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 دٚس اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ رؾغ١ٓ اٌغٍٛن االداسٞ 

 فٟ إٌّظّبد اٌؾى١ِٛخ ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌشلّٟ فٟ ظً

 ١ٌّبء ػ١ذ ػطب اثشا١ُ٘  /دوزٛسح ٔضاس ِؾّذ فىشٞ ِؾّذ /دوزٛس
 االػّبياٌّذسط ثمغُ اداسح             األعزبر اٌّغبػذ ثمغُ اإلداسح        

 ثبٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍؼٍَٛ اإلداس٠خ ثجٕٟ ع٠ٛف   ثبٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍؼٍَٛ اإلداس٠خ ثجٕٟ ع٠ٛف

 :ٍّخضاٌ

فخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ لٚه اٌفؼبي ٌٍضمباٌ ث١بْ فٟ ٌٍجؾش ٠زّضً اٌٙلف األٍبٍٟ

 .إٌّظّبد اٌؾى١ِٛخػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ فٟ  فٟ ظً رؾ١َٓ اٌٍَٛن اإلكاهٞ

فخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ اٌَّؼ ا١ٌّلأٟ ٌج١بْ اٌلٚه اٌّجبّو ٌٍضمب اٍزقلَ اٌجؾش ِٕٙظ

 كاهٞ ٚونٌه اٌلٚه اٌّْوٚٛ ثٛعٛك ث١ئخ اٌزؾٛي اٌولّٟ.رؾ١َٓ اٌٍَٛن اإل

 رؾ١َٓ فٟلجٛي اٌفوٗ اٌمبئً ثٛعٛك كٚه ٌٍزؾٛي اٌولّٟ  ٌٝرٍٕٛذ اٌلهاٍخ ئ

فخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ ، ػٍٟ اٌوغُ ِٓ ٙؼف كٚه اٌضمبٍّٕظّبد اٌؾى١ِٛخكاهٞ ٌاٌٍَٛن اإل

 فٟ ظً ٚعٛك اٌج١ئخ اٌول١ّخ. إٌّظّبد اٌؾى١ِٛخكاهٞ رؾ١َٓ اٌٍَٛن اإل

Abstract : 

Purpose –The main objective of the research is to demonstrate 

the effective role of organizational culture in improving 

managerial behavior when adopting digital transformation 

processes in business organizations. 

Design/methodology/approach- The research dealt with an 

analytical study through a field survey to demonstrate the direct 

role of organizational culture in improving administrative 
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behavior, as well as the role conditional on the existence of the 

digital transformation environment. 

Findings –The study found acceptance of the hypothesis that 

there is a role for digital transformation in improving the 

administrative behavior of business organizations, despite the 

weak role of organizational culture in improving the 

administrative behavior of business organizations in the presence 

of the digital environment. 

Key words-  digital transformation - organizational culture - 

management behavior. 

 :ّمذِخاٌأٚالُ:  

عً رؾم١ك اٌىفبءح ٚاٌفبػ١ٍخ اإلكاه٠خ ِٓ أ ٌزؾم١ك ِٕظّبد اٌؾى١ِٛخ بيرَؼ١

األ٘لاف ٚرط٠ٛو األكاء ِٓ فالي ارجبع أٍب١ٌت اإلكاهح اٌؾل٠ضخ ؽ١ش ٌىً ِٕظّخ 

د ٍزوار١غٟ  ٚرؾم١ك األ٘لاف اٌؼبِخ ٚاٌزٟ ٚعلرلػُ اٌزٛعٗ اإل  صمبفزٙب اٌقبٕخ ثٙب

فٟ رى٠ٛٓ  ب  ِّٙ ٚرؼزجو اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ػٕٖوا  ِٓ أعٍٙب ثّب ٠ّٚٓ االٍزّواه٠خ، 

ِقزٍف  ػٌٍٍّٝٛا١ٕٛٓ َ اٌقلِبد فبٕخ رٍه اٌزٟ رمل ٌؾى١ِٛخّٕظّبد ااٌٚرط٠ٛو 

ثلٚه ؽ١ٛٞ فٟ رغ١َل ٚرط٠ٛو َٛ ِالِؼ اإلكاهح اٌؾل٠ضخ ؽ١ش رمٚرؼزجو ِٓ أٔٛاػٙب 

 اٌٍَٛن اٌزٕظ١ّٟ . فٟ اٌزأص١و ػٍٝ ِّٙب   ػٕٖوا  أ٠ٚب  اإلكاهٞ اٌؾل٠ش ٟٚ٘ اٌفىو

اٌٟ عٕت ِغ اٌّىٛٔبد  بٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ِٓ اٌؼٕبٕو األٍب١ٍخ اٌّٛعٛكح عٕجب  ف

 ثّب ٠لػُ٘لاف ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚا١ٌٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍزٕظ١ُ اإلكاهٞ ِغ االفواك ٚاأل األفوٜ

ّواف فٟ ْ ارَبع ٔطبق اإلئم أ، ٍٍٛن اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِٛالغ اٌؼًّ اٌّقزٍفخ ػٍٝ اٌزأص١و

ٚئكفبي فوق اٌؼًّ ٚرم١ًٍ  ٚظٙٛه اٌزوو١جبد اٌزٕظ١ّ١خ اٌَّطؾخاٌؾى١ِٛخ إٌّظّبد 

 اٌم٠ٛخ. اٌزٕظ١ّ١خ ٟ رزٛفو ػٓ ٛو٠ك اٌضمبفخرٛفو اٌّؼبٟٔ اٌّْزووخ اٌزاٌو١ٍّبد 

رإصو ثطو٠ك ِجبّو ٚغ١و ِجبّو ػٍٝ  اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٠ؼزمل اٌجبؽش أْ نٌهٌ

 ،َٔبٟٔاء اٌٛظ١فٟ ٍٛاء وبْ ٘نا اٌٍَٛن ئكاه٠خ اٌزٟ رؾىُ األكاإل ِغّٛػخ اٌٍَٛو١بد
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ما ِب لوهد إٌّظّخ اٌزؾٛي ٔؾٛ كاهٞ؛ ِؼوٗ ٌٍزغ١و ٚاٌزجل٠ً ئأٚ ئ ،أٚ رٕظ١ّٟ

ِب ٟ٘  ٚػٕل٘ب ٠ىْٛ اٌزَبؤي:، ٍضمبفخ اٌؾب١ٌخٚرجٕٟ ارغب٘بد ِغب٠وح ٌ اٌج١ئخ اٌول١ّخ

اٌزؾ١َٓ اٌالئك فٟ اٌٍَٛن  ػ١ٍٗ ٌٍؾٖٛي ػٍٝاالؽز١بٛبد اٌزٟ ٠ّىٓ االهرىبى 

 إٌّظّبد اٌؾى١ِٛخ؟فٟ  كاهٞ ػٕل رجٕٟ ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟاإل

 صب١ٔبً :اٌذساعبد اٌغبثمخ 

 اٌزٕظ١ّ١خ  ثبٌضمبفخّزؼٍمخ اٌذساعبد اٌ . أ

ػٍٟ أكاء رأص١و اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ثؼٕٛاْ " ، ا١ٌبط عبٌُ (  0202)دساعخ -

٘لفذ اٌلهاٍخ اٌٟ ث١بْ اٌؼاللخ ث١ٓ صمبفخ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّٕظّخ اٌّٛاهك اٌجْو٠خ 

 رؼزجو ٚاٌزٟ اٌضمبف١خ١ُ ٌما ِٓ اٌؼل٠ل ٚعٛك رج١ٓػٍٟ أكائُٙ كافً إٌّظّخ 

ل١ُ  ٚعٛك رج١ٓ ؽ١ٓ فٟ ، ِورفؼخ ٚئٔزبع١خ ع١ل أكاء ٌزؾم١ك ِّٙب صمبف١ب ِمِٛب  

 ٚاٌزٟ ٚأكائُٙ اٌؼب١ٍِٓ هٙب ػٍٝرأصود ٍٍجب  ٍٍٚٛو١ب ِّٚبهٍبد صمبف١خ

 اٌلهاٍخ ١ِلاْ فٟ اٌّإٍَخ  األكاء فٟ اٌز١ّي ؽم١ك ٚعٙذ فٟ ِؼٛلب رؼزجو

 .االلزٖبك٠خ اٌّإٍَخ ٚونا

أصو اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ػٍٟ اٌوٙب ثؼٕٛاْ  ػ١غبٚٞ ١٘ٚجخ (، 0202)دساعخ  -

 اٌوٙب ػٍٝ اٌزٕظ١ّ١خ اٌضمبفخ رأص١و ػٍٝ اٌزؼوفاٌلهاٍخ اٌٟ  ٚ٘لفذاٌٛظ١فٟ 

 ٌٍضمبفخ اٌضالس اٌغٛأت ِٓ وً اٌزأص١و فًلِ ٚمٌه ، اٌجْو٠خ ٌٍّٛاهك اٌٛظ١فٟ

 ٘نٖ أعو٠ذ ٚلل ، ٚاٌّبكٞ اٌٍَٛوٟ ، اٌّؼٕٛٞ اٌغبٔت ٟٚ٘ اٌزٕظ١ّ١خ

 ث١جٛ روا اٌؼ١ِّٛخ االٍزْفبئ١خ ثبٌّإٍَخ ٛج١١ٓ اٌْجٗ األفواك ػٍٝ اٌلهاٍخ

 اٌَبئلح اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍضمبفخ اٌّبكٞ ٌٍغبٔت اإل٠غبثٟ اٌزٖٛه هغُٚ . ثجْبه عّؼخ

 ٌألفواك اٌٛظ١فٟ اٌوٙب فٟ َٔجٟ قفبٗأ وبْ أٔٗ ئالاالٍزْفبئ١خ،  ثبٌّإٍَخ

 اٌٛظ١فٟ اٌوٙب ػٍٝ ٌزأص١و ف١ب ٌٍضمبفخ ٢فو٠ٓ ١ٓاٌغبٔج َِبّ٘خ ٠فَو ِّب ثٙب،

 موو ِب ، اٌّزغ١واد ٘نٖ ِٓ وً ث١ٓ اٌم٠ٛخ اٌؼاللخ فٟ إٌزبئظ روعّزٗ ِب ٚ٘نا

 اهرفبع ئٌٝ ئٙبفخ ، اٌٛظ١فٟ بـــــــــاٌوٙ ػٍٝ اٌزٕظ١ّ١خ اٌضمبفخ رأص١و ٠ٍيَ

 .ث١ّٕٙب  الهرجبٛ ِؼبِال ل١ّخ



 
 

   الحكوميةدور الثق افة التنظيمية في تحسين السلوك االداريفي ظل عمليات التحول الرقمي في المنظمات  
  لمياء عيد عطا ابراهيم & د/  نزار محمد فكري محمدد/         

0202 اٌؼلك اٌضبٟٔ                                                 اٌّغٍل اٌضبٟٔ ػْو                     
 212 

 
 

ثؼٕٛاْ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚرأص١و٘ب فٟ  ، خبٌذ٠خ ،عبِٟ ( 0202)دساعخ  -

رؾل٠ل اٌزٛعٗ االٍزوار١غٟ ٌٍّٕظّخ كهاٍخ رطج١م١خ فٟ ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

ٚ٘لفذ اٌلهاٍخ اٌٟ كهاٍخ اصو اٌّؼزملاد ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌؼوال١خ 

ػٍٟ اٌزٛعٙبد االٍزوار١غ١خ ٌٍّٕظّخ ٚرٍٕٛذ اٌلهاٍخ اٌٟ اٌزٕظ١ّ١خ 

ِؼٕٛٞ ث١ٓ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚاٌزٛعٗ ٚعٛك ػاللخ اهرجبٛ ٚأصو 

ب  االٍزوار١غٟ ٌٍٛىاهح، ٚ٘نا ١ْ٠و  ّ ا ِٙ ئٌٝ أْ ٌٍضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ كٚه 

اٌٟ عبٔت رج١ٓ إٌزبئظ  ٚفبػب  فٟ هٍُ اٌزٛعٙبد االٍزوار١غ١خ ٌٍٛىاهح

ٚعٛك ػاللخ اهرجبٛ ٚأصو ِؼٕٛٞ ث١ٓ أثؼبك اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚاٍزوار١غ١بد 

،ٚ٘نا االهرجبٛ ٚاألصو ٔبرظ ػٓ ئكهان اإلكاهاد اٌؼ١ٍب  غٟاٌزٛعٗ االٍزوار١

 . فٟ اٌٛىاهح، أل١ّ٘خ اٌلٚه اٌفؼبي اٌنٞ رؾلصٗ اٌضمبفخ

 ث١ٓ اٌؼاللخ رؾل٠ل ئٌٝ اٌلهاٍخ ٘نٖ ٘لفذ Amburgey 9102(دساعخ)  -

 ر١ٙٛؼ فبي ِٓ اٌم١بك٠خ اٌقٖبئٔ ٚ اٌزٕظ١ّ١خ ٚاٌضمبفخ اٌٛظ١فٟ اٌوٙب

 رُؼيٜ اٌزٟ اٌم١بك٠خ اٌقٖبئٔ ٚ اٌزٕظ١ّ١خ اٌضمبفخ اٌٛظ١فٟ اٌوٙب ث١ٓ اٌؼاللخ

 َِبّ٘خ الٍزٕجبٛ اٌٛظ١ف١خ اٌقلِخ ِلح ٚ اٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌَّزٜٛ اٌغٌٕ فالالفز

اٌمواهاد.  ارقبم ٚ االٍزوار١غٟ اٌزقط١ٜ ػٍٝ اٌزأص١واد ٚ اٌؼٛاًِ ٘نٖ

 اٌوٙب ث١ٓ ٌٍؼاللخ اٌّجؾٛص١ٓ هؤ٠خ رْبثٗ أّ٘ٙب ٔزبئظ ئٌٝ اٌلهاٍخ ٚفٍٖذ

 افزالف ِٓ ثبٌوغُ ، اٌم١بك٠خ ٚاٌقٖبئٔ اٌزٕظ١ّ١خ ٚاٌضمبفخ اٌٛظ١فٟ

 فٟ ِزجب٠ٕخ ثلهعبد رَبُ٘ اٌزٕظ١ّ١خ اٌضمبفخ ئْ ٚ ، ٚاٌغٌٕ اٌزؼ١ٍّٟ اٌَّزٜٛ

 أوجو ثلهعخ ٠َبُ٘ اٌزؾ١ٍ٠ٛخ اٌم١بكح ٛبٚأّ ، اٌٛظ١فٟ اٌوٙب ِؼلالد اهرفبع

 األكاء رؾ١َٓ ٚ اٌزٕظ١ّ١خ اٌضمبفخ رط٠ٛو فٟ األفوٜ اٌم١بكح أّٔبٛ ِٓ

 اٌذساعبد اٌخبطخ ثبٌزؾٛي اٌشلّٟ  . ة

٘لفذ ٘نٖ اٌلهاٍخ ئٌٝ رؾل٠ل اٌفغٛح  (:Hayat Alrefaie, 2011دساعخ ) -

اٌول١ّخ ٌٍطالة ثغبِؼخ اٌٍّه ػجل اٌؼي٠ي، ٚرٍٕٛذ ٘نٖ اٌلهاٍخ ئٌٝ ثؼ٘ 

إٌزبئظ ِٓ أّ٘ٙب أْ ٌٍزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ أ١ّ٘خ وج١وح فٟ رٛف١و اٌّٙبهاد اٌالىِخ ِٓ 
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أعً اٌزى١ف ِغ ّجىبد اٌزًٕٛ االعزّبػٟ، وّب إٔٚذ اٌلهاٍخ ثٚوٚهح 

 ٛهاد اٌطالة ؽٛي اٍزقلاَ ا٠ٌٛت ألغواٗ رؼ١ّ١ٍخئعواء رؾ١ًٍ ٌزٖ

ػوٙذ ٘نٖ  (Lathinen, M. and Weaver, B., 2015دساعخ ) -

اٌلهاٍخ رؾل٠بد ػ١ٍّخ اٌزؾٛي اٌولّٟ ٌٍزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ، ٚلل أّبهد ٘نٖ 

اٌلهاٍخ ئٌٝ ٚعٛك صالصخ ٛوق ِٛاى٠خ ٌز١ُّٖ ِؾزٜٛ اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ 

ف١ل ِٕٙب ِّّٖٛ اٌجواِظ ــ ٚأػٚبء ٌّٛاعٙخ رؾلٞ اٌزؾٛي اٌولّٟ ١ٍَز

١٘ئخ اٌزله٠ٌ ـــ ٟٚ٘ األْٔطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ غ١و اٌول١ّخ اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ ِؾٛ 

األ١ِخ اٌول١ّخ ٚرٛف١و اٌفوٓ اٌول١ّخ اٌزٟ رؼيى اٌّّبهٍبد فٟ اٌفٖٛي 

اٌلها١ٍخ اٌزم١ٍل٠خ ، ٚاٌزؾٛي اٌولّٟ ٌٍغبِؼخ ١َ٠و ئٌٝ فوٕخ ٔمً اٌزؼ١ٍُ 

 ً اٌول١ّخ ثْىً وبًِ .اٌغبِؼٟ ٔؾٛ اٌٍٛبئ

رم١ٌ اٌلهاٍخ كٚه اٌزم١ٕبد اٌول١ّخ فٝ ر١ْٕٜ (: 0202دساعخ )ِؾّذ ، -

اٌزؾ١ٍٍٟ ، ٌٍزًٕٛ ئٌٝ أْ  لطبع ا١ٌَبؽخ ، ٚارجؼذ اٌلهاٍخ إٌّٙظ إٌٛفٟ

 اٌزم١ٕبد اٌول١ّخ ٌٙب كٚه فؼبي فٝ كٌٚخ اٌغيائو ٌزملَ لطبع ا١ٌَبؽخ . 

٘لفذ ٘نٖ اٌلهاٍخ ئٌٝ رمل٠ُ ّٔٛمط ِٛؽل وبًِ  ( :0202دساعخ )دسثبٌخ ،  -

ٌؼ١ٍّخ اٌزؾٛي اٌولّٟ ثٙلف كػُ اٌغٙٛك اٌؾى١ِٛخ اٌّٖو٠خ فٟ اٌزؾٛي 

اٌولّٟ ، ٚمٌه ثٙلف ثٕبء ِؼ١به ِٛؽل ِْزون ث١ٓ ع١ّغ ا١ٌٙئبد ٚاٌغّؼ١بد 

اٌؾى١ِٛخ اٌَّئٌٛخ ػٓ اٌزؾٛي اٌولّٟ ، ٚثبٌزبٌٟ رٛؽ١ل اٌّفب١ُ٘ اٌّْزووخ 

فٟ ػ١ٍّخ اٌزؾٛي اٌولّٟ ، ٚرٛؽ١ل ِٕٙظ كهاٍخ ٚرقط١ٜ ٚرٕف١ن  ٚاٌَّزقلِخ

 ٘نٖ اٌّجبكهاد ٌّٚبْ رؾم١مٙب ٌأل٘لاف اٌّٛٙٛػخ ِٓ أعٍٙب.

رٕبلِ اٌلهاٍخ ٚالغ اٌزؾٛي اٌولّٟ  ( :0202دساعخ )اٌجٍٛش١خ ٚآخشْٚ ،  -

فٟ كٌٚخ ػّبْ ، ِٓ فالي ِؼوفخ ؽغُ اٌزؾٛي اٌولّٟ كافً اٌّإٍَبد 

ٚاػزّلد اٌلهاٍخ ػٍٝ إٌّٙظ إٌٛفٟ ٚاٌّمبثالد ٌّؼوفخ  اٌؼبِخ ٚرم١١ّٗ ،

اٌج١بٔبد ٚرٍٕٛذ اٌلهاٍخ ئٌٝ اٌغٙل اٌىج١و اٌنٞ  رجنٌٗ رٍه اٌّإٍَبد فٟ 

 ْٔو صمبفخ اٌزؾٛي ث١ٓ اٌَّزف١ل٠ٓ ٌي٠بكح االٍزقلاَ. 
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  اٌذساعبد اٌخبطخ ثبٌغٍٛن االداسٞ ط.

 وفبءحفٟ هفغ  اإلكاهٞ( ثؼٕٛاْ كٚه اٍزوار١غ١خ اٌزط٠ٛو 9102)ِفوػ كهاٍخ  -  

ثٛىاهح اٌْئْٛ اٌجٍل٠خ ٚلل ٘لفذ اٌلهاٍخ اٌٟ ث١بْ  كٚه اٍزوار١غ١خ اٌزط٠ٛو اٌؼب١ٍِٓ 

اإلكاهٞ فٟ هفغ وفبءح اٌؼب١ٍِٓ ثل٠ٛاْ ٚىاهح اٌْإْٚ اٌجٍل٠خ ٚاٌمو٠ٚخ. ِغزّغ 

١ٓ ثٛوبٌخ اٌْإْٚ اٌف١ٕخ ثل٠ٛاْ ٚىاهح اٌلهاٍخ: ٠زىْٛ ِغزّغ اٌلهاٍخ ِٓ اٌؼبٍِ

( ِٛظفب  ؽَت ئفبكح ئكاهح ّإْٚ 001اٌْإْٚ اٌجٍل٠خ ٚاٌمو٠ٚخ ثبٌو٠بٗ ٚػلكُ٘ )

( ِٛظفب  ٚرُ إٌٛٛي ئ١ٌُٙ ثْىً ػْٛائٟ 29اٌّٛظف١ٓ. ػ١ٕخ اٌلهاٍخ: رزىْٛ ِٓ )

فٟ، ِٓ ث١ٓ أفواك اٌّغزّغ. ِٕٙغ١خ اٌلهاٍخ ٚأكٚارٙب: اٍزقلَ اٌجبؽش إٌّٙظ إٌٛ

ثبػزجبهٖ إٌّٙظ األَٔت إلعواء اٌلهاٍخ ِٚالئّزٗ ٌزؾم١ك أ٘لافٙب، ٚافزبه االٍزجبٔخ 

وأكاح ٌغّغ اٌّؼٍِٛبد ثبػزجبه٘ب أَٔت أكٚاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌزٟ رزفك ِغ ِؼط١بد 

. غبٌج١خ اٌّٛظف١ٓ ِٛافمْٛ ثلهعخ وج١وح علا  ػٍٝ 0اٌلهاٍخ ٚأ٘لافٙب. أُ٘ إٌزبئظ 

. غبٌج١خ ١9خ اٌٚوٚه٠خ ٌٍزط٠ٛو اإلكاهٞ فٟ ك٠ٛاْ اٌٛىاهح اٌؼ١ٍّبد االٍزوار١غ

اٌّٛظف١ٓ ِٛافمْٛ ثلهعخ وج١وح علا  ػٍٝ ؽبعخ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ك٠ٛاْ اٌٛىاهح ئٌٝ هفغ 

. غبٌج١خ اٌّٛظف١ٓ ِٛافمْٛ ثلهعخ وج١وح علا  ػٍٝ ٔمبٛ لٛح 3وفبءح أػّبٌُٙ 

. أصجزذ اٌلهاٍخ 1اٌٛىاهح  االٍزوار١غ١خ اٌزٟ رَُٙ فٟ هفغ وفبءح اٌؼب١ٍِٓ فٟ ك٠ٛاْ

ػلَ ٚعٛك فوٚق ماد كالٌخ ئؽٖبئ١خ ث١ٓ اٌّٛظف١ٓ ؽٛي ع١ّغ ِؾبٚه اٌلهاٍخ رجؼب  

. ئٌؾبق اٌؼب١ٍِٓ ثل٠ٛاْ اٌٛىاهح 0الفزالف فٖبئُٖٙ اٌل٠ّغواف١خ. أُ٘ اٌز١ٕٛبد: 

ثّٕٖبد اٌزله٠ت اإلٌىزوٟٚٔ ٌٍَّبّ٘خ فٟ رم١ًٍ اٌزىب١ٌف ٚرو١ّل إٌفمبد اٌزْغ١ٍ١خ. 

