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دساعخ رسٍٍُُخ ٌمُبط أثش اٌزطجُك اٌفعبي ألعٍىة عٍغٍخ رسًٍُ عٍغٍخ اٌمُّخ عٍٍ رذُٔخ 

صشفُخ : دساعخ ُِذأُخ  رىٍفخ اٌخذِبد اٌّ

 ذّزا ُُظعٌا ذجع ذُعع ذّزا

ٍخص  اٌّ

ثٌضؼشف ػٍٟ دٚس ثٌضطذ١ك  ثٌفؼجي ألعٍٛح عٍغٍز ثٌم١ّز فٟ صذ١ٔز  فٟ   ثٌذسثعز  ٘ذفش

ّظشف١ز ،  فٍغفز ػٍٟ ٚرٌه  ِٓ خالي  ثٌضؼشفصىٍفز ثٌخذِجس ٌث ١ٍٙج ٠شصىض ثٌضٟ ٌث  صق١ًٍ ػ

قجعذٟ ثٌفىش فٟ ثٌم١ّز عٍغٍز ؼجطش ٚ دٚس ثٌّ  لشثسثس صشش١ذ فٟ ثإلدثسٞ ثٌّقجعخ ثٌّ

 إعضشثص١ؾ١جس ٚصم١١ُ  ثٌم١ّز عالعً ٚ صقذ٠ذ ثٌم١ّز ٌغالعً ثإلعضشثص١ؾ١ز ثٌّظشف١ز ثإلدثسر

ٌضؼشفٚ ثٌّظشٞ ثٌّظشفٟ ثإلعضغّجس  ػٍٟ ثٌم١ّز عٍغٍز صق١ًٍ إعضخذثَ أعش ػٍٟ ث

ٌضىج١ٌف صخف١غ ذخً صطذ١ك  ِٚضث٠ج ِضطٍذجس ٚصٛػ١ـ  ٌٍذٕٛن ثٌضٕجفغ١ز ث١ٌّضر ٚصذػ١ُ ث  ثٌّ

ذسثعز  ثٌّمضشؿ ذخً صطذ١ك إ٠ؾجد١جس ِٓ ثإلعضفجدر إٌٟ ػشٚسر ٚصٛطٍش ٌث  ٚ  ثٌّمضشؿ ثٌّ

ٌضؼجْٚ ِٓ فجٌز إفذثط ػشٚسر ِٓ ِج٠ضطٍذز غ١ك ث  ٌٍذٕه ثٌذثخ١ٍز ثأللغجَ د١ٓ ثٌفؼجي ٚثٌٕض

 .ثٌذٕه ػ١ٍّجس وً فٟ ثألدثء ِغضٛٞ سفغ دّج٠ؼّٓ

Abstract 

The study aimed to identify the role of effective application of the 

value chain method in minimizing the cost of banking services, by 

identifying the philosophy that underpins the value chain analysis in 

contemporary accounting thought and the role of the manager 

accountant in rationalizing strategic banking management decisions 

for value chains and determining value chains and evaluating 

Egyptian banking investment strategies and identifying the impact of 

using the value chain analysis to reduce costs and support the 

competitive advantage of banks and clarify the requirements and 

advantages of the proposed entrance application. The study 

concluded that the benefit of the benefits of the application of the 
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entrance The proposal and what it requires from the necessity of 

creating a state of effective cooperation and coordination between 

the internal departments of the bank in a manner that guarantees 

raising the level of performance in all the bank’s operations 

 اوال:  اٌّمذِخ وِشىٍخ اٌجسث 

٠ؼضذش أعٍٛح صق١ًٍ عٍغٍز ثٌم١ّز ِٓ أُ٘ أعج١ٌخ ثٌّقجعذز ثإلدثس٠ز ثإلعضشثص١ؾ١ز فٟ 

ػذؾ صىٍفز ِّجسعجس عٍغٍز ثٌضٛس٠ذ خالي وجفز ِشثفً دٚسر ف١جر ثٌخذِز ثٌّظشف١ز 

ثٌزٞ لذَ ثألعٍٛح وأدثر   Porter ٠ٚشؽغ ثٌفؼً فٟ ظٙٛس أعٍٛح صق١ًٍ عٍغٍز ثٌم١ّز إٌٟ

ٚثٌّفجٚػجس  ضقغ١ٕجس ثإلعضشثص١ؾ١ز، دذث٠ز ِٓ أٔشطز دسثعجس ثٌغٛق ثٌّظشفٟ  إلؽشثء ٌث

ظشف١ز فضٟ خذِجس ِجدؼذ صمذ٠ُ  قظٛي ػٍٟ ِذخالس إٔضجػ ثٌخذِز ثٌّ ِغ ثٌّٛسد٠ٓ ٌٚث

 ثٌخذِز ثٌّظشف١ز ٌٍؼ١ًّ ثٌّظشفٟ، ٚإػضذشس ثٌذسثعز أْ صق١ًٍ عٍغٍز ثٌم١ّز ٘ٛ ثألعٍٛح

ّضذثخٍز ٚصذجدي  ٛثؽٙز صٍه ثٌضقذ٠جس ف١ظ أْ صق١ًٍ ثألٔشطز ثٌّظشف١ز ثٌ ثٌّالةُ ٌّ

ّظشفٟ ٚصخف١غ ثٌضىٍفز  ٌض١ّض ٌث ُ فٟ صقم١ك ث ّج د١ٓ أؽشثف عٍغٍز ثٌم١ّز ٠غ٘ج ثٌّؼٍِٛجس ف١

قفجظ ػٍٟ ثٌم١ّز أٚ ص٠جدر ثٌم١ّز ػٕذ ٔفظ ثٌضىٍفز   ِغ ٌث

ٕجف ّظشٞ ِٓ ثٌّ ز ٠ؾخ أْ ٠مَٛ دضقم١ك ٌٚىٟ ٠ضّىٓ ثٌمطجع ثٌّظشفٟ ٌث غز فٔأ

ٌضىٍفز  ثٌضٟ صقذط ػٍٟ ِغجس أدثء  ثٌىفجءر ٚثٌفجػ١ٍز  ٚرٌه ِٓ خالي صقغ١ٓ ِشدٚد ث

ٌضىٍفز ٚخجطز أْ ص٠جدر ثأل١ٌز ثٌّطذمز صذؼذ  زر ث ثٌخذِجس ثٌّظشف١ز ٚرٌه دؼذ ثٌضقذ٠ذ ثٌذل١ك ٌٙ

قجؽز إٌٟ ٔظجَ صىج١ٌفٟ ِضطٛس ٠طذك  ثٌضىج١ٌف فٟ ٘زث ثٌمطجع ػٓ طفز ثٌّذجششر ِّج ٠ض٠ذ ٌث

١ٌف غ١ش ثٌّذجششر، ف١ظ أْ ثٌٕظجَ ثٌضىج١ٌفٟ ٠ؾخ أْ ٠ٕظش  فٟ ٘زث ثٌمطجع فٟ ظً ثٌضىج

ّغضقذس ٌقٛوّز ثٌششوجس فٟ ػذؾ ِّجسعجس أعٍٛح  ذٚس ٌث ألدٚثس إدثسر ثٌضىٍفز ٌٚث

ِضىجًِ إلدثسر ثٌضىٍفز ٞأ ػشٚسر  ١ٌغش وأدٚثس ِٕفظٍز ٌٚىٓ وؾضء ِٓ ٔظجَ  ثٌضؼ١ٙذ دأٔٙج 

١ًٍ ثٌؼاللز د١ٓ ٔظُ ثٌضىج١ٌف ِٓ ٔجف١ز ٚؽذ١ؼز د١تز ثٌمطجع ثٌّظشفٟ ِٓ ٔجف١ز ثخشٞ، صق

ّٕشٛد فٟ ِؾجالس ثٌضخط١ؾ ٚثٌشلجدز  ٌضىج١ٌف لجدسر ػٍٟ أدثء دٚس٘ج ثٌ فضٟ صظً ٔظُ ث

ٍضغ١شثس فٟ ثٌظشٚف  ؼاللز ٠غّـ دجإلعضؾجدز ثٌغش٠ؼز ٌ ٚإصخجر ثٌمشثسثس، وّج أْ صق١ًٍ صٍه ٌث

خ ٕجفغ١ٓ، ٚدجٌضجٌٟ فئْ ٘زث ثٌمطجع دقجؽز إٌٟ إعضخذثَ أعج١ٌخ ثإللضظجد٠ز ٌث جطز دجٌّ
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ٙج صشىً  ٍّز ػٍٟ ثٌخذِجس ثٌّظشف١ز ف١ظ ٔأ ّق ٌضذ١ٔز ثٌضىج١ٌف غ١ش ثٌّذجششر ٌث ِٛػٛػ١ز 

طذك فج١ٌج ال٠ؼجٌؼ ثٌضىج١ٌف غ١ش  ٌضىج١ٌف ثٌّ خذِز، ف١ظ أْ ٔظجَ ث ؽضء ف١ٛٞ فٟ صىٍفز ٘زر ٌث

ظ١ذٙج ثٌؼجدي ِٓ ٘زر ثٌضىج١ٌف ثٌّذجششر دطش٠مز صغجػذ ػٍٟ  ّظشف١ز ٕد صق١ًّ ثٌخذِجس ٌث

زٞ ٠ضشصخ ػ١ٍز ػذَ  خذِز ثٌّمذِز دشىً دل١ك، ثألِش ٌث ِّج ٠ؤدٞ إٌٟ ػذَ إفضغجح صىٍفز ٌث

ٌضىٍفز، ٌزث ٠غؼٟ ٌم١جط أعش ثٌضطذ١ك ثٌفؼجي ألعٍٛح عٍغٍز  ثٌذقظ  ِغجػذر ثٌذٕه ػٍٟ خفغ ث

ٌخذِجس ثٌّظشف١ز ٚصأع١غج  ػٍٟ ِجعذك صضذٍٛس ِشىٍز صق١ًٍ عٍغٍز ثٌم١ّز ػٍٟ صذ١ٔز صىٍفز ث

ٌضؼشف ػٍٟ دٚس ثٌضطذ١ك ثٌفؼجي ألعٍٛح عٍغٍز ثٌم١ّز فٟ  رذُٔخ رىٍفخ اٌخذِبد ثٌذقظ فٟ ث

   -اٌّصشفُخ  ؟ وَّىٓ اٌزعجُش عٓ ِشىٍخ اٌجسث ثبٌزغبؤالد اٌزبٌُخ : 

ّظشف١ز  فٟ   -1 ١ٔز صىٍفز ثٌخذِجس ٌث ً٘ ٠غُٙ ثٌضطذ١ك ثٌفؼجي ألعٍٛح صق١ًٍ عٍغٍز ثٌم١ّز فٟ صذ

ّظشف١ز ؟    ثٌذٕٛن  ٌث

ُ ِضطٍذجس صطذ١ك ثألؽجس ثٌّمضشؿ  ٌم١جط أعش ثٌضطذ١ك ثٌفؼجي ألعٍٛح عٍغٍز ثٌم١ّز  -2 ِجٟ٘ ٘أ

 فٟ ثٌذٕٛن  ثٌّظش٠ز 

 أهذاف اٌجسث : 

شف عٍٍ دوس اٌزطجُك  اٌفعبي ألعٍىة عٍغٍخ اٌمُّخ فٍ َزّثً اٌهذف اٌشئُظ  ٌٍجسث اٌزع

رذُٔخ رىٍفخ اٌخذِبد اٌّصشفُخ ، وَزُ رسمُك اٌهذف اٌشئُظ ٌٍجسث  ِٓ خالي رسمُك 

 األهذاف اٌفشعُخ اٌزبٌُخ  : 

قجعذٟ ثٌّؼجطش  -1 ٙج صق١ًٍ عٍغٍز ثٌم١ّز فٟ ثٌفىش ثٌّ  دسثعز ثٌفٍغفز ثٌضٟ ٠شصىض ػ١ٍ

ّقجعخ ثإلدثسٞ فٟ صشش١ذ لشثسثس ثإلدثسر ثٌّظشف١ز ثإلعضشثص١ؾ١ز  -2 ثٌضؼشف ػٍٟ  دٚس ٌث

 ٌغالعً ثٌم١ّز  

 ثٌٛػغ ثٌشث٘ٓ  –صقذ٠ذ عالعً ثٌم١ّز  ٚصم١١ُ إعضشثص١ؾ١جس ثإلعضغّجس ثٌّظشفٟ ثٌّظشٞ -3

ز ثٌضؼشف ػٍٟ أعش إعضخذثَ صق١ًٍ عٍغٍز ثٌم١ّز ػٍٟ صخف١غ ثٌضىج١ٌف ٚصذػ١ُ ث١ٌّضر ثٌضٕجفغ١ -4

ّمضشؿ   ٌٍذٕٛن  ّذخً ٌث ِضطٍذجس ِٚضث٠ج  صطذ١ك ٌث  ٚصٛػ١ـ 

 أهُّخ اٌجسث : 

ُخ واٌعٍُّخ اٌزٍ عىف رعُفهب اٌذساعخ واٌٍز  بد اٌعٍّ رٕجع  أهُّخ اٌجسث ِٓ  اإلعهِب

  -َّىٓ عشظهب عٍٍ إٌسى اٌزبٌٍ : 
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  -األهُّخ اٌعٍُّخ : 

ضٟ صٕجٌٚش ل١جط أعش ثٌضطذ١ك  ذسثعجس ثٌٕظش٠ز ٚثٌضظذ١ف١ز ٌث ٍذقظ فٟ ٔذسر ٌث صىّٓ ثأل١ّ٘ز ٌ

