أخور   Hyperlinksالوي  بنيرا توصيل 
وافووووا أخوووور  علووووى اووووبكة اإلنرتنووووت، كموووور ت ووووتخدم هووووذه الُللووووة لعموووول صووووفحرت الويوووو  التفرعليووووة علووووى نفووووا املوفووووا أو مب

Interactive Forms  الور تعمول مب ورندة بورامج خرصوة حزنوة علوى أ هوزة الكمبيووتر ا ردموةServer  وتعورف بوربامج
ASP  ،CGI،  مثلاوميكن فرامة صفحرت الوي  املكتوبة هبذه الُللة برستخدام برامج تصفحMicrosoft Internet 

Explorer  أوNetscape Navigator وتتميوز ُللوة .HTML  بأهنور تعتمود علوى نظورم تشوليل معوء او  هورأ معوء
Independent Platform And Hardware  إال أج صووووفحرتHTML ال ت ووووتطيا اج حتفوووو  تن وووويق ،

را مور سويظهر علوى اراوة برنورمج التصوفح، حيوث أنوه ال ميكون ملصوم  الصوفحة أج يتوفوا مترمو Page Layoutالصوفحرت 
الور ي وتخدمهر  Fontsفيد يتلري اكل الصفحة بتلوري برنورمج التصوفح أو بتلوري نظورم التشوليل أو بتليوري اليوررئ للحوروف 

 Pageال ن وووتطيا أج نوووتحك  يف تن ووويق الصوووفحة  HTMLبرنووورمج التصوووفح أو بتليوووري إعووودادات الشراوووة. ففووو  ُللوووة 

Layout أنه ميكن التحك  ببعض  وان  التن ويق مثول حجو  العنوروين  بشكل ترم إالHeadings  ميررنوة حبجو  الونص
تعجوووز عووون عووورض الرمووووأ الووور  HTMLكمووور اج ُللوووة   )مائااال، ساااميك(الفعلووو ، كوووذلب ميكووون الوووتحك  يف اسووولوب الووونص 

 HTMLالرمووأ يف صوفحرت حتتر هر يف األحبر  العلمية كرموأ املعردالت والرمووأ الريرووية وغريهور. يوت  عورض مثول هوذه 

 .Bitmappedعردة بتحويلهر إىل صور 

          :Post Scriptلُغة  -3

وذلب هبدف ت هيل طبرعة النصوص والرسوم على  م9181يف عرم   Adobeه  لُلة مت تطويرهر من فبل اركة     
عة من التعليمرت ترمكتوبة بُللة طربعرت الليزر الشخصية والطربعرت املو ودة يف املطربا، وه  لُلة تعتمد على جممو 

(ASCII)  الر تصف للطربعة الرسوم املصممة بواسطة أ هزة اارس  ا ي، ظلت هذه الُللة الصيلة املتعررف عليهر
لطبرعة املنشورات واملطبوعرت املصممة عن طريق اارس  ا ي إىل أج استخدمت بعد ذلب يف نشر املطبوعرت على 

ر  العلمية، حيث ييوم امل لف بكتربة حبثه م تخدمرا برامج معروة الكلمرت ومن مث ييوم حتويل اإلنرتنت وخرصة األحب
 .Post Scriptامللف إىل ملف بصيلة 

وبعد ذلب يت  ووا امللف يف هذه الصورة على صفحة اإلنرتنت ليحصل عليه اليررئ ويطبعه على أ  طربعة ليزر     
       على الطربعرت غري اجملهزة بنظرم (Post Script) أنه ميكن طبرعة ملفرت . بإورفة إىلPost Scriptتعمل بنظرم 

(Post Script)  برستخدام بعض الربامج ا رصة، كمر اج هنرك برامج متكن امل تخدم من فرامة ملفرت(Post  

Script)   على الشراة حيث يرت   ملف(Post Script) رعتهر على إىل صفحة لتظهر على الشراة بدالا من طب
الر تيرام من  (Post Script)إال أج ملفرت  (Viewer Ghost A Script)الطربعة، ومن هذه الربامج برنرمج 

الشراة لي ت واوحة مترمرا ولي ت عرلية اوودة حيث أج  ودهتر ال ميكن ميررنتهر برلن خة املطبوعة. كذلب إج ملفرت 
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(Post Script)  ات لي ت جمهزة ليت  تزويدهر بأدوMultimedia   كرألصوات والرسوم أو بنيرا التوصيل
Hyperlinks وه  كبرية ااج  إذا مر فورنت مبلفرت .HTML. 

       .PDF (Portable Document Format)نسق الوثائق النقال  -9

ت وهوو  تينيووة هتوودف إىل نشوور وتبووردل املعلوموور م9113عوورم  Adobeهوو  تينيووة طورهتوور اووركة  PDFصوويلة ملفوورت     
 امليرومة إلكرتونيرا بشكل حيف  للمردة الر يت  تبرد ر اووان  الترليةا

 :حتفوو  تينيووة  الدقااةPDF  تن وويق الصووفحة الووذ  ووووعه مصووم  الوثييووة أصووالا حيووث ال يووت  إعووردة تن ووييهر موون فبوول
ملفووورت بعكووا  PDFاليووررئ عوون طريووق بووورامج التصووفح حيووث ال ميكوون لليوووررئ أج يلووري ا طوووا الوور حيويهووور ملووف 

HTML. 

  :هذا النو  من امللفرت صلرية ااج  ممر ي رعد على نيلهر ب ورعة عورب اإلنرتنوت حيوث يوت  وول  الحجم المضغوط
 ح  الرسوم الر حتويهر هذه امللفرت.

  :ميكن فرامة هذه امللفرت من فبل مجيا اليرام وعون طريوق أ  نظورم برسوتخدام بورامج الملفاتAcrobat Reader 
 .Adobeرنرا على موفا املتوافر جم

 :حتفوو  ملفوورت  جااودة العاارض والطباعااةPDF  أعلووى  ووودة عنوود فرامهتوور موون الشراووة، كموور ت وومح بتكبووري أ ووزام موون
 الصفحة دوج التأثري على ااروف أو اكل الصفحة، بإورفة إىل إمكرنية طبرعتهر برستخدام أعلى  ودة للطبرعة.

  عدم الحاجة إلى رابط ملفاتPDF ميكن مللف  :بملفات أخرىPDF  أج حيتو  على النصوص والرسوم والصور
 .HTMLوليا هنرك حر ة لرب  هذا النو  من امللفرت مبلفرت أخر  كملفرت الصور كمر هو اارل يف ملفرت 

 إم انياا ىترى لاقارئ والنا ر مئ ا: PDF إضافن إ   كلس توفر تقنين

وات إلكرتونيوووووة لتعوووووديل وتووووودوين املالحظووووورت تعووووورف بوووووو أد Adobe Acrobatييووووودم نظووووورم  المراجعاااااة والتعاااااديل: -
Annotation Tools   ت ومح ملون ييووم مبرا عوة الوثييوة بوووا مالحظوة علوى اوكلElectronic Notes   وهو

وحيوو  بعوض املالحظورت حوول أ وزام معينوة يف هوذه الصوفحرت،  PDFعبررة عن نوافذ صلرية تظهور علوى صوفحرت 
امللووف إىل مرا ووا لخوور أو يعيوودهر إىل الشووخص املرسوول عوورب اووبكة اإلنرتنووت أو عوورب وبعوود ذلووب ييوووم املرا ووا بإرسوورل 

      Intranetالشبكة الداخلية 

إلورفة املالحظرت كر طوا والتضليل، واألختورم الور ي وتطيا أج يعود ر امل وتخدم عون طريوق اختيورر صوورة تظهور علوى  -
 اكل خت .

 Encryptedحيووث يووت  تزويوود الوثييووة بتوفيووا مشووفر مميووز  :Key-Based Signatureالتوقيااع المفتاااحي  -
حيوودد الشووخص الووذ  فوورم بتوفيووا الوثييووة ووفووت توفيعهوور ومعلوموورت عوون صوورح  التوفيووا، وموون مث يووت  ت ووجيل التوفيووا 

وهو   هورت هريودة مهمتهور التأكود  Certification Authorityالرفمو  بشوكل ر و  عنود  هورت تعورف برسو  
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فيا الرفم . حيث تيوم هذه اوهرت جبما معلومرت حرمل التوفيا اإللكرتوين املراد ت وجيله ومون من صحة ملكية التو 
متكنه من التوفيا اإللكرتوين على الوثرئق اإللكرتونيوة مون خوالل تزويوده  Certificateمث تصدر  ذا الشخص اهردة 

  بكلمة سر خرصة متكنه من التوفيا.

يعتمود التوفيوا البيوومرت  علوى حتديود  و  خورص تتحورك بوه يود  :Biometric Signatureالتوقياع البياومتري  -
الشخص املوفا أثنرم التوفيا. إذ يت  توصيل فل  إلكرتوين جبهرأ اارس  ا ي وييوم الشخص برلتوفيا هبذا اليل  الذ  

كمور   Certification Authorityي وجل حركورت يود الشوخص. مون مث يوت  ت وجيل التوفيوا البيوومرت  أيضورا عنود 
 هو اارل يف التوفيا املفترح .

عوون كلموورت معينووة أو مجوول معينووة داخوول نفووا امللووف، كموور ميكوون  PDFميكوون البحووث يف ملفوورت البحااث والفهرسااة:  -
   فهرسة امللفرت للتمكن من البحث عنهر من فبل هركرت البحث.

عن طريق ال مرإل أو عدم ال مرإل لليررئ بتعوديل  من حتديد مد  النفرذ إىل الوثيية PDFمتكن تينية األم  والسرية:  -
الوثييووة وطبرعتهوور، واختيوورر النصوووص ون ووخهر موون الوثييووة وميكوون تزويوود الوثييووة بكلمووة سوور حبيووث ال ميكوون فتحهوور إال 

 بكلمة ال ر.

   :PDFعيوب تقنية 
حتميله من اإلنرتنت  وفد  د بعض امل تخدمء املبتدئء صعوبة يف Acrobat Readerال ميلب كل اليرام برامج  -1

 وتركيبه على أ هزهت .

 .PDFأو تعديل النصوص بعد عمل ملف  Page Layoutيصع  تعديل تن يق الصفحرت  -2

 ,XML, SGMLكموور هووو ااوورل يف ملفوورت   PDFيف ملفوورت  Structuringعوودم و ووود خرصووية البنيويووة  -3
HTML. 

يف مرونووة تبووردل املعلوموورت بووء نصوووص  PDFعلووى تلووب املخزنووة بصوويلة  HTMLتتفوووق الوثوورئق املخزنووة بصوويلة  -4
 من  هة أخر .    ASPوبرامج  CGIوبرامج  Databasesالوثرئق من  هة وفواعد البيرنرت 

ا ج موون  PDFإال أج هووذه التينيووة سووتجعل النشوور الشووبك  ممكنوورا، حيووث اصووبحت  PDFوبوورلرغ  موون عيوووب تينيووة     
ممور يعووي أج  XMLا ج بوودع  ُللوة  أصوبح PDFلفورت، حيووث أج ن وق األن ورق الرئي وية لود  امل ووتخدمء يف تبوردل امل

سينتج وثرئق عرلية املرونة حتيق رؤير النشر وواوحة ميكن البحث فيهر أو البحث عنهر PDF ، وXMLهذا الدمج مر بء 
 سهولة.

صميمه حب   األداة حبيث يت  تعديل النص، وت (Reflow)تتضمن ا ج تينية تعديل االن يرب  PDFكمر أج تينية      
هو برنرمج أدويب  PDFالر يت  استعراض امللفرت عليهر، وكمر هو معروف، فإج الربنرمج الرئيا يف العرمل اليوم ليرامة ن ق 
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أكروبرت، وتعتمد الشركة عليه كبينة رئي ة إلنترج الكت  اإللكرتونية وبيعهر، وفود طرحوه خوالل الفورتة املرووية ملعظو  بيهورت 
 رئي ة.التشليل ال

تنو  الشركة كذلب تشجيا النرارين على إصودار الكتو  واملطبوعورت برلشوكل التيليود ، وعنود حتضوريهر للمطبعوة فوإج     
وبفضل ا واص اوديدة يف هذا الن ق، فوإج هوذه امللفورت تصوبح  ورهزة  PDFذلب يت  برستخدام أدويب أكروبرت ون ق 
 الوفت نف ه نشرهر إىل الوي ، أو أ  وسي  إلكرتوين لخر. فوراا للنشر إىل ن ق الكت  اإللكرتونية، ويف

وتنووو  اووركرت النشوور املكتوويب تشووجيا  وووذج النشوور ح وو  الطلوو ، وووومن هووذا النموووذج ال ييوووم الكرتوو  بنشوور كتربووه     
رصوووة ومووون مث ييووووم بطبرعتوووه و ليوووده برسوووتخدام معووودات خ PDFبرلوسووورئل التيليديوووة، بووول ييووووم بكتربتوووه وحتويلوووه إىل ن وووق 

مو ودة يف منزله، وتيدم نفوا النوعيوة الور يوت  ااصوول عليهور مون املطوربا التجرريوة، وتعمول اوركة أدويب موا اوركة هيوليوت 
بركرد على إنترج هذه النوعية من الطربعرت، وميكننر أج نتصور هنر التكرليف الر سيت  توفريهر برعتمرد هذا النموذج، سوام 

 إنرتنووت مووثالا، أو موون خووالل نراوور وموووأ  يعتموود هووذا األسوولوب، حيووث ي ووتفيد النراوور موون فوورم الكرتوو  بوورلبيا مبراوورة عوورب
 خالل لفيض تكرليف خزج الكت ، وتكرليف التوأيا أيضرا.

ويطفووو إىل ال ووطح هنوور مووووو  كريووة امللكيووة الفكريووة للنصوووص الفكريووة اإللكرتونيووة، و ووذه اللريووة فرمووت اووركة النشوور     
وهووو حوول برجموو  اوورمل ي وومح للشووركرت النراوورة، وموووأع  احملتووو  عوورب  Content Serverاحملتووو   املكتوويب بطوورإل مووزود

. حيوث PDFإنرتنت، ومعيد  بيا الكت ، بأج ييوموا بتأمء حيوق امللكية الفكرية للكتو  اإللكرتونيوة الور تعتمود ن وق 
، فإنووه ييوووم بتشووفريهر، وربوو  اوويفرة التووأمء جبهوورأ أنووه عنوودمر ييوووم املووزود بنيوول هووذه الكتوو  اإللكرتونيووة أو احملتووو  الرفموو 

الشووخص املشوورت ، ووعوول التينيووة أكثوور مرونووة فإنووه ميكوون للشووركة النراوورة أج ت وومح للمشوورت  بإعووررة الكتوورب إىل صووديق أو 
  أصدفرم معينء، وووا ترريخ على امللف حيدد انتهرم مدة اإلعررة.

 اقتصاديات النشر اإللكتروني ]التكلفة[.
إج م وألة خفوض التكورليف وهرولوة ااصوول علوى أكورب عرئود مورد  مون أهو  األموور الور تشولل كول مون النراور وامل لووف    

اووان  تووح مد  سوهولة النشور  هيف عملية النشر اإللكرتوين، وهذ مجيعرا، وهنرك بعض األمور الر تربأ اووان  اإل ربية
 .(24)ملهت  دوج تكلفة كبرية، وه  مر يل اإللكرتوين وسرعته يف الوصول إىل اليررئ ا

  .ت رعد النرار على سرعة تداول اإلصدارات 

 .ول  تكرليف اإلنترج 

 .حتجي  تكرليف املرا عة األولية للمردة 

 .سهولة التعرمل ما املردة العلمية من إورفة وحذف 

 ستيبر ر.توفري تكرليف الربيد وإ راماته الطويلة املتمثلة يف احن أوعية املعلومرت وا 
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  تيلويص اايووز املكورين للتخووزين برالعتمورد علووى م ووتودعرت املطبوعورت االفرتاوووية(bookstores virtual)  بوودالا موون
 تكدسهر للكت  يف حرأج عمالفة.

 .إمكرج أيردة عدد اإلصدارات، أو عدد امليرالت الر يضمهر اإلصدار الواحد، أو حتديث طبعرهتر بأفل التكرليف 

 ردة ال ريعة واملطردة يف أسعرر الدوريرت العلمية.ااد من الزي 

 .م رندة امل لف يف عرض صور متحركة هتدف إىل توويح  ررب عملية حية 

  بإمكرج امل لف أج يوفا عيد نشر كتربه وفق مر يراه مالئمرا لظروفه ما من يترره من النرارين عرب الوسرئ  اإللكرتونية ما
 .(e- rights)لكرتونية للكترب اافرل على حيوفه يف الطبعة اإل

  التلل  على ظرهرة تأخر إصدار املطبوعرت يف املواعيد احملددة من خالل تيليص الوفت امل تفيد يف إنترج الكترب، بودماا
من ت لي  امل لف مردته للنرار ح  إصدارهر خالل أسربيا بدالا من الشهور وال نوات، بول وفود ين وى امل لوف يف بعوض 

 و  م لفه.اارالت هت

 فرصووة للبحوث واالسوورت ر  ألكورب عوودد مون اليوورام ومونحه  املرونووة الترموة يف انتيوورم الن وخ الوور توروق  وو  مون حيووث  إترحوة
 أنوا  ااروف وأحجرمهر.