. ئٌؾبق ػلك ِٕبٍت ِٓ اٌّٛظف١ٓ فٟ كٚهاد رله٠ج١خ فبهع١خ ِزقٖٖخ إلوَبثُٙ 9

. رله٠ت ػلك ِٕبٍت ِٓ اٌف١١ٕٓ فٟ 3اٌمله إٌّبٍت ِٓ اٌقجواد اٌٛظ١ف١خ ٚاٌزم١ٕخ . 

ك٠ٛاْ اٌٛىاهح ػٍٝ ١ٕبٔخ األعٙيح ٚاٌْجىبد اٌلاف١ٍخ، ؽ١ش ٠َُٙ مٌه فٟ اٌزقٍٔ 

 .ِٓ ٔفمبد ا١ٌٖبٔخ ٚاٌزْغ١ً

ثؼٕٛاْ كٚه اكاهح اٌٛلذ فٟ وفبءح االكاء االكاهٞ ٌٍؼب١ٍِٓ  9102ؽّياٚٞ  كهاٍخ -

فٟ ِؾىّخ االٍزئٕبف ثّىخ اٌّىوِخ ٚٛوؽذ اٌلهاٍخ اٌزَبؤالد اٌزب١ٌخ  ِب كٚه ئكاهح 
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ثّىخ اٌّىوِخ؟ ِغزّغ اٌلهاٍخ :  االٍزئٕبفاٌٛلذ فٟ وفبءح أكاء اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِؾىّخ 

( ، ٚلل ثٍغذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ 911ثّىخ اٌّىوِخ ٚػلكُ٘ ) االٍزئٕبفَِٕٛثٟ ِؾىّخ 

 ٚلل  رٍٕٛذ اٌلهاٍخ ئٌٝ اٌؼل٠ل ِٓ إٌزبئظ ِٓ أّ٘ٙب : (. 091)

 . االٍزئٕبفٌجؼ٘ ِظب٘و ئكاهح اٌٛلذ ٌلٜ اٌؼب١ٍِٓ ثّؾىّخ  ا٘زّبِب. أظٙود إٌزبئظ 0 

١ٍِٓ ثّؾىّخ 9  ؼب  ٌٍٛلذ فٟ هفغ وفبءح أكائُٙ. ػٍٝ أصو ئكاهح  االٍزئٕبف. ث١ٕذ إٌزبئظ ِٛافمخ ٌا

ػٍٝ وفبءح  . أٚٙؾذ إٌزبئظ ٚعٛك صالصخ ١ِٚؼبد ٌٍٛلذ ٟ٘ األثوى فٟ اٌزأص١و3

 .  االٍزئٕبفاألكاء ثّؾىّخ 

رج١ٓ أٔٙب رٕبٌٚذ ِزغ١شاد  – ١ٓفٟ ؽذٚد ػٍُ اٌجبؽض –ٚثبعزؼشاع اٌذساعبد 

اٌذساعخ ٌٚىٓ ِٓ ٚعٙبد ٔظش ِخزٍفخ ، وّب أٔٗ ال رٛعذ دساعبد عبثمخ رٕبٌٚذ 

اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّزغ١شاد ِؼبً. ٚرغؼٝ ٘زٖ اٌذساعخ ئٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ ؽج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ٓ 

 اٌّزغ١شاد ِؾً اٌذساعخ.

 اٌجؾشِشىٍخ بً: ٌضصب

٠ج١ٓ أٍٍٛة اٌؼًّ فٟ إٌّظّبد ٚر١ّيٖ ٛبه اٌنٞ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ اإلرٛفو 

 ٠زأصو ثٖٛهح أٚ ثأفوٜ ػٓ غ١وٖ ِٓ إٌّظّبد األفوٜ فأكاء اٌؼب١ٍِٓ فٟ إٌّظّبد

ْ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ إٌّظّخ ٌٙب اٚثبٌزبٌٟ ف ،ثؼلح ػٛاًِ ِٓ كافً ٚفبهط إٌّظّخ

ٌطج١ؼخ  ٌه ٛجمب  ٚم ؛اٌؾى١ِٛخ ٍٍٛن اٌؼب١ٍِٓ فٟ إٌّظّبد ب  فٟ اٌزأص١و ػٍِّٝٙ ا  كٚه

ما رُ رجٕٟ ػ١ٍّبد اٌزؾٛي ال١ٍّب ئ ٚلٛح اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌزٟ رزّزغ ثٙب إٌّظّخ 

ً٘  :عبثخ ػٓ اٌزَبؤي اٌوئ١َٟضً ِْىٍخ ٘نا اٌجؾش فٟ ِؾبٌٚخ اإلرزّ ٌٚنٌه ، اٌولّٟ

كاهٞ ػٕل رجٕٟ ػ١ٍّبد اٌزؾٛي فخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ رؾ١َٓ اٌٍَٛن اإل٠ٛعل كٚه ٌٍضمب

ِٓ  وع ِٓ ٘نا اٌزَبؤي اٌوئ١َٟ ِغّٛػخ٠ٚزف، ٟ ِٕظّبد األػّبي؟اٌولّٟ ف

 اٌزَبؤالد اٌفوػ١خ، ٚاٌزٟ رزّضً ف١ّب ٠ٍٟ:

كاهٞ ٛن اإلِب ٘ٛ اٌلٚه اٌؾبٌٟ ٌٍضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ ارغبٖ رؾ١َٓ اٌٍَ -

 ؟ٌٍّٕظّبد اٌؾى١ِٛخ
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كاهٞ فٟ ظً فخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ رؾ١َٓ اٌٍَٛن اإلِب ٘ٛ اٌلٚه اٌّورمت ٌٍضمب -

 ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ؟

كاهٞ فٟ ٌزؾٛي اٌولّٟ فٟ رؾ١َٓ اٌٍَٛن اإلً٘ ٠ٛعل كٚه ٌؼ١ٍّبد ا -

 ؟إٌّظّبد اٌؾى١ِٛخ

 ١ّ٘خ اٌجؾش: :أساثؼبَ 

 ػوٗ رَبؤالد اٌجؾش ِْٚىٍزٗ رزّضً أ١ّ٘خ اٌجؾش ف١ّب ٠ٍٟ: فٟ ظً 

ٔؾٛ  ١ّ٘خ اٌؼ١ٍّخ ٌٙنا اٌجؾش فٟ كػُ االرغبٖ اٌؼٍّٟرزّضً األ األ١ّ٘خ اٌؼ١ٍّخ: -1

ِواػبح اٌظوٚف اٌّؾ١طخ ثؼ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ اٌزٟ إٔجؾذ ٍّخ ِٓ ٍّبد 

مٌه  وً ِٕظّبد اٌؾى١ِٛخ فٟ ظً ث١ئبد ِزغ١وح ِزٕبفَخ ػٍٝ ١ٌٗئ اٌؼٖو رزَبهع

 ه ػٍٝمٌؽبٛخ ثبالٔؼىبً اٌؾبكس ِٓ عواء ١خ فٟ ِؾبٌٚخ اإلرجوى األ١ّ٘خ اٌؼٍّ

 .اٌؼًّ اٌؾىِٟٛٚاٌٍَٛوٟ ٚاٌضمبفٟ ٌج١ئبد اٌٛٙغ اٌزٕظ١ّٟ 

كاهٞ ِٓ عواء رجٕٟ اٌٍَٛن اإل رؾىُ رؼبٌظ  اٌؼٛالت اٌزٟ: األ١ّ٘خ اٌؼ١ٍّخ -2

اٌزؾز١خ  رزأصو ثبٌج١ٕخؽ١ش ٠ورجٜ مٌه ثضمبفخ رٕظ١ّ١خ  ؛ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ

كاهرٗ فال ٠ٖؼ االٔطالق ٔؾٛ اٌزؾٛي اٌولّٟ ػ١ٍّبد ئأ٠ٚب  ٚ ،َٔبْ مارٗٚاأل

 غبٖ صمبفٟ رٕظ١ّٟ ِإصو ثال ّه ػٍِٝٓ ار كْٚ فو٠طخ ٛو٠ك ٚاٙؾخ ِلػِٛخ

 .وبفخ اٌٍَٛو١بد اٌزٕظ١ّ١خ ٚاإلكاه٠خ ٚاإلَٔب١ٔخ فٟ ث١ئبد اٌؼًّ اٌؾىِٟٛ

 أ٘ذاف اٌجؾش:  خبِغبً: 

رزّضً أ٘لاف اٌجؾش  فٟ اٌٙلف  ؛اٌجؾش ٚرَبؤالرٗ ٚأ١ّ٘زٗ ِْىٍخ فٟ ٙٛء 

كاهٞ رؾ١َٓ اٌٍَٛن اإل فخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟاٌوئ١َٟ اٌنٞ ٠ٛٙؼ ٛج١ؼخ اٌلٚه اٌفؼبي ٌٍضمب

٠ٚزفوع ِٓ ٘نا اٌٙلف ، إٌّظّبد اٌؾى١ِٛخٌزؾٛي اٌولّٟ فٟ ػٕل رجٕٟ ػ١ٍّبد ا

 اٌوئ١َٟ ِغّٛػخ ِٓ األ٘لاف اٌفوػ١خ، ٚاٌزٟ رزّضً ف١ّب ٠ٍٟ:

كاهٞ ٕظ١ّ١خ فٟ ارغبٖ رؾ١َٓ اٌٍَٛن اإلاٌز ضمبفخٍث١بْ اٌلٚه اٌؾبٌٟ ٌ -

 .ٌٍّٕظّبد اٌؾى١ِٛخ

كاهٞ فٟ ظً فخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ رؾ١َٓ اٌٍَٛن اإلٌٍضمبر١ٙٛؼ اٌلٚه اٌّورمت  -

 ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ.
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إٌّظّبد كاهٞ فٟ ٌزؾٛي اٌولّٟ فٟ رؾ١َٓ اٌٍَٛن اإلرٕبٚي ٍجً ا -

 .اٌؾىِٟٛ

 : فشٚع اٌجؾش: عبدعبً 

 رزّضً فوٚٗ اٌجؾش ف١ّب ٠ٍٟ: ؛ٌإلعبثخ ػٍٝ رَبؤالد اٌجؾش ٚرؾم١ك أ٘لافٗ

ِؼٕٛٞ مٚ كالٌخ  ال ٠ٛعل كٚهأٔٗ " فوٗ اٌوئ١َٟ ٌٍجؾش ٠ٕٔ ػٍٝاٌ -

ٌٍّٕظّبد اٌؾى١ِٛخ فٟ كاهٞ فخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ رؾ١َٓ اٌٍَٛن اإلٌٍضمب ؽٖبئ١خئ

 :  ظً ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ"، ٠ٚزفوع ِٕٗ اٌفوٚٗ اٌفوػ١خ اٌزب١ٌخ

o ؽٖبئ١خِؼٕٛٞ مٚ كالٌخ ئ ال ٠ٛعل كٚه: "اٌفوٗ اٌفوػٟ األٚي 

 .اٌؾبٌٟ"ٌٍضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ رؾ١َٓ اٌٍَٛن اإلكاهٞ فٟ اٌٛٙغ 

o " :ٟٔؽٖبئ١خِؼٕٛٞ مٚ كالٌخ ئ ال ٠ٛعل كٚهاٌفوٗ اٌفوػٟ اٌضب 

 ."ٓ اٌٍَٛن االكاهٞ ٌٍّٕظّبد اٌؾى١ِٛخٌٍزؾٛي اٌولّٟ فٟ رؾ١َ

 بً: ِٕٙظ اٌجؾش:عبثؼ

اٌّْزون( االٍزموائٟ االٍزٕجبٟٛ جبؽش إٌّٙظ اٌؼٍّٟ اٌؾل٠ش )٠َزقلَ اٌ

 :ٚمٌه ٚفمب  ٌٍغٛأت اٌّؾلكح ٌٗ ٚاٌزٟ رزّضً ف١ّب ٠ٍٟ

اٌضمبف١خ اٌزٕظ١ّ١خ ِالؽظخ ِْىٍخ اٌجؾش فٟ اٌٛالغ ِٓ فالي اٌزغ١واد  .1

ٌٍّٕظّبد كاه٠خ اٌزٟ رٛاوت ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ ٚاٌٍَٛو١خ اإل

 اٌؾى١ِٛخ.

١َٓ فخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ رؾِؾبٚي اٌٛلٛف ػٍٟ اٌلٚه اٌؾبٌٟ ٌغٛأت اٌضمب .2

 كاهٞ ٚث١بْ ِلٞ فبػ١ٍزٙب.اٌٍَٛن اإل

فخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ رؾ١َٓ اٌٍَٛن ِؾبٌٚخ اٍزْواف اٌلٚه اٌّورمت ٌٍضمب .3

 فٟ إٌّظّبد اٌؾى١ِٛخ. كاهٞ فٟ ظً ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟاإل

١بد اٌزؾٛي اٌولّٟ ػٍٝ ؼ ألُ٘ اٌزأص١واد اٌزٟ رموه٘ب ػ١ٍّرٛٙ .4

 .كاهٞ ثٖفخ ػبِخاٌٍَٛن اإل
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 عبدعبً: رٕظ١ُ اٌجؾش:  

 : ثبٌْىً اٌزب٠ٌٟزُ ١٘ىً اٌجؾش 

اٌول١ّخ اٌزؾٛي خ اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍٚضمبفٚاٌلهاٍبد اٌَبثمخ ٛبه اٌّفب١ّٟ٘ اٌّجؾش األٚي: اإل

 كاهٞ.ٚاٌٍَٛن اإل

زٕظ١ّٟ فٟ رؾ١َٓ اٌٍَٛن ثواى كٚه اٌضمبفخ اٌجؾش اٌضبٟٔ: اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ ٚئاٌّ

 .فٟ ٙٛء اٌزؾٛي اٌولّٟ فٟ إٌّظّبد اٌؾى١ِٛخ كاهٞاإل

 اٌّجؾش األٚي

 ؽبس اٌّفب١ّٟ٘ ٌٍضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خاإل

 ٚاٌشل١ّخ ٚاٌغٍٛن اإلداسٞ.

٠زٕبٚي ٘نا اٌّجؾش اٌزؼو٠ف ثبٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚونا اٌضمبفخ اٌول١ّخ ٚػ١ٍّبد اٌٍَٛن 

 ثبٌقٖٛٓ ِب ٠ٍٟ:اإلكاهٞ وّلفً رؼو٠فٟ ٚفٍف١خ ٔظو٠خ ٌٙنا اٌجؾش رزّٚٓ 

 ١ؼخ ِٚفَٙٛ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ:جؽأٚالً: 

ٚر١ْو ، ٌألفواكرؼزجو اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ِٓ اٌقٖبئٔ ا١ٌّّيح ٌٍّٕظّخ ١ٌٌٚ 

ٌٕٛٗ ِٓ اٌم١ُ ٚاٌّؼزملاد اٌنٞ ٠ىزَت أ لمصمبفخ إٌّظّخ ئٌٝ مٌه ا١ٌٙىً اٌّؼ

ثٖفخ أٍب١ٍخ ثبٌزٛعٙبد ٚرورجٜ فواك كافً إٌّظّخ، زٟ ٠ؾٍّٙب األٚاالفزوا١ٙبد اٌ

ٚونٌه رزًٖ ثطج١ؼخ اٌملهاد اإلكاه٠خ ِٚٛالفٙب  ػّبيِٕظّبد األٍزوار١غ١خ كافً اإل

ٌّقزٍفخ ماد االهرجبٛ ٚاٌزأص١و فٟٙ ف١ٍٜ ِٓ ٔزبئظ اٌّزؾٖالد اٌضمبف١خ ِٓ اٌّؼبهف ا

 ٍزوار١غ١بد إٌّظّخ ٚرٛعٙبرٙبثا

مٌه اٌزٕظ١ّ١خ ثأٔٙب " ٌضمبفخػٓ  او٠ف اٌؼبٌُ ا١ٌْٙو )رب٠ٍٛه( رؼ ١ْ٠ٚو اٌجبؽش ئٌٝ

ٓ ٚاألفالق ٚاٌمبْٔٛ ٚاٌؼبكح ٚأ٠خ للهاد اٌىً اٌّؼمل اٌنٞ ٠ًّْ اٌّؼوفخ ٚاٌؼم١لح ٚاٌف

( Kurt Lewinَٔبْ وؼٚٛ فٟ اٌّغزّغ، ٌٚمل للَ اٌىبرت و١ود ٠ٛ١ٌٓ )٠ىزَجٙب األ

اٌّؼزملاد ٚاٌم١ُ إٌّظّخ ِٓ فواك فٟ ٌٍضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ثأٔٙب "اّزوان األ رؼو٠فب  

 "فالق ٚاٌمٛاػل اٌّْزووخٚاأل

ٍَٛن اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ رزّضً فٟ اٌم١ُ ٚاالرغب٘بد ٚاألكٚاه ٚاٌ ٌنٌه فاْ

اٌزٕظ١ُ ٚاٌزٟ رإصو ػٍٝ ٛو٠مخ َِٚزٜٛ أكائُٙ ألػّبٌُٙ، ٚاٌؼبكاد اٌزٟ ٠ؾٍّٙب أفواك 
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مٛا١ٔٓ، فٟٙ ِووت ِزىبًِ ِٓ االفزواٙبد األٍب١ٍخ، ٚاٌم١ُ، ٚاألػواف، ٚاٌ

ٚاٌّْبػو ٚاالرغب٘بد ٚاٌطمًٛ ٚاٌوِٛى اٌزٟ ر١ْغ ث١ٓ أػٚبء ِٕظّخ ِب ٚرٛعٗ 

ػٓ غ١و٘ب ِٓ إٌّظّبد  َِزمال   ٍٍٛوُٙ ٚع١ّغ ِّبهٍبرُٙ اإلكاه٠خ ثّب ٠ْىً ِٕٙغب  

 ٚ ٠َبُ٘ فٟ رؾم١ك أ٘لف إٌّظّخ.

ِب ث١ٓ اٌىزبة ٚاٌجبؽض١ٓ ػٍٝ أْ اٌضمبفخ ٚ ٠ظٙو ٌٍجبؽش أْ ٕ٘بن ارفبلب  

اٌزٕظ١ّ١خ ر١ْو ئٌٝ ٔظبَ ِٓ اٌّؼبٟٔ اٌّْزووخ اٌزٟ ٠زَّه ثٙب األػٚبء، ٚر١ّي 

 إٌّظّخ ػٓ إٌّظّبد األفوٜ.

ِغّٛػخ أثؼبك  ّْٚٛ رؼو٠ف اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ئ٠ٌٝقٍٔ اٌجبؽش ِٓ ِ

رٕبٌٚزٙب وض١و ِٓ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ رَزؼوٗ ِؾبٚه رأص١و٠خ ِّٙخ رؾلك ِالِؼ 

 :رزّضً ف١ّب ٠ٍٟ ١ّ١خ فٟ إٌّظّبد اٌؾى١ِٛخمبفخ اٌزٕظِزغ١واد اٌض

ووخ ث١ٓ إٌّظّخ ٠ؼبٌظ اٌوؤ٠خ اٌّْز عزشار١غٟ:إل:اٌزخط١ؾ ا اٌغبٔت األٚي .1

جً ٛبه ٌٍؼاللخ ث١ٓ اٌوئ١ٌ ٚاٌّوؤًٚ، وّب ٠ؾلك َِزمئ ِٚٛظف١ٙب  ٠ٚٚغ

ٚآ١ٌخ رٕف١ن األػّبي  ِٚواؽٍٗ، ػٍٝ أْ ٠ىْٛ مٌه فٟ ارغبٖ اإلٍزوار١غ١خ 

ال ِٓ فالي ل١بً األػّبي ا١ِٛ١ٌخ ثّب ٌٍّٕظّخ، ٚال ٠زُ مٌه ثىفبءح ئاٌؼبِخ 

 .٠ؾمك األ٘لاف اٌؼبِخ  ٚاٌقطخ ا٠ٌَٕٛخ

بٕت األػٍٝ فال إٌّ ٠ؼبٌظ ػ١ٍّبد اٌزولٟ ئٌٝ داسٞ:اٌغبٔت اٌضبٟٔ: اٌزٕظ١ُ اإل .2

ٛة اٌٚجٜ ٍٍؼ١به اٌىفبءح  ٚاٌغلاهح اٌٛظ١ف١خ، ونٌه أال ٠ِٛعل ِؼ١به ٌنٌه ئ

ال ِٓ فالي ٌٛائؼ  رٕظ١ّ١خ، ٚأْ وض١و ِب ٠ؾلك اٌضمبفخ فال ٠زُ اٌؼًّ ئاٌلافٍٟ 

 ٚالثل أْ ،اٌزٕظ١ّ١خ ػ١ٍّبد اٌّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُ ف١زُ ػٍٝ أٍبً كٚهٞ ٚونٌه ٍٕٛٞ

أْ رٛفو إٌّظّخ فوٓ اٌزله٠ت  ٠ىْٛ ػٍٝ أٍبً ِٛٙٛػٟ ّٚفبف، ػٍٝ

 ٚاوزَبة اٌّٙبهاد  ٚرؾ١َٓ َِزٛٞ اٌؼًّ اٌفوكٞ ٚاٌغّبػٟ.