خذِجس ثٌّظشف١ز  ٚثٌقجؽز إٌٟ ِض٠ذ   ثٌفؼجي ألعٍٛح صق١ًٍ عٍغٍز ثٌم١ّز ػٍٟ صذ١ٔز صىٍفز ٌث

ّمضشؿ  زث ثإلؽجس ٌث ٌٕظشٞ ٚإسعجء دػجةُ ثٌضطذ١ك ٌٙ قجعذ١ز  ٌضأط١ً ثإلؽجس ث  ِٓ ثٌذقٛط ثٌّ

  -هُّخ اٌعٍُّخ : األ

صٕذ١غ ثأل١ّ٘ز ثٌؼ١ٍّز ِٓ أْ د١تز ثألػّجي ثٌّظش٠ز ِجصثٌش صفضمش إٌٟ صطذ١ك أعج١ٌخ ثٌّقجعذز 

ٚدجٌضجٌٟ ػذَ سشذ  ثٌمشثسس  ثإلدثس٠ز ثٌقذ٠غز ػِّٛج ٚأعج١ٌخ ل١جط ثٌضىٍفز خظٛطج ،  

خذِجس ثٌّظشف١ز ، ٌٚزٌه صغُٙ ٘ ١ٔز صىٍفز ٌث ٙج صذ ّضخزر ػٍٟ أعجع ذسثعز ثٌّظشف١ز ٌث زر ٌث

ٌضىج١ٌف ِٚضث٠ج٘ج  ؼ١ٍّز دجإلصؾج٘جس  ثٌقذ٠غز فٟ ِؾجي ل١جط ث ٠ٚذ ٚإعشثء ثٌّّجسعجس  ٌث فٟ صض

 ٚصقف١ضُ٘ ػٍٟ صطذ١مُٙ فٟ ثٌذٕٛن  ثٌّظش٠ز 

 فشوض اٌجسث 

فٍ ظىء ِشىٍخ اٌجسث  وععُب إٌٍ رسمُك أهذافهب فإْ اٌذساعخ  رعزّذ عٍٍ اٌفشوض 

   -اٌزبٌُخ : 

ذسثعز فٛي  دٚس دٚس أعٍٛح : ال ٠ اٌفشض األوي ٛؽذ ثخضالف ِؼٕٜٛ د١ٓ أسثء ػ١ٕز ٌث

خذِز ثٌّظشف١ز. ١ٔز صىٍفز ٌث  عٍغٍز ثٌم١ّز فٟ صذ

ز ثٌذسثعز فٛي  فٛي ثأل٘ذثف   اٌفشض اٌثبٍٔ : ال ٠ٛؽذ ثخضالف ِؼٕٜٛ د١ٓ أسثء ػ١ٕ

ذخً ثٌّمضشؿ ٚدٚس٘ج فٝ  صذ١ٔز ص ٙج ثٌّ ّضث٠ج ثٌضٝ ٠ضىْٛ ِٕ ٚثٌّشثفً  ٌٚث ىٍفز ٚثأل١ٌجس 

 ثٌخذِجس ثٌّظشف١ز   

  -ِٕهح اٌجسث : 

ّج ٠ضفك ِغ ثألعٍٛح  ٚثإلعضٕذجؽٟ ٚد إػضّذ ثٌذجفظ ػٍٟ ثٌّضػ د١ٓ ثٌّٕٙؾ١ٓ ثإلعضمشثةٟ 

ؼجطش فٟ ثٌم١جَ  دىً ِٓ ثٌذسثعض١ٓ  ثٌٕظش٠ز ٚثٌضطذ١م١ز   ثٌؼٍّٟ ثٌّ

    -خطخ اٌجسث : 

  -اٌزبٌُخ :   رسمُمب ألهذاف اٌجسث وأهُّزخ ، عىف َزٕبوي اٌجسث اٌّسبوس

 أوال :  اٌذساعبد  اٌغبثمخ 
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 : اٌفٍغفخ اٌٍز َشرىض عٍُهب رسًٍُ عٍغٍخ اٌمُّخ فٍ اٌفىش اٌّسبعٍج اٌّعبصش ثبُٔب

صشفُخ اإلعزشارُدُخ ٌغالعً ثبٌث ب: دوس اٌّسبعت اإلداسٌ فٍ رششُذ لشاساد اإلداسح اٌّ

 اٌمُّخ  

مزشزخ  ساثعب: أثش  ىىٔبد  اٌّ ُط اٌزىبٌُف ورذعُُ اٌُّضح اٌزٕبفغُخ عٍٍ رخفاألٌُبد واٌّ

 ٌٍجٕىن اٌعبِخ واٌخبصخ  

ُذأُخ   خبِغب :  اٌذساعخ اٌّ

 إٌزبئح واٌزىصُبد 

  -أوال :  اٌذساعبد اٌغبثمخ : 

"  ٘ذفش ثٌذسثعز إٌٟ ِؼشفز ِذٞ  6102"  ِصطفٍ أثى اٌفعً " إعضٙذفش ثٌذسثعز 

صطذ١ك أدٚثس ثٌّقجعذز ثإلدثس٠ز ًٚ٘ ٕ٘جن فشٚق رثس دالٌز إفظجة١ز  د١ٓ ثٌذٕٛن فٟ صطذ١ك 

١ٍٓ أل١ّ٘ز  أعج١ٌخ ثٌّقجعذز ثإلدثس٠ز ٠ؼضٞ إٌٟ فؾُ سأعّجي ثٌذٕه ، ِٚذٞ إدسثن ثٌؼجِ

ٌذقظ ِذٞ صطذ١ك ِؾ ٚإخضذش ثٌذجفظ فٟ ث غؼٛد٠ز  ّٛػز ِٓ ثألدٚثس صطذ١مٙج فٟ ثٌذٕٛن ٌث

ؼّالء  ٕجفغ١ٓ، صم١١ُ ٌث ٌضىج١ٌف ػٍٟ أعجط ثٌٕشجؽ  ٚثٌم١جط ثٌّمجسْ ٌألدثء، صق١ًٍ ثٌّ ٟٚ٘ ث

١ٌف ثٌؾٛدر   خذِز، ٚصىج ٕضؼ ٚأ ٌث ١ٌف دٚسر ف١جر ثٌّ ّضٛثصْ ٌألدثء، صىج ٚدطجلز ثٌم١جط ٌث

غ ٚصىٍفز عٍغٍز ثٌم١ّز  ٚصٛطٍش ثٌذسثعز إٌٟ أْ ثٌذٕٛن ٌث ؼٛد٠ز الصطذك ثٌضىج١ٌف ثٌّغضٙذفز، 

١ٌظ ٕ٘جن فشٚق رثس دالٌز إفظجة١ز د١ٓ   ٗ ّقجعذز ثإلدثس٠ز ثإلعضشثص١ؾ١ز، ٚٔأ أدٚثس ٌث

قجعذز ثإلدثس٠ز  ٠ؼضٞ إٌٟ فؾُ سأعّجي ثٌذٕه وّج أٚطش  ثٌذٕٛن فٟ إعضخذثَ أعج١ٌخ ثٌّ

ٙج ػٍٟ إعضخذثَ أدٚثس ثٌّقجعذز ثإلدثس٠ز  ثٌذسثعز ٠ؾخ ػٍٟ ثٌذٕٛن دضذس٠خ ِٛظف١

ٌضقغ١ٓ ثألدثء ثإلعضشثص١ؾ١ ذسثعز  ٙج ٘زر ٌث ٚأْ صغضٕذ إٌٟ ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ صٛطً إ١ٌ ز، 

ىٍٟ ٌٍذٕه  ثإلعضشثص١ؾٟ ٌث

٘ذفش ثٌذسثعز إٌٟ ثٌضؼشف ػٍٟ أدثء ٌٍذٕٛن "  6102"  فبئضح ٌعشاف " ٚلذِش دسثعز 

ٚل١جعز  ٚثٌضؼشف  ػٍٟ ثٌضقذ٠جس ثٌؼذ٠ذر ثٌضٟ صضًّغ فٟ صذج٠ٓ ِفَٙٛ ِٚؤششثس ل١جعز، صذؼج 

ذثف ثٌّٕظّجس ٚؽذ١ؼضٙج ٚأ٘ذثف ثألؽشثف ثٌّشصذطز دٗ ِّج ٠غضٍضَ  صقذ٠ذ ِمج١٠ظ ٌضذج٠ ٓ ٘أ

ذسثعز ٚؽذ١ؼز ثٌذٕه   ٕجعخ ٚؽذ١ؼز ٚ٘ذف ٌث ٙج فٟ ل١جط ثألدثء صض ِٕجعذز  ٠ّىٓ إعضخذثِ

١ِز صٙذف إٌٟ صقم١ك ثٌشدـ وّج صٛطٍش ثٌذسثعز إرث وجٔش ثٌّٕظّز صّضٍه ِٛثسد  وّؤعغز خذ



 
 ...تدنية تكلفة الخدمات المصرفية    دراسة تحليلية لقياس أثر التطبيق الفعال ألسلوب سلسلة تحليل سلسلة القيمة علي

 أحمد سعيد عبد العظيم أحمد د/

 0202األول الجزء األول العدد                                                   لحادي عشراالمجلد 
542 

 
 

ٙج صشصىض  ٙج لذ صشوض أوغش وغ١شر فئٔ ٔجدسر فٔئ ٘ج ل١ٍٍز ٚ ١ٌز ، إِج إرث وجٔش ِٛثسد أوغش ػٍٟ ثٌفؼج

ٙج لذ صشوض  ٌّٕٛ فئٔ ّٕظّز صّش دّشفٍز ثٌضمذَ أٚ ث ػٍٟ وفجءر إعضخذثَ ٘زر ثٌّٛثسد، فئرث وجٔش ثٌ

ّج صشوض فٟ  قظٛي ػٍٟ فظز عٛل١ز ِٕجعذز د١ٕ ٙج ٌٚث أوغش ػٍٟ ثٌفؼج١ٌز دٙذف إعذجس ٔؾجف

ٕؼؼ ٚ ّٕظّز صىْٛ لذ فممش ِىجٔز عٛل١ز ِٕجعذزِشفٍضٟ ٌث ّج، وْٛ ٌث  ثٌّٕٛ ػٍٟ و١ٍٙ

ذسثعز إٌٟ إعضخذثَ ّٔٛرػ "   6102عجذ اٌسُّذ ِصطفٍ"  ٚإعضٙذفش دسثعز "   ٘ذفش ٌث

١ٌجس ػًّ ّٔٛرػ عٍغٍز ثٌم١ّز  صىج١ٌف صذفمجس ثٌم١ّز دٙذف إفذثط صط٠ٛش فٟ إفذٞ أ

ٙج إٌٟ صقم١ زٞ ٠ؤٍ٘ شىً ٌث ك ثٌّشوض ثإلعضشثص١ؾٟ ٌٍضىج١ٌف ػٍٟ ِغضٛٞ )ِشفٍز ثٌم١جط(، دٌج

فذر ثإللضظجد٠ز وّج صّغٍش ٔضجةؼ ثٌذسثعز وشفش ِشفٍز ل١جط عٍغٍز ثٌم١ّز  خال٠ج ثٌم١ّز ٌٍٛ

ٌٍّظٕغ )ط( ِقً ثٌضطذ١ك ػٓ ٔٛػ١ٓ ِٓ خال٠ج ثٌم١ّز، ٠ضّغً ثٌٕٛع ثألٚي فٟ صٍه ثٌخال٠ج 

غجٟٔ ػٓ صٍه ثٌخال٠ج ثٌضٟ صقمك ثٌضٟ صقمك إػجفز ِٛؽذز ٌٍم١ّز  فٟ ف١ٓ ٠ؼذش ثٌٕٛع ثٌ

إعضٙالن ٌٍم١ّز، ٚصؼذ ثألخ١ش دّغجدز ِٛؽٓ ثٌخًٍ ثٌزٞ ٠ؾخ أْ صخؼغ أٔشطز ثٌم١ّز ثٌّٕذغمز 

، دٙذف صق٠ًٛ صٍه ثٌخال٠ج ِٓ طجفٟ ِغضٍٙه ٌٍم١ّز إٌٟ طجفٟ ِؼ١ف ٌٍم١ّز  ِٕٙج ٌٍضق١ًٍ

 إْ إِىٓ رٌه

ذسثعز إٌٟ صقذ٠ذ صأع١ش أٔشطز عٍغٍز  6102" عٍٍ "  ٚٔجلشش دسثعز "  ٘ذفش ٘زر ٌث

ٕجػز  ؼجِز ٌظ ٕضؾجس فٟ ثٌششوز ٌث غضّش ٌؾٛدر ثٌّ ذثف ثٌضقغ١ٓ ثٌّ ثٌم١ّز فٟ صقم١ك ٘أ

ؾج٘ضر فٟ  ٕجػز ثألٌذغز ٌث ششوز ثٌؼجِز ٌظ ثألٌذغز ثٌؾج٘ضر فٟ ثٌّٛطً ، ف١ظ صُ إخض١جس ٌث

ٍذقظ، ِٓ أُ٘ ثٌٕضجةؼ ٚؽٛد ػاللجس  ٔج ٌ ١ِذث إسصذجؽ ِؼ٠ٕٛز ِٛؽذز د١ٓ أٔشطز ثٌّٛطً 

عٍغٍز ثٌم١ّز  ٚأ٘ذثف ثٌضقغ١ٓ ثٌّغضّش، فؼال ػٓ ٚؽٛد صأع١ش ِؼٕٛٞ ألٔشطز عٍغٍز 

غضّش ٌؾٛدر ثٌّٕضؾجس ٚصّغٍش ثٌضٛط١جس فٟ صفؼ١ً ثٌذشثِؼ  ذثف ثٌضقغ١ٓ ثٌّ ثٌم١ّز فٟ ٘أ