  ت ه  الكشرفرت العرمة املترحة على الشبكة(web)  يف التعريف برملطبو  وهتواه بصورة أعو  عون نظرياهتور الورفيوة، األمور
 يعود برلنفا على كل من امل لف والنرار.الذ  

  سهولة االتصرل على ا   املبرار فيمر بء امل لف والنرار إليرأ أغل  ا طوات الفنية إلنترج الكترب من حتكي  وحترير
مون  –أيوة كلموة  –ومرا عة علمية وُللوية ومرا عة  ررب الطبرعة، كرية للم لف مون االنتظورر والرتفو  إىل  رعوة كلموة 

 النرار عن ظروف نشر كتربه.

 اويد وسرعة ااصول على أوعية املعلومرت دوج االنلمرى يف فوائ  املطبوعرت الكثيفة واألدلة الورفية لدور النشر  الرتويج
 التيليدية واالسهرم يف استيطرب املزيد من املواد لنشرهر.

 يف جموورالت التحريوور واملرا عووة واإلخووراج لالرتيوورم مب ووتو   تفعيوول دور املهنيووء النشووطء يف الييوورم بوودوره  يف الوودع  الفووي
 اإلنترج برتصرل النرار هب  من خالل موافعه  على الشبكة.

 امل لف والنرار من ظرهرة تكرار النشر من وافا لطيه حدود الدار املنتجة أو الدولة. كرية 

 الكترب من فبل نرار لخر دوج ااصول على من عمليرت ال طو على حيوق امل لف من خالل إعردة استخدام  اامرية
موافيووة أ  موون النراوور أو امل لووف األصووليء. يووت  ذلووب برسووتخدام تينيوورت ت وومح بوورالطال  علووى املووردة املنشووورة إلكرتونيوورا 

 وحتول دوج استن رخ هتواهر.

  92فيهور إىل مور يربوو علوى إىل وكالم توأيا خبالف مر حيد  يف األوعية الورفية الر تصل عمووالت املووأعء  حر ةال% 
موون سووعر اللووالف. وهووذا ال ينفوو  و ووود مراكووز إلكنرونيووة لتوأيووا الكتوو  فوود خصووت نف ووهر مبوفووا أو أكثوور علووى الشووبكة 
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ب وووب  ووووخرمة فواعووود بيرنرهتووور واالكتفووورم  (AMAZON. COM)ويحوووت يف مهمتهووور يرحووورا بووورهراا وسوووريعرا مثووول 
 بتحصيل عموالت رمزية.

  أعمرل مر عية جمرنرا مبر فيهر بعض من دوائر املعررف واألطرلا املترحة على الشبكة.إترحة االطال  على 

 .ال و ود لورق وأحبرر وأفالم وألواإل طبرعية... اخل 

 .سهولة التحديث الفور  لإلصدارات دوج اار ة إىل إعردة اإلنترج من صف وإعردة تركي  صفحرت وطبرعة و ليد 

  إمكرنيووووة الوووورب  الفوووورئق(HYPERLINK)  للمووووردة املنشووووورة بوووورملرا ا ذات العالفووووة وفواعوووود البيرنوووورت واملوافووووا املنوووورظرة
 األخر  املترحة على الشبكة.

  اتقليص تكلفة اإلنتاج باالستغناء ع     

 املرا عة األولية للمردة.  -

 إعردة اإلنترج ل هولة التعرمل ما النصوص اإللكرتونية من إورفة وحذف. -

 يترإل إصدار ا الف بل املاليء من الن خ دوج تكلفة تذكر.طبا الن خ الورفية حيث  -

اإلعووالم النشووي  والفرعوول عوون املووردة املنشووورة برإلاووررة إليهوور يف املصووردر املر عيووة العمالفووة املترحووة إلكرتونيوورا علووى ا وو   -
ر العرمليوة، وهنورك العديود املبرار الر تض  املهرت بول ا الف مون الودوريرت العلميوة املتخصصوة الصوردرة عون كورب  دور النشو
 ADONIS (Articlesمنهر، أمههر فرعدة بيرنرت أودنيا الر تض  نصوصرا كرملة ملهورت الودوريرت لتتورإل للم وتفيدين 

Delivery Over Network Information System) .األمر الذ  يعود برلفرئدة على امل لف والنرار 

 -من كت  ودوريرت وفواعد بيرنورت  –ر حتتر ة من اإلصدارات الرفمية مب (e- library)تلذية املكتبرت اإللكرتونية  -
برالتصوورل عوورب ا وو  املبراوور وإترحووة فرصووة االاوورتاك علووى م ووتو  ميرلووة منشووورة يف دوريووة موور لتجنوو  االاوورتاك ال وونو  يف 

 الدورية كلهر البره  التكرليف.

ت اإللكرتونيووووة يف النيوووورا إلكرتونيووووة الوووور ميكوووون بأوعيووووة املعلوموووور (Hybrid Library)تلذيووووة املكتبوووورت املهجنووووة  -
جملموعرت  Media-mixاستحداثهر يف أروفة املكتبرت لتصبح دعرمة أسرسية لتفعيل مفهوم تعددية أ را أوعية املعلومرت 

 االهتمرم برملكتبرت.

 لف افتصرديرا ومعنويرا من النشر وأخرياا ميكن اليول من خالل اودو  االفتصردية إج النشر اإللكرتوين أ د  للنرار وامل    
التيليووود  أو الوووورف ، حيوووث ميكووون أج تصووول ن وووخة الكتووورب أو الصوووحيفة املنشوووورة إلكرتونيووورا علوووى اوووبكة اإلنووورتت موووثالا إىل 
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ماليء امل تخدمء واليرام، الذين لديه  إمكرنية اتصرل هبذه الشبكة، وبذلب يد إج النشر اإللكرتوين هبذه الطريق ييض  
 .(25)حوا ز الزمرج واملكرج واادود اولرافية والرفربية ومر ارهبهرعلى 

 عيوب النشر اإللكتروني.
بعد أج مت التعرف على مزاير النشر اإللكرتوين من خالل الفيرات ال ربية،    أج نبء العيوب واملشركل  ذا النو  من     

 .(26 )النشر، وميكن ذكر هذه العيوب فيمر يل ا

وف امليووورومة علووى الشراووة ال تعوووردل  ووودة ااووروف املطبوعوووة، حيووث ال ميكوون ميررنوووة  ووودة حوووروف  ووودة ااوور  -1
لشراووة جبووودة حووروف الكتوورب املطبووو ، إذ ال ميكوون ميررنووة  ووودة عوورض الشراووة الوور الكتوورب الووذ  ييوورأ علووى ا

 2192ويوزر علوى طربعورت الل DPI 111جبودة الن خة املطبوعة الور تصول إىل  DPI 611أو  72تصل إىل 
 امل تخدمة يف املطربا. Image Settersأو أكثر على طربعرت 

يف جمرل االتصرالت وأل هزة والربجميورت لتووفري الكتو  املنشوورة  Infrastructureاار ة إىل و ود بنية حتتية  -2
 إلكرتونيرا.

بشوكل  Book Readersللكت  اإللكرتونية بشكل عرم وأل هوزة  Standardsعدم و ود ميرييا موحدة  -3
 خرص.

 E-Bookيتحمووول ظوووروف االسوووتخدام اليوميوووة خالفووورا وهووورأ الوووو بوووذلب يوووده الكتووورب العووورد  غوووري ح ووورى و  -4

Reader. 

، لتحيوق منهورمت ا لدراسوةا إليهور  يتبء من خالل العرض ال ربق للنشور اإللكورتوين أج مجيوا األهوداف الور ت وعىوأخرياا     
إوووورفة إىل ذلوووب  ،...اخلرة التووورري ، وكوووذلب مراحلوووه وأدواتوووه وأاوووكرله وتي ووويمرتهلنشووور اإللكووورتوين وتتبوووا تطوووو تنووورول اعووورب 

موون خووالل التعوورف علووى املفهوووم العوورم للنشوور اإللكوورتوين كموور تنرولووه العلموورم  الدراسووة إىل اإل ربووة عوون الت وورؤالت توصوولت
 ودع ت هيل وسرعة النشر شر اإللكرتوين يف لعبه النيعلى الرغ  من الدور امله  الذ  و ، ...اخلواملنظمرت املختلفة وا يهرت
وإترحتهووور للم وووتفيدين، إال أج هنووورك حيييوووة تبوووء أج النشووور العمليوووة التعليميوووة يف الوصوووول إىل مصوووردر املعلومووورت  وتشوووجيا
 ألعمر   العلمية. مكرنه بء النرارين وامل لفء واعتمرده  عليه يف النشرالأال حيتل  )الورقي( التيليد 

 

* * * * * * * * * * * * * * *  
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 الهااااوامش
، مكتباة الملااك فهاد الوطنيااةالريوورضا  -. النشوور اإللكورتوين ملصوردر املعلوموورت علوى الويو . نبيال با  عباادالرحم  المعاثم .9

 .31. صم2299
مكتباة ريورضا ال -. النشر اإللكرتوين وأثره على بنرم وتنميوة اجملموعورت يف املكتبورت ال وعودية. نوال بنت عبدالعزيز راج  .2

 .11. ص م2221، الملك فهد الوطنية
النشور اإللكورتوين ومشوكالته املعرصورة، املو متر العلمو  الثورين ملركوز حبوو  نظو  وخودمرت املعلومورت، حوول . أحمد أنور عمر .3

. م9111/ /أكتووبر26 – 25يف الفورتة مون القااهرة ، املنعيود يف النشر اإللكرتوين وتأثريه على جمتما املكتبرت واملعلومورت
 .26ص

، الادار المصارية اللبنانياةاليورهرةا  -. مصوردر املعلومورت اإللكرتونيوة يف املكتبورت ومراكوز املعلومورت. شريف كامل شاهي  .9
 .25، 24. ص ص م2222

النشر اإللكرتوينا دراسة أله  اليضرير ذات العالفة بعرمل املكتبرت واملعلومرت. ، م  داخل ال رحي . هدى محمد باطويل .1
 .27ص  م(2222يناير ) 17،  ال رهرت ااديثة يف املكتبرت واملعلومرتا
 54(. صم2229)لذار وحزيراج  2-1،  36)عمرج( مج رسالة المكتبة. النشر اإللكرتوين. مجبل الزم المالكي .6
 .54(. صم2229)لذار وحزيراج  2-1،  36)عمرج( مج رسالة المكتبة. النشر اإللكرتوين. مجبل الزم المالكي .7
. ص ص م2292،دار صافا للنشار والتوزياععمورجا   -. املكتبورت اإللكرتونيوة واملكتبورت الرفميوة. ربحي مصطفى عليان .8

28 ،31. 
 .246. ص م2292، الدار الجامعيةاإلسكندريةا  -. اإلدارة اإللكرتونية. خالد ممدوح إبراهيم .9

 .18]د . ت[. ص  ة العلميةدار الثقافاإلسكندريةا  -. النشر اإللكرتوين. السيد السيد النشار .11

 .19، 18املصدر ال ربق. ص ص   .11

 .188، 187. مصدر سربق. ص ص غالب عوض النوايسة .12

 31،  8، ى3111، العربيووة حتووديرت الثووورة الرفميووة واستشووراق م ووتيبليرت تنميووة الثيرفووة العربيووة. حنااان الصااادق بياازان .13
 .81( ص م2228)مررى 
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 .379. ص م9117/نوفمرب/ 4
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 .123، 122. ص ص م9111/أكتوبر/ 26 – 25الفرتة من 

 .41 – 37. مصدر سربق. ص ص ربحي مصطفى عليان( 2) .16
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 .27، 26در سربق. ص ص . مصالسيد السيد النشار .19
أسرلي  وتينيرت النشر اإللكرتوين للمحتو  العوريبا  ربوة صوخر. املو متر العلمو  الثورين ملركوز حبوو  . محمد رفعت الحفني .21

يف الفورتة مون  القااهرة، املنعيود يف نظ  وخدمرت املعلومرت، حول النشر اإللكرتوين وتأثريه على جمتموا املكتبورت واملعلومورت
 .338، 337. ص ص م9111وبر/ /أكت26 – 25

 .52 -49. مصدر سربق. ص ص ربحي مصطفى عليان .21
 .199 -197. مصدر سربق. ص ص غالب عوض النوايسة .22
 .221 -211. مصدر سربق. ص ص غالب عوض النوايسة .23
رت واملكتبوورت التعووروج املنشووود يف النشوور اإللكوورتوين  العالفووة بووء امل لووف والنراوور، عوورمل املعلوموو. مااوريس أبوالسااعد ميخائياال .24

 .249، 248( ص ص م2222)ينرير  2،  3، مجوالنشر
دار ا اإلسوووكندرية -النشوور اإللكووورتوين ومصووردر املعلومووورت اإللكرتونيووة. . محمااد فتحاااي عباادالهادي، أبوالساااعود إباااراهيم .25

 .17]د.ت[. ص  الثقافة العلمية
 .257. مصدر سربق. ص خالد ممدوح إبراهيم .26
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 جتويد املقررات الدراسية يف كليات الرتبية

 مقرر اللغة العربية العامة منوذجا  

 جامعة بنغازي-كلية الرتبية قمينس - اإلدارة التعليمية قسم- د. ســامي سليمان حــامد
 جامعة بنغازي-كلية الرتبية قمينس -اللغة العربية  قسم-أ.  حممد عيسى أبو جنيله 

 مصراته جامعة-الرتبية  كلية- اإلدارة والتخطيط الرتبوي قسم- صرأ. مصطفى أمحد بن ن

 

 لخص ــالم

هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى مطابقة مقرري اللغة العربية العامة بكليات الرتبية جامعة بنغازي للمعايري الرتبوية ومعايري     
فـ  كللةـا البيةةـا ةزيـ كلي للةـا اجلودة الشاملة يف التعليم، وتكون جمتمع الدراسة من مجيع كليات الرتبية جامعة بنغازي واملتمثلةة 

، واستخدمت الدراسة املنهج (2ي 1ك، وتكونت عينة الدراسة من مقرري اللغة العربية العامة للةا البيةةا الميج(  البيةةا قمةزسي
، وقةةد تواةةةلت (2ي 1كالتحليلةة ، وكلةة  مةةن يةةتو يليةةر تواةةية مقةةرري اللغةةةة العربيةةة العامةةة بكليةةات الرتبيةةة جامعةةة بنغةةازي 

 الدراسة إىل أن:

 الزمين التزم لتحقيق أهدف مقرر اللغة العربية العامة يف كليات الرتبية جامعة بنغازي. . ال يوجد هناك يديد للوعاء1

 . تتسم األهداف العامة ملقرر اللغة العربية العامة بكليات الرتبية بالوضوح والعموم، وغري واقعية.2

 وية وهتمر الدراسات األدبية.تركز أهداف مقرر اللغة العربية العامة بكليات الرتبية على فروع الدراسات اللغ 3.

 . استعماو مصدر الفعر يف أغلب اياغة األهداف السلوكية، واستعماو أفعااًل غري سلوكية وه  غري قابلة للتحقق والقياس.4

 . تركيةز مفةردات املقةرر علةةى قواعةد اامةتء والنحةةو، وإعةاو القواعةد الصةوتية والصةةرفية واملعاميةة الةا هةة  أسةاس تركيةب الكةةتم5
 وتسبق الدراسة النحوية.

. اعتماد املقرر بشكر كبري يف التقيةيم علةى االمتحانةات التحريريةة، وهةينا يعةين أن التعلةيم والةتعلم رةينا املقةرر يعتمةد بصةورة كبةرية 6
 على التلقني وتنمية اجلانب العقل  املعريف وإعاو اجلوانب الوجدانية الشعورية واملهارية.

 اياغة أهداف املقرر وأن أكثر األهداف غري قابلة للقياس بسبب استعماو أفعاو غري إجرائية.. عدم مراعاة الدقة يف 7

كالبحلةـ    . مل بتضمن املقرر نشاطات أو طرق وأساليب تدريسية أو تقيميه تنم  املهارات الرئيسة لةدى الطةتم مثةر مهةارة 8
وكلها مهارات أكدت عليها معةايري اجلةودة  اع ي  مه رة االةبك ر(مه رة البيلةبي  مه رة البفكةي الز قدي  مه رة البفكةي اإلةد

 الشاملة يف التعليم.

. أن مقرر اللغة العربية العامة يف كليات الرتبية ال يليب حاجات الطتم ورغباهتم وميورم، فقد جاءت املفردات الا تكون مقرر 9
  لية من النشاطات الداعمة لتحقيق أهداف اجلودة الشاملة يف التعليم.اللغة العربية معلوماتية يغلب عليها القواعد اللغوية، ويا
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 هنا توا  باآليت:إإلية الدراسة احلالية من نتائج فما توالت  ومن يتو

 . مراجعة األهداف العامة ملقرر اللغة العربية وتعديله من ناحية الصياغة وإضافة أهداف أيرى لتشمر فروع اللغة العربية مجيعها.1

جيةب أن تعة  عةن املوضةوعات املدروسةة  (1كاملقةرر جيب التأكيد على أن األهداف العامة تعة  عةن مفةردات املقةرر، فأهةداف . 2
 .(2كاملقرر فيه، وكينل  احلاو 

كالج نـــب الي لـــ  ع  المييفـــ ي الج نـــب إعةةةادة النيفةةةر يف تقسةةةيم األهةةةداف السةةةلوكية للمقةةةرر نةةة  تكةةةون علةةةى هةةةينا النحةةةو 3. 
 حي  إن هينه اجلوانب ه  الا تكون شخصية املتعلم.الشيورل الوجدان ي الج نب اليمل ( 

. إعةةادة اةةياغة األهةةداف السةةلوكية نيةة  تتةةوافر فيهةةا شةةروىت اةةياغة ارةةدف، وحةةل تكةةون قابلةةة للتحقةةق والقيةةاس، مةةع ضةةرورة 4
 يديد الزمن املناسب لتحقيق كر هدف.