ٛبه د فٟ ئِٓ فالٌٗ ٠زُ ؽً وبفخ اٌّْىال داسح اٌؼ١ٍّبد:اٌغبٔت اٌضبٌش: ئ .3

ٚفٟ ٔظو اٌجبؽش ٌٓ  ِٓ رؾم١ك هٙبء اٌؼّالء ٚاٌّزؼب١ٍِٓ ِغ إٌّظّخ،

ال ِٓ فالي رٛافك هٙبء اٌّزؼب١ٍِٓ ٚاٌؼّالء ِغ ِغّٛػبد ٠زؾمك اٌوٙب ئ

ن ِوعؼ١خ ، ٠ٚىْٛ ٕ٘بػًّ ِلهثخ رملَ أفًٚ اٌقلِبد  ٌٙإالء اٌّزؼب١ٍِٓ
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رمل٠ُ  ؼًّ ػٌٍٍٝؼًّ اٌّإٍَٟ ٚر ٛبها  ٙبثطخ ِٓ اإلكاهح اٌؼ١ٍب رٚغ ئ

 اٌؾٍٛي اٌالىِخ ٌىً اٌّْىالد اٌؾبكصخ.

ٓ ٠ىْٛ أٍبٍٙب اٌؼلي ٚاٌزٛىاْ ٚاٌَّبٚاح ث١ داسح اٌؼاللبد:: ئاٌغبٔت اٌشاثغ .4

كاهح ٓ فالي أػّبي اٌغل ٚاٌىفب٠خ، فؼٍٝ اإلال ِاٌؼب١ٍِٓ فال رفولخ ٚال ر١١ّي ئ

اٌؼاللبد  بيّ٘اٌّزجبكي ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ، ِغ ػلَ أأْ رواػٟ االؽزواَ 

٘زّبَ َٔب١ٔخ اٌزجبك١ٌخ ث١ٓ اٌوؤٍبء ٚاٌّوؤ١ٍٚٓ، ٚوً ٘نا ال ٠ّٕغ ِٓ االاإل

لبِخ ػاللبد ١ٛجخ ِغ اٌغٙبد اٌقبهع١خ اٌزٟ ثبٌج١ئخ اٌقبهع١خ ِٓ فالي ئ

 رزؼبًِ ِؼٙب إٌّظّخ.

ال ِٓ فالي ػ١ٍّبد ٌٚٓ رزؾمك اٌىفبءح ئ ث١ئخ اٌؼًّ:داسح اٌغبٔت اٌخبِظ: ئ .5

ٔزبط ٚاٌزْغ١ً فال ٠ٖؼ اٌزؾٛي اٌولّٟ ثلْٚ ّو ٌَّزٍيِبد اإلاٌزؾ١َٓ اٌَّز

زْغ١ٍ١خ ٌّّٙبد ٚعٛك هو١يح ٌٍج١ٕخ األٍب١ٍخ رزؾمك ِٓ فالٌٙب اٌىفبءح اٌ

ُ ِٛعٛكاد ث١ئخ إٌّظّخ ِٓ ٔفَٗ وأ٘ ِٚٛعٛكاد إٌّظّخ، صُ ٕ٘لٍخ اٌؼبًِ

ؼىٌ اٌّٛٙٛػ١خ ٚػلَ اٌز١ْٙو ِّب ٠ الي ئصبهح عٛ اٌزٕبفٌ اٌّورىي ػٍٝف

 ّٕظّخ. ّؼٛه اٌفقو ٌلٜ وبفخ اٌؼب١ٍِٓ ثبالٔزّبء ٌٍ

 :إٌّظّبد اٌؾى١ِٛخصب١ٔبً: اٌزؾٛي اٌشلّٟ فٟ 

٠ؼل اٌزؾٛي اٌولّٟ ػ١ٍّخ ٚاػلح ٕٚؼجخ ٌٍغب٠خ إلْٔبء ّٔبمط أػّبي عل٠لح 

ٛو٠مخ اٍزقلاَ اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌٛلذ اٌفؼٍٟ، ػٍٝ ٚرؾ١َٓ ػ١ٍّبد األػّبي ٚرغ١١و 

اٌوغُ ِٓ أْ اٌؾبعخ ئٌٝ اٌزى١ف ِغ اٌج١ئخ اٌول١ّخ أِو ال ِفو ِٕٗ، ألٔٗ ِٓ اٌّإول أْ 

ِضً ٘نا اٌزغ١١و ١ٍقٍك ل١ّخ ٌٍّٕظّخ، ٌنٌه، ِٓ اٌٚوٚهٞ اٌزؾمك ِٓ و١ف١خ ئكاهح 

ٕبٕو اٌضمبف١خ فٟ اٌزى١ف ِغ ٘نٖ اٌؼ١ٍّخ ثٕغبػ فٟ اٌج١ئخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚرؾل٠ل رأص١و اٌؼ

 اٌزغ١١و اٌزىٌٕٛٛعٟ.

د ِْبوً صمبف١خ، ٚرؾلك اٌضمبفخ اٌزؾل٠بد ٚاإلِىب١ٔبد ٌٍزؾٛي اٌولّٟ، ئما ظٙو

ٍزوار١غ١خ اٌول١ّخ ِّّٖخ ثْىً ع١ل ِٚجزىو ٌٍّٕظّخ ٠ّىٓ أْ رفًْ فٟ فؾزٝ ٌٛ وبٔذ اإل

ٟ اٌنٞ رٛاعٙٗ إٌّظّبد فٟ ػ١ٍّخ اٌزؾٛي ٘نٖ ألْ اٌؼٕبٕو اٌضمبف١خ رّضً اٌزؾلٞ األٍبٍ
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ٔغبؽٗ، ٌٙنا اٌَجت، ٠زٛعت ػٍٝ إٌّظّبد رى١١ف صمبفزٙب ِغ ٘نٖ اٌؼ١ٍّخ ٚفٍك صمبفخ 

 .اٌزؾٛي اٌولّٟ ِٓ أعً عؼً ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ ٍٍٙخ َِٚزلاِخ

اٌقجوح اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ "مل ظٙود ػلح رؼبه٠ف ٌٍضمبفخ اٌول١ّخ ِٓ أّ٘ٙب ٟ٘ ٌ

، ونٌه ػوفذ ثأٔٙب "كاء اٌّٙبَ كافً إٌّظّخاالػزّبك ػ١ٍٙب فٟ أ١خ اٌزٟ ٠ّىٓ ٚاٌفٕ

ؽ١ٍٖخ اٌّؼٍِٛبد اٌف١ٕخ ٌٍفوك ٚاٌغّبػخ ٚإٌّظّخ ِٓ فالي اٌملهح ػٍٝ اوزَبثٙب "

للهح "ػوفذ ثأٔٙب  ، أ٠ٚب  "ٚاٍز١ؼبثٙب ٚرطج١مٙب فٟ ؽً اٌّْىالد ٚرؾ١َٓ األكاء

د اٌزم١ٕخ اٌَّزقلِخ فٟ أػّبٌُٙ كٚاٝ فُٙ و١ف١خ اٍزقلاَ اٌٍٛبئً ٚاألاألفواك ػٍ

اٌّقزٍفخ ٚاوزَبة اٌفوك اٌّٙبهاد األٍب١ٍخ اٌزؼبًِ ِغ اٌجوِغ١بد ّٚجىبد 

ػٍٝ اٌّإ٘الد ٚاٌقجوح اٌؼ١ٍّخ  ٚاالرٖبي، ٚأْ ٘نٖ اٌّؼوفخ ٠زُ اوزَبثٙب اػزّبكا  

 "ٚرواوُ اٌقجواد

ثطج١ؼخ اٌج١ٕخ  م رزأصو١ٍّخ ك٠ٕب١ِى١خ ِزغ١وح ثبٍزّواه ئٚرؼزجو اٌضمبفخ اٌول١ّخ ػ

اٌّغزّؼبد اٌّقزٍفخ  خبفخ اٌول١ّخ ا١ٌَٛ روٍُ رغوثاٌزٕظ١ّ١خ ٌٍّٕظّبد اٌّقزٍفخ فبٌضم

م رٛفو ِغّٛػخ ِؼملح ِٓ األكٚاد اٌول١ّخ اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ رٕظ١ُ ػاللبد فٟ اٌؼبٌُ، ئ

 . عل٠لح ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزفبػً اٌضمبفٟ اٌؼبٌّٟ ٚاٌّؾٍٟ

َ ٌٍم١ُ اٌّزطٛهح ِٚغّٛػخ ِٓ اٌزٛلؼبد ِٓ لجً رزىْٛ اٌضمبفخ اٌول١ّخ ِٓ ٔظب

اٌَّزقل١ِٓ ػجو اإلٔزؤذ ثبإلٙبفخ ئٌٝ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؾزٜٛ ِٓ لجً اٌَّزقل١ِٓ، 

 اٌّغبالد اٌزب١ٌخ اٌضمبفخ اٌول١ّخ ٟٚ٘ ث١ٕخ ِؼملح، رًّْ

ِضً أعٙيح اٌىّج١ٛرو ٚاٌٙٛارف اٌّؾٌّٛخ ٚاٌىب١ِواد  :اٌّؼلاد اٌزم١ٕخ -

 اٌول١ّخ ٚأعٙيح اٌزٍفي٠ْٛ اٌؾل٠ضخ اٌّطٍٛثخ ٌٍٕٛٛي ئٌٝ اٌضمبفخ اٌول١ّخ. 

 اٌزٟ رُ ئْٔبؤ٘ب ػٍٝ إٌّٖبد اٌول١ّخ أٚ اٌزٟ رُ ئْٔبؤ٘ب هل١ّب . :اٌؼٕبٕو اٌضمبف١خ -

ثٖفخ ػبِخ ال ثل  ٠ٚوٞ اٌجبؽش أْ ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ أٚ اٌضمبفخ اٌول١ّخ

ٌٙب ِٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌٚٛاثٜ اٌزٟ رّضً فو٠طخ ٛو٠ك رؾمك اٌىفبءح ٚاٌفبػ١ٍخ ِٕٙب 

 رزّضً ف١ّب ٠ٍٟ:

ِغ للهاد  ؽ١ش رَؼٟ ٌزؾم١ك اٌزٛافك عزشار١غ١خ سل١ّخ ٚاػؾخ:عٛد ئٚ .1

ػ١ٍّبد ِٚملهاد اٌزؾٛي اٌولّٟ رٍه، ونٌه ٚعٛك  اٌؼب١ٍِٓ ٚرله٠ج١ُٙ ػٍٝ
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ث١ٕخ هل١ّخ  وبف١خ ٌزؾم١ك ػ١ٍّبد اٌزؾٛي ِغ ٚعٛك ٚهُ ػًّ ٌٍزله٠ت 

اٌفؼٍٟ ٠ٚىْٛ ِقطٜ ٌٙب، ِغ ٚٙٛػ ربَ ٌٍوؤ٠خ ثأْ ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ 

١ٚغ اٌطّٛػ ال ٠ اٌّٛظف١ٓ  ثً اؽزٛائُٙ كِٚب  ؽزٝ ٌٓ رلػُ اٌزقٍٔ ِٓ

 ػٓ اٌؼبًِ. ثبٌزؾٛي ئٌٝ ا٢ٌخ ثل٠ال  ٍٜٚ اٌزٙل٠ل 

ح ِالئُ ِٚؾلس فٟ ارغبٖ فجو رؾمك َِزٜٛ داسح وبٍِخ ٌٍّؼشفخ:ٚعٛد ئ .2

كاهح اٌّؼوفخ رٍه رلػُ رجبكي اٌّؼٍِٛبد رؾم١ك اإلٍزوار١غ١خ اٌول١ّخ، ٚأْ ئ

ث١ٓ اٌوؤٍبء ٚاٌّوؤ١ٍٚٓ ٌغوٗ رؾم١ك وفبءح اٌزؾٛي اٌولّٟ، ِغ ّٙبْ 

كٚاد ٚاٌٍٛبئً اٌّزؼٍمخ ثبٌزم١ٕخ ٚاٌجوِغ١بد، فبما ِب رؾم١ك وفبءح اٍزقلاَ األ

 .رُ مٌه ىاكد ؽ١ٍٖخ اٌزواوُ اٌّؼوفٟ ٌالٔطالق ارغبٖ رؾٛي هلّٟ فؼبي

خ ؽزٟ ٚرزّٚٓ اّزواٛ رٛافك اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌؾب١ٌ :اٌؼبٌٟصمبفخ األداء  .3

ب ، ٚأْ رىْٛ ِٕبٍجخ ٌٍزغ١و ٍٛاء ِٓ رٍمبء مارٙرًَٙ ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ

فىبه اٌؼلٚا١ٔخ اٌّىزَجخ ِٓ ِفوٚٗ ػ١ٍٙب، ِغ ٚٙغ أٌٍ رّؾٛ األأٚ رغ١١و 

ُ٘ كػُ ِٓ فالٌٗ االٍزغٕبء ػٓ اٌؼب١ٍِٓ، فبأل أْ اٌزؾٛي اٌولّٟ ٍٛف ٠زُ

صمبفخ أْ اٌٙلف ِٓ اٌزؾٛي اٌولّٟ ٘ٛ فلِخ اٌؼّالء ٚرؾم١ك هٙبُ٘ ٌٙنا 

 ي اٌولّٟ.رىْٛ اٌزؼل٠الد اٌزٕظ١ّ١خ ٚاٌٙلف األٍّٝ ٌؼ١ٍّبد اٌزؾٛ

 :إٌّظّبد اٌؾى١ِٛخداسٞ فٟ صبٌضب: اٌغٍٛن اإل

اٌٍَٛن ثٖفخ ػبِخ "ثأٔٗ مٌه إٌْبٛ اٌنٞ ٠مَٛ ثٗ اٌىبئٓ اٌؾٟ ٔز١غخ  ٠ؼوف

اٌؼاللخ ثظوٚف ث١ئ١خ ِؼ١ٕخ، ؽ١ش ٠ؾبٚي ثبٍزّواه اٌزط٠ٛو ٚاٌزؼل٠ً فٟ ٘نٖ 

اٌظوٚف، ؽزٝ ٠زؾمك ٌٗ اٌجمبء ٚئّجبع ؽبعبرٗ ٚ٘ٛ ٍٍٍَخ ِٓ االفز١بهاد ث١ٓ 

 ".ِغّٛػخ ِٓ االٍزغبثبد اٌّّىٕخ

٠مَٛ ثٙب اٌفوك ِٓ ث١ٓ  Choicesِٓ االفز١بهاد  ٠ؼزجو اٌٍَٛن  ٍٍٍَخ

 Situationػٕلِب ٠ٕزمً اٌفوك ِٓ ِٛلف  Possible Responsesاٍزغبثبد ِّىٕخ 

ئٌٝ آفو، فٙٛ ٠ّضً وً ؽووخ ل١ٌٛخ أٚ فؼ١ٍخ رٖله ِٓ اإلَٔبْ ٔفَٗ أٚ رىْٛ هك فؼً 

 . ٌّٛلف ِؼ١ٓ
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 Humanٟٔ ثبإلَٔبْ فاْ اٌٍَٛن اإلَٔب ٠قٖٔ اٌٍَٛن ٠ٚوثٜؼٕلِب ف

Behavior" ٗٔوً ِب ٠ٖله ػٓ اإلَٔبْ ِٓ ْٔبٛ ٔز١غخ ارٖبٌٗ ثّغبي ٠ؼوف ثا

فبهعٟ،  ٚأْ اٌٍَٛن اإلَٔبٟٔ ػجبهح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌزٖوفبد ٚاٌزؼج١واد 

اٌقبهع١خ ٚاٌلاف١ٍخ اٌزٟ ٠َؼٝ اٌفوك ػٓ ٛو٠مٙب ألْ ٠ؾمك ػ١ٍّخ ٚاٌزٛافك ث١ٓ 

 .ِمِٛبد ٚعٛكح

١ّٟ ثٍَٛن ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ أِب اٌٍَٛن اإلكاهٞ ٠قزٔ اٌٍَٛن اٌزٕظ        

Administrative Behavior  فٙٛ ٠قزٔ ثفئخ اإلكاه١٠ٓ اٌن٠ٓ ٌُٙ ٍٍطخ ئّواف

ٛن فئخ اٌّل٠و٠ٓ اٌن٠ٓ ػٍٝ غ١وُ٘ كْٚ ثم١خ اٌؼب١ٍِٓ. فبٌٍَٛن اإلكاهٞ ٠زٕبٚي ٍٍ

ِٚل٠وٚ ١ٌٛبرُٙ اإلّواف ػٍٝ غ١وُ٘ ُٚ٘ فئخ اٌّْوف١ٓ ٚهؤٍبء األلَبَ رزٕبٚي َِئ

ئٌٝ فئخ اإلكاهح اٌؼ١ٍب اٌلٚائو ٕٚٛال  
.

 

فمل ػوف اٌٍَٛن اإلكاهٞ ثأٔٗ  ؛٠زٚؼ اٌفوق ث١ٓ اٌٍَٛن اٌزٕظ١ّٟ ٚاٌٍَٛن اإلكاهٞ

افزالف َِز٠ٛبرُٙ كافً  مٌه اٌٍَٛن اٌنٞ ٠ورجٜ ثغ١ّغ اٌمبكح اإلكاه١٠ٓ ػٍٝ"

 -كاهح )ٌؼ١ٍب اإلٚ ٠ًّْ "اٌزٖوفبد ٚاألفؼبي ٚاأللٛاي اٌٖبكهح ِٓ فئخ ، "إٌّظّخ

بد ، ٚر١ْو وض١و ِٓ اٌىزبثٕخ ّٙٓ اإلٛبه اٌزٕظ١ّٟ( فٟ ِٛالف ِؼ١اٌل١ٔب -اٌٍٛطٝ 

 كاهٞ ٠َزقٍٖٙب اٌجبؽش ف١ّب ٠ٍٟ:ٌٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّؾلكاد ٌٍٍَٛن اإلئ

ال ِٓ ػ١ٍّخ اٌزٛافك ث١ٓ ٘نا اٌٍَٛن ئ ٠زأرٝٚال  عٍٛو١بد اٌزؼٍُ ٚإٌّٛ: .1

ٚاٌزؾٛي  اٌّى١ٕخاٌجْو٠خ ٚاٌول١ّخ ٚأّ٘ٙب رط٠ٛو اٌجواِظ ٔؾٛ  االؽز١بعبد

اٌولّٟ ٚكػُ ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌزله٠ت اٌَّزّو، ٚاألُ٘ ِٓ مٌه رجٕٟ إٔؾبة 

اٌلهاٍبد اٌجؾض١خ ٚاٌزط٠ٛو٠خ فٟ ِغبي اٌزؾ٠ٛالد اٌَّزؾلصخ ٚاٌزٟ رلػُ 

 ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ.