ّؼٍِٛجس ٚثٌخذ ٚثٌّٙجسثس ٌٚث ِٕٙج ٔشش ثٌّؼجسف  ٌضط٠ٛش، ثٌغج٠ز  شثس ثٌضٟ صخض ثٌضذس٠ذ١ز ٚث

ٙج شؽٛر ِٕ ٙج دشىً ٠قمك ثٌغج٠ز ثٌّ  أٔشطز عٍغٍز ثٌم١ّز ٚثٌؼًّ ػٍٟ صذ١ٕ

 ثبُٔب: اٌفٍغفخ اٌٍز َشرىض عٍُهب رسًٍُ عٍغٍخ اٌمُّخ فٍ اٌفىش اٌّسبعٍج اٌّعبصش

 ِفهىَ رسًٍُ عٍغٍخ اٌمُّخ  -0

( أْ ِفَٙٛ ثٌم١ّز ٌٍؼ١ًّ ٠ؼٕٟ إٔؼىجعج ٌٍغؼش ٠Williams,jan R.,et al.,2015شٞ )

ضٟ صض١ّض دّغضٛٞ ؽٛدر ِؼ١ٕز  ّظشف١ز ٌث ؼ١ًّ ػٍٟ إعضؼذثد ٌذفؼز ٌٍخذِز ٌث ثٌزٞ ٠ىْٛ ٌث
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ٚصؼٕٟ ثٌم١ّز دجٌٕغذز ٌٍؼ١ًّ ِمذثس ثٌفشق د١ٓ ثٌّٕجفغ ثٌضٟ ٠قظً ػ١ٍٙج ِٓ ثٌخذِز ثٌّظشف١ز 

قظٛي ػٍٟ ث ٌخذِز ثٌّظشف١ز، فجألٌٟٚ ٟ٘ ٚد١ٓ ِج٠ؼقٟ دٗ ِٓ صىج١ٌف فٟ عذ١ً ٌث

ٍِّٛعز ٚغ١ش ٍِّٛعز، ٚ٘زر ثٌفٛثةذ  خذِز ِٓ فٛثةذ  ؼ١ًّ ِٓ ٌث ١ٍٗ ٌث إؽّجٌٟ ِج٠قظً ػ

ّٕضؼ،  ١ٍّجس ثٌضشغ١ً ثٌّضجفز ِغ ٌث ؼ١ًّ ٚصؼ صشؽغ إٌٟ ِٛثطفجس ثٌّٕضؼ ٚؽٛدصز، ٚخذِز ٌث

ؼ١ًّ ٚػٍٟ ٌث ٙضُ دٙج ٌث ٌضؾجسٞ، ٚوً ثٌخظجةض ثٌضٟ ٠ ّٕضؼ، ٚثألعُ ث ؾجٔخ ثألخش ٚشٙشر ٌث

خظجةض، صضؼّٓ عّٓ ششثء ثٌخذِز ٚثٌؾٙذ  ؼ١ًّ ِمجًد ٘زر ٌث ٙج ٌث فئْ ثٌضؼق١جس ثٌضٟ ٠مذِ

ٕضؼ  دؼذ ششثةز ٚصضؼّٓ  ٌضذس٠خ ػٍٟ ثإلعضؼّجي، ٚصىٍفز إعضخذثَ ثٌّ ششثء، ٚث ثٌّذزٚي فٟ ٌث

ٕضؼ فٟ ٔٙج٠ز ػّشٖ ثإلٔضجؽٟ ٚثٌظ١جٔز ٚثٌضخٍض ِٓ ثٌّ صىٍفز ثإلعضؼّجي 
(1 )

 

ِضظٍز ِٓ أٔظّز خٍك ثٌم١ّز، ٚ٘ٛ أْ  وَشٌ اٌجبزث  عٍغٍز ثٌم١ّز ٟ٘ ػذجسر ػٓ ِؾّٛػز 

ٍٙه ثٌٕٙجةٟ، ٟٚ٘  ّغض ٛثد ثٌخجَ ثألعجع١ز فضٟ ٌث ّضذ ِٓ ثٌّ أعٍٛح ٌفُٙ ثألٔشطز ثٌضٟ ص

١ّضر ثٌضٕجفغ١ز ٌٍٛفذر ثإللضظجد٠ز  ششٚع ٚأخشٞ خجسؽ١ز ٌزٌه فئْ ٌث صضؼّٓ ِشثفً دثخً ثٌّ

ِج ٠ضُ صمذ ٠ٚز ٚأ ألً ِٓ ثٌّؼ١ٕز صضقمك ػٕذ ١ًّ ِجدضىٍفز ِغج ٠ُ أفؼً خذِز ِظشف١ز ٌؼ

١ّضر ثٌضىج١ٌف١ز ٌٍذٕه عٛثء وجْ خجص ٚأ ػجَ صضقذد فٟ ػٛء  ثٌّٕجفغ١ٓ ٚفٟ ٘زث فئْ ٌث

صشص١خ عٍغٍز ثٌم١ّز ثٌخجطز دٙزث ثٌذٕه دجٌٕغذز ٌّج ٠مجدٍٙج ِغ صشص١خ عٍغٍز ثٌم١ّز ثٌخجطز 

 دجٌّٕجفغ١ٓ )ثٌذٕٛن ثألخشٞ(

 اٌمُّخ ِٓ ِٕظىس رذُٔخ اٌزىٍفخ فٍ اٌجٕىن اٌعبِخ واٌخبصخ:أهذاف عٍغٍخ  -6

م١ّز ٠غؼٟ إٌٟ صقم١ك ِؾّٛػز Jason,et al ,2015أوظسذ دساعخ ) ( أْ صق١ًٍ عٍغٍز ٌث

ّج ٠ٍٟ  :  ( 2) ِٓ ثأل٘ذثف ثٌضٟ صضًّغ ف١

  ًصقذ٠ذ ِؾجالس ثٌض١ّض فٟ أٔشطز ثٌم١ّز ٚرٌه ِٓ خالي صقذ٠ذ ٚدسثعز ِقشوجس ثٌضىٍفز ٌى

 ِظشفٟ ف١ظ ٠ؼضذش وً ٔشجؽ ل١ّز ِظذسث ِٓ ِظجدس صقم١ك ث١ٌّضر ثٌضٕجفغ١ز.  ٔشجؽ

  ٚصقذ٠ذ أعش٘ج ػٍٟ صىج١ٌف أدثء ثألٔشطز ١ٍز ٌٍذٕه  ذثخ صق١ًٍ ٚفُٙ ثٌؼاللجس د١ٓ أٔشطز ثٌم١ّز ٌث

ؼاللجس ثٌخجسؽ١ز ٌٍضؼشف  ٚثإلعضفجدر ِٓ رٌه فٟ صشش١ذ إعضخذثَ ِٛثسد ثٌذٕه دجإلػجفز إٌٟ ٌث

ٚثألٔشطز ثٌّظشف١ز ثٌضٟ ٠ؼٙذ إٌٟ ػٍٟ ثألٔشطز  ثٌّظشف١ز ثٌضٟ ٠ؾخ أْ ٠مَٛ ثٌذٕه دضأد٠ضٙج 

ٙج   ثٌغ١ش ثٌم١جَ دضأد٠ض
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ٍخ  -3 أهُّخ ودوس رسًٍُ عٍغٍخ اٌمُّخ فٍ خٍك اٌمُّخ ٌٍجٕىن اٌعبِخ واٌخبصخ اٌعِب

 ثدّهىسَخ ِصش اٌعشثُخ: 

ِضذثخٍز د١ٓ  صشؽغ ثأل١ّ٘ز ثإلعضشثص١ؾ١ز ٌضق١ًٍ عٍغٍز ثٌم١ّز إٌٟ ثإلػضشثف دٛؽٛد ػاللجس 

ظشفٟ ٚعالعً ل١ُ ثٌّٛسد٠ٓ  ه ثٌّ ّخضٍفز دثخً عٍغٍز ثٌم١ّز ثٌخجطز دجٌٕذ ثألٔشطز ٌث

ؼاللجس فٟ ثٌٛطٛي إٌٟ ِضث٠ج صٕجفغ١ز فٟ ثألؽً  ٚثٌؼّالء ِٚقجٌٚز ثإلعضفجدر ِٓ ٘زر ٌث

 ٘زر ثٌؼاللجس إٌٟ: ثٌط٠ًٛ، ٚصٕمغُ 

 عاللبد رجبدٌُخ داخٍُخ:  -0

ٚصشىً ثألعجط ٌٍخطز ثألفم١ز فٟ ثٌذٕه، ِٚغً  ؼًّ  ٟٚ٘ ثٌؼاللجس ثٌّضذجدٌز د١ٓ ٚفذثس ٌث

م١ّز ؼاللجس ٠ّىٓ أْ ٠ضُ صقذ٠ذ٘ج ػٓ ؽش٠ك صق١ًٍ عٍغٍز ٌث  ٘زر ٌث

 عاللبد خبسخُخ إٌّجع:

ٛسد٠ٓ  شضشوز د١ٓ ثٌّ ٚثٌضىج١ٌف ثٌّ ٔجف١ز ٚثٌؼّالء ػٍٟ صؼظ١ُ ثٌم١ّز ٠غجػذ فُٙ ثٌشٚثدؾ   ِٓ

خجسؽ١ز )ثٌشأع١ز( ٠غجػذ ػٍٟ صط٠ٛش  ٌٍؼّالء ٚصخف١غ ثٌضىج١ٌف، وّج أْ صق١ًٍ ثٌشٚثدؾ ٌث

١ٍز ٚد١ٓ ثألٔشطز ثٌخجطز دجٌذٕه ثٌضٟ  ذثخ ثٌّضث٠ج ثٌضٕجفغ١ز ِٓ خالي ثٌضٕغ١ك د١ٓ ثٌشٚثدؾ ٌث

ٚثالٔشطز ثٌخجطز دجٌؼّالء ٚثٌّٛسد٠ٓ،  صخٍك ثٌم١ّز 

خظجةض ث١ٌٙى١ٍز ًٍُ اٌمطبعٍ ٌٍجٕه اٌزدبسٌ: اٌزس  ه ٘ٛ صق١ًٍ ٌث ٌضق١ًٍ ثٌمطجػٟ ٌٍٕذ ٠ؼذ ث

ٕجفغ١ز  ّضث٠ج ٚثٌّغجٚا ثٌض ىشف ػٓ ٌث ٌمطجػجس ثٌظٕجػز ثٌّظشف١ز، ِّج ٠غجػذ فٟ ٌث

 ٌٍمطجػجس ثٌّخضٍفز.  

زٞ ٠ؼضّذ دذٚسر ػٍٟ عالعز ػٛثًِ ٟ٘:  رسًٍُ هُىً اٌصٕبعخ اٌّصشفُخ:  -0  ، ٌٚث

 ِٓ ٕجفغ١ٓ ؽذد. صٙذ٠ذثس  ٚؽٛد ِ

  .ٕجفغز ٚدخٛي ِٕضؾجس ؽذ٠ذر أٚ خذِجس ِظشف١ز دذ٠ٍز  صٙذ٠ذثس ِٓ شذر ثٌّ

  .ّٛسد٠ٓ ٌٍذٕه ؼّالء ٌٚث  لٛر ِغجِٚز ٌث

ٌضق١ًٍ ػٍٟ صؼظ١ُ ثٌىفجءر ٚثٌمذسر رسًٍُ اٌمذساد اٌشئُغُخ ٌٍجٕه اٌزدبسٌ:  -6 ٠ٚغجػذ ٘زث ث

١ٍز ألٔشطز عٍغٍز ثٌم١ّز، ثٌذ خٛي فٟ ِؾجالس أػّجي ؽذ٠ذر، ٚأ٠ؼج فٟ ثٌضٕجفغ١ز ٚص٠جدر ثٌفجػ

ٕجػز ثٌّظشف١ز  إػجدر صشص١خ عٍغٍز ثٌم١ّز ػٍٟ ِغضٛٞ ثٌظ
(3)

 

 خطىاد رسًٍُ رىبٌُف عٍغٍخ اٌمُّخ ٌٍجٕه:  -6
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( فإْ خطىاد رسًٍُ رىبٌُف Dunant, C. F., Drewniok,et al,2018وفمب ٌذساعخ )

عٍغٍخ اٌمُّخ رزّثً فُّب َأرٍ
(4 )

: 

  ٌضىج١ٌف ٙج ٚصقذ٠ذ ث ىٛٔز ٌ ٌضؼشف ػٍٟ ثألٔشطز ثٌّظشف١ز ثٌّ ّالةّز ٚث صقذ٠ذ عٍغٍز ثٌم١ّز ٌث

خجطز دٙج.   ٚثألطٛي ٌث

  .ٗغذً ثٌىف١ٍز ٌٍضؼجًِ ِؼ  فقض ِغذذجس ثٌضىٍفز ثٌخجطز دىً ٔشجؽ ِظشفٟ ٚصقذ٠ذ ٌث

  ُٙخجطز د ثٌضؼشف ػٍٟ عالعً ثٌم١ّز ٌٍّٕجفغ١ٓ )ثٌذٕٛن ثألخشٞ( ٚػٍٟ ثٌضىج١ٌف ثٌٕغذ١ز ٌث

 ٚل١جط ثٌفشٚق فٟ ٘زث ثٌّؾجي. 