. عنةةد وضةةع مفةةردات املقةةرر ينبغةة  أن تشةةمر الدراسةةات اللغويةةة بفروعهةةا، والدراسةةات األدبيةةة بأقسةةامها مةةن غةةري تغليةةب جانةةب 5
 على آير.

 أن تراع  األهداف واملفردات املهارات اللغوية ومهارات التفكري.. 6

 احلديثة.مع االستفادة من الطرق . تنوع طرق تدريس واسرتاتيايات التعليم وايتيار الطريقة الا تناسب الدرس 7

. يدي  طرق التقييم يف املقرر ني  ال يكون الرتكيز على االمتحانات التحريرية، بر تعدد وسائر التقييم لقياس مجيع املهارات 8
 الا اكتسبها الطتم.

    . تنوع املصادر واملراجع يف إعداد حمتوى املقرر الدراس .      9

 
Abstract 

The study aims to identify the extent of conformity of the general Arabic language teachers in 

the educational colleges of Benghazi University with the educational standards and the overall 

quality standards in education. The study society is composed of all the faculties of education, 

Benghazi University (Benghazi College of Education, (1, 2). The study used the analytical 

method, through the analysis of the characterization of the general Arabic language teachers 

in the Faculty of Education, Benghazi University (1, 2). The study concluded that: 

1. There is no time limit for achieving the objectives of general Arabic course in the faculties 

of education, Benghazi University. 

2. The general objectives of the general Arabic course in the faculties of education are clear, 

general, and unrealistic. 

3. The objectives of the general Arabic language course in the faculties of education focus on 

the branches of linguistic studies and neglect literary studies. 

4. Use of the source of the verb in most of the formulation of behavioral goals, and the use of 

non-behavioral actions are not verifiable and measurement. 

5. Concentration of the course syllabus on the rules of spelling and grammar, and neglect of 

the rules of sound, morphological and lexicon, which is the basis of speech synthesis and 

precedes the grammatical study. 
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6. The course is highly dependent on the evaluation of the written exams. This means that the 

teaching and learning of this course depends greatly on the indoctrination and the 

development of the mental and cognitive aspects and the neglect of the emotional and poetic 

aspects. 

7. Failure to take into account the accuracy of the formulation of the objectives of the decision 

and that the most objectives are not measurable due to the use of non-procedural actions. 

8. The course does not include activities or teaching methods or methods that develop the 

main skills of students such as skill (analysis and skill of composition, critical thinking 

skills, creative thinking skills and innovation skills). 

9. The general Arabic language course in the faculties of education does not meet the students' 

needs, wishes, and tendencies. The vocabulary of the Arabic language course is informative, 

dominated by linguistic rules, and free from activities that support the achievement of the 

goals of total quality in education. 

Through the findings of the current study, it recommends the following: 

1. Review the general objectives of the Arabic language course and amend it in terms of 

wording and add other objectives to include all branches of the Arabic language. 

2. It should be emphasized that the general objectives reflect the syllabus of the syllabus. The 

objectives of decision (1) should reflect the subjects studied, as well as the case set out (2). 

 3. Reviewing the division of the behavioral objectives of the research course as such (mental 

or cognitive, emotional, emotional, practical) as these aspects are the personality of the 

learner. 

4. Rephrasing the behavioral objectives so that the conditions for the formulation of the 

objective are met, so that they can be verifiable and measured, with the need to determine the 

appropriate time to achieve each goal. 

5. In the development of the course syllabus should include linguistic studies with their 

branches, and literary studies in their sections without prejudice to one another. 

6. Objectives and vocabulary should take account of language skills and thinking skills. 

7. Diversity of teaching methods and strategies of education and choose the method that suits 

the lesson while taking advantage of modern methods. 

8. Updating the evaluation methods in the course so that the focus is not on the written 

examinations, but on the various methods of evaluation to measure all the skills acquired by 

the students. 

9. Diversity of sources and references in the preparation of course content. 

 الم دما

املنبثقة عن  الرتبوية والتعليمية يقيق أهدافالا تسهم إسهاما كبريا يف  من أهم أدوات املناهج التعليمية ةالدراسي عد املقررت        
والواةةوو إىل األهةةداف ال  للطةةتم، إكسةةا ااألهةةداف العامةةة للماتمةةع، كونةةه يضةةم املعةةارف واحلقةةائق واملبةةاد  واألفكةةار املةةراد 

المز ســـبا   ـــي   بةئـــا الالدراســـةا  الميلـــا  الب لـــب  الم ـــيرا -عنااةةةر املةةةنهج كلهةةةا:  تفاعةةةر اجيةةةا  بةةةني يتحقةةةق إال بوجةةةود
، من هنا كان البد من وضع برامج األكادميية واخلطط الدراسية ويديد املقررات ومفرداهتا وفق أسةاس البدريس  الوس ئ  البيةويا

تربوية ومعايري عليمة منضبطة، كما أن تل  املقررات ناجة إىل التطوير والتحةدي  بصةورة دوريةة حةل يقةق التاويةد، وتسةعى إىل 
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حل ميكن يديد نقاىت القةوى والضةعة فيهةا  ودراسة حمتوى املقررات الدراسية ويليلها هو وسيلة كل  التطوير والتحدي ،التميز 
األمةةر الةةيني يسةةاعد علةةى تلبيةةة حاجةةات املتعلمةةني الةةا متةةاز بةةالتغري املسةةتمر النةةاتج عةةن التغةةري يف حاجةةات ا تمةةع املتطةةورة، نتياةةة 

 التقدم املعريف والعلم .

توفري مقررات دراسية متكاملة ومتوازنة يمر علةى تلبيةة حاجةات الفةرد وا تمةع وتكةون قةادرة علةى مواكبةة التطةورات والتغةريات إن 
يتةةاإ إىل جهةةةد كبةةري جيةةب أن يبةةةينو مةةن قبةةر املةةةرب يني واملختصةةني يف إعةةةداد  ،العلميةةة والتقنيةةة السةةةريعة، الةةا يشةةهدها عاملنةةةا اليةةوم

 .(5مي 1999 : كعلاملقررات الدراسية 

ةة     حةةل يةةتمكن النيفةةام التعليمةة  مةةن يقيةةق أهدافةةه ويكةةون قةةادراً علةةى  ،ةفعمليةةة يويةةد املقةةررات الدراسةةية أاةةبحت ضةةرورة ملح 
مقةرر  وملةا كةان ولبناء أجياو ميكنها التكية مع متغريات العصر بكر سةهولة ويسةر، ا تمع،مواجهة التحديات العاملية الا تواجه 

اللغة العربية العامة من أهم املقررات الدراسية الةا يدرسةها الطالةب املعلةم يف كليةات الرتبيةة، كةان مةن الضةروري دراسةة ويليةر هةينا 
 معايري اجلودة الشاملة يف التعليم.األسس الرتبوية و  ومن مث العمر على تطويره وفق ،املقرر  دف التعرف على نقاىت الضعة فيه

 سامشكلا الدرا

يقةةق  حةةللتطويرهةةا،  تسةةعى ا تمعةةات دائمةةاً إىل إجةةراء التغةةريات والتعةةديتت علةةى املقةةررات الدراسةةية يف متلةةة املراحةةر التعليميةةة
 التطورات العاملية. تواكبو  احلاجات ا تمعية

كثري من الطتم يف مباد  اللغة العربية، فاملراقب للعمليةة التعليميةة   ضعة-إن ضرورة النيفر يف املقررات تفرضه أمور عدة أعها: 
يف جامعاتنا السيما كليات الرتبية يتحظ كل  جلياً واضحا، كما أن تندي يصير الطتم وضعة دافعيتهم للتعلم، وعدم رضا 

 املشرفني الرتبويني عن املخرجات وتدين رضا ا تمع عنها.

لى وجود مشكلة حقيقية يسعى هةينا البحة  إىل حماولةة الكشةة عةن أسةبا ا واملسةاعة يف تفكيكهةا كر هينه املشكتت مؤشر ع
 ووضع معايري عتجها.

وملا كان مقرر اللغة العربيةة العامةة يف كليةات الرتبيةة مةن أهةم املقةررات الدراسةية الةا جيةب أن يتقنهةا الطالةب املعلةم كونةه يعةد  معلةم 
من أعية، كوهنا من أهم األدوات الا تساعد الطتم على اكتسام املعارف واملعلومةات اخلااةة بةالعلوم  املستقبر، وملا مثله اللغة

األيةةرى، كةةان البةةد مةةن العمةةر علةةى تطةةوير هةةينا املقةةرر وفقةةاً ل سةةس الرتبويةةة، واملعةةايري العامليةةة جلةةودة املقةةررات الدراسةةية، لةةينا فةةإن 
 -التايل: لتساؤو مشكلة هينه الدراسة تتمثر يف ااجابة على ا

  الجودة الش ملا ف  البيلةا؟ البيةويا  مي يةي مي يةيلللة   البيةةا ل ة ا م ير الليا الييةةا الي ما ف   م  مدى مب

 اآلتية:وينبثق عن هينا التساؤو األسئلة الفرعية 

 ؟الرتبيةاملعايري الرتبوية الا ينبغ  اعتمادها عند بناء املقررات الدراسية بكليات ما  -1

 الرتبية؟ الا تناسب كليات ات الدراسيةمقرر لمعايري اجلودة الشاملة ل ما -2

 اجلودة الشاملة يف التعليم؟ ومعايري ،الرتبوية معايريلكليات الرتبية ليف   العامة ما مدى مراعاة مقرر اللغة العربية -3
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 عهمةا الدراسا

ن يويد مقرر اللغة العربيةة العامةة يف كليةات الرتبيةة ال يةتم ععةزو عةن األهةداف الةا يسةعى النيفةام التعليمة  إىل يقيقهةا، وعةا أن إ 
أهةةداف النيفةةام التعليمةة  ال ميكةةن يقيقهةةا إال عةةن طريةةق املنةةاهج واملقةةررات التعليميةةة، فهةةينا يعةةين أنةةه جيةةب يويةةد أهةةداف النيفةةام 

يف يويد املقررات واملناهج الدراسية، وأن يتم كل  يف ظر التطورات العلميةة والتكنولوجيةة مةع مراعةاة حاجةات  التعليم  قبر البدء
 الطتم.وميوو واستعدادات 

، فإن هينا ااعداد يعتمد اعتماداً كبرياً على مةدى وتأهيله معلم املستقبرةداد ونيفراً ألعية الدور اليني تقوم به كليات الرتبية يف إع 
تقةةدمها  التخصصةةات املختلفةةة الةةا  ة يفثلةةمقةةان الطالةةب املعلةةم للغةةة العربيةةة، كوهنةةا مثةةر حاةةر األسةةاس لةةتعلم العلةةوم األيةةرى املتإت

كليات الرتبية، األمر اليني تطلب ضرورة يويد مقرر اللغة العربية العامة يف هينه الكليات، ومن هنا فإن أعية هينه الدراسةة تتبلةور 
 فيما يل :

 لوقوف على أهم جوانب القصور والضعة يف مقرر اللغة العربية العامة بكليات الرتبية.حماولة ا -1

تضةةع أمةةام املسةةؤولني علةةى وضةةع املنةةاهج واملقةةررات الدراسةةية بكليةةات الرتبيةةة املعةةايري التزمةةة لضةةمان جةةودة مقةةرر اللغةةة العربيةةة  -2
 العامة بكليات الرتبية.

 الرتبوية. معايريلقة مقرر اللغة العربية العامة بكليات الرتبية لحماولة للكشة عن مدى مطاب -3

 حماولة للكشة عن مدى مطابقة مقرر اللغة العربية العامة بكليات الرتبية ملعايري اجلودة الشاملة يف التعليم. -4

بكليةات الرتبيةة، يااةة يف البيئةة قد تصبح نتائج هةينه الدراسةة مقدمةة اجةراء العديةد مةن الدراسةات حةوو املقةررات الدراسةية  -5
 احمللية.

   عهداف الدراسا

 هتدف الدراسة إىل ما يل :

 اللغة العربية العامة بكليات الرتبية. الرتبوية ملقرراملعايري التعرف على  -1

 .بكليات الرتبية العامة معايري اجلودة الشاملة ملقرر اللغة العربية التعرف على -2

 .اجلودة الشاملة يف التعليم الرتبوية ومعايري معايريلمراعاة مقرر اللغة العربية العامة بكليات الرتبية لمدى التعرف على  -3

 حد د الدراسا

-8102بيةةع بنغةةازي، يةةتو الفصةةر الدراسةة  ر جامعةةة  بكليةةات الرتبيةةة م ــير الليــا الييةةــا الي مــاعلةةى يويةةد  الدراسةةة تتحةةدد
 .م8102
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 مزهج الدراسا

بكليةات الرتبيةة للتعةرف علةى مةدى مطابقتةه  الليا الييةةا الي مااتبعت الدراسة احلالية املنهج التحليل ، وكل  لغرض يلير مقةرر 
 اجلودة الشاملة يف التعليم. الرتبوية ومعايري معايريلل

 مصبلح   الدراسا

واملقةررات الدراسةية  ةدف يسةينها وتطويرهةا لتحقيةق  هو عملية مقصةودة ومنيفمةة جيريهةا املربةون الرتبويةون علةى املنةاهج التجويد:
 أهداف النيفام التعليم  بشكر أفضر.

هو املادة التعليمية الا يسار فيها جمموعة من الطلبة ويقوم بتدريسها رم عضو هيئة التدريس حسب ختصصه  املقرر الدراس ي:
متطلبات التخصص التزمة  أحد دف اجتياز حم ، والنااح فيها باعتبارها  لخ( ح سوب.ي فةزي ءي اقبص دي كري ضة  
 .(92ي 2015مكجيادا : لتخرجهم. 

وتعرفه الدراسة احلالية بأنه جمموعة من املعارف واحلقائق واألفكار الا يدرسها الطتم يف مادة دراسية معينة، ويتو مدة زمنية 
هينه املدة، حل يتحصر على شهادة التخصص اليني يدرسونه، وه  قد تكون جزء من بنااح فيها يف هناية معينة، ومطالبون 

 منهج دراس ، أو جزء من برنامج تعليم  معني.

 ختتص بإعداد وتأهير املعلمني ملرحلا التعليم األساس  والثانوي، من يتو تقدمي برامج تربوية ه  مؤسسة تعليمية كلية التربية:
إمام مرحلة الثانوية العامة، ومدة الدراسة  ا أربع سنوات، أو مثان ويلتحق  ا كر من يصر على شهادة  تعليمية وتربوية متلفة،

 فصوو دراسية.

 اإل  ر الزظيل

 ف  البيلةا مفهوم الجودة الش ملا

يف تعرية  مصطلح اجلودة من املصطلحات الا يعرتيها الكثري من الغموض، وكل  لعدم وجود اتفاق بني الباحثني والكتام
اجلودة، وهينا بسبب ارتباىت اجلودة عتطلبات وتوقعات املستفيدين، لينل  فإن جناح تطبيق اجلودة يف التعليم يعتمد على الفهم 

 احلقيق  ملفهوم اجلودة الشاملة.

دث الش ء حواجليد نقيض الرديء وجاد الش ء جودة، وجودة أي اار جيداً، وأ (كجودفاجلودة يف اللغة ه  من أار الفعر 
 .(72ي م1997مزظور:  كعةنفااد والتاويد مثله، وقد جاد جودة وأجاد أي أتى باجليد من القوو والفعر. 

مجموعة من السمات التي يجب توافرها في جميع عناصر املؤسسة من مدخالت ه "  بأن اجلودة علةم   ويرى

كعلةم  : " املؤسسة واملجتمع املحلي وعمليات ومخرجات لتحقيق حاجات العاملين ورغباتهم ومتطلباتهم في
 .(18ي م2004
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فلسفة إدارية ومجموعة مبادئ إرشادية تعتبر بمثابة دعائم التحسين املستمر، وهي تطبيق بأهنا " حسةنوعرفها 

لألساليب الكمية واملوارد البشرية لتحسين الخدمات للمنظومة، وتهدف إلى تحقيق التميز في جودة أداء املنظومة 

 (.35ي م2004:كحسةن" خالل الوفاء باحتياجات العاملين ككل من

" مجمل السمات والخصائص التي تتعلق بالخدمة التعليمية وهي التي تستطيع أن تفي بأهنا  عبد الياك وعرفها 

باحتياجات الطالب، أو هي الجهود املبذولة من قبل العاملين في مجال التعليم لرفع وتحسين وحدة املنتج 

كعبدالياك :  " وبما يتناسب مع رغبات املستفيدين ومع قدرات وسمات وخصائص وحدة منتج التعليمالتعليمي، 
 .(185ي م2002

كالبالبي الشاملة يف التعليم ه  تطوير ويسني النيفام التعليم  عختلة عنااره ومكوناته من  إن اجلودةمن هنا ميكن القوو  
مما يضمن يقيق األهداف الرتبوية الا  البيلةمةاي  عنشبا  عس لةب البيلةاي  الب ةةا(الميلمةني األةزةا البيلةمةاي  المز هج 

يسعى أيليها ا تمع بأعلى درجة من الكفاءة مع مراعاة قدرات وميوو واستعدادات الطتم، والتطورات العلمية والتكنولوجية الا 
 يشهدها هينا العصر.