ٌزواوُ اٌضمبفٟ ٌلٜ اٌؼب١ٍِٓ ؽ١ش ٠قزٔ مٌه ثزٕبٚي ا ٔغبٟٔ رارٗ:اٌغٍٛن اإل .2

ِٓ ؽَٓ االٍزّبع ث١ٓ اٌوؤٍبء ٚاٌّوؤ١ٍٚٓ فٟ ارغبٖ رم١١ُ اٌَّبه ٚرٖؾ١ؼ 

َٔب١ٔخ ِٓ اٌزٛاك ٚاٌٍٖخ  ٚاٌزؼبٛف ّ٘بي اٌغٛأت اإلئ ػلَ  االٔؾوافبد، ِغ

، ؽزٟ ٠زُ ِغ اٌّوؤ١ٍٚٓ اٌن٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ِْىالد كافً ٚفبهط اٌؼًّ

 .ٔؾبط أؽل اٌؼّبي ٘ٛ ٔغبػ ٌٍغ١ّغإٌٛٛي ٌٍّضب١ٌخ اٌزٟ رؼزجو 
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٠ٚىْٛ مٌه اٌٍَٛن ثلػُ اٌزٛعٗ اإلثلاػٟ ِٓ فالي رجٕٟ : اٌغٍٛن االثزىبسٞ .3

ؾ١َٓ اٌَّزّو، ٍزوار١غ١خ ِؼٍٕخ أْ االثزىبه اٌؼٍّٟ ٍّخ أٍب١ٍخ رزطٍغ ٌٍزئ

ثلاػ١خ ِٛٙٛػٟ ١ٌٌٚ ِغبِالد، ِغ ٚأْ ٠ىْٛ اٌؾىُ ػٍٝ اٌّمزوؽبد اإل

ما ِب رُ ّ٘بي اٌْقٔ اٌّجزىو فائاالثزىبه ٌٍّٕظّخ فمٜ ٚزىبه َٔت ػلَ اؽ

مٌه فال ٠ٛعل روكك فٟ رم١١ُ ٚافز١به أٞ أفىبه ِٓ ّأٔٙب رؼًّ ػٍٝ رؾ١َٓ 

 .أٚٙبع إٌّظّخ

 اٌّجؾش اٌضبٟٔ

 ثشاص دٚس اٌضمبفخاٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ ٚئ

 فٟ إٌّظّبد اٌؾى١ِٛخ داسٞاٌزٕظ١ّٟ فٟ رؾغ١ٓ اٌغٍٛن اإل

فخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ رؾ١َٓ رمل٠ُ اٌل١ًٌ اٌؼٍّٟ ثلٚه اٌضمب ئٌٝ ٠ٙلف ٘نا اٌّجؾش

ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ، ؽ١ش ٠زُ  ػٕل رجٕٟفٟ إٌّظّبد اٌؾى١ِٛخ كاهٞ اٌٍَٛن اإل

ػ١ٕخ ِٓ ِغزّغ اٌلهاٍخ اٌزٟ رزّٚٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌوؤٍبء  ئعواء َِؼ ١ِلأٟ ػٍٝ

اٌّٙز١ّٓ  األوبك١١ّ٠ٓاٌّقزٍفخ ٚونٌه ٚأفن هأٞ  إٌّظّبد اٌؾى١ِٛخفٟ  ٚاٌّوؤ١ٍٚٓ

ِٓ ٍّبد  ثنٌه اٌلٚه ٌٍضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ ظً ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ اٌزٟ إٔجؾذ

مٌه ٠قزٔ  ٙب، ٚػ١ٌٍٝٗ وً ِٕظّبد األػّبي ثىً لٛرئ اٌؼٖو اٌؾبٌٟ ٚاٌزٟ رَؼٝ

 ٘نا اٌّجؾش ثزٕبٚي ِب ٠ٍٟ:

 ؽ١ش ٠زّٚٓ مٌه ِب ٠ٍٟ: : ِغزّغ ٚػ١ٕخ اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ:أٚالً 

ؼ١ٕخ اٌّ غزّغ اٌلهاٍخ وبفخ ِٕظّبد اٌؾى١ِٛخ: ٠زّٚٓ ِِغزّغ اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ .1

١ٍّب فٟ اٌج١ئبد اٌول١ّخ ِٓ فالي اٌزؼل٠ً فٟ اٌضمبفخ ال  ثزط٠ٛو اٌٍَٛن اإلكاهٞ

اٌزٕظ١ّ١خ، ٚونٌه ٠زّٚٓ ِغزّغ اٌلهاٍخ وبفخ اٌّٙز١ّٓ ثبٌغبٔت األوبك٠ّٟ ثّب 

بِؼبد اٌّؼ١١ٕٓ ثزؾ١َٓ اٌٍَٛن اٌؼ١ٍّبد اٌزط٠ٛو٠خ ِٓ أٍزبمح اٌغ٠قلَ رٍه 

 فٟ ظً اٌج١ئبد اٌؼبك٠خ ٚاٌول١ّخ. ٌٍّٕظّبد اٌؾى١ِٛخكاهٞ اإل

لٖل اٌجبؽش افز١به ػ١ٕخ ػْٛائ١خ ٛجم١خ رّضً ِغزّغ اٌلهاٍخ ػ١ٕخ اٌذساعخ:  .2

 ٓ ٚاٌّٛظف١ٓ فٟ ِغّٛػخ ِٓ إٌّظّبدرؾزٛٞ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّل٠و٠

ِٓ  ِٕظّبد 95اٌزٟ رجٕذ أف١وا  ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ ٚػلك٘ب  اٌؾى١ِٛخ
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اٌمب٘وح  خ ثبٌلٌٚخ ماد اٌّمو اٌوئ١َٟ ثّل٠ٕخ٠ٚا١ٌَبك إٌّظّبد اٌقل١ِخ

رّٕٚذ اٌٛؽلاد اٌؾى١ِٛخ ٌؼلك ِٓ اٌٛىاهاد ٚاٌّٖبٌؼ  ٚاٌّؾبفظبد

الي اٌغلٚي ش ِٓ ف١ٌٙب اٌجبؽاٌؾى١ِٛخ اٌزٟ رجٕذ فٟ اٌفزوح األف١وح ١ْ٠ٚو ئ

 (:0اٌزبٌٟ هلُ )

 (0عذٚي سلُ )  

 إٌّظّبد اٌؾى١ِٛخ اٌزٟ رّضً ػ١ٕخ اٌجؾش

ػلك اٌٛؽلاد  إٌّظّخ اٍُ  َ

 اٌفوػ١خ

 ػلك اٌّوؤ١ٍٚٓ ػلك اٌوؤٍبء

 01 5  5 ٚؽلاد اٌّوٚه 0

 09 9 9 ٚؽلاد اٌٚوائت 9

 8 1 1 ٚؽلاد اٌزأ١ِٕبد 3

 01 01 01 اٌز٠ّٛٓ 1

 8 1 1 ِل٠و٠خ اٌيهاػخ 5

١ْ٠و اٌغلٚي  اٌَبثك اٌٝ ِغّٛػخ اٌٛؽلاد اٌؾى١ِٛخ اٌقل١ِخ اٌزٟ اػٍٕذ ٚىاهح 

 ٚافوىد اٌؼ١ٕخ ػٓ اٌزٛى٠غ اٌزىواهٞاٌزقط١ٜ ػٓ ثلء فطخ اٌزؾٛي اٌولّٟ ٌٙب 

 :(9ِٓ فالي اٌغلٚي اٌزبٌٟ هلُ ) ٘نا ِب ٠زٚؼ ٚ ثؾ١ش رًّْ ِؼٙب األوبك١ّ٠ْٛ
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 (0) سلُ عذٚي

 اٌشخظ١خ اٌج١بٔبد ؽغت اٌذساعخ ػ١ٕخ أفشاد رٛص٠غ ٠ٛػؼ

 اٌشخظ١خ ٚاٌغّبد ٌخظبئض ٚفمب اٌذساعخ ٌؼ١ٕخ اإلؽظبئٟ اٌٛطف

 اٌفئخ اٌّزغ١ش

 األوبد١ّ٠ْٛ
 ػ١ٍب ئداسح (اٌشؤعبء

 )ٚئششاف١خ

 اإلعّبٌٟ )اٌّٛظف١ٓ)ِشؤٚع١ٓ

 اٌؼذد
إٌغجخ 

% 
 إٌغجخ % اٌؼذد إٌغجخ % اٌؼذد إٌغجخ % اٌؼذد

 اٌغٕظ
 32.11 077 30.22 20 20.12 72 30.77 73 روش

 07.00 22 03.22 07 1.00 7 03.27 02 أٔضٝ

 022 037 022 17 022 73 022 70 اإلعّبٌٟ

 اٌفئخاٌؼّش٠خ

 07ألٍّٓ 

 عٕخ
2 2 

2 2 02 01.10 02 2.022 

 ِٓ07 

 77أللٍّٓ 

 عٕخ

2 3.12 

7 1.00 72 27.11 27 72.20 

 ِٓ77 

 27أللٍّٓ 

 عٕخ

77 21.27 

02 31.71 07 07.02 33 22.70 

27 

 عٕخفأوضش
00 07.77 

7 07.70 2 2 03 2.17 

 022 037 022 17 022 73 022 70  اإلعّبٌٟ

 اٌّإ٘الٌؼٍّٟ

 70.00 72 27.77 72 2 2 2 2 دثٍَٛ

 72.20 27 72.00 02 20.12 72 2 2 ثىبٌٛس٠ٛط

 1.22 02 0.777 0 0.32 0 00.73 00 ِبعغز١ش

 02.01 20 2 2 7.20 0 31.27 22 دوزٛساٖ

 022 037 022 17 022 73 022 70  اإلعّبٌٟ

ؽ١ش ٠زٚؼ أْ ؽغُ  ٗاٌّجؾٛص ٌٍفئبد ٠ج١ٓ اٌغلٚي اٌَبثك رٛى٠غ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ٚفمب  

 50% ػلك )92.18( ِجؾٛس ِٛىػخ ث١ٓ األوبك١١ّ٠ٓ ثَٕجخ 023ػ١ٕخ اٌجؾش ػلك)

ِجؾٛس(،  32% ػلك )90.32ثَٕجخ  ثبٌّٕظّبد اٌؾى١ِٛخ ِجؾٛس(، ٚث١ٓ اٌّل٠و٠ٓ

( ِجؾٛس ثٕبء ػٍٝ اٌزٛى٠غ اٌزىواهٞ 85% ػلك )12.03ٚث١ٓ اٌّٛظف١ٓ ثَٕجخ 

 ٌوكٚك ػ١ٕخ اٌجؾش.
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٠َزقلَ اٌجبؽش افزجبه اٌفب ووٚٔجبؿ ٚمٌه  صب١ٔبً:  اخزجبس اٌضجبد ٚاٌظذق اٌذاخٍٟ:

ي فالالفزجبه َِزٛٞ اٌضجبد ٚاٌٖلق فٟ هكٚك ػ١ٕخ اٌجؾش وّب ٘ٛ ِٛٙؼ ِٓ 

 .(3اٌغلٚي اٌزبٌٟ هلُ)

 (7عذٚي سلُ )  

 ٚاٌظذق اٌضجبد ٠ٛػؼ اخزجبس

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

1.215 46 

% ِٓ فالي 21.5ِٓ فالي اٌغلٚي اٌَبثك ٠زٚؼ أْ ل١ّخ ِؼبًِ اٌضجبد  

 اٌغنه ١ْ٠ٚوٌفب ووٚٔجبؿ ٠ج١ٓ َِزٜٛ ِمجٛي ِٓ صجبد هكٚك ػ١ٕخ اٌجؾش، افزجبه أ

َِزٜٛ اٌٖلق فٟ هكٚك اٌّجؾٛص١ٓ اٌنٞ ٠جٍغ  اٌزوث١ؼٟ ٌّؼبًِ اٌضجبد ئٌٝ

ٕلق االرَبق اٌلافٍٟ ٌؼجبهاد اٌّم١بً اٌنٞ ٠ّضً أكاح  ئٌٝ ١ْ٠ٚو ،%(89.30)

 اٌلهاٍخ، ٚػ١ٍٗ  ٠ىْٛ ِمجٛال  رؼ١ُّ ٔزبئظ اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ.

ج١بْ وأكاح ٌغّغ اٌج١بٔبد ِٓ ػ١ٕخ اٍزقلَ اٌجبؽش االٍز صبٌضبً: أداح عّغ اٌج١بٔبد:

اٌجؾش اٌّْبه ا١ٌٙب ؽ١ش رُ ر١ّّٖٗ ٌٙنا اٌغوٗ ٚرؾى١ّٗ ثّب ٠َزغوق فوٚٗ 

 جؾش ٠ّٚىٓ رٍق١ٔ ػٕبٕوٖ ف١ّب ٠ٍٟ:ٚرَبؤالد اٌجؾش ٚثّب ٠ؾمك أ٘لاف اٌ

اٌَإاي ػٓ أٍُ ٚٚظ١فخ اٌّجؾٛس  اٌمَُ األٚي: األٍئٍخ اٌؼبِخ : ٚرزّٚٓ .1

ِل٠وْٚ خ ٠ٚزُ االفز١به ث١ٓ صالس فئبد )ٌٝ ٔٛع اٌفئافز١بهٞ(، صُ اإلّبهح ئ)

 .أوبك١ّ٠ْٛ( –ِٛظفْٛ  –

 ِؾبٚه اٌجؾش وّب ٠ٍٟ: : ٠زّٚٓ ِغّٛػخ ِٓ األٍئٍخ رزٕبٚياٌمَُ اٌضبٟٔ .2

اٌّٛافمخ  زج١بْ ِلٜ: ٠ٚزُ اٍاٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خاٌَإاي األٚي: ٠زٕبٚي ِؾٛه  -

 –ٌزقط١ٜ اٌزٕظ١ّٟ ا)ٌٝ ِزغ١واد ي ِغّٛػخ ِٓ اٌؼجبهاد اٌزٟ ر١ْو ئؽٛ

كاهح ث١ئخ اٌؼًّ( ف١ّب ٠ؼجو ئ-ئكاهح اٌؼاللبد -اكاهح اٌؼ١ٍّبد -كاهٞاٌزٕظ١ُ اإل

عبثخ ثٕبء ػٍٝ كهعخ زٕظ١ّ١خ وّزغ١واد َِزمٍخ ٍٚٛت اإلػٓ اٌضمبفخ اٌ

 ٌٍَُ ١ٌىود اٌقّبٍٟ.  اٌّٛافمخ ٚفمب  
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ّٛافمخ اٌَإاي اٌضبٟٔ: ٠زٕبٚي ِؾٛه اٌٍَٛن اإلكاهٞ: ٠ٚزُ اٍزج١بْ ِلٜ اٌ -

 -)ٍٍٛن اٌزؼٍُ ٚإٌّٛ ٌٝ ِزغ١وادي ِغّٛػخ ِٓ اٌؼجبهاد اٌزٟ ر١ْو ئؽٛ

و ػٕٗ وّزغ١و ربثغ ٠َزٙلف اٌٍَٛن االثزىبهٞ( ف١ّب ٠ؼج-َٔبٟٔاٌٍَٛن اإل

عبثخ ثٕبء ػٍٝ كهعخ ٍٚٛت اإلكٚه اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ػ١ٍٗ،  اٌجؾش ئ٠غبك

 ٌٍَُ ١ٌىود اٌقّبٍٟ.  اٌّٛافمخ ٚفمب  

ي ِغّٛػخ ِٓ : ِؾٛه اٌزؾٛي اٌولّٟ: ِٚلٜ اٌّٛافمخ ؽٛاٌَإاي اٌضبٌش -

صمبفخ  -كاهح اٌّؼوفخئ -اٌول١ّخٍزوار١غ١خ اٌؼجبهاد اٌزٟ ر١ْو ئٌٝ ِزغ١واد )اإل

ل١بً  وّزغ١و ٙبثٜ ١ٍٜٚ ٠ٙلف اٌجؾش ئٌٝ ف١ّب ٠ؼجو ػٕٗ األكاء اٌؼبٌٟ( 

 فخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ رؾ١َٓ اٌٍَٛن اإلكاهٞ فٟ ظً ٚعٛك٘ب، ٍٚٛتكٚه اٌضمب

 اٌقّبٍٟ، ٚعلٚي  ٌٍَُ ١ٌىود عبثخ ثٕبء ػٍٝ كهعخ اٌّٛافمخ ٚفمب  اإل

 اٌلهاٍخ: فٟ اٌقّبٍٟ اٌَّزقلَ ١ٌىود   ٍٍُ (٠ٛٙؼ1هلُ)

 (2سلُ ) عذٚي

 اٌذساعخ فٟ اٌّغزخذَٟ  اٌخّبع ١ٌىشد عٍُ ٠ٛػؼ
 ِغزٜٛ

 اٌّٛافمخ
 اً عذ ِشرفغ ِشرفغ ِزٛعؾ ِٕخفغ عذاً  ِٕخفغ

 اٌؾغبثٟ اٌٛعؾ
 2.02أوجش ِٓ  2.02 – 7.22 7.72 – 0.22 0.72 -0.12 0.12 ألٍّٓ

 إٌغجٟ اٌٛصْ
 % 70.2 -% 72 %72ألً ِٓ 

70 %- 

23.2% 

21 %- 

17.2% 

أوجش ِٓ 

12% 

٠زٚؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك أْ َِز٠ٛبد اٌّٛافمخ ٌٍؼ١ٕخ ٚفمب  ٌٍَُ اٌم١بً 

ِٕقف٘ ، 0.81اٌَّزقلَ ثبٌَٕجخ ٌٍٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٠ىْٛ ِٕقف٘ علا  ػٕل ألً ِٓ 

، ِٚورفغ علا  1.02-3.11، ِورفغ ػٕل 3.32-9.91، ِٚزٍٜٛ ػٕل 9.52-0.81ػٕل 

. ٚف١ّب ٠زؼٍك ثبٌٛىْ إٌَجٟ فأٔٗ ٠ىْٛ ِٕقف٘ علا  ػٕل ألً ِٓ 1.91ػٕل أوجو ِٓ 

%، ِورفغ ػٕل 92.2-%59%، ِزٍٜٛ ػٕل 50.2-%39%، ِٕقف٘ ػٕل 39

 .%81%، ِٚورفغ علا  ػٕل أوجو ِٓ 83.2-98%
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 اٌجشٔبِظ ٚاالعب١ٌت االؽظبئ١خ اٌّغزخذِخ: :ساثؼب

اٌّزؼٍك ثبٌؾيَ االؽٖبئ١خ،  SPSS.25ؽٖبئٟ ٠َزقلَ اٌجبؽش اٌجؤبِظ اإل

ال١ٌخ ِٓ ؽٖبئ١خ إٌٛف١خ ٚاالٍزلإلعواء اٌزؾ١ٍالد اإلAMOS.23ٚونٌه رطج١مبد 

 :فالي رْغ١ً األٍب١ٌت اإلؽٖبئ١خ اٌزب١ٌخ

 عبثبد ػ١ٕخ اٌجؾش.اٌضجبد ٚاٌٖلق فٟ ئالفزجبه كهعبد  ٌفب ووٚٔجبؿافزجبه أ .1

 اٌزٛى٠غ اٌزىواهٞ ٌج١بْ اٌزىواه إٌَجٟ ٌفئبد ػ١ٕخ اٌجؾش. .2

هاٍخ ثلالٌخ ِمب١٠ٌ إٌيػخ اٌّووي٠خ ٌج١بْ األ١ّ٘خ اٌزور١ج١خ ٌّزغ١واد اٌل .3

 اٌّؼ١بهٞ ٚاالٔؾوافاٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ 

لاَ اٍزقلاَ رؾ١ًٍ اٌَّبه ِٓ فالي رطج١مبد اٌّوثؼبد اٌٖغوٜ ثبٍزق .4

ٌٍضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ( ٌج١بْ اٌلٚه اٌّجبّو ٚغ١و اٌّجبّو AMOSثؤبِظ )

كاهٞ فٟ ظً ٚعٛك اٌج١ئخ اٌول١ّخ ٚثلٚٔٙب ِٚٓ صُ افزجبه ػٍٝ اٌٍَٛن اإل

 فوٚٗ اٌجؾش.

 اٌجؾش:  ادخبِغبً: اعزخذاَ االؽظبء اٌٛطفٟ ٌزشر١ت ِزغ١ش

ػ١ٕخ اٌجؾش  عبثبدمب١٠ٌ إٌيػخ اٌّووي٠خ فٟ رور١ت ئؽ١ش ٠زُ اٍزقلاَ ِ

 ٔؾواف اٌّؼ١بهٞ وّب ٠ٍٟ:ثٟ ٚاإلٚفمب  ٌٍّزٍٜٛ اٌؾَب

عبثبد ؽ١ش ٠زُ رور١ت ئ بثبد ػ١ٕخ اٌجؾش ثشأْ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ:عرشر١ت ئ .0

ثلالٌخ اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ وّب ٘ٛ  ٌّزغ١واد اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ػ١ٕخ اٌجؾش ٚفمب  

 :(5ِٛٙؼ ثبٌغلٚي اٌزبٌٟ هلُ )
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 (7) سلُ عذٚي

 اٌزٕظ١ّ١خ اٌضمبفخ ِزغ١شاد رشر١ت٠ٛػؼ 

َ 

 اٌّزغ١واد

 اٌّزٛعؾ

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 اٌٛصْ

إٌغجٟ 

% 

 ِغزٜٛ

 اٌّٛافمخ
 اٌزشر١ت

 ٚ اٌوؤٍبء ث١ٓ ِْزووخ هؤ٠خ رٛعل 0

 اٌّوؤ١ٍٚٓ.
 علا   ِورفغ 95.77 0.410 4.789

5 

9 
ٕبن ٍزوار١غ١خ ٘ ؾخ ئ َزمًج ٚٙا ؼًّ. ِٚواؽً ٌّ  ٌا

 علا   ِورفغ 91.54 0.528 4.577
14 

3 
م١ُ رورجٜ ٠خ اٌقطخ ٚ ٌا َٕٛ ٍزوار١غ١خ ٌا ؼبِخ. ثبإل  ٌا

 علا   ِورفغ 97.72 0.319 4.886
2 

 اٌؼبِخ األ٘لاف ٠ؾمك ثّب ا١ِٛ١ٌخ أػّبي رمبً 1

 ا٠ٌَٕٛخ. اٌقطخ ٚ
 علا   ِورفغ 93.82 0.481 4.691

13 

5 
 ٚاٌغلاهح. اٌىفبءح ػٍٝ ثٕبء اٌؼب١ٍِٓ رول١خ ٠زُ

 علا   ِورفغ 94.96 0.436 4.748
10 

9 
 رٕظ١ّ١خ. ٌٛائؼ ٚ أٔظّخ فالي ِٓ اٌؼًّ ٠زُ

 علا   ِورفغ 97.56 0.329 4.878
3 

 ػٍٝ ٚٔٙبئٟ كٚهٞ ٌزم١١ُ اٌؼبًِ ٠زؼوٗ 2

 ّٚفبف. ِٛٙٛػٟ أٍبً
 علا   ِورفغ 90.08 0.534 4.504

17 

 اٌؼًّ َِزٜٛ ٚرؾ١َٓ اٌزله٠ج١خ اٌملهاد كػُ 8

 ٚاٌغّبػٟ. اٌّقطٜ
 علا   ِورفغ 95.28 0.463 4.764

7 

 هٙبء ِٓ ئٛبه فٟ اٌّْىالد وبفخ ٠زّؾً 2

 اٌّزؼب١ٍِٓ. ٚ اٌؼّالء
 علا   ِورفغ 95.77 0.410 4.789

6 

 أفًٚ ٌزملَ ػُ ثّغّٛػخ إٌّظّخ رؾظٝ 01

 ٌٍّزؼب١ٍِٓ. اٌقلِبد
 علا   ِورفغ 91.06 0.546 4.553

15 

00 
 اٌؼًّ. ئعواءاد رج١َٜ ِجلأ رجٕٟ ٠زُ

 علا   ِورفغ 98.70 0.248 4.935
1 

مواهاد ْئ 09 ّٙخ ٌا  ِٓ فبٕخ ثؼٕب٠خ رؾظٝ اٌّ

 اإلكاهح.
 علا   ِورفغ 94.15 0.457 4.707

12 

03 
 ٌٍؼب١ٍِٓ. ِزَب٠ٚخ ِؼبٍِخ ٛو٠مخ

 علا   ِورفغ 94.80 0.441 4.740
11 

 ث١ٓ ٚ ث١ٕٙب اٌّزجبكي االؽزواَ اإلكاهح رواػٟ 01

 اٌؼب١ٍِٓ.
 علا   ِورفغ 97.24 0.347 4.862

4 

 اٌوؤٍبء ث١ٓ رجبك١ٌخ ئَٔب١ٔخ ثؼاللبد ٠َّؼ 05

 ٚاٌّوؤ١ٍٚٓ.
 علا   ِورفغ 90.08 0.534 4.504

18 

 ِؼبٌغٗ ١ٛجخ ػاللبد ثالبِخ اإلكاهح رٙزُ 09

 ِؼٙب. رزؼبًِ اٌزٟ ٌقبهع١خا
 علا   ِورفغ 95.28 0.463 4.764

8 
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 ٚ االٔزبط ٌَّزٍيِبد َِزّو رؾل٠ش ٕ٘بن 02