  قظٛي ػٍٟ صىٍفز ٔغذ١ز ألً ِٓ خالي ثٌم١جَ دؼ١ٍّز ثٌشلجدز صقذ٠ذ إعضشثص١ؾ١ز صؼًّ ػٍٟ ٌث

ىٛٔز ٌغٍغٍز ثٌم ٌضىٍفز ٚٚفذثس ثألٔشطز ثٌّظشف١ز ثٌّ  ١ّز. ػٍٟ ِغذذجس ث

 .ضىج١ٌف ثٌّظشف١ز ؾٙٛد ثٌشث١ِز ٌفقض ٌث ٌض١ّض فٟ ظً ٌث  ثٌّقجفظز ػٍٟ دسؽز ث

   . إخض١جس ثإلعضشثص١ؾ١ز ثٌظجٌقز ٌٍضٕف١ز 

 ,.et.al,2019) Uddin, M. Tوثبٌزبٌٍ َزجُٓ ٌٍجبزث وثبإلرفبق ِع دساعخ 

Goswami)
 (5)

قٌٛز ِٓ   ٌٍّخشؽجس ثٌّ أْ ِشفٍز ثٌم١جط صٙذف إٌٟ صقذ٠ذ ثٌم١ّز ثٌغٛل١ز 

١ٍز  ّج صٙذف ٘زر ثٌّشفٍز أ٠ؼج إٌٟ صقذ٠ذ ثإلػجفز إٌٟ ثٌم١ّز ٌىً خ خ١ٍز ل١ّز ألخشٞ، و

ل١ّز، عُ صظ١ٕف خال٠ج ثٌم١ّز فغخ ٔٛع ٘زر ثإلػجفز، عٛثء وجٔش ثإلػجفز ٌٍم١ّز عٍذج ٚأ 

 إ٠ؾجدج

 ً عٍغٍخ اٌمُّخ فٍ اٌجٕىن اٌعبِخ واٌخبصخ:ِضاَب إعزخذاَ  رسٍُ

٠ض١ّض صق١ًٍ عٍغٍز ثٌم١ّز دّؾّٛػز ِٓ ثٌّضث٠ج ثٌضٟ صضؼٍك دضقغ١ٓ ثإل٠شثدثس ٚصخف١غ 

ه ٚرٌه ِٓ خالي ِج٠ٍٟ  ٕجفغ١ز ٌٍٕذ ١ّضر ثٌض ثٌضىج١ٌف ٚدػُ ٌث
(6)

  : 

 ِّجوٓ ِٓ عٍغٍز ثٌم١ ز ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ صق١ًٍ عٍغٍز ثٌم١ّز ٌٍذٕه ثٌضؾجسٞ ٠ٙذف إٌٟ صقذ٠ذ ثأل

خذِز ثٌّظشف١ز ٚإٔضٙجء دضمذ٠ّٙج  ١ُّ ٌث ٙج دذءثً ِٓ صظ ٙج ٚأ ص٠جدر ثٌض١ّض ف١ صخف١غ صىٍفض

ٌٍؼ١ًّ ثٌّظشفٟ، ٠ٚضُ رٌه ػٓ ؽش٠ك صق١ًٍ ثٌضغ١شثس فٟ ثٌضىج١ٌف ثٌخجطز دىً ٔشجؽ ِٓ 

ّالء خالي صق١ًٍ ِغذذجس ثٌضىٍفز، ٠ٚضُ ثٌشدؾ د١ٓ صق١ًٍ أٔشطز عٍغٍز ثٌم١ّز ٚإػجفز ل١ّز ٌٍؼ

شطز الصؼ١ف ل١ّز، ٚثألٔشطز  شطز صؼ١ف ل١ّز ٚٔأ ِٓ خالي صذ٠ٛخ صٍه ثألٔشطز إٌٟ ٔأ

ٌضط٠ٛش  ٚصظٙش ٘زر ثألٔشطز فٟ ثٌذقٛط ٚث ثٌضٟ صؼ١ف ل١ّز صذخً ػّٓ عٍغٍز ثٌم١ّز، 
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خذِز ثٌّظشف١ز، ِٚجػذث صٍه ثألٔشطز ثٌّٛػقز  فٟ عٍغٍز  ٚثإلػذثد، ٚإٔضجػ ٌث ٚثٌضظ١ُّ 

ٙج الصؼ١ف ل١ّز ثٌم١ّز ثٌّظشف١ز صٛطف  ٙج غ١ش ِؼ١فز ٌٍم١ّز ألٔٙج صغذخ صىٍفز ٌٚىٕ دأٔ

ُ فٟ صخف١غ ثٌضىٍفز ِٓ خالي:  ١ٍٗ فئْ صق١ًٍ عٍغٍز ثٌم١ّز ٠غ٘ج  ٌٍؼ١ًّ، ٚدٕجء ػ

ٌٍخذِز ثٌّظشف١ز.  - أ  ثٌضخٍض ِٓ إعضخذثَ ِغذذجس ثٌضىٍفز فٟ ثألٔشطز ثٌضٟ الصؼ١ف ل١ّز 

ٌٍخذِز ثٌّظشف١ز. فؼج١ٌز إعضخذثَ ِغذذجس ثٌضىٍفز فٟ ثألٔشطز ثٌ - ح  ضٟ الصؼ١ف ل١ّز 

 صق١ًٍ ثٌم١ّز ٚثٌضٟ صؼذ خطٛر إػجف١ز أخشٞ ٌضق١ًٍ أٔشطز عٍغٍز ثٌم١ّز.  - س

  ١ف صغّـ دض٠جدر ثٌضىج١ٌف فٟ ٔشجؽ ل١ّٟ ِؼ١ٓ ػٍٟ أعجط أْ ٕ٘جن صخف١غ أوذش فٟ صىٌج

 ٔشجؽ ل١ّٟ أخش، ٚدجٌضجٌٟ صخف١غ ثٌضىج١ٌف ثٌى١ٍز ٌٍذٕه. 

 ٚإدثسصٙج عُ صق١ًٍ عٍغٍز ثٌم١ّز دّج ٠ ٛفش ٌٍذٕٛن فشطز خٍك ثٌم١ّز ٚصقم١ك ٚفٛسثس ثٌضىٍفز 

ٙضُ دضط٠ٛش ِغض٠ٛجس ثٌضىجًِ د١ٓ  ٙج ص ّظشف١ز دّؼٕٟ أٔ ثإل٘ضّجَ دئفض١جؽجس ِغضٍُ ثٌخذِز ٌث

ّظشف١ز.  ثألٔشطز ثٌّغؤٌز ػٓ صٛف١ش إفض١جؽجس ِغضٍُ ثٌخذِز ٌث

 مذ٠ُ ل١ّز أوذش ٌّغضٍُ ثٌخذِز صطذ١ك أعٍٛح صق١ًٍ عٍغٍز ثٌم١ّز فٟ ثٌذٕه ِّج ٠ؤدٞ إٌٟ ص

قجفظز ػٍٟ  ١ٌف ِغ ثٌّ ثٌّظشف١ز ٚثٌىشف ػٓ فشص أخشٞ ٌضقم١ك ثٌشدق١ز ٚخفغ ثٌضىج

 ثٌؾٛدر. 

 ّظشف١ز خجطز  وَشٌ اٌجبزث ٌضىٍفز ٌث أْ صق١ًٍ عٍغٍز ثٌم١ّز ٘ٛ أفذ ثألدٚثس ثٌٙجِز إلدثسر ث

خذِز ثٌّظشف١ز ٚثٌّٕضؾ١ٓ  أٔٗ ٠ؼًّ ػٍٟ إٔشجء ػاللجس إعضشثص١ؾ١ز د١ٓ ثٌّٛسد٠ٓ ِٚمذِٟ ٌث

ٌضذػ١ُ ث١ٌّضر ثٌضٕجفغ١ز خالي ؽ١ّغ خطٛثس صق١ًٍ عٍغٍز ثٌم١ّز، ٠ٚؼًّ ػٍٟ  ٚثٌؼّالء 

ؼًّ د ّج ٠ف١ذ ؽ١ّغ ثألؽشثف دثخً عٍغٍز ثٌم١ّز ٚخجطز فٟ ِؾجي خفغ صط٠ٛش أعج١ٌخ ٌث

ؼجِز  ٕجفغ١ز ٚإصخجر لشثسثس إعضشث٠ضؾ١ز صٕجعخ إدثسثس ثٌذٕٛن ٌث ثٌضىٍفز ٚإ٠ؾجد ١ِضر ص

 ٚثٌخجطز. 

ثبٌثب: دوس اٌّسبعت اإلداسٌ فٍ رششُذ لشاساد اإلداسح اٌّصشفُخ اإلعزشارُدُخ ٌغالعً 

 اٌمُّخ 

ّظشف١ز ثإلعضشثص١ؾ١ز   ّقجعخ ثإلدثسٞ فٟ صشش١ذ لشثسثس ثإلدثسر ٌث ٠ضًّغ دٚس ٌث

 ٌغالعً ثٌم١ّز ِٓ خالي ِج٠ٍٟ:  

 : لشاساد اٌزعهُذ ٌٍخذِبد اٌّصشفُخ أو اإلعٕبد اٌخبسخٍ -1
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ٌضؼ١ٙذ ٠ّىٓ ثٌمٛي أْ ٘زث  ذسثعجس ثٌغجدمز فٟ ِؾجي ث ِٚٓ خالي إعضمشثء أسثء ٌث

ٚثإلٔضجؽ١ز ٠ّٚىٓ ػٓ ؽش٠مٗ صقم١ك ِضث٠ج صٕجفغ١ز ٠ّىٓ ثٌمشثس ٠ض٠ذ ِٓ ثٌىفجءر ثٌٕض ظ١ّ١ز 

صظ١ٕفٙج ػٍٟ أٔٙج ِغضذثِز ِٓ خالي صٛثفك ٘زث ثٌمشثس ِغ إعضشثص١ؾ١ز ثٌذٕه، ٚفضٟ ٠ضُ رٌه 

ٚأْ ٠ضُ  ٘ج خجسؽ١ج  ١ٙذ ّظشف١ز غ١ش ثألعجع١ز ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ ٠ضُ صؼ فالدذ ِٓ صقذ٠ذ ثألٔشطز ٌث

١ٙذ رثس ثٌىفجءر ٚأْ ٠ىْٛ ٕ٘جن ِٕفؼز فؼ١ٍز  صقذ٠ذ ؽٙز  ثٌضؼ ٌضؼ١ٙذ  ٚثٌخذشر فٟ ِؾجي ٔشجؽ ث

١ٙذ، وزٌه الدذ ِٓ صم١١ُ وفجءر عٍغٍز ثٌم١ّز فٟ ظً ٚؽٛد  ػجةذر ػٍٟ ثٌذٕه ِٓ ؽشثء ٘زث ثٌضؼ

ٚإعضخذثِجس  ؼٍِٛجس ٚلٛثس ثٌغٍطز  ٚلٕٛثس ثإلصظجي  ثٌضؼ١ٙذ ثٌخجسؽٟ ِٓ ف١ظ صذفك ثٌّ

ٕجفغ ثٌّغضّذر ِٓ  ز. ثٌّٛثسد فضٟ صظً ثٌّ ١ٙذ ِغضذِث  ٘زث ثٌضؼ

 لشاس رىبًِ عالعً اٌمُّخ  -6

ٚثألشىجي فمذ ٠ىْٛ ػٍٟ ِغضٛٞ  ْ عالعً ثٌم١ّز ٌٗ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌظٛس  صىجًِ ٚأ صؼٚج

ؼٍِٛجس د١ٓ ثٌذٕه ِٕضؼ ثٌخذِز ثٌّظشف١ز ٚثٌّٛسد ٌضٕغ١ك ثٌى١ّجس ثٌّٛسدر  ثٌّشجسوز فٟ ثٌّ

خض ١ٌف ثإلفضفجظ دجٌّ ْٚ ٚصم١ًٍ ثٌّشصؾغ، ٚلذ ٠ىْٛ ثٌضىجًِ ِٚٛثػ١ذ صٛس٠ذ٘ج ٚرٌه ٌضم١ًٍ صىج

ؾٛدر  ضط٠ٛش ٌٍٛطٛي ٌضظ١ُّ ِشضشن ٠ّىٓ أْ ٠مًٍ ثٌضىٍفز ٠ٚض٠ذ ٌث ٌذقٛط ٌٚث ػٍٟ ِغضٛٞ ث

ٌّٕضؼ ثٌخذِز ثٌّظشف١ز ِشضشن ٚلذ ٠ىْٛ ثٌضىجًِ ػٍٟ ِغضٛٞ ثإلشضشثن فٟ صمذ٠ُ خذِز 

٠ٛك دجإلشضشثن فٟ ف ٌضغ٠ٛك خذِز ِظشف١ز ؽذ٠ذر  ٚأ ثٌضىجًِ ػٍٟ ِغضٛٞ ٔشجؽ ثٌضغ ٍّز 

ز.  ِظشف١ز ِؼ١ٕ

ُضح ورذعُُ اٌزىبٌُف رخفُط عٍٍ  اٌّمزشزخ  واٌّىىٔبد األٌُبد أثش: ساثعب  اٌزٕبفغُخ اٌّ

   واٌخبصخ اٌعبِخ ٌٍجٕىن

صمَٛ عٍغٍز ثٌم١ّز ػٍٟ أعجط صمغ١ُ ثٌذٕه إٌٟ ِؾّٛػز ِٓ ثألٔشطز ٚصقذ٠ذ صىج١ٌف 

ِٕز، ٚدجٌضجٌٟ  ّؼجفز ِٓ ثٌٕشجؽ ٚأ ثٌم١ّز ثٌّٙذسر  ٚصقذ٠ذ ثٌم١ّز ٌث ٚػٛثةذ وً ٔشجؽ ِظشفٟ 