 عهمةا الجودة الش ملا ف  البيلةا

للتزايد الكبري يف مؤسسات التعليم العايل، إضافة إىل ازدياد عدد الطتم يف هينه املؤسسات وحراًا على أن تقوم هينه  نيفراً 
املؤسسات يف ظر هينه الزيادة بواجباهتا على حنو أفضر، كان البد من التأكيد على ضرورة توفر شروىت ومعايري اجلودة الشاملة يف 

ستوياهتا، نيفرًا ألعية اجلودة يف يسني مستوى أداء هينه املؤسسات ويسني نوعية مرجاهتا، هينه املؤسسات عختلة مراحلها وم
  (26ي م2012: كإم مي عحمدومن هنا فإن أعية اجلودة الشاملة يف التعليم تتمثر فيما يل :

 يدي  إدارة املؤسسة التعليمية وزيادة كفاءة أدائها. -1

 ووسائر التعليم عا يساعد على يقيق اابداع واالبتكار.تطوير املناهج واملقررات  -2

 االهتمام باملعلمني وتطوير طرق إعدادهم، وتطوير التعليم العايل املسئوو عن إعداد املعلمني. -3

 االرتقاء عستوى الطتم يف مجيع ا االت. -4

 وفق النيفام العام للمؤسسة التعليمية. الوفاء عتطلبات الطتم وأولياء أمورهم وا تمع والواوو إىل رضاهم -5

 المزهج  الم ير الدراس :

البح  يف املقررات الدراسية يستلزم تقدمي مفهوم را، وبيان املقصود من مصطلحها، مث التعرف على ما تشتق منه، وترتكةز عليه،  
وعنصرًا من عناار منيفومته فإنه ينبغ  أن يتقدم وراةد ضوابطها ومعايريها. وملا كان املقةةرر الدراس  جةزءًا رئيسًا من املنهج، 

 .احلدي  عن املنهج على احلدي  عةن املقةةرر

وإطتق املةنهج   (2ي م1964 :مياجيا يكاألكهيل"  اسم بمعنى الطريق البّين الواضحاملنهج يف اللغة "  مفهوم المزهج :
ما ه  إال طريةق مواةر إىل العلةم واملعةةرفة،  بأن هةةةينه العناارمصطلحاً على جمموع العناار املكونة ملنيفومة املنهج إطتق يوح  
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 والعلةم بأسةلوم بةني  واضةح، ولةيس هةو وينبغة  أن يتصةة هةةةينا الطريةق بالوضةوح، ومةن هنةا نسةتنتج أن املةنهج يرسةم طريةق املعرفةة
لوضةةوح ويعةة  املعةةال االاةةطتح  املعةةةرفة والعلةةم نفسةةه، وهاتةةان الصةةفتان مةةن أهةةم يصةةائص املةةنهج اجلةةةيد نقصةةد اةةفة التواةةير وا

 خطنة غاينة فهنو توصنل إلنى محنددة يعننى وسنيلة لغوينا املننج أن :  (م2009محمـود كللمةنهج عةن هةةينه احلقيقةةر يقةرر 

والخطنة  ،معيننة افتراضنات منن التحقنق أو حقيقنة كشن  إلنى الوصنول  بغينة أو حسنية ذهنينة عملينات لعنندة منظمنة

 .  وسيلة توصل املتعلم إلى تحصيل املعرفة والعلم

وللمنهج يف ااطتح علماء املناهج تعةريفات كثرية متلفة تنطلق من فلسفات متعةددةر فمنها ما ينطلق من النيفةةرة التقليدية ومنها 
 ة والثاين ميثر الفلسفة احلديثة.ما يستمد من الفلسفة احلديثة، ونورد هنا تعريفني اثنني ميثر األوو النيفرة التقليدي

 منواد صنورة فني التالمينذ يدرسنها التني وألافكنار والحقنائق واملفناهيم املعلومنات مجمنو  يعةرف املةنهج يف القةدمي بأنةه " 

 .(21ي م2009 :كمحمود" الدراسية باملقررات على تسميتها اصطلح والتي دراسية

إن هةينا املفهوم على الرغم من سلبياته مازاو ميثر رأي كثري من املدرسني وأساتينة اجلامعات، وييفهر واضحاً يف كثري من املقررات  
الدراسية. ولعر أبرز السلبيات الا تنطوي عليها التعريفات التقليدية للمنهج تتمثر يف تركيزها على اجلانب العقل  املعةريف للمةتعلم 

العملة  احلركة ، فاجلوانةب  واملهةاريانب األيرى يف شخصية املتعلمر فت ككةر للاانب النفس  والروح ، وال للاانةب وإعاو اجلو 
الشعورية واجلسمية ال يفر  ا املناهج التقليدية ما أدى إىل وجود فةرا  كبةري يف بنةاء شخصةية املةتعلم يفضة  إىل فقةدان االتةزان يف 

   الرتبوية.الشخصية والقصور يف العملية التعليمية 

ت، وسةاعةةةد علةةى كلةة  تطةةور الفكةةر الرتبةةوي، وظهةةور نيفريةةات قةةد حاولةةت الفلسةةفة احلديثةةة يف املنةةاهج أن يتنةةب تلةة  السةةلبياو   
جديةدة، وتطةور متطلبةات احليةةاة املعااةرة، كمةا سةةاعت االكتشةافات العلميةة يف جمةةاو علةم الةنفس والرتبيةةة مسةاعة فاعلةة يف تطةةور 

 احلديثة.تل  الفلسفة، ويتضح كل  جلياً يف تعريفات املنهج 

جمننو  الخبننرات التربويننة ويجتماعيننة والثقافيننة والرياضننية والفنيننة والعلميننة التنني مبأنةةه: " المــزهج حـــدي    يعةةرف     

 من السلوك 
ً
تخططها املدرسة وتهيؤها ملتعلميها ليقوموا بتعلمها داخل املدرسنة أو خنارجها بهندف إكنسابهم أنماطنا

ممارسة املتعلمين جميع ألانشطة ن طريق غييرها نحو يتجاه املرغوب فيه عوتعنديل أنماط أخنر من السلوك أو ت

    . (25ي م2013 : ج سا يكالجبورل"  الالزمة واملصاحبة لتعلم تلك الخبرات التي تساعنندهم في إتمام نموهم
وواكةب التطةورات  اجتنةب سةلبيات املةنهج القةدمي، وهةينا التعرية احلةدي  يقةةدم مفهومةاً كا دالالت متعةددة، ومميةزات متطةورة     

العلمية والفكرية، وناسب التغريات الكبرية الا حدثت يف حياة البشرية يف هنايات القرن املاضة  وكلة  حةل يواجةه تلة  التغةريات 
 التقةدم.ويسعى إىل مرجات جيدة يقق األهةداف، وتسهم يف اناعة 

عمةةر املفكةةرين والعلمةةاء علةةى بنائهةةا وإنةةا كةةان البنةةاء يطةةوة مةةن وملةةا كانةةت املنةةاهج كات أعيةةة كبةةرية يف حيةةاة البشةةر مل يقتصةةر     
وسةلبياهتا، وأوجةه جودهتةا  اخلطوات ومرحلة من املراحر، يسةتمر العمةر بعةدها إىل تقيةيم تلة  املنةاهج بعةد تطبيقهةا ملعرفةة إجيابياهتةا

دة حةةديثاً  ةةينه القضةةية وتبنتهةةا، فوجهةةت إىل وقصةةورها لتكةةون هةةينه املعرفةةة منطلقةةاً إىل التحةةدي  والتطةةويرر وقةةةد اعتنةةت إدارة اجلةةو 
 فيها.تطوير املناهج، ووضعت املعايري العلمية للاةودة 

وعمليةةةةة تطةةةةوير املنةةةةاهج عمليةةةةة كبةةةةرية معقةةةةدة عةةةةا يتاجةةةةه مةةةةن قاعةةةةدة بيانةةةةات متعةةةةددة اجلوانةةةةب، ومعةةةةارف علميةةةةة متلفةةةةة          
مةةور تتمثةةر يف اامكانةةات البشةةرية واملاديةةة والعلميةةة الةةا تسةةتوجب التخصصةةات، ويةة ات واسةةعة يف كثةةري مةةن ا ةةاالت، وهةةينه األ
 مارا لتحقيق هينه املهمة الكبرية.تشكير جمموعة من اللاان الا تتضافر جهودها وتتكامر أع
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محتوى املنج  جنننزء رئيس من مكوناته، ويمثل املقرر الدراس ي ذلك املحتوى في  أن"   توصةفه :الم يرا  الدراسةا  

صورة خطة مكتوبة ترسم خطوطه العريضة، وتبين أهدافه وآليات تنفيذه، فاملقنرر" محتوى علمي يصاغ على 

ز  لضم ن الو  كالميلز"  صورة مجموعة من املفردات املحددة تدرس طيلة الفصل الدراس ي أو السنة الدراسية
  األكادمي .مهم من ال نامج  وهو جةزء (9 ي ب  :الجودة

إن مفةردات املقةرر اجلةيةد تعة  عةن األهةداف العامة واخلااة للمنهج تعبرياً اادقاً ألهنا يتم ايتيارها يف ضوء تل  األهةداف،       
وحمتةةةوى املقةةةرر وهةةةينا الةةرتابط عضةةوي منطةةةق ، وتواةةية ولتكةةون وسةةيلة إىل يقيقهةةار فثمةةة عتقةةة تةةرابط وثيةةق بةةني أهةةداف املةةنهج 

املقرر العلم  اجليد يع  عن كل  كله، ويضعه يف مطط يسرتشد به أستاك املقرر، ويضبط به يطوات تدريسه ونشاطه مةع طتبةه 
  األهداف.بغية الواوو إىل يقيق 

نةه يطةة عمليةة تنفيينيةة حملتةوى املةنهج، وبدقةة هةينه اخلطةة بناء على كلة  فةإن تواةية املقةرر الدراسة  يكتسةب أعيتةه مةن كو      
أجةر كلةة  كانةت العنايةة بتواةةية املقةةرر أمةةةراً  الرتبويةةة مةنيف العمليةةة التعليميةة  يةتمكن األسةتاك اجليةةد مةع طتبةه مةةن يقيةق اجلةودة

ضرورياً، وكان احلةةةينر من العشوائية يف وضعه أمراً حتمياً، وحل جيةتةنةب واضعوا هةةينه التوايفات العشوائية وخيةرإ عملهةم يف اةورة 
  اجلودة.ية، ومنها ما خيص علمية جادة وضع العلماء معايري تواية املقةرر الدراس ، وهينه املعايري منها املعايري الرتبو 

 الدراس   الس ة ا

نيفرُا ألعية املوضوع اليني تناولته الدراسة احلالية، رينا اهتمت العديد من الدراسات بدراسة موضوع اجلودة الشاملة يف التعليم، 
إىل  (م2009يص لح )سة وهدفت درالك  تصر إىل نتائج ميكن االستفادة منها يف تطبيق اجلودة الشاملة  داير كليات الرتبية، 

التعرف على واقع تطبيق اجلودة الشاملة بالكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية بغزة، واستخدمت الدراسة املنهج الواف  التحليل  
من العاملني  (120كلتحقيق أهداف الدراسة، ومت استخدام االستبانة كأداة جلمع البيانات عن عينة الدراسة الا بلغ حامها 

لغرض يلير البيانات  (spssكموظفًا إدارياً، ومت استخدام احلقيبة ااحصائية  (32كموظفًا أكادميياً، و  (88كبالكلية أي بواقع 
الا مت مجعها عن عينة الدراسة، وتوالت الدراسة إىل أن مجيع جماالت الدراسة قد يصلت على درجة عالية، كما أنه ال توجد 

يف آراء أفراد العينة  االت االستبانة األربعة اخلااة بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف الكلية اجلامعية تعزى ملتغريات  هناك فروق
تقومي برنامج إعداد  (م2010ي آخي نالسبعي )بينما هدفت دراسة  ،(المسمى الوظةف ي المؤه  اليلم ي الزوعالدراسة )

واستخدمت الدراسة املنهج الواف ، ولتحقيق معلم اللغة العربية يف كلية الرتبية جبامعة انعاء يف ضوء معايري اجلودة الشاملة، 
 على معلم اللغة العربية يف كلية الرتبية جبامعة انعاء اشتملتمت إعداد قائمة ععايري اجلودة الشاملة ل نامج إعداد  الدراسة هدف

القبوو وقسم اللغة العربية، واستبانتني مع أعضاء  مسئويلجماو مت يوير القائمة إىل مقابلتني مع  (12كمعياراً موزعة على ( 152ك
 وجود ضعة يف توافر معايري جودة سياسة القبوو من وجهة نيفر مسئوو ىلطالباً، وقد توالت الدراسة إ (71كهيئة التدريس و 

برنامج ااعداد من جهة نيفر قسم اللغة العربية والطلبة، بينما توافرت معايري جودة القبوو، وكينل  ضعة توافر معايري جودة 
إىل التعرف  (م2013يالهويد )سة وهدفت درا ، برنامج ااعداد من وجهة نيفر أعضاء هيئة التدريس يف القسم عستوى متوسط

على درجة مساعة تقومي أداء عضو هيئة التدريس يف رفع جودة التعليم اجلامع  من وجهة نيفر عضوات هيئة التدريس والطالبات 
يف جامعة أم القرى، واستخدمت الدراسة املنهج الواف ، وتكون جمتمع الدراسة من مجيع عضوات هيئة التدريس وطالبات 

طالبة، ومت استخدام  (264كعضو هيئة تدريس، و (146كجامعة أم القرى، وتكونت عينة الدراسة من ااعداد والدبلوم الرتبوي 
كأداة جلمع البيانات عن عينة الدراسة، حي  توالت الدراسة إىل أن درجة مساعة تقومي أداء عضو هيئة التدريس يف   االستبانة
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نيفر عضوات هيئة التدريس والطالبات جبامعة أم القرى، وهدفت رفع جودة التعليم اجلامع  جاء بدرجة كبرية وكل  من وجهة 
إىل توضيح مفهوم إدارة اجلودة الشاملة ومتطلباهتا يف جامعة تكريت، واستخدمت الدراسة  (م2013يمحمودي ج سا )دراسة 

تمع الدراسة من جامعة كوسيلة جلمع البيانات عن جمتمع الدراسة، وتكون جم  االستبانةاملنهج الواف  التحليل ، ومت استخدام 
تكريت عا يويه من كليات وأقسام أكادميية وطتم و أعضاء هيئة تدريس، ومت ايتيار عينة عشوائية طبقية فتم ايتيار ثتث  

حي  مت حسام  (spssككليات إنسانية وثتث كليات علمية، ولغرض يلير البيانات وتفسريها مت استخدام احلقيبة ااحصائية 
وتوالت  (tكالتكرارات والنسب املئوية كما مت حسام االحنرافات املعيارية واملتوسطات احلسابية، إضافة إىل استخدام ايتبار 

الدراسة إىل أن إدياو إدارة اجلودة الشاملة يؤدي إىل يسني املناخ املنيفم  للاامعة، كما أن ممارسة نيفم اجلودة وسلوكها يف 
دمي  وااداري يقود إىل يقيق أداء أفضر لعمر املنيفمة ونشاطاهتا وعملياهتا بشكر عام، إضافة إىل أن الكادر العمر األكا

إىل معرفة  (م2014يرق د )بينما هدفت دراسة التدريس  يتمتع بقدرات فكرية وكهنية تستوعب ثقافة اجلودة وتطبيقاهتا وإداراهتا، 
مسئويل ضمان اجلودة  يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية، وتكون جمتمع الدراسة منمعوقات وآفاق تطبيق نيفام ضمان اجلودة 

ومت ولتفسري البيانات استخدمت الدراسة املنهج الواف ، مسئوو،  (28كملؤسسات التعليم العايل بالشرق اجلزائري والبالغ عددهم 
املعيارية  واالحنرافاتومت حسام التكرارات والنسب املئوية  الدراسةكأداة جلمع البيانات عن جمتمع و املقابلة   االستبانةاستخدام 

هرت نتائج الدراسة عن دفع كر من اخلدمات الدايلية واخلارجية الا تواجه ظحي  أ (2كل واملتوسطات احلسابية وايتبار يلير 
جود ايتتفات يف وجهات النيفر بني مسئويل مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية إىل تطبيق نيفام ضمان اجلودة  ا بااضافة إىل و 

اجلودة حوو السياسة املناسبة لتطبيق نيفام ضمان اجلودة، كما أظهرت وجود مجلة من املعوقات الا يد من تطبيق نيفام اجلودة  
ود مجلة من والتنيفيم  على مستوى املؤسسة، كما بينت وجواملتعلقة باجلانب القيادي على مستوى الوزارة، واجلانب ااداري 

عوامر النااح كات أعية متفاوتة من وجهة نيفر مسئويل ضمان اجلودة، مما يتعني على اانع  القرار األيين  ا اجناح تطبيق 
 .نيفام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية

بعد عرض الدراسات السابقة تبني أن هناك ايتتف يف اردف اليني تسعى هينه الدراسات إىل يقيقه،  كما تبني أن مجيع  
السبعي دراسا ككأداة جلمع البيانات عن جمتمع الدراسة، عدا   ةاندام املنهج الواف ، وكينل  االستبالدراسات اتفقت على استخ