 اٌزْغ١ً.
 علا   ِورفغ 89.59 0.890 4.480

20 

 ِٛعٛكاد ٚ ٌّّٙبد اٌزْغ١ٍ١خ اٌىفبءح رجٕٟ 08

 اإلكاهح.
 علا   ِورفغ 90.57 0.751 4.529

16 

02 
 اٌؼب١ٍِٓ. وبفخ ٌلٜ ثبٌفقو ػبَ ّؼٛه ٕ٘بن

 علا   ِورفغ 90.08 0.534 4.504
19 

 ػٍٝ ٠ؼزّل اٌؼب١ٍِٓ ث١ٓ اٌزٕبفٌ عٛ 91

         اٌّٛب٠خ أػّبي ِٓ ٠ٚقٍٛ اٌّٛٙٛػ١خ

 اٌز١ْٙو. ٚ
4.756 0.468 95.12 

 علا   ِورفغ

9 

٠ٛٙؼ اٌغلٚي اٌَبثك األ١ّ٘خ اٌزور١ج١خ ٌّزغ١واد اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ  ؽ١ش ٠أرٟ 

رمَٛ ثزجٕٟ ِجلأ رج١َٜ ئعواءاد اٌؼًّ  ِؾً اٌجؾش فٟ ِملِخ اٌزور١ت أْ إٌّظّبد

مٌه اهرجبٛ ل١ُ  ، 1.23ٍٟ٠ٚ٘ٛ أؽل أثؼبك ئكاهح اٌؼ١ٍّبد ػٕل ِزٍٜٛ ؽَبثٟ للهٖ 

ٚفطخ إٌّظّخ ثبإلٍزوار١غ١خ اٌؼبِخ ٚ٘ٛ أؽل أثؼبك اٌزقط١ٜ اإلٍزوار١غٟ ػٕل ِزٍٜٛ 

ظ١ّ١خ  ػٕل ، ٠ٍٟ مٌه أْ اٌؼًّ ثبٌّٕظّبد ٠زُ ِٓ فالي أٔظّخ ٌٚٛائؼ ر1.88ٕؽَبثٟ 

٠ٚأرٟ ثؼل مٌه أْ ئكاهح   ٚ٘ٛ أؽل أثؼبك اٌزٕظ١ُ اإلكاهٞ، 1.82ِزٍٜٛ ؽَبثٟ

إٌّظّخ رواػٟ االؽزواَ اٌّزجبكي ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ ٚ٘ٛ أؽل أثؼبك ئكاهح اٌؼاللبد 

ثبٌوؤ٠خ  ، ث١ّٕب ٠َزمو اٌزور١ت اٌقبٌِ ِب  ٠زؼٍك1.89ػٕل ِزٍٜٛ ؽَبثٟ للهٖ 

ٚاٌّوؤ١ٍٚٓ أؽل أثؼبك اٌزقط١ٜ اإلٍزوار١غٟ ػٕل ِزٍٜٛ اٌّْزووخ ث١ٓ اٌوؤٍبء 

 ِٓ ئعبثبد ػ١ٕخ اٌجؾش. 1.28ؽَبثٟ للهٖ 

١ْ٠ٚو اٌزور١ت اٌَبثك أْ آفو األ١ّ٘بد إٌَج١خ ٘ٛ اٌزؾل٠ش اٌَّزّو ٌَّزٍيِبد 

اإلٔزبط ٚرجٕٟ اٌىفبءح اٌزْغ١ٍ١خ ٌّّٙبد ِٚٛعٛكاد إٌّظّبد ّٙٓ ئكاهح ث١ئخ اٌؼًّ 

فٟ ٘نا اٌغبٔت ػٕل ِزٍٜٛ ؽَبثٟ ِٓ اإلعبثبد  ٠زواٚػ فٟ  ِّب ٠ؼىٌ اٌمٖٛه

 كهعخ ػٍٝ ٍٍُ ١ٌىود ِٓ ئعبثبد اٌّجؾٛص١ٓ، ٚونٌه رغله اإلّبهح ئٌٝ 1.5َِزٛٞ 

أْ ٕ٘بن ٙؼف فٟ اٌَّبػ ثبٌؼاللبد اإلَٔب١ٔخ اٌزجبك١ٌخ ث١ٓ اٌوؤٍبء ٚاٌّوؤ١ٍٚٓ 

مٌه، رزون ر١ٕٛخ ِٓ ئكاهح اٌؼاللبد ػٕل ِزٍٜٛ ؽَبثٟ ِمبهة ِٓ  ٚ٘ٛ أؽل أثؼبك

اٌجبؽش ثأْ ٕ٘بن ٙؼف فٟ إٌٛاؽٟ اإلَٔب١ٔخ ث١ٓ اٌوؤٍبء ٚاٌّوؤ١ٍٚٓ، ٚونٌه 

ئكاهح ِٛعٛكاد إٌّظّخ ٚث١ئزٙب اٌزْغ١ٍ١خ ٚهثّب مٌه ٠إصو ػٍٝ وفبءح ػ١ٍّبد اٌزؾٛي 

 اٌولّٟ ٚونٌه ػٍٝ اٌٍَٛن اإلكاهٞ اٌؼبَ ٌٍّٕظّخ.
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ؽ١ش ٠زُ رور١ت  إلداسٞ:رشر١ت اعبثبد ػ١ٕخ اٌجؾش ِزغ١شاد اٌغٍٛن ا .9

ثلالٌخ اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ  ٌّزغ١واد اٌٍَٛن اإلكاهٞ عبثبد ػ١ٕخ اٌجؾش ٚفمب  ئ

 .(9وّب ٘ٛ ِٛٙؼ ثبٌغلٚي اٌزبٌٟ هلُ )

 (2) سلُ عذٚي

 اإلداسٞ اٌغٍٛن ِزغ١شاد ٠ٛػؼ رشر١ت
َ 

 اٌّزغ١واد

اٌّزٛع

 ؽ

اٌؾغبث

ٞ 

 اإلٔؾشاف

 اٌّؼ١بسٞ

 اٌٛصْ

إٌغجٟ 

% 

 ِغزٜٛ

 اٌّٛافمخ

اٌزشر١

 ة

0 
 االؽز١بعبد. ِغ اٌزذس٠ج١خ اٌجشاِظ رٛافك

 علا   ِورفغ 96.10 0.398 4.805
4 

9 
 اٌشلّٟ. ٚاٌزؾٛي اٌّى١ٕخ ٔؾٛ اٌجشاِظ رط٠ٛش

 علا   ِورفغ 91.22 0.530 4.561
9 

3 
 اٌّغزّش. ٚاٌزذس٠ت اٌؼًّ ٚسػ دػُ

 علا   ِورفغ 98.05 0.298 4.902
1 

 ٚ اٌجؾض١خ اٌذساعبد رٚٞ دػُ ػٍٝ اٌؾشص 1

 اٌؼًّ. ِغبي فٟ اٌزط٠ٛش٠خ
 علا   ِورفغ 94.31 0.453 4.715

6 

5 
 اٌّشؤٚع١ٓ. ٚ اٌشؤعبء ث١ٓ االعزّبع ؽغٓ

 علا   ِورفغ 94.80 0.441 4.740
5 

 ٚ بٌغؼتث سؤعبئٟ ِٓ االٔزمبد ٠شؼشٟٔ ال 9

 اٌّغبس. رم١١ُ اؽبٚي
 علا   ِورفغ 97.72 0.319 4.886

2 

 ِٓ ؼب٠ْٛٔ اٌز٠ٓ اٌّشؤٚع١ٓ ِغ أرؼبؽف 2

 اٌؼًّ.  ٚخبسط داخً ِشىالد

 ِٕقف٘ 40.98 0.335 2.049
12 

 ٌٕب ٔغبػ ثّضبثخ ٠ؼزجش صِالئٟ ألؽذ ٔغبػ أٞ 8

 ثبٌفخش. أشؼش ٌزا ع١ّؼب
 ِٕقف٘ 51.38 2.270 2.569

11 

 ٌٍزؾغ١ٓ رزطٍغ أعبع١خ عّخ اٌؼٍّٟ االثزىبس 2

 اٌّغزّش.

 علا   ِورفغ 92.36 0.763 4.618
7 

 ِٛػٛع اإلثذاػ١خ اٌّمزشؽبد ػٍٟ اٌؾىُ 01

 ِغبِالد. ١ٌٛ٠ظ
 علا   ِورفغ 97.07 0.438 4.854

3 

 لبَ ٌّٓ ٚوزٌه ٌٍّٕظّخ ٠ٕغت اٌّز١ّض اٌّمزشػ 00

 ثبلزشاؽٗ.

 علا   ِورفغ 91.38 0.714 4.569
8 

 رؼًّ شأٔٙب ِٓ ٠أفىبس رم١١ّأ فٟ رشدد ٠ٛعذ ال 09

 إٌّظّخ. أٚػبع رؾغ١ٓ ػٍٝ
 ِورفغ 80.98 2.272 4.049

10 

٠ج١ٓ اٌغلٚي اٌَبثك األ١ّ٘خ اٌزور١ج١خ ٌّزغ١واد اٌٍَٛن اإلكاهٞ فٟ 

إٌّظّبد اٌؾى١ِٛخ ؽ١ش ٠أرٟ فٟ ِملِخ األ١ّ٘خ اٌزور١ج١خ أْ إٌّظّخ رلػُ ٚهُ 
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، 1.2اٌؼًّ ٚاٌزله٠ت اٌَّزّو أؽل ٍٍٛو١بد اٌزؼٍُ ٚإٌّٛ ػٕل ِزٍٜٛ ؽَبثٟ للهٖ 

ئّب  ٠مبثً ثبٌْؼٛه ثزم٠ُٛ اٌَّبه أؽل ٠ٍٟ مٌه أْ االٔزمبك ِٓ اٌوؤٍبء ٌٍّوؤ١ٍٚٓ كا

، ٠ٍٟٚ مٌه أْ ػ١ٍّبد اٌّغبِالد رٕزفٟ 1.88اٌٍَٛو١بد اإلَٔب١ٔخ ػٕل ِزٍٜٛ للهٖ 

ػٕل اٌؾىُ ػٍٝ اإلثلاع اٌٛظ١فٟ أؽل ٍٍٛو١بد االثزىبه، ٚمٌه ػٕل ِزٍٜٛ ؽَبثٟ 

 ِٓ هكٚك ػ١ٕخ اٌجؾش.   1.85للهٖ

ٓ اٌوؤٍبء ٌٍّوؤ١ٍٚٓ كافً ٠أرٟ فٟ اٌّورجخ األف١وح أْ ٕ٘بن رؼبٛف ِ

٠ؼىٌ ػلَ  9.18ٚفبهط اٌؼًّ أؽل اٌٍَٛو١بد اإلَٔب١ٔخ ػٕل ِزٍٜٛ ؽَبثٟ للهح 

رٛافو ِضً ٘نا اٌٍَٛن ئال ثمله ٙؼ١ف، ٚونٌه اٌْؼٛه ثبٌفقو ِٓ اٌغ١ّغ فٟ ؽبٌخ 

ٌُ ٠ًٖ ٌلهعخ اٌمجٛي ِؾً اٌجؾش رفٛق أؽل اٌيِالء فأْ اٌٍَٛن اإلَٔبٟٔ فٟ اٌفئبد 

 ش أْ رور١ت اإلعبثبد عبء ِزأفوا  ٚفمب  ٌٍّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ.اٌزبَ؛ ؽ١

عبثبد ؽ١ش ٠زُ رور١ت ئ عبثبد ػ١ٕخ اٌجؾش ِزغ١شاد اٌزؾٛي اٌشلّٟ:رشر١ت ئ .3

ػ١ٕخ اٌجؾش ٚفمب  ٌّزغ١واد اٌزؾٛي اٌولّٟ ثلالٌخ اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ وّب ٘ٛ 

 .(2ِٛٙؼ ثبٌغلٚي اٌزبٌٟ هلُ )

 (3) سلُ عذٚي  

 اٌشلّٟ اٌزؾٛي ِزغ١شاد ٠ٛػؼ رشر١ت
َ 

 اٌّزغ١واد

 اٌّزٛعؾ

 اٌؾغبثٟ

 اإلٔؾشاف

 اٌّؼ١بسٞ

 اٌٛصْ

إٌغجٟ 

% 

 ِغزٜٛ

 اٌّٛافمخ
 اٌزشر١ت

0 
 ٚرذس٠جُٙ. اٌؼب١ٍِٓ لذساد ِغ رٛافك ٕ٘بن

 علا   ِورفغ 95.93 0.527 4.797
3 

9 
 ٌزؾم١مٙب. وبف١خ رؾز١خ ث١ٕخ رٛعذ

 علا   ِورفغ 95.12 0.518 4.756
7 

 وبف١خ ٚ ِزمذِخ رذس٠ج١خ ٚسػ رٛعذ 3

 ٌزطج١مٙب.

 علا   ِورفغ 95.28 0.615 4.764
6 

 اؽزٛاء ػّٓ إٌّظّخ رٛعٙبد رذػُ 1

 ُِٕٙ. اٌزخٍض ٚػذَ اٌؼب١ٍِٓ
 علا   ِورفغ 95.61 0.580 4.781

4 

 ارغبٖ فٟ ِٚؾذس ِالئُ خجشح ِغزٜٛ 5

 اإلعزشار١غ١خ. رؾم١ك

 ِورفغ 72.52 0.456 3.626
10 

 ٚ اٌشؤعبء ث١ٓ اٌّؼٍِٛبد ثزجبدي اٌغّبػ 9

 اٌشلّٟ. اٌزؾٛي وفبءح ٌزؾم١ك اٌّشؤٚع١ٓ
 ِورفغ 72.20 4062. 3.610

11 
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َ 

 اٌّزغ١واد

 اٌّزٛعؾ

 اٌؾغبثٟ

 اإلٔؾشاف

 اٌّؼ١بسٞ

 اٌٛصْ

إٌغجٟ 

% 

 ِغزٜٛ

 اٌّٛافمخ
 اٌزشر١ت

 ٚاٌٛعبئً األدٚاد اعزخذاَ وفبءح رؾم١ك 2

 ٚاٌجشِغ١بد. اٌزم١ٕخ
 ِزٍٜٛ 55.28 0.708 2.764

13 

 اٌزؾٛي ٔؾٛ ٌالٔطالق وبفٟ ِؼشفٟ رشاوُ 8

 اٌشلّٟ.

 ِزٍٜٛ 51.71 0.493 2.585
14 

 اٌزؾٛي رغًٙ اٌؾب١ٌخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌضمبفخ 2

 اٌشلّٟ.
 ِزٍٜٛ 67.32 0.671 3.366

12 

01 
 ٌٍزغ١ش. ِٕبعجخ اٌؾب١ٌخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌضمبف١خ

 علا   ِورفغ 97.24 0.450 4.862
1 

 ِشبسوزٗ ٚ اٌّؼٍِٛبد دِظ ػ١ٍّبد ارفُٙ 00

 اٌؼّالء. ِٓ اٌغّٙٛس خذِخ اٌغشع

 علا   ِورفغ 93.33 0.596 4.667
9 

 ئٌٝ رإدٞ عٛف اٌشلّٟ اٌزؾٛي ػ١ٍّبد 09

 ػُٕٙ. االعزغٕبء ٚ اٌؼّبي ؽغُ رم١ٍض
 علا   ِورفغ 94.31 0.634 4.715

8 

 أٞ ٚرجٕٟ اٌشل١١ّٓ اٌؼّالء اؽز١بعبد فُٙ 03

 اٌشغجبد. رٍه ٠ؾمك ؽذ٠ش سلّٟ ارغبٖ

 علا   ِورفغ 97.24 0.369 4.862
2 

 خبسع١خ ٚ داخ١ٍخ رٕظ١ّ١خ رؼذ٠الد ٚعٛد 01

 اٌضمبفٟ. اٌزغ١١ش ٚعٍٛن ثبٌم١ُ ِؼضصح
 علا   ِورفغ 25.15 0.458 4.772

5 

05 
 ٚرذس٠جُٙ. اٌؼب١ٍِٓ لذساد ِغ رٛافك ٕ٘بن

 علا   ِورفغ 95.93 0.527 4.797
3 

٠ج١ٓ اٌغلٚي اٌَبثك رور١ت ئعبثبد ػ١ٕخ اٌجؾش ثْأْ ِزغ١واد اٌزؾٛي 

اٌولّٟ ؽ١ش ٠أرٟ فٟ ثلا٠خ اٌزور١ت ارفبق ػ١ٕخ اٌجؾش ػٍٝ أْ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌؾب١ٌخ 

ِٕبٍجخ ٌٍزغ١و)ِغ اٌزؾفع ػٍٝ اٌزغ١و اٌطٛػٟ فٙٛ فٟ ِورجخ ِزأفوح( فٟ ارغبٖ 

، ٠ٍٟ مٌه أْ ٕ٘بن فُٙ الؽز١بعبد 1.898اٌزؾٛي اٌولّٟ ػٕل ِزٍٜٛ ؽَبثٟ ٠جٍغ

اٌؼّالء اٌّزؼبِالد ثبٌٍٛبئٜ اٌول١ّخ ِغ رجٕٟ ارغبٖ ٠ؾمك هغجبرُٙ ػٕل ِزٍٜٛ 

، ٟٚ٘ أؽل ِزغ١واد اٌزؾٛي اٌولّٟ اٌّزؼٍمخ ثضمبفخ األكاء اٌؼبٌٟ فٟ 1.890ؽَبثٟ 

 ارغبٖ اٌزط٠ٛو، ٠ٚىْٛ فٟ اٌّورجخ اٌزب١ٌخ ِٓ األ١ّ٘خ أْ ٕ٘بن رٛافك ِغ ػ١ٍّبد

اٌزؾٛي اٌولّٟ ٚللهاد اٌؼب١ٍِٓ واٍزوار١غ١خ هل١ّخ رزجؼٙب إٌّظّخ ػٕل ِزٍٜٛ 

 ِٓ هكٚك ػ١ٕخ اٌجؾش.  1.22ؽَبثٟ للهٖ 

٠ٚظٙو ِٓ ٔٙب٠خ األ١ّ٘خ اٌزور١ج١خ أْ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌؾب١ٌخ ال رًَٙ ػ١ٍّخ 

َزٜٛ اٌزؾٛي اٌولّٟ فٟٙ ثىً األؽٛي اما فوٗ ػ١ٍٙب اٌزغ١١و ِٕبٍجخ ٌٗ ٚفمب  ٌّ
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األ١ّ٘بد أِب اٌزؾٛي ٛٛاػ١خ ٌٍزؾٛي اٌولّٟ ِٓ لجً اٌؼب١ٍِٓ فزمف صمبفخ اٌزغ١١و 

 اٌطٛػٟ ػبئمب  فٟ مٌه. 

ِقوعبد  ؽ١ش ٠زُ اٍزقلاَ : اعزخذاَ االؽظبء االعزذالٌٟ الخزجبس فشٚع اٌجؾش:عبدعب

ؽ١ش ٠زٕبٚي رؾم١ك ِلٜ ( الفزجبه اٌفوٚٗ اٌجؾض١خ؛ AMOS.23اٌجؤبِظ اإلؽٖبئٟ)

ِٛاءِخ ّٔٛمط اٌم١بً ِٓ فالي ِغّٛػخ ِٓ اٌّإّواد فٟ ارغبٖ َِبه ؽَٓ اٌّطبثمخ ث١ٓ 

اٌّزغ١واد اٌَّزمٍخ ٟٚ٘ أثؼبك اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ ِٕظّبد األػّبي ٚث١ٓ ِزغ١واد اٌزؾٛي 

 اٌولّٟ وّزغ١واد ١ٍٚطخ رَبُ٘ فٟ رؾَٓ اٌٍَٛن اإلكاهٞ.