ٚثألٔشطز غ١ش ثإلعضشثص١ؾ١ز فٟ ػٛء ػٛثةذ ٚصىج١ٌف وً ٔشجؽ  صقذ٠ذ ثألٔشطز ثإلعضشثص١ؾ١ز 

١ًٍ عٍغٍز ثٌم١ّز ف١ّج ٠ٍٟ: ٚأ١ّ٘ز ثٌٕشجؽ  ٠ّٚىٓ صقذ٠ذ أعش إعضخذثَ صق  ،  دجٌٕغذز ٌٍؼ١ًّ

١ف ثٌضفظ١ٍ١ز ػٍٟ أعجط ثٌٕشجؽ  -1 ّغضّش دئعضخذثَ د١جٔجس ثٌضىٌج ٌضقغ١ٓ ٌث ٠غجػذ دشٔجِؼ ث

ّؼجفز ٚفغجح سدق١ز ثٌؼّالء ٚصم١١ُ ثألدثء،  وَزُ رٌه ػٍٟ صقغ١ٓ ػ١ٍّجس ثٌم١ّز ٌث

ِٓ خالي 
(2 )

:  
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ثٌؼًّ ػٍٟ ص٠جدر ثٌىفجءر، ٚثٌؾٛدر ٚخفغ ٚلش ثٌضشغ١ً ٚػٍٟ ثٌقفجظ ػٍٟ دػُ  - أ

١ٌف  ٚصقم١ك ١ِضر ِغضّشر فٟ ثٌضىج  ١ِضر ثٌضىٍفز ِغ إعضّشثس٘ج 

ذٞ ؽ٠ًٛ ِٓ ثٌضِٓ ٚثٌقفجظ ػٍٟ  - ح ٌضىٍفز ٌّ ثٌؼًّ ػٍٟ ص٠جدر ِذر ثإلفضفجظ د١ّضر ث

ضج ١ٍذ٘ج، ٚدٌج ّٕجفغ١ٓ صم ٌٟ فئْ ثٌذٕه ٠ىْٛ ِظذس٘ج، ِّج٠ؾؼً ِٓ ثٌظؼخ ػٍٟ ٌث

ٙذف  لذ فمك ل١ّز إعضشثص١ؾ١ز فم١م١ز ِٓ خالي ١ِضر ثٌضىٍفز فؼال ػٓ صقم١ك ٌث

ٌضىج١ٌف ثٌّظشف١ز   ِٓ ٔظجَ إدثسر ث

ِضذثد ٌغٍغٍز ثٌضٛس٠ذ ٚ٘ٛ ثألعٍٛح ثٌّالءَ ٌؼذؾ ثٌضىٍفز  -2 وّج ٠ًّغ صق١ًٍ عٍغٍز ثٌم١ّز إ

ق ّضذ خجسػ ٌث خذِز ثٌّظشف١ز، ٚثٌضٟ ص ذٚد ثٌضٕظ١ّ١ز ٌٍذٕه، دّج خالي دٚسر ف١جر ٌث

ؾجي صش١ش دسثعز )  ,٠Elloumiضالءَ ِغ ِفَٙٛ إدثسر ثٌضىٍفز إعضشثص١ؾ١ج، ٚفٟ ٘زث ثٌّ

( إٌٟ أْ صق١ًٍ عٍغٍز ثٌم١ّز ٠ذذأ ِٓ صق١ًٍ أٔشطز ثٌقظٛي ػٍٟ ِذخالس إٔضجػ 2008

ٚثإلٔضجػ ثٌّظشفٟ  ّظشف١ز ٚثٌؼاللجس ِغ ثٌّٛسد٠ٓ ِشٚسث دؼ١ٍّجس ثإلِذثد  ثٌخذِز ٌث

ٚثٌؼاللجس ِغ ثٌؼّالء.   دثخً ثٌذٕه ٚإٔضٙجء دضمذ٠ُ ثٌخذِز ثٌّظشف١ز 

ذسثعجس ) -3 ( إٌٟ أْ ثأل١ّ٘ز Mechtcheriakova,et al ,2015صش١ش دؼغ ٌث

ٌضق١ًٍ عٍغٍز ثٌم١ّز فٟ ثٌذٕٛن ثٌضؾجس٠ز صشؽغ إٌٟ إػضشثفٙج  دٛؽٛد  ثإلعضشثص١ؾ١ز 

خضٍفز دثخً عٍغٍز ثٌم١ ّز ثٌخجطز دجٌذٕه ٚعالعً ثٌم١ُ ػاللجس ِضذثخٍز د١ٓ ثألٔشطز ثٌّ

ٌٚز ثإلعضفجدر ِٓ ٘زر ثٌؼاللجس فٟ ثٌٛطٛي  ّؾجي ِٚقج ٕجفغ١ٓ فٟ ٔفظ ٌث ثٌخجطز دجٌّ

ٌضؾجسٞ وٕظجَ ِفضٛؿ  ه ث ط٠ًٛ، فٙزث ثٌضق١ًٍ ٠ٕظش إٌٟ ثٌٕذ ٕجفغ١ز فٟ ثألؽً ٌث ٌّضث٠ج ص

خذِج شجسوز دثخً عٍغٍز ثٌم١ُ ثٌخجطز دٕفظ ٌث خضٍفز  ثٌّ س ٠ؤعش فٟ ثألؽشثف ثٌّ

٠ٚضأعش دٙج 
(7 )

 . 

ذسثعجس )  -4 ّج أٚػقش دؼغ ٌث ( أٔٗ ٠ّىٓ ٌٍذٕٛن Iyad A. Al Nsour,2016و

ه إٌٟ ٚفذثس أػّجي  ١ّضر ثٌضٕجفغ١ز ٚرٌه ِٓ خالي صمغ١ُ ثٌٕذ ثٌؼجِز ٚثٌخجطز صقم١ك ٌث

١ٍز إصخجر ثٌمشثسثس ثإلعضشثص١ؾ١ز  ؾجالس ثألػّجي ٚدطش٠مز صالةُ ػّ إعضشثص١ؾ١ز ؽذمج ٌّ

الةّز ٚدّؾشد صقذ٠ذ  ٌذٕه إٌٟ ثألٔشطز ثٌّ ٚفذثس ثألػّجي ثإلعضشثص١ؾ١ز ٠ضُ صمغ١ُ ث

ّغضٛٞ ثإلعضشثص١ؾٟ ٚثٌمجػذر ثٌضٟ ٠ضُ ثإلعضششجد دٙج ػٓ صقذ٠ذ ٚفذثس  ػٍٟ ٌث

ثألػّجي ثإلعضشثص١ؾ١ز ٟ٘ صقذ٠ذ ثٌٛفذثس ثٌفشػ١ز ِٓ ثٌذٕه ثٌضٟ ٠ّىٓ إصخجر لشثسثس 
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٠ذ ثألٔشطز ثٌشة١غ١ز ٌٛفذثس ثألػّجي إعضشثص١ؾ١ز دشأٔٙج دظٛسر ِغضمٍز ٠ٍٟٚ رٌه صقذ

ّظشف١ز ثٌشة١غ١ز  ٚرٌه ِٓ خالي دؼغ ثإلسشجدثس ثٌضٟ صغجػذ فٟ صقذ٠ذ ثألٔشطز ٌث

ّضٍه ٚثفذر ٚأ أوغش ِٓ  ٚص ٟٚ٘ صٍه ثالٔشطز ثٌّض١ّضر صىٌٕٛٛؽ١ج ٚإعضشثص١ؾ١ج 

ثٌخظجةض ثٌضج١ٌز
 (8)

   

 ١ّض  ر ثٌضٕجفغ١ز ٌٍذٕه. ٌٙج ِٛثسد ِخضٍفز ػٓ ثألٔشطز ثألخشٞ ٚصأع١ش لٛٞ ػٍٟ ٌث

  .ٍذٕه ٌضىٍفز ثإلؽّج١ٌز ٌ ٙج ٔغذز ؽٛ٘ش٠ز ِٓ ث  صّغً صىٍفض

أْ صٍه ثإلٔؼىجعجس ثٌضٟ ٠قممٙج أعٍٛح صق١ًٍ عٍغٍز ثٌم١ّز عٛف  وَشٌ اٌجبزث

قذ ثأللظٟ ِٓ ثٌفٛثةذ ػٍٟ ثٌذٕه فٟ فجٌز دػّٙج دأعٍٛح سلجدٟ ِضطٛس ٠ؼّٓ  صىْٛ ٌٙج ٌث

صقم١ك وجفز ثألٔشطز ثٌّظشف١ز فٟ ثٌذٕه دألظٟ وفجءر ٚفجػ١ٍز ف١ظ أْ لذسر ثٌذٕه ػٍٟ 

لذسصٗ ػٍٟ ثإلدضىجس ٚثٌقظٛي ػٍٟ ١ِضر ثٌضٕجفغ١ز ثإلفضفجظ دج١ٌّضر ثٌضٕجفغ١ز ٠ضٛلف ػٍٟ 

ّضث٠ج ٚػذَ لذسر ثٌّٕجفغ١ٓ فٟ ثٌٛطٛي إٌٟ  ٕجفغ١ٓ ٚلذسصٙج ػٍٟ ثإلفضفجظ دٙزر ٌث لذً ثٌّ

ٙج ثٌذٕه.   ثٌّضث٠ج ثٌضٟ صٛطً إ١ٌ

 أهداف تطبيق التكامل المقترح: -1

ذخً ثٌّمضشؿ فٟ إ٠ؾجد ثأل١ٌجس ثٌّٕجعذز ٌضخف١غ  ٠ضّغً ثٌٙذف ثٌشة١غٟ ِٓ ٘زث ثٌّ

 ثٌضىج١ٌف ثٌّظشف١ز صقم١ك ثأل٘ذثف ثٌضج١ٌز:  

ّضؼٙذٖ -0 ششوجس ثٌ ذثف ثٌذٕه ٌٚث ٛثفك د١ٓ سغذجس ثٌؼّالء ٚ٘أ ٚثٌّغجّ٘ز فٟ  صقم١ك ثٌض

ذلز ٚثٌّٛػٛػ١ز فٟ ل١جط ثٌضىٍفز ٚصقذ٠ذ ِٛثؽٓ خفؼٙج ِٓ خالي ثٌضؼشف  صقم١ك ٌث

ٚثٌضٟ الصؼ١ف ل١ّز ٚرٌه فضٟ ٠ضُ إعضذؼجد ثألٔشطز  ػٍٟ ثألٔشطز ثٌضٟ صؼ١ف ل١ّز 

ٙج صؼضذش ػشٚس٠ز  شطز الصؼ١ف ل١ّز ٌٚىٕ ثٌضٟ ال صؼ١ف ل١ّز ِغ ِالفظز أْ ٕ٘جن ٔأ

 إلصّجَ ثٌؼًّ ثٌّظشفٟ. 

ّىٛٔجس غ١ش ثٌؼشٚس٠ز  -2 خذِجس ثٌّظشف١ز دئعضذؼجد ثألؽضثء أٚ ٌث صخف١غ صىٍفز ٌث

ّظشف١ز.  ٚصقغ١ٓ ثٌمذسر ػٍٟ إدثسر ثٌخذِجس ٌث  ٚوزٌه ثألٔشطز غ١ش ثٌّؼ١فز ٌٍم١ّز 

ؾٛدر ِٓ خالي  -3 خذِز ثٌّظشف١ز ٚصقغ١ٓ ٌث ّغضّش ٌؾٙٛد صخف١غ صىٍفز ٌث ثٌضط٠ٛش ٌث

جْ ثٌضؼجلذ دجإلػجفز إٌٟ ثٌّقجفظز ػٍٟ ٚػّ سفغ وفجءر ثألٔشطز ثٌّؼ١فز ٌٍم١ّز

ّج ٠غُٙ فٟ إػجدر  ٙج ِٓ ٚؽٙز ٔظش ثٌؼّالء ٚد ِغضٛٞ ؽٛدر ثٌخذِز ثٌّظشف١ز ٚ ل١ّض
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ذلز ٚثٌّٛػٛػ١ز فٟ دػُ ثٌمذسر ثٌضٕجفغ١ز  خذِز ثٌّظشف١ز ٚصقم١ك ٌث ٕ٘ذعز صىٍفز ٌث

  ٌٍذٕٛن.

 ِزطٍجبد رطجُك اٌّذخً اٌّمزشذ:  -0

مزشذ ِدّىعخ ِٓ اٌّزطٍجبد واٌٍز رزّثً فُّب ٍٍَ:   ذخً اٌّ  َزطٍت اٌّ

١ٙتجس ثٌشلجد١ز ِق١ٍجً ٚد١ٌٚجً ِٚشثػجر  -1 ٚؽٛد ٔظجَ فؼجي ٌضذجدي ثٌّؼٍِٛجس د١ٓ ِخضٍف ٌث

ٛثفش لجػذر د١جٔجس  ثٌشفجف١ز ػٕذ صطذ١ك ثٌفؼجي ألعٍٛح عٍغٍز ثٌم١ّز  دجإلػجفز إٌٟ ص

ُ فٟ ثٌضخط١ؾ ٚثٌشلجدز ٚإصخجر ٌٍذٕه صغجػذ ػٍٟ صٛف١ش صمجس٠ش ِ خضٍفز ٚثٌضٟ صغ٘ج

 ثٌمشثسثس ثٌّٕجعذز.