وختتلة الدراسة احلالية عن مجيع استخدمت االستبانة و املقابلة مع بعض،  (م2014يرق د كو دراسة  ،(م2010ي  آخي ن
الدراسات السابقة يف اردف اليني تسعى إليه واملتمثر يف يويد املقرر الدراس  ملادة اللغة العربية العامة يف كليات الرتبية جامعة 

املقرر الدراس  للغة العربية العامة يف كليات  يلير حمتوىمع مجيع الدراسات السابقة يف استخدام املنهج  كما ختتلةبنغازي،  
 .الرتبية

 اإلجياءا  المزهجةا:

كللةا البيةةا جامعة بنغازي واملتمثلة يف كليات الرتبية  يف مجيع املقررات الدراسيةجمتمع الدراسة  اشتمرع ال : مجبمع الدراسا: 
 .قمةزسي للةا البيةةا ةزي كلي للةا البيةةا الميج(

علمًا إن مجيع كليات الرتبية يف جامعة ي (2ي 1كتكونت عينة الدراسة من مقرر اللغة العربية العامة ث نة  : عةزا الدراسا: 
بتحلير تواية مقرر اللغة العربية ، رينا قامت هينه الدراسة بنغازي تستخدم يف نفس التواية للمقرر الدراس  للغة العربية العامة

 .باجلامعة والا تعت  املرجع لكليات الرتبية األيرى األمبكلية الرتبية بنغازي، على اعتبارها ه  الكلية 



 م9102مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية               العدد العاشر ديسمبر           

 

 

 194 

لغرض  (2ي1كاستخدمت الدراسة تواية املقرر الدراس  للغة العربية العامة بكليات الرتبية جامعة بنغازيث ل   : عداة الدراسا: 
 واستختص النتائج منها، وتفسريها. ،عايري الرتبوية ومعايري اجلودة الشاملةاملمطابقتها ب

 نب ئج الدراسا  مز قشبه 
 ؟م  ه  المي يةي البيةويا للم يرا  الدراسةا ةكلة   البيةةا: السؤال األ ل

  يااة.قصد  ا تل  املعايري والشروىت الا قررهةا الرتبويون وعلماء املناهج، وميكن تقسيمها، إىل قسمني: معايري عامة، ومعايري ي

علمةة  معةةني، وميكةةن  وهةة  تلةة  املعةةايري الرتبويةةة الةةا ينبغةة  توفةةةرها يف كةةر مقةةةرر علمةة ، فهةة  ال ختةةتص عقةةةررالميــ يةي الي مــا:  -
 ري يف:                  تلخيص هةينه املعاي

 أن يشتمر تواية املقرر على مجيع العناار الا يعله يطة متكاملة، وهينا يستلزم أن يتوي على: .1

مفةردات املقةرر مةع بيةان  راةيـ  : أهةداف املقةرر اخلااةة. ث ل ـ  :  أهةداف املقةرر العامةة. ث نةـ  : معلومات عامة تعةرف بةاملقرر.  ع ال : 
اسةم  سـ ةي  :  طةرق التقةومي وأسةاليبه وتوقيتاتةه، وتوزيةع الةدرجات. س دسـ  :طةرق التةدريس.  خ مسـ  :  عدد الساعات لكةر مفةةةردة.

ة بيانةةةات واضةةةع التواةةةي ت ســـي  : اامكانةةةات املطلوبةةةة لتنفيةةةين املقةةةرر. ث مزـــ  : .الكتةةةام املقةةةرر، ومصةةةادر املقةةةةرر ومراجعةةةه املساعةةةةدة
 واعتماده.  

 املختص.أن يكون التواية وفق نوكإ معد رينا الغرض من قبر جلنة متصة ويراجع من جلنة املناهج بالكلية والقسم العلم   .2

. أن حيةةةدد املقةةةرر األهةةةداف العامةةةة لةةةه، وتكةةةون منسةةةامة مةةةع أهةةةداف القسةةةم العلمةةة  والكليةةةة واجلامعةةةةر حيةةة  إن كةةةر هةةةةينه 3 
 الدولة.األهةداف ال بةد أن تكون مرجعيتها األهةداف العامة للرتبية والتعليم يف 

اجلامعة للدراسات العليا والبح  العلم   وكالة) . أن تناسب األهةةداف العامة للمقرر رسالة القسم والكلية، ورؤيتهما وأهدافهما4
 (. م2008جبامعة املل  يالد: 

 . أن ختدم أهةةداف املقرر اخلااة األهداف العامة للقسم والكلية واجلامعة. 5 

 را.. أن تتناسب مفردات املقرر مع األهداف املوضوعة ويكون تنفيينها حمققاً 6

معةةةرفياً، ووجةةةدانياً، ومهاريةةاً، وكةةينل  موضوعةةةات املقةةةرر تةةأيت وفةةةق هةةةينه  "لانـــواتج البيـــأن تتكامةةر أهةةةداف املقةةةرر السةةلوكية " .7 
 النواتج.

 لتنفيينها.. أن منح املفةردات زمناً مناسباً ألدائها، كافياً 8

 للتطور. . أن تتسم املوضوعات املقررة بالصدق والصحة العلمية، والدقة، واحلداثة ومواكبتها 9

 لديهم. تكون املفردات كات فائدة، ختةدم ميوو الطتم ورغباهتم املشروعة حل تسهم يف تنمية الدافعية عن  .10

. أن يتضةةمن التواةةية جمموعةةة مةةن النشةةاطات واملمارسةةات الداعمةةة ملوضةةوعات املقةةرر حةةل ال يكةةون التعلةةيم والةةتعلم مقتصةةراً 11
 والعقل .على اجلانب املعريف 
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. أن تكون مفردات املقرر متصلة ببعضها البعض، فيتحقق فيها التنيفيم واالتصاو، إك إن عملية الرتبية والتعليم عملية مستمرة 12
  (.م2013ي  السلب ن : الجبورلوالرتابط. )متدرجة، وتتحقق فاعليتها بطريقة أفضر حني يتحقق بني عناارهةا التنيفيم و 

   التلقني.. أن يتم ايتيار طرق التدريس املناسبة للمفردات ، مع التنوع فيها واستخدام الطرق احلديثة الا تبتعد عن 13

وال تقتصر على الطرق التقليدية القائمة على االمتحانات التحريرية بر ينبغ  أن تتنوع بةني أن تنوع طرق التقييم وأساليبه ،   .14
 يارجية.ايتبارات وامتحانات شفهية ويريرية، وأوراق نثية، وحوارات افية، ونشاطات 

ا يسةعى املقةرر إىل إكسةا ا توزيع درجات التقييم على طرق التقييم ووسائله بطريقة تعط  تقديراً لكر املهارات واجلوانةب الة15. 
 لديهم. للطتم وتنميتها 

حيةةدد التواةةية كتابةةاً مقةةرراً يضةةم املوضةةوعات املقةةررة، وخيةةةدم األهةةةداف، ويناسةةب مسةةتوى الطةةتم وإمكانةةاهتم العقليةةة عن  .16
 واملوضوعية.واالجتماعية والنفسية، ويناسب الزمن احملةدد، وأن يتصة الكتام بالعلمية 

التواةةية اامكانةةات املطلوبةةة لتنفيةةين املقةةرر، وختتةةار بعنايةةة، وأن متةةاز بةةالتنوع واحلداثةةة، فتسةةتخدم أجهةةزة ووسةةائر  أن حيةةدد .17
 وعملية.مسعية وبصرية  ة:إيضاح متنوعة

 اليفروف. . أن يتميز التواية باملرونة، وقبوو التعدير والتطوير، والقدرة على التكية مع 18

 يف مفةةرداته التكامر والرتابط فيما بينها من جهة ومع مفةردات توايفات املقةةررات األيةرى   أن يراع  واضع املقةةرر  .19

. أن يقوم بإعةةداد التواية جلنة علمية تربوية كات ي ات متنوعة، وال ينفرد أستاك واحةد بإعداده مهما بلغت درجته العلمية 20
راجةةع مةةن قبةةر جلنةةة متصةةة للنيفةةر يف مةةدى توفةةةر املعةةايري العلميةةة والرتبويةةة فيةةه، مث وإمكاناتةةه املعرفيةةة وي اتةةه العمليةةة، ويفةةرتض أن ي

 اللاان. يعرض على قسم اجلودة للنيفر يف مدى مطابقته ملعايري اجلودة، ويعتمد من كر هةةينه 

ومثة معايري أيةرى ختص ختصص وهةينه املعايري الرتبوية معايري تصلح ألي  مقرر علم ، فه  معايري عامة ال ختتص باللغة العربية،   
املقةةرر، إك لكةةر ختصةةص يصواةياته الةةا ميةةزه عةن التخصصةةات األيةةةرى، وفيمةا يلةة  نعةةرض تلة  املعةةايري الةةا ختةتص عقةةةرر اللغةةة 

  العامة.العربية 

لغة وعلومها، ومصدر هينه وه  معايري ختص مقرر اللغة العربية العامة، حل يطابق املعايري الرتبوية اخلااة بالالمي يةي الخ صا:  -
املعةةايري فلسةةفة اللغةةة نفسةةها ونيفرياهتةةا، وآراء اخلةة اء املختصةةني يف علومهةةا، واحلاجةةات االجتماعيةةة وا تمعيةةة والعامليةةة، واحتياجةةات 

بعةةةض الطةةةتم الةةةينين يدرسةةةون املقةةةررر فطةةةتم قسةةةم اللغةةةة ااجنليزيةةةة الةةةينين يدرسةةةون املقةررةةةة علةةةى سةةةبير املثةةةاو. حيتةةةاجون ملعرفةةةة 
موضوعات فقه اللغة العربية كالرتادف، والتضاد، واالشتقاق، والبح  يف املعاجم ألن كل  خيةدم الرتمجة، وايتيار اللفيفة األدق يف 
التعبةةري وحنةةو كلةة ، وهةةةينا يفةةرض أن يكةةون لكةةر ختصةةص يصواةةية يف دراسةةة بعةةض املهةةارات واملوضةةوعات. اللغويةةةر فةةت يكةةون 

ة واحةةةداً يف أقسةةام اللغةةة ااجنليزيةةة، وعلةةم الةةنفس والرياضةةيات، والعلةةوم ... إن. وفيمةةا يلةة  بيةةان رةةةينه تةةةواية اللغةةة العربيةةة العامةة
 املعايري اخلااة:

 يقيقها.. أن يكون تواية اللغة العربية منساماً مع أهةداف تدريس اللغة العربية، وخيدم 1
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املختلفةةة لةةدى الطةةتمر كمهةةارة االسةةتماع واانصةةات، مهةةارة الةقةةةراءة . أن يتضةةمن التواةةية مفةةردات تنمةة  املهةةارات اللغويةةة 2
 واالقاء، ومهةارة الكتابة اامتئية، ومهةارة التعبةري، ومهةارة الفهم والتينوق، ومهارة التحةلير، ومهارة التواار واحلوار.

 واملعام . لصريف، والنحوي، والداليل أن يشتمر التواية على مفردات ختدم مستويات اللغة كلها: املستوى الصويت، وا .3

. أن تعمةةر مفةةردات املقةةرر علةةى عةةتإ املشةةاكر الةةا تتعلةةق باللغةةة كمشةةكلة كثةةرة األيطةةاء الكتابيةةة، وضةةعة الكتابةةة التعبرييةةة، 4
 الطتم.واعوبة القواعةد اللغوية عند 

لةةةه النصةةةوص اللغويةةةة الراةةةينة البليغةةةة كةةةالقرآن . أن يةةةربط التواةةةية بةةةني القواعةةةةد والنصةةةوص، ويقةةةرتم مةةةن واقةةةع اللغةةةة الةةةيني مث5
    االستشهاد.والنصوص األدبية يف عصور 

 والتطبيق.أن يمع مفردات املقةرر بني التنيفري . 6

   ؟م  ه  مي يةي الجودة الش ملا للم يرا  الدراسةا ةكلة   البيةةا السؤال ال  ن :

ملوقةةة املقةةررات  الةدايل  لضمان اجلةودة بالكليةات عمومةا وهة  عثابةة توثيةقاملقةررات الةدراسية عصب النيفام  ثر عملية توايةم
وكلةة  إكا كةةةان التواةةةية مسةةةتوفياً ملعةةةايري اجلةةةودة يف حمتةةةوى ( م2007: رســـالن) الةةةدراسية كمةةةا هةةة  يف األقسةةةام العلميةةةة بالكليةةةة

وتقييمةةه وكلةة  عةةا تشةةتمر عليةةه مةةن عبةةارات تصةةة  ومةةن املعلةةوم أن أعيةةة املعةةايري تكمةةن يف كوهنةةا يقةةةق جةةودة التعلةةيم،املةةنهج، 
 وميكن إمجاو هةينه املعايري يف: .مستوى األداء املتوقع، ومؤشرات تيفهر مدى يققه

ية أن يكون املقةرر متسماً بالدقةة .1  ه.واألمانة من جانب ُمعةد 
أن حيةدد التواية املواقيت الزمنية بدقةر فتحةدد عدد الساعات املطلوبة لتنفيين املقرر، مع بيان العدد املطلوم لكر نشةاىت أو . 2

 املطلوم.تدريب على مهارة ما، واحلد األدىن للزمن 
ومهةةارات أن تكةةون مفةةةردات املقةةرر والنشةةاطات تكسةةب الطةةتم املهةةارات الرئيسةةة كالتحليةةر والرتكيةةب واالسةةتنتاإ والتطبيةةق،  .3

 .واالبتكار..التفكري: التفكري املنطق ، والتفكري الناقد، والتفكري اابداع ، ومهارات البح  العلم  ، 
 منتيفمةة الرتبويةة بطريقةة العمليةة يف التحسةينات إجراء ضرورةلتحدي ر إك إن  أن يتصة التواية باملرونة والقابلية للتطوير وا .4
 (.م2009محمود: )باستمرار من أهم أهداف تطبيق اجلودة يف جماو التعليم  البياناتيلير  يتو من

 والقياس.أن تتسم أهةداف املقةةرر باجلودة، وتكمن اجلودة يف دقة الصياغة، والواقعية وإمكانية التحقةق . 5

الملـ  عبـداب ةـن عبـد اليزيـز لببـويي  مشي ع)  اجلودةإكا كان الرتكيز على املستفيد من النشاىت واخلدمة من أهم مرتكزات . 6
فإن التواية ينبغ  أن خيطط لنشاطات، ويتضمن مفردات تليب رغبات املستفيد اليني هو الطالب يف  ( ، البيلةا الي مي ب. 

 الطتم.العملية التعليمية، وجييب على األسئلة الا تدور يف أكهان 

احليةاة، معزولةة  أن ترتبط مفردات املقرر بالواقع، فقد تقدم تفسرياً علمياً اشكاالته، وتعةا  معضةتته، فةت تكةون منفصةلة عةن. 7
 اجلودة. عن الواقع، وهينا حيقق مبدأ من مباد  

 والنيفريات.  واحلقائق والقوانني املفاهيم العلم: أساسيات مفةردات تواية املقرر على تركةةز. أن 8
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وتوضةح مةدى إسةهامه . أن تعد تقارير للمقرر من قبر إدارة اجلودة بالقسةم العلمة  تبةني أن املقةةرر جةةةزء مةن ال نةامج األكةادمي  9
 (. الميلز الو ز  لضم ن الجودة ي ب. تكاملية )ال نامج بطريقة يم والتعلم املطلوبتني يف يف عمليا التعل وفاعليته

 م ير الليا الييةةا الي ما ةكلة   البيةةا للمي يةي البيةويا؟م  مدى مواءما : السؤال ال  لث

بالنيفةةةر إىل تواةةية مقةةرر اللغةةة العربيةةة العامةةة يف كليةةة الرتبيةةة جبامعةةة بنغةةازي نتحةةظ أن الشةةكر العةةام يتوافةةق مةةع الشةةكر العةةام   
لتواية املقررات الدراسية يف اجلامعات األيةرى داير ليبيا وكةينل  اجلامعةات العربيةة الةا اعتمةدت شةكًت موحةداً تقريبةاً يشةتمر 

لةةا ككرناهةةا يف حةةديثنا عةةن تواةةية املقةةررات، وهةةةينا الشةةكر الةةيني هةةو أشةةبه بنمةةوكإ موحةةةد توافةةق عليةةه علةةى عنااةةر التواةةية ا
واضعو التوايفات كما ييفهر من مطالعة توايفات املقررات يف جامعات مصرية وأردنية وسعودية ... وسنعمر هنا على النيفر يف 

 سبق ككةرها .   تل  العناار ويليلها منطلقني من املعايري الرتبوية الا

مةةن املعلومةات العامةةة للتواةةية أهنةا عثابةةة بيةةان تعريةة بةةاملقرر، وهةة  تشةةتمر  : ييفهةةرالم ــيرالي مــا لبوصــة    ع ال : الميلومـ  
على: اسم املقرر ورمزه ورقمه، وبيان القسم اليني يقدم املقرر، واألقسام العلمية الا تدرسه، ومستوى الطتم املطالبني به، وعدد 

ت، مث تةةةاريع اعتمةةةاده مةةةن القسةةةم العلمةةة  واللاةةةان وحداتةةةه وسةةةاعات تدريسةةةه األسةةةبوعية، وككةةةر املتطلبةةةات السةةةابقة لةةةه إن وجةةةد
   املختصة.