ؽٖبئٟ الفزجبه فو١ٙخ هئ١َ١خ  ٠زُ هٍُ إٌّٛمط اإل  AMOSٚثبٍزقلاَ ثؤبِظ 

رزّٚٓ إٌظو فٟ كٚه اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ رؾ١َٓ اٌٍَٛن اإلكاهٞ فٟ ظً ػ١ٍّبد 

ػٓ اٌَّبهاد اٌّؼزّلح ٌغٛكح  (اٌّؼجو8اٌزؾٛي اٌولّٟ وّب ٘ٛ ِج١ٓ ثبٌغلٚي هلُ )

١ٛك ِطبثمخ إٌّٛمط ٌٍج١بٔبد اٌّؼجوح ػٓ ِىٛٔبرٗ ِٚزغ١وارٗ اٌَّزمٍخ ٚاٌزبثؼخ فٟ ظً ل

 اٌّزغ١واد ا١ٌٍٛطخ  وّب ٠ٍٟ:

 (1) سلُ عذٚي

 اٌّغزخذِخ اٌّطبثمخ ؽغٓ ِإششاد

 ِؾه ؽَٓ اٌّطبثمخ اٌّإّو

 إٔغو ِب ٠ّىٓ )غ١و كاٌخ( Chi- Squareوبٞ روث١غ 

 Cmin/df Cmin/df <5إٌَجخ 

GFI ِإّو ؽَٓ اٌّطبثمخ GFI>0.90 

NFI ِٞإّو اٌّطبثمخ اٌّؼ١به NFI>0.90 

CFI ِْإّو اٌّطبثمخ اٌّمبه CFI>0.95 

Rmesa َِٟ0.05 ِإّو ه<Rmsea<0.08 

٠زٚؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ئػبكح هٍُ إٌّٛمط اٌجٕبئٟ ثّزغ١وارٗ اٌّقزٍفخ ٚ٘نا 

فٟ وً اٌّزغ١واد اٌَّزمٍخ  AMOSِب ٠ؼجو ػٕٗ ِٓ فالي ِقوعبد ثؤبِظ 

 (:0ٚا١ٌٍٛطخ ٚاٌزبثغ ٌَّبه إٌّٛمط اٌىٍٟ ٌٍجؾش ٚ٘ٛ ِب ٠ؼجو ػٕٗ ثبٌْىً )
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 (0هلُ ) ّىً

 ٌٍلهاٍخ اٌؼبَ ٌٍّٕٛمط اٌَّبه ٠ٛٙؼ فو٠طخ

اٌْىً اٌَبثك اؽزٛاء إٌّٛمط اٌؼبَ ٌٍلهاٍخ ػٍٝ صالس ِغّٛػبد ِٓ  ِٓ ٠ٚزٚؼ

اٌزٕظ١ّ١خ ٠ٚوِي ٌٙب فٟ اٌْىً اٌَبثك  اٌّزغ١واد رزّضً فٟ ِزغ١واد اٌضمبفخ

( ١ْ٠و وً هِي ِٕٙب ئٌٝ)اٌزقط١ٜ اإلٍزوار١غٟ، اٌزٕظ١ُ x1,x2,x3,x4,x5ة)

 ،ئكاهح اٌؼ١ٍّبد، ئكاهح اٌؼاللخ، ٚئكاهح ث١ئخ اٌؼًّ( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ. اإلكاهٞ

ٚونٌه ١ْ٠و إٌّٛمط ِٓ فالي اٌوٍُ اٌَبثك ئٌٝ ِغّٛػخ اٌّزغ١واد 

           ث١ئخ اٌزؾٛي اٌولّٟ ٚاٌزٟ ٠وِي ٌٙب فٟ اٌْىً اٌَبثك ة ا١ٌٍٛطخ اٌزٟ رّضً 

 (Q1,Q2,Q3 ( ١ْ٠و وً هِي ِٕٙب ػٍٟ اٌزٛاٌٟ ئٌٝ )اإلٍزوار١غ١خ اٌول١ّخ، ئكاهح

اٌّؼوفخ اٌول١ّخ، صمبفخ األكاء اٌولّٟ اٌؼبٌٟ(، وّب ٠زّٚٓ إٌّٛمط اٌَبثك اٌّزغ١و 
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(، ِٚٓ فالي لواءح Yِي ٌٗ ثبٌوِي )اٌزبثغ ٚاٌنٞ ١ْ٠و ئٌٝ اٌٍَٛن اإلكاهٞ ٠ٚو

٠زُ رٍق١ٔ ث١بٔبد ؽَٓ ٚعٛكح  (AMOS.23ِقوعبد اٌجؤبِظ اإلؽٖبئٟ )

 (:2اٌّطبثمخ فٟ اٌغلٚي اٌزبٌٟ هلُ )

 (2) سلُ عذٚي 

 اٌّطبثمخ ِإششاد ٠ٛػؼ ٔزبئظ

 ِؾه ؽَٓ اٌّطبثمخ اٌم١ّخ اٌّؾَٛثخ اٌّإّو

 )غ١و كاٌخ(إٔغو ِب ٠ّىٓ  Chi- Square 50.567وبٞ روث١غ 

 df 3 Cmin/df <5كهعبد اٌؾو٠خ 

  0.00 َِزٜٛ اٌلالٌخ

Xِوثغ وبٞ اٌّؼ١بهٞ)
2
/df) 16.88 <5(X

2
/df) 

 ِإّواد اٌّطبثمخ اٌّطٍمخ

GFI ِإّو ؽَٓ اٌّطبثمخ  GFI>0.90 

AGFI ِإّو عٛكح اٌّطبثمخ اٌّؼلي  AGFI>0>0.90 

Rmesa َِٟ0.05 0.361 ِإّو ه<Rmsea<0.08 

 اٌّطبثمخ اٌّزيا٠لحِإّواد 

TLI  0.354 ٠ٌٌٛ–ِإّو رٛوو TLI>0>90 

CFI ْ0.946 ِإّو اٌّطبثمخ اٌّمبه CFI>0.95 

NFI ِٞإّو اٌّطبثمخ اٌّؼ١به  NFI>0.90 

 ٠Goodnessزٚؼ ِٓ فالي اٌغلٚي اٌَبثك أْ ِإّواد ؽَٓ اٌّطبثمخ )

of Fit اإلكاهٞ فٟ ث١ئخ اٌزؾٛي ( ٌّٕٛمط اٌؼاللبد ث١ٓ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚاٌٍَٛن

اٌولّٟ ٠ؾٛى ػٍٝ ػلَ أف١ٍٚٗ ٌٍم١ُ ثبٌّوح فٟ وً اٌّإّواد اٌَبثمخ ئم أٔٗ فٟ 

ٚمٌه   1.15( ألً ثىض١و  ِٓ َِزٜٛ 9اإلعّبي ٠ؾًٖ ػٍٝ َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ ٌم١ّخ )وب

ألْ ِوثغ وب
9
( ١ْ٠و ئٌٝ ػلَ عٛكح إٌّٛمط اٌؼبَ اٌّمزوػ ِٓ 5أوجو ِٓ اٌم١ّخ ) 

فالي ئكفبي اٌزأص١واد ا١ٌٍٛطخ اٌزٟ رزؼٍك اٌزؾٛي اٌولّٟ ػٕل رأص١و اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ 

 ػٍٟ اٌٍَٛن اإلكاهٞ فٟ ِٕظّبد األػّبي.  

٠ٌٌٛ  -ِٚب ٠إول ػلَ ِطبثمخ إٌّٛمط اٌّمزوػ ٌٛالغ اٌؾبي أْ ِإّو رٛوو

%، ٚأْ ِإّو 21ٚ٘ٛ ٠لي ػٍٝ ػلَ اٌّطبثمخ ئم أٔٗ الثل ٚأْ ٠زغبٚى  1.351 ٠جٍغ

ٚئْ وبْ  1.351هَِٟ ٚ٘ٛ ِٓ أُ٘ اٌّإّواد فٟ إٌّٛمط اٌجٕبئٟ ٚاٌنٞ ٠جٍغ ل١ّزٗ 

ئال أٗ ٠ؼزجو غ١و ع١ل ألٔٗ ألً ِٓ اٌم١ّخ اإلؽٖبئ١خ  1.15ع١ل ألٔٗ أوجو ِٓ اٌم١ّخ 
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اد اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٌزؾ١َٓ اٌٍَٛن اإلكاهٞ فٟ رف١ل أ٠ٚب  ثؼلَ رطبثك ِزغ١و 1.18

 ث١ئخ اٌزؾٛي اٌولّٟ.

( 5ٚال ٠غلٞ ِغ ٘نا إٌّٛمط اٍزقلاَ ِوثغ وبٞ اٌّؼ١بهٞ ألٔٗ أوجو ِٓ اٌم١ّخ ) 

فٟ ِٕظّبد األػّبي ٠يكاك ٍٛءا   ١ٌلي ػٍٝ أْ ِطبثمخ إٌّٛمط ثبٌْىً اٌَبثك ٌٍٛالغ

و ١ْ٠و ئٌٝ ػلَ اٌّطبثمخ ٌٍّٕٛمط ِغ ؽ١ش َِزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ ٠مزوة ثْلح ِٓ اٌٖف

 اٌٛالغ اٌّقزجو.

)افزجبه اٌزٛى٠غ اٌطج١ؼٟ(   C.R(ئٌٝ أْ ل١ّخ ١ْ٠ٚ2و اٌغلٚي اٌزبٌٟ هلُ )

( ِٕٚٙب ِب ٘ٛ ألً ٚ٘نا 0.29أوجو ِٓ اٌم١ّخ ) ٘ٛ ٌىً عٛأت إٌّٛمط اٌَبثك ِٕٙب ِب

ِؼ١ٓ لبكهح  فٟ  ِلٜواد  فٟ إٌّٛمط ٌٙب للهح ؽَت ١ْ٠و ئٌٝ أْ اٌفمواد أٚ اٌّإّ

ل١بً اٌؼاللبد ث١ٓ اٌّزغ١واد ٚاٌزٟ ػٕل٘ب ٠زُ لجٛي ل١ُ ِؼبِالد اٌٖلق أٚ اٌزْجغ 

ٌٍفمواد وٛٔٙب ماد ل١ُ ِمجٌٛخ  أٚ ِمجٌٛخ ئٌٝ ؽلِٓ هكٚك اٌّجؾٛص١ٓ ؽ١ش ِؾبوبح 

 إٌّٛمط ألم٘بْ اٌّجؾٛص١ٓ ٚاٌّؼوفخ اٌْبٍِخ ثزطج١مبرٗ.

ٝ ١بٔبد ٚئْ وبْ ثؼٚٙب ال ٠ٕزّٟ ئٌِٚغ مٌه فال ٠وف٘ اٌجبؽش رٍه اٌج 

ٌٝ اٍزىّبي اٌزؾ١ًٍ ثبالهرىبى ػٍٝ ٔظو٠خ إٌٙب٠خ اٌزٛى٠غ اٌطج١ؼٟ ف١ْ١و اٌجبؽش ئ

( ٚاٌزٟ رٕٔ ػٍٝ أٔٗ ٠ّىٓ افزواٗ ّوٛ CentralLimit Theoryاٌّووي٠خ )

 (. ئال أْ مٌه  ٠زموه ِٓ فالي إٌزبئظ اٌَبثمخ30اٌزٛى٠غ اٌطج١ؼٟ ػٕلِب ري٠ل ػٓ )

اٌزأو١ل ثٛٙٛػ ػٍٝ ٚعٛك كٚه ٌٍضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ رؾ١َٓ األكاء اإلكاهٞ فٟ  ػلَ

 ِؾً اٌجؾش ظً ث١ئخ اٌزؾٛي اٌولّٟ ٌّٕظّبد األػّبي 

ٚثبٌزبٌٟ وبْ الثل ٌٍجبؽش ِٓ رؾ١ًٍ رفب١ًٕ اٌَّبه اٌزطج١مٟ ٌّزغ١واد اٌضمبفخ 

ولّٟ أٚ ػلَ اٌزٕظ١ّ١خ ٚكٚه٘ب فٟ رؾ١َٓ األكاء ٍٛاء فٟ ؽبٌخ ٚعٛك اٌزؾٛي اٌ

ٚعٛكٖ، ٚػ١ٍٗ ٠زُ افزجبه اٌفوٗ اٌوئ١َٟ ٚاٌفوٚٗ اٌفوػ١خ فٟ ؽبٌخ ػلَ ٚعٛك 

اهرجبٛ ث١ٓ ػٕبٕو اٌّزغ١واد اٌَّزمٍخ ٚثؼٚٙب اٌجؼ٘ ٚفٟ ؽبٌخ ٚعٛك مٌه 

 االهرجبٛ وّب ٠ٍٟ:

ؽ١ش ٠زُ  اخزجبس فشٚع اٌجؾش فٟ ؽبٌخ ػذَ االسرجبؽ ث١ٓ اٌّزغ١شاد اٌّغزمٍخ: ( أ)

كاهٞ اٌّزغ١و ػٍٝ رؾ١َٓ اٌٍَٛن اإلاالفزجبه ٌىً ػٕٖو ِٕفًٖ ِٓ ػٕبٕو ٘نا 



 
 

   الحكوميةدور الثق افة التنظيمية في تحسين السلوك االداريفي ظل عمليات التحول الرقمي في المنظمات  
  لمياء عيد عطا ابراهيم & د/  نزار محمد فكري محمدد/         

0202 اٌؼلك اٌضبٟٔ                                                 اٌّغٍل اٌضبٟٔ ػْو                     
 211 

 
 

فٟ رمل٠و وفبءح  ٚ٘نا ِب ٠زج١ٓ رف١ٖال   ئخ اٌزؾٛي اٌولّٟ ٌٍّٕظّبد اٌؾى١ِٛخفٟ ث١

 (01)إٌّٛمط أٚ رؾ١ًٍ َِبهٖ ٚاٌّج١ٓ ِٓ فالي اٌغلٚي اٌزبٌٟ هلُ 

 (02) سلُ عذٚي

 اٌّغبس رؾ١ًٍ خالي ِٓ إٌّٛرط وفبءح ٠ٛػؼ رمذ٠شاد

اٌّزغ١شاد 

 اٌزبثؼخ
 اٌّغبس

اٌّزغ١شاد 

 اٌّغزمٍخ

 

Estimate 

اٌزمذ٠شاد غ١ش 

 اٌّمٕٕخ

S.E. 

اٌخطأ 

 اٌم١بعٟ

C.R. 

ل١ّخ )د( 

 اإلؽظبئ١خ

P 

ِغزٛٞ 

 اٌذالٌخ

سلُ 

 اٌّغبس

َ 

Q1 

اإلٍزوار١غ١خ 

 اٌول١ّخ

 

<--- 

x1 

اٌزقط١ٜ 

 اإلٍزوار١غٟ

-0.310 0.609 -0.508 0.611 par 

0 

Q1 

ئالٍزوار١غ١خ 

 اٌول١ّخ

<--- 
x2 

 اٌزٕظ١ُ اإلكاهٞ
-0.862 1.100 -0.784 0.433 par 

9 

Q1 

اإلٍزوار١غ١خ 

 اٌول١ّخ

<--- 
x 

 ئكاهح اٌؼ١ٍّبد
0.424 0.616 0.689 0.491 par 

3 

Q1 

اإلٍزوار١غ١خ 

 اٌول١ّخ

<--- 
x4 

 ئكاهح اٌؼاللبد
0.657 1.093 0.602 0.547 par 

1 

Q1 

اإلٍزوار١غ١خ 

 اٌول١ّخ

<--- 
x5 

 ئكاهح ث١ئخ اٌؼًّ
0.011 0.085 0.127 0.899 par_ 

5 

Q2 

ئكاهح اٌّؼوفخ 

 اٌول١ّخ

<--- 

x1 

اٌزقط١ٜ 

 اإلٍزوار١غٟ

-0.246 1.320 -0.186 0.852 Par 

9 

Q 

ئكاهح اٌّؼوفخ 

 اٌولّٟ

<--- 
x2 

 اٌزٕظ١ُ اإلكاهٞ
.870 2.382 0.365 0.715 Par 

2 

Q2 

اٌّؼوفخ ئكاهح 

 اٌولّٟ

<--- 
x3 

 ئكاهح اٌؼ١ٍّبد
-0.447 1.334 -0.335 0.738 Par 

8 

Q2 

ئكاهح اٌّؼوفخ 

 اٌولّٟ

<--- 
x4 

 ئكاهح اٌؼاللبد
-1.034 2.366 -0.437 0.662 Par 

2 

Q2 

ئكاهح اٌّؼوفخ 

 اٌولّٟ

<--- 
x5 

 ئكاهح ث١ئخ اٌؼًّ
-0.130 0.184 -0.706 0.480 Par 

01 
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اٌّزغ١شاد 

 اٌزبثؼخ
 اٌّغبس

اٌّزغ١شاد 

 اٌّغزمٍخ

 

Estimate 

اٌزمذ٠شاد غ١ش 

 اٌّمٕٕخ

S.E. 

اٌخطأ 

 اٌم١بعٟ

C.R. 

ل١ّخ )د( 

 اإلؽظبئ١خ

P 

ِغزٛٞ 

 اٌذالٌخ

سلُ 

 اٌّغبس

َ 

Q3 

صمبفخ األكاء 

اٌؼبٌٟ اٌولّٟ  

<--- 

x1 

اٌزقط١ٜ 

 اإلٍزوار١غٟ

0.330 0.927 0.355 0.722 Par 

00 

Q3 

صمبفخ األكاء 

 اٌولّٟ اٌؼبٌٟ

<--- 
x2 

 اٌزٕظ١ُ اإلكاهٞ
-0.688 1.674 -0.411 0.681 Par 

09 

Q3 

صمبفخ األكاء 

 اٌولّٟ اٌؼبٌٟ

<--- 
x3 

 ئكاهح اٌؼ١ٍّبد
-0.067 0.937 -0.072 0.943 Par 

03 

Q3 

األكاء صمبفخ 

 اٌولّٟ اٌؼبٌٟ

<--- 
x4 

 ئكاهح اٌؼاللبد
0.599 1.663 0.360 0.719 Par 

01 

Q3 

صمبفخ األكاء 

 اٌولّٟ اٌؼبٌٟ

<--- 
x5 

 ئكاهح ث١ئخ اٌؼًّ
-0.168 0.130 -1.296 0.195 Par 

05 

Y 

 اٌٍَٛن اإلكاهٞ
<--- 

Q1 

اإلٍزوار١غ١خ 

 اٌول١ّخ

0.340 0.140 2.422 0.015 Par 

09 

Y 

اإلكاهٞاٌٍَٛن   
<--- 

Q2 

ئكاهح اٌّؼوفخ 

 اٌول١ّخ

0.063 0.069 0.908 0.364 par 

02 

Y 

 اٌٍَٛن اإلكاهٞ
<--- 

Q3 

صمبفخ األكاء 

 اٌولّٟ اٌؼبٌٟ

0.315 0.101 3.106 0.002 Par 

08 

Y 

 اٌٍَٛن اإلكاهٞ
<--- 

x5 

 ئكاهح ث١ئخ اٌؼًّ
-0.100 0.124 -0.812 0.417 par 

02 

Y 

 اٌٍَٛن اإلكاهٞ
<--- 

x4 

 ئكاهح اٌؼاللبد
-2.018 1.578 -1.279 0.201 par 

91 

Y 

 اٌٍَٛن اإلكاهٞ
<--- 

x3 

 ئكاهح اٌؼ١ٍّبد
-0.326 0.889 -0.367 0.713 Par 

90 

Y 

 اٌٍَٛن اإلكاهٞ
<--- 

x2 

 اٌزٕظ١ُ اإلكاهٞ
2.164 1.590 1.361 0.173 Par 

99 

Y 

كاهٞاٌٍَٛن اإل  
<--- 

x1 

اٌزقط١ٜ 

ٍزوار١غٟاإل  

-0.237 0.879 -0.270 0.787 par 

33 
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ِٓ فالي ٔزبئظ اٌغلٚي اٌَبثك ٠ّىٓ ٌٍجبؽش افزجبه اٌفوٗ اٌوئ١َٟ ٠زٚؼ 

ٌٍجؾش ٚاٌنٞ ٠ٕٔ ػٍٝ أٔٗ)ال ٠ٛعل كٚه ٌٍضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ رؾ١َٓ اٌٍَٛن اإلكاهٞ 

ٌّٕظّبد األػّبي فٟ ظً ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ، ٚونٌه اٌفوٚٗ اٌفوػ١خ ِٓ فالي 

اٌزأص١و ث١ٓ اٌّزغ١واد اٌَّزمٍخ)اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ( ٚاٌّزغ١و اٌزبثغ)اٌٍَٛن رزجغ َِبهاد 

اإلكاهٞ( فٟ ظً ٚعٛك اٌّزغ١واد ا١ٌٍٛطخ )ث١ئخ اٌزؾٛي اٌولّٟ( أٚ ػلَ ٚعٛكٖ 

 ثزفب١ًٕ األثؼبك اٌفوػ١خ وّب ٠ٍٟ:

افزجبه اٌفوٗ اٌوئ١َٟ فٟ ظً ث١ئخ اٌزؾٛي اٌولّٟ: ؽ١ش ٠ٕٔ اٌفوٗ  -

فخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ رؾ١َٓ اٌٍَٛن ال ٠ٛعل كٚه ٌٍضمب" اٌوئ١َٟ ٌٍجؾش ػٍٝ

افزجبه  ٠ٚزُاإلكاهٞ ٌٍّٕظّبد اٌؾى١ِٛخ فٟ ظً ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ"، 

٠زٚؼ ( Par-29:Par-33) ٕؾخ ٘نا اٌفوٗ ِٓ فالي اٌَّبهاد اٌوئ١َ١خ

ر١ْو َِز٠ٛبد غ١و ِؼ٠ٕٛخ Estimate)ٚىاْ إٌَج١خ ٌٍّؼبكٌخ اٌجٕبئ١خ )أْ األ

( ٚاٌزٟ 1.15) ٌلالٌخ اإلؽٖبئٟ ػٕل َِزٜٛ أوجو ِٓ َِزٜٛفالي ا ِٓ

بفخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ ؽٖبئٟ اٌمبئً  ثؼلَ ٚعٛك كٚه ٌٍضمػٕل٘ب ٠مجً اٌفوٗ اإل

 كاء االكاهٞ فٟ ظً ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ.رؾ١َٓ األ

ال ٠ٛعل " : ؽ١ش ٠ٕٔ اٌفوٗ اٌفوػٟ ٌٍجؾش ػٍٝاألٚي افزجبه اٌفوٗ اٌفوػٟ -

٠ٚزُ  اٌؾى١ِٛخ"، خ اٌزؾٛي  اٌولّٟ ٌٍّٕظّبداٌزٕظ١ّ١خ فٟ ظً ث١ئكٚه ٌٍضمبفخ 

( Par-01:Par-15افزجبه ٕؾخ ٘نا اٌفوٗ ِٓ فالي اٌَّبهاد اٌوئ١َ١خ )

ر١ْو Estimate) )                ٠زٚؼ أْ االٚىاْ إٌَج١خ ٌٍّؼبكٌخ اٌجٕبئ١خ 

 أوجو ِٓ َِزٜٛفالي اٌلالٌخ اإلؽٖبئ١خ ػٕل َِزٜٛ َِز٠ٛبد غ١و ِؼ٠ٕٛخ ِٓ 

ؽٖبئٟ اٌمبئً  ثؼلَ ٚعٛك كٚه ٌٍضمبفخ ( ٚاٌزٟ ػٕل٘ب ٠مجً اٌفوٗ اإل1.15)

 اٌّجؾٛصخ. لّٟ ٌٍّٕظّبداٌزٕظ١ّ١خ فٟ ظً ٚعٛك ث١ئخ اٌزؾٛي اٌو

ال  افزجبه اٌفوٗ اٌفوػٟ اٌضبٟٔ: ؽ١ش ٠ٕٔ اٌفوٗ اٌفوػٟ ٌٍجؾش ػٍٝ" -

ظّبد ٓ اٌٍَٛن اإلكاهٞ ٠ٌٍّٕٛعل كٚه ٌٍزؾٛي اٌولّٟ فٟ رؾ١َ

٠ٚزُ افزجبه ٕؾخ ٘نا اٌفوٗ ِٓ فالي اٌَّبهاد اٌوئ١َ١خ ، "اٌؾى١ِٛخ

(Par-16:Par-18٠زٚؼ أْ األ  ) ٚىاْ إٌَج١خ ٌٍّؼبكٌخ اٌجٕبئ١خ
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((Estimateِ ؼ٠ٕٛخ ِٓ فالي اٌلالٌخ اإلؽٖبئ١خر١ْو َِز٠ٛبد غ١و 

كاهٞ ػٕل ٟ رؾ١َٓ اٌٍَٛن اإلثبٌَٕجخ إلكاهح اٌّؼوفخ اٌول١ّخ ٚأصو٘ب  ف

ؽٖبئٟ ب ٠مجً اٌفوٗ اإل( ٚاٌزٟ ػٕل1.15٘) َِزٜٛ أوجو ِٓ َِزٜٛ

كاهٞ ٌٍَٛن اإلاٌّؼوفخ اٌول١ّخ فٟ  رؾ١َٓ ا إلكاهحثؼلَ ٚعٛك كٚه  اٌمبئً

 .ٌٍّٕظّبد اٌؾى١ِٛخ

ر١ْو َِز٠ٛبد  Estimate)٠زٚؼ أْ االٚىاْ إٌَج١خ ٌٍّؼبكٌخ اٌجٕبئ١خ )ٚ -

ٍزوار١غ١خ اٌول١ّخ ٚاألكاء ثبٌَٕجخ ٌإل ؼ٠ٕٛخ ِٓ فالي اٌلالٌخ اإلؽٖبئ١خِ

ِٓ ألً  ٌٟ  ٚأصوّ٘ب  فٟ رؾ١َٓ اٌٍَٛن اإلكاهٞ ػٕل َِزٜٛاٌولّٟ اٌؼب

٠ٚمجً اٌفوٗ اٌجل٠ً  ؽٖبئٟاٌفوٗ اإل ( ٚاٌزٟ ػٕل٘ب هف1.15٘) َِزٜٛ

فٟ  رؾ١َٓ اٌٍَٛن  ٌٍزؾٛي اٌولّٟ ِٓ ٘نا االرغبٖ ٛعٛك كٚه اٌمبئً  ث

 .ٌٍّٕظّبد اٌؾى١ِٛخكاهٞ اإل

ؽ١ش ٠ج١ٓ  :فٟ رؾغ١ٓ إٌّٛرط االسرجبؽ ث١ٓ اٌّزغ١شاد اٌّغزمٍخ أصش ( ة)

رأص١و اٌؼاللخ االهرجب١ٛخ ث١ٓ أثؼبك اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ  (00)اٌغلٚي اٌزبٌٟ هلُ 

 :فٟ رؾ١َٓ إٌّٛمط

 

 (00) سلُ عذٚي

 اٌّغبس رؾ١ًٍ خالي ِٓ إٌّٛرط رىفبءح ٠ٛػؼ رمذ٠شا

اٌّزغ١واد 

 اٌزبثؼخ
 اٌَّبه

 اٌّزغ١واد

 اٌَّزمٍخ

 

Estimate 

اٌزمل٠واد 

 غ١و اٌّمٕٕخ

S.E. 