ذثف وً ١٘تز صشجسن فٟ ٔظجَ ثٌشلجدز ثٌّظشف١ز ٚإعضمال١ٌز  -6 صقذ٠ذ ِغت١ٌٛجس ٚ٘أ

 ث١ٌٙتجس ثٌشلجد١ز ثٌّظشف١ز 

مزشذ:  -6  وظبئف ِذخً اٌزىبًِ اٌّ

مزشذ فإ ْ هزا اإلغبس َدت أْ َعزمذ اٌجبزث أٔه رسمُمب ٌألهذاف اٌغبثمخ إلغبس اٌزىبًِ اٌّ

 :َشرىض عٍٍ رطىَش وظُفزُٓ سئُغُزُٓ ٌٍّسبعجخ اإلداسَخ هّب

ّقجعذز ثإلدثس٠ز: ٠ٚضُ رٌه ِٓ خالي:  -1 ٌٕطجق ثٌٛظ١فٟ ألعج١ٌخ ٌث  صٛع١غ ث

١ٌف ثٌّظشف١ز  - أ  صط٠ٛش ٔطجق ثٌشلجدز ػٍٟ ػٕجطش ثٌضىج

 صط٠ٛش فٟ ِؾجي ٚظ١فز ثٌؼشع ٚثٌضمش٠ش -2

قجعخ ثإلدثسٞ فٟ  -3  ِؾجي إصخجر ثٌمشثسثسصط٠ٛش دٚس ثٌّ

 اٌّضاَب اٌزٍ َّىٓ أْ َسممهب اإلغبس اٌّمزشذ  ٌزطجُك أعٍىة رسًٍُ عٍغٍخ اٌمُّخ   -3

  ٚٛن ثٌضٟ صش٠ذ أْ صٕجفظ ػٍٟ صمذ٠ُ خذِجس ِظشف١ز ٔٙجة١ز  أ إِىج١ٔز ِغجػذر ثٌٕذ

ّٕجفغ١ٓ )ثٌذٕٛن ثألخشٞ(   خذِجس ِظشف١ز دضىٍفز ألً ِٓ ٌث

 ّ ّظشف١ز عٛثء وجٔش ػجِز أٚ خجطز صذػ١ُ ثٌمذسر ثٌضىٌٕٛٛؽ١ٗ ٌٚث ؼٍِٛجص١ز ٌٍذٕٛن ٌث

ّٕجفغ١ٓ )ثٌذٕٛن ثألخشٞ(.   ػٍٟ صمذ٠ُ أفؼً خذِز ٌؼ١ًّ ِج ٌٚىٓ دضىٍفز ِضغج٠ٚز ِغ ٌث

  أْ صطذ١ك أعٍٛح صق١ًٍ عٍغٍز ثٌم١ّز ٠ؤدٞ إٌٟ صٕغ١ك ثإلِىج١ٔجس ٚثٌؾٙٛد ثإلدثس٠ز دّج

ٌضؼ١ٙذ فٟ صطذ١مٙج فٟ ٠قمك ثٌضشش١ذ فٟ إصخجر ثٌمشثسثس ثإلدثس٠ز ِّج ٠ذػ ُ فٛوّز ث

ه.  ١ٍٓ فٟ ثٌٕذ  صقم١ك دسؽز ػج١ٌز ِٓ ثٌٕضث٘ز ٌىجفز ثٌؼجِ
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ثبُٔب: األٌُبد اٌّمزشزخ ٌزفعًُ دوس اٌزطجُك اٌفعبي ألعٍىة رسًٍُ عٍغٍخ اٌمُّخ  فٍ رذعُُ 

 اٌمذسح اٌزٕبفغُخ ورخفُط اٌزىبٌُف ثبٌجٕىن اٌعبِخ واٌخبصخ: 

( Ghatebi,et al ,2013, Talib et al,2018 (ألضشؿ ثٌذجفظ ٚدجإلصفجق ِغ دسثعضٟ 

خذِجس  ٌضىجًِ د١ٓ صق١ًٍ عٍغٍز ثٌم١ّز ٚفٛوّز صؼ١ٙذ ٌث ّمضشفز ٌضفؼ١ً دٚس ث أُ٘ ثأل١ٌجس ٌث

ٕجفغ١ز  وهٍ وبٌزبٌٍ  ٌٍجٕىن عىاء وبٔذ عبِخ أو خبصخثٌّظشف١ز  ٚثٌضٟ صذػُ ثٌمذسر ثٌض
(9 )

 

  .ّٟؼٍِٛجس ِغ ثٌّٛسد٠ٓ ٚ ِغ ثٌؼّالء دشىً سعّٟ ٚغ١ش سع  صذجدي ثٌّ

  .ٟ٠ٛك ثٌّظشف  ِشجسوز وً أػؼجء عٍغٍز ثٌم١ّز فٟ خطؾ ثإلٔضجػ ٚثٌضغ

  ششثوز ثٌؼاللجس ِغ ثٌؼّالء ٚصخف١غ صِٓ ثإلعضؾجدز ٌُٙ ػذش عٍغٍز ثٌضٛس٠ذ ٚصقم١ك ٌث

 ثإلعضشثص١ؾ١ز ٚثٌضقجٌفجس ِغ ثٌّٛسد٠ٓ ٌٍذٕه. 

 ٚصخف١غ إدثسر صذػ١ُ ع١ ٛثد  ّجسعجس ثٌخج١ٌز ِٓ ثٌفجلذ ٚصشًّ إدثسر صذفك ثٌّ جعجس ثٌّ

ٌضخٍض ِٓ ثٌفجلذ.   ثٌّخضْٚ ٚث

  ّْغضمذ١ٍٓ ِغ ثٌضٛثطً دشأ ١ٌٓ ٌٚث ّغضمذ١ٍز ٌؼّالء ثٌذٕه ثٌقج صقذ٠ذ ثإلفض١جؽجس ٌث

ٙج ٚػّالةٙج.  غضمذ١ٍز ٌٍذٕه ِغ ِٛسد٠  ثإلفض١جؽجس ثإلعضشثص١ؾ١ز ثٌّ

 ُّذأُخ خبِغب : اٌذساعخ اٌ

 عُٕخ اٌذساعخ.

صضّغًل ػ١ٕللز ثٌذسثعلز فلٝل ِؼللذٜ ثٌملٛثةُ ثٌّج١ٌللز ٚثألولجد١١ّ٠ٓ ٚثٌّغللضغّش٠ٓ، ٠ؼللشع 

صٛص٠غ ثالعضّجسثس ثٌّٛصػلز ػٍٝل فتلجس ثٌذسثعلز، ٠ٚضؼلـ ِلٓ ثٌؾلذٚي   (1-3)ؽذٚي سلُ 

 %73.33إعضّجسر دٕغذز إعضؾجدز  132إؽّجٌٝ ثالعضّجسثس ثٌظق١قز ثٌمجدٍز ٌٍضق١ًٍ 

 (0-3سلُ)خذوي 

 رىصَع االعزّبساد  ٌّىصعخ عًٍ فئبد اٌذساعخ

 
ىصعخ ّبساد اٌّ  االعز

ّبساد اٌصسُسخ  إٌغجخ % االعز

ىن   78.33 47 60 ِذَشٌ إٌج

 73.33 44 60 األوبدَُُّٓ

شَٓ   68.33 41 60 اٌّغزّث

ً ٌّب  73.33 132 180 اإلخ
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ٌضق١ًٍ ثإلفظجةٟ -5 أعج١ٌخ ث
 (11 )

 

صلُ إعلضخذثَ  ثٌذشٔلجِؼ ثإلفظلجةٝ دؼذ صفش٠غ د١جٔجس ثإلعضّجسثس ثٌظلجٌقز ٌٍضق١ًٍل   

(spss) :ٌٝفٝ إؽشثء ثٌضق١ًٍ ثإلفظجةٟ ٌذ١جٔجس ثٌذسثعز ث١ٌّذث١ٔز ػٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضج 

 :واٌصذق اٌثجبد ًزغبة ِعبٍِأـ 

ألعتٍز ثالعضمظجء )ِج٠غّٝ دّؼجًِ Alpha) صُ فغجح ِؼجًِ ثٌغذجس )

١ّذث١ٔز فٝ صؼ١ُّ ثٌٕضجةؼ، ثالػضّجد٠ز(،  ذسثعز ثٌ ٌذقظ ِذٜ ثإلػضّجد ػٍٝ ٔضجةؼ ٌث ٚرٌه 

 ٚوزٌه صُ فغجح ِؼجًِ ثٌظذق.

 ـ اإلزصبء اٌىصفً:ة 

ث٢سثء  ٌضٛػ١ـ ِضٛعؾ ٚصذج٠ٓف١ظ صُ إعضخذثَ ثٌٛعؾ ثٌقغجدٝ ٚثإلٔقشثف ثٌّؼ١جسٜ       

 فٛي ػٕجطش ثالعضمظجء.

 ج ـ إخزجبس وٍّٕدشوف عُّشٔىف:

طذ١ؼٝ         صُ إعضخذثَ ٘زث ثإلخضذجس إلخضذجس ثٌفشع ثٌمجةً دأْ ثٌذ١جٔجس صضذغ ثٌضٛص٠غ ٌث

 ِمجدً ثٌفشع ثٌذذ٠ً أْ ثٌذ١جٔجس ال صضذغ ثٌضٛص٠غ ثٌطذ١ؼٝ

 ـ إخزجبس وشوعىبي واٌُض:د 

ز  (ANOVA)ٚ٘ٛ إخضذجس الدجسِضشٜ دذ٠ً ٠غضخذَ دذي ػٓ صق١ًٍ ثٌضذج٠ٓ  فٝ فٌج

-Chiٍض١ٓ، ٚفٝ ثٌؼ١ٕجس ثٌىذ١شر ٠ضذغ إخضذجس وشٚعىجي صٛص٠غ أوغش ِٓ ػ١ٕض١ٓ ِغضم

Square. 

ذ١جٔجس، صُ إعضخذثَ ثإلطذثس  غجدغ ػشش ِٓ دؼذ صش١ِض ٚصفش٠غ ٌث  ثٌذشٔجِؼ ثإلفظجةٝ ٌث

(SPSS) The Statistical Pakage for Social Science  ٌٝضق١ًٍ ثإلفظجة فٝ إؽشثء ث

١ّذث١ٔز ػٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٝ:  ٌذ١جٔجس ثٌذسثعز ثٌ

 عذجس ٚطذق ثالعضمظجء.أوالً: 

 إخضذجس ثلضشثح ثٌذ١جٔجس ِٓ ثٌضٛص٠غ ثٌطذ١ؼٝ.ثبُٔبً: 

 إخضذجسثس ثٌفشٚع ٚصق١ًٍ ثٌٕضجةؼ.ثبٌثبً: 

 وَزٕبوي اٌجبزث وً عٕصش ِٓ اٌعٕبصش اٌغبثمخ ثشًء ِٓ اٌزفصًُ وّب ًٍَ:



 
 ...تدنية تكلفة الخدمات المصرفية    دراسة تحليلية لقياس أثر التطبيق الفعال ألسلوب سلسلة تحليل سلسلة القيمة علي

 أحمد سعيد عبد العظيم أحمد د/

 0202األول الجزء األول العدد                                                   لحادي عشراالمجلد 
555 

 
 

 أوالً: ثجبد وصذق االعزمصبء:

ذثخٍٝ ٌٍقىُ  زثصٝ ٚثٌظذق ٌث صُ فغجح ِؼجًِ عذجس ثٌفج وشٚٔذجك ِٚؼجًِ ثٌظذق ٌث

ّغضخذَ ِٓ أؽٍٗ. ذف ٌث  ػٍٝ ؽٛدر ثالعضمظجء ٚأٔٗ ِالةُ ٌضقم١ك ثٌٙ

 ِعبًِ ثجبد أٌفب وشؤجبش:

ذسثعز )إعضّجسر  (Alpha) أٌفج وشٚٔذجك صُ فغجح ِؼجًِ ثٌغذجس ألدثءر ٌث

ؾذٚي سلُ ) ظذق ألعتٍز العضمظجء. (2-3ثالعضمظجء(، ٠ؼشع ٌث  ِؼجٍِٝ ثٌغذجس ٌٚث

ذسثعز )إعضّجسر  (Alpha) أٌفج وشٚٔذجك صُ فغجح ِؼجًِ ثٌغذجس ألدثءر ٌث

ؾذٚي سلُ ) ظذق ألعتٍز العضمظجء. (2-3ثالعضمظجء(، ٠ؼشع ٌث  ِؼجٍِٝ ثٌغذجس ٌٚث

ؾذٚي سلُ  ِمذٌٛز ٌؾ١ّغ  ( ٠ضؼـ أْ ل١ُ ِؼجًِ ثٌغذجس2-3)ٚدئعضؼشثع ٌث

ٚوً عؤثي ٠ضىْٛ ِٓ أوغش ِٓ  ثألعتٍز، ف١ظ صؼّٕش لجةّز ثإلعضمظجء أسدؼز ثعتٍز سة١غ١ز

خّجعٝ، ٚصشثٚفش ل١ّز ِؼجًِ ثٌغذجس د١ٓػٕظش  ١ٌىشس ٌث ٌٍغؤثي  (0.643)صأخز شىً 

ٌٍغؤثي ثٌخجِظ  (0.822)ثٌغجٔٝ ثٌظؼٛدجس ثٌضٟ صؼٛق صؼ١ٙذ ثٌخذِجس ثٌّظشف١ز "ٚ 

ٚأ١ٌجس ٚ ِشثفً  ّمضشؿ ػٍٝ ػذر أ٘ذثف ِٚضطٍذجس ٚ ٚظجةف  ذخً ٌث "٠شصىض صطذ١ك ثٌّ

خذِجس ثٌّظشف١ز" ١ٔز صىٍفز ٌث  .ٚرٌه ٌضذ

 اٌصذق اٌزارً:

ف١ظ أْ ل١ّز ِؼجًِ ثٌظذق ٘ٝ ثٌؾزس ثٌضشد١ؼٝ ٌم١ُ ِؼجًِ ثٌغذجس،  ٚدئعضؼشثع 

ٚد١ٓ  ٌٍغؤثي ثٌغجٔٝ (0.802)صشثٚفش ل١ّز ِؼجًِ ثٌظذق د١ٓ  (2-3ؽذٚي سلُ )

 ٌٍغؤثي ثٌخجِظ. (0.907)

 والرجق الستسارة االستقراء الثبات ىمعامم (2-3)ججول رقػ 

 معامل الثبات البيــان األسئمة
(Alpha)* 

 معامل الرجق

 0.836 0.699   السرخفية الخجمة تكمفة تجنية في القيسة سمدمة دورأسمؽب األول 

وظائف وأليات  متطمباتو  عجة أهجافيختكد تطبيق السجخل السقتخح عمى  الثاني 
 و مخاحل وذلغ لتجنية تكمفة الخجمات السرخفية

0.822 0.907 
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 :ثانياً: إختبار إقتراب البيانات من التوزيع الطبيعى

إلخضذللجس ثٌفللشع ثٌمجةلًل دللأْ ثٌذ١جٔللجس صضذللغ ثٌضٛص٠للغ ثٌطذ١ؼلٝل ِمجدلًل ثٌفللشع ثٌذللذ٠ً أْ        

وٍّٕؾشٚف ع١ّشٔٛف، ٠ؼشع ؽذٚي ثٌذ١جٔجس ال صضذغ ثٌضٛص٠غ ثٌطذ١ؼٝ، صُ إعضخذثَ إخضذجس 

( ُ ( ثإلفظجء ثٌٛطفٝ العتٍز ثٌذسثعز ٚٔضجةؼ ثإلخضذجس، ٠ٚضؼـ ِٓ ثٌؾذٚي ِؼ٠ٕٛز 4-3سل

ثللًل ِللٓ ِغللضٜٛ  .Sig% ف١للظ ثْ 11%، 5، %1ػٕللذ ِغللضٜٛ ِؼ٠ٕٛللز  ؽ١ّللغ ثألعللتٍز

، ٌٚلزٌه ٠فؼًل إعلضخذثَ  ثٌّؼ٠ٕٛز، ِّج ٠ذي ػٍٝ أْ ثألعتٍز ال صمضشح ِلٓ ثٌضٛص٠لغ ثٌطذ١ؼٝل

 .ثالخضذجسثس ثٌالِؼ١ٍّز ػٕذ إخضذجسثس ثٌفشٚع
 (4-3ججول رقػ )

 اإلحراء الؽصفى ونتائج اختبار كمسشجخوف سسيخنؽف

ـان الدؤال  البـي
وسط 
 حدابى

انحخاف 
 معيارى 

Kolmogorov-

Smirnov Z Sig. السعشؽية 

 معشؽى  024. 1.487 187. 3.989   السرخفية الخجمة تكمفة تجنية في القيسة سمدمة دورأسمؽب األول 

 الثاني 

 متطمبــاتو  عــجة أهــجافيختكــد تطبيــق الســجخل السقتــخح عمــى 
وظــــائف وأليــــات و مخاحــــل وذلــــغ لتجنيــــة تكمفــــة الخــــجمات 

 السرخفية
 معشؽى  000. 2.436 173. 4.317

 %10* ِعٕىي عٕذ ِغزىي ِعٕىَخ 

فلٛي دٚس أعلٍٛح عٍغلٍز َىخذ إخزالف ِعٕىي ثُٓ أساء عُٕةخ اٌذساعةخ ال  اٌفشض االوي:

  ثٌم١ّز فٟ صذ١ٔز صىٍفز ثٌخذِز ثٌّظشف١ز

أعٍٛح عٍغٍز ثٌم١ّز فٟ صذ١ٔز ثإلفظجء ثٌٛطفٝ ٌذٚس  (1-3)٠ؼشع ؽذٚي سلُ  

ّظشف١ز صىٍفز خذِز ٌث ظ١فز )ِذ٠شٞ ثٌذٕٛن. ٌث ، ِٓ ٚؽٙز ٔظش فتجس ثٌذسثعز فغخ ثٌٛ

غضغّش٠ٓ(،   ثألوجد١١ّ٠ٓ. ثٌّ
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 (11-3)ججول رقػ 
 أسمؽب سمدمة القيسة في تجنية تكمفة الخجمة السرخفية دور حراء الؽصفى الراء فئات الجراسة حؽلاإل

 العشاصخ

 السدتثسخيؼ األكاديسييؼ معجى القؽائػ السالية

 وسط حدابى
انحخاف 
 معيارى 

 وسط حدابى
انحخاف 
 معيارى 

وسط 
 حدابى

انحخاف 
 معيارى 

يعــج خمــق القيســة لمعسيــل السرــخفي القــؽة الجافعــة لتشعــيػ األعســال السرــخفية الــح  يجــ  أن يقــؽم ببشــاء 
 .إستخاتيجيتة وأنذطتة اليؽمية عمي أساس مقابمة الهجف

4.60 .538 4.68 .561 4.63 .536 

التسيـد فيهـا  ةيهجف إلي تحجيج األماكؼ أو األنذطة في هحة الدمدمة التـي يسنـؼ تخضـيك تكمفتهـا أو زيـاد
 .بجءا مؼ ترسيػ الخجمة السرخفية وإنتهاء بتقجيسها لمعسيل السرخفي

4.55 .653 4.66 .645 4.49 .675 

سمدـمة التؽريـج إلـي أنذـطة تزـي  تقؽم بزبط تكمفة مسارسات سمدمة التؽريج مؼ خـلل  تحميـل أنذـطة 
 .قيسة والعسل عمي تشسيتها وضبط تكمفتها، وأنذطة التزي  قيسة والعسل عمي التخمص مشها

4.79 .623 4.73 .585 4.76 .663 

معـا سمدــمة القيسـة لمرــشاعة  ؽاتتحـج مـس سمدــمة القيسـة لمســؽرديؼ والسدـتهمكيؼ لمخجمــة السرـخفية لينؽنــ
  السرخفية

3.32 .471 3.05 .211 3.27 .449 

تحميل وفهػ العلقات بيؼ أنذطة القيسة الجاخمية لمبشغ وتحجيج أثخها عمي تكالي  أداء األنذطة تعسل عمي 
واإلستفادة مؼ ذلغ في تخشيج إستخجام مؽارد البشغ باإلضافة إلي العلقات الخارجية لمتعخف عمي األنذطة 

 .واألنذطة السرخفية التي يعهج إلي الغيخ القيام بتأديتهاالسرخفية التي يج  أن يقؽم البشغ بتأديتها 
3.91 .282 3.43 .501 4.00 .000 

تداعج في فهػ الخوابط والتكالي  السذتخكة بيؼ السؽرديؼ مؼ ناحية والعسلء مؼ ناحية أخخ  عمـي تععـيػ 
 .القيسة لمعسلء وتخضيك التكالي 

3.43 .500 3.14 .347 3.32 .471 

تدـاهػ فـي  دراسـة الـخوابط وعلقـات التـجاخل بـيؼ سلسـل القيسـة لمبشـغ وسلسـل القيسـة لكـل مـؼ السـؽرد 
 والسدتهمغ بحيث  يسنؼ لمبشغ  تحقيق ميدة تشافدية 

4.06 .485 3.93 .587 4.02 .418 

 461. 3.71 471. 3.68 486. 3.64 .بتحجيج وتقييػ التكمفة، اإليخادات األصؽل السخررة لكل نذاط إستخاتيجيتقؽم  
 273. 3.98 590. 3.98 359. 3.96 تمتدم بسجسؽعة مؼ اإلجخاءات اللزمة لتخضيك التكالي  السرخفية

 

 كخوسنال واليدنتائج اختبار  (11-3) ججول رقػ

 السعشؽية Chi-Square P- Value العشاصخ

ــاء يعــج خمــق القيســة لمعسيــل السرــخفي القــؽة الجافعــة لتشعــيػ األعســال  السرــخفية الــح  يجــ  أن يقــؽم ببش
 .إستخاتيجيتة وأنذطتة اليؽمية عمي أساس مقابمة الهجف

 غيخ معشؽى  610. 987.

 غيخ معشؽى  336. 2.181التسيـد فيهـا  ةيهجف إلي تحجيج األماكؼ أو األنذطة في هحة الدمدمة التي يسنؼ تخضـيك تكمفتهـا أو زيـاد
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 .السرخفيبجءا مؼ ترسيػ الخجمة السرخفية وإنتهاء بتقجيسها لمعسيل 
تقؽم بزبط تكمفة مسارسات سمدمة التؽريج مؼ خلل  تحميل أنذـطة سمدـمة التؽريـج إلـي أنذـطة تزـي  

 .قيسة والعسل عمي تشسيتها وضبط تكمفتها، وأنذطة التزي  قيسة والعسل عمي التخمص مشها
 غيخ معشؽى  501. 1.383

معـا سمدـمة القيسـة لمرـشاعة  ؽاوالسدـتهمكيؼ لمخجمـة السرـخفية لينؽنـتتحج مس سمدمة القيسـة لمسـؽرديؼ 
  السرخفية

 معشؽى  004. 11.223

تحميل وفهػ العلقات بيؼ أنذطة القيسة الجاخمية لمبشغ وتحجيج أثخها عمي تكالي  أداء األنذطة تعسل عمي 
واإلستفادة مؼ ذلغ في تخشيج إستخجام مؽارد البشغ باإلضافة إلي العلقات الخارجية لمتعخف عمي األنذطة 

 لي الغيخ القيام بتأديتها السرخفية التي يج  أن يقؽم البشغ بتأديتها واألنذطة السرخفية التي يعهج إ
 معشؽى  000. 47.319

تداعج في فهػ الخوابط والتكالي  السذتخكة بيؼ السؽرديؼ مؼ ناحية والعسلء مؼ ناحية أخخ  عمي تععـيػ 
 .القيسة لمعسلء وتخضيك التكالي 

 معشؽى  010. 9.192

تداهػ في  دراسة الـخوابط وعلقـات التـجاخل بـيؼ سلسـل القيسـة لمبشـغ وسلسـل القيسـة لكـل مـؼ السـؽرد 
 والسدتهمغ بحيث  يسنؼ لمبشغ  تحقيق ميدة تشافدية 

 غيخ معشؽى  444. 1.625

 غيخ معشؽى  783. 488. .بتحجيج وتقييػ التكمفة، اإليخادات األصؽل السخررة لكل نذاط إستخاتيجيتقؽم 
 غيخ معشؽى  974. 052. تمتدم بسجسؽعة مؼ اإلجخاءات اللزمة لتخضيك التكالي  السرخفية

ػٕذ ِغضٜٛ ِؼ٠ٕٛلز ِؼظُ ثٌؼٕجطش ػذَ ِؼ٠ٕٛز  (12-3)٠ضؼـ ِٓ ٔضجةؼ ؽذٚي سلُ  

ِّج٠ذي ػٍٝ ػذَ ٚؽٛد ثخضالف  ،أوذش ِٓ ِغضٜٛ ثٌّؼ٠ٕٛز P-Value، ف١ظ أْ ل١ُ 5%

دٚس أعللٍٛح عٍغللٍز ثٌم١ّللز فلٟل صذ١ٔللز صىٍفللز ِؼٕللٜٛ دلل١ٓ ِضٛعللؾ أسثء فتللجس ثٌذسثعللز فللٛي 

 .ثٌخذِز ثٌّظشف١ز

 ِّب عجك َزعر صسخ اٌفشض االوي:

أعٍىة عٍغٍخ اٌمُّخ فٍ  ال َىخذ اخزالف ِعٕىي ثُٓ أساء عُٕخ اٌذساعخ زىي  دوس"

 "رذُٔخ رىٍفخ اٌخذِخ اٌّصشفُخ

 :اٌثبٍٔ  اٌفشض

األهذاف واألٌُبد و اٌّشازً ٠ٛؽذ إخضالف ِؼٕٜٛ د١ٓ أسثء ػ١ٕز ثٌذسثعز فٛي ال "

١ٔز صىٍفز ثٌخذِجس   واٌّضاَب ٍضىجًِ ٚدٚس٘ج فٝ صذ ذخً ثٌّمضشؿ ٌ ٙج ثٌّ ثٌضٝ ٠ضىْٛ ِٕ

 "ثٌّظشف١ز

ّشثفً ثإلفظجء ثٌٛطفٝ  (13-3) ٠ؼشع ؽذٚي سلُ  فٛي ثأل٘ذثف ٚثأل١ٌجس ٚ ٌث

ذخً ثٌّمضشؿ  ٌٍضىجًِ ٚدٚس٘ج فٝ صذ١ٔز صىٍفز ثٌخذِجس  ٙج ثٌّ ٚثٌّضث٠ج ثٌضٝ ٠ضىْٛ ِٕ
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ظ١فز )ِذ٠شٞ ثٌذٕٛن. ثألوجد١١ّ٠ٓ. ثٌّظشف١ز ذسثعز فغخ ثٌٛ ، ِٓ ٚؽٙز ٔظش فتجس ٌث