واملعلومات الا ككرها تواية اللغة العربية املشار إليه تغط  أكثر املعلومات الا ينبغ  أن تعرف باملقرر، بيد أنه مثة معلومة      
يةين املقةرر وهةو أمةر ضةروري فضةبط الةزمن عامةر كبرية األعية تغيب عن هةةينه املعلومةات هة  الوعةاء الةزمين الكلة  الةيني حيتاجةه تنف

رئةةةيس مةةةن عوامةةةر النيفةةةام والتخطةةةيط الةةةدقيق، وال يكفةةة  ككةةةر عةةةةدد احملاضةةةرات فيمةةةا بعةةةد عنةةةد بيةةةان املفةةةردات كلةةة  ألن  سةةةاعات 
ناقشةةة احملاضةةرات مصصةةة رةةا، وهنةةاك النشةةاطات املتعلقةةة بةةاملقرر يتةةاإ إىل سةةاعات أيةةرى، كمةةا أن  االيتبةةارات واالمتحانةةات وم

لةةةينل  فإنةةه ينبغةة  أن يينكةةةر يف املعلومةةات العامةةة للتواةةية سةةاعات التةةدريس وسةةاعات  إضةةايف.األوراق البحثيةةة يتةةاإ إىل وقةةت 
وسائر التقومي والتقييم والنشاطات األيرى، فإكا كةان عةدد احملاضةرات ةةة كمةا هةو يف التواةية ةةة أربةع عشةرة حماضةرة ولكةر حماضةرة 

عات اخلااة باحملاضرات هو مثان وعشرون ساعة، فإكا أضفنا إليها ساعات االيتبارين النصف  والنهائ ، ساعتان فإن جمموع السا
وساعات مناقشة األوراق البحثية الةا يقةدمها الطةتم فإننةا ناجةة إىل مةا ال يقةر عةن سةت وثتثةني سةاعة ، فينبغة  يديةد الةزمن 

 رر مثاين عشرة أسبوعاً، أي: ست وثتثون ساعة . بالساعات واألسابيع كأن يقاو: الوعاء الزمين للمق

ويديد الزمن بدقة ضروري حل جنتنب اخللر اليني حيدث عند تطبيق املقةةرر ، فإن الواقع الةيني ملسةناه يف تةدريس هةينا املقةرر      
طةةع أسةةةتاك املقةةةرر منهةةةا يكشةةة عةةةن يلةةةر يتمثةةر يف أن املقةةةرر ينفةةةين يف مثةةان وعشةةةرين سةةةاعة املثبتةةةة يف بيةةان عةةةدد احملاضةةةرات، فيقت

ساعات لتيتبارات ضرورة، فتتقلص عدد احملاضرات من أربعة عشرة إىل اثنا عشرة حماضرة فقط فيؤدي كل  إمةا إىل تةرك تنةاوو 
املوضوعني اآليرين من مفردات املقرر، أو دجمهما مع وقت املفردات األيرى، وهينا يؤدي إىل هضم حق املوضةوعات مةن جانةب 

رةةا مةةا يةةؤدي إىل التةةأثري السةةليب علةةى إعطةةاء املوضةةوعات حقهةةا مةةن الشةةرح واملناقشةةة والبيةةان. كمةةا أدى كلةة  إىل الةةزمن املخصةةص 
إعةةاو مناقشةةة األوراق البحثيةةة، أو تةةرك مطالبةةة الطةةتم  ةةا وهةةينا كمةةا هةةو معلةةوم يةةؤثر سةةلباً علةةى جةةودة تنفيةةين املقةةةةرر كمةةا سةةنبينه 

 الحقاً.    
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تعةةد مسةةألة يديةةد أهةةداف املقةةرر مسةةألة ضةةرورية حةةل جيتنةةب العمةةر االريةةاو والعشةةوائية ويتقةة   ي مــا:العهــداف الم ــير  ث نةــ  :  
االحنةراف والزلر اللينين يسببان هدراً للوقت واملاو األمةر اليني يتعةارض مةع معةايري اجلةودة الرئيسةة، وإكا نيفرنةا إىل األهةداف العامةة 

 للمقةةرر وجدناها كاآليت:

نزع اخلوف  .4 يبيب الطالب يف اللغة العربية. .3 تنمية احلس اللغوي للطالب. .2 الطالب واونه من اخلطأ.تقومي لسان . 1  
 جنةدها:هةةينه األهةةداف على معايري اياغة األهةداف الرتبوية فإننا  وإكا عرضنا من الطالب من اعوبة اللغة العربية.

 جيد.. تتسم بالوضوح والعموم وهينا أمر 1 

ليست واقعية، فإن مقرراً يُدرس يف فصلني دراسيني ال ميكنه يقيق اردف األوور ألن  تقومي اللسان واونه من اخلطأ يف اللغة . 2  
اديةة أمةر كبري أثبتت التاربة الواقعية يف التعليم أنه مل يتحقق يف اثنا عشرة سنة دراسية يدرسها املةتعلم يف املرحلةة االبتدائيةة وااعد

واألمةر نفسةه يقةاو عةن ارةدف الثالة  والرابةع، أمةا ارةدف الثةاين فهةو واقعة  ؟. فكية لنا أن حنقق كلة  يف سةنة واحةةدة  والثانوية
 حسه.ألن تنمية احلس اللغوي للطالب تكون شيئاً فشيئاً فكر فصر دراس  ميكن أن ينم  عنده شيئاً من 

قةةة يف الصةةياغةر فارةةةدف األوو ميكةةن أن نعةةةةدو اةةياغته علةةى النحةةو ورعةةا يرجةةع سةةبب عةةةدم واقعيةةة األهةةةةداف إىل فقةةدان الد     
وارةدف الثالة  يقةاو فيةه: العمةر علةى يبيةب الطالةب ... وحنةو كلة  مةن التعبةريات  ...،التايل: املساعة يف تقومي لسان الطالةب 

  دقة.األكثر 

تةةركةز األهةةداف على فةرع الدراسات اللغوية وهتمر الدراسات األدبية، إك إن تقومي اللسان، وتنمية احلس يكونان بدرجةة كبةرية  .3 
من يتو دراسة النحو والصرف، وقد ركزت املفردات على القواعد النحوية كما هو واضةح مةن التواةية ولعلةه مةن املفيةد إضةافة 

 منها:غة العربية األيةرى، وتعا  القصور بعض األهداف لتغط  فروع الل

 قراءهتا.التينوق األد  لدى الطتم، وااحساس باملتعة عند مساع النصوص أو  ةةةةةةة تنمية

 وتفكيكها.الطتم على تركيب النصوص واياغتها، ويليلها  ةةةةةةة تدريب

   اجليد.الطتم على القراءة التعبريية واالقاء  ةةةةةة تدريب

وال تع  عةن  (2كرر ه  نةفةسها، مع أن هةةةينه األهةةداف تع  عن املقةة (2   0ك. جاءت األهداف العامة يف مقرر اللغة العربية 4
اليني اقتصرت موضوعاته على قواعةةد اامةتء. فاألهةداف هنةا فقةدت شةرطاً مةن شةروىت اةتحيتها وهةو إهنةا ال تةرتبط  (1كرر املقة

    .(1كعفردات املقرر

  الخ صا:عهداف الم ير  ث ل   :       

إىل أربعةةةة أقسةةةام هةةة : املعرفةةةة والفهةةةم، واملهةةةارات الينهنيةةةة، واملهةةةارات العمليةةةة  "الســـلولةا"األهةةةةداف اخلااةةةة  . قةةةةس م التواةةةية1
واملهنيةةة، واملهةةارات العامةةة واملنقولةةة، وهةةةينا التقسةةيم فيةةه نيفةةةرر كلةة  ألن ةةه مةةن املعلةةوم أن األهةةةداف السةةلوكية مثةةر جوانةةب شخصةةية 

اين ، واجلانةةب اجلسةةم  الةةيني يعةة  عنةةه باجلانةةب املهةةاري املةةتعلم وهةة  ثتثةةة جوانةةب: اجلانةةب العقلةة ، واجلانةةب الشةةعوري الوجةةد
 رك .احلةة
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" فإن هةينين القسمني  املهارات الذهنيةبة "  ال سا ال  ن " مث  املعرفة والفهميف أهداف املقرر بة "  تسمةا ال سا األ ل. 2
 املهنننارات"  ال ســـا ال  لـــثعقليةةةة . عةةةا يف احلقيقةةةة قسةةةم واحةةةةد فكتعةةةا عمةةةر كهةةةين عقلةةة ، حيةةة  إن  املعرفةةةة والفهةةةم مهةةةارات 

" إليه حي  إن  املهارات العملية الا ميكن أن ينتاهةا  واملهنية" اليني ميثر املهارات احلركية ال تصلح إضافة " العملية واملهنية
تنفيين مقةةرر اللغة العربية ليس فيها مهن، وإنا فيها يف بعض األحيان أعمةاو يدويةة ومهةارات ككتابةة مجلةة ةةة مةثًت ةةة  ةط النسةع أو 

 الكتم.أو رسم وسيلة إيضاح ألقسام  الرقعة،

ال مفهوم را، مث إن األهةةةداف الا تضمنها هينا القسم  "واملنقولنةالعامة  املهارات"من األهةداف السلوكية،  ال سا الياةع. 3
    إن.مثلت اجلانب العقل  املعريف فقد جاءت كالتايل: معرفة أعية اللغة العربية، فهم اجلملة االمسية والفعلية...

مل يينكةر األهداف الوجدانية الشعورية، وه  جانب كبري األعية عا ميثله من تغةينية املشاعةةةةر واألحاسةيس  . نتحظ أن التواية4
 العربية.لةدى الطتم، وتشبع جانباً مهم اً عنده، وهةو مقصود من مقااد دراسة اللغة 

ويف بعضةها اآليةةر اسةتعملت أفعةااًل غةري  . إكا تفحصنا اياغة األهةداف السلوكية وجدناها استعملت مصادر الفعر يف أغلبها،5
سلوكية، وه  غري قابلة للتحقق والقياس، فكية ميكن أن نقيس هةدفاً مثر: أن يتعةرف الطالةب علةى األلةة اللينةة ؟ وأن يةتمكن 

ب على األلة اللينةة؟ فسؤاال التقييم الينين يناسبان هينين ارةدفني عا: هر تعرفت أيها الطال واحملينوفة؟من معةرفة األحةرف الزائدة 
وواضةةح أن  هةةةينه األسةةئلة إجابتهةةا ال تقةةيس سةةلوك الطالةةب املةةتعلم، جييةةب الطالةةب علةةى  ؟،مةةن معرفةةة أحةةةرف الزيةةادة وهةةر مكنةةت  
أو حيةةةدد أو  )يبةةةني... مةةةع أنةةةه مل يعةةةرف ومل يةةةتمكن، والصةةةيغة الصةةةحيحة هةةة : أن  ونعةةةم مكنةةةتنعةةةم عةةةةرفت ...  بةةةةة:السةةةؤالني 
وهنةا يكةون ارةدف قةابت للقيةاس، وسةؤاو  الةدرس.بعد شةةرح  ...،قاو، ليبيا، رأس  الكلمات:األلة اللينة من الطالب  يستخرإ(

    رأس.قاو ةة ليبيا ةة  اآلتية:بني / حةدد / استخرإ األلة اللينة من الكلمات  هةو:التقييم املناسب 

الننزمن لكننل هننندف مننن ألامننور التنني تجعننل  تحدينند" ةةةةةةةةةر فةة. مل يةةةدد األهةةةداف السةةلوكية عنصةةر الةةةزمن وهةةةو عنصةةر كو أعةيةةة6

، يسنننير وفنننق أصنننول محنننددة وتحتنننا  إلنننى إعننننداد، وت هينننل، 
ً
، ومخططنننا

ً
، ونظامنننا

ً
قبـــ م : ". )وتننندريبالتننندرعس عملينننة

         .(60ي م8112

 ميكن تساير جمموعة من املتحيفات على مفردات املقةةرر: مفيدا  الم ــير: راةي  :      

. تركيز املفردات على قواعد اامتء والنحو، وإعارا للقواعد الصوتية والصرفية واملعامية الا ه  أساس تركيب الكتم، وتسبق 1
، وكةةةان عةةةدد (1كالدراسةةةة النحويةةةة. ويتضةةةح كلةةة  جليةةةاً يف عةةةةةدد املوضةةةوعاتر فةقةةةةد يصةةةص للقةواعةةةةةد مجيةةةع موضةةةوعات املقةةةرر

 موضوعاً.أحد عشر موضوعاً من أار أربعة عشر  (2كموضوعات النحو يف املقرر

ثتثة موضوعات للنصوص: سورة احلارات، ونص شعةةةري للمتنيب وآيةةةةر للحطيأة، بينما كان  (2ك. يصص مقةةرر اللغة العربية 2
ة جمموعةة مةةن للنحةو أحةةد عشةر موضةةوعاًر وهةينا تقصةةري يف حةق فةةرع دراسةة النصةةوص الةيني تعةةد دراسةتها كات أعيةةة كبةرية يف تنميةة

 املهارات اللغوية: مهارة القراءة واالقاء، والتينوق األد ، وتنمية املعاةم اللغةةوي لةةةدى الطتم، وتغينية األحاسيس واملشاعةر. 

. ختةصيةةةةص ثةةةةتث حمةةةةاضرات أي سةةةةةت سةاعةةةةات لثتثةةةةةة نصةةةوص ال يكفةةة  لدراسةةتةهةةةةةا دراسةةةةةة وافةيةةةةة لتحقةيةةةةق أهةةةةةةداف دراسةةةة 3
 املقصودة. لنصوص الا ككةةرناها، وال يعط  ا ةاو للتةدريةب على مهارة يلير النصوص الا تعةد من أهةم املهارات ا
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مل يضع تواية املقةةةرر مهةارة التعبةري والكتابةة الفنيةة يف مفةةةرداته علةى الةةرغم مةن أهنةا إحةةةدى مهةارات اللغةة الرئيسةة الةا حيتةاإ . 4
ألقسام، ويري دلير على كل  ما جنةده من ضعة كبري يف أساليب الطتم وتعبةريهم إكا طلةب مةنهم كتابةة إليها الطتم يف كر ا

   سؤاو.ورقة نثية، أو ااجابة عن 

 طريقتني تقليديتني عا:   يف مقةةرر اللغة العةربية العامة على اقتصرت طرق التدريس خ مس  :  ي  البدريس: 

احملاضرة واملناقشة، وعا طريقتان حيتاإ إليهما األستاك يف أداء درسه يف بعض األحيان لكنهمةا ليسةتا الطةريقتني األمثةر يف كثةري مةن 
األحيان األيةرى، ومعلوم ما رةاتني الطةريقتني مةن عيةوم ةةة ال سةيما ة وأن الطةتم يف هةةينا العصةر قةد تغةريت أمةزجتهم، وايتلفةت 

 املوضوع.، فلعله من األجةدر أن تتنوع طريقة التدريس تبعاً ألهةداف الدرس، وطبيعة الطتم وطبيعة أفكارهم وميوالهتم

إن طةةةرق التةةدريس احلةةةديثة كطريقةةة حةةر املشةةكتت، والةةتعلم التعةةاوين، ويةةرائط املفةةاهيم، يعةةر الةةةدرس مثةةرياً للطةةتم ومنشةةطاً     
رة املشةاركة والتفاعةر البنةاء مةا يقةوي الةةدافعية لةةديهم، ويزيةد مةن رغبةتهم يف اافةادة رم، وخيةرجهم مةن الةةدور السةليب املتلقة  إىل دائة

  ونشطاً.واالستزادة من املعرفة. كما أن هناك طةرقةاً قدمية حةديثة كطريقة املناظرة يعر التدريس تفاعلياً 

ناسةةبان دروس القواعةةةد اللغويةةة وميكةةن املةةزإ بةةني كةةر  ومل يسةةتعمر التواةةية الطريقةةة القياسةةية والطريقةةة االسةةتقرائية وعةةا طريقتةةان ت 
 والصرفية.منهما وبني طريقة احلوار واملناقشة ما قةةد يسهم إسهاماً كبرياً يف يقيق أهةداف تدريس القواعةةد اامتئية والنحوية 

املقةرر بصةورة كبةرية علةى االمتحانةات التحةةريرية التقليديةة إك كةان رةا النصةيب األكة ، مةن   عس لةبه: اعبمدس دس  :  ي  الب ةةا 
حي  العةدد والةدرجاتر فكان للتقييم ثتث وسائر ه : االمتحان النصف  واالمتحان النهائ  والورقةة البحثيةة، فاالمتحانةات رةا 

( درجات فقط، وهةينا ييفهر أن  10( بينما كان للبحوث )100) من (درجـا90االمتحانني )وسيلتان من ثتث وسائر، ورينين 
عورية التعلم والتعليم رينا املقةةرر يعتمد بصورة كبرية على التلقني وتنمية اجلانب العقل  املعريف، مع التقصري يف اجلوانب الوجدانية الش

 واملهارية.

هتم دايةةر اجوانةةب مشةةاركة الطةةتم ومناقشةةاهتم ونشةةاطمةةن جممةةوع الةةةدرجات لتمتحانةةات وإعةةاو %(90مث إن  ختصةةيص )    
  للتقييم.الفصوو الدراسية ويارجها ييفهةر مةدى تقليدية تنفيين املقةةرر وبعةةده عن الوسائر الرتبوية احلةديثة 

يف النحةةو  تمهيةدعةةا: الاعتمةةد تواةةية املقةةةرر كتةةابني تقليةديني يف قةواعةةةد النحةو  سـ ةي  : الكبــ ب الم ــير  المصــ در  المياجــع: 
والصرف، والتطبيق النحوي، ومل يينكةر مصادر املوضوعات األدبية، والقواعةد اامتئية الا وردت يف مفردات املقةرر، ويبةدو لنةا أن 

 كل  راجع إىل العالة يف إعةداد التواية، وأنه مل يُةراجع من قبر اللاان املختصة.