اٌقطأ 

 اٌم١بٍٟ

C.R. 

ل١ّخ )د( 

 اإلؽٖبئ١خ

P 

َِزٜٛ 

 اٌلالٌخ

هلُ 

 اٌَّبه

َ 

x1 

اٌزقط١ٜ 

 ئالٍزوار١غٟ

<--> 
x5 

 ئكاهح ث١ئخ اٌؼًّ
0.088 0.194 0.456 0.648 par 

0 

x2 

 اٌزٕظ١ُ اإلكاهٞ
<--> 

x5 

 ئكاهح ث١ئخ اٌؼًّ
-0.085 0.181 -0.473 0.636 par 

9 

x3 

 ئكاهح اٌؼ١ٍّبد
<--> 

x5 

 ئكاهح ث١ئخ اٌؼًّ
-0.093 0.190 -0.490 0.624 Par 

3 
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اٌّزغ١واد 

 اٌزبثؼخ
 اٌَّبه

 اٌّزغ١واد

 اٌَّزمٍخ

 

Estimate 

اٌزمل٠واد 

 غ١و اٌّمٕٕخ

S.E. 

اٌقطأ 

 اٌم١بٍٟ

C.R. 

ل١ّخ )د( 

 اإلؽٖبئ١خ

P 

َِزٜٛ 

 اٌلالٌخ

هلُ 

 اٌَّبه

َ 

xئ 

 ئكاهح اٌؼاللبد
<--> 

x5 

 ئكاهح ث١ئخ اٌؼًّ
0.051 0.181 0.283 0.777 Par 

1 

x1 

اٌزقط١ٜ 

 اإلٍزوار١غٟ

<--> 
x4 

 ئكاهح اٌؼاللبد
0.171 0.090 1.912 0.056 par 

5 

x2 

 اٌزٕظ١ُ اإلكاهٞ
<--> 

x4 

 ئكاهح اٌؼاللبد
0.897 0.116 7.759 0.00*** par 

9 

x3 

 ئكاهح اٌؼ١ٍّبد
<--> 

x4 

 ئكاهح اٌؼاللبد
0.144 0.088 1.645 0.100 Par 

2 

x1 

اٌزقط١ٜ 

 اإلٍزوار١غٟ

<--> 
X 

 ئكاهح اٌؼ١ٍّبد
0.991 0.129 7.671 0.00*** Par 

8 

x2 

 اٌزٕظ١ُ اإلكاهٞ
<--> 

x3 

اٌؼ١ٍّبدئكاهح   
0.153 0.088 1.742 0.081 Par 

2 

x1 

اٌزقط١ٜ 

 اإلٍزوار١غٟ

<--> 
x2 

 اٌزٕظ١ُ ئالكاهٞ
0.181 0.090 2.018 0.044 Par 

01 

اٌغلٚي اٌَبثك أْ ٕ٘بن ى٠بكح فٟ كهعبد رؾ١َٓ ّٔٛمط اٌضمبفخ  ٠زٚؼ ِٓ

اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍٍَٛن اإلكاهٞ فٟ ظً ث١ئخ اٌزؾٛي اٌولّٟ ػٕلِب ٠ىْٛ ٕ٘بن اهرجبٛ ث١ٓ 

( 1.11اٌزقط١ٜ اإلٍزوار١غٟ ٚئكاهح اٌؼ١ٍّبد ٌٍضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ػٕل َِزٜٛ ِؼٕٛٞ )

بٛ ث١ٓ اٌزٕظ١ُ اإلكاهٞ ٚث١ٓ %، ٠ٍٟ مٌه ػٕل ٚعٛك ػاللخ اهرج22.0ٚٚىْ َٔجٟ 

%، 82.2( ٚىْ َٔجٟ 1.11ئكاهح اٌؼاللبد ٌٍضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ )

٠ٍٟٚ مٌه ػٕل ٚعٛك ػاللخ اهرجبٛ ث١ٓ اٌزقط١ٜ اإلٍزوار١غٟ ٚاٌزٕظ١ُ اإلكاهٞ ٌٍضمبفخ 

 .%08.0( ٚٚىْ َٔجٟ 1.11اٌزٕظ١ّ١خ ػٕل َِزٜٛ ِؼٕٛٞ )
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 إٌزبئظ ٚاٌزٛط١بد

 أٚالً: ٔزبئظ اٌجؾش:

٠زفك ػٍٝ أْ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ر١ْو ئٌٝ ٔظبَ ِٓ اٌّؼبٟٔ اٌّْزووخ اٌزٟ ٠زَّه  .1

 إٌّظّبد األفوٜ. اٌؾى١ِٛخ ػٕغ١و٘ب ِٓ ثٙب األػٚبء، ٚر١ّي إٌّظّخ

٠ؼل اٌزؾٛي اٌولّٟ ػ١ٍّخ ٚاػلح ٕٚؼجخ ٌٍغب٠خ إلْٔبء ّٔبمط أػّبي عل٠لح   .2

ٚرغ١١و ٛو٠مخ اٍزقلاَ  بد اٌؾى١ِٛخٚاٌقلِ ٚرؾ١َٓ ػ١ٍّبد األػّبي

 اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌٛلذ اٌفؼٍٟ.

ػٍٝ اٌوغُ ِٓ أْ اٌؾبعخ ئٌٝ اٌزى١ف ِغ اٌج١ئخ اٌول١ّخ أِو ال ِفو ِٕٗ، ألٔٗ  .3

ِٕٚوٚهح اٌزؾمك ِٓ و١ف١خ ئكاهح ػ١ٍّخ اٌزؾٛي اٌولّٟ ثٕغبػ فٟ اٌج١ئخ 

 .١١و اٌزىٌٕٛٛعٟاٌزٕظ١ّ١خ ٚرؾل٠ل رأص١و اٌؼٕبٕو اٌضمبف١خ فٟ اٌزى١ف ِغ اٌزغ

اٌنٞ ٠ورجٜ ثغ١ّغ اٌمبكح اإلكاه١٠ٓ ػٍٝ  كاهٞ ثبٌٍَٛناإل ٠ٕٛف  اٌٍَٛن .4

أللٛاي افزالف َِز٠ٛبرُٙ كافً إٌّظّخ، ٚ ٠ًّْ "اٌزٖوفبد ٚاألفؼبي ٚا

( فٟ ِٛالف ِؼ١ٕخ ّٙٓ اٌل١ٔب -اٌٍٛطٝ  -اٌٖبكهح ِٓ فئخ اإلكاهح )اٌؼ١ٍب 

 اإلٛبه اٌزٕظ١ّٟ.

رزورت ِزغ١واد اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ  ٠ٚىْٛ فٟ ِملِخ اٌزور١ت رجٕٟ   .5

كاهح إٌّظّبد اٌؾى١ِٛخ ِجلأ رج١َٜ ئعواءاد اٌؼًّ ٚ٘ٛ أؽل أثؼبك ئ

 ٌٍلٌٚخ، ٍزوار١غ١خ اٌؼبِخمٌه اهرجبٛ ل١ُ ٚفطخ إٌّظّخ ثبإلاٌؼ١ٍّبد، ٠ٍٟ 

خ ٠ىْٛ ١ٍ٠ٚٗ اهرجبٛ اٌؼًّ ثبٌّٕظّوار١غٟ ٍزٚ٘ٛ أؽل أثؼبك اٌزقط١ٜ اإل

 كاهٞ.مٌه أؽل أثؼبك اٌزٕظ١ُ اإل٠ؼزجو ٚ فالي أٔظّخ ٌٚٛائؼ ِٓ

كاهح إٌّظّخ االؽزواَ ئ ِواػبح ٌٍضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٠أرٟ فٟ اٌزور١ت اٌزبٌٟ .6

كاهح اٌؼاللبد، ث١ّٕب ٠َزمو ٚ٘ٛ أؽل أثؼبك ئ ؛اٌّزجبكي ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ

ٚاٌّوؤ١ٍٚٓ ٠زؼٍمجبٌوؤ٠خ اٌّْزووخ ث١ٓ اٌوؤٍبء ػٍٝ ِب اٌزور١ت اٌقبٌِ 

 عبثبد ػ١ٕخ اٌجؾش.أؽل أثؼبك اٌزقط١ٜ اإلٍزوار١غٟ ِٓ ئ
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رجٕٟ  ِغ فٟ ِورجخ ِزأفوح ٠أرٟ اٌزؾل٠ش اٌَّزّو ٌَّزٍيِبد اإلٔزبط  .7

ِّب   ؛كاهح ث١ئخ اٌؼ١ًّخ ٌّّٙبد ِٚٛعٛكاد إٌّظّخ ّٙٓ ئاٌىفبءح اٌزْغ١ٍ

 ٠ؼىٌ اٌمٖٛه فٟ ٘نا اٌغبٔت.

ث١ٓ اٌوؤٍبء ٚاٌّوؤ١ٍٚٓ ٚ٘ٛ َٔب١ٔخ اٌزجبك١ٌخ ػلَ اٌَّبػ ثبٌؼاللبد اإل .8

خ ث١ٓ َٔب١ٔإٌٛاؽٟ اإل روافٟ اال٘زّبَ فٟ كاهح اٌؼاللبد ٠ؼىٌأؽل أثؼبك ئ

كاهح ِٛعٛكاد إٌّظّخ ٚث١ئزٙب اٌزْغ١ٍ١خ اٌوؤٍبء ٚاٌّوؤ١ٍٚٓ ٚونٌه ئ

ػٍٟ اٌٍَٛن  ٚونٌه ،ٚهثّب مٌه ٠إصو ػٍٝ وفبءح ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ

 كاهٞ اٌؼبَ ٌٍّٕظّخ.اإل

ؽ١ش  ؛إٌّظّبد اٌؾى١ِٛخكاهٞ فٟ اٌٍَٛن اإل رؾ١َٓ  رزورت ِزغ١واد .9

أؽل و٠أرٟ فٟ ِملِخ اٌزور١ت كػُ ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌزله٠ت اٌَّزّو 

 مٌه أْ االٔزمبك ِٓ اٌوؤٍبء ٌٍّوؤ١ٍٚٓ كائّب   ٠ٍٍٍٟٛو١بد اٌزؼٍُ ٚإٌّٛ، 

ػ١ٍّبد  صُ ، َٔب١ٔخل اٌٍَٛو١بد اإلُ اٌَّبه أؽ٠مبثً ثبٌْؼٛه ثزم٠ٛ

ثلاع اٌٛظ١فٟ أؽل ٍٍٛو١بد رٕزفٟ ػٕل اٌؾىُ ػٍٝ اإل اٌزٟ اٌّغبِالد

 ٌوكٚك ػ١ٕخ اٌجؾش. االثزىبه ٚفمب  

كاهٞ أْ ٕ٘بن األف١و ٌّزغ١واد رؾ١َٓ اٌٍَٛن اإل٠أرٟ فٟ اٌزور١ت   .11

بد رؼبٛف ِٓ اٌوؤٍبء ٌٍّوؤ١ٍٚٓ كافً ٚفبهط اٌؼًّ أؽل اٌٍَٛو١

ال ثمله ٙؼ١ف، ٚونٌه ٠ؼىٌ ػلَ رٛافو ِضً ٘نا اٌٍَٛن ئ َٔب١ٔخاإل

َٔبٟٔ رفٛق أؽل اٌيِالء فأْ اٌٍَٛن اإل اٌْؼٛه ثبٌفقو ِٓ اٌغ١ّغ فٟ ؽبٌخ

عبثبد عخ اٌمجٛي اٌزبَ ؽ١ش أْ رور١ت اإلفٟ اٌفئبد اٌّجؾٛصخ ٌُ ٠ًٖ ٌله

 ٌٍّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ.  عبء ِزأفوا  ٚفمب  

ّٟ ٠ىْٛ فٟ  ثلا٠خ اٌزور١ت االرفبق ػٍٝ أْ رزورت ِزغ١واد اٌزؾٛي اٌول  .11

اٌزغ١و اٌطٛػٟ فٙٛ  ٌزٕظ١ّ١خ اٌؾب١ٌخ ِٕبٍجخ ٌٍزغ١و )ِغ اٌزؾفع ػٍٝاٌضمبفخ ا

فٟ ارغبٖ اٌزؾٛي اٌولّٟ، ٠ٍٟ مٌه أْ ٕ٘بن فُٙ ِزأفوح( فٟ ِورجخ 

ل١ّخ ِغ رجٕٟ ارغبٖ ٠ؾمك الؽز١بعبد اٌؼّالء اٌّزؼبِالد ثبٌٍٛبئٜ اٌو
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ِزغ١واد اٌزؾٛي اٌولّٟ اٌّزؼٍمخ ثضمبفخ األكاء اٌؼبٌٟ  ؛ ٟٚ٘ أؽلهغجبرُٙ

فٟ ارغبٖ اٌزط٠ٛو، ٘نا ِغ ٚعٛك رٛافك ِغ ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ 

 ٍزوار١غ١خ هل١ّخ رزجؼٙب إٌّظّخ.اٚللهاد اٌؼب١ٍِٓ و

٠ظٙو ِٓ ٔٙب٠خ رور١ت ِزغ١واد اٌزؾٛي اٌولّٟ أْ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ  .12

ما فوٗ ػ١ٍٙب ٌولّٟ فٟٙ ثىً األؽٛي ئٌزؾٛي ااٌؾب١ٌخ ال رًَٙ ػ١ٍّخ ا

ِب اٌزؾٛي ٛٛاػ١خ ٌٍزؾٛي أ١ّ٘بد، ٌَّزٜٛ األ اٌزغ١١و ِٕبٍجخ ٌٗ ٚفمب  

 . فخ اٌزغ١١و اٌطٛػٟ ػبئمب  فٟ مٌهاٌولّٟ ِٓ لجً اٌؼب١ٍِٓ فزمف صمب

( ٌّٕٛمط اٌؼاللبد Goodness of Fitرظٙو ِإّواد ؽَٓ اٌّطبثمخ )   .13

اٌزؾٛي اٌولّٟ ػلَ أف١ٍٚٗ  كاهٞ فٟ ث١ئخاإل اٌٍَٛنث١ٓ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚ

ٌٝ ػلَ عٛكح إٌّٛمط اٌؼبَ اٌّمزوػ ِٓ فالي ئكفبي اٌزأص١واد ١ْ٠و ئ، ٌٍم١ُ

اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ػٍٟ اٌٍَٛن ا١ٌٍٛطخ اٌزٟ رزؼٍك اٌزؾٛي اٌولّٟ ػٕل رأص١و 

 . إٌّظّبد اٌؾى١ِٛخكاهٞ فٟ اإل

فخ لٚه اٌضمبِٕ اٌزأو١ل ثٛٙٛػػلَ  ٠زموه ِٓ فالي االٍزالي اإلؽٖبئٟ .14

ٌٍّٕظّبد كاهٞ فٟ ظً ث١ئخ اٌزؾٛي اٌولّٟ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ رؾ١َٓ األكاء اإل

 عّب١ٌخ.اٌؾى١ِٛخ اٌّجؾٛصخ ثٖفخ ئ

ر١ْو َِز٠ٛبد غ١و Estimate) ) ٚىاْ إٌَج١خ ٌٍزؾ١ًٍ اٌَّبهألأْ ا .15

( 1.15) اإلؽٖبئٟ ػٕل َِزٛٞ أوجو ِٓ َِزِٜٛؼ٠ٕٛخ ِٓ فالي اٌلالٌخ 

ه ٌٍضمبفخ ؽٖبئٟ اٌمبئً  ثؼلَ ٚعٛك كٚاٌفوٗ اإلزٟ ػٕل٘ب ٠مجً ٚاٌ

 كاهٞ فٟ ظً ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ.اٌزٕظ١ّ١خ فٟ رؾ١َٓ األكاء اإل

ؽٖبئٟ اٌمبئً  ثؼلَ ٚعٛك كٚه ٌٍضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ اإلجٛي اٌفوٗ ٠زموه ل  .16

 فٟ ظً ٚعٛك ث١ئخ اٌزؾٛي اٌولّٟ ٌٍْووبد اٌّجؾٛصخ.

وفخ اٌول١ّخ اٌمبئً  ثؼلَ ٚعٛك كٚه إلكاهح اٌّؼؽٖبئٟ ٠مجً اٌفوٗ اإل .17

 .ٍّٕظّبد اٌؾى١ِٛخكاهٞ ٌفٟ  رؾ١َٓ اٌٍَٛن اإل
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ر١ْو َِز٠ٛبد ِؼ٠ٕٛخ Estimate) ) ٌزؾ١ًٍ اٌَّبهٚىاْ إٌَج١خ أْ األ .18

ٍزوار١غ١خ اٌول١ّخ ٚاألكاء اٌولّٟ ي اٌلالٌخ اإلؽٖبئ١خ  ثبٌَٕجخ ٌإلِٓ فال

ٚاٌزٟ ػٕل٘ب هف٘ اٌفوٗ ، اٌٍَٛن اإلكاهٞ اٌؼبٌٟ  ٚأصوّ٘ب  فٟ رؾ١َٓ

نا ثٛعٛك كٚه ٌٍزؾٛي اٌولّٟ ِٓ ٘ بئٟ  ٠ٚمجً اٌفوٗ اٌجل٠ً اٌمبئًؽٖاإل

 .ٍّٕظّبد اٌؾى١ِٛخكاهٞ ٌاالرغبٖ  فٟ  رؾ١َٓ اٌٍَٛن اإل

كاهٞ ٛمط اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍٍَٛن اإلٕ٘بن ى٠بكح فٟ كهعبد رؾ١َٓ ّٔ .19

ىْٛ ٕ٘بن اهرجبٛ ث١ٓ اٌزقط١ٜ فٟ ظً ث١ئخ اٌزؾٛي اٌولّٟ ػٕلِب ٠

% 22.0كاهح اٌؼ١ٍّبد ٌٍضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ػٕل  ٚٚىْ َٔجٟ اإلٍزوار١غٟ ٚئ

كاهح عٛك ػاللخ اهرجبٛ ث١ٓ اٌزٕظ١ُ اإلكاهٞ ٚث١ٓ ئ، ٠ٍٟ مٌه ػٕل ٚ

عٛك % ، ٠ٍٟٚ مٌه ػٕل 82.2ٚاٌؼاللبد ٌٍضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ  ػٕل ٚىْ َٔجٟ 

كاهٞ ٌٍضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ار١غٟ ٚاٌزٕظ١ُ اإلٍزوػاللخ اهرجبٛ ث١ٓ اٌزقط١ٜ اإل

 .%08.0ػٕل ٚىْ َٔجٟ 

 صب١ٔب: رٛط١بد اٌجؾش:

ٍّٕظّبد فٟ  ث١ئبد اٌزقٖٔ اٌٖٕبػٟ ٌ ِزغ١واد ِزغلكح ٙوٚهح رجٕٟ .0

 كاهٞفخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ رؾ١َٓ األكاء اإلكٚه اٌضمب٠ّىٓ أْ ٠غٍٟ   اٌؾى١ِٛخ

 فٟ ظً ث١ئخ اٌزؾٛي اٌولّٟ ٌّٕظّبد. اٌؾىِٟٛ

ٌغ١ل ٔز١غخ ػلَ اٌفُٙ اٌزؾٛٛ ِٓ صمبفخ اٌزغ١١و ٚٔزبئغٙب اٌٍَج١خ ػٍٝ األكاء ا  .9

 ٌّبَ ثؼ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ.اٌىبًِ ٚاإل

ِّب ٠ٕؼىٌ  َٔب١ٔخ ثلهعبد أوجو ػٍٝ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خاٌزؾٛٛ ِٓ رأص١و اٌضمبفخ اإل .3

 .ٔٛاػٙبإٌّظّبد اٌؾى١ِٛخ ثبفزالف أكاهٞ فٟ ثبٌٍَت ػٍٝ اٌٍَٛن اإل

اٌزؾٛٛ ِٓ رجٕٟ ارغب٘بد اٌزؾٛي اٌولّٟ كْٚ رط٠ٛو اٌج١ٕخ األٍب١ٍخ  .1

 ٚاٌّؼوفخ ٌؼ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ مارٙب.
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  :ّشاعغ اٌ 

(، اٌزؾٛي اٌولّٟ فٟ اٌغبِؼبد اٌّٖو٠خ وّزطٍجبد ٌزؾم١ك 9108أ١ِٓ، ِٖطفٝ أؽّل ) .0

 ِٖو.، و١ٍخ اٌزوث١خ، عبِؼخ كِٕٙٛه، ِغٍخ اإلداسح اٌزشث٠ٛخِغزّغ اٌّؼوفخ، 

(، اٌزؾٛي اٌولّٟ فٟ اٌغبِؼبد اٌّٖو٠خ وّزطٍت ٌزؾم١ك ِغزّغ 9108أ١ِٓ، ِٖطفٝ أؽّل ) .9

 ، اٌؼلك اٌزبٍغ ػْو، و١ٍخ اٌزوث١خ، عبِؼخ كِٕٙٛه.ِغٍخ اإلداسح اٌزشث٠ٛخاٌّؼوفخ، 

، عبِؼخ اٌٍّه ػجل اٌؼي٠ي، عبِؼخ اٌزؾٛي اٌشلّٟ و١ف ٌّٚبرا(، 9102اٌجبه، ػلٔبْ ِٖطفٝ ) .3

 ٌَؼٛك٠خأَ اٌموٜ، ا

(، ِب ٘ٛ اٌزؾٛي اٌولّٟ ٚو١ف رؼوفٗ اٌْووبد اٌول١ّخ ِٚؾووبد كفغ 9102ثوكاْ، ػجبً ) .1

 اٌزؾٛي اٌولّٟ ٚرىٌٕٛٛعٟ، اٌغيء األٚي. 