 ثٌّغضغّش٠ٓ(، 

األهذاف واألٌُبد و  زىيزصبء اٌىصفً ألساء فئبد اٌذساعخ اإل (13-3)خذوي سلُ 

 اٌّشازً واٌّضاَب  

صشفُخ   مزشذ و دوسهب فً  رذُٔخ رىٍفخ اٌخذِبد اٌّ ذخً اٌّ   اٌزً َزىىْ ِٕهب اٌّ

 العشاصخ

 السدتثسخيؼ األكاديسييؼ مجيخ  البشؽك 

 وسط حدابى
انحخاف 
 معيارى 

 وسط حدابى
انحخاف 
 معيارى 

وسط 
 حدابى

انحخاف 
 معيارى 

       عمى عجة وظائف لتجنية تكمفة الخجمات السرخفية  ، وذلغ كاالتى: يعتسج السجخل السقتخح -3
تطؽيخ نطاق الخقابة عمي عشاصخ التكالي  السرخفية: حيث أن الخقابة عمي عشاصخ التكالي  يج   -أ-3

 .أن تتػ عمي مدتؽ  أعسق مؼ الخجمة السرخفية الشهائية
4.51 .718 4.57 .728 4.51 .711 

تطؽيخ في مجال وظيفة العخض والتقخيخ: حيث أن اإلطار الستكامل يحـ  أن يعسـل عمـي تطـؽيخ  –ب  -3
هحة الؽظيضية نعخا ألن  معمؽمات أسالي  السحاسبة اإلدارية الحجيثـة البـج وأن تذـسل عمـي معمؽمـات عـؼ 

ؽاصـفة مـؼ العجيج مؼ السجاالت مشها حخكـة إسـتخجام عشاصـخ التكمفـة السرـخفية السختمفـة فـي تشفيـح كـل م
 مؽاصفات الخجمة السرخفية ومدتؽ  الجؽدة الستحقق 

3.87 .337 3.80 .408 3.66 .480 

تطؽيخ دور السحاس  اإلدار  في مجال إتخاذ القخارات: حيث أنـ  يجـ  أن تتعـجد أدوار السحاسـ   -ج- 3
 . اإلدار  تبعا لستطمبات عسمية إتخاذ القخار في ظل إستخجام هحا اإلطار السقتخح

3.64 .486 3.77 .424 3.71 .461 

ترسيػ بعك األليات واإلجخاءات السقتخحة التي تجعػ التكامل بيؼ حؽكسة تعهيج الخجمات السرخفية  د -3
حؽكسـة أنذــطة العلقـة مــس ، مثـل: حؽكســة  االنذـطة السرــخفية الجاخميـة لمبشــغ،  وتحميـل سمدـمة القيســة

 السرخفيةالسؽرديؼ والستعهجون بأداء الخجمات 

3.64 .486 3.66 .479 3.68 .471 

تتسثـل السدايـا التــي يسنـؼ أن يحققهـا التكامــل بـيؼ حؽكســة تعهيـج الخـجمات السرــخفية وأسـمؽب تحميــل  -4
 سمدمة القيسة في البشؽك العامة والخاصة مايمي:  

      

إمنانية مداعجة البشؽك التي تخيج أن تشافذ عمي تقجيػ خجمات مرخفية نهائية  أو خجمات  -أ  -4
 مرخفية بتكمفة أقل مؼ السشافديؼ )البشؽك األخخ ( 

4.51 .718 4.57 .728 4.51 .711 

تجعيػ القجرة التكشؽلؽجي  والسعمؽماتية لمبشؽك السرخفية سؽاء كانت عامة أو خاصة عمي تقجيػ  -ب -4
 أفزل خجمة لعسيل ما ولكؼ بتكمفة متداوية مس السشافديؼ )البشؽك األخخ (. 

3.87 .337 3.80 .408 3.66 .480 

تداهػ إدارة العلقات بيؼ السؽرديؼ والعسلء والبشغ ومحاولة تطؽيخها في دعػ القجرات التشافدية  -ج -4
 لدمدمة التؽريج السرخفية. 

3.64 .486 3.77 .424 3.71 .461 

ػٕذ ِغلضٜٛ ِؼ٠ٕٛلز ِؼظُ ثٌؼٕجطش ػذَ ِؼ٠ٕٛز  (14-3)٠ضؼـ ِٓ ٔضجةؼ ؽذٚي سلُ  

ِّج٠ذي ػٍٝ ػذَ ٚؽٛد ثخضالف  ،ِغضٜٛ ثٌّؼ٠ٕٛزأوذش ِٓ  P-Value، ف١ظ أْ ل١ُ 5%
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ِؼٕٜٛ دل١ٓ ِضٛعلؾ أسثء فتلجس ثٌذسثعلز فلٛي ثأل٘لذثف ٚثأل١ٌلجس ٚثٌّشثفًل ٚثٌّضث٠لج ثٌضٝل 

  ٠ضىْٛ ِٕٙج ثٌّذخً ثٌّمضشؿ ٚدٚس٘ج فٝ  صذ١ٔز صىٍفز ثٌخذِجس ثٌّظشف١ز  

 ِّب عجك َزعر صسخ اٌفشض اٌثبٍٔ 

َىخذ اخزالف ِعٕىي ثُٓ أساء عُٕخ اٌذساعخ زىي  زىي األهذاف واألٌُبد واٌّشازً  "ال 

  واٌّضاَب اٌزً َزىىْ ِٕهب اٌّذخً اٌّمزشذ ودوسهب فً  رذُٔخ رىٍفخ اٌخذِبد اٌّصشفُخ"  

 واٌزىصُبد  إٌزبئح

 ٔزبئح اٌجسث   - أ

ّظش٠ز ثٌذٕٛن ػٍٟ ٠ؾخ -1 ج١ٌز ٚصثسر ِغ دجإلشضشثن ٌث  ثٌّشوضٞ ٚثٌذٕه ثٌّ

ٌضذس٠ذ١ز ثٌذٚثسس ػمذ ثإلعضغّجس ٚٚصثسر ثٌّظشٞ ٛثدس ٌّخضٍف ث  ف١ّج ٚرٌه ثٌى

 ٚصطذ١مجصٙج ثٌم١ّز عٍغٍز ألعٍٛح ثٌفؼجي ثٌضطذ١ك إؽشثءثس ٠خض

ذخً صطذ١ك إ٠ؾجد١جس ِٓ ثإلعضفجدر ػشٚسر. 1  ِٓ ِج٠ضطٍذز ٚ  ثٌّمضشؿ ثٌّ

ٌضؼجْٚ ِٓ فجٌز إفذثط ػشٚسر ه ثٌذثخ١ٍز ثأللغجَ د١ٓ ثٌفؼجي ٚثٌضٕغ١ك ث  ٌٍٕذ

 . ثٌذٕه ػ١ٍّجس وً فٟ ثألدثء ِغضٛٞ سفغ دّج٠ؼّٓ

 ثٌضىج١ٌف ػٍٟ ثٌشلجدٟ ثٌٕظجَ ِغ ٌضضٕجعخ ِظشف١ز ػًّ ٚع١جعجس أ١ٌجس ٚػغ. 2

 .ثٌذٕه ٚأ٘ذثف

ّجَ ػشٚسر. 3 لش دّؼذالس ثٌضؾجس٠ز ثٌذٕٛن إدثسر إ٘ض لش ِضطٍذجس ٌّؼشفز ثٌٛ  ثٌٛ

 ثإلؽشثءثس ٚإصخجر ثٌٛلش، ِٓ ثٌىغ١ش صغضٍٙه ثٌضٟ ثألٔشطز ٚصقذ٠ذ ٌٍٕشجؽجس،

لش ِمذثس ٌضم١ًٍ ثٌالصِز زر ثٌالصَ ثٌٛ ّظشف١ز ثألٔشطز ٌٙ  صخف١غ ػ١ٍز دّج٠ضشصخ ٌث

 . ثٌؼّالء خذِز صىج١ٌف

١ٍٓ ِٚشجسوز ِٕٙج ٚثٌقذ ل١ّز الصؼ١ف ثٌضٟ ثألٔشطز صشش١ذ ػٍٟ ثٌؼًّ.  4  ثٌؼجِ

ّظش٠ز ثٌذٕٛن لشثسثس صشش١ذ ػٍٟ إ٠ؾجد١ج ٠ؤعش ٌىٟ ثٌضؼ١ٙذ لشثس إصخجر فٟ  . ٌث

 رىصُبد اٌجسث   - ة

٠ؾخ ػٍٟ ثٌذٕٛن ثٌّظش٠ز دجإلشضشثن ِغ ٚصثسر ثٌّج١ٌز ٚثٌذٕه ثٌّشوضٞ  .1

ثٌّظشٞ ٚٚصثسر ثإلعضغّجس ػمذ ثٌذٚثسس ثٌضذس٠ذ١ز ٌّخضٍف ثٌىٛثدس ٚرٌه 

ف١ّج ٠خض إؽشثءثس فٛوّز ثٌضؼ١ٙذ ٌٍخذِجس ثٌّظشف١ز ٚثٌضطذ١ك ثٌفؼجي 
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 ثٌم١ّز ٚصطذ١مجصٙجألعٍٛح عٍغٍز 

ػشٚسر ثإلعضفجدر ِٓ إ٠ؾجد١جس صطذ١ك ثٌضىجًِل ثٌّمضلشؿ  ٚ ِج٠ضطٍذلز ِلٓ ػلشٚسر  .2

إفذثط فجٌز ِٓ ثٌضؼجْٚ ٚثٌضٕغ١ك ثٌفؼجي د١ٓ ثأللغجَ ثٌذثخ١ٍز ٌٍذٕه دّج٠ؼلّٓ سفلغ 

 ِغضٛٞ ثألدثء فٟ وً ػ١ٍّجس ثٌذٕه. 

ٍٟل ثٌضىلج١ٌف ٚػغ أ١ٌجس ٚع١جعجس ػًّل ِظلشف١ز ٌضضٕجعلخ ِلغ ثٌٕظلجَ ثٌشللجدٟ ػ .3

 ٚأ٘ذثف ثٌذٕه.

ػللشٚسر إ٘ضّللجَ إدثسر ثٌذٕللٛن ثٌضؾجس٠للز دّؼللذالس ثٌٛلللش ٌّؼشفللز ِضطٍذللجس ثٌٛلللش  .4

ٌٍٕشلجؽجس، ٚصقذ٠لذ ثألٔشلطز ثٌضٟل صغلضٍٙه ثٌىغ١لش ِلٓ ثٌٛللش، ٚإصخلجر ثإلؽللشثءثس 

ثٌالصِز ٌضم١ًٍ ِمذثس ثٌٛلش ثٌالصَ ٌٙزر ثألٔشطز ثٌّظشف١ز دّج٠ضشصخ ػ١ٍز صخف١غ 

 ٌؼّالء. صىج١ٌف خذِز ث

ثٌؼًّ ػٍٟ صشش١ذ ثألٔشطز ثٌضٟ الصؼ١ف ل١ّز ٚثٌقذ ِٕٙج ِٚشجسوز ثٌؼلج١ٍِٓ فٟل   .5

 إصخجر لشثس ثٌضؼ١ٙذ ٌىٟ ٠ؤعش إ٠ؾجد١ج ػٍٟ صشش١ذ لشثسثس ثٌذٕٛن ثٌّظش٠ز. 
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 : إٌٟ ثٌشؽٛع دشؽجء ثٌّضث٠ج صٍه فٛي ثٌضفجط١ً ِٓ ٌّض٠ذ( 6)
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 ٔظش٠ز دسثعز: ثٌششوجس فٛوّز أ١ٌجس فجػ١ٍز صقم١ك فٟ ثٌضىٍفز إدثسر دٚس( "2112)، ِقجس٠ك أفّذ ٘جٔب -

 ص ،  ؽٕطج ؽجِؼز ، ثٌضؾجسر و١ٍز ، ثٌشثدغ ثٌؼذد ، ثٌغجٟٔ ثٌّؾٍذ ، ٚثٌض٠ًّٛ ٌٍضؾجسر ثٌؼ١ٍّز ثٌّؾٍز ،"١ِٚذث١ٔز

  911 – 911 ص

 ،"  ٚثٌّٕجفغل١ٓ ثٌؼّلالء ػٓل ثٌّقجعلذز دل١ٓ ثٌؼالللز أدؼجد إعضىشجف( " 2111)ثٌظجدق، ػذذ عؼ١ذ أعجِز -

 ٚثإلدثسر ثٌّقجعلذز ِؾٍلز ،  ثإلعضشثص١ؾٟ ثألدثء ٌّضطٍذجس ثإلدثس١٠ٓ ثٌّقجعذ١ٓ ٚصطذ١ك إدسثن ٌم١جط دسثعز

 28 ص  ، ثٌمج٘شر ؽجِؼز ثٌضؾجسر و١ٍز ، ٚثٌضأ١ِٓ

 صششل١ذ ػٍٟ  ثٌضؾجس٠ز ثٌذٕٛن فٟ ثٌقٛوّز ٚسوجةض أ١ٌجس صطذ١ك أعش"،( 2112) ثٌشفّٓ، ػذذ فغٓ أِؾذ -

 ػل١ٓ ؽجِؼلز ، ثٌضؾلجسر و١ٍلز ، ٚثٌضؾلجسر ٌإللضظلجد ثٌؼ١ٍّلز ثٌّؾٍلز ،" ثٌلذ٠ْٛ ٚصٛس٠لك ثإلةضّلجْ ِٕـ لشثسثس

  621 – 619ص ص ،  ثٌغجٟٔ ثٌؼذد ثٌغجٌظ، ثٌّؾٍذ ، شّظ
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