ا اخلةةاص ةةةة جيةةدين يف با مةةا، وميتةةازان بالتيسةةري، ووضةةوح العبةةارة ومناسبتهةةةا ملستةةةةوى ومةةع أن الكتةةابني املةةينكورين ةةةة حسةةب رأينةة    
  املوضوعةات.الطةةرق احلةةديثةة يف تةنةاوو  وإتباعالطتم إال أهنما يفةتةقةةران إىل اجلةاكبية، وإثةارة الةدافعية، 

يةينه، وقةةةد ككةةةر رر ككةةةر اامكانةات املطلوبةة لتنفتواةية املةقةةةة جةةيد أن يتضةمن الم ــير: عمـــيث مز  : اإلمك نـ   المبلوةـا لبزفةـ  
التواية الكتام املقةةرر، والسبورة احلائطية، وجهاز احلاسوم، وبعض الة امج االكرتونيةة. وهةةينه وسةائر رئيسةة ال غةال عنهةا بيةةد 

دةر حيةة  إنةةه يوفةةةر الوقةةت واجلهةةةد الةةيني يبينلةةه أن  وسةةيلة حةةةديثة هةة  جهةةاز العةةرض التقةةدمي  خيةةةدم العمليةةة التدريسةةية بصةةورة جيةة
أن العرض التقدمي  يعةد وسةيلة  طتبه كماأستاك املقةةرر يف الكتابة على السبورة ليستثمر كل  الوقت واجلهد يف الشرح واحلةوار مع 
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رة مجيلة واضحة استخدم فيها جةينم النتباه الطتم بصورة أك  من السبورة التقليدية، يااة إكا كان إعةداد األستاك للدرس بصو 
    املفاهيم.تقنيات جينم البصر كاأللوان اجلةينابة ويةةرائط 

بيانةات اعتمةاد  2 الييةةـا الليـاو 1 الليا الييةةـا املقةررين:من أعةةد تواية  أثبت  اعبم ده:ت سي  : ةة ن   اعبم د البوصة   
املقةةرر من حي  الصفةر فقد ككةةر افة منسق املقرر، ورئيس القسم العلم ، ومنسق ضمان اجلودة وعميد الكلية ولكنه مل يعتمد 
من أحةد من أاحام هةينه الصفات، ومل يوقع عليه أحةد منهم، على الرغم من أنةه قةةد ككةةةر يف البيانةات العامةة أن املقةرر معمةوو 

وهةينا يؤكةد ما كهبنا إليه آنفاً أن املقرر مل يراجع من اجلهةات كات االيتصةاص. مث إن التواةية مل يثبةت  .م 2013ام به منين ع
   افتهم.اسم واضعه أو واضعيه أو 

 البيلةا؟ةكلة   البيةةا لمي يةي الجودة الش ملا ف   الي ما م  مدى مواءما م ير الليا الييةةا: السؤال الياةع

مةدى موافقةة هةينا املقةرر ملعةايري اجلةودة الةا قررهةا العلمةاء وأقرهتةا مراكةز ضةمان اجلةودة يف التعلةيم العةايل،  معرفةةيهةدف البحة  إىل 
مستوى جودة التواية، وبالتايل جةودة حمتوى املقةةرر،   ضوئه يف يقاس اليني احمل  عثابة املعايري أن  هينه إن نقةررومن نافلة القوو 

وقةةد بينةا عنةد احلةدي  عةن معةايري جةودة املقةررات  كلة  املقةرر وحمتةةواه. علةى احلكةم يف اليناتيةة عةةةن مؤشةةةر علةى البعةةدكمةا أهنةا 
 األيةرى.جمموعة ضوابط استخلصناها من أدلة اجلودة املعتمدة يف التعليم العايل يف ليبيا وبعض الدوو العربية 

ويلير حمتويات تواةيفيهما اقرتا مةا مةن الةدقةةة أحيانةاً  (2   1ك " اللغة العربيةتبني من عةرض تواية مقرري  مية ر الـدقـا:. 1
وبعدعا عنها يف أحيان أيةرىر فمن جهة الشكر العام للتواية وعنااره كانا أقرم إىل الةدقة يف العموم، ومن جهة حمتوى تل  

واخلااةةة حيةة  إن الصةةياغة مل العنااةةر وجةةدنا أهنةةا جانبةةت اةةةلدقة يف كثةةري مةةن األحيةةان ويتضةةح كلةة  يف اةةياغة األهةةةداف العامةةة 
تكن دقيقة، وكان أكثر األهةداف غري قابر للقياس بسبب استعماو أفعاو غري إجرائية مثر: يْعِرف، يتعرف، يفهم، وأحياناً أيرى 

 استعمر املصدر بدال من الفعر يف األهداف السلوكية .

مةع ايةتتف املفةردات فيهمةا، بةر  (8كاملقةررألهةداف  مطابقةة (1كومن ميفاهةر البعد عن الدقة كينل  أن جاءت أهداف املقةرر  
كان غري موفق ألن االسم يوح  بأن احملتوى يتضمن دراسة فةروع اللغةة ومهاراهتةا   (1كإن تسمية املقرر باسم اللغة العربية يف املقرر 

 اامتئية.بينما كان احملتوى مقتصراً على فرع واحةد هةو القواعةد 

مل يوضح لنةا كةت املقةررين املواقيةت الزمنيةة املطلوبةة لتنفيةين املقةرر، وكةينل  األمةةر بالنسةبة لكةر نشةاىت  ةا:مية ر المواقةت الزمز. 2
 احملتوى.من النشاطات، أو جةزئية من اجلةزئيات الا تضمنها 

املعلومةات وقصةر املقةرر : إن الفلسةفة التقليديةة الةا اعتمةدها واضةع تواةية املقةةررين جعلتةه يركةةز علةى مية ر تزمةا المهـ را . 3
فيها ويف املوضوعات املدروسة فلم حيفر عفةردات أو نشةاطات أو طةرق وأسةاليب تدريسةية أو تقيميةه تنمة  املهةارات الرئيسةة لةةدى 
الطتم، فمهارة التحلير والرتكيب والتفكري الناقةد والتفكري اابةداع  واالبتكةار كلهةا مهةارات أكةةدت معةايري اجلةودة علةى وجةوم 

جودهةةةةا يف املنةةةةاهج واملقةةةةررات، وتسةةةةعى املقةةةةةررات اجليةةةةدة إىل إكسةةةةا ا للطةةةةتم أو تنميتهةةةةا يف شخصةةةةيتهم، ومل نلمةةةةس كلةةةة  يف و 
 األهةداف املوضوعة للمقرر وال يف طةرق تةدريسه وأساليبه .
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حي  إهنا مل تلتزم بقاعدة اياغة : تفتقر األهةداف السلوكية للمقةرر إىل هةينا املعيار يف أكثر األحيانر مية ر جودة األهــداف. 4
اردف، وال ميكن قياس كثري منها، ويرجع كل  ةةةة يف رأينا ةة إىل حاجة واضع  التواية إىل املعرفة العلمية بعلم أسس املناهج 

 ة.واالستشار وعلم الرتبية، والتدريب على كيفية اياغة األهةداف، أو االستعانة باملختصني يف هةينا ا او للمساعةدة 
واليني هو الطالب يف العملية التعليمية، وهةينه من أهم معايري اجلودة عموماً، واملقررات الةدراسية  :مية ر خدما المسبفةد. 5

يصوااً، وتتمثر هينه اخلدمة يف تضمني املقرر ما يليب حاجات الطتم وجييب على األسئلة الا تشغلهم، ويتوافق مع رغباهتم 
مل نلمس يف مقرر اللغة العربية العامة ما خيدمها وحيققهار فقد جاءت املفردات معلوماتية يغلب عليها املشروعة، وهةينه األمور 

 القواعد اللغوية، يالياً من النشاطات الةداعمة لتحقيق أهداف اجلودة.
اامتئية، لكنها  الضعة احلادث عند الطتم يف الكتابة تعا  (1كفإن موضوعات املقرر  مية ر ارتب ط الم ير ة لواقع:. 6

معاجلة بطريقة عرض القاعدة وبيان الشواهد واألمثلة عليها، وهينه الطريقة ال مثر االستخدام الواقع  للكتابة اامتئية، حي  إن  
 د.الواقع حاار من يتو النصوص الا ه  سابقة قبر القواعة

يرتبط بالواقع االجتماع  حي  إن هةينه السورة بينت جمموعة من مكارم  (2ككما أن نص سورة احلارات اليني يدرس يف املقرر
 اجلودة.األيتق، وتعا  جمموعة من املشاكر االجتماعية ... وه  مؤشةر جيد حيقق معياراً من معايري 

تقييم تنفيينه، من أجر تعديله من يربتنا الواقعية يف تدريس مقةرر اللغة العربية مل جنةد استبيانًا يطلب تقييم تواية املقرر أو  .7
    يقيقها.ويديثه وتطويره، مع كون عملية التقييم من أهم معايري اجلودة، ووسيلة من وسائر 

   البوصة  

 يت:هنا توا  باآلإف من يتو ما توالت إلية الدراسة احلالية من نتائج

 الصياغة وإضافة أهداف أيرى لتشمر فروع اللغة العربية مجيعها.. مراجعة األهداف العامة ملقرر اللغة العربية وتعديله من ناحية 1

جيب أن تع  عن املوضوعات املدروسة  (1كاملقرر . جيب التأكيد على أن األهداف العامة تع  عن مفردات املقرر، فأهداف 2
 .(2كاملقرر فيه، وكينل  احلاو 

الج نب الي ل  ع  المييف ي الج نب ن  تكون على هينا النحو ) إعادة النيفر يف تقسيم األهداف السلوكية للمقرر3. 
 حي  إن هينه اجلوانب ه  الا تكون شخصية املتعلم. (الشيورل الوجدان ي الج نب اليمل 

، مع ضرورة إعادة اياغة األهداف السلوكية ني  تتوافر فيها شروىت اياغة اردف، وحل تكون قابلة للتحقق والقياس. 4
 ن املناسب لتحقيق كر هدف.يديد الزم

. عند وضع مفردات املقرر ينبغ  أن تشمر الدراسات اللغوية بفروعها، والدراسات األدبية بأقسامها من غري تغليب جانب 5
 على آير.

 أن تراع  األهداف واملفردات املهارات اللغوية ومهارات التفكري.. 6

 احلديثة.. تنوع طرق تدريس واسرتاتيايات التعليم وايتيار الطريقة الا تناسب الدرس مع االستفادة من الطرق 7
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. يدي  طرق التقييم يف املقرر ني  ال يكون الرتكيز على االمتحانات التحريرية، بر تعدد وسائر التقييم لقياس مجيع املهارات 8
 الا اكتسبها الطتم.

         در واملراجع يف إعداد حمتوى املقرر الدراس .. تنوع املصا9
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 ملخص ال

ُس دامييهدفدا هييدولم ف تصييت  ند ي ييري  هاديييع وفاييع  افاييع ف هتفصييى ديي  ف عي ييا و  رييى ا يي    ييا ف ييتاع  العمااة ا الخااا ا  هييع ارييم
ُح فدهمقيا  هانييي  ف هارييا وأييرمل قييمس  و ييى    ييم  ُس فى يافي ا يي  ين يييى نمحف  ف كمديى   راموةييا ا ي  فدييتف ديياح قييق ينييتد دعيمحا ف  رييم

   ُ ُح وفحلفمظ ا   ف طمقا وين يى فآلثمُ ف م عيا ف امجتا ان فد م  .(1) .عفإل  مئفيهلالك فدتف

   ييري  يف تأيي  ف ييافهن ي دد اييا  ااييمبع  مصييا   ييد فر هلييمي ديين فحلييا  و ييدي ف طييالا داق ييا ناييمحس فإلارييمُ وف  دييي   ت يي  ف  رييى ا يينل 
ُ   هادييا ا  ُس فى يافي ديم  يم دين يي ح   قدث ف هنايمت ي جمم  فإلاريمُد م أثا كعيا ا ي  وقييق  ل ف  يمم ده يو تيت يطعيي  د يم ا ف  ريم
ُس فى افي ويعاق ي ندكم يا يافيذهم وددى و ف هاريا فدمهدفدا ُفيا يندد يتأيامً ان دفمهي  ف  رم ُؤ يا وفأياا ح وإل هذه ف د  قعيىدين  تح 

ُح وف عي ا.فدلهرني    م هاريا فدمهدفدا وفريه دفح   رمممها امديمً ي فحملموةا ا   فدتف

ُفيييا يييه ح  يياكمت دنييمورت ويطييت ا تل دؤيمييا هادييييا ةه فييا ف ه   ييمتح دالييم دكمييي  ي ييمدي  هاديييياح دكمييي  ن ييافويايمييهلدا ف د
ُعح دؤيممت هادييا امدا   ُ   نايمحس فإلاريمُ فدميهنع يا قييق ب ف عايق ي  رمف  ادحفً دن ينايمتهنيي  انم ُس فى افي  يه  يعايلم ي د م

ُ  فرق يريا ر هيمُ  ني ُس ف ه م ف كلا يمي دين  يال  ف طمقيا ف  رميياح نايمحس ييدو ا دييمه ف  ياا  ي  كم يت يت ييد ف ح ف هناييمت ي ف يدو  فريمو
 (2(. ح فيه رم  فدتفح ف  د نا   عي اف عي عح فأليط ح فى افيفع تظين  ال  ف ا محح ف ه ري  ف ح يت يد ف طمقا دف  اع

ُ ا ك يا   هناييا دين  د يمُقيق فاهرد م وقد وفو  ا   فد مُكا يت ومخمتل دؤيما  وا ي  أيتي ك ي  ب دد يد  (111)دا ح ح
 ُ ح ديين  مقيييا ف هك فيياح ويييلت ا ف هافيييذ راتقييا  ييمفدمت ف هنايييا ف يي  يييتوات  ييم  كلييا وييال   هطعييي  وف ا ييمح وديين   ياييعلييم يامب يييمً  ميي  ف ييد

ُح ف ع يا ا وفدهر يع وفحلكيتدع   هناييا فدميهلدواييلت ا فرييه دفدح  اريم  ف  ييم ا ح وديدى يييتوا ف يدا  فر مح يا وف ةيياوا ح وكييذ   ييتوا فديتف
ُؤ ا وفأاا تت  و ى ف هنايمت فى افي  ب ودن  فدام يا  هافيذهم  ُ    يف  ف تصت  ند  توات  م دؤ افت ف ا مح وندكم يا ف هطعي  ي فد م

 ف ادييا فدمهنع يا إلامحس فإلارمُ.
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ُس فى يييافي ي  يعييييم دييين و ليييا  ةيييا فدؤيميييمت ف اديييييا كفت فىييي س ي  كريييم قيييددت ُفييييا د يييياًل د تقيييمت يعيييم يناييييمت ف  ريييم ف د
ُح ن و صام  فد ُ   ف ادييا وصترً ند يتصيمت ي زب  ُ   مف ه مدالت د  فجللمت فحلكتديا وفدت ُ ف   ر م وفطالال  ا   ف هكم يف وفد م

ُس فى افي.  فريهفمحس دن اامصا ف  رم

ُس فى افيح فإلارمُ الكلمةت المفتةحية:  .ف هاريا فدمهدفداو  حينايمت   افيح ف  رم

Abstract 

The current situation of building construction in Libya- especially after the end of the war: The 

reconstruction restoration and design of engineering projects require to be in consistency with latest 

technologies in the field of reconstruction, as the world is moving towards the application of standards 

of sustainable architecture; from this point, this study provides an explanation of the concepts of 

sustainable architecture and examines the feasibility of its implementation. 

 

The study aims at evaluating a number of sustainable architecture techniques to be adopted in future 

reconstruction projects. According to grades granted to it following evaluating several criteria's 

including design, environmental and operational in order to formulate a clear vision concerning the best 

sustainable technologies that have provided indicators of success and applicability in future 

engineering projects for reconstruction. 

 

The study also analyzes the obstacles of adopting sustainable architecture techniques in Libya as 

mentioned by the expertise in construction and engineering institutions, and briefs them on the costs of 

engineering projects; in addition, it presents recommendations that promote, enhance the utilization and 

application of sustainable architecture elements. 

  

Keywords: sustainable architecture, reconstruction, sustainable development. 