ِىٛٔبد اعزشار١غ١خ اٌزؾٛي اٌشلّٟ ػّٓ أ٘ذاف اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ (، 9191اٌْوثبى، ػٍٝ ) .5

 ، و١ٍخ إٌّٖٛه، اٌؼواق0272

(، عٛكح اٌقلِبد اٌّٖوف١خ وّلفً ٌي٠بكح اٌملهح اٌزٕبف١َخ ٌٍجٕٛن، 9115ثو٠ِ، ػجل اٌمبكه ) .9

 ، اٌؼلك اٌضبٌش، ك٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اٌغيائو.ِغٍخ الزظبد٠بد شّبي أفش٠م١ب

(، ٚالغ 9191اٌج١ٍّٛخ، ٔٛاي ثٕذ ػٍٟ، اٌؾوإٟ، ٔجٙبْ ثٓ ؽبهس، اٌؼٛفٟ، ػٍٟ ثٓ ١ٍف ) .2

، عّؼ١خ ِغٍخ دساعبد اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزىٌٕٛٛع١بفٟ اٌّإٍَبد اٌؼّب١ٔخ،  اٌزؾٛي اٌولّٟ

 .05-0اٌّىزجبد اٌّزقٖٖخ، ػّبْ، عبِؼخ اٌٍَطبْ لبثًٛ، ٓ ٓ 

( ٌم١بط ٚرم١١ُ عٛدح اٌخذِبد SERVQUALاعزخذاَ ّٔٛرط )(، 9108ثٛفبً، اٌْو٠ف ) .8

 اٌز١١َو، اٌغيائو. ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزٖبك٠خ ٚاٌزغبه٠خ ٚػٍَٛ-دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ-اٌظؾ١خ 

أعب١ٌت ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ فٟ اٌّإعغخ االلزظبد٠خ اٌؼ١ِّٛخ (، 9112ثٛوفًٛ، ْ٘بَ ) .2

، هٍبٌخ ِبعَز١و، و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغضائش٠خ )دساعخ ١ِذا١ٔخ ثّإعغخ عٛٔبس٠ه فشع١ٛح(

 االلزٖبك٠خ ٚػٍَٛ اٌز١١َو، عبِؼخ ِٕزٛهٞ، لَطٕط١ٕ١خ.

 (.9131-9191اٌولّٟ ألفو٠م١ب ) رمو٠و ِْوٚع اٍزوار١غ١خ اٌزؾٛي .01

 ITU News Magazine ،9102رمو٠و  .00

عبِؼخ اٌلٚي اٌؼوث١خ، اٌوؤ٠خ االٍزوار١غ١خ اٌؼوث١خ اٌّْزووخ ٌاللزٖبك اٌولّٟ، اٌطجؼخ األٌٚٝ،  .09

  9102فجوا٠و 

، كاه اٌؾبِل ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، ئداسح األػّبي: ِٕظٛس ػٍّٟ(، 9111عٛاك، ّٛلٟ ٔبعٟ ) .03

 ػّبْ، األهكْ.

(، اٌزؾٛي اٌولّٟ فٟ اٌزؼ١ٍُ: هؤ٠خ ٚفك ِفَٙٛ رؾ١َٓ 9191اٌؾغ١الْ، ِؾّل ثٓ ئثوا١ُ٘ ) .01

 ، عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك، اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ.HPIاألكاء اٌجْوٞ 
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، اٌغٍٛن اٌزٕظ١ّٟ عٍٛن األفشاد ٚاٌغّبػبد فٟ ِٕظّبد األػّبي(، 9111ؽو٠ُ، ؽ١َٓ ) .05

 األهكْ.كاه اٌؾبِل ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، ػّبْ، 

إٌّٛرط اٌّٛؽذ ٌٍزؾٛي اٌشلّٟ: ٔؾٛ رطج١ك ِٛؽذ ٌٍزؾٛي اٌشلّٟ (، 9191كهثبٌٗ، فبٌل ) .09

، اٌّووي اٌّٖوٞ ٌٍلهاٍبد 918، ٚهلخ ػًّ هلُ األِضً ٌزؾم١ك اٌزخط١ؾ االعزشار١غٟ

 االلزٖبك٠خ، ِٖو.

ػًّ ، ٚهلخ دٚس اٌم١بدح اٌزؾ١ٍ٠ٛخ فٟ ئداسح اٌزغ١١ش(، 9115اٌؼز١جٟ، ٍؼل ثٓ ِوىٚق ) .02

اٌٍّزمٝ اإلكاهٞ اٌضبٌش: ئكاهح اٌزغ١١و ِٚزطٍجبد اٌزط٠ٛو فٟ اٌؼًّ اإلكاهٞ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ 

 اإلكاه٠خ، عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك، اٌَؼٛك٠خ.

، كاه ٚائً ئداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ اٌّؼبطشح )ثؼذ اعزشار١غٟ((، 9115ػم١ٍٟ، ػّو ٕٚفٟ ) .08

 ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، ػّبْ، األهكْ.

ّٔٛرط ِمزشػ ٌخظبئض اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌّالئّخ فٟ ِإعغبد (، 9100اٌفواط، أٍبِخ ) .02

 اٌّؼبك اٌؼبٌٟ ٌٍز١ّٕخ اإلكاه٠خ: عبِؼخ كِْك، ٍٛه٠ب. اٌمطبع اٌؼبَ فٟ عٛس٠ب،

(، اٌؼلك 0ِغٌٍ اٌٛىاهء، ِووي اٌّؼٍِٛبد ٚكػُ ارقبم اٌمواه، ػبٌُ اٌزىٌٕٛٛع١ب، إٌَخ ) .91

 9191(، ِبهً 0)

ارٖبالد -بد اٌزؾٛي اٌولّٟ ٚكٚهٖ فٟ رفؼ١ً ا١ٌَبؽخ اٌلاف١ٍخ (، رغ9102١ٍِؾّل، ػجبكٞ ) .90

ب،   ، اٌغيائو.3، اٌؼلك 8، اٌّغٍل ِغٍخ االعزٙبد ٌٍذساعبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزظبد٠خاٌغيائو ّٔٛمع 

(، رغ١ٍبد اٌزؾٛي اٌولّٟ ٚكٚهٖ فٟ رفؼ١ً ا١ٌَبؽخ اٌلاف١ٍخ )ارٖبالد 9102ِؾّل، ػجلاٞ ) .99

 .3، اٌؼلك 8، اٌّغٍل عزٙبد ٌٍذساعبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزظبد٠خِغٍخ االاٌغيائو ّٔٛمعب (، 

(، كٚه رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌزؾٛي ٔؾٛ إٌّظّبد 9111إٌغبه، فو٠ل هاغت ِؾّل ) .93

اٌّإرّش اٌؼشثٟ اٌغٕٛٞ اٌخبِظ فٟ اإلداسح ثؼٕٛاْ" اإلثذاع ٚاٌزغذ٠ذ... دٚس اٌّذ٠ش اٌول١ّخ، 

ٔٛفّجو، إٌّظّخ اٌؼوث١خ ٌٍز١ّٕخ اإلكاه٠خ  92-92فزوح ِٓ ، فٟ ٌاٌؼشثٟ فٟ اإلثذاع ٚاٌز١١ّض

 ثغبِؼخ اٌلٚي اٌؼوث١خ، ّوَ ا١ٌْـ، ِٖو.

 ٚىاهح االرٖبالد ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد، اإلٍزور١غ١خ اٌم١ِٛخ ٌٍّؾزٜٛ اٌولّٟ اٌؼوثٟ. .91

25. Carmen Isensee, Frank Teuteberg, Kai-Michael Griese,Corrado 

Topi(2020)" The relationship between organizational culture, 

sustainability, and digitalization in SMEs: A systematic review"Journal 

of Cleaner Production, pp.1-19. 
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 اٌّالؽك 

٠وعٟ اٌزفًٚ ثبإلعبثخ ػٓ اٌزَبؤالد اٌزب١ٌخ ٟٚ٘ ِقٖٖخ ٌغوٗ 

رؾ١َٓ اٌٍَٛن  اٌجؾش اٌؼٍّٟ ػٓ ثؾش ثؼٕٛاْ  "كٚه اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ

اإلكاهٞ ػٕل رجٕٟ ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ"،ٚأْ اٌجبؽش ٠ّىٕٗ أهٍبي ٔزبئظ ٘نٖ 

 اٌلهاٍخ ١ٌَبكرىُ ِزٝ ِب ٍٛت مٌه.

 اٌمغُ األٚي: األعئٍخ اٌؼبِخ: 

 :ٍُاال 

 :اٌفئبد 

 أوبك٠ّٟ. .0

 ِٓ اإلكاهح اٌؼ١ٍب. .9

 ِٓ اإلكاهح اٌٍٛطٝ )هئ١ٌ(. .3

 ِٓ اإلكاهح  اٌزٕف١ن٠خ  )ِوؤًٚ(. .1

 اٌضبٟٔ: ِٓ فؼٍه أعت ػّب ٠ٍٟ:اٌمغُ 

 اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ:أٚال: ِزغ١ش 

 اٌَإاي األٚي: ِٓ فٍٚه ؽلك رٛافك اٌؼجبهح اٌزب١ٌخ  وّزغ١و ٠ؼجو ػٓ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ:

 

 اٍُ 

 اٌؼٕٖو

 

 اٌؼجبهح

 كهعخ اإلعبثخ

غ١و ِٛافك  غ١و ِٛافك ئٌٝ ؽل ِب أٚافك أٚافك علا  

 علا  

اٌزقط١ٜ 

 اإلٍزوار١غٟ

وؤ١ٍٚٓ. ٍبء ٚاٌّ       رٛعل هؤ٠خ ِْزووخ ث١ٓ  اٌوؤ

َزمجً  ِٚواؽً اٌؼًّ. ٕبن ئٍزوار١غ١خ ٚاٙؾخ ٌّ ٘      

خ.       رورجٜ اٌم١ُ ٚاٌقطخ ا٠ٌَٕٛخ ثبإلٍزوار١غ١خ اٌؼِب

ّب ٠ؾمك اال٘لاف اٌؼبِخ ٚاٌقطخ ا٠ٌَٕٛخ. ّبٌٟ ا١ِٛ١ٌخ ث       رمبً أػ

اٌزٕظ١ُ 

 اإلكاهٞ

ٕبء ػٍٝ اٌىفبءح ٚاٌغلاهح.٠زُ رول١خ  ١ٍٓ ث       اٌؼِب

ظّخ ٌٚٛائؼ رٕظ١ّ١خ.       ٠زُ اٌؼًّ ِٓ فالي ٔأ

ٍبً ِٛٙٛػٟ ّٚفبف.       ٠زؼوٗ اٌؼبًِ ٌزم١١ُ كٚهٞ ٚٔٙبئٟ ػٍٝ أ

قطٜ ٚاٌغّبػٟ.       كػُ اٌملهاد اٌزله٠ج١خ ٚرؾ١َٓ َِزٜٛ اٌؼًّ اٌّ
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 اٍُ 

 اٌؼٕٖو

 

 اٌؼجبهح

 كهعخ اإلعبثخ

غ١و ِٛافك  غ١و ِٛافك ئٌٝ ؽل ِب أٚافك أٚافك علا  

 علا  

 ئكاهح 

 اٌؼ١ٍّبد

ْىالد فٟ  ١ٍٓ.٠زُ ؽً وبفخ اٌّ زؼِب ٙبء اٌؼّالء ٚاٌّ ٛبه ِٓ ه       ا

.ٓ١ٍ زؼِب ِبد ٌٍّ ٕظّخ ثّغّٛػخ ػًّ رملَ أفًٚ اٌقل       رؾظٟ اٌّ

      ٠زُ رجٕٟ ِجلأ رج١َٜ ئعواءاد اٌؼًّ.

ّٙخ رؾظٝ ثؼٕب٠خ فبٕخ ِٓ اإلكاهح.       ْأ اٌمواهاد اٌّ

 ئكاهح 

 اٌؼاللبد

.ٓ١ٍ َب٠ٚخ ٌٍؼِب ٍخ ِز       ٛو٠مخ ِؼِب

.ٓ١ٍ ٙب ٚث١ٓ اٌؼِب       رواػٟ اإلكاهح االؽزواَ اٌّزجبكي ث١ٕ

وؤ١ٍٚٓ. ٍبء ٚاٌّ َب١ٔخ رجبك١ٌخ ث١ٓ اٌوؤ       ٠َّؼ ثؼاللبد ٔئ

 ً ٙبد اٌقبهع١خ اٌزٟ رزؼِب خ ػاللبد ١ٛجخ ِغ اٌغ رٙزُ اإلكاهح ثالِب

ٙب.  ِؼ

     

 ئكاهح 

 

 ث١ئخ اٌؼًّ

 

ِبد اإلٔزبط  َزٍي ٕبن رؾل٠ش َِزّو ٌّ       ٚاٌزْغ١ً.٘

ّبد ِٚٛعٛكاد اإلكاهح.       رجٕٟ اٌىفبءح اٌزْغ١ٍ١خ  ٌّٙ

.ٓ١ٍ ٕبن ّؼٛه ػبَ ثبٌفقو ٌلٜ وبفخ اٌؼِب ٘      

ّبي  ٛٙٛػ١خ  ٠ٚقٍٛ ِٓ أػ ١ٍٓ  ٠ؼزّل ػٍٝ اٌّ ٕبفٌ ث١ٓ اٌؼِب عٛ اٌز

ّب٠خ ٚاٌز١ْٙو.  اٌٛ

     

 اٌغٍٛن اإلداسٞ: صب١ٔبً: ِزغ١ش

 فٍٚه ؽلك رٛافك اٌؼجبهح اٌزب١ٌخ  وّزغ١و ٠ؼجو ػٓ اٌٍَٛن اإلكاهٞ:اٌَإاي اٌضبٟٔ: ِٓ 
 

 اٍُ 

 اٌؼٕٖو

 

 اٌؼجبهح

 كهعخ اإلعبثخ

ئٌٝ ؽل  أٚافك أٚافك علا  

 ِب

غ١و 

 ِٛافك

غ١و 

 ِٛافك علا  

ٍٍٛن اٌزؼٍُ 

 ٚإٌّٛ

ظ اٌزله٠ج١خ ِغ االؽز١بعبد.       رٛافك اٌجوِا

١ىٕخ ٚاٌزؾٛي  ظ ٔؾٛ اٌّ       اٌولّٟ.رط٠ٛو اٌجوِا

َزّو.       كػُ ٚهُ اٌؼًّ ٚاٌزله٠ت اٌّ

ٍبد اٌجؾض١خ ٚاٌزط٠ٛو٠خ  اٌؾوٓ ػٍٝ كػُ مٚٚٞ اٌلها

 فٟ ِغبي اٌؼًّ.

     

 اٌٍَٛن اإلَٔبٟٔ

وؤ١ٍٚٓ. ٍبء ٚاٌّ ّبع ث١ٓ اٌوؤ       ؽَٓ فٟ االٍز

ال ٠ْؼؤٟ االٔزمبك ِٓ هؤٍبئٟ ثبٌغٚت ٚأؽبٚي رم١١ُ 

َبه.  اٌّ

 

 

    

ْٛ ِٓ ِْىالد كافً  ارؼبٛف وؤ١ٍٚٓ اٌن٠ٓ ٠ؼٔب ِغ اٌّ

 ٚفبهط اٌؼًّ

     

ٕب ع١ّؼب  ٌنا  أٞ ٔغبػ ألؽل ىِالئٟ ٠ؼزجو ثّضبثخ ٔغبػ ٌ

 اّؼو ثبٌفقو.

     

 اٌٍَٛن االثزىبهٞ

َزّو. ٍب١ٍخ رزطٍغ ٌٍزؾ١َٓ اٌّ ٟ ٍّخ أ       االثزىبه اٌؼٍّ

مزوؽبد االثلاػ١خ ِٛٙٛػٟ ١ٌٌٚ  اٌؾىُ ػٍٟ اٌّ

الد.  ِغِب

     

ٓ لبَ ثبلزواؽٗ. مزوػ اٌّز١ّي ٠َٕت ٌٍّٕظّخ ٚونٌه ٌّ       اٌّ

ّأٔٙب رؼًّ ػٍٟ   ال ٠ٛعل روكك فٟ رم١١ُ أٞ أفىبه ِٓ 

ٙبع إٌّظّخ.  رؾ١َٓ أٚ
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 ل١ٛد اٌزؾٛي اٌشلّٟ:صبٌضب: 

 اٌَإاي اٌضبٌش: ِٓ فٍٚه ؽلك رٛافك اٌؼجبهح اٌزب١ٌخ  وّزغ١و ٠ؼجو ػٓ رجٕٟ اٌزؾٛي

 اٌولّٟ )اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌول١ّخ(:

 

 اٍُ 

 اٌؼٕٖو

 

 اٌؼجبهح

 كهعخ اإلعبثخ

أٚافك 

 علا  

ئٌٝ ؽل  أٚافك

 ِب

غ١و 

 ِٛافك

غ١و 

ِٛافك 

 علا  

ئٍزوار١غ١خ 

 هل١ّخ

      ٕ٘بن رٛافك ِغ للهاد اٌؼب١ٍِٓ ٚرله٠جُٙ.

      رٛعل ث١ٕخ رؾز١خ وبف١خ ٌزؾم١مٙب.

      ٚوبف١خ ٌزطج١مٙب.رٛعل ٚهُ رله٠ج١خ ِزملِخ 

رلػُ رٛعٙبد إٌّظّخ ّٙٓ اؽزٛاء اٌؼب١ٍِٓ ٚػلَ 

 اٌزقٍٔ ُِٕٙ.

     

 ئكاهح اٌّؼوفخ

َِزٛٞ فجوح ِالئُ ِٚؾلس فٟ ارغبٖ رؾم١ك 

 االٍزوار١غ١خ.

 

 

    

اٌَّبػ ثزجبكي اٌّؼٍِٛبد ث١ٓ اٌوؤٍبء ٚاٌّوؤ١ٍٚٓ 

 ٌزؾم١ك وفبءح اٌزؾٛي اٌولّٟ

 

 

    

اٍزقلاَ األكٚاد ٚاٌٍٛبئً اٌزم١ٕخ رؾم١ك وفبءح 

 ٚاٌجوِغ١بد.

     

      رواوُ ِؼوفٟ وبفٟ ٌالٔطالق ٔؾٛ اٌزؾٛي اٌولّٟ.

 صمبفخ األكاء اٌؼبٌٟ

      ١ّخ اٌؾب١ٌخ رًَٙ اٌزؾٛي اٌولّٟ.اٌضمبفخ اٌزٕظ١

      ٌزٕظ١ّ١خ اٌؾب١ٌخ ِٕبٍجخ ٌٍزغ١و.اٌضمبف١خ ا

ِْٚبهوزٙب ٌغوٗ ارفُٙ ػ١ٍّبد كِظ اٌّؼٍِٛبد 

 فلِخ اٌغّٙٛه ِٓ اٌؼّالء.

 

 

    

ػ١ٍّبد اٌزؾٛي اٌولّٟ ٍٛف رإكٞ ئٌٝ رم١ٍٔ 

 ؽغُ اٌؼّبي ٚاالٍزغٕبء ػُٕٙ.

     

فُٙ اؽز١بعبد اٌؼّالء اٌول١١ّٓ ٚرجٕٟ أٞ ارغبٖ 

 هلّٟ ؽل٠ش ٠ؾمك رٍه اٌوغجبد.

     

ٚعٛك رؼل٠الد رٕظ١ّ١خ كاف١ٍخ ٚفبهع١خ ِؼيىح 

 ٍٍٚٛن اٌزغ١١و اٌضمبفٟ.ثبٌم١ُ 

     

 ِغ خبٌض اٌشىش ٌؾغٓ رؼبٚٔىُ

 