 مقدمة 

ُس فى افي فأل يذ ي فراهعيمُ  مهييا  دي  و ام   د ليم حول يايموا  و يك يف ار يا ي ري    رعمين  أي ت  حي د ف عي ا و  مئ لم ف  رم
ُح د فيهلين يى  م مد د   ياةي  فر نأموا ند ف عي ا فحمليطا  م  رافلا اامصوفريه رم  ا    فإل  مي يأثافت ختفيض الك ف طمقا وفدتفح وفدتف

 (3).  أقى ف هكم يفو فجلرم  ي رى وظيفيا ف طعي ا  هاني  داةتدا 

ُس فى افي هيت فألييما فد هريد و ا   ف   يد ف  مدعح   .ودطم نهليم   يي ت  فحليد ق (4) يلاس ي ي يييد فدعيمين فحلد ليا فألكليايةى ف  رم
ُس فحلد ليا ور يزف   ُييني  ي  فدلي  ي كمويا ار ييمت فإلاريمُ كريم   يمفجلم متليىار ييا ف عايمي ويطعيي  يناييمت ف  ريم  ي يكى ديد م   عيمقلني وفدرم
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ُهيم  وفحليا  فدال يياح امىن فرهر  وفرقه مح دن  ممئا   ا ا ودم يا  هي ا  و اامبع  مأل ص وي  يعيم ا ا هذه ف لنموا  ني جمهر مهت    إل
ُس  ُس فى يييييييييييييييييافي. مد يييييييييييييييييا اييييييييييييييييين ف ه يييييييييييييييييا  ي  يعييييييييييييييييييم فدميييييييييييييييييؤو يا ف ك ف ه طيييييييييييييييييي  وفإلييييييييييييييييييكملويهاريييييييييييييييييى وبف  و  يييييييييييييييييا ثنمويييييييييييييييييا ف  ريييييييييييييييييم

ُفيا       ُفيا هت ح ُس فى يافي ي وف ااض دن هذه ف د  فحمليطيا   عي يا آدين دعيى مهيم  ي يييدحميدح ن هيدوني   يعييمحندكم يا يطعي  ينايمت ف  رم
ُف ي ك ر  يق ف عامي ار يا ي د ي كى   ريرلمي  ب وف   حم يم فدهتواس   عي ا د ناص دتفح دن فدعى ين  م  ه قيق   ف عي يا ا ي   عيايي آثيم

 .(5). ف ه تث دن   اد

 منهجية البحث وجمع البيةنةت  

 ُ ُفيهلم ويطعي    يض داليم ي فداطنيا ف  ا ييا وف ي  يه يم و ي ف ةياوا فجلت يا وف ه يم س دن  ال  ف عاق وفداف  ا ي ف هنايمت ف   ب ح
ُس فى يافي وهيع فألييط ح فى يافي وفييه رم  ف طمقيا وف  محفت وفدكت مت فرهر  يا د  حو ا  يعيم وند ب ف هيمُ مخميا يناييمت دين يناييمت ف  ريم

 ينايا ف ه ري  ف عي ع ف ذكع وينايا فيه رم  طمقا ف ا مح ي يت يد ف طمقا ف كلا مئيا. ف  اعحف  رميا ونامحس فيه رم  ديمه ف  اا 

ُفيهلم وهع  داميعا ب ي ري   حفس فدم ح ده راا ا ُس فى افي وك    كى ينايا ب ح  اس ونافت ينا ا ا ان د م ا نمح يطعي  ينايا ف  رم
ُ   ف ادييييا ح يييلت ا فريييه دفد   ييد ف هافييي ُ ييا ديي  وفقيي  يكييم يف فد ييم ذ ديي  اييدد ف هك فييا فدمح ييا   هنايييا ديي  ف فمئييدس فدا ييتس ديين يطعينلييم  مدنم

ا   هكيف د  فدهاافت و ن لم دن دكمل آل ا ح وددى يلت ا يافيذ ف هنايا ودت ا ف تأ  ف نمئ   هافيذهم ح ددى ندكم يا ف ه نيد و قم  يا ف هناي
ف هميت   يتوا ف دا  فحلكتدع وف همليالت  هاني  ف هنايا  همئ لم ح ددى ييلت ا نايدفح ويأهييى ف كيتفحُ ف فاييا فديمهاس  هافييذ ف هناييا ح ييلت ا 

ف عي ييا هاييما فرهريي  رقهاييمي ويعييم ف هنايييا ح دييدى يييتوا فدييتفح حم يييمً وفد ييدفت وف هنايييمت ف البدييا  هافيييذ ف هناييياح ودييدى متم ييع ف هنايييا ديي    هنايييا وفق
ادس فر هرمايا وامحفت فرهر  ف  ييب ح ددى ييلت ا ييتوا  يددمت ف ه يايى وف  ييم ا وف يدا    يد ف هافييذ حديدى ييتوا ف ةياوا فدام ييا فدميم

 ا   فيهدفدا ف هنايا.

دؤيما هادييا ةه فا  (01)ودن قيق يتب    حفس فدم ح ا   فدمهلدوني دن ف  اكمت ف ادييا و اكمت فدنمورت قيق ب فيهلدفا 
ُعح دؤيممت هادييا  دكمي  ن افوياح هاديياح دكمي  ي مدي دالم  ف ه   متح كرم هت دتأ ح ي   امداح اكمت دنمورت ويطت ا انم

 دؤيما.  (50)ب جتري  فريهعيم مت دن فدؤيممت فد مُكا وكمل ادح فريهعيم مت ف المئيا  ح(1)ف  كى 
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توضيحي للنسب المئوية للمؤسسةت الهندسية المشة كة في الد اسة  (:1شكل )  

ُس دن  أرت ف  عمُ  وي  ي لمح يم مت  ميطا  ااض جتري   همئج فريهعيمل  ري  قمادسكرم ب ي  ُ مت فدراتقا  كى اعم فت وف د
ُس  عد  دن  قدعحكى دؤيما د مُكا  كى ينايا ا    ُ ع فد مُكني  كى  ح(11)ند  (1)وكمل دؤ ا ف نيما  كى اعم وب قمم  دهتي  

ُس دن  ُفي    (11)اعم ُفت ف هنا ا وجبر  دهتي  فآل ُ ا ك يا   هنايا دن   اس ف  عم وا   أتي ك   ب  (111)ا د م ا ف هنيي   ه  دا ح ح
ُ مت فدراتقا  م  .(2)كرم هت دتأ ح ي ف  كى   دد د ف هنايا ف   يتوات  م  كلا وال   هطعي  وف ا مح ودن   ياييعلم يامب يمً  م  ف د

 
  مة ا الخا ا  المد وسةية تطبيق تقنيةت العلد جةت تقييم إمكةن (: توضيحي2شكل )

 تةئج وتحليل الد اسةن

د مجليا ف ه ييتث ف يتفئع وف يه  ص دايو كهناييا رقييت  ح(3)ح كرييم هيت دتأي ح ي ف  يكى   ف  ييي  فألو  يناييا فألييط ح فى يافيكم يت ي
ح  كرم ايا دهيا  و يتوا د دفت وغاهمُوف مً دؤ افً  ي ادح دن ف دو  ف  ا يا  ملت ا يعايلم وكذ   ادد ي نيد ف هنايا وادد ف  فطلم يتوا  

  يدد يط عليم   يا جتلييزفت  ي داميعا ف هك فا فدمح ا   هناييا فقه ت ف  يي  فألو  ي ادح دن  نمط ف هنيي  فأل اى قيق كم ت فألكلا دتفونا
ُس ا   ف هافيذ د  و تح  ندكم يا  هات ا دك فا ح وفألكلا دتفونا ي يلت ا فريه دفد   د ف هافيذ  ملت ا  ارم  ف  يم ا وف هايا ح فألكلا قد

ادفح  و يأهيى ف كتفحُ ف فايا  هافيذ ف هنايا كرم  ل فدتفح ف البدا  م دهتواس  ف تأ  ف نمئ  وفألكلا دتفونا ي يلت ا يمت نلم كرم   م ر يهط   ن
  كرم   م يل ا ف  يم ا وف ه ايى.
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(77.10/111( : توضيحي لد جةت تقييم إمكةنية تطبيق تقنية األسطح الخا ا  )3شكل )  

ُ   دؤ افً يم   ريه دفد ف طمقيا ف  رمييا قيق ب يد ني  ف  رمياحكم ت ي ف  يي  ف لمين ينايا فيهلرمُ ف طمقا  ادح دن فد م
ُق ُ ى فد مُكتل ي فدم ح   م ف هنايا ف   يتوات  م ف ةاوا فجلت ا فداميعا ريمما   يا  يعييم وو يتح ي يت يد ف طمقا ف كلا مئيا وهع  كلا ينايا 

ُفأييع صيياافو ا  هييدس وا ف  ييرس  ييال  ف يييتد طت  ييا  ييم   ييى ف ةيياوا فدام يييا وكييذ   اييدح يييمامت يييت  ح(4)كرييم هييت دتأيي ح ي ف  ييكى    
 داميعا  ا مح هذه ف هنايا.

 
 

(00.24/111توضيحي لد جةت تقييم إمكةنية تطبيق تقنية استعمةل الطةقة الشمسية ) (:4شكل )  

 ادح دن فريه رمرت ينايا نامحس فيه رم  ديمه ف  اا ف  اع ي ذع  عني ح ف(5)كرم هت دتأ ح ي ف  كى لم ق  ي ف  يي  ف 
ُسح اليهفمحس دالم كرم هت داه ا ي ف  د د دن فألقطمُ ف  ا يا  ُس ا   يعايلم   فرمو كرم   دى فد مُكتل يأ يده   أل هذه ف هنايا هع فألكلا قد

ُ   قيت يا كريم  ل هايمك يأ ييد  يأل هيذه ف هناييا  يميدن قعى فحلكتدا ويتوا ُهيم د يم ُأيا جمهر ييمً ونكين  ت  يم   يا ف دا  ف كمدى  م  ماهعم د م
 يعايلم دن قعى فرهر .
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(56.07/111توضيحي لد جةت تقييم إمكةنية تطبيق تقنية استعمةل ميةه الص ف الصحي ) (:5شكل )  

عيييى  ي ييييمً  يييذكع وهيييع يناييييا  يييه  ويليييم ي يييري  ويافييييذ فدعيييى ويييم  افايييع ف ةييياوا ف عي ييييا ويت ييييو فدي ف  ييييي  ف اف ييي  ف ه يييري  ف عي يييع ف
ُس ف طعي يا وم  توا تت  ُس ح وي يري  وصياماا ف تف ليمت دين ديتفح  %(21) اليهفمحس دن ف ا مح وف  رس  هتوا ف هلت ا فإل م دن  فنمت فإل يم

ُع  أل هذه ف هنايا هع فألكلا ي نيدفً دن  مقيا فريه رم  وف هات ا قيق  هط   فألدا   ي يا د ياا قيق   دى فد مُكتل يأ يده  ياييا  يذ
ُويض فرهري   يذه ف ه ناييا ف ي  قيد ي وأ يا ودتفح ف عامي فدمه ر ا ي فدعمين كرم   م فألقى يأ يدفً دين  مقييا ف هميت     فكياس وو يتح يت يو تيت 

ُ  د  فى تصيا   ر هر  ف  ييب فحملموظيهط   وأ  وف لمت كعاس دن ف  ُق  ز مج وفألدا ف ذع  ه م ينيي  فد مُكني  أ ح ت  (0)ح وف  كى 
 . ذه ف هنايا

 
 

(52.07/111توضيحي لد جةت تقييم إمكةنية تطبيق تقنية استعمةل التصميم البيئي الذكي ) (:0شكل )  
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ُ يامت ف ا مح وهع ينايا  ه   ويلم فيه رم  وفيهلرمُ ف ا مح  هت يد طمقا كلا مئيا  ةيفا ودمهدفدا ح قيق ي ف  يي  فىمدس ينايا يت
ديين  مقيييا ندكم يييا ف هطعييي   هك فهلييم ف  م يييا وكييذ   وك يي   (7)كرييم هييت دتأيي ح ي ف  ييكى د ييمُكتل  ييأل هييذه ف هنايييا هييع فألقييى قةييمً   وييمح ف

ذه ف هنايا يهط   د دفت ودتفح غا دهتواس حم يمً ور  ه  يتواهم نر دن يط علم إلادفح كمحُ وم وينم ده  ص ا   دمهتى اميل ح كرم  ل ه
 لذه ف هنايا كر اوا قيتع ا   دمهتى ف دو اح كرم  ومح فد مُكتل  أل هذه ف هنايا هع ف هنايا فألص   اراًل دن  مقيا ف  ييم ا  ال  ينب 
 وف ه ايى.

 
 

(46.56/111ة تو بينةت ال يةح )( : توضيحي لد جةت تقييم إمكةنية تطبيق تقني7شكل )  

 :الستنتةجةتا

ُس ف يي  ديي ُس فى ييافي هييع ف  رييم ُح ف طعي يييا  مإلأييموا ند فريييهلرمُ ف  رييم  د ف عي ييا ودييموظ ا يلييم ايين طا يي  ين يييى فيييه دفد ف طمقييا وفدييتف
ع  مإلأيموا ند ييتوا فر مي مد  يني فدعيمين وف طعي ياح  ييق يافايفألدلى د محُ ف طمقا ف طعي يا فده دحسح وين يى يأثا فدعمين ف  راف يا ا   ف عي يا 

 ف نمحدا.مت فحلمأا وقنتا فأل يم  هذه فدعمين فقهيم 

ُس فى يافي ي نطيمُ   ذف ونيد صيمُ دين فدلي  ا ي  فد يررني وفد ططيني ودين هي  دلهريتل  مإلاريمُ ونايمحس فإلاريمُ فقي فد قتفايد ف  ريم
ُس فى ييافي ف ميي ع ند دنيييي  ف هارييييا  ُح ف طعي ييييا فدهمقيييا وي قييم  يطعيييي  ف  ريييم ا ييي   يييي   طيي  نايييمحس فإلاريييمُ فدمييهدفدا وفحملموةيييا ا ييي  فدييتف

 وميكتل قهرمً وأ  فرهر   و ى  كلا  م هت ا يو ف يتد.

ُفيهلم و ُفيا ف  ا ا فألكلا يأثافً ا   يعم ف هنايا  ماهعمُ ف هنايمت فى افي فىرما ف   ب ح إل فد مُكني   دوف يت لمً تت فدتفونا  د
ُس ا يي  يييتوا ف ةيياوا فدام يييا ف البدييا  ا ييمح ف ُ ع فد ييمُكتل يت ييو تييت غيييم  ف ييدا  فحلكييتدع  ييدا  ينايييا ف  رييم  هنايييمت فىرييسح كرييم  ل 

ُق  ) ُويا وف  كى  ُوي8فى افي و مصا ف هنايمت فىرس فدد ُ مت ف هنيي    هنايمت فىرس فدد  ا.(  تأ ح ح
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مد وسةتوضيحي لد جةت تقييم عنةص  تقنية العمة ا الخا ا  للخمس التقنيةت ال (:8شكل )  

 

 لتوصيةت:      ا

ُس فى يافي ياوي  يك فيا ف عايمي  اميعا يي فوح دين ) ُفييا يتصيع  %( دين يك فيا ف عايمي فألصي يا01-01 يات فأل يمث  ل ف  ريم  يذف ويإل ف د
ُفيمت ان كيفيا يأثا يط ُس فى افي فدن قا ا   ف هكم يف فإلأمويا ا   ف هك فا فأليمييا  إ افي ف د    عامي ي  يعيم.عي  ينايمت ف  رم

فرههرمد  تأ   ط   هطعي  ينايا فأليط ح فى افي كتل  ل وال نمقلم هع فألكلا يتوافً نكف ر يهط   هذه ف هنايا   ا ياييعمت د ندس 
ُ ا  فتفئدهم ا   ف هاريا ور يتف للم د تقمت متا  دن يافيذهم ي  فدمهدفدا.تفي دن  مقيا فرقهامي وف هعم  و دن  مقيا ف هكم يف دنم

ُس فى ييافي  ُ س ف  رييم ُس وكييذ   ب ييمحس د يياوهل  و م اهييم وكييذ   يييد ُس ب ييمحس واييع فد ططييني ويييمئا  صييام  فدليين فدايعطييا  م  رييم أيياو
ُفييا  ه  ُ ا وختطي  فددل.وطاا وينايمت يطعينمهتم أرن فدامهج ف د    مت ف اديا فد رم

ُ ا  اليهفمحس دن ف  ةاوا فدام يا ي  يعيم  هاني  ياريا دمهدفدا ويت يد طمقمت ده دحس  ميهلرمُ ف طمقا فرههرمد  تأ   ط  فيهلرم
ُ   ف هاريا فدمهد ُ   متت م فحلكتدا ويدارلم ي نطمُ قزدا دن د م  فدا.ف  رميا وطمقا ف ا مح دن  ال  د م

فحلكتديا فد ايا ف عدي ي وأ   طا  مد ا هبدا ف هيمُ  فجللمت ُفيا ود ي لم وإ و دن فدل  ا  دن  ال  ف اهمئج ف   يتص ت ن يلم ف د
ُس فى افي وف م ع ند   ا ف تاع  أمهيا هذه ف هنايمت ويندمي فدمماد س   افغعني ف طاا وف تيمئى فداميعا  هندمي ف دا  فحلكتدع  هنايمت ف  رم

ُ ن نأيموا ند ف نياوض ي يطعينلم  ميه دفد  حوفت دم يا دهاتاا  هتوا ف هرت ى فحلكتدع وف همل يالت وفإلافميفت ف  يا عياح وف نياوض   رعيمح
ُفت.  فى افي  ه د د ف  نم

* * * * * * * * * * * * * * * 
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ُس فى افي – م 2111 –عةدل يةسين  -  .للثقةفةالمجلس األعلى  –ف نمهاس  – كهم  ف  رم

 .للنش  لعبيكةنف-ف م تح ا  يا فدر كا ف  ا  – فدعمين فى افي فى افيحفحليمس  – م 2110 –محمد عبد الك يم قعدان  -
       

* * * * * * * * * * * * * * * 
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